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Popeszku Constantin, másodéves böl-
cselet hallgató volt 1828-ban Nagyvára-
don, ugyanott az akadémián tanulta 
1823—25-ig a jogot. — Munkái: 1. Ode 
honoribus ill. ac. rev. dni Josephi Vurum 
episcopi almae diocesisMagno-Varadinen-
sis, dum festam nominis sui coleret diem 
humillime oblata. Magno-Varadini (1823). 
— 2. Ode honoribus magn. ac. spect. 
dni Joannis Dercsényi de Dercze, dum 
mense Aprili 1836 pro capessenda neo-
adepta cameralis administratoris dignitate 
Temesvarinum appelleret dicata. Temes-
varini. 

Bozóky Alajos, A nagyváradi kir. akadémia 
százados múltja. Bpest, 1889. 194., 195. 1. — 
Petrik Bibliogr. 

Popescu Emilián, bölcseleti doktor, 
középiskolai tanár, szül. 1863-ban Ligeten 
(Dumbrava. Maros-Tordam.); a gymna-
siumot Naszódon, a görögkeleti rumén 
theologiát Nagyszebenben és a bölcseletet 
Budapesten végezte. 1894-ben közép-
iskolai tanári vizsgát tett a rumén, latin, 
görög és magyar nyelvből. Tanított 
1892—94-ig a nagyszebeni Andreian-
seminariumban, 1894—95. a kassai felső 
reáliskolában; 1895-ben Brassóba ment, 
hol a latin, görög és rumén nyelv ren-
des tanára lett. Meghalt 1896. jún. 14. 
szülőfalujában. — Munkái: 1. Bolinti-
neanu Demeter. Tanulmány a román 
irodalom köréből. Bpest, 1892. — 2. 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar Irök XX 

Vademecum. Partea I. Morfologia. Brassó, 
1896. 

Barneanu, Istoria Scólelor. Brassó, 1892. 
594. 1. (Zászló J.). 

Popescu György, (szerzetesi néven 
Ghenadie), görög keleti vallású szerze-
tes, született 1808. április 17. Murány-
ban (Temesmegye), jogi tanulmányait 
Budapesten, a theologiát Aradon végezte ; 
korán belépett a magyarországi óhitű 
szent Bazil-zárdába Hodos-Bodrogon 
(Aradm.); nemsokára protosynczell és az 
aradi seminariumban töltött hét évi 
tanárkodás után, 1849-ben az említett 
zárda főnöke lett. Az 50-es években a 
görög keleti egyházban mozgalom indult 
meg, hogy külön váljék görög keleti rumén 
és görög keleti szerb nyelvűre; ezen 
mozgalomban nagy része volt neki, a ki 
az 1852-ben tartott congressusra azért 
küldetett ki az aradi egyházmegye által, — 
mely tisztán rumén lakta vidékre terjed,— 
hogy rumén származású püspököt kapjon; 
ezen lépése azonban a karlóczai patriar-
chatus tetszését nem nyerte meg és ezért 
egy szerémségi szerb zárdába internál-
tatott. 1853-ban zárdai börtönéből ki-
szabadult és a budapesti görög-rumén 
templom parochusa lett; majd Ghica 
Gergely herczeg felhívásának engedve ; a 
Neamtzu zárdában felállított seminarium 
igazgatását vállalta el. Később a bukaresti 
központi seminarium igazgatója lett és 
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archimandrita rangot nyert. Meghalt 
1876. jan. 27. — Czikkeket írt a szer-
bek és rumének különválásáról egy-
házi szempontból a pesti Concordiába, 
Federatuneába, a nagyszebeni Telegraful 
Romanba s más lapokba is. 

Enciclopedia Romana I I I . 642. 1. é s Z á s z l ó 
J. jegyzetei. 

Popescu János, görög keleti rumén 
seminariumi tanár, szül. 1832. júl. Kaczán 
(Nagy - Küküllőm.); Székely -Udvarhelyt 
tanulta az elemi és I., II. gym. osztályokat; 
innét Brassóba, majd Nagy-Szebenbe ment 
tanulmányainak folytatására s az érettségi 
vizsgát Balázsfalván tette le. mire Nagy-
szebenben a gör. keleti seminariumban 
végezte paedagogiai s theologiai tanulmá-
nyait. Az említett seminariumban két 
évig mint a paedagogia tanára működött; 
ezután bővebb kiműveltetése végett Lip-
csébe az egyetemre ment, a hol a pae-
dagogiát s bölcseletet tanulta. Midőn 
1861-ben visszatért, ugyanazon semi-
nariumban paedagogiai s theologiai ta-
nárnak neveztetett ki. 1877-től a buka-
resti rumén akadémiának és a német-
országi tudományos paedagogiai egyletnek 
levelező tagja; az erdélyi görög keleti 
érseki egyházmegyei, a magyarországi 
s erdélyi görög keleti érsekségi konsis-
toriumnak tagja volt. A nagyszebeni 
polgári leányiskolának 1888—91-ig igaz-
gatója volt és az Astra komitéjában 
sokat dolgozott a rumén nép művelődé-
sének előmozdításán. A rumén nemzeti 
komiténak 1881-től 1884-ig tagja volt. 
Az Astra rumén népművelődési tár-
saság 1889-ben titkárának választotta és 
a Transilvania cz. lapnak szerkesztését 
bízta reá. A népiskolák részére írt könyvei 
a rumén köznép fejlődésére nagy be-
folyással vannak. Meghalt 1892. már-
czius 3. Nagy-Szebenben. — Czikkeket 
írt az Educatorul folyóiratba és az And-
reianum seminarium évkönyveibe. — 
Munkái: 1. Geschichte der griechisch-
orientalischen Kirche in Oesterreich. 

Bruchstücke aus der allgemeinen Kir-
chengeschichte des Andreas Freiherrn 
von Schaguna . . . wortgetreu übersetzt. 
Hermannstadt, 1862. (Boiu Z. tanárral 
együtt.) — 2. Organul pedagogic pentru 
educatiune si instrucţiune. Nagy-Szeben, 
1863. — 3. Computulu in scóla poporala. 
U. ott, 1864. (Kézikönyv a tanítók számára. 
2. kiadás. U. ott, 1875.). —- 4. Compendiu 
de pedagogie. U. ott, 1868. (Szülők, nevelők 
és tanítók számára. 2. kiadás. U. ott, 
1877., 12. k. 1904.), — 5. Anteia carte 
de lectură şi învăţătură. U. ott, 1870. 
(A népiskolák számára. Ujabb kiadásai: 
1872., 1874., 1876., 1879., 1882., 1884., 
1886. és 1902. U. ott) — 6. Conductor 
la aplicarea ânteiei cărţi de lectura si 
inveţatură. U. ott, 1870. (2. kiadás. U. 
ott, 1879.). — 6. A doua carte de lectura 
si invetătură. U. ott, 1874. (A népiskolák 
számára. U. ott, 1874. Ujabb kiadásai: 
1877, 1879, 1881., 1884. és 1887. U. ott). 
— 8. Psichologia empirica. U. ott, 1881. 
(2. kiadás 1887. 3. kiadás 1903. U. ott). 
— 8. Pedagogia. U. ott, 1892. (2. kiadás, 
3. k. 1902.). 

Enciclopedia Romana (Zászló J.) és Marie-
nescu Athanáz kir. táblaibiró sz íves közlése. 

Popescu Miklós, görög kath. lelkész 
és gymnasiumr tanár, szül 1845-ben 
Erdélyben ; 1874-ben pappá szenteltetett 
és 1869-től a görög kath. érseki főgym-
nasiumban Balásfalván a földrajz, német 
nyelv és irodalom tanára volt 1900. szept. 
l-ig, midőn nyugalomba vonult és az ér-
seki egyházm. tiszt, esperesévé neveztetett 
ki. — Munkái: 1. Manualü de geografia 
pentru clasea I. gimnasiale. Balásfalva, 
1878. — 2. Manualü de gramatică ger-
mana pentru gimnasii, scóle reale, 
preparandii si particulari. U. ott, 1893. 
(2. jav. és bőv. kiadás, 3 jav. kiadás. U. 
ott, 1896.). 

Siematism cler. Fogarasiului pe anul 1896. 
323. 1. — Raport despre institutele din Blas 
pe anul 1901. 130. 1. (Zászló J.) és a m. n t  

múzeumi könyvtár példányáról. 
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Popescu Péter, görög kath. rumén 
tanító Lúgoson 1858 óta. — Munkája: 
îndreptar practic pentru invetiatorii 
şcolelor poporale la tractarea învetia-
mentului limbei maternea. Brassó, 1883. 

Zászló J. jegyzete iből . 

Popescu Simon, görög keleti vallású 
theologiai tanár, erdélyi származású, szül. 
1848-ban ; gymnasiumi tanulmányait Ba-
lásfalván, a theologiát Nagyszebenben, a 
bölcseletet Lipcsében végezte. A nagy-
szebeni seminarium tanára volt és 1883-
ban ugyanott központi esperes-plébános. 
1888-ban Bomániába költözött, hol a 
bukaresti theologiai fakultás tanára lett, 
majd a központi könyvtár könyvtárnoka, 
a felső paedagogium és a központi semi-
narium tanára. — Munkái: 1. Gľenesa 
evangeliilor. Studiu biblic. Nagy-Szeben, 
1880. — 2. Catechism. U. ott, 1880. és 
1902. — 3. Pnevma in Nicaeno-Constanti-
nopolitanum. Studiu exegetico-dogmatic. 
U. ott, 1881. (Hiszekegy). — 3. Desvoltarea 
primatului papal. U. ott, 1882. — Többi 
munkái Bukarestben jelentek meg. 

Enciclopedia Romana I I I . ( Z á s z l ó J . ) é s a 
m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Popfiu Jusztin. L. Papfi. 
Popics Sergius, görög keleti lelkész és 

a vradnika-ravanicai (Szerémm.) kolostor 
főnöke. — Munkája: Opis manastira 
Vrdnika-Bavanice u Sremu. Karlócza, 
1898. (A vradnika-ravanicai kolostor le-
írása). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Popini Albert, bölcseleti doktor, ág. 
ev. főgymnasiumi tanár, szül. 1864. júl. 
20.Ploestiben(Bománia); atyja P. Nándor, 
az adriai biztosító-társaság igazgatója volt 
Aradon, magyarországi születésű olasz 
ember volt, ki végig harczolta a szabadság-
harczot és naplót is írt róla. P. 1880. aug. 
végén Váczon belépett a kegyes tanító-
rendbe, Nyitrán végezte a theologiát, 
azután az egyetem bölcseleti fakultását 
Budapesten, hol tanári s bölcseleti ok-
levelet nyert. Főgymnasiumi tanár volt: 

1887—90-ig Nagy-Kanizsán, 1890—93-ig 
Magyar-Ovárt, 1893—94-ben Máramaros-
Szigeten, 1894—96-ig Budapesten, 1896 — 
1899-ig Temesvárt. A finnországi neveze-
tes írókkal baráti és sűrű levelezési 
viszonyban van. 1899-ben a kegyes tanító-
rendből kilépett és a nyíregyházai ág. ev. 
főgymnasiumban nyert rendes tanári 
állást, hol azóta a magyar és latin nyelvet 
tanítja; az ottani Bessenyei-körnek fő-
titkára. A finn nemzetet és irodalmát 
ismertetve felolvasásokat tartott Temes-
várt, Nyíregyházán és Debreczenben. — 
Irt és fordított apróbb elbeszéléseket, 
verseket a főváros napi és szépirodalmi 
lapjaiba. Ujabban több év óta a finn 
irodalommal foglalkozik. — Czikkei a M. 
Szemlében (1890. Tanulmány Shelley 
Cenciek cz. tragédiájáról) ; a Katholikus 
Szemlében (1896. Népdalok finnből ford.) ; 
a Fővárosi Lapokban (1899. Scott Walter-
ről); a Budapesti Hírlapban (1900. decz. 
1. Tanulmány a hárfáról); a Budapesti 
Hírlapban (Aho János finn írónak rajzai 
s elbeszéléseiből vagy 40-et közölt, melyek 
«Forgácsok» és «Ujabb forgácsok» cz. 
külön is megjelentek ; azóta is több szép-
irodalmi művet közölt finnből ford, és 
ezen nemzet művészetét ismertette) sat. 

— Munkái: l . Német alaktani jegyzetek. 
Kézirat. Nagy-Kanizsa, 1888. — 2. Boyesen 
Faust Kommentárjának első része. Ford. 
U. ott, 1888. — 3. A már amar os-szigeti 
kegyes-tanítórendi gymnasium története. 
Máramaros-Sziget, 1894. — 4. Horatius. 
Kecskemét, 1895. Képekkel. (Ism. Iroda-
lomtört. Közlemények). — 5. Schiller élet-
rajza. Buhver után ford. M.-Óvár, 1896. 
— 6. Forgácsok. Aho János után finnből 
ford. Bpest, 1896. (Szépirodalmi Könyv-
tár). — 7. Byron és Shelley. Kecskemét, 
1898. Két arczk. (Ism. Vasárnapi Újság 
30. sz.). — 8. Álomvilág. U. ott, 1898. 
(Költemények). — 9. Az álom. írta Lord 
Byron, ford. Temesvár, 1898. — 10. 
Finnország a XIX. században. Nyíregy-
háza, 1900. (A finnek. Suomi XIX. Vuo-
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sisadalla monumentális díszmunkájának 
fordítása. A nyíregyházi ág hitv. evang. 
főgymnasium Értesítője 1—128 lap, tér-
képpel). — 11. Újabb forgácsok. Irta Aho 
János, a finn eredetiből ford. Bpest, 
1902. (Olcsó Könyvtár 1225—27.). — 
Kéziratban; Kivi Eleknek a finnek leg-
nagyobb színműírójának Nummisuntarit 
cz. népszínművének ford., melyből a 
Kisfaludy-Társaságban pár részletet mu-
tattak be. 

i)l. Könyvészet 1888., 1895—96., 1898.— Takáts 
Sándor, A budapesti piarista kol légium tör-
ténete. Bpest, 1895. 438. 1. — Pallas Nagy-
lexikona XVIII. (II. Pótkötet.) 473. 1. — 
Heisingin Haiku. H e l s i n g f o r s , 1903. 1. 2. s z . 
arczk. (J. Aho). 

Popovici C. Aurél, hírlapíró, szül. 
1863-ban Lúgoson (Krassó m ) ; az orvosi 
és politikai tanulmányokat a gráczi egye-
temen végezte. Mint egyetemi tanuló az 
erdélyi rumén komité tagja volt. 1893. 
aug. 31. a kolozsvári törvényszék in con-
tumatiam négy évi államfogházra s 500 
frt. pénzbírságra Ítélte a Replica szer-
kesztéséért ; de ő akkor már Romániába 
szökött volt, a hol a Liga Romană lap 
szerkesztője lett. O egyik alapítója a 
Minerva könyvkiadó vállalatnak és Româ-
nia Jună cz. folyóiratnak. Jelenleg Buka-
restben tanár. — A nagyszebeni Tribu-
nába sok politikai czikket írt. — Munkái: 
1. Chestiunea română în Transilvania şi 
Ungaria. «Replica» Nagy-Szeben 1892. 
(Többek társaságában. Francziául: La 
question roumaine en Transylvanie et 
en Hongrie. Replique de la jeunesse 
roumainie universitaire de la Transyl-
vanie et de la Hongrie. Nagy-Szeben, 
1892. Még három nyelven jelent meg). 
— 2. Principiul de naţionalitate . . . 1894. 
— 3. Chestiunea de naţionalitate şi 
modurile solutiunii sale în Ungaria . . . 
1895. — 4. Curs de limba germana cl. 
I —VIII.. . 

Enciclopedia Romana I I I . 750. 1. ( Z á s z l ó J . ) 
és a magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Popovici György, theologiai doktor, 
görög keleti rumén esperes, szül. 1862. 
márcz. 25. Csiklován (Krassó-Szörénym.); 
a theologiát a csernovitzi fakultáson 
végezte, a hol doktori fokot nyert; azután 
folytatta theologiai tanulmányait a bécsi 
egyetemen. 1886—87-ben a karánsebesi 
seminarium tanára volt; 1887 őszén 
Lúgosra gör. kel. esperessé választatott. 
A metropolia összes egyházi testületei-
nek tagja. — Több czikket írt a hazai 
rumén lapokba. — Munkája: 1. Cuvân-
tări biserecescî. Karánsebes, 1898. — 2. 
Religiunea şi ştiinţa. U. ott, 1899. — 3. 
Uniunea Românilor din Transilvania. U. 
ott, 1901. — 4. Istoria.. . 1904. 

Enciclopedia Romana I I I . 645. 1, ( Z á s z l ó J . ) 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Popovici János, görög keleti rumén 
esperes Hondolban (Hunyadmegye); Ni-
chitici Gedeon püspök halála után mint 
püspöki vikárius és a szentszék elnöke 
működött 1788. nov. 20-tól 1789. jún. 
10-ig, mikor betöltetett a püspöki szék. 
Adamovici püspök halála után (1796. 
ápr.) ismét püspöki vikárius volt 1805-
ben bekövetkezett haláláig. — Munkája: 
1. Preoţia Nagy-Szeben, 1789. (Duma 
Radu évkönyve, melyet szlovén nyelvből 
fordított ruménre a Calinic konstanti-
nápolyi partiarcha görög nyelvű eredetije 
után). — 2. Intru slava sfintei cea de o 
fiinţei şi nedespărţitei troriţe tatăl şi fiul şi 
s. duch : Alfabita sufletesca. U. ott, 1803. 
(A szentháromság tisztelete, vagy lelki 
ábécze). 

Zászló János j e g y z e t e i é s E n c . R o m . I I I . 

Popovici János, görög keleti lelkész, 
szül. 1861-ben Bosoródon (Hunyad m.); 
1886—91-ig tanár volt a nagyszebeni 
polgári leányiskolában, azután parochus 
Gelmárban (Szebenm.) — Munkái: 1. 
Elemente de constituţia patriei. Nagy-
Szeben, 1894 (2. kiadás, U. ott, 1902.) 
— 2. Istoria universală. U. ott, 1899. 
(Márki Sándor után. 6. kiadás. ).— 3. 
Geografia pentru şcoalele civile şi superi-
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oare de fete, traducere după A. Márki. 
U. ott, 1892. — 4. Carte de cetire şi 
gramatică maghiară. U. ott, 1902. — 5. 
Manual pentru propunerea limbei ma-
ghiare. U.ott, 1902. — 6. Kalauz a magyar 
nyelv megtanulására. U. ott, 1902.(Rumén 
czímmel és szöveggel is). — 7. Calendar. 
U. ott, több évről. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és Zászló János jegyzetei . 

Popovici (Banaţeanul) János, görög 
keleti vallású rumén költő és beszélyíró, 
szül. 1869-ben (Krassószörénym.) Lúgo-
son, hol szülei iparosok voltak; gym-
nasiumot végzett, azután Karánsebesre 
ment a papnevelő intézetbe. 1892-ben 
azonban az évzáró vizsgák előtt Buka-
restbe költözött, hol Maiorescu Titusz 
egyetemi rektor és senátor pártfogásába 
vette. Meghalt 1893. aug. 29. Lúgoson. 
— Beszélyeit a rumén hírlapokban kö-
zölte. — Összes művei megjelentek Buka-
restben és ezekhez 1 Maiorescu Titusz írt 
•előszót és életrajzot. 

Familia 1896. 278. 1. — Enciclopedia Romana 
III. (Zászló J.) 

Popovici József, bölcseleti doktor, P. 
György görög keleti esperes testvéröcscse, 
1868. Csiklován (Krassó-Szörénym.) szül".; 
a gymnasiumot Lúgoson, a bölcseletet 
Bécsben végezte, hol bölcseletdoktori 
oklevelet nyert. — Az Enciclopedia 
Romanaba rumén és szláv nyelvi és iro-
dalmi tárgyú czikkeket írt. — Munkái : 
1. Dialectele române. Nagy-Szeben, 1904. 
— 2. Rumae- nische Dialekte. I. Halle, 
1905. 

Zászló János szives közlése. 

Popovici Timót, görög keleti rumén 
•ének- és zenetanár, szül. 1870. aug. 20. 
Tinkován(Krassó-Szörénym.); középisko-
láit, a tanítóképzőt és theologiát Karán-
sebesen végezte, a zenét a jassyi conser-
vatoriumban tanulta. 1885—96-ban a 
lugosi elemi iskola tanítója, 1896—99. 
a brassói központi rumén iskolák ének-
es zenetanára s a szent Miklós templom 

énekkarának vezetője volt. Jelenleg 
a nagy-szebeni Andreianum tanitó- és 
papnevelő intézet ének- és zenetanára. 
— Munkája: Doauesprezece cântece de 
şcoală pentru 2 & 3 voci egale. Nagy-Sze-
ben, 1901. — Sok zeneműve van, mely 
kőnyomatban jelent meg Brassóban. 

Barseanu, Istoria 595, 1. (Zászló J.) 

Popovici-Saraamí Dániel, gör. keleti 
rumén tanár, P.-B. Sebő fia, szül. J847-
ben Resinariban (Szebenm.) ; a gymnasiu-
mot és theologiátNagy-Szebenben végezte. 
1869-ben a magyar vallás- és közoktatási 
miniszter Németországba küldte, hogy 
az ottani népiskolák szervezetét tanul-
mányozza. 1870—74-ben a bécsi, bonni 
és lipcsei egyetemeken hallgatta a paeda-
gogiát és a természettudományokat. 1876-
tól a nagyszebeni Andreianum papnevelő 
és tanítóképző tanára volt. Az «Astra»-
nak nagyszebeni polgári leányiskolájá-
ban is volt igazgató s az Astra másod-
titkárja. Mint a rumén nemzeti komité 
tagja, egyik szerkesztője volt a «Memo-
randumának és ezért Váczon ülte le 
büntetését. Meghalt 1903 február 16-án 
Nagy-Szebenben. — Munkái: 1. Unter-
suchungen über die Blüthenentwicke-
lung der Onagraceen. Hermannstadt. 
1874. — 2. Elemente de istoria naturală. 
U. ott, 1881—82. Két tanfolyam. — 3. 
Lucrul de mână în şcoalele de băieţi şi 
în institutul pedagogic. U. ott, •— 4. 
Vocabular român—nemţesc; Wörterbuch 
der roman, und deutschen Sprache. U. 
ott, 1886.—87. Két rész. — 5. Istoria 
naturală în şcoala poporală. U. ott, 
1890—91. — 6. Gramatica germană. U. 
ott, 1896. — Szerkesztette a Foaia Ilu-
strată cz. folyóiratot (1891.) és a Foaia 
Pedagogică cz. lapot több tanártársával 
együtt. (1897). — Átdolgozta s újból 
kiadta atyjának munkáit saját neve alatt. 

Enciclopedia Romana I . 390. 1. ( Z á s z l ó J . ) 

Popovici-Barcianu Sebő (Száva), gör. 
keleti rumén lelkész, szül. 1814-ben 
Resinárban (Szebenm.); tanult Kolozs-
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várt, majd Bécsben, hol az orvostudo-
mányokat hallgatta, de egy év múlva át-
lépett a lelkészi pályára és lelkész volt 
szülővárosában ; az érseki és metropolitai 
szentszék iskolaügyi tanácsosa, az Astra 
rendes tagja s az arany érdemkereszt 
tulajdonosa. Meghalt 1879-ben. — Mun-
kái : 1. Culegere de istorii morale. Nagy-
szeben. 1846—48. Két kötet. — 2. Epi-
stolarriu. U. ott, 1847. — 3. Kurzgefaßtes 
Conversations- und Wörterbuch der 
deutschen und romänischen Sprache. U. 
ott, 1852. — 4. Gramatica română. U. 
ott, 1853. (2. kiadás 1856. 3. k. 1864. 
U. ott.) — 5. Gramatica germană. U. 
ott, 1858. (2. k. 1867., 3. k. 1871., 4. k. 
1873. U-. ott). — 6. Theoritisch-praktische 
Grammatik der romänischen Sprache. 
U. ott, 1858. (2. k. 1867., 3. k. 1871.). — 
7. Vocabular român-nemţesc. U. ott, 
1868. — 8. Wörterbuch dér rornän. und 
deutschen Sprache. U. ott, 1886. 

Enciclopedia Romana I . 398. 1. ( Z á s z l ó J . ) . 

Popovics Demeter, görög keleti plé-
bános, szül. 1814-ben Vukovárt; a gym-
nasiumot Karlóczán végezte. 1836-ban 
Szegeden szerb tanítónak választották 
1839-ben az egyházi rendbe lépett és a 
karlóczai érsek diakónussá, 1848-ban 
pedig Athanaczkovics újvidéki püspök 
pappá szentelte. 1862-ben a zombori 
tanító képzőben tanár lett és 1872-ben 
ugyanott plébános. Meghalt 1882-ben. — 
Munkái: 1. Osvald ily zlatotvorno selo. 
Szeged, 1843. és 1870. (Az aranycsináló 
falu, Zschokke után ford.). — 2. Sege-
dinski Kalendar. U. ott, 1862. — 3. 
Rakiska kuga. U. ott, 1868. ( A pálinka-
ivás ellen, ford.). — 4. Mala Katavasija... 
(Kis Katavasis) — 5. Veliki zbornik. Új-
vidék, 1878. (Nagy gyűjtemény). — 6. 
Velika]Katavasia. U. ott, 1880. (3. kiadás. 
U. ott," 1898.). 

Vilicsevics, Pomenili 560. 1. 

Popovics Dénes, görög keleti szerb 
püspök, serbikai (Macedonia) származású, 
előbb belgrádi, majd budai püspök volt. 

Eredetileg görögül beszélt és csak később 
tanulta meg a szláv nyelveket. Meghalt 
1828. jan. 8. Budán 92. évében. — Mun-
kái : 1. Dankrede, welche der hoch wür-
digste Erzbischof von Belgrad und Me-
tropolit von Servien, Herr Dionisius 
Popovich den 11-ten October 1789 nach 
glücklicher Eroberung derselben Stadt 
in seiner Metropolitankirche illyrisch ab-
gehalten hat. Wien. 1789. — 2. Tstinnaja 
povjest Kyrillé i Methodii. Buda, 1823. 
(Czirill és Method igaz története, szent 
Theophylaktos bolgár püspök munkája 
után szerbre ford.). 

Hl. Kurír 1828. I . 1 3 . ' s z . — Tudom. Gyűjtemény 
1828. II. 117. 1. — Safarik, Geschichte der 
sűdslavischen Literatur. Prag 1865. 

Popovics Döme, ügyvéd, bajai szár-
mazású, hol a főgymnasiumot 1860-ban 
végezte ; mint gyakorló ügyvéd Zombor-
ban működött; egyszersmind szerb költő 
és drámaíró volt. Elméjében azonban 
megzavarodott és a budapesti Schwarzer-
féle intézetbe szállították, hol egy év 
múlva 1888. jún. 20. meghalt 49 éves 
korában. A bajai nagy-gymnasium ifjú-
sága által kiadott Vörösmarty-Albumba 
mint YI. és VII. osztályú tanuló (1859. 
és 1860.) 21 költeményt ír t ; később a 
magyar költőkből (Petőfi, Arany, Tóth 
K., Garay sat.) sokat fordított a szerb 
hírlapokba és folyóiratokba, ugyanott 
ismertette a magyar irodalmat és drámákat 
is írt (egyet Car Jovan cz. magyar 
tárgyút), melyeket előadtak a szerb szin-
padon. — A Zombor és Vidéke munka-
társa volt. — Munkája: Illyr nyelvtan> 
több nevezetes szerző után. Baja, 1863. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Nemzet 1888. 173. s z . 
— Fővárosi Lapok 1888.173. sz. és gyászjelentés. 

Popovics Elek, újvidéki szerb író. — 
Munkái: 1. Stö dana pesme. Újvidék. 
1860. (Költemények). — 2. Lara lorda 
Bajrona. U. ott, 1860. — 3. Gjaur lorda 
Bajrona. U. ott, 1860. — 4. Shakespeare 
Venus i Adonis. Ford. Bécs, 1861. 

Slovník naučny. P r á g a , 1859. V I . 680. 1. 
(Rieger). 
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Popovics Ferencz József.\ magyar 
lovag, tanuló a bécsi egyetemen. — 
Munkája: Diva Catharina Sapiens, Virgo, 
Martyr Consilio & Industria Triumphans, 
Quam In Basilica D. Proto Martyris 
Stephani Nomine Inclytae Facultatis 
Philosophicae, Deferente . . . Patre Gab-
riele Fröhlich . . . Panegyricâ dictione 
exhibuit . . . Franciscus Josephus de 
Popovicz, Ungariae Eques, Studiosus 
Eloquentiae. Viennae, 1698. 

Szabú-Hellebrani, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 521. 1. 

Popovits György, görög keleti szerb 
lelkész Zentán (Bács-Bodrogm.), pacséri 
(Bács-Bodrogm.) származású. — Mun-
kája : Gratulatio in diem onomasticum 
exc. ill. ac. rev. dni Stephani Stratimi-
rovits orientális ecclesiae aschiepiscopi 
Carloviciensis . . . Budae, 1807. — Több 
szerb-illyr egyházi beszéde s ascetikus 
munkája jelent meg. 

Safarik, Geschichte der süds lavisch Lite-
ratur III. — Peirik Bibliogr. 

Popovics György, görög keleti lelkész 
Szent-Endrén (Pestm.). — Munkája: Út a 
paradicsomba. Buda., 1815. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Popovics György, szerb főiskolai 
tanár, szül. 1825. ápr. 6. Újvidéken, hol 
gymnasiumi tanulmányait végezte; a böl-
cseletet Pozsonyban, a jogot Pesten és 
Bécsben hallgatta, Bécsben megismerke-
dett Karadzsics Vukkal és ennek eszméit 
elsajátítva, az újabb szerb nyelvtudomány 
egyik előharczosa lett. 1856-ban Bel-
grádban a nemzeti könyvtár őre, később 
titkára lett a Srpska Slovenost irodalmi 
társulatnak; 1859-ben a belgrádi főiskolá-
nál elnyerte az irodalomtörténet és 
aesthetika tanszékét s e minőségben hat 
évig működött. 1864-ben egy miniszteri 
rendelet által magát sértve érezvén, 
lemondott a tanszékéről és ekkor a kor-
mány a belügyminiszteri titkárságra hívta 
meg. Ezen állását tényleg el sem foglalta, 
midőn a zágrábi délszláv akadémia tit-

kárává választotta s 1865. szept. 21. 
Zágrábba költözött. 1872-ben visszatért 
Belgrádba s a főiskolánál a szerb philo-
logia tanára lett; ezen állásában meg-
maradt 1882-ben történt haláláig. — 
Munkái: 1. Rat za srpski jezik. Buda, 
1847. (Harcz a szerb nyelvért). — 2. 
Stara pjesma. Karlócza,1848. (Régi ének). 
— 3. Rismo o službi bozijoj. Újvidék, 
1854. (Az Isten tisztelete). — Milicsevics 
még 64 szerb munkáját sorolja föl, 
melyek Bécsben, Belgrádban és Zágráb-
ban jelentek meg. — írói neve Danicsics 
György. 

Milicsevics, Pomenik 126. 1. 

Popovics (Vazul) István, a Tökölya-
num igazgatója, szül. 1844. szept. 21. 
Ó-Becsén (Bács-Bodroghm.); a gymna-
siumot Karlóczán és Pesten végezte s 
ugyanitt mint a Tökölyanum növendéke 
jogot hallgatott. Egyetemi hallgató korá-
ban 1868-ig nevelője volt Ivaragyorgyevics 
Sándor volt szerb fejedelem gyermekeinek. 
1869-ben Eötvös József báró, vallás- és 
közoktatási miniszter megbízta a Nép-
lap szerb és horvát kiadásának szerkesz-
tésével, 1868—74. pedig több ízben meg-
bízást kapott az állam által kiadott nép-
iskolai könyveknek szerb átdolgozására. 
1859-ben a budai gör. kel. szerb egyház-
község őt választá meg elemi iskolájának 
igazgatójául. Ugyanezen évben a mohács-
egyházkerületi választók őt a karlóczai 
szerb egyházi kongressus tagjává válasz-
tották. 1870-ben kidolgozta ezen con-
gressuson a szerb népiskolák és tanító-
képzők szabályzatát, s a bécsi és budai 
gör. kel. egyházmegye (eparchialis iskolai 
előadója) tanfelügyelője lett. Ezt az állást 
25 évig viselte. 1883. máj. óta igazgató-
felügyelője a budapesti Tököly-intézetnek, 
a mely igazgatása alatt több mint száz 
szerb egyetemi ifjút részesített hazafias 
nevelésben. 1894 óta képviseli a Szerém-
megyében fekvő simanováczi kerületet a 
horvát országgyűlésen, a hol a közoktatási 
bizottság első előadója. A magyar ország-
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gyűlésre 1896-ban küldték ki először és 
itt a horvát ügyekben többször szólalt 
fel; azóta is a Horvát-Szlavonországok 
képviselője a magyar országgyűlésen. A 
mentelmi és összeférhetlenségi állandó 
bizottságok tagja. Az országos közoktatási 
tanács tagja. Irodalmi érdemeinek elis-
meréseül a szerb király a szent Száva-
rend középkeresztjével tüntette ki. 1899. 
jan. 27. megkapta a kir. tanács, czímet. — 
Napilapokban s folyóiratokban sok czikke 
jelent meg a szerb egyházi, irodalmi s 
népéletről. Az ifj usági irodalomban szerezte 
a Cika Steva (István bácsi) nevet. A fő-
városi fiatal szerbek köre 1897. jan. 24. 
a budapesti vigadó kistermében díszűlést 
tartott, melyen P. harminczéves irói 
jubileumát ünnepelte meg; az ünnepi 
beszédet, mely ismertette az ünnepelt 
író működését, Popovics Iván fővárosi 
gymnasiumi tanár mondotta. — Czikkei a 
Vasárnapi Újságban (1897. KaradzsicsVuk, 
1899. Puskin Sándor, 1901. Milán királynál 
1890-ben, Milán király temetése a kruzse-
doli zárdában, A kruzsedoli zárda temp-
loma, 1903. Kruzsedol, 1903. Egy napom 
Zágrábban, A Karagyorgyevicsek Pesten, 
Látogatásom Karagyorgyevics Péter her-
czegnél Czetinjében. 1904. Letits György 
temesvári gör. kel. püspök, A belgrádi 
király-napok). — Eletírói százra teszik 
munkáinak számát, melyek csaknem ki-
zárólag szerb iskolai könyvek, gyermek-
könyvek, népoktató és szépirodalmi mun-
kák ; ezeket részint fordította, részint 
eredetileg írta vagy hazai viszonyainkra 
való tekintettel átdolgozta. A Gönczy-
féle Abéczés és a Gáspár-féle olvasó-
könyvek szerb fordítása keze alól került 
ki. Az Orao (A sas) cz. nagy népnap-
tárt 1874-ben indította meg, mely 15 
«zer példányban nyomatik és a szerb 
naptárak közt a legjobb és legelterjedtebb. 
— Az Eötvös József báró által 1868-ban 
alapított Néptanítók Lapjának szerb és 
horvát kiadását reá bízta s ezen tiszté-
ben 1871-ig járt el. Másfélévig a Srbska 

Skola cz. tanügyi lapot és két évig a 
Vasárnapi Újsághoz hasonló képes nép-
lapot szerkesztett szerb honfitársai szá-
mára. 

Hl. Paedagogiai Szemle 1883. 231. 1- f é n y n y o m . 
arczk. (Rill József ) . — Vasárnapi Újság 1897. 
5. Sz., 1903. 26. SZ. arczk. — Budapesti Hír-
lap 1897. 26 . SZ. — P a l l a s Nagy-Lexikona V I I I . 
(2. pótkötet . 474. 1.)— Sturm, Országgyűlés i 
Almanach. Iípest, 1905. 446. 1. 

Popovics István. — Munkája: Naša 
Zemlja. Cetanka za narod. Pancsova, 
1875. (Földünk. Népkönyv. Két rész, 2. 
kiadás). 

Szinnyei Könyvésze te . 

Popovics Iván, állami főgymnasiumi 
tanár, szül. 1870. Aradon ; 1896-ban 
nyert tanári oklevelet a latinból és görög-
ből és jelenleg a budapesti VIII. kerületi 
állami főgymnasium rendes tanára. — 
Czikke az Egyetértésben (1899. 173. Arany 
és Petőfi szerb fordítója : Zmaj Jovano-
vics János). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 60. 1. é s a m. n . 
múzeumi l i ir lapkönyvtár pé ldányábó l 

Popovits János, tiszttartó Muslay Antal 
birtokán. — Munkája : A sertéseknek 
tetemes hasznairól szóló könyvecske, 
melyet több hiteles külföldi baromorvos-
nak helyes munkái szerint kiadta. Pest, 
1828. 

Hazai s külföldi tudósítások 1827. I . 42. SZ. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kóssa Gyula, 
Magyar ál latorvosi k ö n y v é s z e t . Bpest , 1904. 
181. 1. 

Popovics János István, szerb lyceumi 
tanár, szül. 1806-ban Verseczen, hol az al-
gymnasiumba járt, a rhetorikát és poesist 
Temesvárt, a bölcseletet Pesten, a jogot 
Késmárkon végezte. Előbb gymnasiumi 
tanár, majd ügyvéd volt szülőföldjén. 
1840-ben Belgrádba költözött, hol lyceumi 
tanárrá nevezte ki a fejedelem. 1848-ban 
visszatért szülőföldjére. Meghalt 1856. 
márcz. 24. Versecen. — Munkái: 1. Slezi 
Bolgarii Lachrimae Bulgáriáé subjugatae 
Buda, 1825. (Költemény). — 2. Poema 
srpskom národu. U. ott, 1826. — 3. 
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Nevinosty Sletislav i Mileva. Die Unschuld. 
U. ott, 1827. (Szomorújéték ó. felv.). — 
4. Zivot Georgja Skanderbeg. Scander-
beg's Leben und Heldenthaten. U. ott, 
1828. Rézm.,arczk. — 5. Boj na Kosovu. 
U. ott, 1828. Rézm. (A rigómezei csata). 
— 6. Milos Obilie. U. ott, 1828. (Szomorú-
játék 5 felv.). — 7. Laza i paralaza. U. 
ott, 1830. (A hazug és hazudni segítő, 
vígj.). — 8. Nahod Simeun. Buda, 1830. 
(Dráma 5 felv.). — 9. Nazrečno sudruéestvo 
U. ott, 1830. (Szomorújáték). — 10. Dva 
Kalendara. Yinča Lozika. U. ott, 1830. 
— 11. Tvrdica, komedíja. Újvidék 1837. 
— 12. Pokondinera tikva, komed. U. ott, 
1838. — 13. Zla žena. U. ott, 1838. 
.(Rossz asszony). — 14. Tvrdica Gj'ir-
Tonja. U. ott, 1838. — 15. Roman bez 
romana. U. ott, 1839. (Regény, regény 
nélkül). — 16. Vladislav. Belgrád, 1843. 
— 17. Matematicski zemljopis. U. ott, 
1843. (Földrajz). — 18. Nemacka grama-
tika. U. ott, . . . — 19. Latinska etimo-
logia. U. ott, . . . — 20. San Kraljevica 
Marka, allegorija. U. ott, 1848. — 21. 
Torzestvo Srbije. U. ott, 1849. — 22. 
Smrt Stefan Deconskoy. Újvidék, 1853. 
— 23. Haj duci. U. ott, 1853. — 24. 
•Sahan. Belgrád, 1853. — 25. Davor je. 
Újvidék, 1854. 

Safarik, Geschichte der siidslavischen 
Literatur III. — Wurzbach, Biogr. Lexikon 
XXIII. 112 1. — Milacsevics, Pomenik 563. 1. 

Popovics János, görög keleti rumén 
lelkész Karczagon, hol 1896-ban meg-
halt. — Görögből lefordította magyarra 
a «Synopsis»-t, vagyis az összes alkalmi 
imákat és könyörgéseket és kiadta : Orto-
dox hitvallók imakönyve. Nagyvárad, 
1861. cz. 

Zászló J. jegyzeteiből. 

Popovics Károly. — Munkája : Teljes 
elmélet-gyakorlati utmutatás a felső kön-
tösök, kivágott nyári kabátok, egyenruhák, 
attiladolmányok, mellények, nadrágok, 
paltotok, kojenyok, twinek szabásmester-
ségében önoktatásra Fonteine-Pierre által 

Párisban feltalált leszállítási rajzzal és 
centimetrenyiredékkel. 5 kőnyomatu ana-
tómiai alakkal és 75 mustraformával. 
Nagyvárad, 1844. (Németül. Brassó, 1844) 

Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Krön 
Stadt. 1886. 65. 1. — Petrik Bibliogr. 

Popovics Mózes. L. Pompiliu Miron. 
Popovics Sándor, orvosdoktor. Romá-

niából származó, görög keleti vallású 
rumén család sarja, mely egykor Popes-
cunak írta nevét; azonban midőn a görög 
keleti rumén egyház a szerb patriar-
chatus alatt állott, az akkori szokás szerint 
Popescu nevét Popovicsra változtatta; 
szül. 1836. jan. 17. Oraviczán (Krassó-
Szörénym.) és ott végezte a gymnasium 
hat osztályát, a felsőbbeket pedig Bécs-
ben. 1853-ban Pesten orvosnövendék lett, 
hol sebészeti szigorlatot tett., az orvosiakat 
Bécsben tette le; azután Erlangenben 
(Bajorország) a régi orvosi iskolánál tett 
orvosi vizsgát és orvosi gyakorlatot foly-
tatott. 1861-ben Gozsdu Manó krassó-
szörénymegyei főispán megyéjében járási 
orvossá nevezte ki. Orvosi híre még 
Törökországra is kiterjedt. 1866-ban 
Mehádián mint fürdőorvos letelepedett, a 
hol rendesen a nyarat töltötte, télen 
pedig a kórházak vizsgálata czéljából 
Olasz, Spanyol, Franczia, Angol és Német-
országokban, Egyiptomban, Törökország-
ban és Afrikában utazott. A pcrosz-franczia 
hadjáratban mint katonaorvos hat hó-
napig a francziák és hatig a poroszok 
részén saját költségén folytatott orvosi 
gyakorlatot. Sok kitüntetésben részesült; 
a franczia, porosz és romániai kormány 
rendjelekkel tüntették ki, több orvosi 
társaság tagjának választotta, az algíri 
orvostársaság és a carcassonei polytech-
nikai intézet pedig tiszteleti elnökének. 
Meghalt 1903. szept. 7. Herkulesfürdőn 
(Mehádián); egyik leánya Keglevich Béla 
gróf neje. — Czikke a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban (XVI. 
1873. Jorgován Jován és a kigyó, rumén 
népmonda, ugyanez versben); irt a 
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Pester Lloydba is. — Munkája: Das 
Herkulesbad bei Mehadia in Siebenbürgen. 
Wien, 1885. (Öt rajzmelléklettel. Brau-
müllers Bade-Bibliothek. Ism. Délmagyar-
országi Lapok 219. sz. Ugyanez megjelent 
ruménül is Pesten 1872.) 

Familia 1874. 409. 1. ( Z á s z l ó . ) — Budapesti 
Hirlap 1903. 246. SZ. — Vasárnapi Újság 1903. 
37. sz. (Nekr.). 

Popovics (Zub) Sándor, a magyar 
miniszterelnökség hivatalnoka, a szláv 
nyelvekben való nagy jártassága által 
tette magát hasznossá. Korábbi éveiben 
Zub név alatt a szerb irodalomnak volt 
egyik tevékeny munkása. A hatvanas 
években szerb politikai lapot szerkesztett 
Újvidéken és szerb élczlapot is vezetett 
éveken át. A hetvenes években horvát-
országi lapoknak volt munkatársa. A 
szerb görög keleti egyházi congressuso-
kon évekig mint szerb tolmács működött, 
az akkori kir. biztosok mellé kirendelve. 
Néhai Angyelics pátriárkának egyik bizo-
dalmasa volt. A m. kir. miniszterelnök-
ségnél a fordító osztályban mint a szláv 
szövegek fordítója működött; egyszer-
smind 1883. a bpesti kereskedelmi aka-
démián az akkor megnyitott keleti nyel-
vek tanfolyamához a szerb nyelv taní-
tására hivatott meg, minek következtében 
e nyelvet a tanfolyam 8 évi fennállása 
alatt tanította, mígnem az 1891-ben föl-
állított keleti kereskedelmi tanfolyamhoz 
lépett át. Meghalt 189L jún. 29. Buda-
pesten 66 éves korában. — Munkája: 
Az 1873. chinai hadjárat, orosz források 
után. Bpest. 1874. (Különnyomat a Ludo-
vika Akadémia Közlönyéből). 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Hirlap 
1894. 180. s z . — Bricht Lipót, A b u d a p e s t i 
kereskedelmi akadémia története, Bpest, 
1896. 119. 1. 

Popovics Szimó, szerb költő és hír-
lapíró, szül. 1846-ban Tavarnikon (Sze-
rémm.); tanult Pozsonyban és Belgrádban. 
Mint hírlapíró a szerbek egyesítése mellett 
küzdött. Biszticsnek politikai ellenfele 

volt és Belgrádból Zimonyba kellett 
menekülnie. 1871-ben Montenegróba köl-
tözött, hol két hirlapot, egy politikait 
(Glas Crnagorca) és egy szépirodalmit 
(Crnagorca) alapított. A berlini congressus 
után Bar kormányzója s montenegrói 
vajda lett. Szerbre fordította az ind 
Mahábharatát; epikus költeményei: Nik-
sics elfoglalása és Bar elfoglalása. 

Pallas Nagy lexikona X V I I I . (2. P ó t k ö t e t ) . 
Bpest, 1904. 473. 1. 

Popovics (Hatzeg) Valér, bölcseleti 
doktor, geologiai intézeti igazgató, szül. 
1868. nov. 11. Hátszegen (Hunyadm.); 
Párisban végezte tanulmányait, hol a 
természettudományok doktora lett. Ezek 
után Bukarestbe ment, hol 1898 óta a 
földmivelési minisztérium ügykörében föl-
állított geologiai laboratórium igazgatója. 
— A Kárpátok geologiáját és palaeonto-
logiáját több munkájában ismertette. A 
Diaconovich szerkesztésében megjelent 
Enciclopedia Bomanában a montanistikai 
czikkeket írta. 

Enciclopedia Romana I I I . 645. 1. ( Z á s z l ó J . ) 

Popovics Vazul, bölcseleti doktor, gör. 
kath. püspök, valóságos belső titkos taná-
csos, P. János görög kath. lelkész és 
Lengyel Mária fia, szül. 1796. szept. 12. 
Nagy-Komjáton (Ugocsam.); a gymna-
sium I—IV. osztályát Máramaros-Szige-
ten, az V. és VI. oszt. Ungvárt, a böl-
cseletet és theologiát a pesti egyetemen 
végezte, hol bölcseleti doktorrá avatták ; 
azután segédlelkész volt Máramaros-
Szigeten, majd Tarkovics Gergely mun-
kácsi püspök titkára 16 évig, 1835. decz. 
3-tól pedig az eperjesi görög. kath. káp-
talan éneklő kanonokja nyolcz hónapig. 
O felsége 1837. márcz. 16. nevezte ki 
munkácsi püspökké. Pap-árvaházat ala-
pított. Meghalt 1864-ben Munkácson. — 
Munkája: Sermo, quem ill., ac rev. dn. 
. . . episcopus Munkacsiensis . . . pro 
solemnitate canonicae suae in episcopum 
Munkácsiensem installations ad dioecesis 

I suae clerum dixit. Cassoviae, 1838. 
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Hasai s Külf. Tudósítások 1837. I . 29. SZ. — 
.Vendlik, IX. P ius római pápa és a magyar 
püspöki kar. Pécs , 1864. 40. 1. — Vasárnapi 
Újság 1860. 12. sz . arczk. 

Poppel Imre, sóhivatalnok, megyei 
táblabíró, született 1790. nov. 1. Lovas-
berényben (Fehérm.); a kir. sóhivatalnál 
1828-ban mázsamester volt Mohácson, 
1843—44-ben Komáromban és 1816-ban 
pénztárnok Pozsonyban. Meghalt . . . . 
— Munkája: Örömdal, mellyel megyesi 
báró Mednyánszky Alajos úrnak f. 1838. 
év Sept. 17. mint Nyitra vármegye fő-
ispáni méltóságába lett fényes beiktatása 
ünnepén hódol. Pozsony, 1838. 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s -
napjai . P o z s o n y , 1846. 107. lap. — Petrik 
Bibliogr. 

Popper Alajos, orvosdoktor, született 
1827. okt. 24. Miskolczon (Borsodm.); 
tanulmányait szülővárosában, a pesti és 
bécsi egyetemen végezte. 1854-ben nyert 
Pesten orvosdoktori oklevelet és 1856-
ban Debreczenben telepedett le. Egyik 
megalapítója a debreczeni orvos-gyógy-
szerész egyletnek, melynek elnöke, majd 
díszelnöke lett. 1897-ben a király a 
Ferencz József-renddel tüntette ki. — 
Az 50-es években hosszú ideig írt a 
bécsi Wandererbe, melyet az alföldi ese-
ményekről tudósított; a debreczeni helyi 
s orvosi lapokba is sokat írt. Egyike 
volt a Debreczeni Ellenőr megalapítói-
nak és munkatársa a Zelizy Dániel által 
szerkesztett Debreczen leírása cz. mun-
kának (1882). Több felolvasást tartott a 
debreczeni felolvasokoţben. — Munkái: 
1. Emlekbeszéd Balassa János felett. 
Debreczen, 1868. — 2. Emlékbeszéd 
Kmetty Pál felett. U. ott, 1871. — 3. 
Emlékbeszéd Kain Albert felett. U. ott, 
1882. — 4. Emlékbeszéd Tegze Imre 
felett. U. ott, 1888. — 5. Emlékbeszéd 
Újházi Károly felett. U. ott, 1899. 

Oláh Gyula, Az e g é s z s é g ü g y i személyze t 
Magyarországban . Bpest , 1876. 63. I. és ön-
életrajzi adatok . 

Popper Gyula, hírlapíró, szül. 1851. 
nov. 16. Holicson (Nyitram.), több külföldi 
rendjel tulajdonosa, Bécsben él. — Szer-
kesztője s kiadój cl, clZ Ulustrirtes Bade-
blatt-nak. 

Eisenberg, Ludwig, Das ge is t ige W i e n , Wien , 
1893. I. 419. 1. 

Popper István. — Munkája : Asphalt-
burkolatok. Bpest, 1903. 

A m. n. múzeumi könyvtár pé ldányáról . 

Popper József\ orvossebész doktor, 
szemész- éš szülészmester, kórházi fő-
orvos, szül. 1824. jún. 4. Miskolczon 
(Borsodm.); gymnasiumi tanulmányait 
szülővárosában s Pesten végezte, az orvosi 
tudományokat a bécsi egyetemen hallgatta, 
hol 1846-ben nyert orvos-sebészdoktori 
oklevelet és ekkor Miskolczon telepedett 
le mint gyakorló orvos. 1856-ban a mis-
kolczi közkórház vezetését vette át, hol 
mint igazgató főorvos működött. Az 1873. 
cholera-járvány idején a belügyminiszter 
kormánybiztosnak nevezte ki azon meg-
bízással, hogy Borsod-, Gömör-és Nógrád-
megyékben a járvány megfékezésére szük-
séges intézkedéseket tegye meg; működése 
elismeréseül ő felsége a Ferencz József-
rend lovagkeresztjének adományozásával 
tüntette ki. A budapesti kir. orvosegylet 
levelező tagjává választotta; a borsodi 
orvos-gyógyszerész-egyletnek pedig 1875-
től elnöke, Borsodmegye tiszteletbeli fő-
orvosa, kir. törvényszéki orvos és az 
országos közegészségi tanács rendkívüli 
tagja volt. Meghalt 1894. szept. 26. Mis-
kolczon. — Czikke a Zeitschrift für 
Natur- und Heilkundeban (Angina und 
Belladonna)^; az Orvosi Hetilapban (1857. 
Bujakór szereléséhez, 1858. Kórházi 
közlemények a bujakór szereléséhez, 
1859. Kórházi jelentés. Szemlobok, 1860. 
A pokolvarról, A méhvérzésekről szülők-
nél, A miskolczi kórház ügyeiről, 1861. 
Két tej féle szürkehályog sikeres műtéte, 
1862. Orrmányos torz, szem-orrhiánynyal 
és szemfölötti ujjképződéssel, Közlemények 
a borsodi orvos-gyógyszerészi egylet 
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működéséről, A malaria-vita a borsodi 
orvos-gyógyszerészi .egyletben, A pokol-
varkórról, Margonyai G. tr. fölött tartott 
emlékbeszéd, 1863. 1862. évi jelentés az 
orvos-gyógyszerészi-egyletről, Garat mö-
götti tályogképződés, A petefészekkiirtás, 
A hártyás és roncsoló gégelobról vita a 
borsodi orvos-egyletben, 1864. Kórházi 
jelentés 1863-ról, Miskolczi levél, üti 
töredékek, Nyilt levél a szemtükörreli 
vizsgálat tárgyában, 1865. A bujakóri 
ragály kétféleségéről, 1866. Adat a galan-
dócz gyógytanához, Kórházi jelentés 
1865-ről, 1867. A choleráról különös 
tekintettel a kórboncztani vizsgálatra, 
Kóros daganatok két ritkább esete, 1872. 
A szemmór és a szóral. Kivonat a jelentés-
ből a miskolczi közkórház 1871. műkö-
déséről, 1874. Méhiszamot színlelő ál-
képlet) ; a Gyógyászatban (1862. Kör-
sömör, Ragályos bujaser.yvi fakadék); 
a Kórházi Szemlében (1865. a miskolczi 
közkórház 1865. működése); a Szemészet-
ban (1867. Graefe tanár legújabb szürke-
hályog kiviteli műtéte módozatairól); a 
Közegészségi és Törvényszéki Orvostan-
ban (1871. Évi jelentés, 1874. Közlemények 
a törvényszéki orvosi gyakorlatból). A 
Pester Lloydba mint levelező 1866-tól 
1880-ig politikai s társadalmi czikkeket 
írt * * és ® jegyek alatt; a Borsod cz. 
helyilapban pedig utazási leveleket közölt. 
— Munkái: 1. Évi jelentés a miskolczi 
nyilvános közkórház 1865. évi működése 
•eredményéről. Pozsony, 1866. (Külön-
nyomat a Kórházi Szemléből).— 2. Bericht 
des . . . als Referent für Ausarbeitung 
eines israelitischen Gemeinde-Statutes. 
Pest, 1869. — 3. Emlékbeszéd Horvát 
József megyei fősebész felett. Miskolcz, 
1875. — 4. A miskolczi nyilvános köz-
kórház működése 1879., 1880. és 1881-
ben. U. ott, 1880—82. Három füzet. 

Borsodmegyei Lapok 1884. 36, 38. , 1884. 78. SZ. 
— Győri Tibor, Magyarország orvosi biblio-
graphiája. Bpest, 1900. 181. 1. 

Popper Manó, jogi doktor, ügyvéd-

jelölt Budapesten. — Munkája : Esküdtek 
kátéja. Az esküdtbíróság szervezetéről 
szóló 1897. XXXIII, t. cz. és a bűnvádi 
perrendtartást szabályozó 1896. XXXIII, 
t.-cz. és a bűnvádi perrendtartást életbe-
léptető 1897. XXXIV, t. cz. vonatkozó 
szakaszai. Kérdésekés feleletekben.Bpest, 
1991. 

31. Könyvészet 1892. 

Popper Mór. L. Porosz. 
Popper Richard, hírlapíró, szül. 1850-

ben Holicson (Nyitram.). — Szerkeszti 
Bécsben az Illustrirte Curorte Zeitungot, 
szerkeszti és kiadja az Illustrirte Haus-
frauen-Zeitungot és az Illustrirter Wiener 
Hausfrauen-Kalendert. 

Eisenberg, Das geist ige Wien I. 419. 1. 

Popper Vilma, szül 1857-ben Győrben. 
— Rajzot írt az Országvilágba (1900). — 
Munkái: 1. Altmodische Leute. Novellen 
und Skizzen. Dresden 1895. — 2. Märchen 
und Geschichten für grosse und kleine 
Kinder. Leipzig, 1891. — 3. Miniaturen. 
Novelletten. Dresden, 1897. — 4. Neue 
Märchen und Geschichten. Illustrirt von 
Fritz Bergen. U. ott, 1898. — 5. Különös 
emberek. Elbeszélések. Németből. Bpest, 
1900. 

Pataki, Sophie, Lexikon deutscher Frauen 
der Feder. Berlin, 1898. II. 149. 1. — 11. 
Könyvészet 1900. 

Poprádi Ádám, ág. ev. lelkész, szül. 
1636-ban Bélán (Szepesm.); Eperjesen 
tanult, azután Wittenbergben 1659. jún. 
27-től két évig folytatta tanulmányait. 
Hazatérve a szülőföldén választották meg 
diakónusnak, mely lelkészi hivatalába 
1663. márcz. 3. Wagner Márton superin-
tendes avatta fel. 1672-ben más ág. ev. 
tanítókkal s lelkészekkel együtt őt is el-
űzték. A vallásüldözés alatt Sziléziában 
tartózkodott, honnét 1682-ben visszatért 
hazájába s Bártfán nyert fődiakonusi 
állást. Az ő lelkészi működése idején 
1687-ben mászodszor vették el a templomot 
az evangélikusoktól és a városon kívül 
jelöltek helyet számukra templomépítésre-
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Ezen új templomban 1689. feb. 6. keresztelt 
egy egri török nőt. Meghalt 1692-ben. 
— Munkái: Physicam Disputationem 
De Meteoris Emphaticis, Publicae dis-
quisitioni sistunt Praeses M. Ernestus 
Bakius . . . Respondens Adamus Pop-
radius . . . Ad. D. 10. Octob. (Wittenberg) 
1660. — 2. Zur Frömmigkeit leitende 
Pestilentz-Betrachtung, Nach ihren Ur-
sachen, Zufällen und Begebenheiten, auch 
derselbten endlicher Abwendung, Wie 
angeführtem Bericht, wie man sich recht 
Christlich zu solcher Zeit verhalten soll. 
Ausz vornehmen Authoribus zusammen 
getragen Von Adamo Popradio, Einem 
beständigen Mit - Gliede der werthen 
Kreutz-Gesellschaft Jesu. Anno Christi 
1680. Hely. n. (A boroszlói városi könyv-
tárban). 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 318. 1. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 158. 1. — 
Szabó-llellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész G56., 2. rész. 194. 1. 

Poprádi Ephraim, a thorni egyetemen 
tanult, bártfai származású. — Munkája: 
Elisabethae, Reginae Poloniae Schema 
Genealogicum quoad Adscendentes & 
Descendentes Caesareo-Regios Curiosis-
simum; qvoad Memorabilia Historico-
Politica utrinque clarissimum : Praeside 
M. Georgio Wendio . . . a. d. XI. Augusti 
A. 0 . R. M. DCC. ad conferendum pro-
positum a Balthasare Abrahamo de Kot-
witz, Eqv. Siles. discurrendi materiam 
praebentibus : Ephraim Popradio, Bartha 
Hung. Samuele Titio . . . & Levino 
Friderico de Hahn, Eqv. Curlando. Thorn, 
1700. 

Szabó-Uellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 582. 1. 

Popu Gábor, György és Miklós. L. 
Pop. 

Popu Gyula, görög kath. tanító Na-
szódon (Besztercze-Naszódm.). — M un-
kája : Cantul in scóla poporală. Szamos-
újvár, 1898. (Énektanítás a népiskolában). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Popu István, egyházjogi doktor, görög 
kath. lelkész, szül. 1866-ban; a gymna-
siumot Lúgoson, a theologiát Temesvárt 
végezte. 1891-ben pappá szenteltetett 
Lúgoson, a hol irodai tisztséget viselt 
negyedfél évig; azután öt évig Szász-
városban lelkészkedett és esperességi 
administrator is volt. 1896 óta Jezvin 
községben (Temesm.) plébános. 1897-ben 
lett canonjogi doktor Budapesten. A temes-
vári Controlaba s más lapokba írt egy-
házi és történelmi czikkeket. — Munkája : 
La unirea bisericei românesţi. Temes-
vár, 1903. 

Zászló János jegyzeteiből . 

Popu István. L. Pop István. 
Popu (Rateganul) János. L. Pop-Rete-

ganul János. 
Popu János, főgymnasiumi tanár, szül. 

1830-ban; görög kath. rumén pappá szentel-
tetett 1852-ben ; 1864-től a m.-szigeti róm. 
kath. főgymnasiumban és az állami tanító-
képzőben a hittan és a rumén nyelv és 
irodalom tanára ; a kápolnok-monostori 
esperesi kerület jegyzője. Meghalt 1895-
ben Máramaros-Szigeten. — Munkája: 
Comparatio ethicae catholicae ad ethicam 
protestanticam, rationalisticam illamque 
antiqui testamenti. Szamosujvár, 1887. 

Zászló János jegyzeteiből . 

Popu Maxim, tanár a naszódi görög 
kath. gymnasiumban és elemi iskolai hit-
oktató. 1872-ben megalapította a naszód-
vidéki görög kath. tanítók egyesületét, 
melynek első elnöke volt. — Munkája : 
Istoria biblica a testamentului vechiu 
pentru şcolele poporale gr. cath. Szamos-
ujvár, 1894. (4. jav. kiadás). —Szerkesz-
tette a Magazínu Pedagogicu cz. folyó-
iratot 1867 és 68-ban Beszterczén Petri 
Vazullal és Anca Kozmával együtt. 

Zászló János jegyzeteiből. 

Popu Niţia, rumén népénekes és 
vándorszínész, görög keleti vallású; Lú-
goson tartózkodott, a hol és a Délvidék 
több helyén saját és mások színdarabjait 
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adta elő. Több hazai rumén költő szer-
zeményeit, melyeket a nép énekelt, össze-
gyűjtötte és kiadta. — Munkája: Lira 
Natiunală. Lúgos, 1862. 

Zászló János jegyzeteiből . 

Pór Antal, esztergomi kanonok, a m. 
tudom, akadémia rendes tagja. szül. 
1834. okt. 18. Esztergomban, hol a 
gymnasium hat osztályát végezte. 1849-
ben Komáromtól Világosig mint honvéd 
a hazának tett szolgálatot. Az orosz és 
osztrák hadifogságból hazakerülvén, 1850-
ben az esztergommegyei növendékpapok 
közé lépett és egy évet a pozsonyi 
Emericanumban, kettőt a nagyszombati 
fŐgymnasiumban bölcselet hallgatásával, 
négyet a theologiai tanulmányokkal el-
foglalva a Pázmány intézetében Bécs-
ben töltött, hova utóbb mint tanár-
jelölt, a történelmi tanszakra készül-
vén, még két évre visszakerült. Még 
mielőtt felszenteltetett (1857. okt. 20.), 
Scitovszky János hg. primáš a nagy-
szombati érseki gymnasiumhoz tanárnak 
nevezte ki. 1871. decz. 30. választatott 
meg Esztergom királyiváros lelkészének ; 
mint ilyen az 1873. járvány alkalmával 
kifejtett működéseért őfelsége legmagasabb 
megelégedését érdemelte ki. A pápa 
1874. júl. 3. tiszteletbeli titkos káplánjává, 
utóbb apostoli főjegyzőjévé, Simor bibor-
nok-érsek pedig az esztergomi kerület 
esperesévé és tanfelügyelőjévé nevezte 
ki. A m. tudom, akadémia 1872. máj. 
24. levelező tagjának választotta (1892. 
máj. 5. lett rendes tag). 1875—81-ig 
Esztergom városát képviselte az ország-
gyűlésen. 1880. jún. 15. pozsonyi kano-
nok, 1886. szent Imréről nevezett czím-
zetes apát, 1893. október 12-én eszter-
gomi kanonok és 1893-ban honti fő-
esperes lett. A magyar történelmi tár-
sulatnak, a heraldikai és genealógiai tár-
sulatnak igazgató-választmányi, a szent 
István-társulat tudományi és irodalmi 
osztályának tagja. — Irodalmi működése 
ä történetirodalomra vonatkozik, külö-

nösen vagy 25 év óta a magyar Anjou-
korral foglalkozik. Czikkei a következő 
hirlapokban és folyóiratokban: Családi 
Lapok (1856—57. Fraknó, Visszaemléke-
zés Mária-Nosztrára, Bécsi levelek, Uti-
tárczámból: Bakonybélés Zircz, A magya-
rok míveltségi állapota az Árpádok 
korszakában, Bakács Tamás, kor-, élet-
és jellemrajz) ; Ifjúsági Plutarch (1858. 
Pázmány Péter, 1859. Vitéz János) ; 
Új M. Múzeum (1859. Zrednai Vitéz 
János); Kath. Közlöny (1868. A görög 
költészet Perikies korában); Havi Szemle 
(186W. Frederik William Faber); Egyházi 
Közlöny (1873. Konstantinápoly bevétele, 
1889. Szent István-társulat); Budapesti 
Szemle (XI. 1877. Enea Sylvio di Piccolo-
mini viszonya Magyarországhoz, 1879. 
II. Pius pápa és Hunyadi Mátyás, 1882. Enea 
Silvio di Piccolomini mint humanista); 
Vasárnapi Újság (1880. Somogyi Károly, 
1881. Aeneas Silvius adomáiból és elmés 
mondataiból, Somogyi Károly esztergomi 
kanonok életrajzi vázlata, 1886. Ipolyi 
Arnold. Bars-Szent-Kereszt és Nagyvárad, 
több képpel); Tájékozó (1880. Törvény-
javaslat a gymnasiumi és reáliskolai 
oktatásról) ; Pozsonyvidéki Lapok (1883. 
Isten hozott! Üdvözlet a Petőfi-Társaság-
hoz, 1882. 13., 34., 38., 39. sz. Magyar 
prédikácziók Pozsonyban, 50., 52., 1883. 
7., 9., 12., 21., 22., 79., 115., 121., 127,, 
135., 140., 141., 143. Pozsony és a har-
madik magyar egyetem, 1884. 59., 61.. 
66., 71., 107. sz. 1889. 76. Bónay Já-
czint); a Vatikáni Okirattár II. kötete 
(Bevezetésül: Gentilis biboros követsége 
Magyarországon 1307—1311); Történelmi 
Tár (1883. Házassági szertartások a XIV. 
században, 1884. A pozsonyi társaskáp-
talan egyik kanonokja és préposti hely-
tartó : Halli János házának leltára 1555., 
A pozsonyi társaskáptalan őrkanonoki 
házának leltára 1557., A pozsonyi társas-
káptalan idősb kanonokja: Balaszent-
miklósi György leltára 1558., 1885. A 
nagyszombati csizmadia mesterlegények 
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rendtartása 1674. és 1705-ből, Szemel-
vények a pozsonyi társaskáptalani egy-
ház levéltáraiból, 1886. Adalék Gentilis 
biboros magyarországi követségéhez, 1889. 
Viszály a pécsi káptalanban 1302—1309., 
1891. A Lipóczi Keczerek, 1900. Két 
újabb leltár az aacheni magyar kápolna 
szerelvényeiről); Új M. Sión és M. Sión 
(1885. Miklós ostiai püspök követsége 
Magyarországon, 1887. Abbatia S. Henrici, 
1888. A jezsuiták viszontagságai Magyar-
országon a XVII. század első negyedében, 
Ipolyi hagyatékából, 1889. Rónay Jáczint 
és a trónörökös) ; Kath. Szemle (1887. 
A nagyszombati iskola a XVI. század-
ban, Ipolyi hagyatékából, Boldog Gsáky 
Móricz szent Domokos-rendi szerzetes, 
1888. Ilabsburgi Ágnes magyar királyné 
és Erzsébet herczegasszony az Árpád-
ház utolsó sarja, 1889. Nemes Magyar 
Pálné asszony, 1891. Kanizsai István 
zágrábi püspök. 1893. Magyar hymno-
logia, 1900. Nagy Lajos király a halicsi 
érsekség alapítója); Nemzet (1885. 343. 
Rónay Jáczint az udvarnál); Századok 
(1887. II. Miklós 1308—1336. győri püs-
pök mely nemzetségből való? 1888. A 
Német-Ujvári grófok elnevezése, Philippus 
de Sancto Geroldo, Köcski Sándor, Kál-
mán győri püspök, 1890. Bogár István és 
Bogárfia Márton, 1891. A kir. tárnok-
mesterek a XIV. században, 1892. I. La-
jos király követsége a szentszékhez Avi-
gnonba 1346 elején, A Piasztok és a ma-
gyar Anjouk közti rokonság, 1893. Észre-
vételek szerb történetírók némely állítá-
sára, Magyar történeti jelenetek korhű 
reconstruálásáról 1—20., Az Ayancha 
szó értelmezése, János küküllei főesperes, 
Nagy Lajos király történetírója 1349— 
1397., 1894. Déli szláv történeti tanul-
mányok I—VIII., 1895. Ifjabb Erzsébet 
királyné, Nagy Lajos király felesége, 
Mária és Hedvig királynék, Tvartkó, A 
horvátok forradalma, 1896. Kis Károly 
és Erzsébet utolsó évei, Válasz Zsatko-
vics Kálmán helyreigazítására és Végső 

válasz, 1897. Adatok a bolognai és pá-
dovai jogegyetemen a XIV. században 
tanult magyarokról, 1900. Záh Feliczián 
pöre, Nagy Lajos király szövetkezése IV. 
Károly császár ellen 1362., A herczegi 
czím Magyarországban, 1901. Erzsébet 
királyné aacheni zarándoklása, János 
apuliai herczeg, szepesi prépost, Az 
aacheni kápolna pecsétje, 1902. Nagy 
Lajos király halálos betegsége, Levél a 
szerkesztőhöz, 1903. A négy Miklós, 
Magyar-lengyel érintkezések a XIV. szá-
zadban. Kőszegiek vagy Kősziniek, Le-
het-e Volfer nemzetségét «Kőszegi»-nek 
neveznünk ? Nagy Kázmér lengyel király 
családi élete, 1904. Magyar-ruthén érint-
kezések a XIV. században, 1905. Nagy 
Lajos király és a jászai konvent); Szent 
István-társulat Almanachja (1889. II. Ta-
másmester esztergomi érsek 1,305—1321., 
1890. Tarka képek a középkorból); Turul 
(1888. Kérdés László erdélyi vajda nem-
zetségéről, 1889. Amadé = Omode ná-
dorok, A Nagy-Martoniak, Rénold nádor 
és ivadéka, László erdélyi vajda nemzet-
sége, 1891. László erdélyi vajda és a 
Keán-nemzetség, Válasz Nagy Gézának 
a régi magyar személynevekről és 
az Osl-nemzetségről, 1892. Gergely vá-
lasztott esztergomi érsek származása 
1298—1308., A Nagy-Martoniak és Kani-
zsaiak közti rokonság, A tengeri kigyó, 
vagyis ama bizonyos László vajda nem-
zetsége, III. Miklós esztergomi érsek, 
1893. Pecséttani apróságok, hat pecsét-
rajzzal, 1895. Hedvig lengyel királynő, 
Nagy Lajos magyar király leánya és 
Jagyelló-Ulászló lengyel király felesége 
születési éve meghatározása, 1897. Pecsét-
tani újabb apróságok I—VI., 1900. Nagy-
Martoni Pál országbíró és Lackfi István 
erdélyi vajda rokonsági összeköttetése, 
1901. 1. László veszprémi püspök szár-
mazása, Dénes kalocsai érsek nemzet-
sége) ; Kath. Egyházi Közlöny (1889. 
Calumniare audacter semper aliquid 
haeret, A «Vaterland» és a Rónay-ügy 
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Rónay Jáczint szabadkó'mives ? sat., 
1891. Jezsuita missiók Pozsonyban); 
Budapesti Hirlap (1889. ápr. 2. Az osztrák 
katholikusok gyűlése, 1890. 317. sz. A 
régi magyar keresztnevekről); Nyugat-
magyarországi Hiradó (1891. 44. sz. A 
pozsonyi püspökség); Hittudom. Folyó-
irat (1893. A római pápák és a magyar 
Anjouk); Archaeologiai Értesítő (1892. 
Az aacheni magyar kápolna XIV. szá-
zadi ötvösműveiről, 1893. Az Anjou-kori 
Mária-kép Krumauban, Csehországban, 
1896. Szent Simeon zárai ezüst koporsója 
keletkezéséről, A Karlsteini vár magyar 
érdekű emlékei, 1900. Magyar vonatko-
zású faliképek Runkelsteinban, Nagy Lajos 
király Madonna-képeiről, 1901. Magyar 
festő és műhímző Párisban 1384—1417., 
1903. A zürichi múzeum színes ablak-
táblája) ; Erdélyi Múzeum (1893. A Bánk-
bán-kérdéshez, 1899. Nagy Lajos lithván 
hadjárata 1377-ben, 1901. Idősb Erzsébet 
királyné uralkodása Lengyelországban 
1370—1380., A magyar Anjouk lengyel 
krónikása: Czarnkovi János, 1902. A 
magyar Anjouk igényei a lengyel trónra); 
Ortvay, Pozsony város története (II. Po-
zsonyi városház kapualjának zárkövei-
ről); Pesti Napló (1895. 194. szám. Az 
Anjou-kor és a millennium) ; Esztergom-
vidéki rég. és tört. társ. Evkönyve (1896. 
Teendőink: Esztergom monographiájának 
programmja, 1898. Demeter bíboros esz-
tergomi érsek, 1900. Boleszló herczeg 
esztergomi érsek); Nógrádi Lapok (1886. 
43.'Blaskovics Ferencz életrajza); Ország 
Világ (1887. Nagybátyám jegyzeteiből, 
közli Garami Eszter); Téli Esték (1887. 
elb.); az esztergomi kisdedóvó-társulat 
Értesítői (1893—1898. Elnöki beszédei és 
évi jelentései); Magyar Gazdaságtörté-
nelmi Szemle (1899. A rozsnyói bányák 
bérbeadása 1332., Nagyszombat város 
megváltja magát a tized fizetése alól 
1347-ben, 1900. Malmok és malombérle-
tek 1328—29-ben, Földesúr és jobbágyok 
közti viszony 1329-ben, Magyar iparosok 

Krakóban a XIV. század első felében, 
Magyar asztalosok Rómában 1368-ban, 
Adat a XIV. századi kivándorlókról, 
Rózsahegy város kezdete, A magyarok 
kedvelt ételei a középkorban, A posta 
ősi hazája, Hongroyeurs vagyis magyar 
tímárok Párisban, 1903. Külkereskedel-
münk föllendülése a XIV. sz.-ban, 1904. 
Gazdaságtörténelmi okiratkivonatok, XIV. 
száz. A föltételek, melyek mellett az esz-
tergomi káptalan Nemti birtokát 1292-ben 
benépesítette, Az örmények falvának meg-
népesítése az esztergomi káptalan által 
1315-ben, Háborúság Esztergom város 
és az esztergomi káptalan közt a vám 
miatt, Gazdaságtörténeti okiratkivonatok 
XV—XVI. század); Mátyás kir. Emlék-
könyv (II. Pius pápa és Mátyás király), 
Religio (1896. Lourdesban 1895. szept. 
7. tartott beszédéből); az esztergomi Sza-
badság (1896. Liberalismus, Kruplanicz 
Kálmán, 42. sz. Esztergomvidéki régé-
szeti és tört.-társulat 1904. máj. 29. köz-
gyűlésén megnyitó beszéde); Esztergom 
és Vidéke (1901. A benczések Magyar-
országon). Politikai s vegyes czikkeket írt 
még a következő lapokba : Magyar Sajtó, 
Reform, Szabad Egyház, Ellenőr, Hölgy-
futár sat. ; az Egyetemes M. Encyclo-
paedia XI. és XII. kötetébe írt történeti 
czikkek az egyiptomi, görög és római 
történelem és régiségek köréből P. jegy-
gyei. Programm- és beszámoló beszédei 
az lísztergomban (1875., 1878.); ország-
gyűlési beszédei a Naplókban (1875— 
1881.) vannak. Könyvismertetései és 
bírálatai, szám szerint 55. a Katholikus 
Közlöny (1868.), Uj Magyar Sión (1873.), 
Tájékozó (1880.), Kath. Theol. Folyóirat 
(1883.), Századok (1886—97., 1901., 1904); 
M. Sión (1887.), Kath. Szemle (1890., 
1892—1893.), Erdélyi Múzeum (1893.). 
—- Munkái: 1. Athén Perikies korában. 
Curtius ulán. Pest, 1868. — 2.1. Frigyes 
császár viszonya Oroszlán Henrikhez. 
Buda, 1870. (Különny. az Orsz. közép-
tan, tanáregylet Közlönyéből). — 3. Hellas 

1. iv sajtó alá adatott 1,905. május 25. 
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földirata és hellén államrégiségek. A 
művelt rendek szükségeihez alkalmazva. 
A m. tudom, akadémia által a m. hölgyek 
díjával koszorúzott pályamű. Pest, 1871. 
(Tudományok Csarnoka 6.). — 4. Szent 
István király. Történelmi tanulmány. U. 
ott, 1871. (Házi Könyvtár I.). — 5. Róma 
története a nyugoti birodalom elenyésztéig. 
A m. tudom, akadémia által koszorúzott 
pályamű. Bpest, 1873. — 6. Hunyady 
János. Elet- és korrajz. U. ott, 1873. 
(Házi könyvtár XIV.). — 7. Egyházi 
bestéd, melyet Szent István király ünnepén 
1873. aug. 20. a budai vártemplomban 
mondott. U. ott, 1873. — 8. Aeneas Syl-
vius II. Pius pápa. Elet- és korrajz. U. 
ott, 1880. (Házi Könyvtár XXXIII.). — 
9. Elnöki jelentés, melyet a pozsonyi 
Toldy-kör közgyűlésén 1883. jan. 7. 
mondott. Pozsony. — 10. Rónay Jáczint 
pozsonyi prépost. Életrajzi vázlat. U. ott, 
1885. (Kortársaink 6—7.). — 11. Érdekes 
per a XIV. századból. Adatok Pozsony 
történetéhez. U. ott, 1885. (Különny. a 
Pozsonyvármegyei régészeti és tört. 
egyesület Értesítőjéből). — 12. Ipolyi 
Arnold váradi püspök élete és munkái 
vázlata. U. ott,1886. (Kortársaink 11—15.). 
— 13. Ipolyi Arnold, a m. tört. társulat 
elnökének emlékezete. Bpest, 1887. (Külön-
nyomat a Századokból). — 14. Gvadányi 
József, magyar lovas generalis emlékezete. 
Pozsony, 1887. — 15. Trencséni Csák 
Máté 1260—1321. Bpest, 1888. Számos 
képpel. (M. Történeti Életrajzok). — 16. 
Habsburgi Ágnes magyar királyné és 
Erzsébet herczegasszony, az Arpád-ház 
utolsó sarja. U. ott, 1888. (Különny. a 
Kath. Szemléből). — 17. Lipóezi és 
Nekcsei Demeter és Sándor. U. ott, 1890. 
(Különny. a Századokból). — 18. Csór 
Tamás királyi foajtón álló. Liptói és 
körösi főispán, csókakői, gesztesi és ó-
budai várnagy. Kolozsvár, 1890. (Különny. 
az Erd. Múzeum-egylet bölcselet-, nyelv-
és történettud. szakosztályának kiadvá-
nyaiból). — 19. Bánk-bán Melindája. U. 

I d . S z i n n y e i J „ Magyar I rők XI . 

ott, 1890. (Különny. az Erd. Múzeum-
egylet kiadványaiból). — 20. Tót Lőrincz, 
a kir. tárnokok és zászlótartók mestere 
1328—1348. Bpest, 1891. (Különny. a 
Századokból). — 21. Emlékbeszéd Rónay 
Ján. Jáczint, a Magyar tudom. Akadémia 
rend. tagjáról. U. ott, 1891. — 22. Az Osl 
nemzetség története a XIII. és XIV. száz. 
U. ott, 1892. (Különny. a Turul 1891. évf.-
ból). — 23. László erdélyi vajda (1291— 
1315). Rajzok Erdély múltjából a közép-
korban. Kolozsvár, 1891. (Különny. az 
Erd. Múzeum-egylet kiadványai VIII. 
köt.-ből). — 24. Nagy Lajos élete. (1326— 
1382). Bpest, 1892. 20 önálló s 175 a 
szövegbe nyomott képpel. (Tört. Életraj-
zok). — 25. Az erdélyi vajdák sorozata a 
XIV. sz. végéig. Kolozsvár, .1893. (Különny. 
az Erdélyi Múzeumból). — 26. Nagy 
Lajos magyar király viszonya Giannino 
franczia trónkövetelőhöz. Székfoglaló ér-
tekezés. Bpest, 1892. — 27. Az Anjouk 
kora. Bpest, 1894. (A m. nemzet története 
millenniumi kiadásának III. kötete). — 
28. Emlékbeszéd Dankó József levelező 
tagról. U. ott, 1897. (Emlékbeszédek IX. 
2.). — 29. Nagy Lajos litván hadjárata. 
Kolozsvár, 1899. — 30. Záh Feliczián 
pöre. U. ott, 1900. (Különny. a Századok-
ból). — 31. Nagy Lajos ahalicsi érsekség 
megalapítója. U. ott, 1900. (Különnyomat 
a Kath. Szemléből). — 32. Boleszló 
herczeg esztergomi érsek. (1321—1328). 
Esztergom, 1900. (Különny. az Esztergom-
vidéki rég. és tört. társulat III. Évkönyvé-
ből). — 33. Nagy Lajos király szövet-
kezése IV. Károly császár ellen 1362-ben. 
Bpest, 1900. (Különny. a Századokból). 
— 34. Magyar vonatkozású fali képek 
Runkelsteinban. U. ott, 1900. (Különny. 
az Arch. Értesítőből). — 35. Nagy Lajos 
király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz. 
U. ott, 1900. — 36. Erzsébet királyné 
aacheni zarándoklása 1357-ben. U. ott, 
1901. — 37. István úr árvája. U. ott, 
1901. (Különny. a Századokból). — 38. 
Die Runkelsteiner Wandgemälde in ihrer 

2 
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Beziehung zur Geschichte Ungarns. Wien, 
1901. (Különny. a Mittheilungen der k. 
k. Central-Commission für Kunst- u. hist. 
Denkmaleből). — 39. A magyar Anjouit 
igényei a lengyel trónra. Kolozsvár, 
1902. (Különny. az Erdélyi Múzeumból). 
— 40. A négy Miklós. Bpest, 1902. 
(Különny. a Századokból). —41. Magyar-
lengyel érintkezés a XIV. században. U. 
ott, 1903. (Különny. a Századokból.) — 
42. A magyar Anjouk lengyel krónikása, 
Czarnkovi János. Kolozsvár, 1904. — 
43. Keszei Miklós. Bpest, 1905. (M. Tört. 
Életrajzok XX. 5.). — Országgyűlési be-
szédei a Naplókban vannak. — Álnevei: 
Lászlófi Antal, Agricola, Virágvölgyi, 
Kárász Huba, Non quis sed quuid, és 
==, _rs_, + • (1882-től a kath. lapokban 
és a Pozsonyvidéki Lapokban). 

Közvélemény 1877. 76. Sz . — Petrik K ö n y -
vészete . — U j M. Si on 1886. 840. 1. — M. 
Könyvészet 1886—87. 1891., 1897., 1900., 1902. 
Kiszlingstein K Ö n y v é s z e t e . — Zelliger Alajos, 
Egyház i irók csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
404. 1. — Vasárnapi Újság 1895. 36. a r c z k . — 
Századunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1897. 183. 
1. — Pallas Nagy-Lexikona X I V . 113. 1, X V I I I . 
460. 1. II. Pótkötet 472. I. 
Pór István, előbb paulinus, később 

világi pap. Meghalt 1807-ben. — Mun-
kája : Jámbor élet. szoros ösvény. Nagy-
szombat, 1797. 

Sándor István, M. K ö n y v e s h á z , Györ 1803. 
217. 273. 1. — Danielik M. í r ó k II. 259. 1. és 
Libellus mortuorum 137. 1. (Kézirat a m. n . 
múzeumban : Gnadt, Enchiridion cz.). 
Pór Ödön, jelenleg Amerikában tartóz-

kodik. — Munkája: Az agrárkérdés az 
újabb socialista irodalomban. Bpest, 1903. 
(Különnyomat a Huszadik Századból). 

M. Könyvészet 1903. 

Póra Ferencz, felsőbb leányiskolái 
igazgató, szül. 1844. nov. 28. Budán ; a 
gymnasium nyolcz osztályát a budavári 
főgymnasiumban végezte; a pesti egye-
temen a bölcseletet hallgatta ; 1869-ben 
nyert tanári képesítést a latinból és gö-
rögből ; 1869—73-ig ugyanazon gymna-
siumban működött helyettestanári minő-
ségben. 1873-ban a főváros szolgálatába 

lépett mint a budapesti II. ker. polgári 
leányiskola rendes tanára. 1881-ben meg-
választatott a budavári polgári leányiskola 
igazgatójává, 1896-ban pedig az ottani 
felsőbb leányiskola igazgatójának, mely 
állásban jelenleg is működik. 1874-ben 
a népszerű felolvasást rendező társulatot 
alapította, mely 1900. márcz. ünnepelte 
fennállásának 25 éves jubileumát; ezen 
társulatban 50 felolvasást tartott. Az 
1885. országos kiállításon egy terjedelmes 
grafikai tanügyi tartalmú táblázatért 
közreműködési érmet nyert. 1905. jan. 
28. Ö felsége a közoktatásügy terén szer-
zett érdemeiért a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjével tüntette ki. — Czikke-
ket írt a napilapokba s a paedagogiai 
lapokba, főleg a Polgári Iskolába; a 
főváros I. ker. közs. ny. polgári leány-
iskola Értesítőjében (1891. A magyar nyelv 
kincses ládájából, mutatvány szerzőnek 
M. Szinonimica cz. művéből, melyet a m. 
tudom, akadémia a Marczibányi-féle nyelv-
tudományi díjjal jutalmazott; ezen mun-
káját, mely 26,000 szinonim szóból áll, még 
ez évben ki szándékozik adni). —Munkái: 
1. Néhány felvilágosító szó a polg. leány-
tanodáról. Bpest, 1874. — 2. Magyar 
olvasó könyv. A polgári fiúiskolák első 
osztálya számára. P . . . közreműködésé-
vel szerkesztették Gööz József és Tóth 
József. U. ott, 1889. (2. kiadás 1893., 4. 
k. 1898., 5. k. 1901. U. ott.). — 3. Ugyanez 
a II. oszt. számára. U. ott, 1904. (4. 
kiadás). — 4. Magyar nemzeti olvasó-
könyv a népiskolák II—VI. osztályai 
számára. P . . . közreműködésével szerk, 
Gööz József, Schön József, és Trájtler 
Károly. U. ott, 1890. Öt kötet. — 5. 
Magyar olvasókönyv a polgári és felsőbb 
leányiskolák első osztálya számára. U. 
ott, 1901. (5. kiadás. Gööz József és 
Tóth Józseffel együtt). — 6. Ugyanez a 
III. oszt. számára. U. ott, (2. kiadás). 4. k. 

Petrik Könyvésiete. — ill. Könyvésiet. 1889—90. , 
1892., 1898., 1900., 1901. — Ország- Világ. 1900. 
11. sz. arczk. és önéletrajzi adatok. 
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Porcius Flóris, alispán, ó-radnai (Besz-
tercze-Naszódm.) származású s görög 
kath. vallású; tanult a naszódi német 
katonai iskolában; a gymnasiumot Balázs-
falván és Kolozsvárt végezte. 1844-ben 
a II. granicsár (határőrvidéki) ezred 
parancsnoksága Bécsbe küldte, hogy a 
felső paedagogiai intézetben tanuljon; 
egyszersmind az ottani egyetemen a bota-
nikát s gazdaságtant is hallgatta. Tanul-
mányainak befejezése után hazatért és 
a zagrai, majd a naszódi katonai iskolá-
ban tanított. Az 1848. szabadságharcz 
után a közigazgatási pályára lépett. 1861-
ben a naszódi kerület szolgabirájának 
választotta meg, 1862-ben ülnök lett a 
naszódi törvényszéknél, 1867-ben pedig 
naszódi alispán. 1871-ben a vaskorona-
rend III. osztályát kapta s 1882-ben a 
bukaresti tudom, akadémia rendes tag-
jának választotta. 1877-ben nyugdíjaz-
tatott. Különös előszeretettel foglalkozott 
a füvészettel, új növényfajokat fedezett 
fel és többet nevéről neveztek el; magyar, 
osztrák és több külföldi botanikusokkal 
állandó összeköttetésben állott. Első nö-
vénygyűjteménye 1848-ban elégett; újabb 
gazdag herbariuma a bukaresti botanikus 
intézet tulajdona lett. Károly Románia 
királya 1905-ben irodalmi munkásságáért 
a «bene-merenti» érdemjel I. osztályával 
tüntette ki. — Munkái: 1. Enwmeratio 
plantarum phanerogamicarum districtus 
quondam Nasodiensis. Kolozsvár, 1878. 
(Melléklet a Növénytani Lapok II. év-
folyamához. Ruménül : Nagyszeben, 1881). 
— 2. Diagnosele plantelor fanerogame 
si cryptogame vasculare. Bukarest, 1893. 

Familia 1896. 457. 1., 1901, 397. 1. — Enci-
clopedia Romana I I I . 646. 1. ( Z á s z l ó J . ) . — 
Tribuna 1905. 82. SZ. 

Porcolab Károly. — Munkája : Păzito-
riul de pădure seu principiile fundamen-
tali a padurăritului. Buziás, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pores János, ev. ref. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1838. nov. 7. Miskolczon 

(Borsodm.); a gymnasiumot ugyanott 
1855-ben, a theologiát Sárospatakon 1859-
ben végezte, azután 1860— 64-ig Tisza-
Büdön nevelő, majd segédlelkész 1864. 
szept. 27-től Bőcsön, 1866. szept. 26-tól 
Miskolczon; egyúttal 1867. máj. 12-től 
az iskolai év végéig a miskolczi ref. fő-
gymnasium első osztályának volt helyettes 
tanára, az 1867—68. tanév második felé-
ben pedig a történelmet tanította az V., 
VI. és VIII. osztályban, továbbá a német 
nyelvet a VII. és VIII. osztályban. 1868. 
aug. 2. a ref. egyháztanács a miskolczi 
ev.ref. gymnasium III. osztályának rendes 
tanárának választotta meg ; 1870—75-ig 
egyházi jegyző és 1864-től néhány évig 
az országos középiskolai tanáregylet 
választmányi tagja is volt. 1872-től városi 
képviselő; 1881-től a tanügyi körnek és 
1882-től a háziipart és iparosok oktatását 
terjesztő miskolcz-borsodi egylet elnöke. 
— Rendes munkatársa volt a Miskolcznak 
1876—1882-ig, a Borsodmegyei Lapoknak 

1881-től (Zschokke Henrik több beszélyét 
ford.), a Miskolcz és Vidékének 1884. 
jan.—májusig ; írt költeményeket, vezér-
czikkeket, tárczákat sat. a Gombostűbe, a 
Sárospataki Füzetekbe (1859—60), a Házi 
Kincstárba s Egyetértésbe. — Munkája: 
A kék csoda. Zschokke Henrik után ford. 
Miskolcz,'1884. — Szerkesztette a Miskolcz 
cz. lapot 1876. márcz. 4-től 1877. decz. 
31-ig és 1879. nov. 9-től 1880. végéig; 
mint egyházmegyei jegyző szerkesztette 
az ev. ref. egyház Evkönyvét 1874-ben 
és a miskolczi ev. ref. főgymnasium 
Értesítőjét mint igazgató 1876-ban és 
1882-ben. — Álnevei és jegyei: Rátóti 
(a Házi Kincstárban 1861), Almos bakter 
és Krónikás (a Miskolczban 1876—83) ; 
s. s., P. J. 

Borsodmegyei Lapok 1884. 41 . , 70., 95. SZ. — 
Kovács Gábor, Miskolcz i e v . ref. f ő g y m n a s i u m 
tör téne te . Misko lcz , 1885. — Kisziingstein 
Könyvészete és önéletrajzi adatok. 

Porcsalmi András, ev. ref. lelkész, szül. 
1617. Porcsalmán (Szatmárm.), hol atyja, 

2* 
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P. Sebestyén, szintén lelkész volt; eleintén 
Szatmárt tanult, 1638-tól Gyulafehérvárt, 
honnét 1640-ben Hátszegre ment rektor-
nak. Innét visszatért a kollégiumba, de 
már 1642-ben Kolozsvárt lett iskolaigaz-
gató. Ez állásában megmaradt az iskolá-
nak kollégiummá emelése (1656) után is, 
egész 1667-ig, a mikor kolozsvári lelkészszé 
s körülbelül 1673. egyúttal kolozskalotai 
esperessé választatott. Meghalt 1681. máj. 
19. Kolozsvárt. - Munkái: 1. Ministerialis 
Prudentia, az az, Testek sátorának bomla-
dozását, eleve megismérő Egyházi ren-
deket, s halgatójokat, pállya-futásokban 
eszességgel előmenni tanító és serkengető 
mesterség; melly Isten dicsőségére szen-
teltetett. És a Tiszteletes boldog emlé-
kezetű Kovasznai Peternek, Golosvári 
Reformat. Gyülekezetének serénnyen vi-
gyázó őrállójának . . . és az Erdélyi 
Orthodo. Ecclesiáknak dicséretes hírű 
nevű Püspökének, szomorú halála, és 
földben való tisztességes takaríttatása, 
alkalmatosságával, a Kolosv. Farkas utzai 
nagy Templomban az élő Szentek elei-
ben terjesztetett Portsaimi András által. A. 
D. 1673. die 25. Jul. Colosvaratt, 1674. 
— 2. Szomorú Halotti Pompa, melly... 
Bocskai Istvánnak . . . Magyarország 
királlyának . . . Karácson havának 24. 
napján 1672. Kolosvárt boldogul kimúlt, 
smeg-hidegedett Teste felett, ugyan Kolos-
várt . . . a Reformátusok Templomában 
siralmasan celebráltatott. 1673. Pünkösd 
havának 29. napján. U. ott. (Többek beszé-
deivel együtt). — Gyászversei a Kovásznai 
Péter erdélyi püspök halálára és teme-
tésére (1673.) és üdvözlő versei: Komá-
romi Csipkés György : Pápistaság Újsága 
(1671) és Szatmárnémeti M.: Négy evan-
gélisták szerint való dogmatica (1675.) 
cz. munkákban. — Levele Gillányi Gergely 
özvegyéhez, Apafi Anna asszonyhoz, 
Kolozsvár, 1679. jan. 3. (Erdélyi Prot. 
Közlöny 1879. 49. sz.). 

W'esiprémi, S u c c i n c t a M e d i c o r u m Biogra-
ß h i a IV. 375. 1. — Szabó Károly R é g i M. 

K ö n y v t á r I. 481., 482. 1. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1901. 91. 1. ( G y á s z j e l e n t é s ) . — 
Zoványi Jeni, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k Tára I I I . 
96. 1. 

Porcsalmy (porcsalmai) Gyula (Sán-
dor), ev. ref. tanító, P. Soma tanító-írónak 
és Somogyi Juliánnának fia, szül. 1865. 
márcz. 14.Er-Szent-Királyon (Szatmárm.); 
gymnasiumi tanulmányainak végeztével 
1881-ben a debreczeni tanítóképzőbe lé-
pett. (Itteni négy évi tanulása közben 
1882—85-ig a gazdasági tanfolyamot is 
hallgatta.) 1885-ben Soldos Ferencz ber-
ezeli (Szabolcsm.) földbirtokosnál nevelő 
lett, a hol 1886. őszig volt; ekkor a 
hajdú-böszörményi ev. ref. iskolához 
osztálytanítónak hívták meg, 1887. ápr. 
30. tett tanképesítő vizsgát Debreczen-
ben. Városi képviselő, presbyter, megye-
bizottsági tag és tantestületi elnök. — 
Már tanulókorában kedvvel és hivatott-
sággal foglalkozott az irodalommal, de 
csak 1886-ban lépett ki először a kö-
zönség elé szépirodalmi dolgozataival, 
társadalmi irányú czikkeivel a Szabolcsi 
Szabadsajtóban; azóta három nyíregy-
házi lapban, a debreczeni napilapokban, 
egy pár fővárosi napi- és egy humorisz-
tikus lapban (az Urambátyámban, a Ver-
hovay Függetlenségében) sűrűen jelentek 
meg dolgozatai a hirlapírás minden ágá-
ból álnevei vagy neve alatt. A «Sors keze» 
cz. hosszabb regénye a Debreczeni Ellen-
őrben; a szépirodalmi próza minden ágá-
ból több mint 200 tárczaczikke jelent 
meg. — Munkái: 1. Az elpusztult család. 
Regény. Hajdu-Böszörmény, 1892. (1890-
ben a Debreczenben). — 2. Tarka képek. 
U. ott, 1892. (Vegyes dolgozatok). — 3. 
Boda Katalin. Regény. U. ott, 1893. — 
Szerkeszti a Hajdu-Böszörmény és Vidé-
két 1891. szept. óta. — Álnevei és jegyei: 
Tiszaháti, Don Caesar, Jules, P. Gy.,_ 
P—y Gy—a, T—i, D. C. sat. 

Hajdu-Böszörmény és Vidéke 1896. 19. Sz. 
és önéle t ra jz i ada tok . 
Porcsalmy Soma (porcsalmai), ev. ref. 

elemi isk. nyug. tanító, szül. 1832. júl. 9. 
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Tasnádon (Szilágym.) ősrégi nemes csa-
ládból ; középiskolai tanulmányait szülő-
városában végezte, hol a gymnasium alsó 
osztályainak vezetésével is mebizatott. 
1850-ben a debreczeni főiskolában foly-
tatta tanulmányait, innét ment a tasnádi 
elemi iskolához tanítónak. 1853-ben már 
mint szepesváraljai tanító működött; 
innét Fertős-Almásra s négy és fél évi 
működése után Tasnádra ment vissza. 
Nem sok idő múlva érszentkirályi rektor 
lett. 1866-ban Géresen lett tanító, de 
1872-ben ismét Tasnádra, majd 1876-
ban az előnyösebb helyzetű Hadházra 
ment tanítónak. Olvasóköröket alakított, 
melyeket jó könyvekkel látott e l ; ezen 
törekvése, különösen Géresen, nagy siker-
rel járt. 1899-ben nyugalomba lépett. 
— Eletírója (Vaday) említi, hogy 400 czik-
ket írt és 46 lapnak volt a munkatársa 
(így társadalmi czikkeket írt a Szat-
márba, a Böszörmény és Vidékébe) sat. 
Czikkei közül a Kalauzban (1858. Néhány 
tört hang az olvasás körében), a Nép 
Újságban (1859. Két megbukott szív, 1860 
Ugocsam. délny. részében a magyarok és 
oroszoknál keresztelő, a magyaroknál 
menyegző, Az oroszok lakodalmi szo-
kásaik, Egyébb szokások, Temetkezés a 
magyaroknál). — Munkája: Kis állattan 
az emlős állatokról versekben. Jó gyer-
mekek olvasmányául. Budapest, 1874. — 
Álnevei és jegye: Érmelléki, Tasnádi, 
Igaz Ádám, Krasznaközi, Veritas és Ps. 

Figyelő 1877. 217. 1. — Szinnyei Könyvészete. 
— Népiskolai Közlöny 1890. — Vaday József, 
Magyar tanférfiak és tanítónők ezredéves 
Albuma. B.-Csaba, 1896. fénynyom. arczk. 

Pordányi András, szent Ferencz-rendi 
tartományi főnök, győri származású; 
miután 1691-ben 21 éves korában a 
Ferencz-rendiek szent Katalin intézeté-
ben tanulmányait befejezte, 1697-ben 
misés pappá szentelték fel. Egyideig a 
rendtagoknak bölcseletet, majd theolo-
giát tanított. 1721-ben a rend tartományi 
főnöke lett. 1723-ban Rómában a szent 

Ferencz-rend generalis gyűlésén vett részt 
és ekkor az egész rend «definitor gene-
rálisáénak választatott. 1730-ban ismét 
a magyarországi rend tartományi provinci-
álisa lett. Meghalt 1730. aug. 27. Andó 
cson (Somogym.), midőn misézett, az oltár 
előtt szélütés érte. — Munkája: Len 
kötelecske, az az Szerafikus sz. Ferencz 
atyánk magyarországi boldog aszszony 
provinciában elterjedt korda viselő atya-
fiak congregacziójának reguláit vagyis 
rendtartásait; a sz. pápáktól engedtetett 
búcsúit, némel lelki ájtatosságokat, azon 
kordaviselésnek eredetit, folyamottyát,más 
szép tanításokat magában foglaló köny-
vecske. Pozsony, 1736, Győr, 1746., 
Pozsony, 1768. (Névtelenül). 

Horányi, S c r i p t o r e s I I I . 92. 1. — Danielik, 
M. írók II. 258. 1. (Neve hibásan Podrányi-
nak irva; a munkáról pedig, melynek meg-
jelenési évét 1768-ra teszi, azt jegyzi meg , 
hogy valószínűleg Németh Péter hasonló 
czímíi és tartalmú, Pozsonyban 1720-ban 
megjelent könyvének második kiadása). — 
Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . m i n . S . 
P. Francisci Prov. Hung. Refor. S. Mariae. 
Posonii, 1879. 41. lap. — Petrik Bibliogr. 

Porelz Károly, ág. ev. lelkész, szül. 
1802. okt. 15. Nagyszebenben, hol atyja 
P. Mihály szintén ág. ev. lelkész volt; 
P. 1833. okt. 3. Gyulafehérvárt lett lel-
kész, honnét 1836. nov. visszatért Nagy-
szebenbe prédikátornak és 1849. nov. 
Bulkesre hívták meg lelkésznek, hol csak-
hamar a bolkácsi káptalan dékánja lett, 
1859. márczius 14. azonban pisztoly-
lyal vetett véget életének. — Munkája: 
Dissertatio de tuenda bona valetudine 
publice defendenda. Nagy-Szeben, 1833. 
(Kőnyomat.). 

Trausch Schriftsteller-Lexikon III. 72. 1. 

Porges Lajos, izraelita tanító, a keres-
kedelmi iskolában a gyorsírás tanítója 
Pesten. — Munkái: 1. Vollständiges 
Lehrbuch der Schnell-Rechenkunst . . . 
Mit besonderer Bücksicht auf Gewerbe 
und Handel. Pest, 1852. — 2. Lehrbuch 
der allgemeinen Waarenkunde. U. ott, 
1855. — 3. Lehrbuch der einfachen und 
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doppelten Merkantil-Buchhaltung zum Pri-
vát- und öffentlichen Unterrichte. Deb-
reczin, 1860. — 4. Lehrbuch der kauf-
männischen Arithmetik zum Gebrauche 
für Handels-Lehranstalten. Pesth, 1860. 
— 5. historischer Nachlass des Rabbi 
Lewi Majammin nachmals Don Leon 
Aquamara. U. ott, 1863. — 6. Die Seelen-
verwandschaft. Ofen, 1869 (zsidó betűkkel). 
— 7. Noszan hachochom. Nathan der 
Weise. Eine merkwürdige Geschichte aus 
d. Orient. Pest, 1871. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. és 
a m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Porges Lajos, orvosdoktor és gyakorló 
orvos Pesten. — Czikkei az Orvosi Heti-
lapban (1862. Adatok az úgynevezett 
hangrés-görcs kórtanához); a Gyógyászat-
ban (1865—66. Terézvárosi nyilvános 
gyermek-gyógyintézetből közlemények); 
az Ung. Med-Chirurg. Presseben (1865. 
Allgemeiner Bericht über Krankheits-
Gang und Bewegungim Pester öffentlichen 
Kinder-Kranken-Institute während des 
Jahres 1864, mit besonderer Berücksich-
tigung der Nationalität, 1867. Bericht 
über die Morbillen-Epidemie in Pest 
während des Frühjahres 1866., 1871. 
Die Syphilis im Kindesalter) sat. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Porges R. — Munkája : Die Einnahme 
Granada's. Historisches Schauspiel in 
3 Aufzügen. Neusohl, 1893. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Porjesz József Fiúméban — Munkája 
Fiume-Abbazia. Fiume, 1901. Képekkel. 
(Magyar s német szöveg). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Porkoláb Gyula (ifjabb), ág. ev. lelkész, 
P. László és Tompos Anna földbirtokos 
szülők íia, szül. 1875. jún. 29. Hőgyes-
Kis-Somlyón; középiskoláit Sopronban 
és Pápán végezte; az utóbbi helyen 
verseivel önképzőköri díjakat is nyert. A 
lelkészi pályát választván, Sopronba, 
majd Eperjesre ment theologiát hallgatni. 
1901. lelkészszé avattatott fel és Várpalo-

tára, félév múlva Budapestre hivatott 
meg segédlelkésznek; innét 1904. elején 
a zalaegerszegi ág. ev. gyülekezet hívta 
el lelkésznek.— Irt elbeszéléseket a követ-
kező lapokba: Budapest, Urambátyám, 
Mátyás Diák, Sopron, Soproni Napló, 
Eperjesi Lapok, Sárosmegyei Lapok, Nép-
tanítók Lapja, Hajnal, Evangélikus Egyház 
és Iskola, Prot. Pap, Pápai Lapok, Magyar 
Paizs, Zalavármegye és Evangélikus 
Családi Lap. — Munkái, melyek pálya-
dijat nyertek : 1. Hitet szerelemért. Elbe-
szélés. Bpest, 1898. (Különny. az Ev. 
Családi Lapból. Luther-Társaság kiad-
ványa 6.). — 2. Tudomány és hit. Rajz. 
U. ott, 1900. (Különny. az Ev. Családi 
Lapból. Luther-Társaság Kiadványa. 13.). 
— 3. Vallásos lant. (Lévay József és 
Torkos Lászlóval együtt). U. ott, 1902. 
(Luther-Társaság Kiadványa 42.). 

31. Könyvészet 1898. 1902. és önéletrajzi 
adatok. 

Porkoláb Károly. L. Porcolab. 
Porosz (Popper) Mór, orvosdoktor, 

szül. 1867. okt. 22. Albertiben (Pestm.); 
középiskoláit Budapesten az V. ker. kath. 
főgymnasiumban végezte, honnét az 
egyetem orvosi fakultására iratkozott be. 
1893-ban nyert orvosi oklevelet. Később 
megszerezte a középiskolai egészségtan-
tanári és iskolaorvosi képesítést, majd 
a tiszti orvosi vizsgát tette le. Tíz evig 
volt kórházi gyakornok Réczey, Herczel, 
Hochalt, Schwimmer tanárok és Farkas 
főorvos mellett. Három évig Schwimmer 
mellett az egyetemi tanszékhez kinevezett 
gyakornok is volt. 1900-ban Popper családi 
nevét Poroszra változtatta. — Czikkei a 
M. Hírlapban (1898. szept. 19. Az orvosi 
praxis Budapesten, máj. 1. Schwimmer 
tanár tanszéke és az orvosegyetem bajai, 
1899. Szövetség vagy kamara, decz. 24. 
Az orvostanárok ellen, 1900. Szövetség 
vagy kamara, 1902. jún. 8. Az orvosi 
számlák); az Országos Hírlapban (1898. 
ápr. 10. Schwimmer tanár tanszéke); 
a Gyógyászatban (1900. A szakorvos); 
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az Uj Században (1900. Orvosegyetemünk 
és a külföld, Közegészségügyünk); az Uj 
Hirekben (1902. szept. 7. A kerületi beteg-
segélyző pénztár bajai, A szabad orvos-
választás) ; az Orvosok Lapjában (1903. 
A szabad orvosválasztásról). —Munkái: 
1. A pollutio prostatorrhoea-spermator-
rhoea és egyéb prostata bántalmak fara-
dicus árammal való gyógyításáról. Bpest, 
1898. (Különny. a Schwimmer tanár 
negyedszázados tanári működésenek ju-
beleumára írt munkából). — 2. A rend-
ellenes magömlésről. U. ott, 1899. (Különny. 
a Gyógyászatból 1898.). — 3. Atonia pro-
statae. U. ott, 1899. (K.-ny. a Gyógyászat-
ból). — 4. Adatok a rendellenes mag-
ömlés gyógykezeléséhez. U. ott, 1900. 
(Kül.-ny. a Klinikai Füzetekből). — 5. 
A prostatitis chronica kezelése electro-
massage által, Alb. Hogge után francziá-
ból ford. U. ott, 1900. (Kül.-ny. a M. 
Orvosi Bevueből). — 6. A prostata 
hevenylobja. U. ott, 1900. (Kül.-ny. a 
Gyógyászatból). — 7. Epididymitis sym-
pathica és a kankóval járó mellékhere-
lobról. U. ott, 1900. (K.-ny. a Gyógyászat-
ból). — 8. Pityriasis versicolor (májfolt) 
eltávolításáról. U. ott, 1900. (K.-ny. a 
Gy.-ból). — 9. Kankó gyógyítása légeny-
savval. U. ott, 1900. (K.-ny. a Gy.-ból). — 
10. Analogia az enuresis nocturna és 
az alvási pollutio között. U. ott, 1901. 
(K.-ny. az Orvosok Lapjából). — 12. A 
férfi ivarszervek működésének élettana, 
kórtana és gyógytana. U. ott, 1901. — 12. 
Az érzékiség korai fejlődésének meggát-
lásáról. U. ott, 1901. (K.-ny. a Gyógyá-
szatból). — 13. A prostatitisről éá gyó-
gyításáról. U. ott, 1902. (Külön-ny. a 
Gyógyászatból). — 14. Megtöltve zsebben 
hordható kankó-íecskendő. U. ott, 1902. 
(K.-ny. a Gyógyászatból). — 15. Az 
impotentiáról. U. ott, 1901. (K.-ny. a 
Gyógyászatból és az Orvosok Lapjából). 
— 16. A prostata villanyozásáról és erre 
szolgáló újabb műszerekről. (Húgycső-
és végbél electropsychrophor). U. ott, 

1902. (K.-ny. az Orvosi Hetilapból). — 
17. A kankó prophylaxisról. U. ott, 1902. 
(K.-ny. az Orvosok Lapjából). — 18. A 
blennorrhoea elhárításáról. U. ott, 1903. 
(K.-ny. a Gy.-ból). — 19. Mietioval vég-
ződő coitus esete. U. ott, 1903. (K.-ny. 
az Orvosok Lapjából). — 20. Á búbok 
és tályogok gyógyítása 2—5%-os légeny-
savval. U. ott, 1903. (K.-ny. a Gy.-ból).— 
21. A kankó gyógyításáról. (Tapasztalatok 
az acid, nitricumról és a crurinról. U. 
ott, 1904. (K.-ny. az Orvosi Hetilapból). — 
22. Az önfertőzés következményeiről. U. 
ott, 1904. (K.-ny. az Orvosok Lapjából). 
— 23. A tonogen suprarenale némely 
sikeres alkalmazásáról. U. ott, 1904. 
(K.-ny. a Gy.-ból). — 24. Urethritis non 
gonococcica és complicatiói. U. ott, 1904. 
(K.-ny. a Gy.-ból). — 25. Tonogen mint 
hányás csillapító szer, U. ott, 1904. 
(K.-ny. a Gy.-ból). — 26. Az urotropin, 
hetralin, helmitol, uritone, gonosan és 
arhovin haszna cystitis ellen. U. ott, 1905. 
(K.-ny. a Gy.-ból). — 27. Az onania követ-
kezményeiről. U. ott, 1905. (K.-ny. a 
Gy.-ból). — 28. A colliculus seminalis 
boncztana és élettani szerepe nyomás 
alatt. U. ott, 1905. (K.-ny. a Gy.-ból).— 
Mindezen munkák megjelentek németül is 
1899-től fogva következő szakfolyóiratok-
ban : Wiener Mediz. Blätter, Pester med.-
chirurg. Blätter, Die Heilkunde (Wien), 
Monatshefte für prakt. Dermatologie 
(Hamburg), Centralblatt für die Krankhei-
ten der Harn- u. Sexualoigane (Leipzig), 
Wiener Med. Presse, Monatsberichte für 
Urologie (Berlin), Deutsche Aerzte Zeitung 
(Berlin), Archiv für Dermatologie u. Sy-
philis (Wien), Dermatologisches Central-
blatt (Leipzig), Klinisch-therap. Wochen-
schrift (Wien), Monatsschrift für Harn-
krankheiten und sexuelle Hygienie (Leip-
zig) és mind különnyomatban is. 

M. Könyvészet 1897—98., 1899., 1901. — A 
m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példányaiból 
és önéletrajzi adatok. 

Poroszkay Béla, főügyész, P. Ignácz 
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mérnök-író és Kováts Katalin fia, szül. 
1847. szept. 27. Szántóván (Bácsm.); 
középiskoláit Székesfejérvárt, jogi tanul-
mányait Budapesten, Bécsben és Prágá-
ban végezte. 1873-ban Torontálmegye al-
tigyésze lett, 1874 óta főügyész. Utazott 
Német-, Franczia-, Olasz-, Svéd-, Angol-
és Oroszországban, Norvégiában és Ame-
rikában, hol főleg a gazdasági és szövet-
kezeti intézményeket tanulmányozta. Már 
a 80-as években mozgalmat indított a 
délvidéki szövetkezetek alapítása érde-
kében és meghonosította a torontálmegyei 
községi takarékpénztárakat. 1896 óta száz-
nál több hitelszövetkezetet alapított Toron-
tálmegyében. A torontálmegyei központi 
hitelszövetkezet elnöke. — írt agrárpoli-
tikai, társadalmi, szövetkezeti czikkeket 
a Torontálba, a Nagybecskereki Hírlap-
ba ; a Hazánk gazdasági rovatának 
állandó munkatársa. — Munkái: 1. Miért 
van szükség vidéki központi hitelszövet-
kezetekre. Nagy-Becskerek, 1901. — 2. 
ÍJ ber die Wichtigkeit und den Nutzen 
der Getreide-Verkaufs-Genossenschaften. 
U. ott, 1902. — 3. A Szövetkezeti mag-
táraknak különös fontossága hazánkban. 
U. ott, 1902. — 4. Gazdasági érdekkép-
viselet. U. ott, 1903. 

Agrar-Album 1902. 50.1. a r c z k . — 91. Könyvé-
szet 1902. 

Poroszkay Ignáez, állami főmérnök, 
szül. 1819-ben Szilason (Tolnám.); böl-
cseleti tanulmányait Yáczon, a jogot 
másfél évig Pesten végezte, a mérnöki 
oklevelet a pesti egyetemen nyerte. Mint 
Pestmegye mérnöke egy csatornázási terv-
vel föltűnt a nádor előtt, ki csakhamar 
a bácsi kincstári uradalom úrbéri mérnö-
kévé kinevezte. 1867-től Pest és Tolna-me-
gyék főmérnöke volt. Meghalt 1869. nov. 
9. Nagybecskereken. — Czikkei a Heti-
lapban (1846. A bácsi csatorna könnyen 
hosszabbítható Pestig, Ferencz-csatorna); 
a Pesti Naplónak is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. A Ferencz-csatorna Pestig 
hosszabbításának hasznai, hasonlítva 

az 1840-ik évi 38-dik törvényczikkben 
országosan pártolt pest-szegedi csatorná-
hoz, pest—temesvári vasúthoz, gőz- és 
közönséges dunai hajózáshoz; — és 
figyelve a vukovár—fiumei vasút ide 
vonatkozó hatására. A hosszabbítás tér-
képével és hossz-szelvényével. Pest, 1847. 
— 2. Mint lehetne Pestet jobb levegővel 
és jobb kutakkal ellátni, mellette búza-
kereskedésünket lisztkereskedéssé alakí-
tani ? egyszersmind az alsó Duna bal-
partján 400,000 hold mocsárt lecsapolni, 
600,000 holdat öntöztetni, egy millió 
holdat árvíz ellen mentesíteni ? és mi 
hatása volna ily fejlődésnek az alföldi 
vasút irányára ? Nagy-Becskerek, 1863. 
és Észrevételek. U. o., 1865. — 3. Hasznos 
volna-e Pest városát körülcsatornázni ? 
U. ott, 1866. — 4. Vélemény Magyar-
ország vasúthálózati tervéről. Pest-, Bács-
és Torontál megyék szempontjából. Egy 
térképpel. U. ott, 1867. — 5. Felelet 
Nagy-Becskerek város közönségének vasúti 
emlékiratára. U. ott, 1867. — 6. Melyik 
csatorna volna hasznosabb és mint lehetne 
olcsó és tartósabb vasutakat építeni. U. 
1868. 

Magyarország és a Nagyvilág 1870. 4. Sz. 
a r c z k . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
K ö n y v é s z e t e é s g y á s z j e l e n t é s . 

Porpáczy Ferencz, Ferencz-rendi szer-
zetes, szül. 1810-ben Pápán (Veszprémm.), 
1829-ben lépett a rendbe s 1834-ben 
szenteltetett fel; hitszónok volt, majd 
segédlelkész Közép-Tengeliczen (Tolnám.), 
hol 1856. nov. 23. meghalt. — Munkái: 1. 
Hálás érzemény, melyet főtiszt. Golessény 
József Pantaleonnak sz. Ferencz rendén 
hajdan a szab. mest. bölcselkedés és 
isteni tudományok tanítójának, a Máriáról 
nevezett szerzetes társaság megérdemlett 
titoknokjának, tanácsnokjának és jeleni 
méltó főkormányzójának névnapi tiszte-
letül legmélyebb hódolással ajánl a 
boldog-asszonyi tanuló ifjúság szent Jakab 
havának 27. 1832. Pozsony — 2. Öröm-

' dal, melylyel főtiszt. Golessény József 
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Pantaleonnak . . . jelenben a tiszt, nagy-
szombati kolostor méltó elöljárójának 
névnapi tiszteletül legmélyebb hálával 
hódol az ottani tanuló szerzetes ifjúság 
szent Jakab havának 27. 1835. Nagy-
Szombat. — 3. Öröm és hála-érzemény, 
nagymélt. nagykéri Scitovszky János úr-
nak pécsi megyés püspöknek . . . nagym. 
Bombell H. úr kamjádi pusztáján próbatét 
alkalmával ajánlja az ottani pusztai tanuló 
ifjúság tanítójának Porpáczi Ferencz szer-
zetes atyának előzengtében Böjtmás hava 
20. 1846. Szekszárd. 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . M i n . S . 
P. Francisci. Posonii, 1879. 166. 1. — Petrik 
Bibliogr. 
Porpáczy István, (darázs-porpáczi), 

jószágintéző volt Schaffgotsche Frigyes 
gróf jószágán. Meghalt 1884. máj. 20. 
Pozsonyban 73. évében. — Munkája: 
Fingerzeig ungarische Forstleute. Pres-
burg, 1842. két tábla s egy kőmetszet 
mint czímkép. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 
Porpáczi Lukács, királyi íródiák, Rauen 

Mihály protonotariusnál volt alkalmazva, 
s midőn egy ízben hirtelen Sárvárra 
kellett utaznia, kiválóbb ingóságait egy 
lepecsételt zsákban bizonyos Szabó Má-
tyásnál Porpáczon (Vasm.) hagyta. 1441-
ben Budán kelt latin missilis levelében 
azokat visszakéri, s kiemeli, hogy a 
zsákban a többi között volt: egy jó törül-
köző, egy réz- és egy üveg gyertyatartó 
és vagy 12 iskolai könyv. Ezen könyvek 
tanúskodnak a XV. századi királyi író-
diákok műveltségi állapotáról. A levél 
(mely a m. n. múzeumban van meg) 4-
rétű papírra van í rva: a levélíró két 
helyen törléseket tett, s külsejére a 
következő czímet i r ta : »Nobilibus Viris 
Johanni necnon Gregorie Sartori filiis 
Benedicty fily David de porpacz frat-
ribus meis predilectis atque preamandis.» 
Magát pedig így írta a lá : «Lucas filius 
Benedicti, fily Egidy fily David de Por-
pacz Scriba Stili Regie Majestatis.» 

M. Könyv-Szemle 1881. 87. 1. 

Porsche Vilmos (szigeti), iskolai igaz-
gató, szül. 1858. máj. 23. Máramaros-
Szigeten, hol az algymnasiumot és a 
tanítóképzőt végezte s a tanítói pályára 
lépett. Jelenleg igazgató-tulajdonosa egy 
magyar tannyelvű modern fiúiskolának 
Zsombolyán (Torontálm.).— Költeményei 
a temesvári Délvidéki Ellenőrben, a Képes 
Csal. Lapokban (1901) stb. — Munkái: 1. 
Szigeti Porsche Vilmos költeményei. Mil-
lennium. Bpest, 1897. — 2. Kalvaria. 
Költemények. U. ott, 1899. (Ism. Főv. 
Lapok 36. sz., Vasárnapi Újság 42. sz.) 
— 'S.Csitói virágok. Költemények. Szeged, 
1903. 

31. Könyvészet 1896. — Képes Családi Lapok 
1901. 9. sz. arczk. és önéletrajzi adatok. 
Porst Kálmán, főgymnasiumi tanár, 

szül. 1876-ban Görgény-Szent-Imrén (Ma-
ros-Tordam.); rendes tanár a kun-félegy-
házi (Pestm.) városi kath. főgymnasium-
ban, hol a történelmet és latin nyelvet 
tanítja. — Munkája: Az erdélyi fejedelemség 
önállósága megszűnésének okai és kö-
vetkezményei. Kunfélegyháza, 1901. (Kü-
lönnyomat a kunfélegyházi városi kath. 
főgymnasium Értesítőjéből.) 

Vajda Névkönyve 91. 1. és a m. n. múzemi 
könyvtár példányáról. 
Porszász József, főreáliskolai tanár, 

szül. 1836. jún. 11. Pesten ; gymnasiumot 
végzett és 1854-től a budapesti József-
műegyetem hallgatója s 1859— 61-ig vasúti 
mérnök, 1861—65-ig tanársegéd volt a 
József-műegyetemen; 1865. febr. 16. a 
szegedi állami főreáliskolához neveztetett 
ki tanárnak, 1872. szept. 16. a budapesti 
V. kerületi főreáliskolához helyeztetett 
át, hol a mennyiségtant és géptant tanítja. 
— Czikke az Országos Középiskolai Tanár-
egylet Közlönyében. (VIII. 1874-75. A 
mértan és mértani rajzolás tanítása közép-
tanodáinkban.) 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 68. 1. 

Porubszky D. — Munkája: Ungarns 
Nationalitäten und Politik. Bauern, Hand-
werker und Arbeiter. Pressburg, 1896. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
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Porubszky Gusztáv, ág. ev. lelkész, 
szül. 1812. márcz. 13. Pozsonyban; theo-
lógiát tanult szülővárosában, Bécsben 
és Berlinben; első alkalmazást nyert 
mint ág. ev. lelkész Nagyszombatban; 
azonban már 1840-ben hasonló minő-
ségben Bécsbe hivatott, hol egyszersmind 
hét évig az evang. iskolák igazgatója 
volt. 1861-ben Bécs városa tanácsába 
választatott. 1865-ben 25 éves lelkészi 
jubileuma alkalmából hívei díszes Album-
mal és körülbelül 4000 frt. értékű aján-
dékokkal lepték meg. — Munkái: 1. 
Evangelische Kanzelvorträge. Wien, 1853. 
— 2. Fastenandacht über das Leiden 
und Sterben Jesu Christi in Gebeten und 
freien Betrachtungen. U. ott, 1854. — 
3. Die Rechte der Protestanten in Oes-
terreich. U. ott, 1867. 

Illustrirte Zeitung. L e i p z i g , X I I . B d . 1849. 
120. 1. arezk. — Wurzbach, Biogr. Lexikon 
XXIII. 132. 1. 

Porubszky Gyula, m. kir. főerdész. 
— Czikkei az Erdészeti Lapokban (1886. 
A magyar tölgy ismeretéhez, 1889. A 
tölgykorcsok gyakorlati jelentősége és a 
tabajdi tölgy, Qu. Tabajdiana Simk., 
1892. A bükkfának értékesítése száraz 
lepárolás útján, 1898. Községi erdősíté-
sekhez szükséges csemegekertekről). 

A m. n. múzeumi hírlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Porubszky József, (porubai), bölcse-
leti és egyházjogi doktor, apát-kanonok, 
szül. 1812. febr. 3. Eperjesen (Sárosm.); 
alsóbb iskoláit szülővárosában, a rhe-
torikát Debreczenben, a többit Eperjesen, 
Kassán és Egerben hallgatta. 1827-ben 
lépett az egri seminarium növendékei 
közé, hol elvégezve a theologiai tanfo-
lyamot, mivel még igen fiatal volt, fel-
szentelése törvényes idejéig előbb Czóbel 
László szabolcsi földbirtokosnál, azután 
br.Szepessy Jánosnál nevelősködött. 1832-
ben pappá szenteltetett és segédlelkész 
volt Pásztón, Tiszafüreden, Yerpeléten 
és Jászberényben. 1837-ben bölcselet-dok-

torrá avatták. 1839-ben már mint tanul-
mányi felügyelő Egerben működött és 
bölcseletet tanított. 1841-ben az egyház-
jogból letette a doktorátust. 1843-ban 
lyceumi tanári széket nyert, melyet ké-
sőbb a theologiaival váltott fel és 1845-
ben az egyházjogi és egyháztörténelmi 
tanszékre neveztetett ki. Mint ilyen 1850-
ben egervári kispréposti káplán lett, 
1854. főszentszéki ülnök és házasság-
védő. Tudományos érdemeinek jutalmául 
ő felsége 1870-ben egri kanonokká ne-
vezte ki s 1878-ban a szent Egyedről 
nevezett kapronczai apátság keresztjével 
tüntette ki. Meghalt 1900. júl. 11. Eger-
ben. — Czikkei az Egri egyházmegyei 
Közlönyben (1869. Kiváltságos oltár, 
Szent keresztút, 1870. A szombati böjt 
története, Az anyaszentegyház öt pa-
rancsa) ; a M. Sionban és Új M. Sion-
ban (1868. Apróbb közlemények, 1871. 
A magyarországi püspökségek, káptalanok 
sat. javainak jogi jellege, alanya, névtele-
nül). — Munkái: 1 Dissertatio deindepen-
dentia potestatis ecclesiasticae ab impe-
rio civili. Agriae, 1841. — 2. Jus ecclesias-
ticum catholicorum. Pestini, 1853. (Az 
összes magyar papnevelőben tankönyvül 
használtatott. 2. bőv. kiadás : «Cum sin-
gulari ad impérium austriacum et compri-
mis Hungáriám attentione» mellékczím-
mel. U. ott, 1858—59. Két kötet. I. kötet 3. 
kiadása. Eger 1867.) — 3 : Katholikus egy-
ház-jogtan főlegajogakadé m i ai ifjúság szá-
mára. Eger, 1863. — 4. Az egri megye főpász-
torának különös jogairól, kiváltságairól s 
különféle kitüntetéseiről. (A Bartakovics-
féle Emlékkönyvből). U. ott, 1865. — 5. 
Értekezés a polgári házasságról. U. ott, 

1868. — 6. A királyi tetszvény. U. ott, 
1869. — 7. A magyarországi kath. püs-
pökségek, káptalanok, plébániák, zárdák 
s egyházi intézetek javainak jogi jellege 
és alanya. U. ott. 1871. — 8. EltÖrlen-
dők-e a zárdák és ezekhez hasonló inté-
zetek U. ott, 1876. (Különny. az Egri Egy-
házm. Közlönyből). 
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Ferenczy és Danielik, Magyar írók. I. 370. 1. 
Fgyetemes SI. Encyclopaedia X 11 .114 . 1. — HI. Sión 
1888. 781.1. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
— Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 199. 1. — Pallas 
Lexikona X I V . 155. 1. — Sí. Állam 1900. 158. 
sz. — Schematismus Cleri Agriensis 1901. 186. 1. 

Porubszky Márton, kegyes tanítórendi 
áldozópap, szül. 1714. Rohón (Nyitram.); 
1735. a kegyes tanítórendbelépett és ta-
nulmányait bevégezte után tábori papi 
szolgálatot teljesített az Andrássy-gyalog-
ezredben. A német, olasz, franczia, görög 
és zsidó nyelvben járatos volt. Később 
több helyt gymnasiumi tanár, a nyitrai 
rendházban prorector és a nemesek con-
victusának igazgatója, végül a bécsi test-
őrségnél és 1764-ben Pozsonyban lelkész-
kedett. Elbetegesedvén visszavonult Szent-
Györgyre (Pozsonym.), hol meghalt. — 
Munkái: 1. Lacrimarum Marianarum... 
Tyrnaviae, 1742. — 2. A. r. patri Inno-
centio Desericio, e clericis regularibus 
scholarum piarum, emerito assistenti 
generali. Dum quintum commentarium 
demajoribus hungarorum fel. terminasset. 
Vindobonae, 1761. — 4. Saltus naturae 
in praematura morte adolescentis Emerici 
c. Lázár íilii Joannis c. Lázár lib. bar. 
de Gyalakuta e conjugc dum viveret sua 
Catharina comite Teleki de Szék suscepti, 
et primogeniţi nat. a. D. salu. 1743. die 
28. September et an. 1761. die 17. Jan. 
denati. Adumbratus et carmine lugubri 
defletus a patre. Anno 1761. diebus 
Marţii. U. ott, 1762. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 93. 1. é s Scriptores 
Scholarum Piarum II. 525. 1. — Katona, 
História Critica XXXIX. 977. 1. — Petrik 
Bibliogr. 
Porubszky (Pető) Pál, (porubai), fő-

gymnasiumi tanár, szül. 1855-ben Rozs-
nyón (Gömörm.), hol középiskoláit végezte. 
1883-ban Kolozsvárt tett tanári vizsgát. 
Részt vett a boszniai occupatióban, hol 
Mostár bevételénél tanúsított bátor maga-
tartásaért kitüntetést nyert. Rimaszombat-
ban báró Nyári Sándor gyermekei mellett 
nevelői állást vállalt. 1882—87-ig a rozs-

nyói főgymnasiumnak volt tanára, 1887 
óta pedig a nyíregyházi főgymnasium 
rendes tanára, hol a magyar nyelvet és 
történelmet tanítja. 1894-ben megválasz-
tották iskolaszéki elnöknek, mely állás-
ban nagy tevékenységet fejtett ki a polg. 
leányiskola felállítása és segélyezése ügyé-
ben. — Számos czikket írt különböző 
lapokba. — Szerkesztője volt a Gömör-
Kishont cz. vegyes tartalmú hetilapnak 
(1881—82.) és az 189i-ben megindult 
Nyíregyházi Hírlapnak 1893. júl. 14-ig. 

Veres Samu, Gömör-Kishont vármegyei 
közlöny története. Kimaszombat, 1896. 6. 1. 
— Vajda Emil N é v k ö n y v e 165. 1. — Magyar-
ország Vármegyéi és városai . Szabolcsvár-
megye. Szerk. Borovszky Samu. Bpest , 
1900. 223. 1. 

Porubszky Vincze, szent Ferenczrendi 
Capistrán-szerzetes, szül. 1862. szept. 24. 
Oszlányban (Barsm.); 1881. márcz. 11. 
belépett a rendbe s 1886. jan. 3. fel-
szenteltetett. 1891-ben hitszónok és segéd-
lelkész volt a mohácsi (Baranyam.) rend-
házban ; később neve nem fordul elő a 
Névtárakban. — Költeményeket írt a hír-
lapokba (Neved ünnepén, Sötét az ég és 
Anyám sirján). 

Schematismus A. Prov. S. Joannis a Capis-
trano Ord. Min.S. P. Francisci. Temesvárim, 
1887. I I . 19. 1. — Tokody Ödön E g y e t e m e s 
Névtára. Temesvár, 1891. 1305. h. 

Poruch Antal, kegyes tanítórendi áldo-
zópap és tanár, szül. 1852. jan. 18. 
Pesten; ugyanitt járta a gymnasiumot. 
1868. szept. 8. lépett a rendbe s 1875. 
aug. 26. szenteltetett fel; gymnasiumi 
tanár volt Nagy-Károlyban, hol 1879. 
okt. 23. meghalt. — Czikkei a privigyei 
kegyes-rendi főgymnasium Értesítőjében 
(1877. Néhány észrevétel a felvidéki gym-
nasiumokról), a nagykárolyi r. kath. fő-
gymnasium Értesítőjében (1878. A számok 
oszthatósága, 1879. A mértani nézlettan 
tanítási módszere kapcsolatban a rajzzal). 

A magyarországi kegyes-tanítórend Névtára. 
Bpest, 1877. és gyászjelentés. 

Pórus János, ág. ev. lelkész, kaczai 
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(Nagy-Küküllőm.) származású; 1700-tól 
Wittenbergben tanult, azután kőhalmi 
(Nagy-Küköllőm.) iskola-rektor volt és 
1713. jan. 10. ugyanott lelkész lett. — 
Munkája : Disputatio Theologica de Festi 
Trinitatis Paradisiaci Proprietatibus. Ex 
Genes. III. Quam Sub Praesidio . . . Joh. 
Deutschmann . . . Studiorumque suorum 
Pomotoris . . . defendet Johannes Porus . . . 
D. 21. Februar, Ao. 1701. Wittenbergae. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 71. — 
Siabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész. 

Porutiu János, nyug. konzulátusi tit-
kár, szül. 1842. jan. 25. Almaselben, 
(Hunyadm.); a gymnasiumot Kolozsvárt, 
a jogot Budapesten végezte. A Federaţiune 
rumén lapnak munkatársa és 1868—70-ig 
szerkesztője volt; ez idő alatt több sajtó-
pört indítottak a lap ellen és Poruţiut 
tíz havi államfogházra ítélték, melyet 
1871-ben Yáczon ült le. 1873—80-ig 
ügyvédsegéd volt Tordán, Balázsfalván 
és másutt. 1880. február 15-től 1901. ápr, 
l-ig a budapesti rumén konzulátus tol-
mácsa és titkára volt. Jelenleg nyugdí-
jazva Budapesten él. 

Zászló János jegyzeteiből . 

Porzó L. Ágai Adolf. 

Porzsolt Ádám (barátosi), ev. ref. 
kántor-tanító, szül. 1830. jún. 6. Sepsi-
Bessenyőben; gyermekkorában már nagy 
hajlama volt a zenére, rajzolásra és épí-
tésre, de egyikben sem képezhette ki 
magát, mert szegény sorsban volt és 
főleg atyjának vad modora a szülői ház-
tól is már nyolcz éves korában távozni 
késztette. Nagy-Enyeden a kollégiumban 
kezdett tanulni, honnét Brassóba került 
a szász kollégiumba; onnét Kolozsvárt 
mesterségbe állott. E közben atyja elhalt, 
Aztán 1841-ben ismét Nagy-Enyedre ke-
rült a kollégiumba, hol 1848-ig tanult. 
1848-ban pünkösd után honvédnek állott 
s őrmesterségig vitte fel. A jádi csatában 
két sebet is kapott, a halottak közül az 

oroszok felvették és Czernovitzbe fog-
ságra vitték, honnét 1849. nov. 19. bo-
csátották ki. 1850-ben otthon tartózkodott. 
Azután tovább tanult Udvarhelyen 1853-ig. 
A gymnasium VII. osztályától búcsút 
vett és gazdatisztnek állott be. 1856-ban 
oda hagyta az udvari szolgálatot és 
tanító lett Torboszlóban(Maros-Tordam.). 
1860-ban Atosfalvára került levita-taní-
tónak, 1870-ben b. Eötvös József minisz-
ter Rákosdra (Hunyadm.) nevezte ki ál-
lami iskolai tanítónak. Itt képviselő-
választásokba elegyedve,elvesztette állását 
és Sepsi-Bessenyőre ment földmívesnek. 
De már 1873-ban a sepsi-szent-györgyi 
iskolához választották tanítónak. 1875-
ben Sóváradon tanítóskodott, majd Luka-
falvára (Maros-Tordam.) került s innét 
1886-ban Szentháromságra(Maros-Torda-
megye) választották meg ev. ref. kántor-
tanítónak. hol jelenleg is működik. — 
Czikkei a Kertész Gazdában és Erdészeti 
és Gazdasági Lapokban (1867. A bükk-
mag figyelmet érdemlő olajos mag, a 
Székely Néplap után); az Erdélyi Érte-
sítőben (1884. elbeszélés); a Maros-Tordá-
ban (1886. 2—4. sz. Visszaemlékezések 
1849-re) és az Erdélyi Gazdában. 

Vaday József, Magyar tanférfiak és tanító-
nők ezredéves Albuma. Békés-Csaba, 1896. 
fénynyom. arczk. 

Porzsolt Benjamin (barátosi), gazda-
tiszt, szül. 1816-ban Fótoson (Három-
székm.); az enyedi ev. ref. kollégiumban 
a jogi és theologiai tanfolyam bevégzése 
után a keszthelyi gazdasági iskolában 
oklevelet szerzett és gróf Batthyány Káz-
mér kisbéri s később állami s magán-
uradalmaknál mint gazdatiszt működött. 
Meghalt 1865-ben. — A gazdasági lapokba 
írt czikkeket. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 155. 1. 

Porzsolt Gyula (barátosi), ügyvéd, 
nyug. miniszteri titkár, előbbinek és 
Vendrinszky Mária fia, szül. 1848-ban; 
atyjának halálakor, mint a hét testvér 
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legidősbike, 18 éves volt és mint első 
éves jogász a közalapítványok igazgató-
ságánál vállalt alkalmazást, hogy édes-
anyjának gondjain segítsen. Utóbb meg-
szerezte az ügyvédi oklevelet. A sport 
terén kitűnt és a nemzeti tornaegyletnek 
legszorgalmasabb tornásza s a dísztorná-
zások babérkoszorúzott hőse volt. Később 
a földmívelési minisztériumban fogal-
mazó, majd titkár lett. Titkársága idejé-
ben ment le a szegedi árvízveszély csök-
kentésére, hol ügyessége által csaknem 
200 ember életét és nagyértékű vagyont 
mentett meg a pusztulástól. Az árvíz 
után mint a szegedi kormánybiztosság 
titkára Tisza Lajos mellett működött. Itt 
tanúsított munkásságáért királyi kitünte-
tést is kapott. Az ügyvédi foglalkozás 
mellett élethivatásának tartotta a magyar 
sport felvirágoztatását. Úgy egyletek ala-
pításában, mint azoknak irányításában 
fáradhatatlan munkásságot fejtett ki. 
Szellemes társalgó és jeles szónok volt; 
a magyar dalokat kiváló szépen éne-
kelte. Sokat olvasott a magyar, német 
és franczia irodalomból. Szerette az uta-
zást ; tanuló évében begyalogolta Erdélyt 
és a Felvidéket; később beutazta Német-, 
Franczia-, Olasz- és Törökországot, Bosz-
niát, Herczegovinát és Dalmatiát. Utazá-
sairól a napilapokban és a sportlapok-
ban számolt be. Legkedveltebb sportjai 
az úszás, vívás és korcsolázás voltak. 
Az angol athletikának meghonosítása kö-
rül szerzett érdemeket. A magyar atléti-
kai klubnak több évig titkára és legelső 
versenyének győztese volt. Meghalt 1901. 
jan. 14. Budapesten. — A Fővárosi La-
pok közoktatási rovatát vezette öcscsének 
Porzsolt Kálmánnak szerkesztése alatt 
(1896). Legtöbbet írt a Herkules czímű 
sportlapba. — Álneve Jules (a sport- és 
napilapokban). 

Ország-Világ 1896. 13. SZ. arczk . , 1901. 4. 
SZ. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 155. 
l a p . — Vasárnapi Újság 1901. 3. SZ. ( N e k r . ) — 
Budapesti Hirlap 1901. 15. s z á m . — Herkules 
1901. 1. és 2. sz. arczk. 

Porzsolt Jenő, felső kereskedelmi is-
kolai tanár, előbbinek testvéröcscse, szül. 
1856-ban Bicskén (Fehérm.); gymnasiu-
mot és egyetemet végzett. 1881-ben kö-
zépiskolákra nyert tanári képesítést a 
bölcseletből, magyar nyelvből és a tor-
nászaiból. 1883 óta tanár a fővárosnál. 
Jelenleg a budapesti IX. ker. felső ker. 
iskola tanára, hol a magyar és fran-
czia nyelvet, földrajzot és történelmet 
tanítja. — Gzikke a M. Nemzetgazdában 
(VII. Nemzetközi hajózás az Aldunán); a 
Fővárosi Lapoknak munkatársa vol t ; 
czikke a Prot. Új Képes Naptárban (1891. 
Népünk erősödése); a Pallas Nagy Lexi-
konába a sport-czikkeket írta. — Munkái: 
1. A korcsolázás kézikönyve Bpest, 1885. 
(Herkules Könyvtár II.). — 2. Képes 
Sport-Naptár slz 1886. évre I. évfolyam. 
U. ott. 1886. (Porzsolt Kálmánnal együtt). 
— Szerkeszti a Herkules cz. sportlapot 
1884 óta Porzsolt Kálmánnal együtt. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Schack Bélay 

Kereskedelmi iskoláink és tanáraik. Bpest, 
1896. 28., 151. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 

Porzsolt Kálmán (barátosi), hírlapíró, 
előbbinek testvéröcscse, szül. 1860. Luda-
son (Hevesm.); középiskoláit Bpesten és 
Kecskeméten, a bölcseletet a budapesti 
egyetemen végezte. A testi nevelés re-
formjának programmját ő állította össze 
s ennek propagálására 1884-ben testvé-
rével, P. Jenővel, Herkules cz. szaklapot 
alapított, melyet mai napig szerkeszte-
nek. A múzeumok, könyvtárak és kép-
tárak szaporítása érdekében szervezte 
az országos múzeum- és könyvtárbizotU 
ságot és tanácsot. Számos népkönyvtárat 
létesített s a vándorkönyvtárak eszméje 
tőle származott. Széli Kálmán társasá-
gában létrehozta a dunántúli közműve-
lődési egyesületet, melynek főtitkára, az 
orsz. múzeum- és könyvtárbizottságnak 
pedig előadó titkára. 1894-ben átvette a 
Fővárosi Lapok szerkesztését s abból 
politikai napilapot csinált; 1896-ban a lap 
átment tulajdonába is. 1891-ben nőül 
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vette Lukács Juliska drámai színésznőt. 
1897. jan. 25. megkapta a Népszínház 
bérletét és az igazgatást azon év okt. 
16. átvette ; 1902-ben ismét ő bérelte ki 
a Népszínházát; 1904. márcz. 15. azon-
ban anyagi okok miatt meg kellett válnia 
tőle. Jelenleg a Pesti Hirlap belmunka-
társa. A magyar színművek kultuszát 
propagálta s több pályadíjat tűzött ki a 
Népszínházban és Nemzeti színházban 
is. — írói pályáját 1876-ban kezdte 
meg; irodalomtörténeti, képzőművészeti, 
közoktatásügyi s általában kultúrpolitikai 
ezernél több czikket írt csaknem az összes 
lapokba; szépirodalmi munkásságát el-
beszélésekkel és versekkel kezdte. — 
Czikkei a Figyelőben (IX. 1880. Petőfi 
«Őrült»-je, 1882. Magyar írói álnevek, 
1884. Egy év irodalma 1883., Irodalmi 
szemle); a Pesti Hírlapban (1880. 254. 
sz. A magyar Horatius, a Virág-ünnep 
alkalmából, 1882. 189. sat. sz. A Maros 
mentén, útinaplómból, 325. sz. Munkácsy 
Flóráról és Feleky Miklósról); a Magyar-
ország és a Nagyvilágban (1880. Emlé-
kezés Katona Józsefre, Kisfaludy Károly 
halálának félszázados emléknapján, 1881. 
Jankó János pongyolában); a Honban 
(1880. 105. sz. Egy szerencsétlen költő : 
Katona József, 233. Tudományos kirán-
dulások, 320. A vidéki sajtó, 1882. 98. 
sz. Jankó János); a Függetlenségben 
(1882. 47. sz. Kritikánk); a Nemzetben 
(1884. 304. sz. Horvát Cyrill sat.); a 
Nemzeti Újságban (1883. 50. sz. színmű 
ismertetés); az Arad és Vidékében ( 1884— 
1886., 1888. elbeszélések, rajzok); a 
Szabadelvű Naptárban (1885. Magyar-
ország sportja); a Képes Családi Lapok-
ban (1885—86. elb.); a M. Szalonban 
{VIII. 1888. Az utolsó újdonság, 1902. 
Az új népszínház); a M. Könyvszemlé-
ben (1894. P. a múzeumok titkára fel-
terjesztése, 1901. Múzeumok . . . ) ; a 
Fővárosi Lapokban (1895. 351. sz. A 
könyv); B. Virágh Géza, A m. szinművészet-
ben (1900. A leghálátlanabb szerep); a 

90-es években a Nemzet főmunkatársa 
volt, öt évig erős harczot folytatott a 
liberális reformok mellett sat. — Munkái: 
1. A párbaj, színmű 1 felv. Bpest, 1881. 
(Nemzeti Szinház Könyvtára 139. Először 
adatott a bpesti nemzeti színházban márc. 
2. Ism. P. Napló 64., Ellenőr 129. sz. 
Beöthy Zsolt, Színműírók 161. 1.). — 2. 
Szerencsétlen furulyások. Elbeszélések. U. 
ott, 1884. — 3. A sport-világból. Elbe-
szélések. U. ott, 1885. (Herkules-Könyv-
tár IV. Többekkel együtt). — 4. A viharos 
élet. Elbeszélés. U. ott, 1886. (Ism. Nemzet 
312., Budapesti Hirlap 309. sz.). — 5. 
A testgyakorlati oktatás rendszere. A 
testgyakorlati oktatásra vonatkozó tör-
vények és rendeletek gyűjteményével. U. 
ott, 1887. (Herkules-Könyvtár VII.)-— 6. 
Sport és szerelem. Elbeszélések. U. ott, 
1887. (Németre ford. Kohut Adolf. 
Kirchhain, 1891.). — 7. Fürdői em-
lékek. Elbeszélések. U. ott, 1887. — 8. 
Az irodában< Monolog. U. ott, 1889. 
(Monológok 25.). — 9. Fürdők és nya-
ralóhelyek a Dunántúlon. Ugyanott, 
1893—95. (Sziklay Jánossal együtt). — 
10. A dunántúli közművelődési egyesület 
I. Évkönyve. (Az alakulás története) 1890. 
máj. — 1892. máj. II. Évkönyv 1892— 
1893. III. Évkönyv 1893-94 . U. ott. — 
11. Az országos múzeum- és könyvtár-
bizottság jelentése. U. ott, 1901. — Szer-
kesztette a Dunántúli Képes Naptárt 1892. 
és 93-ra Bpesten és a Fővárosi Lapokat 
1896-ban és a Fővárosi Lapok farsangi 
Emléke cz. albumot 1896-ban Bpesten, 

M Könyvészet 1886,, 1888., 1889—90. 1895. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 
1890. 51. sz. aczk, 1896. 13. arczk. 1895. 5. 
sz . arczk. 1898. 42. sz. a r c z k . — 91. írók és 
Művészek. Bpes t , 1894. arczk . és kéz i ra ta . — 
Fővárosi Lapok 1896. 255. SZ. — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 156., XVIII . 464. 1. és II. P ó t -
k ö t e t 480. 1. — Vasárnapi Üjság 1904. 12. SZ. 
(Népszínház ügye). 

Porzsolt Lajos, igazságügyminiszte-
riumi segédhivatali igazgató, előbbinek 
testvérbátyja, szül. 1850-ben. Külföltjre 
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ható hírt szerzett 1875-ben végzett ver-
seny-gyaloglásával, mikor Budapestről 
Balatonfüredre (18 osztrák mérföld) 22 
óra alatt ért be elsőnek. — Czikke a 
Nemzetben (1886. 113. sz. A tornázás 
fejlődése hazánkban). — Munkái: 1. A 
magyar labdajátékok könyve. Botka József 
pályanyertes munkája után a magyar 
athletikai club megbízásából írta. Bpest, 
1885. (Gr. Eszterházi Mihály előszavával, 
Herkules-könyvtár I.). — 2. A tornázás 
kézikönyve. A miniszteri tanterv alapján 
népiskolák számára és egyszersmind kezdő 
tornászoknak magánhasználatul. 61 kép-
pel Bpest, 1885. (Herkules-Könyvtár VI.) 
— 3. Tornakártyák. Elemi és közép-
iskolák számára. U. ott, 1887. (Herku-
les-Könyvtár VIII.). 

M. Könyvészet 1886—87. Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X V I . 55. 1. 

Pós Lajos, L. Posch Lajos. 
Pósa Gábor, orvosdoktor, szent-király-

szabadjai (Veszprémm.) származású gya-
korló-orvos Csepregen (Sopronm.) — 
Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica de 
apoplexia. Viennae, 1815. — 2. Tudósítás 
a daruvári és lippiki fürdőkről. U. ott, 
1818. — 3. Pósa Gábor leveleiből. A 
homoiopathia ügyében töredék. Pest, 1834, 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pósa József, dinnyetermelő Tibold-
Daróczon (Borsódm.). — Munkája: Az 
okszerű dinnyetermesztés. Nyitra, 1884. 
(Különnyomat a Nyitramegyei Közlöny-
ből). Irt a Gazdasági Útmutatóba is 
utasítást a dinnyetermelésre. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pósa Lajos, a Petőfi-Társaság tagja, 
költő és hírlapíró, szül. 1850. ápr. 9. 
Radnóton (Gömörm.), egyszerű reform, 
földmívelő szülőktől, a kik a szépeszű 
fiút szegényes anyagi viszonyaik ellenére 
is taníttatták. A gymnasium hat osztályát 
Rimaszombatban végezte, a két felsőt 
Sárospatakon, majd a budapesti egyetem 
bölcseleti karán a tanári pályára készült 

és a rendes tanfolyamot el is végezte. 
Ezalatt folyton súlyos anyagi bajokkal 
küzdött. Mint egyetemi hallgató óraadás-
sal és a lapokba irogatással tartotta fenn 
magát. Öröme, vigasztalása a költészet 
volt; sőt feláldozta ez ábrándjának már-
már biztosított életpályáját is. Volt kise-
gítő-tanár a fővárosi reáliskolában (a 
belvárosban, meg a Józsefvárosban is) 
egy évig; de egyrészt beteges volt, más-
részt pedig minden áron költő akart lenni. 
Felhagyott tehát a kenyérpályával és 
folyton írt. írói pályáját a Tóth Kálmán 
szerkesztette Bolond Miska cz. humo-
risztikus lapnál kezdette a 70-es évek 
elején mint rendes belmunkatárs; ily 
minőségben 1875-ig Csernátoni Ellenőrjébe 
is dolgozott, majd a Toldy István szer-
kesztésében megjelent Nemzeti Hírlap-
hoz került és 1881-től a Szegedi Napló 
munkatársa volt. Majdnem kivétel nélkül 
minden napi és hetilapba s folyóiratba írt, 
a fővárosiakon kívül számos vidékibe is. 
Mint munkatárs és segédszerkesztő Sze-
geden 1889 végéig működött, a mikor 
mint már országszerte ismert gyermek-
költőt a Singer és Wolfner czég egy meg-
indítandó gyermeklap szerkesztőjéül meg-
hívta Budapestre. Szegeden arany tollal 
tisztelték meg, eljöttekor pár száz gyer-
mek arczképéből albumot nyújtottak át neki 
s a város intelligentiája búcsúünnepet 
rendezett tiszteletére. Azóta Budapesten 
működik, mint az Én Újságom cz. gyer-
meklap szerkesztője s a gyermekköltészet 
mellett kiválóan a hazafias lyrát műveli, 
nevezetes politikai események alkalmával 
gyakran adva kifejezést a hazafiérzésnek. 
Ilynemű költeményeinek lelkesítő hatása 
alatt határozták el és kötelezték magu-
kat a gyorokménesi szőlőbirtokosok, hogy 
a költőt minden évben Lajos napján egy 
hordó ménesi borral tisztelik meg. Az 
első évi tiszteletadót 1896. külön küldöttség 
művészileg faragott hordóban adta át egy 
írói estélyen az u. n. Pósa-asztalnál. 1901. 
megházasodott és anyja halála után fele-
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ségével együtt Radnótra költözött, azon-
ban alig egy év múlva ismét visszatért 
a fővárosba. 1892-ben a Petőfi-társaság 
tagjának választotta. — Mintegy 800 dalt 
írt, ebből vagy 400 meg van zenésítve; 
a legtöbb magyar dallamszerző felhasz-
nálta szövegeit, leginkább azonban Dankó 
Pista és Lányi Géza. — Munkái: 1. Költe-
mények. Bpest, 1878. (Ism. Petőfi-Társa-
ság Lapja, Fővárosi Lapok 65., Közvéle-
mény 100. sz.). — 2. Ujabb költemények. 
U. ott, 1881. — 3. Pósa Lajos költemé-
nyei. Szeged, 1883. (Ism. Kikindai Köz-
löny 26., Rozsnyói Hiradó 28. sz., Füg-
getlenség 145., P. Napló 147., P. Hirlap 
146., Bud. Hirlap 147., Főv. Lapok 124., 
Budapest 149., Szegedi Hiradó 110., 
Egyetértés 151., Koszorú 35. sz.). — 4. 
Dalok, regék az ifjúság számára. Jankó 
János rajzaival. U. ott, 1884. (Ism. Ma-
gyarország és Nagyvilág 10., Független-
ség 61., Nemzet 90. sz.). — 5. Kis bok-
réta. Költemények jó gyermekek számára. 
6 szines képpel. Budapest, (1885.). — 6. 
Gyermekversek. Bloch Gyula eredeti raj-
zaival. Szeged, 1886. — 7. Arany kert. 
Gyermekversek. Öt szines képpel és hazai 
művészek rajzaival. Bpest, 1886. (Ism. 
Szegedi Napló 285., Arad és Vidéke 289. 
szám.) — 8. Tíz év alatt. Költemények 
Szeged, 1886. (Ism. Arad és Vidéke 25. 
sz., Függetlenség 26., Nemzet 12., Vasár-
napi Újság 2., Rozsnyói Hiradó 17. sz.). — 
9. Kis arany kert. Gyermekversek. Hazai 
művészek rajzaival. Bpest, 1887. — 10. 
Néqy mese a gyermek-ifjúság számára. 
Szeged, J 887. — 11. 140 dal. Kossuth 
versek. U. ott, 1887. (Ism. Szegedi Hiradó 
280. sz.) — 12. Dalaim. U. ott, 1887. 
(Ism. Vásárhely és Vidéke 33., Szegedi 
Napló 161., Egyetértés 228., Nemzet 249., 
Szegedi Hiradó 208. sz.). — 13. Virág-
hullás. Költ. U. ott, 1887. és 1889. -
14. Ibolya. Költem. U. ott, 1887. — 15. 
Daloskönyv. U. ott, 1887. — 16. Nép-
dalok. U. ott, 1888. — 17. Buzogány 
Sebestyén. A rózsatolvaj. Monolog. Bpest, 

1885. (Monologok 19.). — 18. Pillangók. 
Gyermekversek. Képekkel. U. ott, 1888. 
(Ism. Nemzeti Nőnevelés 1890.). — 19. 
Az aranytollú madár nótái. Gyermek-
versek. Elischer Lajos eredeti rajzaival. 
U. ott, 1888. — 20. ABC. Szines képek-
kel és versecskékkel. U. ott, 1888. — 
21. Virágok. Képeskönyv jó gyermekek 
számára. U. ott, 1889. — 22. Gyermekkert.. 
Apró történetek versekben. U. ott, 1889. — 
23. Apró emberek könyve. Szines és szine-
zetlen képekkel. U. ott, 1890. (Kiss Á.-nal 
együtt.Ugyanaz 100 képpel. U. ott, 1890. 2. 
bőv. kiad. U. ott, 1901). — 24. Rózsabokor. 
Képeskönyv jó gyermekek számára. 
Elischer Lajos eredeti rajzaival. U. ott, 
1891. — 25. Aranynapok. Gyermekversek 
képekkel. U. ott, 1891. — 26. Arany-
napok. Tündérórák. Gyermekversek ké-
pekkel. U. ott, 1891. — 27. Az én újságom 
gyermekszínháza leányok és fiúk számára. 
U. ott, 1892. — 28. A nagymama meséi. 
Jutalomkönyv jó gyermekek számára. 
Elbeszélések, mesék, regék és versek. 10 
szines és sok fekete képpel. U. ott, 1892-
Két rész. — 29. Tündér órák. Gyermek-
versek. U. ott, 1892. — 30. Csingilingi. 
Apró versek. 8 szines és száznál több 
szinezetlen képpel. U. ott, 1892. (2. bőv. 
kiadás. U. ott, 1901.) — 31. Zengő arany 
ábécze : Dalok gyermekek számára. Meg-
zenésítette Tihanyi Ágost. U. ott, 1892. 
— 32. Verseskönyv kisdedóvó-intézetek, 
menedékházak és családok számára. U. 
ott, 1893. (Kiss Áronnal és Péterfiy Sándor-
ral együtt). — 33. Meséskönyv. Kisded-
óvó-intézetek, menedékházak és családok 
számára. U. ott, 1893. (Kiss Áronnal 
együtt). — 34. Daloskönyv. Dalok és 
dalosjátékok kisdedóvó-intézetek, mene-
dékházak és családok számára. U. ott, 
1893. (Kiss Áronnal együtt). — 35. A 
tanítók háza. U. ott, 1893. (Költ. Sebestyén 
Gyula, Br. Eötvös József cz. beszédével 
együtt). — 36. Arany napsugár. Képes-
könyv. U. ott, 1894. — 37. Pósa Lajos 
meséskönyve. Hazai művészek rajzaival. 

2. ív sajtó alá adatott 1905. június 1. 
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U. ott, 1894. — 38. Arany Ábc. U. ott, 
1894. — 39. Pünkösdi rózsák. A gyermekek 
számára. U. ott, 1894. — 40. Gyermek-
mesék. Hazai művészek rajzaival. U. ott, 
1895. (2. kiadás). — 41. A világszép 
nádszál kisasszony. Mese képekkel. U. 
ott, 1895. — 42. Nagyapó mesekönyve. 
Jutalomk. jó gyermekek számára. U. ott, 
1895. — 43. Haza és szabadság. Haza-
fias költemények és szavalatok. U. ott, 
1895. (Filléres Könyvtár 6.). — 44. Cini-
cini. A kicsikéknek muzsikálva. Tull 
Ödön rajzaival. U. ott, 1896. (2. kiadás. 
U. ott, 1901). — 45. Édes anyám. Költe-
mények. U. ott, 1897. — 46. Árpád népe. 
U. ott, 1897. (Filléres Könyvtár 25.). 
— 47. A szabadság hősei. Képek az 
1848—49. szabadságharczból. U. ott, 1898. 
(Filléres Könyvtár 43). — 48. Száll az 
ének. Szavalni való versek. U. ott, 1899. 
(Ism. M. Hirlap 166., Magyarország 177.. 
Vasárnapi Újság 27., Kolozsvári Lapok 
30.)— 49. Harangvirágok.Yersek. U. ott. 
1899. (Filléres Könyvtár 62.). — Szer-
kesztette a Mulattató Újság cz. képes 
hetilapot 1878. szept. 15-től nov. 17-ig 
Budapesten (Bodon Józseffel együtt), a 
Jó Barát cz. ifjúsági hetilapot 1882-ben 
Szegeden, a Filléres Könyvtárt szerkeszti 
1895 óta s az Én Újságom cz. gyermek-
lapot 1890 óta; és szerkesztette Az én 
újságom Naptárát 1892 —93. iskolai évre, 
1902-re és 1904—1905. évekre Buda-
pesten —- Álnevei: Darázs (az Üstökös-
ben), Figyelő (a Szegedi Naplóban) és 
Lajos bácsi. 

Bajai Közlöny 1878. 51 . , 52. SZ. — Szegedi 
Híradó 1888. 38 . s z . ( T ö m ö r k é n y i ) . — M. 
Könyvészet 1 8 8 6 — 9 5 . , 1 8 9 7 . , 1899 . , 1901 . , 1902. 
— Vásár hely és Vidéke 1 8 8 7 . 4 6 . SZ. — Kiszling 
stein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 156 . 1. X V I I I . 1900. 464 . 1. 1904. 4 8 0 . 1. 
— Szegedi Napló 1900 . 90. s z . — ;)/. Lányok 
1900. 16. SZ. — Uj Idők 1900. 16. SZ. — Vasár-
napi Újság 1901. 23. SZ. 

Pósaházi János, bölcseleti doktor, a 
sárospataki ev. ref. kollégium tanára; 
születési éve bizonytalan; atyja P. István 

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

(Bod Péter és Benkő József szerint Pál) 
1647—54-ig a pataki egyház harmadik 
papja volt. P. tanult a sárospataki iskolá-
ban, 1650. ápr. 24. jegyezte be nevét a 
tógátusok anyakönyvébe. Comenius A. 
János, Tolnai János, Szőlősi H. János és 
Tofaeus Mihály tanárok vezetése alatt 
mind az egyházi, mind a világi tudomá-
nyokban oly sikeres előmenetelt tett, hogy 
Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczy György 
fejedelem özvegye 1653-ban saját költ-
ségén külföldi egyetemre küldte. Elindu-
lása előtt az említett év elején seniori 
hivatalt viselt. Utrechtben állapodott meg 
először ; a bölcselet tanulására fordította 
figyelmét, e mellett azonban a theologiát 
sem hanyagolta el; ebben Voét Gisbert 
volt tanára, a ki iránt mindig igen nagy 
tisztelettel viseltetett. 1655. jún. 19. a böl-
cseletből magisteri fokot nyert. 1656-ban 
a franekerai egyetemen volt néhány hó-
napig és innét átrándult Angolországba 
is, végre mint bölcseletdoktor és a szabad 
művészetek mestere tért vissza Magyar-
országba. Ití57-ben alkalmazást nyert a 
sárospataki iskolánál, hol júl. 9. ünne-
pélyesen beigtatták. Férfias és lankadat-
lan védelmezője lett a református hit-
felekezetnek és folytonos csatározást foly-
tatott a jezsuitákkal szóval és írásban, 
Sámbár Mátyással és Kis Imrével. Sáros-
patakról azonban a főiskolának, midőn 
Báthory Zsófia 1671. okt. 20. a várost 
elfoglalta, távoznia kellett. Ekkor a tanuló 
ifjúsággal stanártarsával, BuzinkaiMihály-
lyal együtt egyelőre Debreczenbe vonult. 
Miután pedig Apafi fejedelem kérésökre 
helyet jelölt ki nekik Gyulafejérvárt, 1672 
elején ott telepedtek meg. Itt is nagy 
buzgalommal működött úgy hivatalában, 
mint irodalmi téren. Vitázó képességét 
most már a coccejanusokon és carte-
sianusokon próbálta ki, a kik ellen éppen 
oly elkeseredetten kelt ki, mint előbbi 
műveiben a katholikusok ellen. Meghalt 
1686. máj 4. Gyulafehérvárt. — Munkái : 
1. Disputatio Metaphysica De Causis 

3 



65 
Pósaházi 67 

Vndecima.Qvaminfinito annuenteNumine 
Sub Praesidio D. Pauli Yoet. . . Publice 
defendere conabitur. . . Ad diem 10. 
Decemb. hora locoque solitis. Vltrajecti, 
M.DC.LIII. — 2. Disputatio Politica, De 
Republica. Qvam Favente Deo Praepotente, 
Sub Praesidio ... Danielis Berckringeri... 
Publice ventilandam p ropon i t . . . Ad diem 
18. Mar ţ i i . . . U. ott, M. DC. LIV. — 8. Dis-
putatio Ethica, De Actionum Humanarum 
Libertate Qvam . . . Sub Praesidio . . . 
Danielis Berckringeri... Publice ventilan-
dam proponit... Ad diem 28. Junii... U. ott, 
M. D. C. LIV. — 4. Disputatio Physica, 
De Corpore Fluido. Qvam . . . Sub Prae-
sidio . . . Johannis De Bruyn . . . Publice 
defendere conabitur . . . Ad diem 9. De-
cembris . . . U. ott, M. D. C. LIV. — 5. 
Disputatio Philosophica Inauguralis, De 
Legibus, igne culinari, ac supposito, 
Quam . . . Pro Gradu Magisterii in Philo-
sophia consequendo publice sine Prae-
side defendere conab i tu r . . . Ad diem 
19. Junii . . . U. ott, M. DC. LV. — 6. 
Oratio Inauguralis, De recta eruditionis 
comparandae ratione, Ilabita In Illustris 
Scholae Saros-Patakinae Auditorio Majori 
A. C. M. DC. LVII. die 9. Julii. Cum 
Professionem Philosophicam suseiperet. 
Patakini. — 7. Disputatio Philosophica 
De Principio Philosophandi, Quam Divini 
Numinis subsidio fretus Sub Praesidio... 
publice ventilandam proponit Petrus 
Körmendi . . . Ad diem 22. Junii . . . . 
U. ott, 1658. — 8. Disputatio Philoso-
phica De Regulis Philosophandi Quam... 
Sub Praesidio . . . Publico examini sub-
jicit Thomas F. Tsekeinus. Ad diem 20 
Julii. Patakini, M. DC. L VIII. — 9. Dispu-
taiio Philosophica. De Territorio Philoso-
phandi. Quam . . . Sub Praesidio . . . . 
publico examini submittit Andreas B. 
Gyöngyösi . . . Ad diem 28. Augusti. . . 
U. ott, 1658. — 10. Disputatio Politica. 
De Cive. Quam . . . Sub Praesidio . . . 
publice susţinere conabitur Stephanus 
Jaszber iny i . . . Ad diem 15. Januarii . . . 

U. ott, M. DC. LIX. — 11. Theses Philo-
sophicae. De Natura, et Existentia Meta-
physicae. Quas . . . Praeside . . . Publicae 
Ventilationi, & Examini proponit Petrus 
Levainus . •. . Ad diem 11. Martii. U. ott, 
1661. — 12. Ars Catholica. Vulgo Meta-
physica : cui praemittitur Intraductorium 
Philosophicum. U. ott, M. DC. LXII. — 
13. Pneumatologia. U. ott, M. DC. LXII. 
— 14. Posahazi Janosnak kis imre nevű 
Jesuita páterrel valo vetelkedese imez 
kerdesrül Volt-é valaha, valaholott. vala-
kinél Calvinus János előtt, a mostani 
Cálvinisták Vallása ? Anno M. DC. LXVII. 
Hely n. — 15. Sámbárnak az liárom 
kérdéseire valo felelet. H. n. 1666. (Egy 
példánya sem ismeretes.) — 16. Sám-
bárnak, Kisnek, s egyebeknek adott fele-
let. Hely n. 1666. - 17. A három kér-
désre-valo summás válasz-tételnek, Egy 
arra lőtt alkalmatlan Felelettel való Na-
gyob Megerössödese, Es Azon Feleletnek 
meg-rázogatása. Anno Dom. 1666. Hely 
nélkül. — 18. Ben Sült Veres Kolop. 
Avagy : Kis Páternek Vesztett Peri. (Hely 
n.. 1666.) — 19. Philosophia Naturalis. 
Sive Introductio in theatrum naturae. 
Patakini, M. DC. LXVII. — 20. Görcsös 
Bot; Amaz détzeges fekete Bonasusnak 
a hátára, Mellyel Vtóbbi szilajkodása 
tétúl megegyengettetik. (Sárospatak, 1668. 
Névtelenül irta P. Sámbár Mátyás ellen.) 
— 2r/^Igaszág Istápja. Avagy oily Cate-
chism usi Tanitás. Mellyben a Keresztyén 
Reformata Vallás bőven megmagyaráz-
tatik, és az ellen tusakodó fortélyos Pat-
varkodások ellen (jelesben a mellyeket a 
nagy Kalauzos könyv hellyel-hellyel élő-
állatot) oltalmaztatik: Mellyet az egyíigyü 
Keresztyéneknak magok lelki támogatá-
sára irott és mostan legelőször nyomtatás-
ban kibocsátott... Saros-Patakon... 1669.—")^ 
22. Sermo Panegyricus In Obitum & Lau-
des Excellentissimi Comitis D.D.Francisci 
Rhedei Authore & Declamatore . . . U. 
ott. 1669. (Czeglédi István halotti beszé-
dével együtt). — 23. Theses Philosophicae 
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de Independente et Dependente . . . Sub 
Praesidio . . . publicae inquisitioni com-
mittuntur. A Michaele Szatthmar-Ne-
metino . . . U. ott, M. DC. LXI. — 24. 
Sibelius Gásparnak Szent Irasbol szede-
getett. és külömb külömb-féle alkalmatos-
ságokra rendeltetett könyörgő és hála-
adó Imadsagi: Mellyeket, Deák nyelvből, 
a Magyar Keresztyéneknek hasznokra 
Magyar nyelvre forditott Posahazi János. 
A Szentek mostani szenvedésének edgyik 
társa. Colosvarott 1673. — 25. Oratio De 
Fatalium rerum Humanarum vicissitudine 
dicta occasione Funeris Spectabilis ac 
Magnifici D. D. Stephani Bocskai Inclyti 
ComitatusZempleniensis Comitis Supremi, 
Patriae Patris desideratissimi,nec non pro 
A vita ejusdem libertate in Exilio apud 
Transylvanos denati . . . Sub indulgen-
tissima Illustrissimi Principis Transyl-
vaniae, unici fere hâc tempestate aŕflic-
torum Praesidii, tutela, peregrinationis 
& exilii molestiam tollerante. Anno 1674. 
U. ott, 1674. (Szomorú Halotti Pompa 
cz. halotti beszédek gyűjteményében). — 
27. Syllabus Assercionum Thesium, & 
Hypothesium illarum (e multis) quibus 
Neoterici quidam Tbeologi & Philo-
sophi hoc tempore in Belgio, Hungaria & 
Transylvania, scholas & Ecclesias tur-
bánt, expropriisipsorum scriptiscollectus, 
cum succincta ad illas Animadversione... 
M.DC.LXXXV. (Kolozsvár). — Üdvözlő 
'verse van a Püspöki János, Disputationes 
Juridicae. Franekerae, 1657., Losonci Far-
kas János, Disputatio Theologica. Lugd. 
Batav. 1657. és Buzinkai Mihály, Insti-
tutionumRhetoricarum libri duo. Patakini, 
1658. cz. munkákban. Hosszabb költe-
ménye : a Görcsös bot cz. az Irodalom-
tört. Közleményekben (1893). Levelei: 
Apafi Mihályhoz, a Sárospatakra kért és 
kiküldendő néhány deák ügyében. ^Er-
délyi Prot. Közlöny 1879); Borsodmegye 
reformátusaihoz 1683. márcz. 3. Buzinkai 
Mihálylyal és Szikszai Gergelylyel együtt. 
(Sárospataki Füzetek 1858. 484. 1.) 

Bod, M. A t h e n á s , 226. 1. — Veszprémi, Suc -
c incta Med. Biogr. 138. 1. — Horányi M e m o r i a 
III. 93. 1. — fíenkö, T r a n s i l v a n i a I I . 282., 408. 
1. — mindenes Gyűjtemény I . 1789. 285. 1. — 
Katona, His tór ia Critica XXXVI. 755.1. — Phi-
losophiai Pályamunkák I . 1835. 58. 1. — Sáros-
pataki Füzetek 1858. 484. 1. — Szabó Károly é s 
Hellebrant Árpád, Kégi M. K ö n y v t á r I , I I . , 
III . 1. rész . — M. Könyv-Szemle 1878. 234., 
1898. 60. 1. — Katona József, A m a r o s v á s á r -
he l y i ev. ref . ko l l ég ium története . Maros-
v á s á r h e l y , 1884. — Sárospataki Lapok 1889. 
48. SZ. 1890. 37. SZ. — Irodalomtörténeti Köz-
lemények 1892. 450. — Történelmi Tár 1895. 
756. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 157. 1. 
— Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k T á r a 
III. 97. 1. 

Pósalaki János (debreczeni), Debreczen 
város esküdt jegyzője. — Munkája: 
Declaratio. Afflicti Status Liberae Regiaeq. 
Civitatis Debreczen. Occasione Congrega-
tionis Posoniensis decima octava Octobris, 
aliisq. subsequentibus diebus, Anno Do-
mini 1696. celebratae. Celsissimo Principi 
Inclyti Regni Hungáriáé Palatino Paulo 
Esterhazi . . . caeterisque Statibus prae-
sentata &priusconcinnata, Végén: «Actum 
Debrecini die 9. septembris 1696».(Recusa 
et summariis marginalibus aucta anno 
1755. hely n.). — 16 soros latin verse 
van a Brabeumban (Debreczen, 1683.). 

Horányi, M e m o r i a I I I 95. 1. — Katona, 
Histór ia Cri t ica XXXVI. 756. 1. — Szabó 
Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II. 496. 1. — Petnk 
Bibliogr. 

Posch Arpád, állami főgymnasiumi 
tanár, Posch Ágoston ügyvéd, majd a 
kir. ítélőtábla birája és Slubek Laura fia, 
szül. 1861. nov. 2. Pozsonyban ; közép-
iskolai tanulmányait Budapesten a pia-
risták gymnasiumában és a tanárképző-
intézet gyakorló-főgymnasiumában és az 
egyetemen végezte 1885-ben. Középiskolai 
tanári oklevelet 1886. máj. 27. nyert a 
latin és görög philologia- és német nyelv 
és irodalomból. 1882—84-ig nevelőskö-
dött; majd a magy. n. múzeum hirlap-
könyvtáránál dolgozott mint napidíjas 
három hónapig. 1884 —1887-ig a zircz-
cziszterczi rend bajai és pécsi főgymna-
siumában működött mint helyettes tanár. 

3* 
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1887-ben a nagybányai m. kir. állami 
főgymnasiumhoz nevezték ki szintén he-
lyettes, u. ott 1888-ban rendes tanárnak ; 
1893—9ö-ig a trencséni kir. kath. főgym-
nasium tanára volt. 1902 óta a budapesti 
VII. ker. Barcsay-utczai m. kir. állami 
főgymnasiumnál működik mint a classica 
philologia tanára. — Czikkei az Orszá-
gos Középiskolai Tanáregylet Közlönyé-
ben (1889—90. A magyar és latin nyelv 
kapcsolatos tanításáról, 1890—1891. Az 
ókor történelme és a középkor, 1893. Az 
egységes középiskola latin és görög nyelve, 
1894—95. Eltornászosodás, 1895—96. A 
nemzetiségi vidéki középiskolai tanárok 
ügye, Az Írásbeli dolgozatok reformja, 
1900—1901. Egyöntetű eljárás a neve-
lésben) ; az Egyetemes Philologiai Köz-
lönyben (1891. Párhuzamos idézetek, 
1897. Madvig három levele 1885-ből); a 
M. Paedagogiában (VII. évf. Görögpótló 
tanfolyam és görög nyelvtanítás). A 
Filosofiai Lexikon munkatársa (Cicero 
bölcselete). — Munkái: 1. Cicero Brutusa. 
ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta. 
Bpest, 1903. (Görög és latin remekírók.) 
— 2. Spinoza, Tractatus theologico-
politicus, ford., jegyzetekkel és magyará-
zatokkal ellátta. U. ott, 1903. (Renz Já-
nossal együtt. Filozofiai írók Tára XVIII.) 
— Kéziratban: Spinoza leveleinek for-
dítása. 

Önéletrajzi ada tok . 

Posch György, Jézustársasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1669. márcz. 31. As-
pangban (Ausztria); 1690. nov. 30. lépett 
a rendbe, tanította a grammatikát, rheto-
rikát, bölcseletet és a szentírás magyará-
zatát Gratzban. azután az egyházjogot 
Nagyszombatban és rector volt Budán. 
Meghalt 1743. jan. 9. Linzben. — Mun-
kája: Marsilii Ficini Florentini Philosoph i 
et Oratoris aetate sua celeberrimi Epi-
stolae relictae. Graecii, 1706. 

Stoeger, Scriptores 275. 1.— De Backer-Som-
mervogel, Bibliothéque-Bibliogr. VI. 1050 h. 

Posch Jenő, főgymnasiumi tanár, Posch 

Árpád tanár-író testvérbátyja, szül. 1859. 
aug. 4. Pozsonyban ; középiskoláit Buda-
pesten a kegyesrendi gymnasium ban vé-
gezte, azután a budapesti tudományegye-
temen bölcselethallgató volt; ott 1881-
ben tanári oklevelet szerzett a bölcseletbői 
és a magyar nyelvből, később a latin 
és német nyelvből is. 1884-ben a sátor-
alja-ujhelyi piarista gymnasiumban he-
lyettes tanár volt. 1885. a debreczeni 
algymnasiumhoz és 1886. a miskolczi 
kath. gymnasiumhoz nevezték ki tanár-
nak ; onnét négy év múlva a szolnoki 
állami főgymnasiumhoz, 1898. pedig a 
budapesti VIII. kerületi főgymnasiumhoz 
helyezték át. Az idő elmélete cz. műve, 
valamint azon ténye, hogy 1896. febr. 
22. felekezeten kívüli lett, szemet szúrt 
néhány kath. tanártársa előtt. E miatt a 
képviselőházban meginterpellálták a köz-
oktatási minisztert, ki 1896. márcz. 14. 
és 1898. ápr. 16. azt a választ adta, 
hogy a tanításba nem enged bevinni fele-
kezeten kívüli, materialisztikus nézeteket, 
de a tudományos téren való nézetnyil-
vánitást nem korlátozhatja. — Czikkei 
az Athenaeumban (111. 1894. Az idő el-
mélete), a M. Paedagogiában (1898. Idő-
elmélet és közhiedelmek); az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben (1902. Vörösmarty 
«Julius Caesar»-fordílásáról); írt még a 
M. Philosophiai Társaság Közleményeibe. 
— Munkája : Az idő elmélete. Az e tárgyra 
vonatkozó főbb philosophiai nézetek is-
mertetésével és bírálatával. I. rész. El-
mélet. II. rész. Történelem. Bpest, 1896. 
1897. (Nyomatott Szolnokon. Kivonato-
san : Anfangspunkte zu einer Theorie 
der Zeitvorstellung cz. a lipcsei Viertel-
jahrschrift für wissenschaftliche Philoso-
phie 1899. és 1900. évfolyamában). 

M. Könyvészet 1896—97. — Pallas Nagy Lexi-
kona XVIII. (II. Pótkötet).) Bpest, 1904. 480.1. 

Posch József, es. kir. kerületi biztos. 
— Munkája: Erdély nagyfejedelemség 
minden községe betűrendes névtára ma-
gyar, német és román nyelven, a kerület 
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és járás kimutatásával, a hova tartozik 
minden helység a politikai és törvény-
széki új felosztás szerint. Kolozsvár. 
1855. (Német czímmel és szöveggel is.). 

Petrik Bibliogr. 

Posch (Pós) Lajos, ág. ev. tanító Sop-
ronban, szül. 1845. augusztus 21. Város-
Szalónakon (Vasm.); tanulmányait a 
felsó'lövői tanintézetben végezte, hol 1863. 
júl. 15. képesítő oklevelet nyert ; nevelő 
volt Somogymegyében ; innét 1865. Ro-
honczra (Vasmegye) választották meg 
rendes tanítónak, 1866. Sárvárra (Vas-
megye) kántortanítónak, 1871-ben pedig 
Sopronba, hol jelenleg is működik. 
1890-ban Posch családi nevét Pósra vál-
toztatta.— Munkái: 1. Magyar nyelvtan és 
olvasókönyv német tannyelvű népiskolák 
számára. I. rész az 1. és 2. évfolyam 
számára. Az írva olvastató tanmód 
elvei szerint dolgozva. II—IV. rész a 
3—6. évfolyam. Budapest, 1876., 1877., 
1881. (Bakó Samu, Frühwirth Károly és 
Gruber József társaságában. Német szö-
veggel is. I. 2. jav. kiadás 1882., 3. jav. 
k. 1885., 7. jav. k. 1894., II. rész. 2. bőv. 
k. 1884., 4. jav. k. 1894., III. rész. 2. tel-
jesen átdolg. kiadás 1888., 3. telj. átdolg. 
k. 1894., 6. k. 1898. U. ott.) — 2. Magyar 
tan- és olvasókönyv ipariskolák számára. 
Jausz György hasonnemű német nyelven 
írt munkája után. Sopron, 1886. (Papp 
Józseffel együtt.) — 3. Abc és olvasó-
könyv. Bpest, 1890. (2. kiadás). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — .11. Könyvészet 
1894. — Századunk Névváltozásai 183. l a p é s 
önéletrajzi adatok. 

Posch Mihály, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1685. okt. 5. Linz-
ben,. 1700. okt 27. lépett a rendbe, taní-
totta a grammatikát, humaniorákat és 
rhetorikát és hitszónok volt husz évig: 
Klagenfurtban, Laibachban, Gráczban, 
Bécsben, Pozsonyban, Győrött, Sopron-
ban, Passauban és ismét Laibachban. 
Meghalt 1742. ápr. 9. Pozsonyban. — 
Munkái: 1. Herrliches (Jeder-Gespross. 

Das ist: Norbertus, Heiliger Ordens-
Stüfter . . . Lintz, 1736. -— 2. Reicher 
Bettler, das ist Heilige- Franciscus Sera-
phinischer Ordens-Vatter an dessen Jähr-
lichen Fest-Begangnuss . . . U. ott. 1742. 

Stoeger. S c r i p t o r e s 275. 1. — De Backer-
Sommervogel. BibHothéque-Bibliogr. VL 1050. h. 

Poschner Gottfried, ág ev. gymnasiumi 
tanár, szül. 1846. márcz. 15. Nagy-Sajón 
(Besztercze-Naszódm.) ; atyjának korai 
(1849) halála után a család Beszterczére 
költözött, hol gymnasiumi tanulmányait 
bevégezte, mire 1866 őszén a bécsi egye-
temre ment, hol theologiát, történelmet 
és földrajzot tanult. Négy évi Bécsben 
tartózkodása után 1870-ben visszatért 
(Beszterczére, hol 1871-ben ideiglenesen 
alkalmazták az elemi iskolánál, 1872-ben 
a leányiskolánál, hol 1873-ig működött, 
midőn a beszterczeigymnasiumhoz nevez-
ték ki tanárnak. — Czikkei a beszterczei 
ág. ev. főgymn. Programmjában (1884. 
Gegenreformatorische Bestrebungen in 
Bislritz im 18. Jahrhundert, ism. Korresp. 
f. Landeskunde VII. 142. 1.); a Jahrbuch 
des siebenb. Karpatenvereins-ben (Her-
mannstadt, VI. 1886. Das Thal von Borgo-
Bistritz, Der Dalbidan, Duca bei Walters-
dorf, Ilenyul, Der Korongyis, Das Kuh-
horn, VII. 1887. Korongyis bis zum Kuh-
horn, Die Bistriciora, Der Czibles, Über 
den Kereszthegy in das Görgénythal, 
Pojana Tomi, XV. 1895. Ein Ausflug 
in die Marmarosch). 

íY<iuscA-SeA«iier,Schriftsteller-Ľexikon IV. 
342. 1. 

Posepny Ferencz, m. kir. bányageolog, 
szül. 1826-ban Starhenbachban (Cseh-
ország) ; 1870-ben bányageolog, 1875. 
titkár lett az osztrák földmívelési minisz-
tériumban. A 60-as és 70-es években 
tartózkodott Magyarországon és Erdély-
ben, az itteni só- és érczbányák tanul-
mányozása czéljából. 1879-től a pribrami 
bányászakadémia tanára volt. Meghalt 
1895. márcz. 27. Döblingben (Bécs mellett). 
— Czikkei a Verhandlungen der k. k. 
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geol. Reichsanstalt cz. folyóiratban (Bécs, 
1863. Das Waag- und Neutra-Gebiet, 
1864. Die Quarzite von Drietoraa bei 
Trencsin, 1865. Über die Erzführungs-
verhältnisse derRodnaer Alpen in Sieben-
bürgen, 1867. Alter der karpatischen 
Salinen, Das Schwefel-Vorkommen am 
Kiliman, Einige Resultate meiner bis-
herigen Studien im Verespataker Erz-
district, Ein neues Schwefelvorkommen 
an der Cicera bei Verespatak, Schich-
tung des siebenb. Steinsalzes, Zur Ent-
stehung der Quarzlager, 1867., 1871. 
Studien aus dem Salinengebiet Sieben-
bürgens, 1868. Zur Stratigraphie des süd-
östl. Theiles des Biharer-Gebirges in 
Siebenbürgen, Zur Geologie des sieben-
bürgischen Erzgebirges, Allgemeines Bild 
d. Erzführung im siebenbürgischen Berg-
bau-Distrikte, Bemerkungen über Réz-
bánya, 1870. Allgemeines über das Salz-
vorkommen Siebenbürgens, Die geol. 
montanistische Generalkarte des Gold-
bergbaureviers von Verespatak, Die Natur 
der Erzlagerstätte von Rodna in Sieben-
bürgen, 1871. Über das Eisenstein-Vor-
kommen von Gyalár in Siebenbürgen, 
Über die Erzlagerstätte von Kisbánya in 
Siebenbürgen, Über die Glammgesteine 
Siebenbürgens, 1874. Die Quarzite von 
Drjtoma in Ungarn, 1875. Geologisch-
montanistische Studie der Erzlagerstätten 
von Rézbánya, Über den inneren Bau der 
Offenbányaer Bergbaugegend, Über einige 
tektonische Verhältnisse der Bergbau-
gegend von Boitza in Siebenbürgen, Über 
das Vorkommen von gediegenem Gold 
in Mineralschalen von Verespatak). — 
Munkája: Geologisch-montanistische Stu-
die der Erzlagerstätten von Rézbánya in 
Ungarn. Mit 3 Farbendruck- und 2 lithogr. 
Tafeln. Budapest, 1874. (Melléklet a Föld-
tani Közlöny IV. évfolyamához.) — Mun-
kái külföldön jelentek meg. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Poggendorf J. C. 
Biogr. liter. Handwörterbuch. Leipzig, 1898. 
III. Bd. 2. Abth. 1061. 1., 1904. IV. Bd. 2. 
Abth. 1188. 1. 

Posewifcz Artúr, magán-hivatalnok 
Szepes-Iglón. — Munkája : Mérleg. Pénz-
ügyi útmutató részvényesek, vagyonkeze-
lők, értékpapir- és bányarészvény-tulaj-
donosok, igazgatósági tagok, felügyelő-
bizottsági tagok, gyámok és gondnokok 
számára. Bpest, 1896. Két kötet. 

ül. Könyvészel 1896. 

Posewitz Sámuel, orvosdoktor, megyei 
főorvos, P. Jakab festő-iparos és Roxer 
Anna Mária fia, szül. 1880. szept. 1. 
Olasziban (Szepesm.); a gymnasiumot 
Lőcsén és Sárospatakon végezte, azután a 
pesti egyetemen orvostudományokat hall-
gatott és 1826-ban orvosdoktor lett. A gya-
korlati pályára lépve, 1830-ban a XVI 
szepesi város főorvosa lett, mely hiva-
talát 1852-ig töltötte be. 1837—38-ban 
Gräfenbergben Priznitz gyógymódját ta-
nulmányozta, melyet Ó-Tátra-Füreden 
meghonosított, hol 1839. júl. 1. vízgyógy-
intézetét megnyitotta. A XVI szepesi 
város takarékpénztára létesítésében is 
részt vett, hol aligazgatónak választották. 
1852—65-ig az iglói ág. ev. iskola fel-
ügyelője volt. Több iparvállalat előmoz-
dításában is tevékeny részt vett. Meghalt 
1871. jan. 16. Iglón. — Munkája ; Dis-
sertatio inaug. medica de scorbuto. Vin-
dobonae, 1826. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Weber Samuel. 
Ehrenhalle -verdienstvoller Zipser des XIX. 
Jahrhunderts. Igló. 1901. 311. 1. 

Posewitz Tivadar, orvosdoktor, m. 
kir. geologus,szül. 1851-ben Szepes-Iglón; 
az orvosi tudományok befejezése után 
három évig volt a szász-freibergi bánya-
akadémián. 1879-ben hollandi katonaorvos 
lett, mely minőségben 1884-ig tartózkodott 
hollandi Keletindia szigetein. Visszatérve 
a magyar földtani intézet tagja lett. A 
hágai kiletindiai társaság 1890-ben meg-
választotta tagjává, — Levele Jávából a 
Pesti Hírlapban (1881.294. sz.); írt számos 
geologiai és turisztikai czikket a magyar 
lapokba és folyóiratokba, valamint a 
Petermann-féle Mittheilungenbe s az 
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Auslandba. — Czikkei a m. földtani 
intézet Évkönyveiben (1882. VI. 4. Borneo 
szigetére vonatkozó földtani ismereteink, 
1883. VI. 6. Az arany előfordulása Borneo 
szigetén, VI. 10. Földtani közlemények 
Borneo szigetéről, A szén előfordulása 
Borneo szigetén, Földtani jegyzetek közép 
Borneóról, 1885. VII. 4. Az indiai Oczeán 
czinnszigetei. Bangha geologiája, függelé-
kül : A borneói gyémánt előfordulása, 2 
térképpel, 1886. VIII. 2. Az indiai Oczeán 
czinnszigetei. A czinn-érczelőfordulás és 
bányászat Bangka szigetén, egy kőny. 
táblával 1895. XI. 6. A kőrösmezei petró-
leum-terület, egy táblával. Mindezen 
czikkek megjelentek németül is a magyar 
földtani intézet Mittheilungenjeiben). — 
A Karpaten Post főmunkatársa. — Mun-
kái : 1. Borneo. Entdeckungsreisen und 
Untersuchungen. Berlin, 1889. (Angolul 
is megjelent 1892.). — 2. Kőrösmező és 
Bogdánvidéke 12. és 13. zóna XXXI. rovat 
(1: 75,000) jelű lap. Földtanilag fölvéve 
és magyarázva. Bpest, 1893. (Németül. 
U. ott, 1893.). — 3. A magyar Kárpát-
egyesület 20 éves története. U. ott, 1894.— 
4. Inhaltsverzeichniss von Band I—XX. 
des Jahrbuches des Ungar. Karpathen-
vereines. Igló, 1895. (Melléklet a Jahr-
buch XXII. kötetéhez). — 5. Turistík 
und Fremdenverkehr in der Hohen Tatra 
im Jahre 1897. Késmárk, 1898. — 6. A 
Szepesség, Magas Tátra és Szepesi Közép-
hegység. A csúcsok megmászását leírta 
Dénes Ferencz, Budapest, 1898. (2. át-
dolg. és bőv. kiadás 14 térképpel és 
számos képpel. Kassa, 1904.). — 7. Reise 
des Simplicissimus in die Tatra in der 
Mitte des XVII. Jahrhunderts. Késmárk, 
1900. — 8. Die erste Beschreibung der 
Liptauer Tatra. U. ott. 1900. 

.)/. Könyvészet 1886., 1893., 1895., 1898. — 
ííiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 159. 1. 

Pósfai János, ev. ref. lelkész, szül. 
1778. jún. 3. Laczházán (Pestmegye). — 
Czikke a Tudom. Gyűjteményben (1821. 

X. 3. Kúnokról és azoknak egyik hajdani 
anyavárosáról Halasról való értekezés). 
— Munkái: 1. Útmutatás, hogy vehetni 
munkába legkönnyebb móddal a Budán 
18b7-ben tartatott országgyűlésének 20-dik 
törvényczikkelyét, mely a magyarországi 
homokos puszták haszonra fordíttatását 
sürgeti. Saját tapasztalatain, próbatéte-
lein és ő es. k. felségének I. Ferencznek 
kegyelmes parancsolatjára másodszor 
megbővítve egészen megjobbítva, egy 
plánummal együtt: hogy kellessék ho-
mokos pusztán falut építeni. Német nyel-
ven irta Witsch Rudolf. Magyarra fordí-
totta . . . Megvizsgálta, összehasonlította 
Czinke Ferencz. Buda, 1809. Három tábla 
rajzzal. — 2. Rövid oktatás a szőlőmíve-
lésről és bor, pálinka és eczet készítésé-
ről, melyet Cbaptal, Rozier, Parmentier 
és Dussieux franczia írók útmutatása 
szerint készített Mitterpacher Lajos. Ma-
gyarra fordí tot t . . . U. ott, 1815. (Uj le-
nyomat. U. ott, 1818.) — Magyar szó-
gyűjteménye a m. tudom, akadémia bir-
tokába jutott. 

Ponor i Thewrewk József, Magyarok születés -
napjai. P o z s o n y , 1846. 67. lap. — Szinnyei 
Könyvésze te . 

Pósfai Károly, nyug. kir. kúriai biró; 
előbb köz- és váltóügyvéd volt Pesten, 
1868-ban Pfendesack családi nevét Pós-
faira változtatta. 1870-ben lett kir. táblai 
biró s 1885. máj. 13. kúriai biró. Meg-
halt 1892. ápr. 19. savanyúkuti (Sopronm.) 
villájában 68 éves korában. — Munkái: 
1. Észrevételek Tisza Kálmánnak «Parla-
menti felelős kormány és megyei rend-
szer» czímű munkája felett. Pest, 1866. 
(Pfendeszak névvel.) — 2. A hannoveri 
polgári perrendtartás. Ford. és jegyze-
tekkel ellátta, ü. ott, 1867. — 3. .4 bíró-
ságok szervezéséről, különös tekintettel a 
bírósági választási rendszerre. Egy biró-
sági szervezési törvényjavaslattal kisérve. 
U. ott, 1868. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Nyeviczkey Antal, A 
budapesti kir. Ítélőtábla története. Bpest, 
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1891. 30 . , 39. , 100. 1. — Vasárnapi Újság 1S93., 
18. sz. (Nekr.) 

Posgai Gáspár. — Munkája : Is Theses 
Logicas a se editas, I. Comitatus (Gömör) 
hujus Universitati an. 1699. dedicabat, 
praemio Rflorenorum centum a populari-
bus suis earn ob causam condecoratus . . . 
— Kiadta saját költségén: Lelki Útikölt-
ség . . . Lőcse, 1693. cz. munkát. 

Bartholomaides, Comitatus Gömör 425. 1. — 
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 580. 1. 

Posgay János, sebész-szülészmester, 
okleveles állatorvos és a Jászkerület seb-
orvosa, szül. Német-Bolyon (Baranyam.); 
1844-ben 26 éves volt. — Munkája: 
Törvényszéki állatorvostan. Községi or-
vosok, állatorvosok, községi elöljárók szá-
mára. Veith után kivonatban szerkeszté . . . 
Pest, 1885. Egy tábla rajzzal. 

Szinnyei, Könyvészete. - Kóssa Gy., Magyar 
állatorvosi könyvészet . Bpest, 1904. 181. 1. 

Posgay Lajos, osvosdoktor, tiszt, fő-
orvos, szül. 1835-ben Gyorokon (Aradm.); 
Szegeden és Aradon végezte a gymnasi-
umot, a pesti egyetemen az orvosi pá-
lyára lépett és 1858-ban lett orvosdoktor. 
Egy ideig Szegeden tartózkodott és 1859. 
az osztrák-olasz-franczia háború alkal-
mával ideiglenes főorvosi minőségben a 
hadseregbe lépett és a hadjárat alatt a 
7. tábori kórházban Olaszországban mint 
osztályos főorvos működött. A hadjárat 
után Velenczében, Klagenfurtban és Pes-
ten mint beosztott orvos majd mint kórházi 
osztályvezető orvos volt alkalmazva. 1861-
ben sebészdoktori szigorlatokat végezve, 
véglegesen tábori főorvossá neveztetett 
ki s a 10. huszárezredhez osztatott be. 
Ennek keretében 6 évet töltött s az 1866. 
osztrák-porosz hadjárat alatt Csehország-
ban ezen ezrednél szolgált. 1867-ben 
kincstári bányamű-orvossá neveztetett 
ki, a hadseregtől megvált és hat évig 
Felsőbányán tartózkodott. Szülészi tanul-
mányait Bécsben végezve, 1872-ben szü-
lészi oklevelet nyert és Aradon a 3. 
kerület orvosává választatván, bányász-

orvosi állásáról lemondott és Aradra 
telepedett. Az 1873. cholera alkalmával 
kifejtett tevékenysége elismeréséül 1875-
ben a főispán tiszteletbeli városi főor-
vossá nevezte ki. Az aradi meteorologiai 
áliomás kezelője, naponkint távirati je-
lentéseket küld úgy a budapesti központi 
meteorologiai intézetnek, mint havi je-
lentéseket a temesvidéki mérnök- és 
építészegyletnek és heti jelentéseket az 
aradi lapoknak. — Orvosi czikkeket írt a 
Gyógyászatba (1804'. Adalék a váltóláz-
nak kininnal a bőr alá föcskendése által 
való gyógyításához, 1865. Levél a m. 
orvosi könyvkiadó társulat érdekében, 
1869. A szatmármegyei orvos-gyógysze-
rész-egylet sat.) és a szatmármegyei orvos-
egylet Evkönyvébe ; a közegészségre vo-
natkozó dolgozatai az Alföldben és az 
arad-vidéki Tanügyi Közlönyben jelentek 
meg. 

Rupp, B e s z é d 171. 1. — l.akatos Ottó, A r a d 
története. Arad, 1881. 76. 1. 

Posghay Zsigmond. — Munkája : Re-
latio Sigismundi Posghay a Passa Bu-
densi, ad legationem Dominorum Locum-
tenent.is, & Capitanei Generalis Mense 
Februario 1549. Budae, 1798. 

Scriptores rerum Hungaricarum minores. 
(Kovachicli) Burtíie, 1798. 87—89. 1. 

Posner Károly Lajos, lovag, kir. 
tanácsos, műintézet vezetője, szül. 1822. 
okt. 4. ; mint nagy iparos alapította 1854-
ben a ma is kiváló műintézetet, melynek 
keretébe fokozatosan felvette a könyv-
nyomdászat, a litographia s a műköny-
vészet ágait, 1884-ben pedig Trefort Ágos-
ton vallás- és közoktatásügyi miniszter 
buzdítására a térképészet műiparágát is 
meghonosította hazánkban. A grafikai 
ipar és a papírkereskedelem sokat köszön-
het P. fáradhatatlan munkálkodásának. 
Mint kiállítási biztos szerepelt az 1871. 
londoni, 1873. bécsi s 1882. trieszti kiál-
lításokon ; az 1885. országos kiállításunk 
munkálataiban is tevékeny részt vett. A 
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király a III. oszt. vaskoronarenddel és a 
Ferencz József rend lovagja czimmel tün-
tette ki ; a franczia becsületrend lovag-
keresztjét is kapta; 1873-ban királyunk 
őt, valamint utódait lovagi rangra emelte; 
1885-ben királyi tanácsossá lett. Műinté-
zetét még életében egyetlen fiának, P. 
Alfréd lovagnak adta át. A Pallas Nagy 
Lexikonának műmellékletei nagy részben 
az ő intézetében készültek. Meghalt 1887 
decz. 7. Budapesten. — Czikke az Anyagi 
Érdekeinkben (I. A kiállításokról); a Köz-
gazdasági Értesítőben (I. Anürnbergi 1882. 
évi bajorországi ipar és műkiállításról, 
II. Az 1883. évi svájczi kiállításról). — 
Munkái: 1 .Az egyszerű könyvelés vezér-
fonalai. Pest, 1854. (Újból átdolgozta Jónás 
János. Bpest, 1881). — 2. Einfache Buch-
haltung, durch deren Hülfe Jedermann 
befähigt wird seine Geschäftsbücher auch 
ohne alle Vorkenntniss Ordnung- und 
gesetzmässig zu führen . . . Pest, 1854. 
(4. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1858.) — 3. 
Irodai napló mindennemű üzletágak szá-
mára. U. ott, 1860. — 4. A papírgyártás 
és könyvkötés. Budapest év n. (Hivatalos 
jelentés a Párisban 1878-ban tartott 
egyetemes kiállításról V.). — 5. Jelentés 
a Stuttgartban 1881-ben tartott würtem-
bergi orsz. iparkiállításról. U. ott, 1881. 

Emich Gusztáv. Nagy Naptára 1864. 119. 1. 
arczk. — Hajnal, Album. Pest, 1867. arczk. 
— Beth- Lehern 1871. 106. SZ. a r c z k . — Petrik 
Bibliogr. — Kiszlingstein Könyvészete . — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 160. 1. ÓS g y á s z -
jelentés. 

Posonyi Antal, Gábor, János és Si-
mon. L. Pozsonyi. 

Posonyi (Posoniensis) János, remete 
szent Pál-rendi szerzetes és hires szónok ; 
a mihálykői (Erdély) rendházban élt, hol 
magyar hitszónok volt. Meghalt 1788-ban. 
— Horányi két szónoklati munkáját em-
líti, az egyik Velasquez jezsuita dicsőíté-
sére írt egyházi beszéde, a másik Chriso-
gonus Lőrincz ugyanazon rendi pap be-
szédeit méltatja; azonban ezen munkák 

előttem ismeretlenek. Horányi pedig nem 
írja le azokat könyvészetileg. 

Horányi, Scriptores III. 95. 1. 

Posonyi János, orvosdoktor, nyíregy-
házai (Szabolcsm.) származású, hol mint 
Szabolcsmegye főorvosa telepedett le. -— 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
helminthis intestinabilis hominis. Pestini, 
1820. 

Bugát és Flór, Magyarországi Orvosrend 
Névsora. Pest, 1840. 87. 1. — Szinnyei Köny-
vészete. 

Posonyi József, róm. kath. plébános, 
szül. 1820. okt. Andornakon (Borsodm.) 
szegény iparos szülőktől; iskoláit Eger-
ben végezte, hol papnövendék lett. A 
theologiát is elvégezve, az egyházjogból 
szigorlatot tett a pesti egyetemen. 1844-
ben felszenteltetett és több helyt káplán-
kodott mindaddig, míg a szemerei plé-
bániát megkapta; innét Diós-Győrbe, 
majd 1862-ben a boczonádi (Hevesm.) 
plébániára ment át;- végre nyugalomba 
vonult és meghalt 1894. aug. 30. Mező-
Kövesden (Borsodm.). — Czikkei a Kath. 
Néplapban (1857-—58. Szemerei levelek, 
Jakab szomszéd és Szemerei harangozó 
álnevek alatt); több czikket írt az Egri 
Egyházmegyei Közlönybe ; az Egri Postá-
ban (Morvái János mezőkövesdi plébá-
nos életrajza); az Egerbe s Egri Újságba 
polemikus, ismeretterjesztő czikkeket és 
humorisztikus verseket írt. Egyházi beszé-
dei a hitszónoklati folyóiratokban jelen-
tek meg. — Kéziratban van : az Officium 
Bakoczyanum fordítása, melyet azonban 
szemeinek gyengesége miatt nem fejez-
hetett be. 

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 200.1. — Schema-
tismus Cleri Agriensis 1895. 194. 1. 

Pospischill János (Nep.), cs. kir. tábori 
lelkész. —Munkája: Rede bei der Fahnen-
weihe für das 1. u. 2. Bataillon des löbl. 
k. kön. Hoch- und Deutschmeister 4. 
Linien-Infanterie-Regiments, gehalten am 
15. August 1863. auf dem grossen Exer-
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zierplazze (Generalwiese) zu Ofen. Ofen 
1863. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

P ó s t a Béla, bölcseleti doktor, egye-
temi tanár, szül. 1862. aug. 25. Kecske-
méten; középiskolai tanulmányait Kalo-
csán és Baján, a felsőbbeket a buda-
pesti egyetemnek előbb jogi. később böl-
cseleti karán végezte. A magyar nemzeti 
múzeumhoz 1885. decz. 18. régiségtári 
Írnoknak neveztetett ki, 1886. szept. 27. 
lett segédőr, 1895. márcz. 16. őr. Mint 
múzeumi tisztviselő tanulmányi utakat tett 
előbb Németországban és Dániában, majd 
Svájcban s Francziaországban ; 1897-ben 
részt vett gróf Zichy Jenő ázsiai expe-
ditiojában. 1899. ápr. 14. óta a kolozsvári 
egyetemen a régészet rendes tanára. — 
Czikkei a Történelmi Tárban (1893. 
Erdély emlékérmei, Tergina Gyulával 
együtt); az Archaeologiai Értesítőben 
(1895. A hatvan-boldogi ásatások, Zala-
Szt.-Gróti ásatás sat.); az Arch. Közle-
ményekben (XIX. 1895. Sziráki ásatások); 
írt még a Turulba, Művészi Iparba, a 
Wiener Numismatische Zeitschriftbe és 
az Ethnologische Mittheilungen aus Un-
garnba. — Munkái: 1. Ermészeti bizo-
nyítékok Magyarország történetéhez. B.-
pest, 1886. — 2. Útmutató Budapest 
főváros történelmi kiállításában. U. ott, 
1886. — 3. Zichy Jenő gróf kaukazusi 
és középázsiai utazásai. U. ott, 1897. Két 
kötet. (A gyűjtemények leírása, Jankó 
Jánossal együtt, sok képpel és franczia 
szöveggel is.) — 4. Baranya vármegye 
története az őskortól a honfoglalásig. 
Pécs, 1898. (Várady Ferencz, Baranya 
múltja és jelenje. II. 1—208. 1.) — 5. 
Mátyáskori emlékek az Erdélyi múzeum-
egylet érem- és régiségtárában. U. ott, 
1901. (Különny. a Mátyás király Emlék-
könyvéből.) — 6. Útmutató az Erdélyi 
országos múzeum érem- és régiségtárá-
ban. Kolozsvár, 1903. — 7. Zichy Jenő 
gróf harmadik ázsiai utazása. Budapest, 

1905. III. és IV. kötet. Régészeti tanul-
mányok az orosz földön. 340 ábrával. 

A Magyar Nemzett Múzeum. Bpt 'S f , 1S96. 79. 1. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 161. 1., X V I I I . 
(II. Pótlékkötet 1904. 481. 1. — Erdély 1899. 
31. SZ. — Corvina 1905. 15. s z . 

Pósta István, orvosdoktor, kecskeméti 
(Pestm.) származású ; városi főorvos volt 
Kecskeméten. — Munkája: Dissertatio 
inauguralis medica de helminthis intes-
tinabilis hominis, Pestini, 1828. 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest 66. 1. — Hupp, Beszéd 158. 
1. — Szinnyei Könyvészete. 

Posta Sándor, magánzó Budán. — 
Czikke a M. Sionban (Adalékok a nagy-
váradi szürkebarátok, Ferenczi minoriták 
történetéhez); az Abauj-Kassai Közlöny-
ben (1873. A névrokonok, 10 aranynyal 
jutalmazott beszély); a Vasárnapi Újság-
ban (1875. A sugárút, 1876. A szent-
gotthárdi vasút, Egy pillantás a magyar 
vasutak keletkezési korszakába); a Fő-
városi Lapokban (1876. Vasutak háború 
idején). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Postek György, Jézustársaságí áldozó-
pap, szül. 1696. márcz. 19. Kis-Bittcsén 
(Trencsénm.); 1715-ben Nagyszombatban 
bölcseletet tanult. 1717. okt. 10. lépett a 
rendbe ; tanította a grammatikát és huma-
niórákat, öt évig aligazgató volt egy intézet-
ben és 22 évig több helyt a tót hitszónoklat 
terén működött; végre egyházi szolgá-
latot teljesített. Meghalt 1761. ápr. 11. 
Eperjesen. — Munkái : 1. Die Wahrheit 
der christ-katholischen Religion. Kaschau, 
1752. — 2. Heilmittel gegen Seelenkrank-
heiten. U. ott, 1757. — Kéziratban : Spe-
culum politicum Christiani Taciţi cum 
Volumine Concionum Dominicalium. 

Katona, História Critica XXXIX. 992. 1. — 
Stoeger, Scriptores 275. 1. (Nevet Posteiknek 
Írja). — De Backer- Sommervogel, Bibliothéque-
Bibliographie VI. 1097. h. 

Postinger Ödön, főhadnagy a cs. és 
kir. 85. gyalogezredben. — Munkája : Die 
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Krankheiten des Pferdes und deren Be-
handlung, mit Anhang: Anleitung und 
Vorgang bei Pferdekäufen. Handbuch für 
berittene Offiziere und Pferdebesitzer. 
Leutschau, 1902. (Iglón nyomatott). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Poszvék Gusztáv, ág. ev. főgymna-
siumi tanár, P. Keresztély ág. ev. tanár, 
később lelkész és Seybold Amália fia, 
szül. 1826. júl. 2. Gnesanban (Karintia); 
szerény viszonyok közt nevelkedett, mert 
atyjának fizetése alig haladta meg a 
300 f'rtot és a család 11 gyermekből ál-
lott ; gymnasiumi tanulmányait Sopron-
ban végezte; itt hallgatta a theologiai 
tanfolyamot is, melynek befejezésére 
1846 őszén Tübingába ment, a hol az 
1846—47. évet töltötte ; innét a jenai 
egyetemre ment, hol 1847. szept. 30. irat-
kozott be. A lelkészi vizsga letétele után, 
1848 őszén Rév-Komáromban a protes-
táns kis-gymnasiumban tanárnak alkal-
mazták, egyszersmind a gyülekezetnél 
segédlelkész volt. Átélte az ostrom viszon-
tagságait és a honvédség körében is lel-
készi szolgálatot teljesített. 1850 őszén 
Sopronban az ág. ev. lyceumhoz segéd-
tanárnak választották, utóbb rendes tanár 
és soproni magyar lelkész lett, hol a 
gyülekezet magyarosodása terén hazafias 
missiót is teljesített. Midőn az absolutis-
mus korszakában a lyceumot a gyüle-
kezettől a kerület vette át, az újjászerve-
zett intézetben a természettudományok 
és a német nyelv és irodalom tanára 
lett. A kultúrintézmények és jótékony 
egyesületek kezdeményezői s alapítói 
közt tévékeny részt vett, így az önkéntes 
tűzoltóegyesület szervezésében, a kaszinó-
egyesületnek hosszú ideig jegyzője, a nép-
könyvtárnak és a népgyermekkertnek 
egyik alapítója volt. A «Testvérülés» 
szabadkőműves páholynak tagja s egy 
ideig vezetője is volt. 1884-ben nyuga-
lomba vonult és 1904. ápr. 11. meghalt 
Sopronban. — Czikkei a lapokban és 
folyóiratokban jelentek meg, így az ág. 

ev. főgymnasium Értesítőjében (1857. Az 
anyagok változása, természetrajzi tanul-
mány). — Munkái: 1. Das Geheimniss-
volle im Maurerthum. Rede gehalten den 
17. Dec. 1872. in Oedenburg. Sopron, 
1872. — 2. .4 szabadkőművesség lényege 
és feladata különös tekintettel honi viszo-
nyainkra. Barátjához intézett levelekben. 
Jutalmazott pályamű. (A tiszta jövedelem 
a soproni népkönyvtár javára fordíttatik). 
U. ott, 1877. (Mind a két munka Győr-
ben nyomatott. Az utóbbi németül Ham-
burgban 1882-ben.) 

Abel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai 
egyetemen. Bpest, 1890. 112. lap. — A m . n . 
múzeumi könyvtár példányairól és testvér-
öcsesének Poszvék Sándornak sz ives köz-
lése. 
Poszvék Keresztély, ny ug. ág. ev. lelkész, 

P. Mihály tanító és Haag Eleonóra fia, 
szül. 1799. jan. 19. Sopronban ; közép-
iskoláit az ev. lyceumban végezte s a vele 
kapcsolatos felsőbb (bölcseleti és theo-
logiai) tanfolyamot. 1821—22-ben Bécs-
ben hallgatta a theologiai szaktudomá-
nyokat és miután hazájában hiában 
keresett megfelelő alkalmazást, elvállalta 
a karintiai Gnesan községben a rendes 
lelkészi hivatalt. Itt működött 1823-tól 
1832. őszéig, midőn a soproni egyház-
község lyceumi tanárnak választotta. A 
donát-usi osztály vezetését, bízták reá, 
1836-tól kezdve pedig a reáliskolai tan-
folyamot is ő vezette. 1840-ben a soproni 
egyházközség PetZ Lipót utódául rendes 
lelkésznek választotta. 1870 aug. nyugalom-
ba vonult. Meghalt 1877. ápr. 28. Sopron-
ban. — Munkái: 1. Trauer Rede, bei der 
feierlichen Beerdigung des weil . . . Herrn 
Johann v. Kis Superintendenten der evang. 
Gemeinden A. C. jenseits der Donau . . . 
gehalten am 22. Febr. 1846. Oedenburg. 
- 2. Ein pädagogischer Festtag. \orträge 
über Erziehung und Unterricht. U. ott, 
1860. (Többekkel együtt). — Ezeken kívül 
még több egyházi beszéde jelent meg, 
így Gamauf Gottlieb soproni ev. lelkész 
ravatalánál 1841-ben mondott beszéde 
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(a Sonntagsfeicr cz. Darmstadtban és 
Lipcsében 1846-ban megjelent beszéd-
gyűjtemény XV. kötetében). — Müllner 
Mátyás theologiai tanárral együtt szerkesz-
tette a Sopronban és vidékén most is 
használatban levő énekes könyvet, mely 
1861-ben jelent meg Sopronban. 

Petiik Bibliogr. — Gyászjelentés és fiának 
Poszvék Sándor lyceumi igazgató-irónak 
sz ives közlése. 

Poszvék Nándor, gazdaság-egyesületi 
titkár Szatmárt. — Munkája : A szatmár-
m egyei gazdasági egyesület Évkönyve. 
Szatmár, 1903. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Poszvék Sándor, ág. ev. lelkész és 
theologiai főiskola igazgató-tanára, Posz-
vék Keresztély ág. evang. lelkész-író és 
Seybold Amália íia, szül. 1839. jún. 20. 
Sopronban ; 1849—50-ben a soproni gym-
nasiumot előkészítő osztályba járt, 1850— 
1858-ban pedig ugyanott a gymnasiumi 
•osztályokat látogatta; 1858—60. a sop-
roni bölcselet - theologiai főiskolának, 
1860—61. a jenai egyetem theol. fakultásá-
nak voltrendes hallgatója, hol a tanáraival 
való szorosabb érintkezés útján s német-
országi utazásainak alkalmával ismere-
teinek gyarapításával bő tapasztalatokat 
gyűjtött. 1861. szept.-ben Haubner Máté 
superintendens lelkésszé avatta, ki mellett, 
mint segéd-lelkész, harmadfél évig mű-
ködött. 1864 tavaszán a meszléni (Vas-
vár m.) egyházközség választotta meg ren-
des lelkészének. Itt mint iskolavizsgáló 
s az egyházmegyei tanítóértekezlet elnöke 
tágabb körben is érvényesítette szaktudo-
mányi munkásságát. 1869-ben a közbi-
zalom a nagykiterjedésű középvasi egy-
házmegyei kormány élére állította. E 
főesperesi állásától csak Vasmegyéből 
való távoztakor vált meg. Ugyanezen 
évben választotta meg őt a dunántuli 
egyházkerület számvevőjének, mely hiva-
talát három évtizeden túl viselte. 1877-
ben a soproni bölcs.-theol. főiskolában az 
egyik rendes theol. tanári állást foglalta 

el. Szaktárgya a gyakorlati theologia. 
1889-ben a theol. főiskolából s főgymna-
siumból álló soproni lýceum igazgatójává 
választatott. 1902 óta a két intézet külön-
külön igazgató vezetése alatt áll s azóta 
mint a theol. főiskola igazgató-tanára 
működik, mint lyceumi igazgató csak a 
főgymnasiummal s a tanítóképzőintézettel 
közös ügyek vezetésére lévén hivatva. 
Sopronban kiváló munkásságot fejt ki 
köztörvényhatósági s társadalmi téren : 
városi képviselő s közigazgatási bizottsági 
tag, a szeretetház-egylet alelnöke s más 
társulatok igazgatósági tagja. Tagja az 
országos protestáns irodalmi társaságnak 
és a Luther-társaságnak is. — Czikkei 
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap-
ban (1864—93. czikkek, Haubner Máté 
élet- és jellemrajza sat.); a Neue Prot. 
Blätterben (Bielitz 1868—69. négy czikk 
Hungarus névvel); Prot. Egyházi Beszéd-
tárban (1880. Egyházi beszéd); Ev. Egy-
ház és Iskolában (1883—1900. Müllner 
Mátyás ésKáldy Gyula élet-és jellemrajza, 
iskolai beszéd, ima, bibliai életkép, ismer-
tetés, bírálat sat., összesen 10 czikk); a 
soproni lyceumi Értesítőben (1891., 1895., 
1902. négy iskolai beszéd); a Prot. Uj 
Képes Naptárban (1891. Radó Kálmán 
életrajza); Kalászok az élet kenyeréhez-
ben (1893 - 94. négy egyházi beszéd); 
Evang. Glocken (1894—99. Karsay Sándor 
püspök és szentmártoni Radó Kálmán 
élet- és jellemrajza); az Orállóban (1894. 
Egyházjogi értekezés); az Evang. Blätter 
aus Ungarnban (1898. Ein Lichtbild ohne 
Schatten); a Prot. Szemlében (1902. A 
dekórum az egyházi szószéken); a Theol. 
Szaklapban (1905. Gyakorlati írásmagya-
rázat); több egyház-társadalmi, irodalmi, 
iskolai s vegyes czikket írt még a kö-
vetkező lapokba és folyóiratokba : Evang. 
Népiskola, Evang. Családi Lap és Iskola, 
Evang. Szemle, Jó Pásztor, Politikai Új-
donságok (1866), Győri Közlöny (1866— 
1867), a bécsi Wanderer (1868—69), 
Hazánk (1869), Sopron és Soproni Hir-
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lap (1871—95), Oedenburger Zeitung 
(1884—91), összesen 35 czikk, részben 
Vasi és Soproni név alatt. — Munkái : 
1. Iskolaavatási beszéd. Sopron, 1869. — 
1. Esperesi székfoglaló beszéd. U. ott, 
1870. — 3. A protestáns isteni tisztelet 
napjainkban. Budapest, 1875. (Németből. 
Prot. Theol. Könyvtár XV.). — 4. Emlék-
beszéd, melyet a dunántúli evang. egy-
házkerület által Győrött 1881. aug. 24. 
rendes évi közgyűlése alkalmával Haub-
ner Máté superintendens emlékezetére 
rendezett gyászünnepélyen tartott. (Haub-
ner Máté életrajzával). Sopron, 1881. 
(Ivarsay S. beszédével együtt. Németül is). 
—5. Gyámintézeti egyházi beszéd. Sopron, 
1888. (Németül. U. ott, 1888.). — 6. 
Emlékbeszéd alsó-káldi Káldy Gyula fe-
lett, U, ott, 1889. (Gyászemléklapok). — 
7. TJdvözlö beszéd szentmártoni Radó 
Kálmán egyházkerületi felügyelőnek be-
iktatása alkalmával. U. ott, 1889. (Erre 
vonatkozó füzetben.) — 8. A dunántúli 
ág. hitv. evang. egyházkerületi gyámolda 
története. FennállásaöO. évfordulója alkal-
mából. (Tiszta jövedelme a gyámoldai 
jubileum-alap javára esik.) Sopron, 1897. 
(Ism. Prot. Szemle.) — 9. «Komoly szó, 
komoly napokban». Bpest, 1898. (Luther-
Társaság 1897. évi Jelentése. Németül. 
Evang. Glocken 1898.). — 10. Üdvözlő 
beszéd Brunner János soproni lelkész 
működése 25. évfordulóján. Sopron, 1899. 
— 11. Gyámintézeti beszéd. (Németül). 
Kőszeg, 1899. — 12. Gizike feltámadt. 
Karácsonyi elbeszélés. Budapest, 1901. 
(Luther-Társaság kiadványa XXX. Előbb 
az Evang. Családi Lapban). — 13. Egy-
házi énekek és imádságok. Sopron, 1903. 
(Előbb 1886.) — 14. A magyarországi 
ág. liitv. ev. keresztyén egyház Névtára. 
U. ott, 1903. 

Prot. Egyh. és Isk. l.aj>. 1897. 4. s z . é s ö n -
életrajzi adatok. 

Póta József róm. kath. kántor Batto-
nyán (Csanádm.). — Munkája : Vesper dk. 

vagyis ünnepi vecsernyék magyar nyel-
ven. Battonya, 1902. 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Potássy János, főreáliskolai tanár r 

szül. 1850. nov. 4. Zemplénben ; a gym-
nasium I—V. osztályait Ungvárt végezter 

honnét a kassai állami főreáliskolába 
ment és azt 1871. július 31. bevégezte. 
1871. októbertől 1874. július 31-ig a 
budapesti műegyetemen tanult; egy évig 
mint rendes hallgató, később mint tanár-
jelölt a természettudományi szakosztály 
vegytani csoportjában működött; 1879-
ben tett tanári vizsgát a vegytan- és ter-
mészettanból, 1881-ben pedig a gyors-
írásból nyert oklevelet. 1874. nov. 13-tóí 
a magyaróvári vegykisérleti állomásnál 
mint tanársegéd volt alkalmazva, 1876. 
szept. 2. a kecskeméti főreáliskolához. 
nevezték ki helyettes tanárnak, 1878-ban 
Nagy-Kállóban és 1881—85-ben Székes-
fejérvárt is volt tanár ; végre 1890-ben 
nevezték ki Nagyváradra főreáliskolai 
tanárnak ; ezen év nov. Budapestre ment 
gyomorbaját gyógyítani, hol 1901. ápr. 4. 
meghalt. — Czikkei a kecskeméti főreál-
iskola Értesítőjében (1878. Az eczetsav 
főbb sajátságai és vegytani viszonyai); 
a székesfejérvári főreáliskola Értesítőjé-
ben (1881. A paránysúlyok és faj melegek 
közötti összefüggésről s azok jelentőségé-
ről a vegytanban). — Munkái: 1. Nagy-
váradi borok chemiai elemzése össze-
hasonlítva más vidékek boraival. Nagy-
várad, 1898. — 2. Nagyváradi piaczi 
tejek. Chemiai elemzés. U. ott, 1899. 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 162. 1. — A nagy-
váradi állami főreáliskola Értesítője 1901. é s 
a m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Potemkin Ödön. L. Egervári. 

Potitt (Nep.) János, kegyestanítórendí 
áldozópap, ermelandi (Por.-Lengyelorsz.) 
származású, hazánkban több helyt taní-
tott, különösen a német és franczia nyel-
vet is. Meghalt 1795-ben Lembergben. -— 
Munkája: Grammatica Germanica ad 
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usum Polonae praesertim juventutis con-
scripta Anno Domini 1775. Cassoviae. 

Horányi, Scriptores Sc. Piaruin. Budac',1809. 
II. 537. 1. (hol neve hibásan Pot i l lnak'van 
irva). — Petrik Bibliogr. 

Potkonitzky Adám, ág. ev. gymna-
siumi rektor-professor, beszterczebányai 
származású ; 1772-ben a téli féléven 
iratkozott be a jenai egyetemre ; midőn 
hazájába visszatért, a késmárki ág. ev. 
gymnasiumnál alkalmazták tanárnak ; 
alapítója s igazgatója volt a nemes ifjak 
convictusának Késmárkon haláláig. Az 
1790. pesti zsinaton mint követ szerepelt. 
— Munkái: 1. De metallis petrificatis 
recitatio Quam in amplissimo consessu 
ill. duc. societatis latinae Jenensis a. d. 
1. Április anno 1775. habuit deinceps 
vero nonnulis additamentis auxit. Jenae. 
— 2. Freimütliige Untersuchungen über 
die Krönung in Ungarn und andere damit 
verknüpfte Gegenstände des ungrischen 
•Staatsrechts. Nach Veranlassung des 
Grossingischen darüber herausgegebenen 
Aufsatzes . . . Pressburg, 1790. 

Kis János Emlekezései. 1. SJ. 1. — Haan, 
iudovicus, Jena Ilungarica. Gyulae, 1858. 77. 
l a p . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Ballagi Géza, 
A politikai irodalom Magyarországon I8i5-ig 
Bpest, 1888. 529. 1. — Petrik. Bibliogr. 

Pótor Dániel, ev. ref. lelkész, gacsályi 
(Szatmárm.) származású, hol atyja tanító 
volt; P. a debreczeni főiskolában a gym-
nasiumi és theologiai tanfolyamok be-
végzése után Porcsolmán és Szatmáron 
volt segédlelkész ; rendes lelkészi hivatalt 
Angyaloson, Csengerujfaluban és Szamos-
újlakon viselt; jelenleg pedig Szatmár-
németin lelkész. — Czikkeket írt a Tóth 
Sámuel által szerkesztett Debreczeni Pro-
testáns Lapba. — Munkája: Agenda, vagy 
az Urvacsorával élni kivánók oktatásának 
legegyszerűbb módja. Szatmár, 1894. (3. 
kiadás. U. ott, 1901. és 1904.) 

Önéletrajzi adatok. 

Pótor Elemér, ev. ref. lelkész, előbbi-
nek fia, szül. 1869-ben Angyaloson (Szat-
márm.), iskoláit Szatmárt és Debreczenben 

végezte; a theologiát is az utóbbi helyen 
hallgatta s ugyanott jutalmat nyert egy 
idylljével, úgyszintén egy költői beszé-
lyével. A debreczeni irodalmi önképző-
társulatnak egy évig főjegyzője volt. 
Iskoláit végezve Széli Kálmán ev. ref. 
espereshez került Nagy-Szalontára segéd-
lelkésznek, hol mint gymnasiumi vallás-
oktató is szerepelt. 1894. decz. 1-től 
Szatmár-Németiben segéd-lelkész-tanító 
minőségben működött; jelenleg rendes 
lelkész Csengerben (Szatmárm.) — Köl-
teményeket írt a Debreczeni Lapokba, a 
Máramarosi Hiradóba. a Nagy-Károly és 
Vidékébe s Máté-Szalka és Vidékébe; a 
Vidéki Költők albumában (Kassa. 1896) is 
van egy költeménye. 

Önéletrajzi adatok. 

Potsa Dávid (hatolykai), ügyvéd a 
Rikán belőli traktusban és az udvarhelyi 
kollégium főkurátora ; P. István és pesel-
neki Rápolty Zsófia fia. — Munkája: 
Felséges II. Jósef kegyelmes nagy feje-
delméhez nagy Erdélyben a kézdi ref. 
tractusnak az 1781. eszt. VI. novembr. a 
kézdi-vásárhelyi templomban véghez ment 
liomagiuma le-tételének rendi. .Mellyet a 
nagy erdélyi reform, méltgs. fő consis-
toriumnak alázatosan fel-mútat és ajánl 
azon tractus. Kolosvár, 1782. 

Petrik B i b l i o g r . — ľálmay Juzsef, H á r o m -
f zékmegye nemes családjai. Sepsi-Szent-
györgy, 1901. 302. 1. 

Potsa József (hatolykai), főispán, val. 
belső titkos tanácsos és cs. kir. kamarás, 
P. Pál ítélőmester és csik-szent-mártoni 
Szabó Karolina fia, szül. 1836. máj. 24. 
Marosvásárhelyt; tanulmányait eleinte a 
szülői házban, majd Kolozsvárt végezte. 
Miután 1845-ben elvesztette atyját, át-
vette a családnak háromszéki, később 
kisküküllővármegyei birtokát, a melyen 
1860-ig gazdálkodott. 1861-ben Kis-Kü-
küllő vármegye megválasztotta jegyzőjé-
nek, majd pedig generális székbirónak. 
Mikor az alkotmányt ismét felfüggesztet-
ték, visszatért birtokára. Ekkortájt szer-
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vezte előbb Béldi Ferencz gróffal, utóbb 
Bethlen Kamillóval a Kis-Küküllő vár-
megyei gazdasági egyesületet, mely még 
ma is virágzik. Az alkotmányos élet föl-
éledésével 1867. Kis-Küküllő vármegye 
a közigazgatási főbirói székbe ültette. 
Mikor a népoktatásügyi törvény rendel-
kezései szerint Kis-Küküllő vármegyében 
is megalakították az iskolatanácsot, P. 
elvállalta titkárságát és buzgón munkál-
kodott a tanügy fejlesztése s a székely-
ség érdekében. 1872-ben Kis-Küküllő vár-
megye megválasztotta alispánjának, 1877. 
pedig kinevezték Háromszék vármegye 
főispánjává. Új állásában közgazdasági, 
ipari és közművelődési téren áldásos 
tevékenységet fejtett ki. A székely kiván-
dorlás csökkentésére és az uzsora meg-
gátlására megalapította a háromszéki 
takarékpénztárt, a székely speciális női 
kézimunka- és szövőipar terjesztésére a 
székely háziipar-egyesületet, a sepsi-
szentgyörgyi nőipariskolát, az első székely 
szövőgyárat. Egyéb alapításai közül em-
lítendők : a megyei szegények menháza, 
a megyei fiú árva- és szeretetház, a 
sepsi-szentgyörgyi polgári fiú-iskola mel-
lett fölállított műlakatos tanműhely, a 
vármegye területén levő fürdők (Élő-
patak, Málnás, Kovászna) emelésére tö-
rekvő Kárpát-egyesület háromszék-vár-
megyei osztálya stb. Nagy gondot for-
dított a megyei tanügy és Sepsi Szent-
györgy városának fejlesztésére és az 
özvegy Cserey Jánosné által a székely 
nemzetnek ajándékozott múzeum kibőví-
tésére és méltó elhelyezésére. 1896. ápr. 
2. megkapta a valóságos belső titkos 
tanácsosi czímet, 1899. jan. 1. pedig a 
cs. és kir. kamarásságot. Meghalt 1903. 
júl. 9. Sepsi-Szent-Györgyön. — Külön-
böző alkalmakkor tartott beszédei meg-
jelentek a helyi lapokban. — Munkája: 
Háromszék vármegye. Emlékkönyv Ma-
gyarország ezeréves fennállása ünnepére. 
Sepsi-Szent-György, 1899. (Többekkel 
együtt.) 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . (II . P ó t k ö t e t ) . 
Bpest, 1900. 472. 1. — Pálmay József, Három-
székmegye nemes családjai. Sepsi-Szent-
G y o r g y , 1901. 360. 1. — Székely Nemzet 1902. 
47. SZ, a r c z k . — 1903: Vasárnapi Újság 33. 
sz. arczk., Budapesti Hírlap 187. sz. és gyász-
jelentés. 

Potsátkó Géza, gyógyszerész-doktor. 
— Munkája: Szövettani és chemiai ada-
lékok a hazai kender (Cannabis sativa) 
ismeretéhez tekintettel az indiai kenderre 
vonatkozó irodalomra. Kolozsvár, 1899. 
(Gyógyszerész-doktori értekezés.) 

A m. n. mti/eutni könyvtár példányáról. 

Pottere-Pottiers Brúnó (De), a gazda-
sági egyesület igazgatója Temesvárt; 
Pottere Antal br., ősrégi franczia család 
ivadéka, a hannoveri gárda-ezred kapi-
tánya és Konstantinovics Annának, ki ro-
kon a kihalt Obrenovics uralkodó család-
dal. fia, szül. 1876. Germánban (Temes-
m.); középiskoláit a temesvári kegyesrendi 
főgymnasiumban, gazdasági tanulmányait 
a magyar-óvári gazdasági akadémiában 
végezte. Az országos gazdasági egyesü-
sületnél gyakornok, majd másod-titkár 
lett; egyszersmind az egyetemen jogi 
tanulmányokat végzett. A kivándorlási 
kongressus volt főtitkára; az országos 
magy. gazdasági egyesület megbízásából 
1900—1902. hazánkban és a szomszédos 
külföldi országokban (Ausztria, Német-
ország, Szerbia, Bulgaria. Bosznia) tanul-
mány tárgyává tette a kisbirtokos elem 
mezőgazdasági hitelviszonyait. Legújab-
ban a temesvármegyei gazdasági egye-
sület, hol eddig titkár volt, igazgatójá-
nak választotta. — Munkái: 1. Aktuális 
mezőgazdasági hitelkérdések. A kisbir-
tokosok mezőgazdasági hitele szervezése. 
Falusi takarékpénztárak reformja. Köz-
ségi hitelszövetkezetek működése, ha-
tályosbítása. Központi jelzálogintézetek 
deczentralizálása. Kisgazdák váltóképes-
ségének megszorítása. Uzsora-törvényünk 
szigorítása. Bpest, 1902. — 2. Mező-
gazdasági hitelviszonyaink jelenlegi álla-
pota kapcsolatban a kivándorlási moz-
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galom terjedésével. U. ott, 1902. (Külön-
nyomat a kongresszus teljes kiadványából.) 
— 3. Délvidéki kivándorlási kongresszus 
1902. aug. 10., 11. Szerkesztette . . . . 
Kiadja az orsz. m. gazdasági egyesület. 
U. ott, 1903. — 4. A temesvármegyei 
gazdasági egyesület évkönyve. Szerk.. . . 
1. 1902—3., II. 1903—4. Temesvár, 1903. 
1904. Két kötet. — 5. Az önálló és közös 
vámterület mérlege. U, ott, 1905. (Sajtó 
alatt.) 

V. Könyvészet 1902. — Agrár-Album 1903. 
24., 25. 1. arczk. 

Pottere-Pottiers Gerard (De), erdész, 
előbbinek unokatestvére, a m. kir. föld-
mívelésügyi minisztérium tisztviselője a 
2. (erdőrendezések, építkezések és nya-
ralótelepek) ügyosztályban. Jelenleg m. 
kir. erdőgondnok Mihályteleken (Erdő-
köz, Zólyomm.). — Munkája: A senili-
satio. Bpest, 1901. (Az erdészeti egyesület 
kiadása). 

.11. Könyvészet 1902. 

Pottokár Endre (Péter), főgymnasiumi 
(anár, szül. 1840. nov. 11. Nyerges-Uj-
íálun (Esztergomra.); 1858 szept. 8-án 
lépett a szent Benedek-rendbe ; miután 
Pannonhalmán a theologiát elvégezte, 
1865. aug. 2. miséspappá szenteltetett 
fel; szerzetesi névnek Pétert vette fel és 
azon évtől fogva a soproni főiskola ta-
nára volt 1873-ig, midőn a szent Bene-
dek-rendből kilépett. Ezután Szabadkán 
tanított; 1875 aug. 10-én kinevezte a 
kormány a zombori állami gymnasium 
tanárának, hol a latint és görögöt taní-
totta. 1886. ápr. 20-án nyugdíjaztatott. — 
Czikkei a soproni kath. főgymnasium 
Értesítőjében (1872. A családi életből 
Sophoklesnél); a zombori állami főgym-
nasium Értesítőjében (1876. Rokonsági 
viszony az athenaeieknél). 

Zombori állami gymnasium Értesítője 1875 — 
1886. — Scriptores Ord. Sti Bened ic t i . Vin-
dobonae, 1881. 384. 1. 

Pottornyay Gáspár és Pál, ág. ev. 
lyceumi tanulók Pozsonyban, testvérek. 

•Potyondi 96 

— Munkájuk : Plausus votivus dno Ioanni 
Gregorio Stretsko, dum diem sibi sacram 
incolumis celebraret a duobus ejus audi-
toribus... Posonii die 24. Apr. Anno quo 
nata LI FaVsto gressV reMeante perlto 
DoCtorl, fratres haeC pla Vota VoVent. 
Posonii. (1779. Költemény.) 

Petrik B ib l iogr . 

Potturnyay Sámuel. — Munkája: Salve 
installatorium dum ill. d. comes Stepha-
nus Illésházy de eadem in dignitatem 
supremi et perpetui comitis in inclyto 
comitatu Liptoviensi installatore dno co-
mite Josephi Erdődy de Monyorókerék 
Liptovia ovaňte inauguraretur a. 1800. 
30. Junii. Neosolii. (Költemény.) 

Petrik B ib l iographiája . 

Potyo Ferencz (csik-kozmási), r. kath. 
lelkész és theologiai tanár, előbb Maros-
vásárhelyt volt segédlelkész; 1825-től 
Gyulafehérvárt szentszéki ülnök és theo-
logiai tanár volt. Meghalt 1827 körül. — 
Munkája: Az Ur vacsorája egy ünnepi 
beszédben, melyet tartott az úgynevezett 
Űrnapján 1815. Marosvásárhely. 

CataloQus d ioec . Trans i l van iae lat ini . 1825. 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Potyondi István, wittenbergai tanuló 
volt, hol az egyetemre 1613. szept. 21. 
iratkozott be. — Munkája: Disputatio 
V. De Personali Unione Duarum Natu-
rarum In Christo. In Privato Collegio 
Wittebergae proposita, Praeside Balth. 
Meisnero... Habebitur ad d. 7. Augusti... 
Wittebergae, M. DC. XIV. 

Ľartholomaeides, Memoriae Ungarorum 118. 
lap. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á l 
III. 1. rész 337. 1. 

Potyondi Báfael (Ferencz Mihály), 
remete szent Pál-rendi szerzetes, később 
világi pap, P. Imre tia, 1768. okt. 8-tól 
tanár volt; a rend eltöröltetése után 
mint világi pap Válón (Fehérm.) tartóz-
kodott. Az Ürményi család házi papja 
és nevelője, Horvát Istvánnak (ki ugyan-
ott az Ürményi fiúk jogi oktatója volt), 
Ányosnak és Zsolnainak közös barátja. 

3. »tf sajtó alá adatolt 1905. június. 7. 
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Meghalt 1813. október 18-án Szili-Sár-
kányban (Sopronmegye) 63. évében. — 
— Munkája : Dicsőséges szűz szent Mar-
git IV. Béla magyar király leányának 
tisztelete. Az áhítatos Magyarország szá-
mára írta. Pest, 1805. Czífhképpel. (Ujabb 
kiadása: Ditsőséges szűz szent Margit-
nak IV. Béla magyar király leányának 
tisztelete, mellyet e sz. szűz tisztelőinek 
kérésökre más több áhitatosságokkal kü-
lönösen pedig első remete Pálnak tisz-
teletével megbővített és újra kinyomtat-
tatott. U. ott, 1809.). — Kézirata: Li-
bellus mortuorum ab a. 1714. (Remete 
szent Pál-rendi' szerzetesek halálozási 
dátuma bejegyezve, utolsónak P. halála 
Horvát Istvántól írva, ki ezt a m. n. 
múzeumnak ajándékozta; Gnadt, Petrus, 
Enchiridion Meditationum pro sacris 
exercitiis 1703. cz. kis 8 rét kézirat végén.) 
Latin levelei Horvát Istvánhoz : Székes-
fehérvár 1801. febr. 24., jún. 10., 1802. 
júl. 16. aug., 12. (a m. n. múzeum kéz. 
kati osztályában). 

Danielik, M . í r ó k I I . 259. 1. — Kath. Szemle 
1890. 192., 214. 1. — Petrik Bibliogr. — Esz-
tergom é s V i d é k e 1891. 52 . S z . — Irodalomtörté-
neti Közlemények 1893 . 420 . 1. 

Pous nótárius. L. Pál nótárius. 
Povischil Ríkárd, theologiai doktor és 

hittanár, szül. 1853. szept. 12-én Schön-
bergben (Morvaország); 1879. jún. 30-án 
szenteltetett fel a kalocsai érseki megyé-
ben ; káplán volt Garán, 1881-től az 
érseki irodában alkalmaztatott, 1882-től 
a szegények lelki gondozója, a Miatyánk-
ról nevezett iskolanénék lelkiigazgatója s 
a kalocsai tanítónőképzőben hittanár, 
1891.szentszéki ülnök, 1895. házasságvédő, 
1898. tiszt, kanonok és 1903. lett kalocsai 
hitszónok. — Munkája : Potestas ecclesiae 
legislativa circa matrimonium. Disser-
tatio inauguralis pro obtinendo doctoris 
in ss. theologia gradu academico. Colocae 
1886. 

M. Sión 1888 . 347. 1. — Schematismus d i o e c . 
Colocensis et Bácsiens:s 1889—190:?. - To-
kody Ödön Egyetemes Névtára. Temesvár, 

Id . S z i n n y e i J , Maayar Irők XI 

1891, 569. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Povolny József,, orvosdoktor, lőcsei 
(Szepesm.) származású, a batonyai (Csa-
nádm.) járás rendes seborvosa volt. — 
Munkája: Dissertatio inauguralis medico-
pharmacologica de secali cornuto. Budae, 
1834. 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend N é v -
sora 1840-re. Pest, 30. 1. — Rupp, Reszéd 
157. 1. — Szinnyei Könvvészete. 

Povolni Mihály, ág. ev. gymnasiumi 
II. humaniórák tanára. — Munkája: 
Praelectio de fictione poetica, quam coram 
. . . domino Joanne Bárdosy . . . aliisque 
auditoribus dignissimis, in regio Leutscho-
viensi gymnasio, mensis augusti 24. ex 
praelect ionibus . . . . specie dramaticae 
declamationis produxere secundae huma-
nitatis auditores ; qui per novum systema 
studiorum substituta arti oratoriae poe-
tica arDebant saCrae sVa CorDa DICare 
poesl. Leutschoviae (1807). 

Petrik Bibliogr. 
Powázay Máté, ág. ev. tanító Békés-

Csabán. — Munkája : Husvíti a dietky 
Naumburské k poučenin a wzdelaniu 
ludu ewanjelického sostawil. B.-Csaba. 
1897. (A hussziták és a naumburgi gyer-
mekek.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pozdech József, fúvógyáros és nagy-
szerkovács, a harangok új felszerelésének 
feltalálója. Meghalt 1878. jún. 22. Buda-
pesten 68. évében. — Munkája: Leg-
újabb találmányokról, mely által harang-
lábak új összeállítása következtében, a 
harangozás tetemesen könny ebbíttetik, 
és minden veszély mellőztetik. Pest 1863. 
(Németül. U. ott, 1864.) 

A. m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és gyászjelentés. 

Pozder Károly, bölcseleti doktor, állami 
gymnasiumi tanár, szül. 1855. okt. 22. 
Hőgyészen (Tolnám.); a gymnasiumot 
Pécsett, bölcseleti tanulmányait a buda-
pesti egyetemen végezte; ugyanitt tette 
le 1878. nov. 23. a perzsa, görög és 

4 
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török nyelvből és irodalomból a dok-
tori, deczember 11. pedig a görög és 
latin pliilologiából a középiskolai tanári 
vizsgálatot. 1879-től mint rendes tanár 
a losonczi állami főgymnasiumban mű-
ködött, 1884-től pedig a budapesti Y. 
kerületi kir. kath. főgymnasiumban taní-
tott, majd állami gymnasiumi igazgató 
lett Bártfán, hol vémérgezés következté-
ben 1897. decz. 23. meghalt. — Czikkei 
az Egyetemes Philologiai Közlönyben 
(1878-tól körülbelől 80 czikk és könyv-
ismertetés) ; a Pesti Naplóban (1886. 62. 
sz. Volapük, az egyetemes nyelv); az 
Országos középiskolai Tanáregylet Köz-
lönyében (1888—89. könyvism.); a buda-
pesti V. ker. főgymnasium Értesítőjében 
(1894. Szoborműveink, az intézet gipsz-
öntvényeit ismerteti); ezeken kívül a 
bécsi, berlini, stockholmi és kopenhágai 
volapük folyóiratokban több e nyelvű 
dolgozatot közölt. — Munkái: 1. A tudo-
mány rózsaviránya. Egy párszi vallástan. 
Bpest, 1878. (Különnyomat bővítve az 
Egyetemes Philologiai Közlönyből). — 2. 
Uj perzsa nyelvjárások. U. ott, 1880. 
(Értekezések a nyelv- és széptud. körébői 
VIII. 9.). — 3. Terenti Adelphoe. Magyaráz-
ták Burián János és Pozder Károly. U. ott, 
1882. (Görög és római remekírók iskolai 
Könyvtára). — 4. Idegen szók a görögben 
és latinban. U. ott, 1883. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből XI. 
4.). — 5. Anthologia latina. Latin lyrikus 
és dramatikus költők műveiből való 
szemelvények. Iskolai használatra ma-
gyarázta. U. ott, 1887. (Dávid Istvánnal 
együtt). — 6. Tacitus müveiből v aló szemel-
vények. U. ott, 1889. (Dávid Istvánnal 
együtt).— 7. Qu. Horatii Flacci Carmina. 
Edidit. U. ott, 1891. — 8. Curtius György 
görög nyelvtana. (Alak- és mondattan). 
Ford. Abel Jenő. III. lényegében válto-
zatlan kiadás. Rendezte. U. ott, 1896. 

Ambrus, V á z l a t o k 56. 1. — V. Könyvészet 
1887., 18S9. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Egyetértés 1897.357. sz. és önéletrajzi adatok. 

Pózna József] kegyestanítórendi áldozó-
pap és tanár, P. József és Pálffy Julianna 
földmívelő szülők fia; szül. 1875. július 
28. Szenden (Komáromm.); a gymnasium 
hat osztályát Tatán és Váczon végezte ; 
1893. aug. 27. "lépett a rendbe s egy évi 
novitiatus után Kecskeméten végezte a 
VII. és Rózsahegyen a VIII. osztályt és 
a budapesti egyetemen 1896—1899-ig a 
bölcseletet és theologiát. 1899. július 7. 
áldozópappá szenteltetett fel; ugyancsak 
a budapesti egyetem bölcseleti karán 
hallgatta a történelmi s philologiai elő-
adásokat s 1903-ban a történelem és latin 
nyelv tanítására oklevelet szerzett. Mint 
tanár 1899—1900. Váczon tanított; azóta 
a lévai főgymnasiumban a magyar, latin, 
görög nyelv és irodalom és a történe-
lem rendes tanára. — Czikke a lévai 
kegyes tanítórendi főgymnasium Értesí-
tőjében (1901. Gróf Eszterházi Miklós 
nádor politikai szereplése. Ism. Századok 
1903. 679. lap; 1904. Visszaemlékezés 
II. Rákóczi Ferenczre és a korabeli sza-
badságharczra); a Barsban (1903. nov. 
29., decz. 6. és 13. Erzsébet királyné 
emlékezete). 

A magyar kegyes-tanitnrend Névtára 1904. é s 
a m. n. múzeumi könyvtár pé ldányától és 
önéletrajzi adatok. 

Poznan Jolán, m. kir. állami iskolai 
tanítónő Pancsován (Torontálmegve). — 
Munkái: 1. Das Frauen-Geschlecht bei 
den Balkan-Christen. Bpest, 1901. — 2. 
Magyarok és a Balkán-szlávok. Törté-
nelmi, földrajzi, jogi, nyelvtudományi és 
statisztikai tanulmány. Pancsova, 1903. 

,11. Könyvészet 1903. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Póznanski József. — Munkái: 1. 
Memoire et motion sur la nécessité et 
utilité de la statistique sur les operations 
de bourse. Budapest, 1876. — 2. Expose 
relatif a la statistique cles operations de 
bourse. U. ott, 1878. (Comission perma-
nente du Congrés international.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
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Pozsegár Gyula. — Czikke az Adatok 
Zalamegye történetéhez cz. munkában 
(Nagy-Kanizsa, V. Népszokások és nép-
költészet Zalában). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pozsgay Dózsa (Tivadar), fő- és szék-
városi VIII, ker. számtiszt. — Munkája: 
Első magyar patience 232 játszmával. 
Győr, 1890. 

.11. Könyvészet 1890. 

Pozsgay Zsigmond. L. Posghay. 
Pozsonyi Antal, szent Ferencz rendi 

szerzetes, szül. 1678. Pozsonyban, 1695-
ben lépett a rendbe, 1702. misés pappá 
szenteltetett Nagyszombatban; azután böl-
cseletet és theologiát tanított, utóbb lector 
generali s,1724-ben pedig a ren d tartományi 
főnöke lett. 1727-ben visszavonult a szent-
antali (Pozsonyra.) zárdába, hol 1742. 
jan. 1. meghalt. — Kézirati munkája: 
Mystica Civitas Dei, seu História Divina, 
et vita Virginis Matris Dei, Reginae et 
Dominae nostrae sanctissimae Mariae. 
Ab hoc ipsa mundi Domina Ancillae 
suae venerabili matri, sorori Mariae de 
Jesu, Abbatissae Conventus Immaculatae 
Conceptionis in Urbe Agredana,Provinciáé 
Burgensis Reguláris Observantiae Sera-
phici Patris S. Francisci manifestata. Et 
ab indignissimo quodam eiusdem sacra-
tissimae Virginis Matris Mariae cliente, 
pro spirituali solatio et animae suae 
utilitate, in Gonventu S. Antonii Paduani 
in Insula Csallóköz compendiata, in duos 
Tomos divisa et scriptione inchoata an. 
1739. tom. I. pag. 505. tom. II. pag. 198. 
(a pozsonyi rendház könyvtárában). 

Farkas. Seraphinus, S c r i p t o r e s 44. 1. 

Pozsonyi Gábor, hirlapiró, erdélyi 
származású; 1896-tól 1899. július 6-ig a 
Nógrád-Honti Ellenzék cz. politikai heti-
lapot szerkesztette és kiadó-tnlajdonosa 
volt a lapnak Balassa-Gyarmaton ; midőn 
a lap megszűnt; visszatért Erdélybe; 
további sorsáról a kolozsváriak se tudnak, 
mert nem tudják az erdélyi 4—5 Pozsonyi 
Gábor közt az író személyazonosságát 

megállapítani. — Munkája: Történetek. 
(Tizenegy elbeszélés). Kolozsvár, 1895. 
— Szerkesztette a Nógrádmegyei Naptár 
I. évfolyamát 1898-ra szintén Balassa-
Gyarmaton. 

lV. Könyvészet 1895. 

Pozsonyi János, remete szt Pál rendi 
szerzetes Mihálykőn (Erdély); ezen pálos 
kolostornak, mely l'-i84-ben alapíttatott, 
első lakói közé tartozott. Jeles szónok 
volt; Velasquez szerint 1390 körül a 
szeplőtlen fogantatás védelmére «ragyogó 
beszédet szerzett». — Szent beszédeket 
írt a b. Szűzről. Prédikáczióinak kézirata 
megvan a budapesti egyetem könyvtárá-
ban is. Egyéb theologiai munkákat is 
tulajdonít neki Szentiványi (Disssert. 
Paralip.). 

Horányi M e m o r i a III : 95. 1. — ľoldy, A m . 
n. irodalomtörténete. Pest, 1862. 1. 154. 1. — 
M. Könyv• Szemle 1878. 23. 1. — Irodalomtörté-
neti Közlemények 1895. 258. 1. — Kath. Szemle 
1899. 395. (Concilia Emil). 

Pozsonyi János, Henrik fia. — A 
krakkói Jagello-egvetem könyvtára 399. CC. 
III. 35. jegy alatt egy papir kéziratot őriz 
1420-ból, melynek 313-335. 1. Johannis 
Henrici de Pressburg. Summula super V. 
libros Decretalium cz. kanonjogi munka 
foglaltatik. 

M. Könyv-Szemle 1882. 383. 1890. 245. 1. — 
Kath. Szemle 1899. 798. 1. (Conci l ia Emi l ) . 

Pozsonyi Simon Imre, orvosdoktor. 
— Munkája : Tapasztaláson épült sikeres 
intések a bujabetegségnek kéneső által 
gyakorlott orvoslása ellen. Besnard Fe-
rencz József fels. bavariai király tulajdon 
orvos dtra, titkos tanácsnokja szerént.... 
közrebocsátotta. Pest, 1812. (4rét 60 lap, 
eredeti kézirata a m. n. múzeumban. 
Könyvészetünkben ismeretlen.) 

A m. n. múzeum kézirati példányáról. 

Pöck Ignácz, orvosdoktor, soproni 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inauguralis medica de diebus criticis. 
Budae, 1781. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

4* 
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Pöck Konrád (P. Primitivus). — Mun-
kái : 1. Fastenpredigt auf die dermaligen 
Umstände gerichtet, vorgetragen zu Press-
burg. Pressburg, 1793. — 2. Predigt zum 
Beschluss des Jahres 1793. vorgetragen in 
der St. Salvator-Kirche. U. o. — 3. Predigt 
auf das Jubelfest, welches in der Kirche 
der Kloster-Frauen der heiligen Elisa-
beth den 9. Juny 1794 feyerlich gehalten 
wurde, als Maria Clara geb. v. Baum-
hackel, und würdigste Oberin in obbe-
melten Kloster, ihre Ordens-Gelübden... 
erneuert h a t . . . zu Pressburg. U. ott. — 
4. Die Christen in ihrem Karakter, und 
Endzwecke, der heutigen Welt zur Be-
trachtung vorgestellt, und in sieben 
Fasten-Reden vorgetragen . . . zu Press-
burg. U. ott, 1794. — 5. Die Gefahr, 
welche der Religion, und dem Staate 
gedroht wird, entdecket, und wie der-
selben abzuhelfen gezeigt: in einer 
Fasten-Rede vorgetragen. U. ott, év n. 
(Mind ezen munkák P. Primitivus névvel 
jelentek meg.) 

Petrik Bibliogr. 

Pöckhl Erhard, Zrinyi György gróf 
titkára. — Munkája: Newe Zeutung aus 
Vngarn, Auch gründlicher vnd warhaffter 
bericht: Welcher massen der Saswar 
Bascha von Siget, Sambt andern dreyen 
Beegen, den 9. Augusti dises 1587. Jars, 
ober die Fünft' Tausendt strach herausz 
gefallen, vnnd bey Sibenzehen Dörfer 
verbrennet vnd verlieret, auch ein gute 
antzal Christen auffgehebt, gefenglichen 
mit sich gefürt, aber in jrem zurück-
ziehen bey Sarkan Zigethe, vngefehr 
zwo Meyl wegs von Kanischa, von den 
vnsern angetroffen, vnd vermitels Gött-
licher hulff Ritterlichen seind erlegt 
worden, mit allen circumstantijs aufis 
tleissigst beschriben. Gedrucht zu Eberaw 
in Ungern (Monyorókerék). . . . M. D. 
LXXXVII. (Ily kelettel: «Tsakathurn 
1587. 19. August. Erhard Pöckhl, des 
vielgedachten Herrn Georgen Grafen von 
Senn, &c. Secretarius. 226 sor versbe 

foglalt kiadása. Augsburg, 1587. famet-
szettel és a nyomorókeréki kiadás után-
nyomata : Nürnberg. 1587.). 

Szabó-Nellebrant, Regi M. Könyvtár, 11. 
54. !., III. 221, 223. 1. 

Pöldner György, ág. ev. lelkész, szül. 
1680-ban Kőhalmon (Nagy-Küküllőm.); 
ijedtség következtében élte 11. évéig néma 
volt; azután tanulta meg anyanyelvét és 
habár csak hazai iskolákban tanult, tudo-
mánya által oly híressé lett, hogy a 
Latinus melléknevet nyerte és Schunn 
gyakran kérte tanácsát. A kurucz-moz-
galmak alatt prédikátor volt Kőhalmon. 
1709. jan. 16. Fehéregyházán (Besztercze-
Naszódm.) lelkészszé avatták és ugyanott 
mint a kosdi káptalan dékánja 1752-ben 
meghalt. — Kézirati munkája: Privilegia 
et Acta Synodalia von anno 1545 bis 
1713, mely gyűjtemény Volumen Pöldne-
rianum névvel ismeretes. (1713-tól 1763-ig 
Bertleff Mihály folytatta). 

Trausch Schriftsteller-Lexikon III. 07. 1. 

Pöschel Henrik Ernő. — Munkája: 
Geranopygmaiomaehia, oder Kampf der 
Kraniche mit den Pygmäen. Komisches 
Gedicht in 5 Gesängen. Pesth, 1834. 

Petrik Bibliogr. 

Pöschl Ede (selmeczi), nyug. kir. fő-
bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, 
Selmeczbánva díszpolgára, szül. 1820., 
máj. 10. Bécsben; a gymnasium VI osz-
tályát Győrben végezte ; 1835—37-ben 
ugyanott akét évi jogot, 1837—ö9. Selmecz-
bányán a bányászatot, 1843. szept. 28. 
minerologiai és geologiai tanulmányait 
a bécsi Montan-múzeumban, 1845. máj. 
20. a felsőbb mennyiségtant, géptant és 
építészetet hallgatta a bécsi műegyetemen. 
1846—48-ban mint ösztöndíjas gyakornok 
szolgált. 1847. decz. 8-tól pénztári tiszt 
volt a bécsi számvevőségnél. 1850. ápr. 
25-től ideiglenes tanár a selmeczi aka-
démián, 1855. máj. 28. ugyanott az 
építészet és ábrázoló mértan rendes tanára 
és bányatanácsos lett. 1887. aug. 30. 
nyugalomba vonult. Meghalt 1898. nov. 
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végén Budapesten. — Czikkei a k. k. 
Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuchban 
(Wien, 1859. VIII. Holz-Conservierungs-
Versuche mit Rücksicht auf die Montan-
industrie) ; a Bányászati és Kohászati 
Lapokban (1872. Légsűrítő és kőfúró 
gépek, 3 tábla rajzzal, Sűrített léggel s 
önhatólag működő vízemelő készülék, 
rajzzal, Vaskötélpálya Eislebenben, rajz-
zal). 

Pauer János, A se lmeczbányai m, k. bányá-
szati és erdészeti akadémia története. Sel-
m e c z b á n y a , 1893. 114. 1. — Vasarnapi Újság 
1898. 49. sz. (Nekr.). 
Prabner J. G., hivatalnok Budán. — 

Munkája : Unpartheiische Gedanken über 
das erste und zweite Heft des im Jahre 
1786 von einer Gesellschaft patriotischer 
Liebhaber der Litteratur herausgegebenen 
Merkurs von Hungarn oder Litteratur-
zeitung für das Königreich Hungarn und 
dessen Kronländer. Ofen, 1786. 

Merkur von Ungern 188G. 241. 1. — Ballagi 

Géza, A polit ikai irodalom Magyarországon 
lS25-iff. Bpest. 1888. 210. 1. 
Prachary János, város-bíró Lőcsén. 

— Munkája : Rede bey Gelegenheit der 
Feyerlichkeit, welche auf Veranlassung 
der Annahme des erblichen Kaysertitels 
von Oesterrich Sr. Majestät Franz II. 
veranstaltet wurde . . . den 15. Oct. 1804. 
(Leutschau). 

Petrik Bibliogr. 
Pracher Lajos, orvosdoktor, neuengeni 

(Alsó-Ausztria) származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica sistens colicam 
metallicam ac vegetabilem in specie vero 
saturninam. Budae, 1835. 

Kupp, Beszéd 158. 1.—Szinnyei Könyvésze te . 
Praetor Jakab Vendel, a polgári őr-

sereg századosa Kismartonban (Sopronm.). 
—• Munkája : Weihgesang bei Gelegenheit 
der Weihe der von Ihrer Durchlaucht 
der . . . Fürstin Frauen Mariae Hermene-
gildis Eszterházv v. Galantha. . . der 
bewaffneten Bürger-Miliz der königl. 
Freystadt gnädigst verehrten Fahne. 
Eisenstadt. 1810. 

Petrik Bibliogr. 

Praetorius Dávid, késmárki, iskola-
igazgató, szül. 1577-ben Késmárkon, Ros-
tockban tanult, hol magisteri czímet ka-
pott. 1608-tól 1639-ig tanító volt Kés-
márkon. Meghalt 1654-ben pestisben 68. 
évében és a leibiczi templomban van el-
temetve. -—Munkái: 1. Disputatio Logica 
De Categoria Qvalitatis Qvam Avspice 
Christo: Praeside M. Christophoro Bv-
telio. R. In Illustri Stetinensi Paedagogio 
examinandam publicé proponet, & D. V. 
defendere conabitur. . . Ad diem 12 Sep-
tembris An. 1601. in auditorio orien-
tali, . . . Stetini. — 2. Thema de hyeme, 
oratione recitatum a Samuele Wissowsky 
Silesio Plesnensi. Leutschoviae, 1639. — 
Költeménynyel üdvözölte Frölich Dávid, 
Medulla Geographiae Practicae . . . Bart-
phae, 1639. cz. munkáját ezen aláírással: 
Applaudebat annicis suis (Bertram és Frö-
lich) M. David Praetorius, scholae patriae 
rector ab an. 1608. aetatis suae 62. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
III. 304. 1. — Klein Nachrichten II. 401., III. 
199. 1. — Uj )I. Athenas 580. 1. — Régi Bl. 
Könyvtár II. 151. 1., III. 1. rész 28S. !. 

Prágai András (nemeskéri), ev. ref. 
lelkész, Sárospatakon tanult, honnét kül-
földre ment és 1616. július 27-én Súri 
Mihály pataki pap költségén a heidel-
bergi egyetemre iratkozott be. Hazatérvén 
szerencsi lelkész s egyúttal a később 
fejedelemségre jutott Bákóczy Györgynek 
udvari papja lett, kinek uralma alól 
1631. az ország más részébe akart tá-
vozni. Azonban még 1635-ben is a tiszán-
inneni egyházkerületben lelkészkedett 
valahol. További adatok nincsenek róla. 
— Munkái: 1. De Providentia Dei et 
Causa Peccati. Respondens 9. Nov. 1616. 
Heidelbergae, 1620. (Pareus, Dávid, Collég. 
Theol. II. 342—344. 1.) - 2. Problema 
Theologicum: An Calviniani, Quos Vo-
cant, Fundamentum Fidei Sartum,Tectum 
retineant ? x ara &éoiv *al ávtíftsacv trac-
tatum Et ad publicam in Academia 
Archipalatina disputationempropositum... 
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Praeside . . . Henrico Alting . . . Respon-
dents partes t u e n t e . . . U. ott, (1617). 
— 3. Thema Seculare De causis centum 
ab hinc annis, immenso Dei beneficio, 
ex Evangelicis Germaniae Ecclesiis 
eliminaţi, semperq. fugiendi Papatus 
Rom. Divina Favente Gratia, Solenni 
disquisitioni propositum, In inclyta Aca-
demia Archi - Palatina Heidelbergensi 
Rectore . . . Simone Opsopoeo . . . Prae-
side D. Davide Pareo . . . Respondente... 
U. ott, M.DG.XVII. — 4. Concio pome-
ridiana in dedicatione templi Bekecsien-
sis. Kassa. 1625. (A «Consecratio Templi 
Novi» cz. gyűjteményben magyarul.) — 
5. Feiedelmecnek Serkentő Oraia, Az az, 
Marcvs Avrelivs Csaszarnac eleteről. Az 
Híres Gvevarai Antaltol, Spaniol Orszag-
ban Accinata Varassanac Püspökétől, 
Az ötödic Carol Csaszarnac Tanácsosá-
tól, Historicussától, Prédicátoratól Írat-
tatott három könyvec. Mellyeket az Fe-
nyes es Felseges Frideric Vilhelmvsnac 
Saxoniai Herczegnec parancsolattyara 
Spaniol nyelvből, hozza advan az Francia 
es Olasz nyelveken való irasokat, Deac 
nyelvre fordítot, és számlálhatatlan sok 
valogatot szép szententiackal, ekes mon-
dasokkal, tanusagokkal, az könyvnek 
leveleinec szelein ertelmeseb olvasasnac 
okaert meg világosítot Wanckelius János. 
Most penig ez Serkentő Oranac első és 
harmadic könyveit Az Tekentetes es 
Nagysagos Vrnac &c. Felső Wadaszi 
Rákóczi Györgynec parancsolattyara ma-
gyar nyelven tolmacsolta... Bártfa, 1628. 
(A munka második könyve, mint a for-
dító az ajánlásban megjegyzi, Draskovics 
János fordítása, mely Prágában 1610-ben 
jelent meg.) — Irt még üdvözlő verse-
ket Bákai Gergelyhez, Füsüs Jánoshoz 
és Jászberényi Mátyáshoz «Carmen voti-
vumot» a bekecsi templomavatásra la-
tinul. 

Bod, M. A t h e u a s 228. 1. — Horányi, M e m o -
r ia I I I . 96. l a p . — Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a 
X X X I . 832. 1. — Uj M. Muzeuni, 1859. 1. 233. 1. 
— M. Könyv-Szemle. 1880. 299. 1. — Szabó-

Hellebrant. R é g i M. K ö n y v t á r I . 253., I I I . 1. r. 
354-, 355. 1. — "Ballaqi Géza, P o l i t i k a i i r o d a l -
m u n k 32. l a p . — Pallás Nagy Lexikona X I V : 
203. 1. — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k 
T á r a I I I . 101. 1. — Irodalomtörténeti Közle-
mények 1896.. 67., 1899., 101,, 102., 104. 1. 

Prágay János N., közvitéz a 19. sz. 
magyar gyalogezrednél. — Munkája: 1. 
Oktatások a cs. kir. gyalogság eleibe 
rendeltetett tábori szolgálatokra, kiadott 
néhai Mayer József cs. kir. vezér major, 
magyarra fordíttatott. Bécs, 1834. (Ajánlva 
gr. Gyulai Ferencz ezredes kapitánynak, 
ki ezt tulajdon költségén kiadta. Ism. M. 
Kurir II. 5. sz.) — 2. Leitfaden in kür-
zester Zeit ungarisch zu lernen. Haupt-
sächlich für den Selbstunterricht des k. k. 
Militärs eingerichtet. U. ott, 1841. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B i b l i o g r . 
I I . 699. I I I . 132. 1. 

Prager Benő, néptanító. — Munkája: 
Földrajz a torontálmegyei népiskolák III. 
osztálya számára. Nagy-Kikinda, 1888. 

ÍH. Könyvészet 1888. 

Práger Herman, szabó, kinek nevét 
mint soczialista s anarchista izgatóét évek 
előtt a külföldön is sokat emlegették. 
Már fiatal korában Bécsbe ment, ott bele-
került a szoczialista mozgalomba, s a 
bécsi szabósztrájk alkalmával föltűnt fék-
telen beszédeivel. Ezután mint szoczialista 
izgató bejárta egész Európát, megismer-
kedett a külföldi szoczialista vezérekkel. 
Müncheni szereplése miatt egész Bajor-
országból kiutasították.Visszament Bécsbe 
s ott kiadott egy füzetet, a melyben 
felségsértést követett el. Nyolcz hónapi 
börtönre ítélték és kiutasították Ausztriá-
ból. Visszajött Budapestre, itt kiadott egy 
Radikál czímű német lapot, abban rend-
kívül izgató hangon írt a munkások moz-
galma érdekében. 1884. jan. Bécsben ki-
rabolták Eisert bankárt. Az ügybe bele 
volt keverve Prager is, a kinek lakásán 
itt Budapesten megtalálták az elrabolt 
holminak egy részét. Pragert hat évre el-
zárták. A büntetésből öt évet kitöltött. 
P. a mint börtönéből kiszabadult, újra a 
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szabósághoz fogott, de keveset keresett, 
úgy hogy élete utolsó éveit családjával 
együtt a legnagyobb szegénységben töl-
tötte el. Meghalt 1905. május 20. körül 
Budapesten. 

Politikai Újdonságok 1905. 21. SZ. 

Práger Pál (világosi), vándor nép-
költő «a nemzet vándor lantosa», galsai 
(Aradm.) lakos ; Petőfi volt az ideálja, a 
kit mindenképen utánozni óhajtott, a mi 
nem sikerült neki; mint mondják, ez 
okozta halálát 1892. ápr. elején Kever-
mesen (Csanádm.). 

Magyar Hírlap 1892. loO. s z . 

Prámer Ágoston (nagy-gésényi), leány-
iskolái tanár, szül. 1841. szept. 20. Nagy-
Lázon (Ungm.); hittudományi tanulmá-
nyait Esztergomban végezte, a hol 1855. 
áldozópappá szentelték. Mint káplán mű-
ködött másfél évig Kemenczén, majd 
Esztergomban. 1869-ben lett az eszter-
gomi kir. érseki tanítóképző-intézet igaz-
gatója és itt működött 1873-ig. Ekkor 
Budapestre távozott, hol a belvárosi köz-
ségi felsőbb' leányiskolának tanára volt 
1901. okt. 1. bekövetkezett haláláig. — 
Munkája: Magyar nyelvtan . . . Irta 
Sztojanovics István. II. és III. jav. kiadá-
sát átdolgozta. Bpest, 1877. és 1885. — 
Szerkesztette a Polgári Iskola II. és III. 
évfolyamát (1877—78.) Budapesten. 

Kováts Kálmán, Az e s z t e r g o m i tan í tóképző-
intézet múltja és jelen allapotja. Esztergom, 
1896. 99. 1. — Dudapesti Hírlap 1901. 272. Sz. 
és gyászjelentés. 

Prámer Alajos, rom. kath. plébános, 
szül. 1831-ben Tokajban; a theologiát 
Pesten hallgatta; egy évi káplánkodás 
után a püspöki hivatalba jutott és szent-
széki aljegyző volt. Részt vett a szabad-
ságharczban és 1851-ben S.-A.-Ujhelyben 
segédlelkész lett; nem sokára több helyt 
volt plébános, végre 1880-tól prépost-
plébános S.-A.-Ujhelyben (Zemplénm.), 
hol 1894. május 17. maghalt. Jeles egy-
házi szónok volt, — Növendékpap korá-
ban Pesten lefordította: A keresztény 

morál cz. tanulmányt, mely a Munkála-
tokban (1842) jelent meg. — Munkája : 
Üdvös és czélszerü-e a káptalanokat el-
törölni és ezek helyett egyházmegyénként 
presbyteriumi tanácsot alakítani? Kassa, 
1848. 

h'iszlingsiein K ö n y v é s z e t e . — Petrík B i b l i o g r . 
— ill. Sión 1891. 706. 1.— Violet Gyula, E m l é k -

könyv. Kassa, 1893. 133. 1. 

Prandstetter József\ bölcs, dr., Jézus-
társasági áldozópap. — Munkája : Tabula 
geographica regni Hungáriáé cum partibus 
recens per arma victoricia acquisitis. 
Tyrnaviae, 1719. — Kézirata: Lauri et 
oliviae conjunctio, seu pax ter secundis 
Caroli YI. Rom. imperatoris armis Hun-
gáriáé recuperata. Franc. Xav. Göttner. 
Tyrnaviae, 1719. 

Katona, História Critica XXXVIII. 881. 1. 

Prandt Ádám Ignácz, orvosdoktor, 
egyetemi tanár, szül. 1739-ben Péter-
váradon ; orvosi tanulmányait Bécsben 
végezte s 1868-ban orvosdoktor lett. 1780-
ban a nagyszombati egyetemhez az élet-
tan és gyógyszertan tanárává neveztetett 
ki. 1783—84. az élettan külön tanárt 
kapván, az általános kór- és gyógyszertan 
tanárává lett, 1791—92. pedig a különös 
kór- és gyógytané; mint ilyen tanított 
1823-ig. 1770—73., 1776—77., 1781—82 
és 1787—89-ben dékán, az 1774—75. 
tanévben pedig rektor volt. Meghalt 1817. 
júl. 15. Pesten. — Munkája: Dissertatio 
inaugurális medica de vesicantibus. Vien-
nae, 1768. 

1817 : Tudom. Gyűjtemény V I I I . 160. 1., Hazai 
s Kiilf. Tudósítások I I . 5. Sz . , Vereinigte Ofner-
Pester Zeitung 38. s z . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— H ügy es Endre E m l é k k ö n y v e . Bpest , 1896. 
136. 1. 

Prantner Ferenczesperes-plébános, 
szül. 1844. okt. 4. Szegszárdon (Tolnám,); 
1869. szept. 5. misés pappá szenteltetett 
fel; Nádasdon (Baranyanu) volt káplán ; 
1887-től plébános volt Himesházán (Ba-
rany am.); 1894-től egyszersmind a ké-
méndi kerület alesperese. — Növendék-
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pap korában írt néhány elbeszélést, később 
mint segédlelkész a Religióba irogatott. 

Brüsztle, R e c e n s i o I . 149. I. — Schematismus 
cleri dioec. Quinque-Ecclesiensis 1903. 69 , 
191, 1. 

Prantner János Pál Antal, tanító Kis-
Höflányban (Sopronm.). — Munkája: 
Höchst schmerzliche Trauer-Klage welche 
über den frühzeitigen Hintritt Michael 
Prantnerin weyland gewesten Kloster-
Jungfrauen, so den 26. Jun. 1765. aber 
in dem 19 Jahr ihres Alters das zeitliche 
Leben geendet, wehmüthigst führte u. 
zum Zeichen der inniglich zarten Liebe 
gegen seine Tochter selbst verfassete der 
Seeligen höchst bestürzte Vater. Oeden-
burg. (Költemény). 

Petrik BibHogr. 

Prasznovszky. L. Praznovszky: 
Praunsperger Elek, orvosdoktor, sza-

mobori (Horvátország) származású, Kőrös-
megye rendes főorvosa. — Munkája: 
Dissertatio inauguralis medica de em-
pyemate. Vindobonae, 1819. 

Bugát és Flór, Magyarországi Orvosrend 
Névsora 1840-re. Pest47.1. — Szinnyei Köny-
vészete. 

Pravoticzki János, törvénytanuló a 
nagyszombati egyetemen. — Munkája: 
Principia juris et contrarietates ac dubie-
tates ex proleg. trip, potisimum desumptae 
& resolutae. Quas in alma archi-episcopali 
soc. Jesu universitate Tyrnaviensipraeside 
. . . Andr. Lehotai . . . publicae dispu-
tationi proposuit in anno InCarnatlonls 
D. nostrl lesV Christi VIgesIMo VIII 
supra millesimum septingentesimum. 
Tyrnaviae. 

Petrik BibHogr. 

Pray György, bölcseleti doktor, apát-
Kanonok és az egyetemi könyvtár igaz-
gatója ; atyja és nagyatyja tiroli szár-
mazásúak és katonák voltak ; atyja hu-
zamosabb ideig Pozsonyban lakott, honnét 
neje, Steidele Apollonia, némi tartozás 
behajtása végett Érsekújvárra leutazott 
és ezen útjában az utóbbi városban szül. 

György fia 1723. szept 11.; alsóbb isko-
láit Pozsonyban kitűnő sikerrel végezte 
és 1740. okt. 14. a jezsuita rend bécsi 
szent-annai kollégiumába lépett, honnét 
két év múlva a bölcseleti tanulmányok 
hallgatása végett Nagyszombatba ment. 
Szerzete elöljárósága alsóbb iskolabeliek 
tanítására Pécsre, Nagyszombatba küldte, 
1747. Nagyváradra, Trencsénbe, 1749. is-
mét Nagyszombatba, 1750. Pozsonyba. 
Pray azonban teljes erővel a papságra 
készült, e czélból Egerbe ment, hol vizs-
gát tett és 1754-ben áldozópappá szen-
teltetett föl; ezután tanított még Rozsnyón 
és a bécsi Theresianumban, hol a köl-
tészet tanára s a két Salm herczeg ne-
velője volt. 1758. Győrött, 1759. Nagy-
szombatban és 1760. Budán tanított, ez 
utóbbi helyen polemikát és theologia 
moralist. Hogy azonban teljesen a törté-
netírásnak szentelhesse idejét, tanári állá-
sáról lemondott. Különösen még Bécsben 
Frölich Erasmus serkentette őt a Ma-
gyarországtörténete megírására. A jezsuita 
rend eltöröltetvén (1773), az' esztergomi 
főmegye papjai közé lépett; de ez idő-
ben havonkénti 16 írt nyugdíj mellett nagy 
nélkülözést szenvedett; akkor jóltevői 
közt kivált Hédervári gróf Viczay Mihály, 
ki a szükséggel küzdő Praynak pártfogója 
volt. Érdemei méltánylásául Mária Terézia 
400. frt évi díjjal Magyarország kir. tör-
ténet írójává nevezte ki. A mint Nagy-
szombatból az egyetem 1777-ben Budára 
áttétetett, az egyetemi könyvtár első őrévé 
800 frt évi fizetéssel P. hivatott meg. Ezen 
hivataláról azonban 1780-ban lemondott 
és csak akkor vállalta azt el újra, midőn 
az egyetem 1784-ben Pestre költözött. 
Ekkor történt az, hogy nagybecsű könyv-
és kéziratgyűjteményét 400 frt holtáig 
fizetendő évdíjért a pesti egyetem könyv-
tárának adta. 1790. aug. 19. II. Lipót 
kanonokká nevezte ki Nagyváradra, hol 
az egész életét másutt töltött Prayban 
annyira bíztak, hogy az ugyanazon év-
ben tartott országgyűlésre a nagyváradi 
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káptalan őt választotta követéül. I.Ferencz 
király tormovai apáttá nevezte ki. P. élete 
ezentúl szakadatlan munkásságban telt 
el, a hazai történelem búvárlása vette 
minden perczét igénybe; ő hívta fel először 
a halotti beszédre is a figyelmet egyik 
művében (Vita S. Elisabethae) és mutat-
ványt is közölt belőle (A nevéről nevezett 
Pray-codex, a XIII. század elejéről való 
latin kézirat, mely misekönyvet, krónikás 
íöljegyzéseket: kisebb pozsonyi krónika, 
naptárt és kottás énekeket tartalmaz : a 
154. oldalán van a legrégibb magyar 
nyelvemlék : a halotti beszéd és könyör-
gés ; ezen codex a m. n. múzeum tulaj-
dona). Meghalt 18ül. szept. 23. Pesten. 
— Munkái: 1. De institutione ac venatu 
íalconum libri duo ; duorum neo-bacca-
laureorum honoribus aicati. Cum in uni-
versitate Tyrnaviensi prima philosophiae 
laurea ornarentur anno 1749. Tyrnaviae, 
1749. — 2. Annales veteres Hunnorum, 
A varum et Hungarorum, ab anno ante 
natum Christum CCX. ad annum Christi 
CMXCVII. deducti ac maximam partem 
ex orientis, occidentisque rerum scrip-
toribus congesti. Vindobonae, 1761. — 
3. Epistola responsoria ad dissertatio-
nem Apologeticam Josephi Innocentii 
Desericii, Tyrnaviae, 1762. — 4. Anna-
les regum Hungáriáé ab anno Christi 
CMXCVII ad annum MDLXIV. deducti 
ac maximam partem ex scriptoribus 
coaevis, diplomatibus, tabulis publicis 
et id genus litterariis instrumentis con-
gesti. Viennae, 1763—64., 1766-67., 1770. 
Öt kötet. — 5. Supplementum ad Anna-
les Veteres hunnorum, avarum, et hun-
garorum congestos.- Tyrnaviae, 1764. — 
6. Eueharisticon carmen ill. ac rr. d. 
Benedicto Saigho ord. S. Benedicti archi-
abbati de sacro monte Pannonio, dum 
vota sua Deo solenni ritu secundum 
profiteretur. U. ott, 1767. — 7. Epistola 
responsoria ad partom primam disser-
tationum Benedicti Cettonis clerici regu-
aris Matris Dei piarum scholarum. U. ott, 

1768. — 8. Vita S. Elisabethae viduae 
landgraviae Thuringiae, ducis Saxoniae, 
Hassiae principis et comitis palatinaer 

nec non B. Margarithae virginis quarum 
ilia Andreae II. haec Belae IV. Hungáriáé 
regum filia erat. Ex mss. codicibus eruta, 
ac praeviis dissertationibus illustrata.. 
U. ott. 1770. — 9. Dissertatio historico-
critica de sacra dextera divi S. Stephani 
primi Hungáriáé regis. Viennae, 1771. — 
10. Dissertatio historico-critica de prio-
ratu Auranae. In quo origo, progressus,. 
et interitus, ex monumentis nondum edi-
tis . . . U. ott, 1773. — 11. Dissertationen 
historico-criticae in annales veteres hun-
norum, avarum et hungarorum. U. ott, 
1774. (De populorum íinnicorum origine 
et eorum cum hungaris nexu ; de eorum 
lingua ; migrationibus ; de chazaris, car-
jelis; de turcis etc. ; de paczinaczitis et 
aliis cognatis gentibns ; de populis juris 
h ungariei, vallachis, siculis, saxonibus, 
bosnis etc; de duplici systemate De 
guignesii et berosistarum de origine hun-
norum; controversiae circa res Attillanas ; 
rationes, cur h unni ante annum 377. 
Pannonias non videantur occupasse). — 
12. Dissertatio historico-critica de Sancto 
Ladislao Hungáriáé rege. Posonii, 1774. 
— 13. Dissertationes historico-criticae de 
sanetis Salomone rege et Ernerico duce 
Hungáriáé. U. ott, 1774.— 14. Specimen 
Hierarchiae Hungaricae complectens 
seriem chronologicam archiepiscoporum 
et episcoporum Hungáriáé cum rudi 
dioecesium delineatione adjectis, si quae 
suntpeculiares,praerogativis, ut plurimum 
ex diplomatibus congestum. Posonii et 
Cassoviae, 1776.. 1779. Két kötet. (I. De 
archiepiscopatu Strigoniensi et ejus suf-
fraganeis. II. De archiepiscopatu Colocensi 
et eius suffraganeis. Addita est Chorogra-
phia patriarchates Ipekiensis authore-
abbate Michaele Maria Milischich). — 
15. Synodus sub Laurentio Strigoniensi 
archiepiscopo celebrata, ex codice mss. 
secuii XII. exeuntis. U. ott, 1777. — 16. 
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Descriptio decimae pontificiae in dioecesi 
Veszprimiensi secuii XIV. ex codice mss. 
tabularii secreţi Vaticani. U. ott, 1777. 
—17. Diatribe in dissertationem historico-
<jriticam de S. Ladislao Hungáriáé rege, 
fundatore episcopatus Varadiensis, ab An-
tonio Ganoczy praeposito S. Augustini... 
-consciriptam.U.o., 1777.— 18.Jmfecrario-
rum librorum bibliothecae Universitatis 
regiae Budensis. Budae, 1780—81. Két k. 
(Névtelenül.) — 19. Jacobo Mariosa 
(Neap, e S. I. olim, dein Coloc. Bibl.) 
Itáliám repetenti F'ropempticon. Colocae. 
1781. — 20. Imposturae CCXVIII. in 
dissertatione R. P. Benedicti Cetto, clerici 
reguláris e scholis piis de Sinensium 
imposturis detectae et convulsae. Acce-
dunt Epistolae anecdotae R. P. Augustini 
e comitibus Hallerstein ex China scriptae. 
Budae, 1781. (Névtelenül.) — 21. Herrn 
Gideon Szolga Anmerkungen über Herrn 
F. J. S(ulzer) literarische Reise, in so 
weit sie Ungerland betriff. Hely n., 1783. 
— 22. Georgii Pray, Steph. Katona et 

Danielis Cornides epistolae exegeticae 
in disputationem Antonii Ganoczy cum 
appendicula ad L. K. Pestini, 1784. — 
23. Unpartheische Gedanken über das 
•erste und zweite Heft des im Jahre 1786. 
von einer Gesellschaft patriotischer Lieb-
haber der Litteratur herausgegebenen 
Mercurs von Ungarn oder Litteratur-
zeitung für das Königreich Hungarn und 
dessen Kronländer. Ofen, 1786. (Prabner 
J. G. névvel, azért némelyek Prabnert 
külön írónak tartják.) — 24. Taurica juri 
Russico a Catharina II. autocratice bello, 
o t pace asserta poemation e bibliotheca 
regiae universitatis Pestiensis. Peslini, 
1787. —25. Taurinum auspiciis JosephilL 
aug. recuperatum. Poemation a . . . con-
cinnatum. U. ott, 1789. — 26. Epistola 
ad Benedictum Cetto in qua novae huius 
in rebus sinicis imposturae deteguntur. 
Accedit história controversiarum de riti-
bus sinicis ab earum origine ad finem 
compendio deducta. Pestini ac Cassoviae, 

1789. — 27. Declaratio sincera, Christi-
ana et patriotica civis h ungari catholici 
ad quaestionem an sic dicta apostasia 
inter delicta civilia referenda ? Pestini, 
1790. — 29. Reflectiones super declara-
tione sincera . . . U. ott, 1790. — 28. 
Ad amicum Augustanae confessionis amici 
catholici de Viennensi et Lincensi paci-
licatione epistolae tres. Hely n., 1790. — 
30. Animadversiones in libellum, cui titu-
lus : Sola salvifica ad trutinam rationis 
et revelatonis expensa. Ad rectum revela-
tionis et rationis usum exactae. Hely n.. 
1791. — 31. Ad autorem nullitatis ani-
madversionum in libellum, cui titulus: 
sola salvifica ad trutinam rationis et reve-
lationis expensa ad rectum revelationis 
et rationis usum exactarum epistolae III 
familiares. Pest, 1791. — 32. Geschichte 
der Streitigkeiten über die chinesischen 
Gebräuche, worinn ihr Ursprung, Fort-
gang und Ende in drei Büchern dar-
gestellet wird. Augsburg, 1791. Két kötet. 
— 33. Commentatio historica de vetere 
reginas Hungáriáé coronandi more, et 
quid inde juris consequutae videantur ? 
Conscripta ab E. C. M. V. C. P. G. Hely 
n., 1792. — 34. Posthumae memoriae 
Pauli Makó G. A. C. A. P. (Georgius 
Amicus Carissimo Amico Posuit). Pest, 
1793. — 35. História regum Hungáriáé 
stirpis Austriacae. Budae, 1799. — 36. 
Des Herrn Hosszuváry (álnév) Antwort 
auf die Recension der Jenaischen all-
gemeinen Litteratur-Zeitung Nr. 279. den 
31. jul. 1800. über das Buch: História 
regum Hung, stirpis Austriacae. Vienna, 
1801. — 37. História regum Hungáriáé, 
cum notitiis praeviis ad cognoscendum 
veterem regni statum pertinentibus. 
Budae, 1801. Három kötet. — 38. Syn-
tagma historicum de sigillis regum et 
reginarum Hungáriáé pluribusque aliis. 
Accedunt: 1. Vitae ac scriptorum auc-
toris recensio. 2. Series chronologica 
cancellariorum et vice-cancellariorum 
Hungáriáé, a condito regno ad hanc 



117 Pray—Praznovszky 118 

aetatem perducta. 8. Vetera duo Ca-
Jendaria in usum ecclesiae Strigonien-
sis. U. ott, 1805. — 39. Epistolae pro-
cerum regni Hungáriáé. Pars. I. com-
plectens epistolas ab anno 1490 ad 1531. 
Viennae, 1805. (Ujabb kiadása: Posonii, 
18U6. Pars II. complectens epistolas ab 
anno 1531 ad 1554., Pars III. ab anno 
1554 ad 1711. U. ott, 1806.). — 40. Gabrie-
lis Bethlenii principatus Transilvaniae 
coaevis documentis illustratus. Collegit 
et in seriem chronologicarn digessit. . . 
Pestini, 1816. Két kötet. — 41. Com-
mentarii historici de Bosniae, Serbiae 
ac Bulgáriáé, tum Valachiae, Moldáviáé 
ac Bessarabiae, cum regno Hungáriáé 
nexu. Edidit diplomatibus auctos Geor-
gius Fejér. Budae, 1837. — 42. Series 
chronologica palatinorum, e schedulis 
manuscriptis auctoris per Fr. Toldy 
excerpta. U. ott, 1863. — Kéziratban 
maradt munkái közül tizennégyet elő-
sorol Fejér (idézett munkája 185. 1.) és 
megjegyzi, hogy a többi 80 az egyetemi 
könyvtárban van (lásd az Egyetemi Könyv-
tár kéziratainak Czímjegyzékét II., hol 665 
kézirata van fölsorolva); Stoeger, Scrip-
tores cz. munkájában (279—ü80. 1.) szin-
tén sok kéziratának czíme van fölsorolva; 
a m. n. múzeumban is több kézirata 
őriztetik. 

Pressburger Zeitung 1764. 13. SZ. — Horányi, 
M e m o r i a 111. 96. 1. — Hadi Történetek. I I I . 
1790 . 402 . 1. — 1801 : HI. Hírmondó I I . 4 6 1 . , 
762. 1., XX. 461. 1. (Epi taphiuma Szerdahely i 
Alajos Györgytől ) , 793. 1. (Kulcsár I s tván 
g y á s z v e r s e ) , M. Kurir I I . 27. SZ., Sehaffrath, 
l.eop. 1. b. Oratio funebris . . . Pesthini . — 
Zeitschrift v o n u n d für U n g e r n 18u2. I. 136., 
4 0 9 . 1. — Magyar Plutarkus I V . I I . 118, 1. — 
Tudom. Gyűjtemény 1829. X , 3. 1. — Rozsnyói 
Egyházi Töredékek V I I I . 92 . 1. — Sokféle 1833 . 
91. s z á m . — Danielik, M. I l ó k II . 259. 1. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 277 . 1. — Pápai Ifjúsági 
Plutarch 1859. I V . ( L a S S U L a j o s ) . — Scriptores 
Facul t . Theol . Scient. Univ . Pest ini 1859. — 
Vasárnapi Újság 1859. 37 . SZ. a r c z k . — Figyelő 

1876. 1877 . — Szinnyei József, i f j . , I r o d a l m u n k 
T ö r t é n e t e . 1876. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 
.)/. Könyv-Szemle 1879. 275. 1. (Fraknó i V. , 
Pray-codex) , 1885. 223. 1. 1895. 46—51., 83. 

1896. 100., 106. (Codexe), 1898. 163., 171., 232.. 
251., 252., 348., 1899. 14., 99., 164., 1901. 272. 
1. — Történelmi Tár 1882. 223. 366 . , 1900 . 298 . 
1. — Ballagi Géza, A po l i t ika i i r o d a l o m M a g y a r -
or'jzágou. B p e s t , 1888. — Századok 1888. 523. 1. 
— Petrik B i tJÜOgr. — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
írók Carnoka. N a g y s z o m b a t , 1893. 408. 1. — 
Zolnai Gyula, N y e l v e m l é k e i n k . B p e s t , 1894. 
5 1 — 7 2 . 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 
1895. 1—23. 1. 1902. 377. 1. — Pallos Nagy 
Lexikona X I V . 209. 1. 

Pray Valér, miniszteri számtiszt, tatai 
(Komáromm.) származású; a gymnasium-
ból a papi pályára lépett, de ettől csak-
hamar megvált és a gróf Erdődyeknél 
volt nevelő, majd titkár és hol Novimarov-
ban (Varasdmegye). hol Pozsonyban la-
kott ; midőn nyugdíjba lépett, a föld-
mivelésügyi minisztériumban mint szám-
tiszt volt alkalmazva. Preiner családi 
nevét Pravra változtatta. Meghalt 1892. 
november 13. Budapesten. — Mun-
kája : Lukács barát versei, összekarmolta 
s kézirat gyanánt adja barátainak P. V. 
Pozsony, 1868. (Névtelenül). 

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

Praznovszky Ágost, jószágkormányzó 
a gróf Károlyiak valamelyik uradalmá-
ban. — A M. Dohányujság munkatársa. — 
Munkája : Dohánytermelés és kezeléstan. 
A szövegbe nyomott 23 ábrával. Bpest, 
1890. (Az országos gazdasági egyesület 
könyvkiadó vállalata). 

X. Könyvészet 1890. 

Praznovszky Gyula, ügyvéd. — Mun-
kája: Theses ex universa jurisprudentia et 
scientiis politicis. Pestini, 1857. — Mint 
kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő 
megindította az Orosháza és Vidéke cz. 
lapot 1879. jan. 5., azonban még azon 
év aug. 10. a lap kiadási jogát Burger 
és a szerkesztést Kádár Imre vette át. 

Petrik B i b l i o g r . — Orosházi Közlöny 1896. 

13. SZ. 

Praznovszky Ignácz, bölcseleti és jogi 
doktor, ügyvéd, szül. 1814. júl. 16. Er-
dődön (Szatmárm.); tanulmányait Pesten 
a piaristák gymnasiumában és az egye-
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temen végezte; 1830. okt. 24. bölcseleti, 
1836. jún. 4. pedig jogi doktori oklevelet 
nyert (megérte azt, hogy a nevezett karok 
50 éves díszoklevéllel tüntették ki). Mint 
ügyvéd közszolgálatát Bécsben a m. kir. 
udvari cancellárián kezdette meg, később a 
m. kir. kincstári jogügyek igazgatóságánál 
mint ügyész, 1849-től pedig 1892. febr. 1. 
Bpesten bekövetkezett haláláig mint a gróf 
Károlyi-nemzetség uradalmainak központi 
ügyésze szolgált. A természettudományok-
nak már ifjú korában kedvelője és mű-
velője volt és a hivatalos elfoglaltságtól 
ment szabad idejét kutatásokra és gyűj-
tésekre fordította. Gazdag gyűjteménye 
volt vizi szárnyasokból; de még több 
gondot s áldozatot fordított tojás-, kagyló-, 
csiga-, bogár-, lepke-, növény- és ásvány-
gyűjteményének szaporítására, melyek 
utóbb Szeged város múzeuma birtokába 
jutottak; lepke-gyűjteménye maga 8000 
darabon felül volt és ezek közül 2000 
drb. exoticus példány. — Munkája: Ér-
tekezés a hűtlenség vétkéről. Pest. 1836. 
(Doktori értekezés, latin czímmel is). — 
Természettudományi fejtegetései, zene-
művei és több mint 3000 növényről saját-
kezűleg készített festményei kéziratban 
a család birtokában vannak. 

Petrik Ribliogr. és önéletrajzi adatok. 

Praznovszky Mihály, r. kath. plébános, 
szül. 1829. szept. 23. Galgóczon (Nyitra 
megye); középiskoláit és a bölcseletet 
mint papnövendék Nagyszombatban, a 
theologiát Bécsben végezte. 1855. márcz. 
14. fölszenteltetett; káplán volt Baka-
bányán, 1856. szept. Nagyszombatban. 
1862. szept. 3. Modor sz. kir. város plé-
bánosa lett. Innét a protestánsokkal 
való nehéz küzdelmei után 1871. jan. 11. 
Nadlányba s 1877. július 21. Drahóczra 
(Nyitram.) ment plébánosnak; ugyanezen 
évben a nagykosztolányi kerület alespere-
sévé neveztetett ki, ezen tisztségéről azon-
ban betegsége miatt egy év múlva lemon-
dott. Meghalt 1902. decz. 8. Ottóvölgyben 
(Pozsonym.) — Számos eredeti és fordított 

czikket közölt a lapokban ; említendők : 
az Idők Tanujában (1865. aug. 8., 1868. 
ápr. 4. A modori vegyes házasságok kö-
rüli érszrevételek, aug. 20. A prot. türelem 
és a kath. autonomia szükségessége); a 
M. Államban (1885. 288., 1886. 34., 60., 
276., 326., 354., 1887. 38., 195—7., 1888. 
41., 182., 226.,289., 1889.141., 246., 1890. 
148., 1891. 3., 64., 183., 1902. 147., 278. 
sz. Felsőmagyarországi reflexiók. 1887. 
120. sz. A vasárnapi munkaszünet, 1888. 
257. sz. A szabadkőművesek, 1889. 128., 
129. sz. VI. Pius elburczoltatása, fran-
cziából, 271. VII. Pius elhuczoltatása, 
francziából, 172. Jeanne ď Arc, Franczia-
ország védszentje, Taxii Leo után, 1890. 
117., 118. sz. A szabadkőművesek gyil-
kolásai, francziából, 1895. 75. sz, Az ül-
dözések és a püspökök, francziából, 118. 
szám Jézus Krisztus és a szocziális kér-
dés, francziából, 180., 190., 202., 213., 
219., 215., 237., 243., 249. A szeptemberi 
vértanúk). 

Zelliger Alajos, Egyházi jrók Csarnoka. 
Nagyszombat, 1893. 408. 1. — Schematismus 
dioe. cleri Strigoniensis 1902. 178., 1903. 
301. 1. 

Preckenfeldt Ferencz, bölcseleti és 
theologiai doktor, Jézustársasági áldozó-
pap s tanár, szül. 1681. febr. 17. Laibach-
ban (Karniolia); 1697. okt. 21. lépett a 
rendbe ; tanította a bölcseletet Zágrábban, 
a mennyiségtant Nagyszombatban, Kassán 
és Gráczban, a theologiát Nagyszombat-
ban és Kassán; végre tanulmányi fel-
ügyelő és lelki atya volt Kolozsvárt, hol 
1744. okt. 29. meghalt. Nevét Prekenfeld-
nek is írják. — Munkái: 1. Manuale 
horographicum, in quo omnigena horo-
logia tam solaria quam lunaria delineandi 
artificium facili et clara methodo expo-
nitur. Cassoviae, 1733—34. Két rész. 19 
tábla rajzzal. — 2. Vade mecurn piorum 
adolescentum, sive libellusdiversas preces 
adolescentum pietati fovendae complexus. 
Claudiopoli, 1761. (Többször utánnyoma-
ott). — 3. Annus patronorum menstru-
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orum nova forma. U. ott. — 3. Ornata 
Syntaxis Francisci Wagner aucta. U. ott, 
1736. — 5. Phrases latinitatis e diversis 
autoribus in usum juventutis collectae. 
U. ott, 1737. — 5. Lapis lydius cum bono 
et utili profectu versaţi in schola poetica 
adolescentis, sive Index antonomastica-
rum vocum et phrasium. U. ott, 1737. 

Sioeger, S c r i p t o r e s 280. l a p — De Backer-
Sommervogel, Bibliotbéque-Bibliogr. VI. 1162. 

Precup Gábor, görög kath. rumén fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1865. Kőfarkán 
(Szolnok-Dobokam.); 1893-ban a latin és 
rumén nyelvből nyert tanári oklevelet; 
1892 óta a rumén és latin nyelv tanára a 
balázsfalvi főgymnasiumban.— Czikkeket 
írt különböző rumén lapokba; az Enci-
clopedia Romanaba a classica philologiai 
czikkeket írta. — Munkája: Begulele 
ortografiei române pentru usulü tinerimei 
stúdiósé. Balásfalva, 1895. 

Vajda Névkönyve 33. 1. — Raport despre 
institutele din Blasii 1904. (Zászló J.) és a 
m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Predmerszky (János) Márton, pozso-
nyi kanonok, komáromi származású, 
1734-ben szenteltetett fel miséspappá 
(1789-ben mondotta másod előmiséjét); 
káplánkodása után 1743. máj. 5. plébá-
nos lett Nagy-Sallón, 1764. június 15. 
Érsekújvárt. 1781. jan. 29. kanonokká 
neveztetett ki Pozsonyba, hol 1799. okt. 
9. meghalt. — Rimely (Capit. Poson. 
283. 1.) mondja róla : «operibus pastristi-
cis inclaruit». — Munkája : Lelki kalen-
dáriom, clZ clZ cl szentírásbúi és a szent 
atyákbúi minden napra kiválogatott czik-
kelyek mellyekkel az ember a bűnnek 
gyűlölésére és a menyeieknek kívánságára 
felébresztetik. Egy pozsonyi kanonok ál-
tal, Poson és Komárom 1790. (Más kia-
dások: 1791. és 1797. U. ott). 

Danielik, M. í r ó k I I . 261. 1. — Új ií. Sión 
1886. 841. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zelliger 
A lajos, Egyház i írók Csarnoka. Nagyszom-
bat, 1893. 414. 1. 

Preé Antal, német színész Pesten. — 
Munkái: 1. Almanach des königl. städt. 

Theaters in Pesth auf das Jahr 1846. és 
Auf das Jahr 1847. Pest, 1845. és 1846. 
(Matolay Jánossal együtt). — 2. Be-
schreibung des Brandes vom königl. städt. 
Theater in Pest am 2. Febr. 1847. Ofen, 
1847. 

Petrik Bibliogr. 

Preil ing Pál, nagyszebeni polgár, szül. 
1643-ban. — Kézirati munkát hagyott 
hátra ezen czimmel: Wahrhaftige Be-
schreibung, was sich in der Siebenbür-
gischen Ilermannstadt unter der Rakozi-
anischen Belagerung zugetragen im Jahr 
Christi 1659 und angehalten bis anno 1660 
im Mai (Ezen napló kivonatát közölte a 
Siebenb. Quartalschrift 277—306.1., azon-
ban rosz másolatból; az egészet kiadta 
Kemény József grófnak jobb másolatából 
Gött a Blätter für Geist, Gemüth und 
Vaterlandskunde cz. folyóiratban, Brassó, 
1852. 111—309. 1.) és Kurz Antal is ki-
adta a Deutsche Fundgruben zur Ge-
schichte Siebenbürgens cz. évkönyvben 
(Brassó, 1860. Trauschenfels előszavával). 

Budapesti Szemle V . 1859. 64. 1. — Trausch, 
Solirif'tsteller-Lexikon III. 72. 1. 

Preidt György, ág. ev. lelkész, szül. 
1/26. ápr. 18. Feketehalmon (Brassóm), 
hol atyja P. János biró volt; P. csak 
1740-től látogatta a brassói iskolákat, 
1742-ben a gymnasiumban togátus lett 
és 1743-ban a nagy-enyedi kollégium 
tanulója; 1745-ben azonban visszatért a 
brassói gymnasiumba és 1747-ben a 
pozsonyi ág. ev. gymnasiumba ment és 
onnét az 1748. téli félévre a jenai egye-
temre, végre a bergeni kolostorba, hol 
az ottani gymnasium igazgatója Stein-
metz apát alatt nyivános előadáso-
kat tartott. 1752-től tanító volt a brassói 
ág. ev. gymnasium alsó és felső osztá-
lyaiban 1762-ig, midőn rektorrá nevez-
tetett ki. 1768-ban városi prédikátor és 
1771 .jan. 14. ugyanott városi plébános lett. 
1789. ápr. 24. a káptalan a Bárczaság 
dékánjává választotta, mely hivatalát 
1795-ig és 1797. áprilistól 1805. áprilisig, 
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magas kora daczára pontosan betöltötte. 
1802. okt. 18. töltötte be 50 éves hiva-
taloskodását, mely jubileumot egyháza 
is fényesen megünnepelt. Több jótékony 
adakozása közt említendő azon 5000 frt 
alapítványa, melyet tett a brassói gym-
nasiumban létesítendő tanítóképző-inté-
zetre. Meghalt 1806. szept. 21. Brassó-
ban és utolsó városi lelkész volt, kinek 
tetemeit a nagy templom oltára elé 
temették. — Munkái: 1. Denkmal der 
Liebe, welches der Frau Anna Kath. 
geb. von Seulen, Gemahlin des Herrn 
Joseph Traugott Schofel, Magistratsmit-
glied, nachdem dieselbe bald nach zu-
rückgelegtem 42. Jahre den 10. April 
1769 verschieden und den 12. darauf... 
zur Erde bestattet worden war, durch 
gegenwärtigen . . . aufgerichtet wurde . . . 
Leichenrede . . . Kronstadt, 1769. — 2. 
Der gesegnete Kinfluss der christlichen 
Religion in die Glückseligkeit der bür-
gerlichen Gesellschaft. Bei Gelegenheit 
der in der ev. Pfarrkirche zu Kronstadt 
öffentlich verlesenen obrigkeitlichen An-
kündigung des auf Allerh. Befehl in dem 
Grossfürstenthum Siebenbürgen vorzu-
nehmenden Conscriptionsgeschäfts oder 
Seelenbeschreibung. In einer Predigt 
über das Evangelium am 4. Sonntag in 
der Fasten Joh. YI. 1 - 15. vorgetragen 
und auf obrigkeitl. Verlangen zum Druck 
befördert. Im J. 1785. im März. U. ott. 
— 3. Vorschrift, wie es mit den Be-
gräbniss-Stellen in dem Leichen-Garten 
vor dem Klosterthor in Zukunft gehalten 
werden soll. U. ott, 1791. — 4. Neue 
Schulordnung für die Landschulen der 
Sachsen in dem Burzenländer Distrikt, 
vom hiesigen L. Consistorio Domestico 
geprüft und eingeführt anno 1791 im 
Jänner. U. ott, —- 5. Sammlung geistlicher 
Lieder zum Gebrauch bei der öffent-
lichen und häuslichen Gottesverehrung 
der Christen. U. ott. 1805. — 6. Gebete 
zum Gebrauch bei den öffentlichen und 
häuslichen Gottesverehrungen der Chris-

ten. Eph. 6, 18. U. ott, 1806. (A két 
utóbbi munkából később több bőv. kiadás 
jelent meg.) — Kéziratban: Nachricht 
von demjenigen, was sich bei der Gegen-
wart Ihro Maj. des röm. Kaisers Joseph II. 
in Kronstadt 1. in der grossen Pfarr-
kirche, 2. im Gymnasium und 3. bei der 
zweien Deputirten des Burzenländischen 
Capituls, Sam. Croner und G. Preidt 
allergnädigst ertheilten Audienz Merk-
würdiges zugetragen hat. (1773. jún. 7. 
A bárczasági káptalan jegyzőkönyvében 
1773. 41—60. 1.) 

Siebenb. Provinzialblätter I I I . 52 —(2 . 1. — 

TrauscV Schriftsteller-Lexikon III. — 
Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Kronstadt. 
188G. 53—56. 1. — Abe l-,Vorkos, Magyaror-
szági tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 
57. 1. — Petrík B i b l i o g r . — Zoványi Jenő 
Theologiai Ismeretek Tára III. 102. 1. 

Preisach Lipót, orvosdoktor, vesz-
prémi származású. Munkája : A hugycsö-
szorokról. (Orvostudori értekezés.) Buda, 
1847. (Latin czímmel is.) 

Rupp, Beszéd 165. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Preisich Kornél, orvosdoktor, fő- és 
székvárosi kórházi főorvos, szül. 186í'. 
jún. 15. Puszta-Varsányon, Rákóczfalván 
(Szolnokm.); középosztályait Szolnokon 
a Ferencz-rendiek hat osztályú gymna-
siumában és a budapesti ref. főgymna-
siumban végezte; orvosi kiképeztetését 
1888—1893-ig a budapesti egyetemen 
nyerte. Mint harmadéves orvostanhall-
gató demonstrator volt Mihalkovics tanár 
mellett az anatómián és egy anatómiai 
pályakérdés kidolgozásával díjat nyert; 
nyegyedéves korában pedig Pertik tanár 
mellett kórszövettani gyakornok és vizs-
gáló assistens a városi bakteriológiai in-
tézetben; 1894 őszén Bókay János tanár 
mellett gyakornok a Stefánia gyermek-
kórházban ; innét mint segédorvos az 
1900. évet állami utazási ösztöndíjjal 
külföldön töltötte, főleg bakteorologiai 
és gyermekgyógyászati tanulmányokkal. 
Visszatérve mint rendelő-orvos a Stefánia 
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gyermekkórház laboratóriumának főnöke 
lett és 1904-ben főorvosi megbízást nyert 
a szent László-kórházban. — Czikkei az 
Orvosi Hetilapban (1894. Meddig isolá-
landó a serummal kezelt diphteriás beteg? 
1896. Fővárosunk ivóvizeinek megítélése 
bakteriologikus szempontból, 1897. A szív 
iromrostokszétdarabolódásáról,Szemelvé-
nyek a bpesti Stefánia szegény-gyermek-
kórház casuisticájából, 1898. Aformalin-
fertőtlenítés égy újabb módszeréről, A 
diphteria bakteriológiájáról és vegyes fer-
tőzéseiről, 1899. Lumbalpunctio menin-
gocele occipit. operált esetében, Torok-
diphteria és gégecroup kiujulása serum 
gyógykezelés mellett, 1900. Dignostikus 
tuberkulin-kisérletek a gyermekkorban, 
1901. Ujabb adat tuberculosissal való fer-
tőzés módjaihoz gyermeknél, 1902. A hús-
táplálás befolyása tyúkok ojtási gümő-
kórjára, A gyermekek tuberculosissal való 
fertőzésének módjai és azok megelőzése, 
A duodenumnak veleszületett billentyűs 
elzáródása, 1903. Festés úlján élesen dis-
feremirozott vérlemezkék, 1904. A vérle-
mezkék eredetéről, Lobos izzadmányok 
cvtologiájának diagnostikus értékéről); a 
M. Orv. Arch.-ban (1896. Fővárosunk ivó-
vizének megítélése bakteriologikus szem-
pontból, Gyermekek vérének lugossága, 
különös tekintettel azok fertőző beteg-
ségeire, 1902. A tuberculin-reactio lénye-
géről, 1903. A különböző fehérvérsejtekről 
és azok beosztásáról); a Gyógyászatban 
(1900. Az immunitás kérdésnek mai állása, 
1904. A gyermekek heveny fertőző beteg-
ségeinek prophylaxisáról és therapiájáról 
általánosságban); az Egészségben (1902. 
A gyermekek tuberkulosis fertőzéséről és 
az ez ellen való védekezés módjairól); a 
Berend-féle Gyermektherapiában (1902. 
Fertőző és anyagcsere-megbetegedések 
therapiája); a Wiener klin. Wochenschrift-
ben (1903. Bemerkungen zu dem Vortrage-
Matzenauer's Die Vererbung der Syphilis); 
a Budapesti Orvosi Újságban (1905. Az 
Urotrogin befolyása a vörhenyes veselob 
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kifejlődésére). Czikkei részben németül is-
megjelentek a berlini Jahrbuch für Kinder-
heilkunde 1898., 1900., 1902., Berliner 
klin. Wochenschrift 1902., 1904., Central-
blatt f. Bakt. Parasitenk. u. Infektion sk. 
Jena, 1902., Zeitschrift für Tuberkulose u. 
Heilstättevvesen, Leipzig, 1902., Deutsche 
medic. Wochenschrift, Berlin, !903.r 

Virchow's Archiv, Die Therapie der Gegen-
wart, Berlin 1905. cz. folyóiratokban. — 
Munkája: A gyermekgyógyászat com-
pendiuma. Gyakorló orvosok és orvos-
növendékek számára. x\tnézteés előszóval 
ellátta Bókay János dr. Két szines és két 
kőnyom, tábla ö—5 képpel. Bpest, 1899. 
(Berend Miklóssal együtt). 

ill. Könyvészet 1899. és öné le trajz i a d a t o k . 

Preisinger József, igazgató tanító Ara-
don. — Munkája: Gyakorlati énekeskönyv 
dalokkal a népiskola II—IV. osztálya szá-
mára. Arad, 1885. Három füzet hang-
jegyekkel. (2. k. U. ott, 1888.). 

M. Könyvészet 1887. — Kiszlingstein K ö n y -
vészete. 

Preisius Kristóf, magyarországi szár-
mazású. — Munkája: íŕisčoria de Cicerón i s 
vita. studiis et rebus gestis . . . 

Gesner, Conrad, B ib l io theea . T igur i , 15b». 
147. 1. 

Preisz Hugó, orvosdoktor, műtő. a 
budapesti állatorvosi főiskola tanára, 
szül. 1860. szept. 21. Rumában (Szerém-
megve), a hol atyja, ki Baranyából szár-
mazott oda, majd 40 évig kántortanító 
volt; ugyanitt járta P. az elemi iskolát 
is, hol németül tanítottak ; tizenegy éves 
korában a Rumától közel fekvő Szolnok 
nevű Pejacsevich-féle pusztára adták, a 
hol magyar béresek gyermekei számára 
magyar népiskola volt. 1873 őszén Ka-
locsára, a jezsuiták főgymnasiumába 
vitték; a I I I -VIII . osztályokat az idő-
közben létesített állami főgymnasiumban 
végezte Újvidéken. Itt a természettudo-
mányok megkedvelése és elsajátítása 
körül sokat köszönhetett Bruck Ferencz 
tanárjának. 1880-ban maturált és meg-
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kezdte orvosi tanulmányait Budapesten. 
1885 elején, még mint ötödéves orvostan-
hallgatót az egyetemi kórboncztani inté-
zethez gyakornokká nevezték ki; ez év 
nov. 28. orvosdoktorrá avatták, miután 
már előbb a nevezett intézet II. assis-
tense lett. 1886 nyarától 1887 végéig, 
mint I. assistens állott a kórboncztani 
intézet, 1888 elejétől 1889 szeptember 
haváig pedig hasonló minőségben az 
egyetemi törvényszéki orvostani intézet 
szolgálatában. 1889 őszétől kezdve egy 
évig az egyetemi II. sebészeti klinikán 
működött, az operateuri oklevél elnye-
rése végett. Már ezen év alatt is telje-
sített a vegykisérleti állomás részére 
Lieberrnann Leo felhívására bakterio-
lógiai vizsgálatokat (főleg vízvizsgálato-
kat) s mivel ez időtájt egy bakteriológiai 
laboratórium alapítása volt a földmíve-
lési kormány részéről tervbe véve, utóbbi 
bakteriológiai ismereteinek kiegészítése 
czéljából külföldi tanulmányútra küldte. 
Ez útjában, a mely 1890. okt. 4-től 1891. 
okt. 4-ig tartott, meglátogatta Német- és 
Francziaország, valamint Bruxelles illető 
tudományos intézeteit és laboratórium-
ban dolgozott Drezdában Johné A. inté-
zetében, Berlinben Koch Róbert, Lyon-
ban Arloing S. intézetében, Monlpellier-
ben az egyetem kórboncztani intézetében, 
végre Párisban az Institut Pasteurben 
Roux E. kurzusát hallgatta. Távolléte 
alatt Budapesten az állatorvosi főiskolán 
felépült a bakteriológiai intézet, melynek 
vezetőjévé gr. Bethlen András földmíve-
lésügyi miniszter 1891 okt. végén őt 
nevezte ki. 1894-ben az állatorvosi aka-
démia rendkívüli, 1895-ben pedig rendes 
tanára lett. 1896 óta a m. kir. igazság-
ügyi tanácsnak, 1897 óta az országos 
közegészségi tanácsnak rendes tagja. 
Ezenkívül a törvényszéki orvosi és állat-
orvosi tisztivizsga vizsgáló-bizottságának 
tagja. 1894-ben a belügyminiszter meg-
bízásából Párisban járt a difteria-ellenes 
vérsavó gyakorlati alkalmazásának tanul-

mányozása végett és ezidőtől fogva a 
nevezett miniszter megbízásából a dif-
teria-ellenes serumot termelő intézetet is 
vezeti, a m. kir. állami bakteriológiai 
intézet keretén belül. Ismeretei gyara-
pítására, illetőleg kongresszusokon vaió 
részvétel czéljából későbben is többször 
járt külföldön, így ismételten Párisban, 
1897-ben Londonban, 1898'ban Dániában 
és Svédországban, 1900-ban Spanyol-
országban, 1903-ban Hollandiában és 
Belgiumban. —- Czikkei a Köztelekben 
(Y. 2., 15., 28. Védekezés a sertésvész 
ellen) sat.; az Orvosi Archívumnak is 
munkatársa. — Munkái : 1. A szív fejlő-
dési rendellenességeiről. Bpest, 1885. — 
2. Adatok a veleszületett szívbajok taná-
hoz. Tizenhét eset kapcsán. U. ott. 1890. 
(Értekezések a természettud. köréből 
XIX. 9. sz.). — 3. Adatok a sertésorbáncz 
ismeretéhez. Két tábla rajzzal (Dr. Johné 
tanár kórtani intézetéből Drezdában.) 
Bpest, 1891. (Különny. a Yeterinarius-
ból). — 4. A pseudotuberculosisnak juh-
nál észlelt egy esetéről és a pseudo-
tuberculosisról általában. (Arloing tanár 
intézetéből Lyonban.) U. ott, 1891. (Kü-
lönny. a Veterinariusból). — 5. A gyer-
mekek diphteriás hűtéseiről. U. ott, 189.". 
— 6. Tanulmányok a sertéspestis és 
sertéseptikaemia (sertéskolera és sertés-
vész) okára vonatkozólag. U. ott, 1897. 
(Németül. U. ott, 1897. Egy tábla-fény -
képnyomattal). — 7. Bakteriológia. 23 
szövegábrával és 22 hat ábrás táblával. 
U. ott, 1899. (Állatorvosi Kézi-Könyvtár 
3. sz.). — 8. A pestisről. Különös tekin-
tettel annak bakteriológiájára, 9 ábrás 
fénynyomatú táblával. U. ott, 1900. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 211. 1 — Magyar 
Könyvészet 1890., 1900. — h'óssa Gyula, M a -
g y a r Á l l a t o r v o s i K ö n y v é s z e t . B p e s t , 1904. 
181. 1. 

Preiss Jakab, orvosdoktor, szül. 1815. 
Ungvárt, hol később városi főorvos volt. 
— Munkája : De cura medici circa rc-
eonvalescentes. Budae, 1843. 

4. ir sajtó alá adatott i.905. június 9. 
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Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Oláh Gyula, A z 

egészségügyi személyzet Magyarországban. 
Bpest, 1876. 367. 1. 

Preiss Kornél, Kristóf és Móricz. L. 
Preysz. 

Preissegger György, tanuló az alt-
doríi egyetemen, soproni származású. 
— Munkája: Dissertatio Politica De 
Bello Qvam Praeside . . . . Joh. Paulo 
Felwinger, In Incluta Norinbergensium 
Altdorfina Politices, Metaphisices Ac Lo-
gices P. P. Famigeratissimo Domino 
Fautore ac Praeceptore, multis nominibus 
aetatem venerando, publico examini 
exhibebit . . . Author & Respondens . . . 
1666. Altdorffi. — Van egy Zrinyi Mik-
lós, a szigetvári hős halálát dicsőítő szo-
nettje a Honor Posthumus . . . Nicolai 
Seriniben... Tübingae (1664), melyet ismer-
tet és közöl Bleyer Jakab az Irodalom-
történeti Közleményekben (1900. 99. 1.). 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
• 1. rész 717. 1. 

Preiss ler Henrik. — Munkája: Die 
Trichinen des Neu-Babilonischen Reichs. 
Pest, 1873. 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

Prelick István. — Beszélye van az 
Athenaeumban(1842.I.), melyet Remellay 
Gusztávval együtt írtak. — Munkája: 
Blicke auf Ungarns Zustände vom Stand-
punkte der ungarischen Sprache. Ofen, 
1841. 

fetrik Bibliogr. 

Preller Gáspár, ágost. evang. lelkész, 
boleszlói (Sziléziai) származású; 1601-
ben jött Wittenbergből Bártfára diakónus-
nak ; innét 1606-ban Eperjesre, majd 
Kis-Szebenbe. honnan ismét visszatért 
Eperjesre. Több egyházi zsinaton vett 
részt, így 1602. máj. 7. és 8. Eperjesen, 
1607. ápr. 24., 25. Bártfán. 1613. jún. 
18. és 19. Kis-Szebenben, 1614. máj. 27„ 
28. Lőcsén, 1615. jún. 25., 26. Eperje-
sen. 1H16. máj. 17. Bártfán, 1618. okt. 
3., 4. Kis-Szebenben, 1624. okt. 2., 3. 

Td. S u i r a v M J . . Magyar írók XI 

Lőcsén, 1629. jún. 6. 7. és 1634. május 
3., 4. Bártfán. — Munkái: 1. Epithala-
mium in honorem Johannis Melczer et 
Veronicae Berzeviczy. Bartphae, 1607. 
(Ezen 64 sor latin hexameterből álló 
üdvözlő verset újra kiadta Klein, Nach-
richten II. 413—416. 1.) — 2. Kurtze 
Leich-Sermon. Bey dem begräbnüsz des 
kleinen seeligen Kinds Euhprosina des 
Edlen unndtVesten Herrn Thobiae Fraun-
bergers einigen und geübten Tochter 
Welche in diesen 1630. Jahr, den 31. 
Januarij auff die weit gebohren, den 31. 
Octobris umb 1 Vhr nach mittag selig-
lich verschieden, unnd den 2. Novembr 
Christlich begraben ist. Kaschau, 1630. 
— 3. Zwo Leichenpredigten, bey dem 
Leichenbegängnisse der Frau Elisabeth 
Zapffen und ihrer Tochter. Leutschau, 
1635. — 4. Auszlegung eines Verss. 
Danielis. 12. Cap.: Anno 1638. ü . ott. 
— 5. Eine Christliche Leich Predigt 
Gehalten bey dem Begräbnüs des Wey-
land Ehren Vesten, Namhafften unnd 
Wol-Weisen Herrn Georgii Spreitzes, 
Biszher Wohlverordneten Richters in der 
Königlichen Frey Stadt Epperies Seligen, 
Welcher im Jahre 1639. den 6. Febr. 
nach Gottes Willen im Glauben seliglich 
verschieden, unnd am 9. Febr. hernach 
Christlich zur Erden bestattet ist. Bart-
pfeldt. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 410. 1. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár II. 89., 129., 147. 
1. — SI. Könyv-Szemle 1890. 267 . 1. 

Prelog Vilmos, orvosdoktor, regedei 
(Stájerország) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de helminthiasi. 
Budae, 1842. 

Kupp, Beszéd 163. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Prély István, ügy véd Pesten (1874-ben). 
— Czikke a Vadász- és Versenylapban 
(1857. Meztelen ló = Equus nudus). — 
Munkái: 1 .Közhasznú baromorvosi könyv, 
vagy népszerű útmutatás, lovakat,szarvas-
marhát, juhokat, kecskéket, sertéseket, 
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kutyákat fölnevelni, ápolni, táplálni, beteg-
ségeiket megismerni és orvosolni. Egy 
toldalékkal. Rohhves János Miklós pálya-
díjnyertes munkájának 18. javított kiadása 
után. Pest, 1854. Négy ábrával. (Ism. 
Vasárnapi Újság 4. sz.). — 2. König 
Koloman und Kaiser Josef. Nach dem 
ung. Manuskripte des Ludwig von Be-
niczky. U. ott, 1858. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iogr . 

Q Prém József, bölcseleti doktor, főreál-
iskolai tanár, P. József malomtulajdonos, 
lisztkereskedő (1849-ben mint nemzetőr 
részt vett Budavár ostromában) és Hupel 
Jozéfa fia, szül. 1850. márcz. 7. Pesten; 
tanulmányait a pesti ág. ev. (I—IV. oszt.), 
majd aref.gymnasiumban (V—VIII. oszt.) 
végezte (1877-ben tett érettségi vizsgát). 
1870—71-ben nevelő volt Perczel Mór 
honvédtábornok házában, 1873-ban báró 
Lipthay Antalnál, 1875—76. Szűcs István-
ná] ; 1872—73-ban Bécsben volt az egye-
temen és műtörténettel foglalkozott; e 
tanulmányait azután Párisban folytatta. 
Hazatérvén 1874 elején részt vett az ipar-
múzeum legelső rendezésében, mire Tre-
fort miniszter külföldre küldte. Két évig 
Münchenben, Velenczében, Triesztben, Ró-
mában foglalkozott műtörténeti tanulmá-
nyokkal. 1876-ban szept. végéig volt a 
Veszprém cz. lap szerkesztője. Másfél évig 
titkára volt az országos képzőművészeti 
társulatnak. 1878—82-ig a FővárosiLapok 
belső dolgozótársa volt. 1878-ban a Petőfi-
társaság megválasztotta tagjának. 1880. 
máj. 29. bölcseletdoktori, 1882. június 5. 
pedig tanári oklevelet szerzett a magyar 
és német philologiából. 1882-ben helyettes 
tanár lett a budapesti V. kerüleli községi 
polgári leányiskolában ; 1885. ápr. 25-től 
1886. jún. 30-ig helyettes tanár a buda-
pesti II. ker. polgári és középkereskedelmi 
iskolában ; 1886—87. ideiglenes tanár a 
IX. ker. községi polgári és középkereske-
delmi iskolában ; 1887. jan. 26-tól febr. 
20-ig ideiglenes tanár a IV-ik kerületi 
főreáliskolában; 1889. szeptember 2. 

helyettes, 1892. január 12. rendes tanár 
a pozsonyi állami főreáliskolában, honnét 
1895-ben a budapesti V. ker. állami fő-
reáliskolához helyeztetett át, hol jelenleg 
is működik. Pozsonyban a Toldy-kör fő-
titkára volt és a város magyarosítása érde-
kében sokat írt az ottani s a budapesti 
lapokba. — Költeményei, beszélyei, tárczái, 
könyvismertetései, színi kritikái a követ-
kező lapokban és folyóiratokban jelentek 
meg : Fővárosi Lapok (1867. Krajnai nép-
dalok, ford., 1868. költ. Seit . \ cl lap bei-
munkatársa volt 1878—1897-ig); Képes 
Világ (belmunkatárs 1870. költ., 1871. 
elb. Longfellov, 1871. költ. Bodenstedt 
után, elb. Lindau Páltól.); Családi Kör 
(1870. Mühlbach Luiza, Burow Julia, 
Bölte Amely, Wildermuth Ottilia, Brooks 
Maria Erzsébet, 1871. Marlitt E. mint 
regényírónő, A provencei troubadurok); 
Szépirodalmi Közlöny (1870—71.); Szana 
Figyelője (1871. beszély, 1873. A bécsi 
és párisi operaház, 1874. Olasz művészek 
Mátyás király udvarában, Amazonok 
harcza, 1876. költ.); Petőfi-Társaság Lapja 
(1877. Művelődésünk kincsei és ereklyéi, 
A képzőművészeti tá rsulat palotái, Barabás 
Miklós, A Petőfi-Társaság rendkívüli köz-
gyűlése); P. Napló (1877. 258. sz. Tör-
téneti és irodalomtörténeti kiállítás); 
Visszhang (1877. Szép Mikhál és a kritika 
és könyvism.); Képes Családi Lapok 
(1881—1888. elb., költ., «Veszedelmes já-
ték» cz. regény, 1889—95. elb., költ., 
Klimkovics Ferencz és «Regina» czímű 
regény); Pesti Hirlap (1883—84. Magyar 
műtermek, 1902. 342. szám. Királyné és 
költő); Egyetértés (188L 260. sz. Tóth 
Kálmánról) ; Vasárnapi Újság (1898. Bér-
ezik Árpád); M. Géniusz (1902. Somló 
Sándor); Agrar-Album (1902—903. elb., 
rajz); Hazánk (1904. 284. Hazafias lyra, 
240. sz. Drámairodalmunk és a vidék) 
sat.; még a következő lapoknál volt 
belmunkatárs: Magyar Állam (176— 
179) ; Ország-Világ (1880—1889). — 
Munkái: 1. Külföldi költőkből. Pest, 1872. 
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(Ism. Figyelő). — 2. Önmaga ellen. 
Regény. U. ott, 1872. Két kötet. — 3. 
Edith története. Regény. Bpest, 1876. 
(Előbb a P. Naplóban. Ism. Főv. Lapok 
72. sz.) — 4. Vázlatok az iparművészet 
köréből. U. ott, 1877. — 5. Székesfehér-
vári kiállítási Kalauz. U. ott, 1879. — 
6. Kisfaludy Károly és Irenéje. Tanul-
mány. U. ott, 1880. (Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny, Főv. Lapok 69. sz.). — 7. 
Quisisana. Regény Spielhagen Frigyestől, 
ford. U. ott, 1881. Két kötet. — 8. Swift 
J., Gulliver utazásai. Ford. U. ott, év n. 
Négy képpel. (Ifjúság Olcsó Könyvtára 1., 
2.). — 9. Költemények. U. ott, 1884. 
(Ism. Vas. Újság, 1883. 48. P. Hirlap 
1884. 27., Magy. és Nagyv. 3. sz.). — 
10. Kármán Jószef és Faludy Ferencz. 
Pozsony, 1885. (M. Helikon I. 4. és 51). 
— 11. Szigligeti Ede. U. ott, 1885. (M. 
Helikon 60.). — 12. Széehy Mária. U. 
ott, 1886. (M. Hölgyek Életrajzai 3.). — 
13. Szilágyi Erzsébet és Újfalvi Krisztina. 
U. ott, 1886. (M. Hölgyek Életrajzai 4.). 
— 14. Ferenczy Teréz. U. ott, 1886. (M. 
Hölgyek életrajzai, 6.). — 15. Eljegyzés 
után. Bertalan szerelme. Két elbeszélés. 
Bpest, 1887. (Ism. Bud. Szemle LI. 1887. 
Nemzet 27. sz.). — 16. Cseress Gábor. 
Regény. U. ott, 1889. Két kötet. (A Kis-
faludy-Társaságtól dicséretet nyert. Előbb 
a Pesti Naplóban. Ism. 1888. Főv. L. 
301., P. Napló 337. sz.). — 17. Rozsdás 
czímerek. Regény. U. ott, 1890. Két kötet. 
(Előbb a Nemzetben). — 18. Elbeszélések. 
Ü. ott, 1890. (Útközben XI. Ism. Főv. 
Lapok 186.). — 19. Az arezképfestés. Mű-
történelmi tanulmány. Pozsony, 1890. 
— 20. Félvér. Regény. Bpest, 1893. 
(Athenaeum Olvasótára I. 14.). — 21. 
Jókai Mór. Élet- és jellemrajz. Pozsony, 
1894. (Kortársak 27.). — 22. Bosnyák 
Anna. Tragédia öt felvonásban. A m. 
tudom, akadémia 1895. évi Teleki-pályá-
zatán száz aranyat nyert pályamű. Bpest, 
1895. (2. kiadás 1896., 3. k. 1905. U. ott). 
— 23. A képzőművészetek története. Po-

zsony, 1896. (Egyetemes Ismeretek Tára. 
4.). — 24. Prolog a budapesti Kisfaludy 
színház megnyitására. Bpest, 1897. — 
25. Adorján báró. Színmű négy felvonás-
ban. A nemzeti színház Porzsolt millen-
niumi pályázatán ezer koronás jutalmat 
nyert. U. ott, 1898. (Második jav. kiadás. 
U. ott, 1899. Fővárosi Színházak Műsora 
43. 1901 : 57. Előadatott 1897. okt, 22. 
a budapesti nemzeti színházban és azután 
több vidéki városban). — 26. Rejtett 
boldogság, színmű 3 felv. Sudermann 
Hermann után ford. U. ott, 1898. (Olcsó 
Könyvtár 1065. 1066. Előadatott a buda-
pesti nemzeti színházban). — 27.Avándor-
madár. Színmű 3 felv. Bölönyi József 
500 korona díját nyerte Kolozsvárt. U. 
ott, 1899. (Fővárosi Színházak Műsora 
47. 1901: 62. 63. Előadatott a kolozsvári 
nemzeti színházban 1899. febr. 20., azután 
Budapesten a nyári színházban és vidéken). 
— 28. 'A drusza és egyéb történetek. U. 
ott, 1903. (Ism. Bud. Szemle CXIII.). — 
29. A nagy Pálhalmy fia. Regény. U. 
ott, 1903. (Athenaeum Olvasótára 142. 
Ism. Vas. Ujs. 14. sz.). — 30. Katona-
becsület és egyéb elbeszélések. U. ott, 1903. 
(Ism Vas. Újság 1904. 29. sz.). — 31. 
Léha világ, vígj. 3 felv. U. ott, 1903. 
(Gróf Teleki száz arany díját nyerte. Elő-
adatott a budapesti nemzeti színházban 
1903.) — 32. Helikoni ünnep, vígj. 3. 
felv. U. ott, 1905, (Gróf Teleki száz arany 
díját nyerte. Előadatott a budepesti nemzeti 
színházban 1904. Ism. Vasárn. Ujs. 1904. 
52. sz.). — Kézirati munkái: A boldogító, 
vigj. (Előadatott Bpesten a nyári színház-
ban 1879., 1882. júl. 18. azután vidéken); 
Csárdás Trézsi, népsz. 3. felv. (Dankó 
Pistával együtt; először adatott a bpesti 
városligeti színkörben 1890. szept. 10.); 
Frangepán Imre, dráma. (Előadatott a 
budapesti népszínház tagjai által a fővárosi 
nyári színházban 1905.) ; Durazzó Károly, 
tragédia ; Tiepolo, tragédia ; Megújhodás, 
színmű. — Szerkesztette a Veszprém cz. 
hetilapot 1876-ban ; Budapesten a Képző-

5* 
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művészeti Lapokat 1879—81. júliusig; a 
Vasárnapi Lapok cz. képes hetilapot 
1896—97. (Beniczkyné-Bajza Lenkével 
együtt); az Aurora cz. hetilapot 1898. 
(Beksics Gusztávnéval); a Vasárnapot, 
a Hazánk heti melléklapját 1903—04. és 
főszerkesztője a Képes Családi Lapoknak 
1905 elejétől. — Álnevei: Fanfaron, 
Beppo, Peterdi József, Reviczky Péter, 
Sine Ira. 

Figyelő I X . , X. 1880—81. — Fővárosi Lapoli 
1881. 108., 1898. 75. Sz . a r c z k . — Szinnyei 
R e p e r t ó r i u m a I I . B p e s t , 1885. — Petrik K ö n y -
v é s z e t e . — V. Könyvészet 1886—1903. — Iro-
dalmi Értesítő 1888. 23. 8Z, — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 1891. 51. , 52. SZ. 
a r c z k . 1904. 51. s z . a r c z k . — Pozssnyi főreál -
iskolai É r t e s í t ő 1895. — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 213., I I . P ó t k ö t e t 1900. 476 . , 1904. 476. 
l a p . — Budapesti V. ker. főreáliskola Értesí-
tője 1896—1904. 

Prényi Imre, L. Perényi Imre báró. 
Prepelitzay Sámuel, ügyvéd, előbb 

Pesten nevelő és a nemzeti színészet 
buzgó pártolója s ügyének terjesztője volt. 
Ezen időben Dérynével bensőbb viszonyt 
folytatott, írja az Irodalomtörténeti Köz-
leményekben (1894.) Bayer József. Később 
Aradra költözött, hol 1859. szept. 22. 
meghalt 69. évében. — Czikkei a Tudom. 
Gyűjteményben, melynek egyik szerkesztő-
társa volt (1821. XII. A játékszínről 
egy szó annak idejében, 1822. XI. Haza-
fiúi figyelmeztetés a magyar nemzeti játék-
színünkre). — Kézirati munkája : Nemzeti 
intézet. Egy magyar színjátszó-társaság 
előadásairól Pesten 1822. 8rét 2 levél 
(a m. n. múzeumi könyvtár kézirati osz-
tályában.) 

Aradi Hiradó 1859. 39. SZ. — Irodalotmörté-
neti Közlemények 1894. 169. 1. 

Prépost István, hírlapíró és szerkesztő, 
szül. 1821. aug. 21. Pápán (Veszprémm.) 
szegénysorsú ev. ref. szülőktől; iskolai 
tanulmányait az ottani ref. főiskolában, a 
gazdasági tudományok tanulását pedig 
a keszthelyi Georgiconban végezte. Ezután 
Székesfejérvárt nevelősködött, 1848-ban a 
városi hatóság egy toborzó testület ala-

kításával bízta meg, mit oly sikerrel tel-
jesített, hogy pár hét alatt a város terü-
letén 600 önkéntest fogadott és adott át 
a pesti hadfogadó parancsnokságnak, 
mely hazafias szolgálatáért Pándy ezre-
des hadfogadó parancsnok a 49. honvéd-
zászlóaljhoz őrmesternek nevezte ki. Har-
madnap azonban az országos nemzetőr-
ségi tanács tanácsosa, Nádossy ezredes 
szolgálattételre Budára az országos nem-
zetőrségi irodába rendelte. Mészáros Lázár 
hadügyminiszter ekkor Olaszországból 
megérkezvén, az országos nemzetőrségi 
tanács az összes személyzetével együtt 
hadügyminisztériummá alakult át. Itt csak-
hamar sorjegyzőnek, azután igtatónak, 
végre a tüzérosztályhoz fogalmazónak 
léptették elő ; ezen minőségben szolgált 
a világosi fegyverletételig. Innét hat heti 
bújdosása után szülőföldére Pápára ér-
kezett és Mihályházára hívták nevelőnek, 
innét a Csigi pusztára (Győrm.) szintén 
nevelőnek, végre Győr városába, hol hu-
zamos ideig több előkelő családnál volt 
nevelő. Xantus János levelei Eszakame-
rikából cz.munkájának kéziratát 1857-ben 
hozzá küldte kiadás végett; azt eladta 
Lauffer kiadónak 165 frtért; ő azonban 
a további kiadási jognak fentartása miatt 
pört folytatott a kiadóval, mely akkor 
sok vitát támasztott a lapokban, a pört 
pedig P. elvesztette. 1858—59-ben rendes 
dolgozótársa volt a Győri Közlönynek, 
Napkeletnek és a Délibábnak; czikkeit 
leginkább «Vezérfonál az élet ösvényén» 
és «Elettapasztalati jegyzetek» cz. alatt 
közölte s költeményeket is írt. 1860. júl. 
1. indította meg Debreczenben a Debre-
czeni Közlöny cz. vegyes tartalmú társa-
dalmi lapot; a szerkesztés mellett tuda-
kozó intézetet, házasságszerző irodát és 
hasonló nem az irodalom körébe tartozó 
vállalatokat létesített, melyek azonban 
megbuktak. 1862. aug. 2. lapjában «Sze-
rencsétlen házasság» cz. botrányos czikket 
közölt, melyben saját legbensőbb családi 
ügyeit tárja fel, nevezetesen azt, mint 
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szöktetett meg egy debreczeni leányt a 
szülei báztól és miután a titkos egybe-
kelés megtörtént, mint hagyta el ez őt a 
házasság consummálása előtt sat. E czikk 
fölingerelte ellene a debreczenieket, távoz-
nia kellett és a Debreczeni Közlöny szept. 
27. számában véglegesen búcsút vett a 
debreczeniektől: «ítéljen tetteim fölött 
az utókor» írja s kijelenti, hogy sen-
kinek adósa nem marad s előfizetői a 
Hortobágyot kapják kárpótlásul. Magán-
ügyei elintézése végett Pozsonyba ment 
és itt egy nő ellen folytatta pőrét és aka-
rata ellenére ott állandó lakása lett; a jog-
akadémián, mint magántanuló, az összes 
jogi tanulmányokból vizsgát tett, és a 
birói államvizsgát is letette. A sok nyo-
mor, inség és szenvedés végre annyira 
megtörte, hogy 1867. febr. 18. kezdett 
vért hányni s a legsúlyosabb beteg lett; 
másnap a pozsonyi országos közkórházba 
vétette fel magát, honnét máj. 7. mint 
lábadozó beteg elhagyatva, nyomorban és 
Ínségben, némely nemesszívű emberba-
rátok kegyadományaiból táplálkozva várta 
felgyógyulását ; ez azonban nem kö-
vetkezett be ; máj. 28. elutazott Pápára 
s aug. 28. Pestre, hol júl 9. meghalt. 

Debreczeni Közlöny 1860. 43. Sz. — M. Sajtó 
1862. 184. 225. sz. és önéletrajzi adatok. 

Preradow István, orvos, paragai (Bács-
megye) származású. — Munkája ; Disser-
tatio inaug. medica de Struma. Pestini, 
1825. 

Szinnyei Könyvészete . 

Presl Antal, szent Ferencz-rendi szer-
zetes. — Munkája : Gruntownj a Krátky 
Wyklad na Regulu Menssych Swatého 
Otce Frantisska, Wedle Smyslu, a Wys-
wétlenj Papeŕských obzwásstné Miku-
lásse III. a Klementá V. Swatého Bonawen-
tury, a ginssých Wykladatelúw, skrze . . . 
slozený, a s Powolenjm Duchownj Wr-
chnosti na Swétlo wydany! Szakolcza, 
1767. (A szent Ferencz-rend reguláinak 
rövid kivonata.). 

Petrik Biblicgr. IV. 79. 1. 

Pressburg János. L. Pozsonyi. 
Pressburg Miklós (de), r. kath. lel-

kész. — Munkája: Biblia sacra. (Góth 
betűkkel írt XIV. századi hártya-codex, 
ívrét 966 lap.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pressburger Ignácz, rabbi. — Mun-
kája : Gedicht. Nebst Anhang eines in 
der Synagoge gehaltenen Gebets, bey der 
feyerlichen Installirung zum Obergespanne 
des löbl. Somogyer Comitats dem Herrn 
Alexander Mérey von Kaposmére. Wa-
rasdin, 1832. 

Petrik Bibliogr, 

Preszeker Mihály, — Munkája: Ney-
wižssy Narjzenj Gegj cysarsko-králowské 
Gasnostj Jozefa druhého kterák geden-
kázdy pri Zadostj Zmenénj Nábožentswj 
zprawowati se ma. Beszterczebánya, 
1784. (II. József császár rendeletének 
magyarázata, hogy az esketéseknél mi-
kép kell viselkedni). — Ha nem csaló-
dom, ezen íróra vonatkozik a Merkur von 
Ungarnban (1787.859. 1.) megjelent követ-
kező közlés : Commissio in negotio Re-
ligionis ordinata Praeside Illust. Domino 
Comite Berchtholdt Episcopo Noviensi. 
Referenti spectabili Domino Consiliario 
Fabiankovits, Domino Secressario Pre-
szeker. 1775. júl. 19. 

Petrik Bibliogr. 

Preszner János, igazgató-tanár a jász-
berényi r. kath. gymnasiumban, hova 
1858. máj. 26. a cs. kir. közoktatási mi-
niszter igazgatónak nevezte ki. (Az 1860. 
Értesítőben neve már nem fordul elő). — 
Czikke a jászberényi gymnasium Értesí-
tőjében (1858. A jászberényi négy osz-
tályú gymnasiumból). — Munkája: A 
magyar nyelv gyakorlati tanfolyama. II. 
kötet. A gondolkodás, kifejezés s írás 
tanítása a közép osztályokban. Kézi és 
segédkönyvül minden képezdei tanárnak, 
elemi, fő- és segédtanítónak, nemkülön-
ben tankönyvül képezdei növendékek szá-
mára. Kellner Lajos módszere után. Sze-
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ged, 1860. (Az I. kötet Kempelen Győző 
munkája). 

A jászberényi rám. kath. gymnasium Értesí-
tője. 1858. — Petrik B i b l i o g r . 

Preuer György, jogi doktor, haagi 
(Ausztria) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. juridica de civitatis 
muneribus. Quam . . . in universitate 
Budensi pro summis in jure honoribus, 
privilegiisque doctoralibus legitime conse-
quendis publicae eruditorum disquisitioni 
submittit. Budae, 1784. 

Petrik Bibl iogr . 

PreUBs János, Jézustársasági áldozó-
pap. — Munkája: Geistliche Weyrauch. 
Botte zum Opffer und siiszem Geruch, 
dem Nechsten aber (vornemlich dem 
Einfältigen) zu Erweckung inbrünstiger 
Andacht, angezündet . . . Hely n., 1662. 

Szabá-Hellebrant, B é g i M. K ö n y v t á r III . I . 
rész. 676. 1. 

Preyer János N., hites ügyvéd és 
polgármester, szül. 1805. okt. 28. Lúgo-
son (Krassómegye); 1832-ben lett Te-
mesvár polgára s ugyanott 1833-ban vá-
rosi t. aljegyző volt és 1844-ben választot-
ták meg polgármesternek. Meghalt 1888-
ban Kirchbergben (Ausztria). — Költe-
ménye van a pesti Iris cz. német hírlap-
ban (1843); czikke a temesvári Delejtű-
ben (1860. A magyar államjogfejlődéséről 
elmélkedések); a temesvári Emlékkönyv-
ben (1873. A bánsági zsidók állapota a 
XVIII. században). — Munkái: 1. Des 
ungrischen Bauers früherer und gegen-
wärtiger Zustand. Pesth, 1838. — 2. 
Monographie der königlichen Freistadt 
Temesvár. Temesvár, 1853. Három terv-
rajzzal. — 3. Hannibal. Trauerspiel in 
fünf Aufzügen. Wien, 1882. — 4. Hunyady 
László. Trauerspiel in fünf Aufzügen. 
Wien. 1882. 

Preyer, M o n o g r a p h i e 116., 180. 1. — Pesty 
Frigyes, A v i l á g t ö r t é n e l e m napja i . P e s t , 
1870. 528. 1. — Kayser, Al ig . B ü c h e r - L e x i k o n 
L e i p z i g , 1883. XXII. 328. 1. — Egyetértés 1888. 
287. SZ., Vasárnapi Újság 1888. 43. s z . ( N e k r . ) . 
— Petrik B i b l i o g r . — Berkeszi István, A t e m e s -

vári könyvnyomdászat s hírlapirodalom tör-
ténete. Temesvár, 1900. 62. 1. 

Preysz J. A. Pesten. — Munkája: 
Az uj olaj növénynek, a madia-sativanak 
termesztéséről és hasznairól. Európába 
hozatotta stuttgarti fő udvari kertész Busch 
által. Közli . . . Pesth, 1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Preysz Kornél, orvosdoktor, kir. köz-
egészségügyi felügyelő, szül. 1859. július 
14. Pesten, hol atyja P. Móricz a vegytan 
tanára volt, de korán elhalt. P. magára 
hagyatva, vagyon nélkül, a gymnasium 
végeztével, mely idő alatt magánszorga-
lomból elsajátította a kettős könyvvitelt, 
a franczia, angol és olasz nyelvet is meg-
tanulta és a kereskedelmi levelezést, 1877-
ben bankhivatalnok lett a magyar leszá-
mítoló és pénzváltó bank levelezési osz-
tályában. Egyidejűleg hírlapírással fog-
lalkozott, különösen franczia, német és 
svájczi lapokban ismertette hazánk köz-
gazdasági s pénzügyi viszonyait; ezen 
czikkek reá irányították a külföldi szak-
körök figyelmét s a leszámítoló s pénz-
váltó bank igazgatóságának ajánlatára 
Párisba hívták meg, hol 1879. szerkesz-
tője lett a Credit Lyonnais bankintézet-
nek az igazgatóság «Etudes Financiéres» 
cz. osztályában, azzal a kitűzött feladattal, 
hogy ott Magyarország közgazdasági és 
pénzügyi viszonyairól tanulmányokat te-
gyen és e viszonyokról az igazgatóságot 
s a bank pénzügyi osztályait tájékoztassa. 
Szabad idejében itt is a hazai viszonyokat 
ismertette a franczia hírlapokban. A pénz-
ügyi téren eltöltött hat évi munka után 
némi kis vagyont szerzett, mely lehetővé 
tette tanulmányainak folytatását. Ekkor 
hivataláról leköszönt és régi hajlamát 
és vágyait követve az orvosi egyetemre 
iratkozott be Budapesten. Tanulmányait 
megszakítás nélkül befejezve, 1888-ban 
gyakornok lett a budapesti orvosi egyetem 
I. belgyógyászati Wagner-féle klinikáján. 
1889. szept. 1. tanársegéddé neveztetett 
ki a kolozsvári egyetem élet- és szövet-
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tani intézetén.1891. ugyanazon egyetemen 
az élet- és szövettan helyettes tanárának 
nevezte ki a m. k. vallás- és közoktatási 
miniszter, a mely állásában a tanév vé-
géig, a tanszék végleges betöltéseig meg-
maradt. Ezen idő alatt az élet- és szövet-
tani intézetnek egyúttal helyettes igaz-
gatója volt. 1890-ben kezdeményezte a 
barlangligeti víz-gyógyintézetet. Részt 
vett a kolozsvári önkéntes mentő-egyesü-
let létesítésében, a mely később választ-
mányi és igazgató szakbizottsági tag-
jául választotta (1891. és 1892-ben); részt 
vett a Siófok-Balatonfürdő alapításában 
(1890—1893), a melynek igazgatósági 
tagja. 1893-ban mint a forrás- és fürdő-
ügy referense a belügyminisztérium köz-
egészségügyi osztályába lépett. 1903 
elején Széli Kálmán miniszterelnök, mint 
belügyminiszter, kir. közegészségügyi fel-
ügyelővé nevezte ki. 1895 óta az orszá-
gos balneologiai egyesület igazgató-taná-
csának tagja, 1897-ben a fürdőtörvény-
javaslat tárgyalására a m. kir. kormány 
által kiküldött bizottság jegyzője. 1898-
ban a Liégeben tartott V. nemzetközi 
orvosi hydrologiai és klimatológiai kon-
gresszuson a m. kir. kormány képviselője 
s azóta a hydrologiai s klimatológiai bizott-
ság tagja. Ösztöndíjjal a hydrologia tanul-
mányozására külföldre utazva. 1892-ben 
a tengeri fürdőket, 1894-ben a téli klima-
tikus gyógyhelyeket, azok berendezését 
és viszonyait tanulmányozta. — Czikkei 
az Erdélyi Híradóban (1890—92. tárcza, 
életleírás sat.) ; az Ország - Világban 
(1893—1905. névtelenül, vagy Himodi 
álnév alatt); a Blätter f. Klin. Hydroth.-
ben (Dr. Wilh. Winternitz 1893. Eine 
durch Kaltwasserbehandlung geheilte 
Asthenopia retinalis); a Baineolog. Zei-
tungban (1893. Die Bäder Ungarns und 
deren Unterstützung durch den Staat, 
1894. Bäder und Mineralquellen in Un-
garn und die auf dieselben bezüglichen 
Verordnungen, Balneologische Briefe aus 
Ungarn); a Pester mediz.-chirurg. Presse-

ben (1893. Die Wirkung der Balneo-
therapie bei Nervenkranken, Die Bedeu-
tung der Ungarischen Bäder und Curorte 
in der Behandlung der Nervenkrankhei-
ten) ; a Budapester Hygien. Zeitungban 
(1893. Über Sandbäder); az Ung. Balneo-
log. Zeitungban (1895. Frequenz ung. 
Bäder im Jahre 1893. u. 1894.); egy-
szersmind a balneologiai szakmunkák 
ismertetése ; a Balneologiai Értesítőben 
(II. 1895. Gondoskodjunk fürdőinkben 
a vendégek szórakoztatásáról, Kisérjük 
figyelemmel a külföldi fürdőket, Az ásvány-
vizes palaczkoknak évszámmal való ellá-
tása, A mesterséges ásványvizek, a szik-
víz s a természetes ásványvizek védelme, 
Hazai fürdőinknek ivóvízzel való ellá-
tása, A fürdők állami felügyelete régente, 
A források védelme s védőterület, Arzén-
tartalmú ásványvizek elárúsítása, A für-
dészeti kiállítások tanulságai, Artézi ku-
tak fúrása, III. 1896. A forrás- és fürdőügy 
a közigazgatás szempontjából Német-
országban, ugyanaz Francziaországban, 
Fontosabb mozzanatok a fürdőügy terén, 
Jelentés O Felségének látogatásáról a 
millenniumi kiállítás balneologiai pavil-
lonjában, VII. 1900. A belügyminisztérium 
intézkedései a hazai forrás- és fürdőügy 
érdekében, A kereskedelemügyi minisz-
térium intézkedései az idegenforgalom 
érdekében, A pénzügyminisztérium intéz-
kedései a forrás- és fürdőügy érdekében, 
a hét utóbbi czikk németül is); az Orvosi 
Hetilapban (1901. és 1902. folytatólag 
megjelentczikkek és apró közlések); vé-
gül a kolozsvári egyetemre vonatkozólag 
több czikket írt a Budapesti Hírlapba s 
Pester Lloydba. — Munkái: 1. Mikép 
ejtendők meg a phosphorsav kiválasztá-
sára vonatkozó vizsgálatok. Bpest, 1891. 
(Különny. a M. Orvosi Archívumból.) — 
2. Idegbetegségek balneotherapeuthikus 
kezelése különös tekintettel a hydro-
therapiára. U. ott, 1893. — 3. Á tengeri 
fürdők physiologiai hatása különös tekin-
tettel az északi és keleti tenger fürdőire. 
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U. ott, 1893. (Nyáron tett tanulmányútja 
alapján.). — 4. A Balaton fürdői és azok 
hatása. U. ott, 1893. Térképpel. — 5. 
Siófok Balaton tavi fürdő és gyógyhely. 
U. ott, lh93., 1894. és 1896. — 6. 
Balaton fürdői, azok hatása és haszná-
lata. U. ott, 1894. — 7. Fürdőügyünk 
haladása 1903-ban. U. ott, 1894. (Bel-
ügyminiszteri intézkedések. Ásványvíz-
források. Gyógyforrások. Gyógyfürdők. 
Forgalmuk 1893-ban. Következtetések. 
Fürdőstatisztika. Ásványvízelemezések. 
A balneologiai egyesület. Utazási ösztön-
díj. Fürdőirodalmi könyvtár. Fürdőink 
vendégforgalmának fejlődése 1876 óta). — 
8. A Balaton fürdői : Kenese, Almádi, 
B.-Füred, Szepezd, Badacsony, Keszthely 
(Héviz),Boglár,Siófok tekintettel a meteoro-
logiai viszonyokra. U. ott, 1894. — 9. 
Balaton-Füred gyógyeszközei s azok ha-
tása. U. ott, 1894. — 10. Hazai sósfür-
dők. U. ott, 1894. — 11. A klima hatása. 
U. ott, 1894. — 12. Klimatikus gyógyhe-
lyek. U. ott, 1894. (Hazaiak). — 13. Klima-
tikus gyógyhelyek. U. ott, 1894. (Külföl-
diek.) — 14. A fürdőismertetések kellékei. 
U. o., 1895. — 15. A mesterséges ásvány-
vizek, a szikvíz s a természetes ásvány-
vizek védelme. U. ott, 1895. — 16. A 
tuberculosis a közegészségügy szempont-
jából s annak gyógyítása tekintettel 
hazai fürdőinkre. U. ott, 1897. — 17. A 
fürdőhelyek kellékei a hygienia szempont-
jából. U. ott, 1897. — 18. Fürdőink 
vendégforgalmának statisztikája 1876— 
1895-ig. U. ott, 1897. — 19. A III. nem-
zetközi hydrologiai és climatologiai con-
gressus tárgyalásai. U. ott, , 1897. — 
20. Ásványvíz-kereskedelmünk fejlődése 
1876-1900. U. ott, 1901. — 21. Az or-
szágos forrás- és fürdőügyi bizottság 
1900. évi tárgyalásai. U. ott, 1901. — 
22. Dr. Chyzer Kornél balneologiai 
munkái és életrajzai. U. ott, 1901. 
(Mindezen munkák a Fürdőirodalmi 
Könyvtárban jelentek meg; részben meg-
jelentek németül, angolul, francziául és 

ruménül is). — 23. Adatok a borászati 
vegytan fejlődésének történetéhez Magyar-
országon. U. ott, 1904. (Preysz Móricz 
életrajzával). — Szerkesztette az Egészség-
ügyi Értesítőt, a m. kir. belügyminisz-
térium hivatalos közlönyét 1893—95-ben; 
szerkeszti a Fürdőirodalmi Könyvtárt 
1892 óta s ennek idegen nyelvű német, 
angol, franczia és rumén kiadásait; a 
Balneologiai Értesítőt, az orsz. balneo-
logiai egyesület hivatalos közlönyét 1894 
óta; a Balneologische Rundschaut 1899 
óta és a Népszerű Fürdőismertetéseket 
(nem orvosok által írt fürdőismertetések 
gyűjteménye) 1900 óta Budapesten. 

i1. Könyvészet 1892—97. — Ország- Világ 1898. 
43. sz. arczk., 1902. apr. 27. jun. 22. — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 477. 1. — Balneo-
logiai Értesítő 1900. d e c z 15. 

Preyss Kristóf, wittenbergi tanuló, 
hova az egyetemre 1536. szept. 1. irat-
kozott be, pozsonyi származású. — Mun-
kái : 1. Epitaphia Viri Optimi Georgii Hel-
merici, Consulis quondam Goltbergensis 
Autoribus . . . Christophoro Preyss Pan-
nonio. Wittebergae, M. D. XXXVII. (P. 
két költeményt irt Helmericushoz). — 2. 
In Adventum Illustrissimi Principis . . . 
Alberti, Marchionis Brandenburgensis. 
Ducis Prussiae, &c. Academiae Franco-
phurdianae Gratulatio. Authore . . . 
Francophvrdiae ad Oderám, M. D. XLV. 
— 3. M. T. Ciceronis Vita, Et Studiorum, 
rerumq. gestarum história, ex eius ipsius 
libris, testimoniisq. potissimum observata, 
atque conscripta . . . Item, Oratio, De 
Imitatione Ciceroniana, eodem autore. 
Basiliae, M. D. LV. — 4. Ad Divum 
MaximylianumRom&norum Hvng: Boem. 
Regem . . . De Foelicissimo Suo Adventu, 
In Julium Montem Metropolim Marco-
mannorum, ad XV. Calend. Decemb. A. 
M. D. LXIII. Gratulatio Carmine Scripta. 
Olmütz. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 102. 1. — Bartholo-
maeid.es, Memoriae Ungarorium 12. 1. (Neve 
ßreissnek irva) .— Szabó-Hellebrant, Régi M . 
Könyvtár III. 1. rész 99., 111., 128.. 153. 1. 
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Preysz Móricz, bölcseleti doktor, fő-
reáliskolai tanár, a m. tud. akadémia 
levelező tagja, szül. 1829. júl. 23. Sopron 
meletti pasztán, hol atyja P. György bérlő 
volt ; gymnasiumi tanulmányait 1838-tól 
Sopronban végezte s 1844-ben Pestre jött 
a bölcseleti tanfolyamot hallgatni; 1845-
ben a bécsi műegyetemen a vegytani 
szakcsoportot tanulmányozta. 1852-ben 
kezdett Sopronban a gázvilágítás beho-
zatala mellett agitálni s ezen agitatiónak 
következménye lett a jelenleg már vi-
rágzó soproni gázvilágítás. 1853-ban Bécs-
ben a híres Schrötter vegytanár mellé 
a műegyetemen vegytani segédtanárrá 
neveztetett ki. 1855-ben a pesti főreális-
kolához hivatott meg a vegytan tanárává. 
Az absolutismus alatt behozott tanári 
szigorlatot 1856-ban tette le s éz idő óta 
tagja volt a vámhivatalnokokat vizsgáló 
bizottságnak. 1858-ban kísérletek által be-
bizonyította, hogy a borok közönséges 
megtörődése a levegő élenyének tulaj-
donítandó. Ugyanez évben kezdte meg a 
gázvizsgálatokatés az eredmény a világító-
gáznak lényeges javítása lett. 1859-ben 
igyekezett Pécsett is gázvilágítást létesí-
teni ; megkezdte a magyar borok vegy-
vizsgálatát is, a mennyiben minden hozzá 
beküldött bort ingyen megvizsgált. Ezen 
működése új életet ébresztett a magyar 
borászatban. 1861-ben föltalálta a borok 
állandósítását, melegítés által, a mit 4—5 
évvel később Pasteur is feltalált. 1861-
ben megkezdte a bor gyógyhatását tudo-
mányosan fejtegetni. A külföldi lapok-
ban hathatós érvekkel mutatta ki ama 
kedvező befolyást melyet a magyar borok 
vilsavtartalmuknál fogva az idegekre, az 
agyvelőre sa csontokra gyakorolnak.1861-
ben megindította a pesti vízvezeték kér-
dését s létesítése érdekében 1862-ben saját 
költségén utazta be Franczia-, Angol-, 
Németországot és Belgiumot. Agitált és 
megmaradt az ügy fejlesztése mellett 
mindaddig, míg az 1868-ban létesült. 1863. 
január 13. a m. tudom, akadémia leve-

lező tagjának, a pesti tornaegylet pedig 
1865-ben alelnökének választotta. 1865-
ben a pesti főreáliskolánál megindította 
a népszerű előadásokat felnőttek részére. 
1867-ben talált fel egy gázlángmérőt és 
megindította a mérnökegyletben az ipar-
múzeum kérdését. 1870-ben írt a borok 
eczetesedésének okairól; ekkor vizsgálta 
a vörös borok festanyagát. 1872-ben az 
akkori földmívelési miniszter által bo-
rászati pályaművek bírálásával bízatott 
meg. Még 1876-ban is ő volt az, ki az aka-
démián a magyar borok fehérnyetartalmát 
vizsgáltatni kivánta s ugyanekkor figyel-
meztette az akadémiát a Babó-féle kloster-
neuburgi mustmérő gyarlóságaira. 1866. 
januártól kezdve sorvadásos betegsége 
mindinkább zsongítá munkaerejét, míg 
1868-ban szabadságoltatott. Ez időtől 
fogva minden évben tavasztól őszig 
fürdőket és enyhébb éghajlatú vidékeket 
keresett föl, míg végre 1875-ben végleg 
hazaérkezett és többet hazulról el sem 
távozott. Szklenón tartózkodása alatt 
alapítványt tett, melynek kamataiból 
azon tót ifjak jutalmazandók, kik a 
magyar nyelvben legnagyobb előmenetelt 
tettek. Tiszteletbeli tagja volt a tokaj-
hegyaljai szőlőszeti társulatnak és rendes 
tagja több más társulatnak is. Meghalt 
1877. márcz. 24. Budapesten. — Czik-
kei a Wiener mediz. Wochenschriftben 
(1852. pecsenyédi savanyú víz vegyelem-
zése), a budapesti IV. ker. főreáliskola 
Programmjában (1855. Einiges über das 
Wesen und den Nutzen der Chemie, 1858. 
Mittheilungen aus dem chemischen La-
boratorium); a Borászati Lapokban (1860. 
A magyar borok vegybontásáról sat.); 
a P. Naplóban (1862. decz., 1863. jún. 
júl. A külföldi vízvezetékekről); a Gaz-
dasági Lapokban (1860. Vélemény és 
indítvány a borok megtörésének elhárí-
tására nézve, 1861. Néhány szó a ma-
gyar éjszaki vaspálya s a magyar borá-
szat érdekében, 1862. Néhány szó azon 
módokról, melyek a bor romlásának 
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meggátlására szolgálnak, A tokaji bor 
utóerjedéséről, 1866. A Sykes-féle szesz-
mérő, 1873. Az orsz. m. gazdasági egye-
sület t. szőlőszeti és borászati szakosz-
tályának) ; a M. Természettud. Társ. 
Közlönyében (1860. A Gerhard-féle jel-
legelmélet a szerves vegytanban, A 
borkő ikerkristályai, 3 ábr., 1862. Köz-
lések a pesti főreáltanoda vegyműhelyé-
ből, 1863—64. A pesti kútvizek légenyes 
tartalmáról, Aujeszky Lipóttal együtt, 
1865. Adatok a rubidirium előjöttéhez, 
A tokaji bor utóerjedésének meggátlásá-
ról) ; a M. T. Akadémia Értesítőjében 
(Math, és Term. K. IV. 1864. A Balaton 
vizének vegyelemzése); A Kertészgazdá-
ban (1866. A magyar borok javítása); 
az Akad. Értesítőben (1867. A bornak 
gyógytani hatásáról vegytani szempont-
ból ; ugyanez a Bud. Szemlében); a 
Tokaj-Hegyaljai Albumban (1867. A tokaji 
bor vegytani szempontból); a Math, és 
Term. Közleményekben (VI. 1868. Möl-
czer György szegedi ásványvizének vegy-
elemzése) ; a Wochenblatt für Land-und 
Forstwirtschaftban (1871—72. Über den 
Albumingehalt des Weines, Über die 
Bedeutung der Gerbsäure im Wein); a 
Borászati Füzetekben (1873. Az orsz. m. 
gazdasági egyesület szőlőmívelési és 
borászati szakosztálya 1873. febr. 20. 
tartott ülésének jegyzőkönyve); írt még 
az Orvosi Hetilapba, a Pester Lloydba, 
a Neues Pester Journalba, a budapesti 
ipar- és kereskedelmi kamara évi jelen-
tésébe s az Annalen der Oenologieba. — 
Munkája: Mölczer György szegcdiásvány-
vizének vegyelemzése (1863). Pest, 1868. 
(Math, és Természettudnmányi Közlemé-
nyek VI. 6.). 

Pesti Napló 1877. 75. SZ. — Borászati Lapok 
1877. 9. sz. (Molnár István). — Szinnyei K ö n y -
vészete . — Petrik Könyvésze te . — Uránia 
1902. 1903. — Ország-Világ 1903. 26. SZ. a r c ž k . 
1904. — V. Szalon 1905. 582. 1. 

Prezeker Mihály, a m. kir. helytartó-
tanács iktatója. — Kézirati munkája: 

História rerum penes Consilium Regium 
Locumtenentiale Hungaricum decursu 
Anni 1769. pertractatarum deductio ; ívrét 
123 lap (a pozsonyi ev. lýceum könyv-
tárában). 

Harmath Károly, P o z s o n y i evang . l yceumi 
k ö n y v t á r régi nyomtatványa inak és kézirat-
gyűj teményének i smertetése . Pozsony , 1878. 
és 1879. II. 25. 1. 

Pribék István (viliéi), felszentelt püs-
pök, régi nemes család sarja, szül. 1814. 
márcz. 18. Kenesén (Veszprémm.), hol 
atyja káptalani tiszttartó volt; a theolo-
giát a bécsi Pázmáneumban végezte. 
1837-ben szentelték pappá ; káplán volt 
1850-ig, midőn szemináriumi lelkiigazgató, 
1854-ben veszprémi kanonok és plébános 
lett; 1861. koppáni prépost, 1866. somogyi, 
1870. zalai, 1872. hantai főesperes és 
prépost lett; 1873. lorymai felszentelt 
püspök. 1875-ben Kovács Zsigmond 
püspöksége alatt lett püspöki vicarius, 
1888-bari pedig nagyprépost. Aranymi-
séjét 1888-ban mondotta. Meghalt 1898. 
júl. 12. Veszprémben. — Körlevele a 
Religióban (1887. I. Egyházmegyei kör-
levél, melyben mint káptalani helynök 
néhai Kovács Zsigmond elhunytáról ér-
tesíti az egyházmegyei papságot). — Mun-
kája : Jézus egyházának történelme alsóbb 
rendű iskolás gyermekek számára. Vesz-
prém, 1849. (Ism. Religio 1849. II. 21. 
szám.). 

Schematismus cleri dioee. Veszpr imiens i s 
1885. VII. 1. — Petrik Bibl iogr . — 1898 : Va-
sárnapi Újság 29. Sz. ( N e k r . ) , M. Állam 158. 
SZ., Budapesti llirlap 193. Sz. 

Pribely Ferencz, theologiai doktor, ka-
nonok, szül, 1780. okt. 4. Alsó-Szemeré-
den (Ilontm.); a bölcseletet és a theologia 
első három évét Nagyszombatban, a IV. 
tanévet 1803—4. Bécsben végezte. 1804-
ben fölszenteltetett és káplán volt So-
morján (Pozsonym.). 1814 őszén a Stu-
dium biblicum tanára lett Nagyszombat-
ban. Itt 28 évet töltött. Egyházmegyei 
könyvtárnok is volt. 1843-ban Nagyszom-
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batban kanonokká neveztetett ki, hol 1852. 
június 13. meghalt. — Czikke a Hírnök-
ben (1840. 66. sz. Régi könyvek az 
esztergomi főkáptalan könyvtárában). 
— Munkája: Incunabula typographiae 
in Ven. Capituli E. M. Strigou. Bibliotheca 
praefulgentia. Tyrnaviae, 1840. 

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. 
Nagyszombat , 1893. 414. 1. 

Pribicer Jakab, iskola-igazgató, besz-
terczebányai származású, valószínűen 
annak a Pryvicer Sámuelnek a fia, ki 
az 1550. pozsonyi országgyűlésen mint 
a hét bányaváros egyik követe jelent 
meg. P. 1575. szept. 21. iratkozott be a 
wittenbergi egyetemre. 1576-tól Besz-
terczebányán a híres strassburgi szárma-
zású Schremmel Ábrahám mellett mű-
ködött mint segéd-tanító. Külföldi tanul-
mányait Besztercze város költségén végez-
hette. 1580-ban Kassaváros tanácsa meg-
hívására febr. 29. elfoglalja ott az iskola 
igazgatói hivatalát. 1582 őszén beteges-
kedett és decz. meghalt. —- Munkái: 1. 
História De Sanheribo Rege Assyriorum 
Obsidere &vastare volentis urbem Hieroso-
lymorum, sub Ezechia Rege Iuda, quae 
describitur 4. Reg. 18 & 19. & 2 Parab. 
32. Item Isai: 36. 37. Carmine reddita in 
honorem . . . Reipub: Neosolien: Pa-
rentum ac Mecaenatum suorum . . . 
Witebergae, M. D. LXXVI. — 2. Tractatus 
de cometa, qui sub fînem anni a nato 
Christo 1577. conspectus est, Continens 
simul breuem eamq. generalem exposi-
tionem de causis Cometarum . . . Novisoli, 
M.D. LXXVIII. (Egyetlen példánya Berlin-
ben egy magángyűjtő birtokában van). 

Bartholomaeides, Memoria Hungarorum. 62. 
1. (Neve Privicernek irva).— Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár II. 37. 1. III. 1. rész 192, 
1. — Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 161. 
(Ifj. Kemény Lajos). 

Pribisch Dániel, ág. ev. esperes-lelkész 
Alsó-Poprádon (Szepesm.) — Munkája: 
Katechismus D. M. Luthera z Nemeckého 
yaziku na Slowénsky prelozený . . . Lőcse, 
1634. (A Lányi Illés-féle Abrahamides 

Izsák és Melickius Sámuel superinten-
densek által fordított és 1612-ben kiadott 
káté második kiadása). 

Klein, Nachrichten II. 415. 1. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár II. 137.1. — Slovenské 
Pohlady 1888. 40. 1. — Irodalomtörténeti Közle-
mények 1894. 426, 1. 

Priborovszki Valér. — Munkája: 
Precharnikova cerka. Pripovetka s pol-
jokog preveo Rajkó. Újvidék, 1893. (A 
pohárnok leánya. Elbeszélés). 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pricu János, felső kereskedelmi iskolai 
tanár, szül. 1875. jan. 21. Brassóban, 
görögkeleti vallású rumén szülők fia; el-
végezte a felső kereskedelmi iskolát, 
azután Anversben (Hollandiában) tett 
tanári vizsgát a kereskedelmi iskolákra 
vonatkozólag; azután visszatért Buda-
pestre s itt hallgatta a kereskedelmi tan-
folyamot és 1901-ben kereskedelmi iskolai 
tanári oklevelet nyert. 1896 óta a brassói 
felekezeti kereskedelmi iskola tanára. — 
Munkája: Contabilitatea a facelirol ín 
participatiune. Brassó, 1902. 

Barseanu, Istoria 595. 1. (Zászló J.l. 

Priegl Judit. —Munkája: Hóvirágok. 
Elbeszélések. Arad, 1894. 

M. Könyvészet 1894. 

Prieleszky Miklós Ferencz, bölcseleti 
mester, első éves theologiai tanuló a 
bécsi Pázmán-intézetben, trencséni szár-
mazású. — Munkája : Panegyricus Neo-
Dato De Coelo Ter Maximo Christiani 
Orbis Pontifici Spiritui Sancto Dictus In 
Basilica Divi Stephani Proto-Martyris 
coram senatu Populoq. Academico Defe-
rente . . . Sigismundo Sisero, é Societate 
Jesu . . . Perorante . . . Viennae (XVIII, 
század). 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 567. 1. 

Prielle (Antónia) Kornélia (Szerda-
nelyi Kálmánné), a nemzeti színház tisz-
teletbeli tagja, szül. 1826. jún. 1. Mára-
maros-Szigeten; atyja a franczia szár-
mazású P. József szíjgyártó volt, anyja 
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Székely Elenóra, erdélyi nő. P. a kereszt-
ségben Antónia nevet nyert, melyet azon-
ban még kiskorában felcseréltek a Kornélia 
névvel. Testvérei: Lilla (Rónai Gyuláné), 
Emilia (Láng Boldizsárné) és Péter mind 
a szini pályára léptek. P. kedve a szí-
nészethez a máramarosszigeti uri műked-
velők előadásain ébredt föl. Tizenöt éves 
korában lépett először színpadra Szatmá-
ron Tóth István társulatánál 1841. jún. 10. 
a Két gályarabok cz. drámában egy 11 
éves kis fiút játszva. Tóth István társulata 
három hónap múlva megbukott. P. ekkor 
Kilényi társulatához került, hol Déryné 
oktatgatta. Leginkább Erdélyben játszot-
tak ; itt találkozott Kántornéval is, ki 
barátságába fogadta. 1814-ben Nagy-Enye-
den ismerte meg Szigligeti s szerződést 
ajánlott neki a nemzeti színházhoz. A 
pesti nemzeti színházban első fellépte 
1844. decz. 17. történt, Szigligeti Zsidó 
cz. színműve Lizi szerepében. 1845 végén 
újra vidékre ment és a szabadságharczig 
Nagyváradon, Kecskeméten, Kolozsvárt 
és főleg Debreczenben játszott. Ez időre 
esik ismeretsége Petőfivel (1846.). 1847-
ben nőül ment Szerdahelyi Kálmánhoz, 
az akkor még kezdő színészhez; a há-
zasságot 1848-ban, mikor Szerdahelyi 
színésznek ment, felbontották. 1849. Hi-
dassy Elek földbirtokos huszárkapitányhoz 
ment nőül és egy időre visszavonult a 
színpadtól. Később Hidassy felcsapott szín-
igazgatónak s nemsokára elváltak. P. 
1857-ig maradt a vidéken ; azon év okt. 
lépett fel mint vendég a nemzeti szín-
házban Gauthier Margit szerepében ; 1859-
ben lett a színház szerződött tagja. Még 
egyszer 1861-ben magán ügye miatt meg-
vált a nemzeti színháztól és Pécsre ment 
Ressber társulatához; 1861-ben azután 
végleg tagja lett a nemzeti színháznak. 
Férjével, Szerdahelyi Kálmánnal, kivel 
másodszor is összekelt (1872-ben őszszel 
halt el), főerőssége volt a franczia drá-
mának. 1891. ünnepelte félszázados szí-
nészijubileumát. azóta a nemzeti színház 

tiszteletbeli tagja. A nyolczvan esztendős 
művésznőnél 1905. máj. 28. szülővárosá-
nak ifjúsága, ötven főnyi délczeg ifjú a 
tornaverseny alkalmából tisztelgett a 
Margitszigeten. — Czikkei és levelei a Ko-
szorúban (1879. Ismeretségem Petőfivel, 
ugyanerről az Arad és Vidékében 1886. 
90., 91. sz., a nagyváradi Szabadságban 
1886. 161., 163., sz., Egyetértés 1895. 344. 
sz., Művészeti lap 1896.); a Vasárnapi 
Újságban (1891. 43. sz. Apró visszaem-
lékezések. 1902. 22. sz. P. K. leveles lá-
dájából, 1903. 4. sz. Látogatásom Bolyai 
Farkasnál); levelezése Szigligetivel 1868., 
1874. (Rakodczay, Prielle Kornélia 215— 
229. 1.). 

Családi Kör 1862. 27. sz. köny. arczk. (Ma-
rastoni), 1874. 36. sz. köny. arczk. — Vasár-
napi Újság 1869. 25. s z . a r c z k . , 1890. 39. s z . 
arczk. 1901. 25. sz. arczk. 26. sz., 1902. 16. sz. 
( S z o b o r - k é p e ) . — Nemzeti Hírlap 1879. 124. SZ. 
( P . é s G y u l a i Pá l ) . — P. Napló 1879. 110. s z . 
— Hon 1879. 90. SZ. (Petőfi és P.) — P. Hír-
lap 1879. 337. SZ. (Szerdahelyi). — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1880. SZ. a r c z k . — Képes 
Családi Lapok 1881—82. 6. SZ. — Fővárosi 
Lapok 1887. 188. SZ. — Színészek Lapja 1887. 
29. sz. —Rakodczay Pál, Prielle Kornélia élete 
és művészete, Bpest, 1891. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 221. s z . — Ország-Világ 1898. 6. 
SZ. a r c z k . — Hazánk 1902. 129. Sz. — Bpesti 
Hirlap 1905. 149. Sz. 

Prietto Lipót János, orvosdoktor, spa-
nyol nemes, prágai származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de con-
tracturis. Budae, 1783. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pr i fach József.\ róm. kath. nagy-pré-
post, szül. 1826. nov. 6. ; fölszenteltetett 
1856. aug. 1/. és Székesfejérvárt segéd-
lelkész, a növendékpapok lelkiatyja s a 
képzőintézet tanára volt; 1857-től plébá-
nos Lovasberényben és 1859. alesperes. 
1868-tól püspöki titkár és levéltárnok, 
1874. szentszéki ülnök és a kerületi isko-
lák felügyelője, 1885. nagy-prépost, majd 
XIII. Leó pápa házi papja s püsp. helyet-
tes. Meghalt 1898. febr. 24. Székesfejér-
várt. — Munkái: 1. Egyházi beszéd, me-
lyet szent István első magyar király 
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egyháznemzeti ünnepén 1864. aug. 20. 
a székes-fehérvári főtemplomban mon-
dott. Székes-Fehérvár, 1864. — 2. Egy-
házi beszéd, melyet szent István első ma-
gyar király egyházi és nemzeti ünnepén 
1868. aug. 20. a székesfehérvári főtem-
plomban mondott. U. ott, 1868. 

Némethy Lajos, Szent István királyról mon-
dott dícsbeszédek. Bpest, 1881. 56. lap. — 
Petrik Könyvészete. — Schematismus Cleri 
dioec. Albaregalensis 1885. 103., 1898. 134. 1. 

Prigl Olga, — Munkája: Apró novel-
lák. Gyoma, 1897. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Prikkel (Réthei) Marian {Lajos), szent 
Benedek-rendi áldozópap és főgymna-
siumi tanár, szül." 1871. aug. 19. Csémen 
(Komárom), 1890. aug. 1. lépett a rendbe 
s 1896. jún. 28. szenteltetett fel. Gymna-
siumi tanár volt Sopronban, jelenleg a 
latin és magyar nyelv és irodalom ta-
nára Pápán. — Czikkei a Nyelvtudom. 
Közleményekben (1894. Osvallásunk egy-
két «nyelvi emléke». A «nap» szó. Az 
«ember» szó); a M. Nyelvőrben (1894. 
Késálkodás. Billikom. Monda. 1895. Pa-
nyóka. Yatalé sat.); a pápai gymnasium 
Értesítőjében (1904. A nyelvészet); a 
M. Szemlében (1904. Sírva vigad a ma-
gyar ?). — Munkája: A Pray-codex. írta 
és a m. tudom, akadémia I. osztályában 
felolvasta. Tanulmány. Pest, 1903. 

,11. Könyv-Szemle 1899. 192., 196. 1. — Á pan-
nonhalmi szent Benedek-rend Névtára 1902. é s 
a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Prileszky János (prileszi), bölcseleti és 
theologiai doktor, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, P. Mihály és Névedv Mária 
fia, szül. 1709. márcz. 16. Prileszen 
(Trencsénm.), 1724. október y. lépett a 
rendbe ; a költészeti és rhetorikai osz-
tályt Kassán, a bölcseletet Nagyszombat-
ban öt évig, a theologiát Gráczban és 
Nagyszombatban nyolcz évig tanította s 
ugyanott egyetemi cancellar, majd Bécs-
ben a Pázmán-intézet és a nagyszom-
bati papnövendékek kormányzója volt, 

utóbb rector Budán, Nagyszombatban és 
végre 1765—72-ben Kassán a nyomda 
igazgatója s az egyetem utolsó rectora 
volt. A rend feloszlatása (1773) után 
Trencsénbe vonult a kegyes-rendiek véd-
szárnyai alá, hol 1787-ben tartotta papi 
jubileumát. Meghalt ugyanott 1790-ben. 
— Eletét majdnem kizárólag a szent 
atyák és egyházi írók munkáinak kiadá-
sára fordította. — Munkái: 1. História 
Mariana brevi metro concinnata. Et hono-
ribus . . . . neo-baccalaureorum, dum 
in alma episcopali universitate Casso-
viensi soc. Jesu prima aa. 11. & philo-
sophiae laurea ornarentur . . . per Elegia 
XL. Cassoviae, 1733. (Névtelenül.). — 
2. Ludi poetici. U. ott, 1733. — 3. Elo-
quentia pathetica singulares virorum ij-
lustrium alfectus symbolis exornatos 
brevibus oratiunculis complexa. U. ott, 
1734. 12 a szövegbe nyomott rézmetszet-
tel. — 4. Acta Sanctorum Hungáriáé 
ex Jo. Bollandi S. J. & ejus Continua-
torum Openbus excerpta, et prolegomi-
nis ac notis illustrata. Semestre I. et IL 
Tyrnaviae, 1743—44. (Névtelenül.). — 
5. Annales compendiarii regum & rerum 
Syriae, numis veteribus illustrati, de-
ducti ab obitu Alexandri Magni, ad. Cn. 
Pompeji in Syriam adventum cum amplis 
prolegomenis. Inscripti honoribus . . . Má-
riáé Theresiae . . . dum sub ejusdem 
auspiciis in . . . universitate Tyrnaviensi, 
ex praelectionibus R. P. . . . universam 
philosophiam publice propugnaret, et 
munificentia regia cruce gemmata dona-
retur . .. comes Carolus Eszterhazy de 
Galantha. Yiennae, 1744. Két rézm. és 
19 rézm. táblával. — 6. Tractatus theo-
logicus de sacramentis in genere, et in 
specie de baptismo, coníirmatione, eucha-
ristia. In usum discipulorum elucubratus. 
Tyrnaviae, 1753., 1757. és 1765. — 7. 
Notitia sanctorum pairum, qui duobus 
primis ecclesiae seculis íloruerunt. U. ott, 
1753. — 8. Tractatus theologicus de Deo 
uno et trino, in usum scholae conscrip-
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tus. U. ott, 1754. (2. kiadás 1760., 3. k. i 
1767. U. ott.). — 9. Tractatus theolo-
gicus de poenitentia, extrema unctione, 
ordine, et matrimonio. In usum scholae 
conscriptus. U.ott, 1750. (Újabb kiad. 1766. 
U. ott.). — 10. Theologicorum prologome-
norum libri duo in usum scholae theo-
logicae conscripti. Viennae, 1761. — 11. 
Acta et Scripta Omnia Sandi Cypriani; 
in summam redacta et proloqui is, atque 
annotationibus illustrata.Tyrnaviae, 1761. 
Rézm. — 12. Acta et scripta Sancti 
Theophili patriarchi Antiocheni et M. 
Minutii Felicis in summam redacta et 
proloquiis atque annotationibus illustrata. 
U. ott, 1764. — 13. S. Irenaei, eppi et 
martyris acta et scripta suo ordine di-
gesta et annotationibus historico-theolo-
gicis illustrata. Cassoviae, 1765. — 14. 
Sancti Justini philosophi et martyris 
acta et scripta suo ordine digesta et 
annotationibus historico-theologicis illu-
strata. U. ott, 1765. — 15. Acta et scripta 
ss. Cornelii, Firminiani, Ponţii et Victo-
rini suo ordine digesta et annotationibus 
historico-theologicis illustrata. U. ott, 
1765. — 16. Trias priscorum patrum . . 
annotationibus historico-theologicis illu-
strata. Pestini, 1766. (Acta et scripta 
S. Gregorii Neocaesarensis episcopi, A. & 
s. S. Dionysii Alexandrini, A. et sc. S. Me-
thodii episcopi et martyris. Ezen czím 
alaţt is : Acta et scripta sanctorum Gre-
gorii Neocaesarensis, Dionisii Alexandrini 
et Methodii Lycii suo ordine digesta et 
annotationibus historico-theologicis illu-
strata. Cassoviae, 1766.). — 17. S. Leo-
nis I. papae cognomento Magni opera 
omnia. Pars I. Sermones ad populum 
romanum habiti. Praefationem vitam S. 
Leonis et notas aliquas adjecit quispiam 
e s. J. sacerdos. Editio prima in Hun-
garia. ü. ott, 1766. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 105. 1. — Stoeger, 
Scriptores 281. 1. — Scriptores Facultatis 
Theologicae Scient. Univers . Pest inensis . 
Pestini , 1859. — Nagy Iván, Magyarország 
C S a l á d a i I X . 483. 1. — I f j . Szinnyei József. 

Irodalmunk története 1771-ig. Bpest, 1876. 
— Petrik B i b l i o g r . — D e Lacker-Sammervogel, 
Bibl iothéque-Bibl iogr. VI. 

Prileszky Károly (prileszi), a hét-
személyes tábla birája, alnádor, P. József 
főszolgabíró s Tajnay Petronella fia, szül. 
1756. júl. 5. (keresztelés) Dubniczon 
(Trencsénm.), 1783-ban Trencsénmegye 
főjegyzője, 1790. másod-, 1791. első al-
ispánja, az 1792., 1796., 1802. és 1805, 
országgyűlésen követe; innét a k. táblához 
nevezték ki ; 1809-ben lett alnádor, utóbb 
kir. tanácsos, szent István-rend vitéze és 
a hétszemélyes tábla birája. Meghalt 1818. 
decz. 13. Pesten. — Munkája: Opus 
excelsae deputationis regnicolaris in 
publico politicis quoad objecta articulo 
67. anni 1791. regnicolariter sibi delata 
elaboratum. Posonii, 1826. (V. Elaboratum 
de limitationibus per jurisdictiones comi-
tatuum instituendis . . . VI. Elaboratum 
de ponderibus et mensuris). 

Tudom. Gyűjtemény 1818. X I I . 112. 1, — Aagy 
Iván, Magyarország Családai IX. 483., 484. 
1. — Petrik Bibliogr. 

Prileszky Miidós Ferencz (prileszi), 
nyitrai kanonok, P. János szolgabíró és 
Huszár Judit fia, trencsénmegyei szárma-
zású ; theologiai tanulmányait a bécsi 
Pázmány-intézetben végezte és mint első 
éves hittanuló s a szépművészetek és 
bölcseletek magisteresz. István templomá-
ban dicsbeszédet mondott. 1688-ban Bécset 
elhagyván, pappá szenteltetett és azután 
nemsokára a nyitra-városi plébániára 
segédlelkészül küldetett; 1695-ben nyitra-
városi plébánossá, 1701. kanonokká, utóbb 
pedig szent-lélekr-ől czímzett báth-monos-
tori apáttá neveztetett ki. Jeles szónok 
volt és a közügyekben is élénk részt 
vett. Meghalt 1730. máj. 6. Végrendeleté-
ben vagyonának nagyobb részét a haluziczi 
(Trencsénm.) plébánia-templomra hagyta, 
mely 1733-ban fel is építtetett.— Munkája: 
Panegyricus Neo-Dato De Coelo Ter 
Maximo Christiani Orbis Pontifici Spiritui 
Sancto Dictus in Basilica Divi Stephani 
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Proto-Martyris coram Senátu, Populoq. 
Academico, Deferente . . . Patre Sigis-
mundo Sisero . . . Viennae, (1686 körül). 
Neve Prieleszkynek írva. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 482. 
1. — Szab ó-He llebrant, R é g i M. Könyvtár III. 
2. rész 567. 1. — Vagner József, Adatok a 
ny i tra -város ip lébániáktör ténetéhez . Nyi tra , 
1902. 73. 1. 

Prileszky Pál (prileszi), uradalmi 
igazgató, híres jogtudós, előbbinek test-
véröcscse, ki, míg testvére r. kath. ka-
nonok, ő buzgó protestáns volt; herczeg 
Eszterházynak és a Thurzó-féle árvái 
uradalomnak jogügyi igazgatója volt. 
1721. máj. 19. az evangélikusok részéről 
Laxenburgban a királyi fölség előtti ki-
hallgatáson Jeszenák Pál, Gyürky István 
sat. társaival részt vett. Meghalt 1743-
ban Pozsonyban. — M unkái: 1. Opusculum 
quaestionum, cum subnexo circa easdem 
discursu de pecorum et pecudum abac-
tionibus, seu abvagiationibus, hasque 
concomitantibus considerationibus. Quo 
dominorum principalium suorum, domini 
officiales, in eorundem bonis constituti. 
hancque materiam in dies obviam ha-
bentes, pro casuum occurrentium diver-
sitate, aliquam directionem, & informa-
tionem habere possint. Connotavit . . . 
Posonii, 1735. és Hely n., 1737. — 2. 
Quadripartitum juris consuetudinarii in-
clyti-regni Hungáriáé ad elaborandum, 
susceptum, in suos libellos redactum, 
et tractans parte prima de personis. 
Parte secunda de rebus earumque ac-
quirendo dominio. Parte tertia de actio-
nibus. Parte quarta de juribus & juris-
dictionibus dominorum terrestrium. Sop-
ronii, 1743. — Kézirati munkája: Diarium 
Commissionis proconstitucndo Systemate 
Juridico anno 1717. deputatae, opera 
et industria . . . ejusdem Commissionis 
Concommissarii, ívrét 946 lap (a gyula-
fehérvári Batthyány-könyvtárban). 

Horányi M e m o r i a I I I . 106. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 482., 483. 1. — 
fíeke Antal, Index manuscr iptorum Biblio-

thecae Bat thyan ianae . K. -Fehérvár , 1871. 17. 
1. _ Figyelő XVIII . 155. 1. — Petrik Bibl iogr. 
— M. Könyv-Szemle 1901. 272. 1. 

Prileszky Tádé '(prileszi), bölcseleti 
doktor, országgyűlési képviselő, P. Fe-
rencz, kerületi táblai ülnök és Gáal Anna 
fia, szül. 1826-ban Emőkén (Nyitram.); 
középiskolai tanulmányaitMagyar-Óváron 
és Váczon végezte ; a pozsonyi akadémia 
hallgatója is volt. 1844-ben a pesti egye-
temen bölcseletdoktor lett. 1847-ben ügy-
védi vizsgát tett. 1848 előtt Pozsony vár-
megyejegyzőjevolt. A szabadságharczban 
mint nemzetőr vett részt nevezetesen a 
felvidéken a Hurbán elleni actiókban. 
1851-ben a Kálózdy zenebandájával kül-
földre ment és azzal Amsterdámban is 
megfordult; azonban a zenebandát el-
hagyta ; de ő azért külföldön maradt ; 
csak 1854-ben tért vissza. Ekkor több 
nagyobb uradalom igazgatását vállalta és 
több hitelintézet létesítésében vett részt, 
alapította a trencséni takarékpénztárt és a 
pozsonyi iparbankot, melynek elnöke 
volt. Pozsonyban a Hungária biztosító 
bank igazgató-tanácsosa is volt. 1861-ben 
alapította Pozsonyban a nemzeti kört 
melynek több évig elnöke, Pozsony- és 
Trencsénmegye bizottsági tagja volt. 1867-
ben Pozsonyban városi képviselővé vá-
lasztották. 1869-ben Nagyszombat válasz-
totta meg képviselővé; e kerületet hat 
évig képviselte, azután a stomfai kerület 
választotta meg. Megválasztása óta a 
delegatiók tagja és állandóan a közös 
zárszámadásoknak előadója, a közös 'ál-
lamadóságok felügyelő-bizottságának alel-
nöke és a mşgyar képviselőház zárószám-
adási bizottságának elnöke volt. 1887-
ben kisebbségben maradt. 1892-ben újra 
megválasztották a stomfai kerületben. 
A képviselőházban többször felszólalt és 
adomáival,'tótos kiejtésével vidám han-
gulatot keltett. Közönségesen «tót feje-
delemnek» hívták. A szabadelvű pártnak 
volt tagja és különösen a Tisza-kormány-
nak hűséges támogatója. Nagyszombat 
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Erzsébetváros és Stomfa díszpolgára volt. 
Meghalt 1895 nov. 13.Pozsonyban.— Czik-
keket írt a politikai lapokba.—Munkái: 
1. Autonomia. Pozsony, 1869. (Előbb az 
Autonómiában. Ugyanez német fordítás-
ban ezen czímmel: Erläuterungen über 
den Begriff der katholischen Autonomie 
unseres Vaterlandes. U. ott, 1869.). — 
2. Der thatsächliche Stand unserer Staats-
Finanzen mit Schluss des Verwaltungs-
jahres 1871. Pest., év n. — B. Állam-
háztartásunk tíz évi eredményei. Buda-
pest . . . Szerkesztette a Szabad Egyház 
czímű.katholikus politikai napilapot 1869. 
júl. 15-től 1872. jún. 27-ig Hatala Pé-
terrel együtt. — Arczképe: kőnyomat, 
nyomt. Gerhart H. Bécsben 1869-ben. 
(Vereby, Honpolgárok könyvében). 

Magyar Hírlap 1851. 527. s z á m . — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g Csa ládai IX. 483., 485. 
lap . — Vereby Soma, Honpo lgárok K ö n y v e . 
Pest , 1868. III . köny . arczk. — Ortvay T i v a -
dar, Száz év e g y haza» főiskola é letéből . 
P o z s o n y , 1884. 293. 1. — Szabadelvű Naptár 
1885-re 249. 1. arczk . — Sturm Albert, Ország-
gyűlés i Almanach. Bpest, 1892. 296. 1. — 
Pesti Napló 1895. 813. SZ. — Vasárnapi Újság 
1895. 46 . SZ. a r c z k . — Budapesti Hírlap 1895. 
311. SZ. 

Primes György, r. kath. plébános és 
segniai apát, előbb (17-42 körül) Kis-
Martonban (Mattersdorf, Sopronm.), majd 
1762 körül Sopronban volt plébános. — 
Munkái: 1. DIVInae gratlae MagnaLIa 
et saCi'Is LIterIs atqVe patrlbVs qVae-
slta, et in honorem divi archangeli 
Michaelis, angelorum principis, in regno 
coelorum maximi, Christi in terris ecc-
lesiae militantis archistrategi, ac custodis 
semper glorioşi, e publico suggestu, festo 
eidem die, panegyrico celebrata. Das ist die 
grosse Gnad und Wunderthaten Gottes, 
durch welche Michael zu einem Gross-Fürs-
ten deren englischen Heerscharren und 
grössten im Himmelreich erhoben wird. 
Gezogen aus göttlicher Schrifft, und heil. 
Vättern. Auf dessenhoheFest-Begängnuss 
in eine Lob-Bed verfasset. . . Oedenburg 
1739. — 2. Der Sohn des Menschens, 

an Statt Gottes durch priesterliche Würde 
erhoben, aus zweyfachen Gewalt über den 
wahrhafft- u. sittlichen Leib Christi. 
Oder göttliche Würde in der hochwür-
digen Priesterschaft geehrt, u. erwiesen 
als Nicolaus Schmitth. sein erstes Mess-
Opfer in der Pfarr-Kirchen des hochfürst-
lich Esterhasischen Marek Marterstorff 
hoch-feyerlich gehalten am 7. Tag Oc-
tobris anno í 742. U. ott. — 3. Ehr- u. Lob-
Rede da Ihro Excellenz der Hochgeborne 
Herr J. Caesar Graf v. Badicati, General 
Feldmarschall-Lieutenant und Obrister 
vor sein hochlöblich uraltes Curassier-
Begiment die neue Eständärde hoch-
feýerlich einweyhen liesse. Vorgetragen in 
der königl. Freystadt Oedenburg, 1754. 
den 26. Junii. U. ott. — 4. Trauer- und 
Trost-Rede über den Tränen-würdigen 
Tod da Ihro Durchlaucht des Heil. Bö-
mischen Beichs Fürst Paulus Antonius 
Esterházy de Galant.ha, der löbl. Oeden-
burgerGespannschaftErb-Obergespann&c. 
das Zeitliche gesegnet, und zu seinen 
glorreichen Vorvättern beygesetzet wor-
den in Eisenstadt bey einer solennen 
Leich-Besingnuss den 21. Tag des Monaths 
Mártii 1762 verfasset und vorgetragen. 
U. ott. — 5. Kurze Anrede als . . . Beichs-
Graf Adamus Ludovicus Stahrenberg... 
mit . . . Frau Eva verwittibten Gräfin 
von Herbeviller, gebohrnen Baronesse 
von Mesko, feyerlich getraut worden. 
U. otl, 1765. 

Petrik B i b l i o g r . 

Primics György, bölcseleti doktor, ál-
lami geologus, 1878-tól 1887. okt. l-ig 
tanársegéd volt a kolozsvári egyetemen, 
hol az ásványtant tanította; azután 
állami geologussá neveztetett ki a m. 
kir. földtani intézethez. Midőn 1893 nya-
rán geologiai felvételek végett a Bihar 
hegységeibe utazott, Belényesen szívszél-
ütés érte s aug. 9. meghalt 43 éves 
korában. — Czikkei a kolozsvári Orvos-
Természettudományi Értesítőben (II. Ter-
mészettudományi szak, 1881. Bészletes 

5. tv sajtó alá adatott 1.905. június. 13 
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jelentés az 1879. ásványföldtani körutam-
ról, 1882. A Kis-Szamos forrásvidéki hegy-
ség eruptiv kőzetei, ugyanannak gránitos 
kőzetei, 1883. Ásványtani Közlemények 
Erdélyből, 1884. Az erdélyi határhegység 
geologiai viszonyainak és a róla készített 
új földtani térképeknek ismertetése, 1885. 
Új adatok Erdély mineralógiájához, Je-
lentés az évi ásványgyűjtő és geologiai 
kirándulásaimról); aTermészettudományi 
Közlönynek is munkatársa volt. — Mun-
kái: 1. Erdély és a hegyes Drócsa-Piet-
rosza hegység diabasporhyritjeinek és 
melaphyirtjainak vizsgálata. Értekezés a 
tudori fokozat elnyerése végett. Kolozsvár, 
1878. — 2. A Kis-Szamos forrásvidéki 
hegység kristályos palakőzetei. Kőnyom, 
táblával Bpest, 1883. (Mathem. és ter-
mészettud. Közlemények XVIII. 11.). — 
3. A fogarasi havasok és a szomszédos 
Románia hegység geologiai viszonyai. 
Színezett térképpel és kőnyom, táblával. 
U. ott, 1883. (A m. kir. földtani intézet 
Évkönyve VI. 9. Németül. U. ott és kül.-ny. 
1884.). — 4. A keleti Kárpátok geologiai 
viszonyai. Két szelvénynyel és egy táb-
lával. U. ott, 1884. (Értekezések a ter-
mészettudományok köréből XIV. 4.). — 

5. A radnai havasok geologiai viszonyai 
különös tekintettel a kristályos palákra. 
Két táblával. U. ott, 1886. (Mathem. és 
természettud. Közlemények XXI. 2.). — 
6. Az erdélyi részek tőzegtelepei. U. ott, 
1892. (A m agy. királyi földtani intézet 
Évkönyve X. 1. Németül. U. ott, 1892.). 
—r- 7. A Csetrás hegység geologiája és 
ércztelérei. A kir. m. természettudományi 
társulat megbízásából. Térképmelléklettel 
és 9 ábrával. U. ott, 1896. 

<>/. Könyvészet 1886.. 1892., 1896. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Egyetértés 1893. 230. SZ. 

Vasárnapi Vjság 18g3 . 35 . Sz . ( N e k r . ) . — A 
koloszvári egyetem t ö r t é n e t e és s ta t i sz t ikája . 
Kolozsvár, 1896. (Acta 1895—96. Fase. II.) 
110. 1. 
Primitivus. L. Pöck Konrád. 
Princz Miklós. — Munkája: Útmutató 

fogyasztási-adó és regále fizetésére kő-
i d S z i n n y e i .T„ Magyar Irők XI 

teles felek és beszedésére hivatott köze-
gek használatára. Fennálló törvények, 
rendeletek és utasítások alapján. Miskolcz, 
1881. 

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

Printz Móricz. — Munkája: Mayblumen, 
zur Vermählungsfeyer des Brautpaares: 
Frl. Josephine Wild und Herrn Alexander 
Posz. Ofen, 1838. 

Petrik Bibliogr. 

Prinner András, ág. ev. lelkész Med-
gyesen (Mörbisch, Sopronm.). — Munkái: 
1. Worte der Wehmuth und des Dankes. 
Eine Abschiedspredigt gehalten am 2. 
Sonntag in der Fasten den 19. Februar 
1826. in der ev. Kirche der ev. Gemeinde 
A. C. zu Oedenburg. Oedenburg, 1826. — 
1 .Predigt in Bezug auf das in der Nacht 
vom 24-ten auf den 25-ten Jänner 1833 
stattgehabte Brandunglück in Mörbisch. 
U. ott. 

Petrik B ib l i ogr . 

Prinz Gyula, bölcseleti doktor, geolo-
gus és földrajzíró, egyetemi asszistens, 
P. József déli vasúti felügyelő és sika-
bonvi Angyal Feri fia, szül. 1882. jan. 11, 
Molnáriban (Vasm.); középiskoláit Nagy-
kanizsán és a budapesti I. ker. állami 
főgymnasiumban végezte, azután a buda-
pesti, berlini, majd a boroszlói egyete-
meken tanult; utóbbi helyen bölcselet-
doktori oklevelet szerzett s ugyanott 1903. 
jún. 1. egyetemi tanársegéd lett. 1904. 
szept. 1. a budapesti egyetemi föld- és 
őslénytani intézet gyakornokává nevez-
ték ki. A földrajzi társaságnak alapító, 
az egyet. term. szöv. levelező és a ma-
gyar turista-egyesület választmányi tagja. 
— Czikkei: a Turisták Lapjában (1903. 
Kirándulás a Fertő tavához); a Zoologiai 
Lapokban (1903. Régi világ, még egy 
állattani kert) ; a Neues Jahrbuch für 
Mineralogieban (1904. Über Rückschlags-
formen bei lianischen Ammoniten); a 
Földrajzi Közleményekben (1904. Könyv-
ismertetések és vitatkozások, 1905. Ma-
gyarország közlekedésügyének földrajzi 

6 
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tanulmányozása); a Földtani Közlönyben 
(1905. Tarajképződés a phyllocerások 
családjában, Piszkei dumortieriák, Ada-
tok a Frechiella Prinz-nem ismeretéhez, 
Geologiai megfigyelések a Klak-hegység-
ben); a Vasúti és Hajózási Hetilapban 
(1905. A földrajz-tudomány új irányairól, 
Fiume és kikötő-versenytársainak a föld-
rajzi helyzet nyújtotta előnyeiről); a 
Természettudományi Közlöny Pótfüzeté-
ben (1905. A klima története). — 
Munkái: 1. Die Fauna der älteren Jura-
bildungen im nordöstlichen Bakony. Inau-
gural-Dissertation, die am 9. Juli 1904. in 
der Aula Leopoldina öffentlich vertheidi-
gen wird... Opponenten. . . Axel Schmidt 
& Zoltán Szabó. Bpest, 1904. (Doktori 
értekezés.) — 2. Az északkeleti Bakony 
idősb jurakorú rétegeinek faunája. 38 táb-
lával. U. ott, 1904. (Különlenyomat a M. 
kir. földtani intézet Évkönyve XV. k. 1. 
füzetéből). 

Cortina 1905 I. sz. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról és önéletrajzi adatok. 

Pritz Ferencz Xaver, r. kath. lelkész 
és nevelő Pejacsevics Vincze grófnál 
Verőczén. — Munkája: Stimme der 
Wahrheit für alle Menschen. Oedenburg, 
1792. 

Petrik Bibliogr 

Privigyei Ananiás, ág. ev. lelkész 
Halmágyon (Kőhalomszék). — Munkája : 
Néhai mélt. Frónius Mihály ur, volt 
gubernialis consiliarius és ns. Brassó 
vidéke s városa fő-birája ő nagysága 
tetemei felett mondott halotti beszéd 1799 
juniusnak 30. ns. Kőhalomszékben a 
halmágyi ev. ekklesiában. Nagy-Szeben. 

Petrik Bibliogr. 

Privigyei Miklós, orvosdoktor, thorni 
tanuló, privigyei (Nyitram.) származású. 
— Munkái: 1.Luna Crescens, sive Strená 
Calendis Jani Sacra, quam . . . Georgio 
Hübnero, Pro-Gonsuli . . . Maecenati. 
Stúdiósáé Juventutis Munificentissimo, 
debitae observantiae Symbolon testaturus 
inscripsit. IngressVs faVstVs sít gressVs 

gratlor annl, FIrMa DeCVrsVs prosperitate 
LaVet! Thoruni(1691). - 2. Dissertationem 
Chirurgico Medicam De Poronychia . . . 
Praeside Dn Bernhardo Albino . . . Ad 
Diem 2. Novembr. Anno M. DC. XCIV. 
publicae eruditorumindagationi permittet 
. . . Francofurti ad Viadrum. — 3. Epistola 
medica proemialis ad proceres incl. regni 
Hungáriáé incl. comitatus Trenchin. et 
vicinorum locorum perscripta. Zsolnáé. 
1717. 

Uj )1. Athenas 580. 1. — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 2. rész. .^99., 457. 1. 

Privigyei Miklós, tanuló a wittenbergi 
egyetemen, hova 1701. okt. 20. iratkozott 
be, magyarországi nemes származású. — 
Munkái: 1. Periódus Qvadrimembris 
Erotematum Genealogicorum Authoris 
Anonymi, in §§ Disposita Latinitateque 
donata, atque opera pertenui . . . Witte-
bergae, 170'^. — 2. Apostrophe Sacra 
Saeculi XIIX. numerum parem numero 
dierum compare condecorans, hoc est 
Jubilaei II. almae Leucor. lucem natalem 
quae 18. Octobris est Anni 1. ob oculos 
statuens: ad ductum Eobanicum concin-
nata, et Calendis Januariis Anni 1704. 
lucisutriusquememoriamrite recolentibus 
Authore.. . consecrata. U. ott. — 3. Epi-
baterion, Anagrammatismo Regii Tituli 
condecoratum, atque Regio a Sponsalibus 
Serenissimis Nati Unici Et Haeredis, 
Taedas Brenno-Hannoveranas Coronan-
tibus, ac Belgis Reditui, et Ingressui 
Carolinaeburgum Anno, Mense Die, queis 
Ter-Dena AVgVstI CaroLInaebVrgI aDIt 
oras, ReX & DVX, BataVa Gente rlgante 
Vlas. Minerva rudi Servi humillimi . . . 
Coloniae Marchicae (1706). 

Weszprémi Succincta Medicorum Biogr. III. 
Dec. I—II. 507. 1. — Katona, História Critica 
XXXVII. f>99. 1. — Bartholomaeides, Memo-
riae Ungarorum 199. 1. — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár l I I . 2. rész 609., 643., 657.1. 

Privigyei Pál. (Álnév ?). — Munkája : 
Magyarország nem volt, hanem lesz. 
Politiko-romantika. Gyöngyös. 1887. 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
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Privitzer Ferencz, theologiai doktor, 
a beszterczebányai püspöki megye alum-
nusa s theologiai tanuló. — Munkája: 
Positiones ex jure naturali, publico uni-
versali et gentium, nec non jure ecclesi-
astico universali. Pestini, 1819. 

A. bpesti egyetemi könyvtár példányáról. 

Privorszky Alajos, bölcseleti doktor, 
állami főreáliskolai tanár, P. Alajos bánya-
tanácsos és pénzverőhivatali igazgató fia, 
szül. 1873. június 3. Körmöczbányán 
(Barsm.); középiskolai tanulmányait a 
körmöczbányai főreáliskolában, a felsőb-
beket pedig a budapesti József-műegye-
temen végezte. Helyettes tanárrá 1895-
ben neveztetett ki s ezen minőségben 
egy-egy évig az egri, aradi s kecskeméti 
állami főreáliskolánál működött. 1898-ban 
rendes tanár lett; ezen évben nyert, 
középiskolai tanári és 1902-ben doktori 
oklevelet. 1899-ben a temesvári áll. fő-
reáliskolához került, a hol jelenleg is 
működik. — Czikkei a Math, és Phys. 
Lapokban (1895. A térbeli görbék elmé-
letéhez, 1900. A számok oszthatósága 
elméletéhez, 1901. A görbe felületek el-
méletéhez) ; a Délmagyarországi Termé-
szettudományi Füzetekben (Bolyai János 
világhírű mathematikus élete és geome-
triai rendszerének alapjai, A gravitatio 
és a hajítás a Bolyai-féle térben). — 
Munkája : A másodrendű felületekre le-
fejthető regulusz-felületekről. Temesvár, 
1902. 

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

Próbáld Károly, honvédségi főhad-
biztos, szül. 1856. júl. 14. Budapesten; 
gymnasiumi tanulmányainak befejezése 
után bölcseleti, majd joghallgató volt. 
1874—5-ben mint egyévi önkéntes az I. 
vártüzér-ezrednél szolgált és 1875. nov. 
1. tartalékos tüzérhadnagygyá neveztetett 
ki. 1885. jan. 1. mint szab. áll. hadnagy 
a honvédséghez helyeztetett át és ez évi 
máj. 1. óta a honvédségnél tényleges 
szolgálatban áll. 1885. máj. szab. áll. 

főhadnagy lett s 1885—87-ben a cs. és 
kir. hadbiztossági tanfolyamot hallgatta; 
1887. nov. 1. mint főhadnagy a kezelő-
tisztek állományába helyeztetett át s mint 
ilyen a honv. minisztérium YI. ügyosz-
tályában, majd a IY. kerületnél tett szol-
gálatot. 1890. máj. 1. a honvéd hadbiz-
tosság állományába lépett át mint alhad-
biztos, 1893. máj. 1. hadbiztossá, 1898. 
máj. 1. II. oszt. főhadbiztossá lépett elő. 
A honvédségnél 1887—88-ban a honvé-
delmi minisztériumban, 1888—1890. és 
1893—95-től jelenleg ismét a honvédelmi 
minisztériumban alkalmaztatott, hol előbb 
a VI. ügyosztályban szolgált, most pedig a 
XVIII. ügyosztályban működik. — Czikkei 
a Ludovika Akadémia Közlönyében (1892. 
Az élelmezés háború idején és az azt 
szabályzó új utasítás és kisebb közlések). 

ludovika Akadémia Közlönye 1899. 685. 1. 

Probs t Adolf. — Munkája: Reminis-
zenzen des.. . aus den Jahren 1859—1873. 
Pressburg, 1899. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Probszt Dénes, r. kath. plébános, szül. 
1840. szept. 25. Nagy-Bosányban (Nyitra 
megye) ; ifjú korában a katonai pályára 
érzett hivatást, belépett a pozsonyi II. 
Sándor gyalogezredről nevezetes katona-
nevelőintézetbe, melyből azonban szem-
baja miatt kilépett. Gymnasiumi iskoláit 
Váczon és Nagyszombatban, a theologiát 
Esztergomban végezte. 1863. febr. 12. 
fölszenteltetett. Segédlelkész volt Tardos-
kedden, Udvarnokon, Garamujfalun, Bur-
Szent-Györgyön és Budapesten a Teréz-
városban és Krisztinavárosban ; a 70. sz. 
magyar gyalogezred lelkésze is volt. 1867. 
jan. 1-től helyettesplébános volt Köpösdön 
(Nyitramegye), majd plébános Kékkőn 
(Nógrádm.) s 1901. május 1. óta Nagy-
szombatban nyugalomban él és 1880. 
máj. 25-től a szent sír jeles rend lovagja. 
— A «ne nyúlj hozzám» ügyeket (korhadt 
közállapotok, árva-ügy, zsidókérdés sat.) 
éles tollával kíméletlenül ostorozza a 
lapokban. Legtöbb czikke a Függetlenség, 

5* 
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Magyarország, West-Ung. Grenzbote sat. 
lapokban jelent meg. 

Zelliger Alajos, Egyház i írók Csarnoka 
414. 1. — Nimethy Ludovicus, Series Parocho-
rum. Strigonii,. 1894. 875. 1. — Sehematismus 
Cleri Strigonensis 1905. 179. 1. 

Probstner Adolf, birtokos és magyar 
nemes; korán árvaságra jutott ; protes-
táns gymnasiumot és akadémiát végzett. 
Munkája : Briefe eines pensionirten Ehe-
mannes und Vaters an seine Freundin 
als Beilage zu einem Monstreprocess in 
Druck gegeben und seiner Frau und 
seinen vier Kindern gewidmet. Pest, 1861. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Probstner Alfréd, m. kir. pénzügy-
minisztériumi segédfogalmazó, jelenleg 
főbányatanácsos. — Munkája: Az aczél 
edzése, elmélet és gyakorlatban. Irta Rei-
ser Fridolin. Ford. Selmeczbánya, 1883. 

Kisilingstein Könyvészete . 

Probstner Gyula, földbirtokos, szül. 
1830. nov. 17. Lőcsén (Szepesm.). — 
Német költeményeket és elbeszéléseket 
írt a hazai s külföldi lapokba. — Mun-
kája : Bäthsel und Gedichte. Bpest, 1892. 
— Jegye P. 

Önéletrajzi adatok. 

Proch Henrik. — Munkája: Ddn 
Pasquale, komische Oper in drei Acten; 
nach dem Italienischen bearbeitet . . . 
In Musik gesetzt von Gaetano Donizetti. 
Pesth, 1847. 

Petrik Bibliogr. 

Prochaszka Antal, a budap'esti spiri-
tiszta társaság titkára. — Munkái: 1. 
XI Thesen an Spiritismus und seine 
Anhänger. Beantwortet. Pest, 1873. — 
2. Reflexionen aus der Geisterwelt. Durch 
die Medien des Vereines «Geistige For-
scher» in Budapest. Ein Werk für geistige 
Wissenschaft und Belehrung. Heraus-
gegeben vom Vereins-Comité. Budapest, 
1873., 1875., 1876. Három kötet. (Többek 
közreműködésével, kiknek czikkei álnév 
alatt jelentek meg.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Prochaszka József nyug. ág. ev. tanító 
Pozsonyban, hol 188^. okt. 15. meghalt 
76. évében. — Munkája: Skolka reči 
uherské. Kőszeg, 1846. (Turcsányi La-
jos német munkájának ford.). 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról és gyászjelentés. 

Procháska Tamás, premontrei kano-
nok-rendi áldozópap és tanár, szül. 1815 
körül Magyarfalun (Pozsonym.); 1843-ban 
a gymnasium I. oszt. tanára volt Rozs-
nyón, 1846. a II. humaniórákban tanított 
Lőcsén, 1847-ben az ujjá alakított rozs-
nyói gymnasium osztályaiban ; 1854-ben 
N.-váradon, 1855. Rozsnyón, 1862.Kassán 
volt tanár, 1863. pedig Jászon a paeda-
gogiai intézet tanára volt, hol hosszas be-
tegség után 1865. nov. 19. meghalt 50 
éves korában. — Munkái: 1. Öröm-
zengzet, melyet mélí. keresztszegi és 
adorjáni gróf Csáky Tivadar úrnak, tek. 
Szepesvármegye örökös és valóságos fő-
ispánjának, beiktatási ünnepélye alkal-
mával 1846. Nyárutó 4-én a lőcsei kir. 
középtanoda tisztelete jeléül nyújtott. 
(Lőcse.) — 2. Dalkoszorú, melyet mélt. 
s ft. Kollárcsik István úr ő Nagyságnak, 
midőn rozsnyói megyés püspöki székébe 
Bőjtmáshava 2-án 1851. iktattatnék, a 
rozsnyói kir. gymn. tisztelettel felajánl. 
Rozsnyó, 1851. — 3. Ünnepi dal nagys. 
s ft. Markovits Antal rozsnyói nagy-
prépost aranymiséjére. U. ott, 1859. — 
4. Carmen jubilare honoribus illustr. ac 
Rev. Dni Georgii Lipcsey electi Episcopi 
Tribunicensis, Cath. Eccl. Cassov. Prae-
positi Maioris, dum superatis in sacer-
dotio dimidii secuii laboribus, solemno 
s. Missae sacriíícium Deo offerret. V. 
Kalend. Oct. 1863. in documentum pro-
fundae venerationis dicatum. Cassoviae, 
1863. 

Schematismus Canonicorum Regularium 
Ordinis Praemonstratensis Regiae Praeposi-
turae S. Joannis Baptistae de Castro Jászó. 
Cassoviae, 1891. 151., 193. 1. 
Prochnov József, orvosdoktor, egye-

temi magántanár, szül. 1857-ben Vörös-
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várott (Pestm.); egyetemi tanulmányait 
a budapesti egyetem orvosi karánál el-
végezvén, 1881-ben egyetemes orvos-
doktorrá avattatott. 1882-ben ösztöndíjas 
műtőnövendék lett az I. sebészeti klini-
kán s ugyanitt később mint második, 
majd mint első tanársegéd működött. 
Magántanári képesítést nyert 1894—95-
ben s mint ilyen az erőművi sérüléseket, 
különös tekintettel a csonttörésekre és 
ficzamokra adja elő az I. sebészeti klini-
kán. A m. orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlései állandó központi választ-
mányának titkára. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1885. Bélbetüremkedés esete); 
a Gyógyászatban (1886. Vízsérvről, 
1887. Spontán csonttörések, Kígyómarás 
esete, 1888. A vállficzamról, Észrevételek 
kóroktanához és therapiájához, A nervus 
űlnaris idegrostagja, 1889. A húgycsőbe 
és a hólyagba jutott idegen testekről, 
németül a Deutsche med. Wochenschrift-
ben 1892, 1890. Újabb kőműtéti esetek, 
1891. Adatok a húgyhólyagkövek kép-
ződésének ismeretéhez, Érdekesebb da-
ganatok esetei, 1892. Traumás-epiphysis 
leválás, 1894. A kis kaliberű lövedék 
hatásáról, 1895. Ujabb kőműtétek); a Brit. 
Med. Journalban (1888. A contribution 
to the statistics of stone operations); a 
Honvédorvosban (1888. Az első seb. kó-
rodán 1887—88-ban észlelt lőtt sebek, 
németül az Internationale klin. Bund-
schauban 1889., 1890., 1888—89. tanévben 
észlelt lőtt sebek, 1888—89. tanévben 
észlelt csonttörések, 1891. Az egyetemi 
első seb. kórodán 1888—89. kezelt erő-
szaki sérülések); a Mentők Kézikönyvé-
ben (1891. Mentő eljárás a törzs és vég-
tagok csontjai törésénél és ficzamánál); 
a Wiener med. Wochenschriftben (1892. 
Beiträge zur Kenntniss der Harnsteinbil-
dung); a Zeitschrift für Chirurgieben (1892. 
Einige interessantere Fälle von Ge-
schwülsten) ; a Centralblatt für Chirurgie-
ben (1892. Zur Frage der Chloroform-
narkose) ; az Ünnepi dolgozatok Kovács 

tanár 25 éves tanárkodásának emlékére 
czímű munkában (1894. Húgykőműtétek-
ről); a Wiener allgemeine med. Zei-
tungban (1894. Über die Wirkung des 
kleinkalibrigen Geschosses). — Munkái: 
1. Magyar Orvosok és természetvizsgálók 
1896. szept. 12. Budapesten tartott XXVIII, 
vándorgyűléseinek történeti vázlatai és 
munkálatai. Bpest, 1896. — 2. Útmutató 
a hadsebészetben. 96 ábrával és 6 kőny. 
táblával. U. ott, 1898. — 3. A székesfő-
városi szent Margitkórház fiókosztályának 
1898. évi betegforgalma. U. ott, 1899. 

iff. Könyvészet 1891., 1898t — Högyes Emlék-
könyve. Bpest. 1896. 413. 817. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Procopius János, orvosdoktor, sza-
kolczai (Nyitram.) származású; az 1755. 
nyári félévben iratkozott be a jenai 
egyetemre ; 1758-ban Erlangenben orvos-
doktor lett; azután gyakorló orvos volt 
Szakolczán. — Munkái: 1 . Dissertatio 
inaug. medica de morbis haereditariis in 
genere. Erlangae, 1758. — 2. Sprava pro 
Lid obecný w wsech bydljcy, kterakby 
Zdravoj sweho chraniti a w nemocech 
sobe pomahati mel. obecnemu dobrému 
z francauzke recsi prelozená skrze. Sza-
kolcza, 1788. (Utasítás a köznép szá-
mára, hogyan kell megóvni az egészsé-
get. Fordítás. Tissot után.) — Kézrati mun-
kái : Signa, distinctiva filiorum Dei, 
eorumque in cruce gaudiorum, 8-rét 
406 lap; Dictioriarium slavicolatinum, 
ívrét két kötet; Prodromus históriáé 
litterariae Bohemicae, 4-rét 155 lap; 
Ars medica 5-rét 1132 lap; Collegium 
materiae medicae Joh. Friedr. Fasel, 
calamo excepit Joh. Procopius, 8 r. 666 
lap (a m. n. múzeum kézirati osztá-
lyában). 

Annalen der oest. Literatur 1802. 50. sz. — 
Szinnyei Könyvészete. — Ábel-Mokos, Magyar-
országi tanulók a jenai egyetemen 60. 1. 

Prodán Emil János, torna-tanár, szül. 
1860. aug. 1. Gyulafehérvárt gör. keleti 
vallású rumén szülőktől; a gymnasiumot 
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szülővárosában és Brassóban végezte, 
a theologiát Nagy-Szebenben hallgatta; 
később felekezeti iskoláknál tanító volt. 
1887—92-ig a brassói érseki gymnasium-
ban, 1892 óta a balásfalvi gymnasiumban 
torna-tanár. 1888-ban Budapesten nyert 
tornatanári oklevelet. — Munkája Ma-
nual gimnastică pentru şcolele poporale. 
Cursul I. Balázsfalva, 1890. 

Barseanu, Istoria 595. 1. (Zászló J.). — Vajda 
Emil Névkönyve 33. 1. 

Prodan Lajos, orvosdoktor, pocsaji 
(Biharm.) származású. —Munkája: Vina. 
Dissertatio inaug. medica. Pestini, 1837. 

Rupp Beszéd. — Szinnyei Könyvészete . 

Prohaska Antal Frigyes. — Munkája : 
Instructionsbuch für Verpflegs • Unter-
officiers-bildungs- und Feldwebel-Schulen 
Bpest, (1896). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Prohászka Ferencz, Pest-városi főker-
tész.— Czikkei a Kerti Gazdaságban (1859. 
Gyakorlati útmutatások: Fügefa, Ficus 
carica, A földieper vagy szamócza, Fra-
garia vesca, Karűolágyak készítése, A 
rózsa). 

A magyar nemz. múzeumi hír lapkönyv-
tár példányaiból. 

Prohaszka Ferencz, nyomdász, a komá-
romi könyvnyomdának évtizedekig ügy-
vezetője volt. Midőn néhány év előtt 
nyugalomba vonult, fiához Gyulai Rudolf, 
szent Benedek-rendi lelkész-íróhoz (ki 
családi nevét 1868-ban változtatta meg) 
vonult Pannonhalmára, hol néhány év 
előtt meghalt. — Czikkei a Gutenbergben 
(1866. 13., 14. A komáromi nyomdának 
története); a Kiállítási Értesítőben (1880. 
A komáromi könyvnyomdának történeti 
vázlata). — A Komáromi Kalendáriumot 
is évtizedekig szerkesztette. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Prohászka János, — Munkája: Kézi-
könyv vas- és rézesztergályosok számára. 
Különös tekintettel a menet-számításra. 
Bpest 1905. (Nagy Ferenczczel együtt). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Prohaszka József, m. kir. adófelügye-
lőségi számtiszt. Meghalt 1888. decz. 13. 
Aradon 45 éves korában. — Vidéki hír-
lapokba írt Mephisto álnév alatt, különö-
sen az aradi lapokban jelentek meg hu-
morisztikus tárczaczikkei. 

Pesti Napló 1888. 345. SZ. — Arad és Vidéke 
1888. 287. sz. 

Prohászka László, orvosdoktor, szem-
klinikai gyakornok Budapesten. — Mun-
kája : A protalgóról. Budapest. 1898. 
(Különnyomat az Orvosi Hetilap Tudom. 
Közleményeiből. Szemészet). 

A m. n. múzeumi hirlapköny vtár példá-
nyáról. 

Prohászka Ottokár, theologiai doktor, 
"egyetemi rendes tanár, szül. 1858. okt. 
10. Nyitrán ; a gymnasiumot Losonczon, 
Nyitrán, Kalocsán és Esztergomban vé-
gezte, a hittudományok hallgatására pedig 
Rómába küldetett. 1881. okt 30. fölszen-
teltetett. Hazájába visszatérvén, esztergomi 
lyceumi, majd 1884-ben theologiai tanár 
lett, 1890-től egyúttal lelkiigazgató is. 1892. 
okt. 23-tól a budapesti Mária-kongregatio 
Damjanich-utczai házában havonként 
egyszer a vallásosság föllendítése czéljá-
ból a művelt urak számára előadást tar-
tott. 1904. márcz. a bpesti egyetem dog-
matikai tanszékére rendes tanárnak ne-
veztetett ki. — Czikkei a M. Sionban és 
Új M. Sionban (1882. Emléksorok Assisi 
sz. Ferencz születésének VII. százados 
évfordulójára, 1883. A Collegium Roma-
num háromszázados évfordulója, Az ol-
tári szentség és a bölcsészet, a Luther-
ünnepélyhez, 1884. Horror causae finalis, 
A műveltségtörténet tövisei, 1885. Sybillák, 
1886. Lehet-e két órakor délután a matuti-
numot és laudest anticipálni, Utivázlatok 
Németországból, 1887. Theol. tanulmányok 
reformjáról seminariumainkban, 1887— 
1888. Collegium Germanico-Hungaricum-
ban, A szajkók, Mit hirdetett a sz. péteri 
obeliszk, Kicsoda Krisztus az emberfia ? 
Magyar hittani újdonság, Protestáns sze-
rénység, 1889. Afrikába, Ázsiai tünetek 
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Fiúméban. Boldog új évet a magyar ka-
tholikus theologiának, Nendtvich Károly 
úrnak, 1890. Apró pénzre váltott theolo-
gia, Nem tagadják, hogy halhatatlanok 
vagyunk, Adhat-e az Isten esőt az imád-
kozónak, Isten létének érvei, Modern 
természettudomány magyar attilában, 
Theismus és atheismus, 1891. A darwi-
nismus, Gibbon Ede és a kereszténység 
gyors terjedésének okai, Szent Alajos, 
1892. Schmitt Jenő Krisztus Istenségéről, 
1893. Katholikusok teendői Magyaror-
szágon, XIII. Leó pápa püspöki jubileu-
mára,!^ szekta,Zsidó reczepczió amoralis 
szempontjából, 1895. Egy eszme, egy 
férfiú, Improductiv szelemi munka, Kell-e 
mégis csak a coelibatus, Nemzetgazdaság 
és coelibatus, Szent Ignácz lelki gyakor-
latainak szelleme, 1897. Az egyház 
demokracziája,Fractio panis, Marx Károly 
nemzetgazdasági alapelvei, 1898. Egyház 
veszélyeztetett szabadsága, Hiveket az egy-
háznak ! Pénzgazdaság tarthatatlansága, 
1899. Mire kell ma a theologiában súlyt 
fektetni? Szocziális irányzat a XX. század- 

ban, 1901. A modern ember vallásossága, 
A mózesi teremtés-történetnek értelme, 
Ember és evoluczio, Égi világok, Fejlődő 
világok, Föld és élet, 1902. Két világ-
nézet s könyvismertetések,apró közlések); 
a Magyar Államban (1885. Esztergomtól 
Münsterig, czikksorozat, 1903. 129. sz. 
A sajtó feladata a modern harczban, 
felolv. az «Országos Pázmány-Egyesület» 
nyitrai vándorgyűlésén); a Bölcseleti 
Folyóiratban (1886. Realismus vagy idea-
lismus); a Kath. Szemlében (1890. Hogyan 
lett a világ, Mint rejlik a csirában az 
élet, 1896. Gépek és a szabad verseny); 
az Alkotmányban (1904. 219. sz. Képek 
az Újvilágból. Omaha, júl. 22.); írt még 
több lapba s folyóiratba czikkeket és 
könyvismertetéseket. — Munkái: 1. Isten 
és a világ. Különös tekintettel a temészet-
tudományokra. Esztergom, 1891. (Ism. 
M. Sión, Kath. Szemle, Prot. Egyh. és 
Isk. Lap, Religio I. 46. sz., 2. kiadás. U. 

ott, 1892,). — 2. Szentséges atyánknak 
XIII. Leó pápának beszédei és levelei. 
Ford. Bp est, 1891. — 3. Szent Adalbert 
ünnepén az esztergomi főszékesegyházban 
1892. máj. 1. tartott szent beszéde. Kiadta 
Sujánszky Antal. Esztergom, 1892. — 4. 
Harez a félszegségek ellen. U. ott, 1892. 
(Utánnyomat a M. Sionból). — 5. Szent 
beszéde, melyet 1892. aug. 20. Szent István 
napján tartott Buda várában. U. ott, 1892. 
— 6. Szent beszéd a polgári házasságról. 
Pozsony, 1893. — 7. A keresztény bűn-
bánat és bűnbocsánat. A bpesti m. kir. 
tudományegyetem hittani kara által a 
Horváth-féle jutalommal kitüntetett pálya-
munka. Esztergom, 1894. (2. kiadás. U. 
ott, 1902.). . — 8. Productiv-e a pénz ? 
Nemzetgazdasági tanulmány. Bpest, 1898. 
— 9. Gondolatok a századvégi hódolatnak 
és a magyar katholiczizmus 900. jubileu-
mának ünnepére. Bpest, 1900. — 10. 
Ünnepi beszéd, melyet az esztergomi kath. 
tanítóképző «Mária-Társulatának» megala-
kulásakor mondott. Esztergom, 1901. — 
11. Ünnepi beszéd máj. 26. U. ott, 1901. 
— 12. Föld és ég. Kutatások a geologia 
és theologia érintkező pontja körül. 
U. ott, 1902. (Ism. Magyar Állam 25. sz., 
Szépirodalmi Csarnok 1. sz., 2. kiadás. 
U. ott, 1902. Ism. Bud. Szemle CXIII. 
1903.). — 13. Dominus Jesus. Nyolcz 
konferenczia, melyet a budapesti egyetemi 
templomban tartott. U. ott. 1903. — 14. 
A diadalmas világnézet. U. ott, 1903.— 
A M. Sionnak 1887-től társszerkesztője 
s az Esztergom cz. politikai hetilapnak 
1895-ben szerkesztője volt. — Álneve: 
Pethő dr. 

Uj M. Sión 1886. 841. 1. — M. Könyvészet 
1891—92., 1894., 1898., 1900., 1902., 1903. -
Uj Világ 1892. 39. Sz. a r c z k . — Zelliger Alajos, 
E g y h á z i irók c s a r n o k a 415. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 234. 1. — Budapesti Hirlap 
1902. 292. SZ. — M. Állam 1903. 258. Sz. — 
C o r v i n a 1903. 9. SZ. — Vasárnapi Vjság 1904 
11. SZ. 

Prokopcsányi Tódor, bölcseleti hall-
gató. — Munkája: Ode illustrissimo 
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ac magniüco dno Josepho . Rudics, 
inel. comitatuum Bács et Bodrogh arti-
culariter unitorum officii supremi comi-
tatus administratori in verae gratitudinis 
tesseram occasione installations oblata 
anno 1837. X. Septembr. Szegedmi. 

Petrik Bibliogr. 

Prokopovszky Daniel, jogi s theologiai 
doktor, r. kath. plébános, szül. 1816. jan. 
3. Ladányban ; a bölcseletet és theologiát 
Nagyszombatban, a jogot a pesti egyete-
men végezte, hol az egyházi és természeti 
jogból doktori oklevelet nyert, miséspappá 
szenteltetett 1840. jan. 14. Segédlelkész 
volt Diószegen öt hónapig, Samarján (Po-
zsonyin.) félévig. Midőn Esztergomban a 
szigorlati vizsgára készült, egyszersmind 
hitoktató volt ; azután káplánkodott 
Garam-Ujfalun félévig és Hédervárott öt 
évig. 1848-ban Ásványban (Győrm.) lett 
plébános. Meghalt 1900. október 3-án 
Budán, hol nyugalomban élt. — Mun-
kái : 1. Törvényes és politikai vizsgálat 
a vegyes házasságok ügyében honunkban 
fenlévő legújabb kérdésekre nézve, me-
lyet politikus és egyházi férfiak haszná-
latára följegyzett egy hazafi. Buda, 1841. 
(Névtelenül.). — 2. Katekizmus avagy 
kereszt. Kath. religióban lévő oktatás. 
Hirscher Ker. János után. Pozsony, 1845. 
— 3 . Mi a magyar hazája ? A keresztény 
egyéniség s álladalom az egész világ-
egyetem elrendezése és a történelem szem-
pontjából tekintve. Hangjegyekre áttette 
Bognár István. Győr, 1863. (2. kiadás U. 
ott, 1868.). 

lmrik József, Egyetemes egyházi Névtár. 
Pest, 1864. 30. 1. — Petrik Könyvészete és 
B i b l i o g r . í v . 79. ]. — Némethy Ludovicus, S e -
ries Parochor. Strigonii, 1894. 875. lap. — 
Schematismus Cleri Jaurinensis 1901. 296. 1. 

Proks Ferenez, s zent Ferencz- rendi szer-
zetes. — Munkája: Správa Régül, aneb 
pobožného žiwota chowánj a cwičenj 
tŕetjhvo Radu kagjcych o spasenj dusse 
wyhledáwag jejho swat. Seratjnského 
Otce Frantsiska ustanówené, a na tri 

djly rozdelená. Szakolcza, 1854. (Szent 
Szerafi Ferencz-rend szabályai). 

Petrik Bibliogr. IV. 79. 1. 

Prónay Albert (tót-prónai és blatni-
czai), birtokos, P. Pál és markus- és 
batizfalusi Máriássy Ilonának fia, szül. 
1870-ben Losoncz-Apátfalván (Nógrádm.); 
a szülőknek egyetlen fiuk, gyermek- és 
ifjúkorában sokat betegeskedett; azért 
már 15 éves korában hozzáfogott a mé-
hészkedéshez, melylyel húsz év óta fog-
lalkozik ; 1892 óta alapító tagja az erdélyi 
s az országos méhész egyleteknek. Több 
méhész-kiállításon vett részt, így 1892-ben 
az osztrák-magyar-német méhészek 37-ik 
vándorgyűlésén Budapesten, a hol el-
ismerő oklevelet nyert. 1894-ben részt 
vett Szamos-Újváron az erdélyi méhész-
egylet kiállításán, mint az egyik bíráló-
bizottsági csoport elnöke ; 1899-ben Sze-
geden a gazdasági egyesületek országos 
szövetsége által rendezett mezőgazdasági 
országos kiállításon; itt is kitüntetésben 
részesült; végül 1904-ben részt vett Dorn-
linben az osztrák-magyar-német méhé-
szeti 49. vándorgyűlésen, mint magyar 
részről biráló bizottsági tag és dicsérő 
oklevelet nyert. Ugyanezen évben az 
országos méhész-egyletnek választmányi 
tagja lett. — Czikkei az Erdélyi Méhész-
egylet Szaklapjában (1894. Lép és keret, 
A méz mint gyógy- és tápszer, 1897. Az 
estélyről, 1898. Idei méhészeti élményeim-
ből, 1900. Egyről-másról); a Magyar 
Méhben (1895. A méhszurás, méhméreg 
és annak különféle hatása az emberi 
szervezetre, Raj a kéményben, 1896. 
Méhészeti aprósagok, 1898. Méhszurás, 
méhméreg és annak ellenszerei, A viasz-
főzés új és egyszerű módja, 1901. Hogy 
kezelem én az eredeti Neiszer-kaptárt ? 
Idei méhészkedésem eredménye, Termé-
szetes rajzás, mézpergetés az idei méhé-
szeti éven, 1902. Vidéki méhzsongás, 
1903. A phacelia, 1904. Apróságok); a 
Pataki Béla által szerkesztett Méhészeti 
Zsebkönyvben (1903. Megfigyeléseim és 
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tapasztalataim belvilágát, kiváltkép a mű-
rajt és természetes rajt illetőleg); a Mé-
hészeti Lapokban (1905. Méhészeti mo-
zaik). — Munkái: 1. A méhek rajzása, 
tekintettel a szalmakassal méhészkedő 
közönségre. Losoncz, 1891. — 2. Az ok-
szerű méhészet kézi és tankönyve. U. ott, 
1891. — 3. A méhek tenyésztése vagy 
az új elmélet. Irta Neiszer György, ford. 
U. ott, 1891. — 4 . A méz apologiája. 
Irta Kaltenegger Leonidás, ford. U. ott, 
1894. 

M. Könyvészet 1891. — Pataki Béla, M é h é -
szeti Zsebnaptár 1905-re 62. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Prónai Antal, bölcseleti doktor, kegyes 
tanítórendi áldozópap és tanár, Czeczkó 
Antal és Weinhammer Terézia birtokos 
szülők fia, szül. 1871. decz. 29. Lissón 
(Hontm.); középiskolai tanulmányait Sel-
meczbányán 1882—87. és a VII. osztályt 
Léván végezte, a honnét 1889. aug. 27. 
a kegyes tanítórendbe lépett Váczon. Egy 
évi próbaév után Kecskemétre került, a 
hol befejezte középiskolai tanulmányait. 
1891—93. Nyitrán hallgatta a hittudomá-
nyokat. Czeczkó családi nevét Prónaira 
változtatta. 1893-ban Budapesten az egye-
temen philologiát hallgatott és 1895-ben 
bölcseletdoktori s 1896-ban tanári okle-
velet szerzett. 1895 óta a budapesti 
gymnasiumban működik, a hol szak-
tárgyait, a magyar és latin nyelvet tanítja. 
Rendje 1897-ben Rómába küldte a rend 
alapítója levelezésének tanulmányozására. 
Tagja a szent István-társulat tudományos 
osztályának és a szegedi Dugonics-társaság-
nak. — Irodalmi működését még tanuló ko-
rában kezdte az ifjúsági lapokban (Hasz-
nos Mulattató 1885., M. Ifjúság 1886. és 
az Ifjúság Lapjában 1889). Nyitrai theolo-
gus korában munkatársa volt a Nyitra-
megyei Szemlének, Bors névvel. Irt ver-
seket a Bars (1888—89), Kecskemét (1890), 
Mária Kert (1891), Veszprémi Közlöny 
(1892—93), M. Szemle (1891—94),Nyitram. 
Szemle (1892), Mosonym. Lapok (1894), 

Budapesti Szemle (1894), Hasznos Olvas-
mányok (1895) cz. lapokba s folyóiratokba; 
az ifjúság számára írt verseket és el-
beszéléseket a következő lapokba: Az Én 
Újságom (1892—94.), M. Gyermek-Világ 
(1893.), Ifjúsági Iratok (1893); írttárczákat, 
elbeszéléseket és paedagogiai czikkeket a 
következő hírlapokba : Nyitram. Szemle 
(1892—93.), Kisdednevelés (1894), M. 
Szemle (1897. Ányos Pál, Dayka Gábor, 
Szentjóbi Szabó László, Kármán József, 
Csokonai Vitéz Mihály, 1899. Czakó Zsig-
mond, Petőfi Sándor, Kerényi Frigyes, 
Tóth Ede, Reviczky Gyula), Budapesti 
Hirlap (1897. A piaristák ünnepe); iroda-
lomtörténeti s nyelvészeti czikkei a M. 
Nyelvőrben (1895. Szólásmódok Simái 
Váratlan vendégéből, 1898. Tót elemek 
a nyelvjárásokban, Valló A. értekezésének 
bírálata, 1902. Dugonics a c betűről sat), 
Egyetemes Philologiai Közlönyben (1895. 
Simái Váratlan vendége és Mesterséges 
ravaszsága, 1896. Könyvism.),a M. Szemlé-
ben (1897—99); programmértekezései a 
budapesti kegyesrendi főgymnasium Érte-
sítőjében (1897. Kalazanci szent József 
iskolája, 1898. A háromszázéves piarista 
iskola, 1899. Kalazanci szent József nevelő-
intézete) ; czikkei a Rudolf-Emlékalbum-
ban (1897. A szenvedő Jézus népmondáink-
ban); Kalazantinumban(1898. Kalazancius 
hazánkban ?); a Kath. Magyarországban 
(1903.). — Munkái: 1. A két ezinkos. Irta 
Czeczkó Antal. Bpest, 1892. (Népiratkák 
61.). — 2. Simái Váratlan vendége és 
Mesterséges ravaszsága. U. ott, 1895. 
(Doktori értekezés). — 3. A kis Jézus. 
(Legendák a gyermek Jézusról, Zsitvay 
János képeivel). U. ott, 1895. — 4. Két 
falusi történet. U. ott, 1896. (Népiratkák 
117.). — 5. A piarista iskolák kezdete. 
U. ott, 1899. (Ism. M. Állam 122. sz.). 
— 6. Kis barátaimnak. Versek, történetek. 
U. ott, 1899. — 7. Magyar olvasókönyv 
a középiskolák I. osztálya számára. Ké-
pekkel. U. ott, 1900. (Ism. Kath. Szemle, 
Hivatalos Közlöny 7. sz., Egyházi Közlöny 
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40.sz.). —r 8. Magyar olvasókönyv a közép-
iskolák II. osztálya számára. Képekkel. 
U. ott, 1901. — 9. Magyar olvasókönyv 
a középiskolák III. osztálya számára. 
Képekkel. U. ott, 1902. (Ism. Hivatalos 
Közlöny 11. sz.). — 10. Dugonics András 
életrajza. A Dugonics-Társaság jutalmával 
kitüntetett pályamunka. Kiadta aDugonics-
Társaság. Szeged, 1903. (Ism. M. Szemle 
25. sz., Kath. Szemle, Egyet. Philol. Köz-
löny, Irodalomtörténeti Közlemények sat.). 
— 11. Futó csillagok. Ifjan elhunyt 
költőink jellemképei. Bpest, 1903. — 12. 
Stilisztika a középiskolák IV. osztálya 
számára. U. ott. 1903. (Bartha Józseffel 
együtt. Ismerteti a Katholikus Szemle.). 
— 13. Rákóczi zászlója. Melodráma. 
Zenéje Szent-Gály Gyulától. Kiadta Bárd. 
U. ott, 1904. — 14. Etelka Karjelben. 
Dugonics színművének kiadása. U. ott, 
1904. (A Segédkönyvek a magyar irodalom 
tanításához cz. vállalatban). —15. Retorika 
a középiskolák V. osztálya számára. U. 
ott, 1904. (Bartha Józseffel együtt). — 16. 
Köszöntő Humayer Józsefné nevenapjára. 
U. ott, 1904. — 17. Nagyasszonyunk. Me-
lodráma. Zenéje Toldy Lászlótól. U. ott, 
1904. — 18. A piarista deák kis kalauza. 
U. ott 1905. — 19. Poetika a középisko-
lák VI. osztálya számára. U. ott, 1905. 
(Bartha Józseffel együtt. Sajtó alatt). — 
Kéziratban: Aranyvirág. Mese 4 felv. 
(Előadásra elfogadta a m. kir. opera). — 
Felolvasásokat tartott az Egyet. Philolo-
giai Társaságban, a Szent István-Társulat 
irodalmi osztályában, a kath. nagygyűlés 
II. osztályában (1902. Tankönyveink szel-
leme, közölve a M. Állam 245. és 246. 
sz.), a budapesti Kath. Körben és a sze-
gedi Dugonics-Társaság ülésein. 

V. Könyvészet 1895—96., 1899—1903. — fin-
dolf Emlék-Album. B p e s t , 1897. a r c z k . — Kath. 
Magyarország. Bpest, 1903' arczk. és önélet-
rajzi adatok. 

Prónay Dénes, (tótprónai és blatniczai). 
— Munkája: Visla tanító könyv, melly-
ben a visla faj, s annak felnevelése, 

szobabeli tanítása, mezőre vezetése, s a 
kutya betegségek gyógyszereikkel együtt 
rövideden és értelmesen befoglaltatnak. 
Pest, 1839. 

Petrik Bibliogr. 

Prónay Dezső, (tótprónai és blatniczai 
báró), jogi doktor, b. P. Gábor cs. kir. 
kamarás és b. Podmaniczky Sarolta (Ka-
rolina) fia, szül. 1848. okt. 22. Pesten; 
a középiskolákat a családi háznál végezte, 
a jogot Pozsonyban hallgatta. 1869-ben 
a berlini, majd a lipcsei egyetemen járt, 
1871-ben a pesti egyetemen tanult és itt 
jogi doktorrá avatták. Ekkor a fehér-ko-
máromi evangelikus esperesség felügye-
lővé választotta, három évvel később a 
dunántúli superintendentia világi felügye-
lője lett. 1874-ben a verbói kerület 
(Nyitram.) országgyűlési képviselővé vá-
lasztotta. Eleinte a középpárthoz csatla 
kozott, mely Ghyczy Kálmán alatt ala-
kult meg, de midőn Ghyczy pénzügymi-
niszterré lett, nem követte őt tovább; 
egyik párthoz se csatlakozott. Atyja 1875-
ben elhalálozván, a politikai pályától egy 
ideig visszavonult, átvette a hitbizományt 
is s több évig tevékenységét az ősi birtok 
rendezésére fordította. Midőn 1878-ban 
Bosznia és Herczegovina occupatiója al-
kalmával Földvári Mihály pestmegyei al-
ispán megtagadta a kormány rendele-
teinek végrehajtását az előfogatok ügyében, 
megjelent a megye aug. közgyűlésén s 
védelmére kelt az alispán eljárásának. 
1882-ben a gyöngyöspatai kerület képvi-
selője lett és a közjogi ellenzékhez csat-
lakozott. Radvánszky Antal báró, az 
ágostai egyház felügyelője halála után 
helyébe megválasztatott. Egy ideig a fő-
rendiházban szerepelt mint a közjogi 
ellenzéki elvek hirdetője, 1887-ben a bé-
kés-csabai kerületben lépett fel és meg-
választatott függetlenségi párti képviselővé. 
A következő választásokon már nem lépett 
fel. A közjogi és törvénykezési bizottság 
és a legfőbb fegyelmi bíróság, valamint 
a királyi és országos közigazgatási fe-
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gyelmi bíróság tagja volt. — Beszédei a 
Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1890. Beszéd 
a Károlyi-szobor leleplezésénél); a Prot. 
Szemle 1901. gyűl. Emlékkönyvében (Al-
kalmi beszéd a láthatatlan egyházról); 
országgyűlési beszédei a Naplókban van-
nak. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 
490. 1. — Prot. Képes Naptár 1884. a r c z k . — 
Függetlenség Albuma 28. 1. a r c z k . — Sturm 
Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 
48. 1. 
Prónay Gábor (tót-prónai és blatniczai 

báró), cs. kir. kamarás, ág. ev. egyházi 
főfelügyelő, a m. tud. akadémia levelező 
tagja, P. József báró cs. kir. kamarás és 
Kubinyi Róza fia, szül. 1812. ápr. 1. 
Beszterczebányán ; de már nyolcz éves 
korában szüleivel Galgavölgybe (Nógrád-
m.) költözött; atyja 1824. elhalálozván, 
édes anyja gondos nevelésben részesítette, 
az ág. ev. gymnasiumba Rozsnyóra küldte 
magán nevelőjével Braxatoris Jánossal, 
hol Farkas András igazgató-tanár (a 
Gregussok nagyatyja) különösen szerette 
és neveltetésére s jövő pályájára nagy be-
folyással volt. A bölcseleti cursusra 
Pozsonyba költözött át és ámbár Blaskó 
intézetében lakott, mégis a nyilvános 
tanításokat a lyceumban hallgatta ; meg-
tanulta a héber és görög nyelvet és az 
egyháztörténelemmel is foglalkozott. A 
jog tanulása czéljából átment a pozsonyi 
kir. jogakadémiára, hol Szlemenics Károly 
és Tipula voltak tanárai. Akkoriban vette 
báró Friestől a gomba-gyűjteményt és a 
fagyűjteményt, mely most az acsai könyv-
tár egyik teremének díszét teszi. Joggyakor-
laton, mint patvarista, Tihanyi Ferencz, 
Nógrádmegye alispánja mellett hosszabb 
időt töltött. 1833. máj. 22.Pesten jurátusnak 
felesküdött. 1837-ben Nógrádmegye tisz-
teletbeli aljegyzőjének választotta. Ifjú-
ságában a zenészetben is önállólag lépett 
fel (magyar jellegű zeneszerzeményei 
megjelentek Bécsben, utóbb Pozsonyban). 
Az 1839. pozsonyi országgyűlésre Turócz-
megye választotta meg követnek, hol a 

szólásszabadság tárgyában tartott beszéde 
figyelmet keltett (júl. 4.). Az országgyűlés-
nek berekesztése után ő és követtársa 
Justh József voltak az elsők, kik egy 
század leforgása után a magyar törvény-
hozási testület működéséről magyarul 
referáltak Turócz megyének. (Justh József 
1741-ben szintén magyar nyelven számolt 
be a megyének). P. az országgyűlés után 
bejárta Németországot, tanulmányozta 
Francziaországot, bámulta Hollandiát, 
kegyelet vitte Dániába, hol nővérét gróf 
Holsteinnét meglátogatta, 1842-ben Klop-
stock sírja mellett írta le reflexióit az 
ottani hársfa alatt. Haza térve az acsai 
könyvtárban búvárkodott, ő is új művekkel 
szaporította, úgy hogy jelenleg tízezernél 
több kötetből áll ezen rendezett és terv-
szerűleg fölállított könyvtár. Kifelé pedig 
úgy hatott, hogy honunk viszonyait tár-
gyaló czikkeket küldött a külföldi lapokba, 
jelesül azért is, hogy Thierschnek feleljen, 
ki magyar utazóink előtt úgy nyilatkozott, 
hogy «örül a pezsgő életnek, mely nálunk 
mutatkozik, de aggódik a miatt, hogy a 
problémákat rakásra halmozzuk, többet 
erőszakosan is vonunk elő, melyek mind-
egyikének megfejtése majdnem lehetetlen 
stb.» 1845. ápr. 28. kötött házassági frigyet 
báró Podmanitzky Karolinával, ki három 
évtizeden át boldogította, ápolta szenvedé-
seiben (mert nála a köszvény már 1854-
ben jelentkezett), nevelte gyermekeit. A 
válságos 1848. évben Turóczmegye kép-
viselőjének választotta. Deczemberig vett 
részt a tanácskozásokban, Debreczenbe 
nem ment el. Ennek daczára 1850-ben a 
haditörvény elé idéztetett, bűnéül rovattak 
fel az országgyűlésen tartott beszédei; 
a vizsgálat azonban egyszerre megszüntet-
tetett. Még ez évben Pestre költözött, rész-
ben családi körülményeinél fogva; de azért 
is, hogy első forrásból tudja meg az 
eseményeket és tollal is igyekezett a kül-
földet a magyar ügy valódi állásáról föl-
világosítani. A bécsi Wanderernek és 
Ostdeutsche Postnak állandó levelezője 
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volt. 1851-ben lett a testgyakorló intézet 
elnöke ; 1852-ben a nemzeti zenede elnö-
kévé választatott és annak élén maradt 
haláláig. A fiatal zenészek buzdítására s 
a magyar zenének emelésére tiszteletdíjat 
(évenkint tíz aranyat) alapított 1857-ben, 
azon kikötéssel, hogy a versenyző compo-
sitio magyar stilben készüljön. Volt ő a 
műegyesület és a képtárt alkotó egyesület 
elnöke is ; s ugyancsak az ő javaslatára 
olvadt össze e két egyesület a mai képző-
művészeti társulatba. A gyermek-kórházat 
fentartó egyesület is elnökévé választotta 
s a szenvedő kisdedek számára ágyat 
alapított (1058 frttal). Míg ő az intézet 
élén állott (1855. ápr. 29-től 1861. végéig) 
24,450 beteg ingyen gyógykezeltetett, 2213 
pedig ápolás mellett több ideig el is tar-
tatott; az egyesület évi jövedelme 60,000 
frtra emelkedett. Alapítója s elnöke volt 
a kertészeti társulatnak is, mely azonban, 
miután tisztségéről, sok elfoglaltsága miatt, 
leköszönt, nemsokára ismét feloszlott. 
Végre a pesti biztosítóintézet ügymenetére 
is mint választmányi tag tevékenyen és 
irányítólag folyt be. A «Vázlatok magyar-
hon népéletéből» cz. díszmunkája meg-
jelenésekor a würtembergi király a «Me-
daille für Kunst und Wissenschaft» fel-
iratú érmet küldte meg neki; a kóburgi 
herczeg a házrendet; a portugál király 
«villa vicosa» rendjelét küldte; a berlini 
akadémia méltányló elismerését jelentette 
ki; Humboldt, a Kosmos írója, magasztaló 
levelet írt hozzá; Xavier Marmier franczia 
akadémikus, «Voyage en Allemagne» cz. 
munkájában Magyarországba tett kirándu-
lását is leírván, ajánlta művét. A. m. 
tudom, akadémia 1860. okt. 9. levelező 
tagjának választotta. Midőn az 1859. szept. 
1-én kelt patens a presbiteri-synodalis 
élet mellőzésével, a consistoriális rendszert 
akarta behozni, hathatósan küzdött ez 
ellen, sőt egy röpiratban a külföld előtt 
is hatást szerzett fölfogásának. Elő-
szeretettel foglalkozott a kertészettel, sőt 
Szabó József egyetemi tanárt geologiai ki-

rándulásaiban is támogatta. Az evangélikus 
felekezet a báróban jogainak hű őrét azzal 
tisztelte meg, hogy őt 1861-ben egyhan-
gúlag egyetemes felügyelőül választotta. 
Mint felügyelő 1862-ben a tiszai kerületet 
utazta be. A rozsnyói gymnasiumnak 
(még 1854-ben) ezer frtot adott. 1863-ban 
Sopront és Pozsonyt látogatta, 1864-ben 
a bányakerületet. 1868-ban egyetemes 
tanári értekezletet tartott Ácsán, az evang. 
gymnasiumok tantervének megállapítá-
sára ; a terv országszerte elfogadtatott. 
Nevelési czélokból az 1869. és 70-ik évet 
egész családjával Berlinben töltötte s ott 
a legfelsőbb körökben forogván, sok ki-
tüntetést aratott. Felhasználta az alkalmat 
arra, hogy a porosz nevelésügyi miniszter 
irassa össze neki a magyar ifjakat illető 
mindazon hagyományok s alapítványok 
kimutatását, melyek azon hatóság alatt 
álló összes egyetemeknél valaha letétettek. 
Künlétekor Tischendorfot is fölkereste s 
vele baráti vizsonyt folytatott. 1870-ben 
a stuttgarti küldetésben vett részt, mely 
a balti tartományokban szokásba jött erő-
szakos térítgetések megakadályozását czé-
lozta. A történelmi ritkaságok gyűjtésé-
ben gyönyörködött és azoknak beren-
dezése körül szenvedélylyel járt el. Az 
egyetemes felügyelőség százados ünne-
pét is megérte 1874-ben. Neje 1875. 
február 20. meghalt. Ekkor családjával 
Flórenczbe utazott. 1875 ápr. 1. születése 
napja reggelét családja körében töltötte ; 
azután egyedül ment ki szokott sétájára, 
miközben agyszélütés vetett véget életé-
nek ; ápr. 7. temették el az általa kijelölt 
helyre az acsai dombon. A m. tudom, 
akadémiában 1876. febr. 18. Haberern 
Jonathan tartott fölötte emlékbeszédet. — 
Az említett lapokon kívül írt a hazai poli-
tikai, gazdászati s kertészeti lapokba s a 
Prot. Egyh. és Iskolai Lapba. — Munkái: 
1. Ansichten eines Constitutionellen in 
Ungarn. Leipzig, 1850. (Névtelenül). — 2. 
A pesti testgyakorló-egyesület évkönyve 
1851-re és 1852-re. Pest, 1852 és 1853. 
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(Szerk. magyar és német szöveggel.) — 
3. Vázlatok Magyarhon népéletéből. Ba-
rabás, Sterio és Weber 25 színes kép-
műveivel. Pest, 1855. (Ism. P. Napló I. 
63. sz. Németül és francziául is megjelent 
U. ott, 1855.). — 4. Honunk kertészete a 
mult és jelenben. Székfoglaló 1862. febr. 
24. U.. ott, 1864. (M. Akad. Ért. Math, és 
Természett. Közi. IV. 1. sz. Kivonata Pesti 
Napló 1862. 47., 48. sz., Bud. Szemle. 
XIV.). — 5. Magyar táncz, zongorára 
szerzette. Két képpel. Barabás után. U. 
ott, év n. —- Arczképe : Kőnyomat, raj-
zolta Marastoni József (Hajnal-Album 
1867). 

Ferenczy é s Danielik I . 371. 1. — Vasárnapi 
l'jság 1857. 47. sz . arczk . , 1862. 48. sz. (Liszt 
F. l eve l e ) , 1875. 15. sz . arczk . — Prot. Kap-
tár 1861. 21 . 1. a r c z k . — M. íllágnások életr. és 
arczk. P e s t , 1866. 14. sz. arczkép . — Hajnal-
A l b u m . 1867. árczkép . — Magyarország és 
a Nagyvilág 1875. 15. SZ. a r c z k . — Fővárosi 
lapok 1875. 77. s z . — Galgoczy Károly E m l é k -
k ö n y v e IV. — Haberern Jonathan, Báró Prónay 
G-ábor emléke. Bpast, 1876. (Értekezések a 
t erm. tud . körébő l . VII . 2.1 — Ballagi Géza 
Pátens 60. 1. és gyászjelentés. 

Prónay József (tót-prónai ésblatniczai), 
országgyűlési képviselő, szül. 1821-ben 
Romhányban (Nógrád m.), hol atyja P. 
János Nógrádmegyének az 1825., 1830. 
és 1832—36. országgyűléseken követe és 
a megyebeli szabadelvű pártnak két 
évtizeden át vezére volt, anyja : Kubinyi 
Ludovika. P. iskoláit Rozsnyón, Pozsony-
ban, Eperjesen, a jogot Losonczon vé-
gezte. Az 1843—44 országgyűlésen mint 
gyakornok Radvánszky Antal zólyomi 
követ mellett és később mint távollévők 
követe jelent meg s ugyanakkor lett 
Nódrádmegye tiszt, aljegyzője. Az ügyvédi 
vizsgát 1845-ben letevén, barátjával b. 
Podmaniczky Frigyessel utazni ment, A 
berlini tanárok közül Raumert, Rankét, 
Schellinget hallgatta. Majd útra keltek 
éjszak felé, bejárták Orosz-, Svéd-, Dán-
és Németország egy részét, azután ma-
gánosan ment Párisba, hol a franczia 
nyilvános életet tette tanulmánya tár-

gyává, gyakran megjelent Fülöp Lajos 
udvaránál; ezenkívül hallgatta Michelet 
és Edgar Quinet előadásait. Az 1846. év 
tavaszán Londonba indult Majláth György 
és gróf Széchen Antallal, kikkel Angliát, 
Skócziát és Irland egy részét utazta be. 
Az angol intézményeket, különösen a 
fogházakat tanulmányozta. Szorgalmasan 
eljárt a parlament mindkét házába. Haza-
térvén, megyéjénél tiszt, főjegyzői minő-
ségben kezdte meg ismét működését. 
1848 tavaszán főbírónak választatott és 
e minőségben 1849 j an. a bányavárosok 
felé visszavonuló Görgeyt üldöző csá-
szári csapatok vezére által elfogatott és 
Pestre az újépületbe kisértetett. Hat heti 
fogság után 1849 tavaszán kiszabadult, 
ekkor megyéje őt egyhangúlag első al-
ispánnak választotta. A magyar sza-
badságharczot erélylyel és kitartással 
szolgálta, míg megyéjébe az orosz csa-
patok betörtek és P. ekkor Görgey tábo-
rába ment és ott a főhadiszálláson futár-
szolgálatot teljesített egészen a világosi 
fegyverletételig. A szabadságharcz be-
fejezte után ő is bujdosott, 1850-ben 
amnesztiát nyert ugyan, de internálta-
tott és rendőri felügyelet alatt állott. Ez 
idő alatt visszavonultan élt, de látoga-
tója volt a híres csákói vadásztársulat 
telepének, hol a sport inkább csak taka-
rója volt a haza ügyei fölötti bizalmas 
eszmecserének. 1860-ban Nógrádmegye 
főispánjának neveztetett ki, de ő ezen 
állást nem fogadta el. 1861-ben a bor-
sod-mező-keresztesi kerület képviselőnek 
választotta, mely alkalommal az ország-
gyűlésen a határozati párthoz csatlako-
zott. 1865-ben újra ugyanazon kerület 
képviselője lett és ekkor a balközéppárt 
részéről tagja volt a közösügyi munkálat 
tárgyalására kiküldött 67-es bizottságnak. 
1869-ben harmadszor választotta meg 
kerülete balközépi programmal. O azon-
ban 1871-ben egy röpiratban első szó-
szólója lett a balközépi politika elejté-
sének, az 1867. egyezmény elfogadásának s 
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kizárólag a reformkérdések czélszerű meg-
oldása végetti párttömörülésnek. Ennek 
következése lőn, hogy P. pártjával és 
választóival meghasonlott és az 1872. 
választásoknál képviselőjelöltül sem lé-
pett föl. 1875-ben a fuzio a Deákpárt és 
a balközép közt létrejővén, a mező-
kövesdi kerület egyhangúlag választotta 
meg képviselőnek, valamint később is. 
Az 1875. évtől fogva a delegácziónak 
folyton tagja volt. Belügyi államtitkárrá 
1880-ban nevezte ki a király. Azon bi-
zottságokban, melyek a belügyminiszté-
riumban az új és nagy szerves javaslato-
kat készítették (az állami rendőrségről, köz-
tisztviselők hivatali kvaliíikácziójáról, a 
közigazgatás rendezéséről), a nyári par-
lamenti szünidő alatt ő vezette az elnök-
séget. Meghalt 1884. máj. 15. Bpesten. 
— Munkája: A balközép programmja. 
Pest, 1871. (Névtelenül). — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 491. 
1. — Budapesti Közlöny 1869. 69. 87. — Vasár-
napi Újság 1880. 39. SZ. a r c z k . — Bon 1880. 
148. SZ. — Fővárosi l.apok 1880. 134. SZ., 1884. 
117. SZ. — Magyar Tisztviselő 1881. 20. s z . — 
1884 : Pesti Hirlap 136., F. Napló 136., Budap. 
Hirlap 136., Függetlenség 136., Egyetértés 136,, 
Magyarország és a Nagyvilág 21., Ország-Világ 
21. sz. és gyász je lentés . 

Prónay Kálmán (tótprónai és blatni-
czai báró), birtokos, br. Pr. László csanádi 
főispán, val. b. t. tanácsos és radványi 
Radvánszky Rozália fia, szül. 1778-ban; 
meghalt 1845. ápr. 2. Ácsán. — Czikkei 
a Tudom. Gyűjteményben (1826. IX. Erdő-
mívelést tárgyaló javaslat, V. Skócziában 
Glasgow városában levő Dáma intézetnek 
prof. Garnett Tamás által készített le-
írásából, VIII. Garnett Tamásnak Útmu-
tatása a sárrétek és posványok haszon-
vehetővé tételére ; ennek német kézirata 
megvan a m. n. múzeumban.) 

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú C s a -
ládok I. Bpest , 1888. 402.1. és a m. n. múzeumi 
k ö n y v t á r pé ldányaiból és gyász je lentés . 

Prónay László (tótprónai és blatniczai 
báró), csanádi főispán, P. Gábor pesti 

követ, kir. tanácsos és királyfalvi Róth 
Éva fia; 1763-ban Nógrádmegye másod-, 
1765-ben első alispánja, ugyanaz még 
1770-ben is, egyszersmind kir. tanácsos; 
1784. testvérével Gáborral együtt báró-
ságra emeltetett és ekkor kir. helytartó-
sági tanácsos lett. A József császár rend-
szere alatt, nevezetesen 1787-ben már cs. 
kir. valóságos belső titkos tanácsos,Turócz 
vármegye valóságos főispánja, Zólyom, 
Hont, Liptó, Gömör és Árva megyék ad-
ministratora és kir. biztosa. II. József 
halála után Csanád vármegye főispánja 
lett. Meghalt 1808. okt. 28. Pesten 73. évé-
ben. Nyelvünknek, irodalmunknak buzgó 
pártfogója, segítője ; egyike volt azoknak, 
kik a magyar nyelv hivatalossá tétele mel-
lett legtöbbet tettek az 1790—91. ország-
gyűlésen. — Munkái: 1. Cogitata de haere-
ditariis et perpetuis comitatuum supremis 
comitibus, juxta quatvor quaestiones per 
deputationem publico-politicam in II. 
sessione die 17. Augusti 1791. celebrata 
deíixas, breviter deducta. Posonii, 1826. 
(Opus excelsae deputationis regnicolaris 
in publico-politicis quo ad objecta articulo 
67. anni 1791. regnicolariter sibi delata 
elaboratum. IV. melléklete). — 2. Opinio... 
de comite Temesiensi in munerum regni. 
baronumjurepostliminii reponendo,depu-
tationi regiiicolari publico-politicae sub-
strata, cum serie ab olim praeexistentium 
comitum Temesiensium. U. ott, 1826. 
(Opus VII.melléklete).— Levelei Kazinczy 
Ferenczhez, Ribári feredőben jún. 13. 

1788. (Orpheus I. 1790.), Besztercze, 
1789. febr. 2. (Kazinczy Levelezése I. 
259.). Buda, 21, Jul. 1805. (Figyelő II. 
1877. 147. 1.). — Arczképe rézmetszet a 
Tudom. Gyűjtemény 1817. VII. sz. mel-
léklete. — Névaláírása a Hébe 1825. 
melléki. 

Kiss János, Halo t t i b e s z é d . Pes t , lb08. — 
Hazai s Külf. Tudósítások 1808. I I . 36. s z . 
— N. Annalen der Literatur 1809.1. Inte l l ig . 
127. 1. — Hagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i 
I X . 490. , 492. 1. — Somogyi Zsigmond, M a g y a r -
ország fő ispánjainak Albuma. Szombathe ly . 
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1889. 270. l a p . — Petrik B i b i . — Vasárnapi 
Újság 1891. 49. Sz. a r c z k . — Irodalomtörténeti 
Közlemények I X . 161. 1. — Kazinczy Ferencz 
Levelezése. Bpest, 1890. I. és gyászjelentés . 

Prónay Pál (tótprónai és blatniczai), 
táblabíró, P. Pál nógrádi követ és Trajtler 
Uonafia ; a közügyekben részvétele mellett 
különösen az okszerű gazdászat terén 
volt foglalatos és főleg a borászat kifej-
tésére működött. Hont vármegye tábla-
bírája volt. Kis-Zelliben lakott. — Mun-
kája : A szőllőknek plántálásáról, helyes 
míveléséről és a bornak gondos megtar-
tásáról való oktatás, melyet a közhaszonra 
kibocsáttatott . . . Pest, 1780. és U. ott, 
1786. 

Danielik, M. í r ó k I I . 261. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 491. 495. 1. — 
Szinnyei K ö n y vésze te . 

Prónay Sándor (tótprónai és blatniczai 
báró), a m. tud. akadémia igazgató-tagja, 
P. László báró csanádi főispán és Rad-
vánszky Rozália fia, szül. 1760. ápr. 7. 
Ácsán (Pestm.); mint tudományosan 
képzett és nagyműveltségű férfiú, korának 
egyikdisze volt. Alsóbb tanulmányait atyja 
felügyelete alatt a szülői háznál nyerte ; 
a bölcseletet Pozsonyban, a törvényt Pesten 
hallgatta. Tudományos szempontból uta-
zást tett Európa több részeiben; meg-
látogatta a németországi egyetemeket, s 
különösen a történetet és annak segéd-
tudományait tette tanulmánya tárgyává 
és már igen fiatal korában írt históriai 
dolgozatokat. Vallása ügyében sokat fára-
dozott ; már 20 éves korában az evang. 
egyház alelnöke, 1819-ben pedig főinspek-
tora lett. — 1790-ben aranysarkantyús 
vitéz, nemsokára királyi kamarás lett. 
Részt vett az országgyűlésekben. Mint a 
tudományok nagy barátja sokat fáradozott 
a magyarok eredetének nyomozásában. 
A m. tudom, akadémia 1830. nov. 17. 
Pozsonyban igazgató-tanácsának tagjává 
választotta s 1832-ben az akadémia tőké-
jéhez 2000 frttal járult. Meghalt 1839. 
febr. 5. Pesten. A m. tudom, akadémiá-
ban Székács József tartott fölötte emlék-

beszédet. — Munkája: Az országgyűlés 
elrendezéséről. Pest, 1830.—Levelei Aranka 
Györgyhöz 1795—97. hét darab a m. t. 
akadémia levéltárában. 

Figyelmező 1839. 127. 1. — Társalkodó 1839. 
25. SZ. — M. T. T. Évkönyve V. I . ( S z é k á c s J . 
emlékbeszéde és életrajz Toldytól). — M. T. 
Társ. N é v k ö n y v 1840. 203.1. — Hl. Hazai Vándor 
1840. 3 9 . 1 . — Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k 
Szüle tésnapja i . P o z s o n y , 1846. 37. 1. — Ujabb, 
kori Ismeretek Tára V I . 113. 1. — Ferenczy és 
Danielik, M. í r ó k I . 373. 1. — Képes Újság 1860. 
II. 26. sz . arczk . — Figyelő V. 176., 219. 1. — 
Irodalomtörténeti Közlemények I I I . 261., 262., 
IX. 161. 1. és gyászjelentés. 

Propper János, orvosdoktor, homonnai 
(Zemplénm.) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de ischiade in 
genere. Vindobonae, 1829. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Propper N. János, kereskedelmi aka-
démiai igazgató, szül. 1847-ben Vesz-
prémben ; a gymnasium befejezése után 
a paedagogiát Váczott a kegyesrendiek-
nél, az egyetemet Budapesten és külföl-
dön végezte. Középiskolai tanári vizsgá-
latot 1874-ben tett földrajz- és történelem-
ből. Mint tanár Podolinban, M.-Ovárott 
és Sopronban működött. 1875-ben szer-
vezte a debreczeni kereskedelmi intézetet, 
melyet 1888-ig igazgatott. Ez utóbbi év-
ben július 23. alapította a nagyváradi 
felső kereskedelmi iskolát, melynek tulaj-
donosa volt; tanította a kereskedelmi 
ismereteket és a levelezést. Meghalt 1904. 
júl. 6. Budapesten 56 éves korában. — 
Czikkei az Országos Tanáregylet Közlö-
nyében (XVII. 1883—84. Indítvány, hogy 
az országos szakiskolák egyöntetűen ren-
deztessenek) ; a Magyar Államban (1899. 
220—226. Szentföldi levelek). — Munkái: 
1. Magyar szokások és erkölcsök a XVII 
században. Debreczen, 1877. (Ism. Szá-
zadok 1878.). — 2. Phoebos Apollo. U. 
ott, 1878. — 3. Egyetemes kereskedelmi 
földrajz. U. ott, 1883. — 4. Kereskedelmi 
intézetek tankönyve. Vezérfonalul a ke-
resk.- és ipariskoláknak. Egyszersmind 
magánhasználatra kereskedőknek és ipa-
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rosoknak. U. ott, 1884. (2. átnézett kiadás 
U. ott, 1889. Ismert. Nemzetgazdasági 
Szemle 1890.) — 5. Tizedes időszámítás 
és tizedes óra. U. ott, 1888. — 6. Keletre 
utazók Zsebkönyve. Nagyvárad, 1897. — 
Bölcseleti és szépirodalmi dolgozataival 
öt pályadíjat nyert. — Szerkesztette a 
debreczeni és a nagyváradi felső keresk. 
intézetek Értesítőit. 

M. Könyvészet 1888. , 1890. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Schack Béla, K e r e s k e d e l m i 
iskoláink és tanáraik a millennium esztende-
jében. Bpest, 1896. 60., 161. Pótlék 13. 1. — 
Budapesti Hirlap 1899. 202. SZ. — Vasárnapi 
l'jság 1904. 29. sz. (Nekr . ) . 

Proschek Henrik, a malaczkai járás-
bíróságnál segédhivatalnok, ugyanaz ideig-
lenesen a szakolczai telekkönyvi ta-
nácsnál. — Munkája: Index über die 
in den Verordnungsblättern für Posten, 
Eisenbahnen und Telegraphen, dann 
in jenen für die Verwaltungszweige des 
hohen k. k, Handels-Ministeriums ent-
haltenen das k. k. Staats-Telegraph enwesen 
betreffenden Vorschriften in alphabetischer 
und chronologischer Reihe zusammen-
gestellt. Pressburg, 1856. Két táblázattal. 

Hof- und Staats-Handbuch W i e n , 1858. IV. 
126., 166. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Prosky Fülöp Flórián. — Munkája : 
S. Ladislaus rex in exemplum. Ad quod 
universus orbis componatur palam propo-
situs. Dum . . . universitatis Viennensis 
senatu, populoque academico in metrop. 
D. Stephani proto-martyris basilicainclyta 
natio hungarica annua ejusdem sancti 
tutelaris sui obiret solemnia. Deferente.. . , 
oratore Frid. Ant. Henckel. Viennae, 1835. 

Petrik B ib l iogr . 

ProsperiniÁdám. — Munkája: Plausus 
epithalamicus, quam, dum sacra nuptialia, 
D. Joannes e comitibus Illésházy, nec 
non 111. sponsa, Sidonia, ex ill. stirpe 
comítum de Battyán, progenita, inter 
illustres et magnificos, procerum regni 
plausus, amore sinceroetconcordi, Posonii 
XII. mensis Maii, celebrant, animo gau-
dente edit, anno quo oMIna ConlVglo 

nefors feLICIa Deslnt: numina, connubio 
sponsae, placidissima praesint. Posonii, 
(1761. Költemény). 

Petrik Bibl iogr. 

Protics Vazul, görög-keleti vallású 
világi pap. — Munkái: 1. Vera imago 
romani pontificis opposita illi, quam 
Photiani magistri effinxerunt, seu trac-
tatus de primátu S. Petri, et romani 
episcopi. In quo paucis exponitur, qualem 
ideám de primátu Petri, et romani episcopi 
orientális ecclesia ab origine, usque Photii 
tempóra habuerit. Additabreviallocutione, 
qua graeci Photiani ad cathölicam unio-
nem, sub Clemente XI. revocabantur. 
Budae, 1804. — 2. Brevis dissertatio de 
visione Dei, et pleno gaudio vitae aeternae 
Pestini, 1823. 

Petrik B i b l i o g r . 

Protovin Géza, a temesvári ipar- és 
kereskedelmi kamara II. titkára ; közép-
iskolai és jogi tanulmányokat végzett; 
kezdetben hirlapíró volt, majd az orszá-
gos iparegyesület kötelékébe lépett, hol 
kizárólag közgazdasági s főleg ipari ta-
nulmányoknak élt. 1897-ben a temesvári 
kereskedelmi és iparkamra helyettes tit-
kárának választotta meg, hol jelenleg is 
működik. — Czikke a M. Iparban (1895. 
Az orosz kormány iparakcziója); az Ipar-
ügyek cz. szaklapnak is munkatársa (1895). 

Ország- Világ 1900. 28. SZ. a r c z k . 

Pröbsztl Pál. — Munkája : Onomasti-
eon honoribus adm. rev. ac clar. P. 
Alexandri Letevay, ad diem nominis 3-a 
Maji oblatum a II. humanitatis schola 
Vacii 1842. Vacii. 

Petrik B ib l i ogr . 

Pröhle Vilmos, bölcseleti doktor, ág. 
ev. főgymnasiumi tanár, P. Rudolf János 
gazdatiszt (ki az 1866. hadjárat után 
telepedett le Magyarországon) és Steiner 
Mária (gyórói vasm. szármszású) fia, szül. 
1871. okt. 29. Fűteleken (Vasm.); közép-
iskolai tanulmányait a soproni ág. ev. 
lyceumban 1883 —1891-ig végezte ; külö-
nösen a latin és görög nyelvet, úgy-

6. iv sajtó alá adatott 1905. szept. 20. 
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szintén francziát, oroszt, olaszt és svédet 
és a finn nyelv elemeit sajátította el. 
Egyetemi tanulmányait 1891—95-ig a 
budapesti egyetemen hallgatta, hol majd-
nem kizárólag a keleti nyelvek tanulására 
fordította idejét; különös kedvvel tanulta 
a török és perzsa nyelvet Vámbery Ármin 
vezetése alatt. 1904-ben «A török iro-
dalom ujjá ébredése a 19. század közepén» 
cz. egyetemi pályatétellel nyertes lett. 
1895-ben a török-tatár nyelvészetből, 
perzsa nyelv- és irodalomból, továbbá 
az indo-germán összehasonlító nyelvé-
szetből doktori szigorlatot tett. Ugyanazon 
év nyarát a vallás és közoktatási minisz-
térium támogatásával Konstantinápoly-
ban töltötte, az ujabb török irodalmat és 
a konstantinápolyi népnyelvet tanulmá-
nyozva. 1895—96-ban mint önkéntes a 
32. gyalog-ezredben szolgált. 1896. okt. 
óta mint tanár működik, egy évig a kés-
márki ág. ev. lyceumnál, kettőig a po-
zsonyi felsőbb kereskedelmi iskolán és 
1899 óta a nyíregyházi ág. ev. főgym-
nasiumban mint a modern nyelvek ren-
des tanára. 1901. júl. és aug. a' vallás-
és közoktatási minisztérium támogatásával 
Baskiriában tett tanulmányutat; tanul-
mányairól 1903. máj. számolt be a m. 
tudom, akadémiában. 1902-ben alapította 
Nyíregyházán Schlichter Gyula nyug. m. 
kir. testőrrel a Szabolcs cz. heti lapot, 
mely azóta politikai lappá fejlődött; 
kezdetben fel. szerkesztője volt, két év 
óta pedig munkatársa a lapnak. — For-
dításai s czikkei a Törekvésben (Sopron, 
1891. Turgenyev «Légyott»-ja); a Vasár-
napi Újságban (1895. Visszaemlékezés 
Konstantinápolyra, 1897. Török állapo-
tok) ; az Evang. Egyház és Iskolá-ban 
(1899. Az evangeliom Japánban) ; a 
Nyirvidékben (1901. 31. sz. Ufa, 36., 37. 
A Beszkidektől az Uraiig, 50. beszély 
oroszból); a P. Naplóban (1901. 338. 
Baskiriai emlékek, 1902. 5. Költészet és 
valóság Baskiriában, 1904.13. Vadcseres-
nyevirág,1904.33. A mikadó, 167. A japáni 

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

majom: Toyotomi Hideyosi élete; A 
negyvenhét ronin, elbeszélés); a Nyelv-
tudományi Közleményekben (XXXI. 1901. 
A határozó-ragok és birtokos személy-
ragok sorrendje); a nyíregyházi ág. ev. 
főgymnasium Értesítőjében (1901. A ma-
gyar nyelv és rokonai) ; a Szabolcsban 
(1902. 1. sz. Márczius 15-ike, 3. Feltáma-
dás, A múzsa, szatirikus vers Mac-Viragh 
álnévvel, 2—4. Zoja Tülek, baskír rege 
Hadzsi Szelim Gerej Szultanof után, 5. 
Legyen öszhang, 7. Baskiriáról, 9. Ma-
gyar virtus, 10. Ázsiai állapotok Nyíregy-
házán, 12. Ha van más világ, 20. Uj 
templom és elbeszélés, 27. Kossuth La-
jos, 29. Emlékbeszéd Kossuth Lajos-
ról, 34. Jótékonyság, 36. Jámbor óhaj-
tások, 1903. 3—5. A japáni nőkről, 4. elb., 
9. A Bessenyei-kör és czélja, 11. Már-
czius 15-dike, 15. Cornille-mester titka, 
Daudet Alphonse után, 20. Nagy idők, 
22. Szerencse, 32. A kassai Rákóczi-
ereklye-kiállítás, 40. és 51. Emlékbeszéd 
II. Rákóczy Ferenczről, 1904. 34. Kérdő 
és gondolatjelek az új pártról, 42. A 
geszti levél, 49. Elmélkedés a zöld fel-
sőről, 50., 51. Felolvasás, 53. Tiszáék 
nemzeti könyvecskéje, Forma és lényeg, 
1905. 28. Nemzeti küzdelmünk, 30. Geszti 
logika, 31. Bizalom, 35—37. Nemo ur 
röpiratáról); a Keleti Szemlében (1903. 
Baskir nyelvtan, 1904. Baskír szójegy-
zék, 1905. Baskirische Volkslieder német 
bevezetéssel és fordítással); az Uj Idők-
ben (1904. Az utolsó szamurai, elb., Dai-
Nippon banzái, Japán Deákja : Ito Hiro-
bumi márki élete, Japáni dalok, beve-
zetés és ford.). — Munkái: 1. Kemál bej 
drámái. (Doktori értekezés.) Bpest, 1895. 
(Jav. és bőv. a késmárki ág. ev. főgym-
nasium 1897. Értesítőjében.) — 2. Rend-
szeres franczia nyelvtan. Pozsony, 1898. 
(Tudományos Zsebkönyvtár 6.) — 3. 
Rendszeres angol nyelvtan iskolai és ma-
gánhasználatra. U. ott, 1898. (Tudomá-
nyos Zsebkönyvtár 7. Ism. Egyet. Philol 

I Közlöny). — 4. Rendszeres oszmán-török 

7 
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nyelvtan. U. ott, 1899. (Tudományos 
Zsebkönyvtár 26.). 

31. Könyvészet 1893—1899. és önéletrajzi 
adatok. 

Prugberger János, bányah ivatalnok. — 
A Máramaros leírása, 1876. cz. munkában 
írta a bányászati részt 406—434. 1. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 
Prugberger József (karvai\ nyugal. 

pénzügyminiszteri tanácsos és m. kir. 
bányaigazgató, szül. 1818. május 16-án 
Nagybányán (Szatmárm.), Pesten és Po-
zsonyban végezte jogi tanulmányait; 
1837—38. jogügyi igazgatósági gyakornok 
Szélaknán, 1846. Körmöczön bánvatiszt-
segéd, 1847. Pécsen kormánybiztos, 
1848. Selmeczen bányatiszt, majd pénz-
ügyminiszteri fogalmazó, 1849. Duschek 
mellé osztatott be. Világos után elfog-
ták, de négy havi fogság után elbocsá-
tották, azonban állását elvesztette. 1861. 
Selmecz-Bélabánya képviselője lett, úgy-
szintén 1865—68-ban is. 1868-ban mára-
marosszigeti bánya-, erdő- és jószág-
igazgató lett, 1870-ben miniszteri taná-
csossá neveztetett ki. 1887-ben nyugdíjba 
ment és ekkor magyar nemességet nyert. 
Meghalt 1889. július 25. Karván (Eszter-
gommegye).— Munkája: Jelentése a fejér-
pataki és kabolapojánai vasgyárak jelen 
állapota és jövője tárgyában. Bpest, 1873. 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Ország Tükre 1863. 26. SZ. a r e z k . — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I V , 
261. 1. és gyászjelentés. 

Prukki János, szent Ágoston rendi 
remete a győri egyházmegyében (1428); 
származására nézve akár a szomszéd 
austriai Bruckból, akár a csallóközi Prukk 
(ma Hidas) helységből való lehetett. Az 
Ágoston-r. remetéknek a győri egyház-
megye területén Kőszegen, Körmenden, 
Lékán és Pápóczon voltak házaik; akkor 
még csak a körmendi és pápóczi létezett; 
se kettő közül előbb a pápócziban élhetett, 
mert e nagyobb helyen hamarább talál-

kozott egy olyan tudós szerzetes, kit a 
zsinati atyák a szokásos zsinati előadás 
megtartására felhívhattak. Ha pedig P. 
csakugyan lector, tanító mester volt, úgy 
ez szintén Pápóczra utal bennünket, hol 
valami nevezetesebb iskolának kellett lé-
teznie; mert már a pápóczi rendház ala-
pítónéja úgy rendelkezett, hogy a vásári 
vámjövedelemből, melyet a rendnek adott, 
ez a «scholastikusoknak» minden szom-
baton 40 dénárt adjon. — Munkája; 
Haec eollatio in forma facta est Jaurini 
coram Synodo 1428. Dominica prima 
post octavas corporis Christi per Fratrem 
Johannem de Prucka. Ordinis f. Heremito-
rum S. Augustini. (Zsinati beszéd, mely-
nek kézirata a bécsi császári udvari 
könyvtár 3551. sz. kódexében van. Ki-
adását Batthyány Ignácz erdélyi püs-
pök rendezte : (Leges Ecclesiasticae . . . 
Claudiopoli, 1827. III. 408. és következő 
lapok.). 

Katholikus Szemle 1899. 800. 1. (Békési Emil). 

Prunner József, szerzetes ; a felsőbb 
grammatikai osztály tanulója Budán. —  
Munkája: Lob-und Pflicht-Rede auf das 
höchste Geheimniss der allerheiligsten 
Dreifaltigkeit, an dem hohen Titularfeste 
des Barfiisserordens u. einer hochlöbl. 
englischen Erzbruderschaft der allerhei-
ligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefan-
gener Christen, bey Bestätigung der Wür-
denswahlen vor zahlreicher Anwesenheit... 
in dem löbl. Gotteshause zu Kleinmaria-
zell nächst Altofen den 30. May 1779 
vorgetragen. Ofen. 

Petrik Bibliogr. 

Prúnyi Andor, róm. kath. plébános,, 
szül. 1831. jan. 1.; miséspappá szentel-
tetett 1855. aug. 5. Káplánkodása után, 
1862-től administrator és iskolák felügye-
lője, 1868-tól fogva pedig plébános Csé-
pén és alesperes (1876-tól) volt, majd 
ugyanaz és alseperes (1876) Ráczkevén, 
hol 1896. szeptember 6-án meghalt. — 
Munkája: Szent István a magyar állam 
alapját a ker. vallás és ker. nevelés által 
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vetette meg. Hirdette a székesfehérvári 
főtemplomban 1878. aug. 20. Bpest, 1878. 

lmrik József, E g y e t e m e s Kath . N é v t á r . Pes t , 
18C4. 215. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Schematismus Cleri Alba - Regalensis 1898. 
133. 1. 

Prúnyi Békés, szent Ferencz-rendi 
szerzetes és gymnasiumi tanár, szül. 1838. 
okt. 30. Kompolton (Hevesm.) ; az érsek-
újvári gymnasiumban tanított 1871-ben, 
azután Batthyány József gróf nevelője 
volt Kilitiben (Mosonm.). — Czikkei az 
érsekújvári r. k. gymnasium Értesítőjé-
ben (1871. Néhány szó a mennyiségtan 
hasznos voltáról). 

Szöilőssy Károly, Szerzetes rendek , Arad, 
1878. I. 169. 1. 

Prúnyi József\ theologiai doktor, szül. 
1793. márcz. 15. Breznóbányán ; a böl-
cseletet Pozsonyban és Nagyszombatban, 
a theologiát Pesten végezte. Fölszentel-
tetett 1816. márcz. 18. Káplán volt Sel-
meczbányán, 1817. tanintézeti felügyelő, 
1819. a bölcselet, 1828. a dogmatika tanára 
a nagyszombati papnevelőben; ugyanezen 
évben szent széki ülnökké, 1847. aug. 
eszterg. t. kanonokká, 1853. decz. 3. po-
zsonyi kanonokká neveztetett ki. Meghalt 
1867. okt. 5. Pozsonyban. — Munkái; 1. 
Gesang zum Namens-feste des Hoch-
gebohrnen Hoch würdigsten Herrn Nico-
laus Grafenn Csáky von Keresztszegb, 
Erbgrafen vonZipsen, Probst v. Csőböfő, 
der Metropolitankirche von Gran Cantor 
unci Domherrn. Gewidmet v o n . . . zu 
Tyrnau am 6-ten December 1818. Tyrnau. 
— 2. Systema philosophiae fundamentális, 
sive Logica . . . U. ott, 1823. — 3. Systema 
philosophiae materialis, sive Metaphysica. 
U. ott, 1823. — 4. Predigt am Schlüsse 
der Jubel-Feyer, gehalten am 25. Juny 
1826. zur Lieben Frau Studien-Präfecten. 
Skalitz. — 5. Systema theoiogiae dog-
maticae Christiano-Catholicae quod elu-
cubravit . . . Vindobonae, 1842. Négy 
kötet. 

Philosophiai Pályamunkák. P e s t , 1S32. 132. 
1. — ßl. Sion 1867. 800. 1. — Uj ill. Sion 1886. 

841. 1. - Petrik B ib l iogr . III. 153., 154., IV. 
79. 1. — Zeitiger Alajos, E g y h á z i í r ó k Csar-
noka. Nagyszombat, 1893. 416. 1. és gyász-
jelentés. 

Prúnyi {Imre) Mihály, orvos- és se-
bész-doktor, rendes uradalmi és t. megyei 
főorvos Hevesmegyében, fürdő-orvos Pá-
rádon. — Munkái : 1. Dissertatio inaug. 
medica exhibens lactationis matrum va-
letudinem influxum. Vindobonae, év n. 
— 2. Medizinisch-Topographische Abhand-
lung des Curortes Parád sammt seinen 
Schwefel- Eisen-und Alaunwässern. Nach 
der neuesten Analyse des Herrn Prof. 
Meiszner in Wien und nach eigenen Be-
obachtungen abgefasst. Pest, 1833. Két 
táblázattal. 

Bugát é s Flór, M a g y a r o r s z á g i O r v o s - r e n d 
Névsora 1840-re. Pest 41. 1. — Szinnyei Köny-
vészete. 

Prux Xav. Ferencz János, szent Be-
nedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 
1815. jan. 23. Győrött; beöltözött 1830. 
okt 16., áldozópappá szenteltetett 1838: 
júl. 26.; főapáti szertarló volt 1838—39. 
Phalmán, 1839—41. gymnasiumi tanár 
Sopronban, 1841—43. hitszónok, 1843— 
1861. gymnasiumi tanár és ünnepi hit-
szónok Győrött, 1861-től ujonczképző 
Phalmán, hol 1859. aug. 30. meghalt. — 
Munkája: Predigt, gehalten am zweiten 
Tage der Bittwoche. Güns, év n. 

A pannonhalmi Szent-Benedek llend Név-
tára 1880 ra . S z o m b a t h e l y , 117. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Pruzsinszky Henrik, cziszterczirendi 
áldozópap és tanár, szül. 1840. febr. 10. 
Kékkőn (Nógrádm.); 1858. szept. 17. 
lépett a rendbe s 1866. ápr. 11. pappá 
szentelték. 1866—74-ig tanár volt a 
zirczi hittudományi intézetben és 1874-től 
lelkész Bakony-Koppányban, hol 1878. 
jún. 26. halt meg. — Czikkei az Idők 
Tanújában (1866. márcz. 14. Horváth 
Szer. Ferencz, a zirc-cisterci rend nes-
tora) ; a M. Államban (1871. ápr. 20.r 

22., 23. »Unitas catholica« és B. Gy. kath. 
autonomiai képviselő úr). 

5* 
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A hazai cziszterczi rend Emlékkönyve. B p e s t , 
1896. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Pruzsinszky János, bölcseleti doktor, 
állami főgymnasiumi rendes tanár, szül. 
1862. márcz. 12. Sopronban; tanulmá-
nyait az ottani evangelikus lyceumban 
és a bécsi s budapesti egyetemen vé-
gezte. 1886-ban tett tanári vizsgát a 
latinból és a görögből. Jelenleg mint a 
classikai philologia tanára működik a 
budapesti VII. ker. főgymnasiumban. — 
Czikkei a Nemzetben (1887.45. sz. Néhány 
szó műfordításainkról),az Országos Tanár-
egyesület Közlönyében (1889. A reál-
iskolai latintanítás első éve, 1897. Az 
inductiv nyelvtanításról, 1898. A latin 
nyelv az új tantervben); a M. Nyelvőr-
ben (1896); a M. Paedagogiában (1903. 
A magyar iskolai helyesírás szabályai); 
számos czikket és könyvismertetést írt 
a paeaagogiai lapokba; 1887—1888. a 
Nemzetnek, 1894—95. 'pedig a Nemzeti 
Újságnak volt dolgozótársa, illetőleg szini 
referense. — Munkái: 1 .De Propertii 
Carminibus in libros distribuendis. Dis-
sertatio philosophico-critica. Bpest, 1886. 
— 2. A latin nyelv a hazai reáliskolák-
ban. U. ott, 1888. (Különnyom. a bpesti 
Y. ker. áll. főreáliskola Értesítőjéből.) — 
3. Az egyetemes Philologiai Közlöny 
I—XX. kötetének Név-és Tárgymutatója. 
A húsz kötet teljes tartalomjegyzékével. 
U. ott, 1898. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 263. 1. — Vpjda 
Emil N é v k ö n y v e , 50. , 60. 1. 

Pruzsinszky József. — Munkája: 
Sklad nábožných Pesniökow i modlitbow. 
Pest, 1862. (Ujabb kiadása. Bpest, 1899. 
Istenes énekek és imák gyűjteménye.) 

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

Pruzsinszky Pál, bölcseleti doktor, 
ev. ref. főgymnasiumi tanár, P. János 
kötélgyártómester és Vitkóczy Zsuzsanna 
fia, szül. 1862. jan. 12. Ungvárt; közép-
iskolai tanulmányait az ottani főgymna-
siumban elvégezve, 1881-ben a budapesti 
egyetemen bölcseleti előadásokat hallga-

tott. 1882-ben a kegyes tanítórendbe lé-
pett. Mint tanár működött Tatán (Komá-
romm.), majd Budapesten. 1890-ben a 
rendből kilépett és 1891. szept. 1. Kar-
czagon, 1893-ban a kisújszállási főgym-
nasiumban nyert tanári állást, a hol 
egyszersmind igazgatónak is megválasz-
tották. Miután 1890-ben a történelemből 
és latinból tanári vizsgát tett, 1895-ben 
bölcselet-doktori oklevelet nyert. 1897-
ben a pudapesti ev. ref. főgymnasiumhoz 
választották meg és 1902. a budapesti 
ev. ref. theol. akad. lelkészvizsgáló bizott-
sága előtt lelkészi vizsgálatot tett. —-
Főbb czikkei az Ébresztőben (1901. és 
1902. Kálvin János ifjúsága); a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapokban (1901. Faber 
Stapulensis theologiai munkái); az Urá-
niában (1902. Napoleon első felesége, 
1904. A Carolina Resolutio intézményei). 
A Pallas Nagy Lexikonába világtörténelmi 
vonatkozású czikkeket írt. — Munkái: 1. 
Vergilius hasonlatairól. Tata, 1887. (Ism. 
Egyet. Phil. Közlöny, 1888.). — 2. A 
franczia földmivelö osztály a forrada-
lom előtt. U. ott, 1888. — 3. A franczia 
egyház a forradalom alatt. Pressensé sat. 
nyomán. Karczag, 1894. (Különnyomat 
a karczagi ev. ref. főgymnasium Értesítő-
jéből). — 4. A kisújszállási ev. ref. fő-
gymnasium története. Mező-Túr, 1896. 
— 5. A magyar földmivelö osztály a 
török hódítás után. Bpest, 1898. — 6. 
XII. Károly svéd király története. Irta 
Voltaire, ford. U. ott, 1902. — 7. Zwingli 
Ulrich: Commentarius, vagyis az igaz 
és a hamis vallásnak magyarázata. Ford. 
U. ott, 1905. (Tüdős Istvánnal együtt). 

ill. Könyvészet 1894. — Vajda Emil N é v -
k ö n y v e . 61. 1. — A Karczagi ev. ref. főgymna-
sium Értesítője 1892. é s 1893. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 263. 1. 

Prvi Orbán, szent Ferencz-rendi szer-
zetes és hitszónok, szül, 1775. nov. 11. 
Vittenczen (Nyitram.); 1795-ben lépett a 
rendbe Malaczkán és 1800-ban fölszen-
telték papnak ; tót ünnepi hitszónok volt 
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Pesten és más helyt is. Meghalt 1840. 
febr. 28. Nyitrán. — Összes tót hitszó-
noklatait sajtó alá rendezve kéziratban 
hátrahagyta: Sermones festivales. 1803. 
4rét (a nagy-szombati rendházban); Ser-
mones dominicales. 1808. 4rét két kötet 
(a malaczkai és nagy-szombati • rend-
házban). 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s Ord . M i n . S . 
P. Francisc i Prov inc iáé Hungár iáé Refor-
matae nunc S. Mariae. Posoni i , 1879. 125. 1. 

Pserhofer Sámuel, orvosdoktor, Pápa 
város tiszti orvosa, szül. 1802-ben Nesz-
mélyen (Komáromm.); az orvosi tudo-
mányokat Bécsben tanulta, hol 1831-ben 
orvosdoktorrá avatták. Az arany érdem-
kereszt tulajdonosa. Meghalt 1879. febr. 5. 
Pápán. — Czikke a Löw Lipót által ki-
adott Magyar Zsinagógában (Pápa, 1847. 
Egy izraelita atya igénytelen észrevételei 
a gyermekek hitbeli neveléséről); a Zeit-
schrift für Natur- und Heilkundeban 
(1852 Eigenes über Skrofel, Gicht, und 
Syphilis, 1856. Erfahrungen über ver-
schiedene Heilmittel, zur weiteren Prü-
fung öffentlich mitgetheilt. Sublimat. 
Arsenik. Blei. Salpetersaueres Silber, 
Chlornatrium. Das Brechmittel und die 
Ohnmacht, Heilversuche durch Einath-
mung fixer Arzneistoffe, 1857. Die Cho-
lera in Pápa im J. 1855 mit gleichzei-
tiger Berücksichtigung der medicinisch-
topographischen Verhältnisse des Ortes). 
— Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica 
de morbo cereali. Vindobonae, 1831. —2. 
lieber die theoretische u. praktische Be-
ziehung zwischen Religion und Medicin. 
Pápa, 1841. 

Oesterreicher Elias, Der Jude in Ungarn. 
Pes tb , 1842. 128. 1. — Szinnyei Könyvésze te 
— K övi József. E m l é k b e s z é d Pserhofer József 
fölött . Pápa, 1879. és gyász je l en té s . 

Pszotka Ferencz, állami főreáliskolai 
tanár, szül. 1846-ban Beszterczebányán 
(Zólyomm.); 1870-ben tett tanári vizsgát 
a természettanból és a mennyiségtanból 
Budapesten. Az 1869—70. tanév elején 
próbaéves tanár volt Beszterczebányán 

és azóta a körmöczbányai állami főreál-
iskola tanára. — Czikkei a körmöczbányai 
állami főreáliskola Értesítőjében (1887. 
Körmöczbánya halandósági és közegész-
sügyi viszonyai, 1901. Görgei Arthur a 
bányavárosokban 1849-ben. Ism. Szá-
zadok 1903. 680. 1.). 

A heszterczebányai kath. főgymnasium Érte-
sítője 1895. 268. 1. — V a j d a Emil N é v k ö n y v e 
128. 1. 

Pvach Pál (miskolczi), ungvári prédi-
kátor. — Munkája : Halotti elmélkedések 
az Nemes Nemzetes Es Vitézlő Pongrácz 
Nagy Miháli László uramnak Istenben 
Elnyugodot kedvesinek jó emlekezetekre ; 
Es minden halandó embereknek tanu-
sagokra megirattattak. Anno 1633. May 9. 
Lőcsén 1634. 

Szabó Károly, R é g i M. Könyvtár . I. 278. 1. 
— Hl. KönyvSzemle 1881. 1 79. 1. 

Puberle Terentius, Capistran-rendi 
szerzetes, szül. 1745. nov. 25. Königs-
bergben (Csehország); a rend tartományi 
titkára volt. Meghalt 1803. márcz. 21. 
Budán. — Német prédikácziókat és zsol-
tárokat nyomatott 1793-ban; ezeken kívül 
írt még apróbb dolgozatokat. 

Csevapovich, Greg., Synopt ico - Meinorial is 
Catalogus . Budae, 1823. 322. 1. — Schematis-
mus Prov . S. J o a n n i s a Capistrano Ord. 
Min. 8. P. Francisc i . Temesvar in i , 1887. II . 
19. 1. 

Publig Ernő, ifj., jogi doktor, kir. al-
ügyész Pancsován. — Munkája: A deb-
reczeni önkéntes tűzoltó testület törté-
nete 1877. okt. 21.—1902. okt. 21. A 
megalakulás 25 éves emlékére. Debre-
czen, 1902. 

Magyarország tiszti Czim- és Névtára. B p e s t , 
1903. 735. 1. és a m. n . múzeumi k ö n y v t á r 
pé ldányáról . 

Puchberger Márton, theologiai és böl-
cseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap 
és tanár, szül. 1715. aug. 3. v. 31. Eger-
ben (Hevesm.), 1733. okt. 15. Trencsén-
ben lépett a rendbe ; Kassán bölcseletet, 
Győrött és Budán ágazatos hittant, Nagy-
szombatban szentírás magyarázatot tani-
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tott ; négy évig volt Rómában magyar 
gyóntató, Beszterczebányán a negyedéves 
jezsuita növendékek oktatója; azután 
Budán rector. A szerzet feloszlatása(1773) 
után meghalt 1796. okt, 24. Győrött. — 
Munkái : 1. Dissertatio physica de cor-
pore generatim, deque opposito eidem 
vacuo. Cassoviae, 1752. — 2. Disser-
tatio de motu corporum. U. ott, 1753. — 
3. Dissertatio de causis motuum in cor-
poribus. U. ott. 175L 

Stoeger, S c r i p t o r e s 283. l a p . — Poggendorf. 
Biogr.-literarisches Handwörterbuch. Leip-
zig, 1863. II. 541. 1. — Szinnyei Könyvé-
s z e t e . — De Backer-Sommervogel, B i b l i o t h é q u e -
Bibliogr. VI. 1270. sz. 

Pucher József, tengerészeti kereskedő. 
— Munkái: 1. Abriss des österreichi-
schen See-Handels und Wahrnehmung 
bei der überseeischen Ausfuhr. Nebst 
Vorschlägen, die ungarischen rothen 
Weine in den Welthandel zu bringen. 
Pest, 1830. — 2. Eröffnung des Ver-
fahrens, wie der ungarische Seeausfuhr-
handel eingeleitet werden kann. Ofen, 
1830. 

Petrik Bibl iogr . 

Puchinger Imre, nádori hivatalnok 
Budán. — Munkája: Trauerrede über 
den, den 16. März 1801. . . . sich ereig-
neten unvergesslichen Hintritt ihrer Kay-
serlichen Hoheit . . . Alexandra Paw-
lowna . . . Gemahlin Sr. K. Hoheit . . . 
Joseph Antons, des Königreichs Ungarn 
Palatinus. Ofen, 

Petrik B ib l i ogr . 

Puchlin János, iljabb, Miskolczon ne-
velkedett ; a budapesti és miskolczi la-
pokba több czikket írt. Álneve : Regmeczi 
P. János. 

Borsodmegyei Lapok 1884. 41. Sz. 

Puchly (.Ignácz) Konstantin, orvos-
doktor, veszprémi származású. — Mun-
kája : Specimen inaug. medica systema 
cutaneum pathologice disquisitum. Vin-
dobonae, 1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Puchner Ferencz, rhetorika tanulója 
a beszterczebányai főgymnasiumban. — 
Munkája : Carmen, quod dno Francisco 
e comitibus Berchtold 1. b. ab Unger-
schitz, dum communi venerabilis cleri 
populique gaudio die 28. mensis Octobris 
anno. 1776. primo cathedralem ecclesiam 
Neosoliensem ingrederetur; suo totiusque 
rhetoricae Neosoliensis nomine in pe-
renne grati animi pietatisque monumen-
tum obtulit. Tyrnaviae. 

Petrik B ib l iogr . 

Puchner József, capistran-rendi tar-
tományi főnök, szül. 1745. ápr. 14. Budán. 
1764. máj. 13. lépett a szentferenczrendi 
Capisztrán szerzetbe s a próba idejét ki-
állván, a šarengrádi kolostorban esküdött 
fel. 1768. okt. 28. szenteltetett fel Budán ; 
a szerzet kolostoraiban többféle hivatalt 
viselt; végre 1796-tól fogva a budai ko-
lostor főnöke volt és 1818-ban ugyanitt 
választották meg a szerzet tartományi 
főnökévé; ezen évben Bródban (Pozsegam.) 
egyházi zsinatot tartott; híres volt egy-
házi szónoklatairól. Meghalt 1824. szept. 25. 
Budán. — Munkája: Betrachtungen über 
den Eidschwur. Ofen, 1794. — Még két mun-
káját említi a Schematismus: a szent 
evangéliumokról és szent Istvánnapi szent 
beszédét; ezek könyvészeti leírását azon-
ban nem adja. 

il. Kurír 1818. I I . 10. SZ. — Hazai s Külföldi 

Tudósítások 1818. I I . 7. SZ. — Vereinigte Ofner-

Pester Zeitung 1818. 58., 89 . , 91. S Z . — Schema-

tismus P r o v . Ord. Min. S. P . Franc i s c i . T e -

mesvárim, 1887. I. 13., II. 19. 1. 
Puchner Tódor, ág. ev. lelkész, szül. 

1622. jan. 15. Forst mezővárosban (Lau-
sitz), hol atyja városbíró volt; 1637-től 
a boroszlói gymnasiumba járt, majd 
Halléban tanult és a thorni gymnasiumot 
látogatta. 1640. szülei elhalván, Kurland-
ban nevelő volt, honnét 1645. visszatért 
hazájába. 1646. a wittenbergi egyetemre 
iratkozott be, hol bölcseletet és theolo-
giát hallgatott. 1651. báró Bieberstein Fer-
dinand Fortsba hívta meg udvari lelkészé-
nek, mely hivatalát három évig töltötte 
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be. 1655-ben ismét Wittenbergben foly-
tatta tanulmányait. 1656-ban Bazinba 
(Pozsonym.) hívták meg lelkésznek, mely 
állását aug. 23. foglalta el; egyszersmind 
az evang. iskolák felügyelője volt; 1657. 
nov. 26. a bazini zsinaton a pozsonyi 
egyházkerület első ülnökévé, 1662. febr. 
8. a modori zsinaton ugyanazon kerület 
fődékánjává választották. Betegeskedése 
miatt 1667-ben bazini lelkészi hivataláról 
lemondott és a németországi fürdőkben 
keresett gyógyulást, azonban 1668-ban 
szélütés érte s 1669. máj. 15. Zavelstein-
ban (Württemberg) meghalt. — Munkája : 
Im Namen Jesu! Breyfaches Denckmal. 
Des Königlichen Einzugs, des Königs zu 
Zion, in die grosse und heilige Stadt 
Jerusalem, Welches In der Königlichen 
freyen Stadt Bösing in Nieder Hungarn 
bey dem geistlichen Einzüge des Königs 
zu Zion Jesu Christi, in die neuerbaute 
Evangelisch deutsche Kirche zu Christo 
unserm Könige genannt, Im Jahr Christi 
1659. auf dem ersten Sonntag des Ad-
vents, aus dem ordentlichen Sonntags 
Evangelio, Matth. 21. cap. Vnd anhan-
gender Geschieht biss an den 17. vers in 
Volckreicher Versammlung der Einhei-
mischen und benachbarten aufgerichtet, 
nunmehr aber auch auf Begehren in den 
Druck gegeben. Guben, in Nieder-Lau-
sitz, 1663. 

Freher, Paul, Theatrum Virorum Eruditione 
Clarorum. Norimbergae. 1G88. 688. 1. — Klein, 
Nachrichten I. 321. 1. és Horváth István 
Lexicon Eruditorum cz. kézirata a m. n. 
múzeumi könyvtár levéltári osztályában. 
Puchovszky Bálint, theologiai dok-

tor, nyitraegyházmegyei áldozópap, szül. 
1874-ben; felszenteltetett 1896-ban; szent-
széki jegyző, püspöki szertartópap és 
egyházmegyei levéltárnok Nyitrán. — 
Munkája : A keresztség szentsége dogma-
tikai és jogi szempontból Hittudori érte-
kezés. Nyitra, 1898. 

Schematismus Dioec. Cleri Nitriensis 1903. 
13., 83. 1. 

Pucz Antal, r. kath. plébános, szül. 

1767-ben Esztergomban ; itt végezte kö-
zépiskoláit, a theologiát 1786-tól Pozsony-
ban. 1790-ben szenteltetett fel; segédlelkész 
volt Ó-Budán, 1794. okt. 14. helyi káplán 
lett Érsek-Léllen, 1798-banplébános Nagy-
Bajcson, 1812. július 23. Ballonyban 
(Győrm.); utóbb hédervárkerületi ales-
peres is lett. A magyar nyelv tudományos 
vizsgálására 1804-ben Kulcsár István, a 
Hazai Tudósítások későbbi szerkesztője, 
50 frtot tűzött ki jutalmul, mihez báró 
Prónay László még 100 frtot adott. Ezen 
pályázatra három munka érkezett be ; a 
Puczé a b. Prónay Sándornak, László fia 
által felajánlott harmadik díjat nyerte. 
Meghalt 1831. márcz. 9. Ballonyban. Nevét 
Putznak is írták. — Czikkei a Tudomá-
nyos Gyűjteményben (1817. V. A tudó-
sok a tudományok becséről, 1818. XI. 
Kant íilosoűájának fő resultatumai, 1819. 
VII. A nevelésbeli fenyíték minéműségéről, 
1828. X. Az akarat szabadsága.) — Mun-
kái : 1. Jámbor élet, szoros ösvény. Nagy-
szombat, 1797. — 2. A vallás győzedelme 
a mai hitetlenek és új bölcsek ellen. Egy 
igen hasznos könyvecske a vallás igaz 
és valóságos megesmértetésére. írta fran-
czia nyelven Lancelin, ford, németből. 
Komárom, 1797. — 3. A teremtőnek es-
mérete és szeretete, a teremtmények vizs-
gálásából. Irtajiémet nyelven Mutschelle 
Sebestyén, magyarázta. Pest, 1807. (Ism. 
Neue Annalen der Literatur 1808. 1. sz.). 

— 4. Hieronak Syrakusai királynak tör-
ténete. U. ott, 1807. — 5. A keresztes 
hadaknak rövid leírása. Az olvasást ked-
velők számára magyarázta . . . U. ott. 1816. 
— 6. Értekezés a ragadó nyavalyákról, 
azoktól való őrizkedésekről. U. ott, 1816. 
— 7. Tavaszi virágok. Közrebocsátotta. 
U. ott, 1817. — 8. Aesthetika, vagyis, a 
szép tudományok theoriája. Irta Eberhard 
G. A. magyarázta. U. ott, 1817. — 9. Érte-
kezés az ördöngösségről. Rieger Pál deák 
munkája szerint magyarázta. 1820. — 10. 
A babonának és az ő sokféle nemeinek 
rövid előadása. A tudatlanok tanítására 
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és a félékenyek megnyugtatására. Közre-
bocsátotta. Esztergom, 1822. — 11. Nyári 
rózsák. Közrebocsátotta. Pest, 1823. — 
12. Értekezés a nemzeti nyelv tökélete-
sítése és terjesztése módjáról. Esztergom, 
1824. (Ism. Hazai s Kiilf. Tudósítások 
1824. II. 44. sz. M. Kurir 1824. II. 364. 1.) 
— 13. Oszi gyümölcsök. Közrebocsátotta. 
U. ott, 1827. (Elbeszélések). 

Mindenes Gyűjtemény I V . 134. 1. — Magyar 
Kurir 1797. I I . 28. Sz. — Philosophiai Pálya-
munkák I . 1835. 119. 1. — Kis János E m l é -
k e z é s e i II . 141. 1. — Danielik M. í r ó k II. 261. 
1. -— Siinny e i K ö n y vésze te . — Figyelő II . 1877. 
150. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, 
Egyház i írók Csarnoka. Nagyszombat , 1893. 
417. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények I X . 
161. .. 

Puecher János, magyar nemes. — Mun-
kája : Vera Relatio de virtute et effîcacia 
pulveris Hermetici et aquae lunaris in 
pluribus Germaniae et Hungáriáé locis 
comprobata. Trenchinii, 1646. 

Veszprémi. Succincta Medicorum Biogr. IV. 
126. lap. 

Puehler Kristóf. L. Ruhler. 

Pugin Leo, íőreáliskolai* tanár, szül. 
1838. jan. 28. Echarlensban (Svájcz), 
a progymnasiumot és paedagogiai tanfo-
lyamot végezte Fribourgban, hol 1884-
ben nyert tanári oklevelet. A rn. kir. 
minisztérium 1874-ben tanképesítettnek 
nyilatkoztatta. 1870-től a budapesti egye-
temen a franczia nyelv magántanára 
volt; 1873—75-ig a budapesti József-
városi loreáliskolánál működött. 1875. 
szept. 18. a VI. (jelenleg V.) kerületi 
állami főreáliskolához neveztetett ki ren-
des tanárnak, hol jelenleg is működik. 
1883-tól 1894-ig egyszersmind a buda-
pesti kereskedelmi akadémiában mint a 
franczia nyelv segédtanára alkalmazta-
tott. — Munkája : A franczia nyelv rend-
szeres tankönyve. Franczia-magyar és 
magyar-franczia szótárral. A polgári isko-
lák és középtanodák számára. I. kötet. 
Bpest, 1876. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Bricht Lipót, 
A budapesti kereskedelmi akadémia törté-
nete. Bpest, 1896. 120. 1. 

Pukánszky Béla, ág. ev. theologiai 
tanár, szül. 1859. márcz. 30. Orosházán, 
hol tanulni is kezdett. A gymnasiumot 
1878-ban Szarvason végezte, főiskolai 
hallgató pedig Budapesten, Pozsonyban, 
Göttingában és Berlinben volt, míg 1884-
ben a pozsonyi theol. akadémián az 
ószövetségi tudományok tanára lett. Po-
zsonyi hittanhallgató korában szerkesz-
tője volt a Gondolat cz. folyóiratnak. 
Részt vett az ó-szövetség magyar fordí-
tásában. — Czikkei a pozsonyi theol. aka-
démia Evkönyvében (1887. A pentateuch 
alkatrészeinek jellemzéséhez); a Keresz-
tény Magvetőben (1893. Ezékiel, 1896. 
Gyülekezeti és egyéni vonatkozások a 
zsoltárokban); a Prot. Szemlében (1893. 
A profetismus lényege és jelentősége); 
az Ev. Egyházi és Iskolai Lapban (1897. 
A monotheismus izraelitáknál és görö-
göknél) ; a Prot. Estékben (1899. A mono-
theismus a görögöknél és izraeliták-
nál). — Munkái : 1. Héber olvasókönyv. 
Akadémiai és magánhasználatra. Pozsony, 
1888. (Theologiai Szakkönyvtár). — 2. 
Az ószövetségi exegesis feladatáról. U. 
ott, 1892. — 3. Héber nyelvtan, U. ott, 
1895. (Theologiai Szakkönyvtár). — 4. 
Róma ellen. Traub T. után németből ford. 
U. ott, 1898. (Bethania-Füzetek 1.). — 
5. Az anyag, a bűn és a halál eredete 
az ó-testamentum szerint Orosháza, 1898. 
(Különnyomat az Evang. Egyház és Isko-
lából). 

M, Könyvészet 1888. 1902. — Zoványi Jenő, 
Theologiai Ismeretek Tára. Mezö-Túr, 1900. 
III. 113. 1. 

Pukay György, uradalmi számvevő 
Nagy-Károlyban a gróf Károlyiak birto-
kán. — Munkája: Rövid leírása a nagy-
károlyi inspektoratushoz tartozó, mélt. 
gr. Károlyi familia minden birtokainak. 
Nagy-Károly, 1807. (Kézirata eredetiben 
Éble Gábor birtokában 4-rét, 227 lap 
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másolatban a m. n. múzeumban 4-rét 
214 lap.) 

Siinnyei Könyvészete. 

Pukolay Daniel, ügyvéd Pesten, hol 
1853. április 24. meghalt. — Czikkei 
a Társalkodóban (1837. Magyar utazási 
levéltöredék C.* J / úrhoz. Károlyváros, 
Fiume, Trieszt, Velencze, Laibach, 1838. 
Rigácz és még valami); a Literatúrai 
Lapokban (1841. I. 20., 21. sz. Nemzeti-
ség) ; a Pesti Hírlapban (1841. 9. sz. Bün-
tetési rendszerről iskolákban, 41. sz. A 
jegyzők váltótörvényszékeknél, 51., 52. sz. 
Magyar szó az angol-magyar intézeteknél). 

A in. n. múzeumi liirlap-köny vtár példá-
nyaiból és gyászjelentés. 

Puks Ferencz, zene- és énektanár és 
a népszínház karnagya Pesten. Meghalt 
a 80-as évek végén. — Munkái: 1. A 
budapesti népszínház színfaltitkai. Bpest, 
1882. (Németül is). — 2. Tudnivalók a 
színpadi éneklési pályára való biztos, 
alapos, gyors és olcsó kiképeztetési 
ügyemről, nemkülönben felhívás beirat-
kozásra a minden évben kétszer, t. i. okt. 
1-én és ápr. 1-én megnyíló 3 félévig tartó 
3 osztályból álló tanfolyamomba. U. ott, 
1885. — Rákosi Jenő, Titilla hadnagy 
cz. operettejéhez zenét írt. 

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. mú-
zeumi hirlap-könyvtár példányáról. 

Puky Ákos (bizáki), orvos-sebészdok-
tor, szülészmester, műtő, kórházi főorvos 
és egyetemi magántanár, P. György bir-
tokos és tapolylucskai és kükemezei Bánó 
Rozália fia, szül. 1845. május 5. Küke-
mezőn (Sárosm.); orvosi tanulmányait a 
a pesti egyetemen kezdte, majd a bécsin 
folytatta s itt 1870 elején orvosdoktorrá, 
utóbb szülészmesterré és sebészdoktorrá 
avattatott. Ezután mint másod-, illetve 
segédorvos a bécsi Allgemeines Kranken-
haus különböző osztályain volt alkalma-
zásban. 1873-ban Dumreicher tanár seb. 
klinikáján műtő lett, hol 1875. nov. ha-
váig működött, a mikor magyar állami 
ösztöndíjjal külföldre ment, meglátogatta 

Német-, Franczia- és Angolország neve-
zetesebb sebészeti intézeteit. Edinburgban 
Lister tanár kórházában az antiszeptikus 
gyógykezelést tanulmányozta. 1877. jan. 
Budapesten telepedett le, hol Lumniczer 
tanár sebészi osztályán kezdett működni 
az antiszeptikus sebkezelés fejlesztésével 
és terjesztésével. 1880. május 11. magán-
tanári képesítést nyert «a sebkezelés és 
a sebész első teendői» cz. tanból. 1883-
ban a budapesti általános poliklinikai 
egyesület főorvosa lett; 1884. okt. pedig a 
vöröskereszt-kórház egyik sebészeti osztá-
lyának főorvosáváválasztatott megl880óta 
Korányi tanár belklinikáján mint műtőse-
bész működik.— Czikkei a Sitzungsberichte 
d.k. Akad. d.Wissenschaften. Wien II. Abth. 
(1869. Über die Schleimdrüsen der Mund-
höhle) ; az Orvosi Hetilapban (1873. Es-
march vérkimélése végtagműtéteknél, 
1877. Orvos-sebészi útinapló, Eves és 
micrococcus fertőzésekkel tett kísérletek, 
1878 -79. A sebkezelésről, különös te-
kintettel Lister módszerére és az asep-
sis útján módosult és alakult sebészi 
fogásokra, 1881. A sebészi szakosztály a 
londoni nemzetközi orvosi kongresszu-
son, 1882. ínvarrat két esete, Bordacson-
kulás esete, Pathologikus térdizület teljes 
csonkulása. Gyógyulás, 1883. Adatok a 
mellürbántalmak kezeléséhez bordacson-
kulás segélyével, 1884. Echinococcus-
műtétekről, gyógyult eset bemutatásával, 
1885. Könyvism., 1889. Golyvák kezelé-
séről hat műtétei kapcsán); a Wiener 
Med. Wochenschriftben (1875. Compli-
cirte dorsale Luxation im Metacarpopha-
langealgelenke des Zeigefingers mit Seh-
neninterposition); a Virchow Archivjá-
ban (1877. Versuche über septische und 
mitrococcische Infection. Aus dem path.-
anat. Institute des Prof. v. Reklinghau-
sen in Strassburg i. E.); a Pester med. 
chirurg. Presseben (1880. Über Wund-
behandlung) ; a budapesti kir. orvosegye-
sület Évkönyvében (1882—83. két czikk 
az Orvosi Hetilapból, 1886. Bordacson-
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kulás egy esete, bemutatva a budapesti 
kir. orvosegyesület 1886. jan. 20. III. ren-
des ülésén, 1887. Májechinococcus mű-
tett és gyógyult esetének bemutatása, 
Empyema bordacsonkulással rnűtett és 
gyógyult esete, 1888. Echinococcus he-
patis gyógyult esete, 1889. Echinococcus 
műtett és gyógyult esete, Carcinoma recti 
Kráske szerint műtett esetének bemutatása, 
1890. Három operált májechinococcus 
eset, 1891, Metapneumonicus empyema 
gyógyult esete Bulau-módszerrel ope-
rálva) ; a Langenbeck Archivjában (1884. 
Beiträge zur Behandlung der Pleurohöh-
len-Affectionen mittelstRippen-Resection, 
1885. Über Echinococcus-Operationen im 
Anschlüsse an einen geheilten Fall) ; a 
M. Orvosi Archivumban (1894. Húsz 
echinococcus eset) sat. — Munkái: 1. A 
sebek kezelése, különös tekintettel Lister 
antiseptikus módszerére és az asepsis 
útján módosult és alakult fogásokra né-
hány kórtörténet kíséretében. Bpest, 1879. 
(2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1885.). — 
2. Puky Akos főorvos sebészi osztályá-
nak 1-ső évi kimutatása 1885-ről. U. ott, 
1886. (Különnyomat az Orvosi Hetilap-
ból). — 3. A belgyógyászat kézikönyve. 
Szerk. Bókay Árpád, Kétly Károly és 
Korányi Frigyes. Bpest, 1893—99. Hat 
kötet. (Munkatárs.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
18SG. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 275. 1. — 
űögyes E m l é k k ö n y v e . B p e s t , '189C. 410., 778. 
l a p . — M. .Nemzetségi '/.sebkönyv I I . N e m e s 
családok. Bpest, 1U05. 523. 1. 

Puky András (bizáki), földbirtokos To-
moron (Abauj-Tornam.), volt szolgabíró, 
P. János birtokos és tasnádi Székely Mária 
fia. —Czikkei a Történelmi Tárban (1883. 
Adatok Torna vármegye XIII. száz. ki-
terjedéséhez és a Tomory család történe-
téhez, 1885. Végrendeletek); a Turulban 
(1891. László erdélyi vajda nemzetsége, 
Az Abauj és Biharmegyei Kinizsiek). 

itf. Nemzetségi Zsebkönyv. N e m e s Csa lá ládok 
520. 1. 

Puky Andrásné. L. Br. Vay Miklósné. 

Puky József (bizáki), birtokos,szül.1802-
ben ; meghalt 1831-ben Ongán (Abaujm.). 
— Munkái: 1. Puky József külföldi szív-
játékai. Pest, 1827. Két kötet. ( I. Fies-
conak összeesküvése Genuában, Egy sza-
bad köztársasági nézőjáték öt felvonásban. 
Irta Schiller Friderik. Magyar nyelvre for-
dította. II. Fortély és szerelem. Egy pol-
gári szomorújáték öt felv. Irta Schiller 
Friderik. Magyar nyelvre fordította). — 
2. Magyarországi vármegyék politikai 
szerkesztéseknek leírása. U. ott, 1828. 

Petrik Bibliogr. és Jankovich Miklós Magyar 
Bibliographiája (kézirat a m. tudom, aka-
démia levéltárában.) 
Puky József (bizáki), cs. kir. kamarás, 

az államtudományok doktora, nyug. mi-
niszteri tanácsos, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye törvényhatósági bizottsági tagja. 
Puky János birtokos és tasnádi Székely 
Mária fia, szül. 1854. jan. 30. Gagy-Bátor-
ban (Abauj-Tornam.); gymnasiumi tanul-
mányainak befejezése után a jogi s állam-
todományi tanfolyamot végezte a budapesti 
s bécsi egyetemeken s 1877-ben a buda-
pesti egyetemen államtudományi dok-
tor lett. 1876-ban a közmunka s köz-
lekedési minisztériumba lépett, a hol 
fokozatosan előhaladva, 1882. minisz-
teri titkárnak nevezték ki s az elnöki 
osztályban közvetlen Ordódy Pál, majd 
Kemény Gábor báró miniszterek mellett 
működött. 1891. miniszteri osztálytaná-
csossá lett, s Baross Gábor miniszter 
alatt az elnöki osztályvezetője volt. Ké-
sőbb a vasúti szakosztályban működött. 
1894-ben megkapta a kamarási méltósá-
got. 1896-tól a m. kir. postatakarékpénz-
tár aligazgatója volt. Legújaban miniszteri 
tanácsosi ranggal nyugalomba vonult. — 
Költeményei a Kegyelet-Hangok (Arad, 
1870.) cz. füzetben és a Képes Világban 
(1872). — Munkája: Moliere vígjátékai. 
Kiadta a Kisfaludy Társaság. Bpest, 1877. 
(VII. Scapin csinjei, vígj. 3 felv. A szi-
cziliai, vígj. 1 felv. Ford.). 

Kiszlingstein K Ô n y v é ä z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X V I I I . 481. 1. — M. Nemzetségi Zseb-
könyv II. N e m e s i c sa ládok 521. 1. 
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Puky Károly (bizáki), Pest. Nyitra 
és Nógrádvármegyéktáblabírája, P.László 
birtokos és Szilasy Zsuzsa fia, szül. 1789. 
febr. 18. Gyomron (Pestm.); kitűnő kép-
zettségű jogász és birtokos volt. Meghalt 
1831. aug. 7. Pesten. — Munkái: 1. Politi-
kai igazgatás, avagy a magyarországi vár-
megyék politikai szerkesztéseknek és igaz-
gatások módjainak, úgy nemkülönben 
azon nemes megyék, melly politikai igaz-
gató székek által és miképen való kor-
mánvoztatásoknak rövid leírása. Pest, 
1828. — 2. Honni törvény szótár. U. ott, 
18-10. (2. bőv. kiadás. Pozsony, 1831.). — 
3. A magyar haza. Pest, 1833. 

1H. Kurir 1827. I I . 308. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
— Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 482. 1., c s a -
ládi közlés és gyászjelentés. 

Puky Miklós (bizáki), 1848—49. kor-
mánybiztos, P. Simon birtokos író és 
roffi Borbély Borbála fia, szül. 1806-ban 
Káván (Pestm.); mint hazafias buzgalmú 
ifjú korán megjelent a közélet terén. 
1832-ben más hazafiakkal együtt részt 
vett a hevesmegyei tisztújításon, az ott 
akkor uralkodó papi párt elleni küzdel-
mekben. 1848. jún. 2. Hevesmegye másod 
alispánjává s ugyanazon évben ország-
gyűlési képviselővé, 1849. jan. 3. pedig 
Hevesm. első alispánjává választatott és 
mint alispán Batthyány miniszterelnök 
által megyei kormánybiztossá is kinevez-
tetett. 1849. febr. 5. a honvédelmi bizott-
mány által Komárom várába küldetett 
kormánybiztosnak s ott kifejtett hazafias, 
erélyes és fáradhatatlan buzgalmú mű-
ködésével úgy a helyi érdekeltség, mint 
a nemzeti kormány elismerését kiérde-
melte. Az abszolút hatalom által kötél 
általi halálra ítéltetett s neve az akasztó-
fára függesztetett. A szabadságharcz le-
veretése után egy ideig Tisza-Várkonyon 
rejtőzködött, de felismertetvén, hogy az 
elfogatást kikerülje, 18ő0. máj. külföldre 
menekült s Belgrádon, Szalonikin át 
Konstantinápolyba, onnét tengeren Mar-
seillebe s végre Brüsszelbe érkezett, majd 

Párisban és Londonban tartózkodott, végre 
1855. Genfben telepedett le állandóan. 
Itt egy Pfeffer nevű porosszal nyomdát 
alapított és ebben nyomatta ki 1864-ben 
Horváth Mihály: 25 év Magyarország 
történetéből és 1865-ben Magyarország 
függetlenségi harczának története cz. mun-
káit, melyeknek példányai akkor csak 
rejtegetve voltakahazába jutathatok, ahol 
a nemzeti szellem ébresztésére mély ha-
tást gyakoroltak. Genfben az emigráczió-
nak több tagja lakott., kik közül különö-
sen Teleki László grófot kötötte P. Mik-
lóshoz a benső barátság, úgy hogy Teleki 
László gróf legfontosabb emigráczionalis 
iratait is nála helyezte el s végrendele-
tében összes vagyonát P. Miklósra hagyta, 
O azonban egyes emléktárgyakon kívül 
(p. Teleki Mihály díszkardja, mely P. in-
tézkedése folytán halála után a sáros-
pataki ref. főiskola múzeumába került) 
csak Telekinek az emigráczióra vonatkozó, 
nála elhelyezett iratait tartotta meg, a 
melyek az emigráczió s így a haza tör-
ténetére bizonyára elsőrendű kútfők gya-
nánt fognak szolgálni. A vagyonról ellen-
ben Teleki László testvérei javára le-
mondott. A kiegyezést közvetlen megelőzött 
időben az akkori politikai vezérférfiak 
közül többen meglátogatták Pukyt Genf-
ben, így a többek közt Lónyai Menyhért 
és Tisza Kálmán is. Végre 1867. január-
ban visszatérhetett hazájába ősi birtokára 
Tisza-Roffra, 1867. ápr. 30. Heves vár-
megye közönsége újból megválasztotta 
első alispánjának, mely hivataláról azon-
ban nemsokáralemondott ; a felülkerekedő 
ellenzéki túlcsapongásokat, bár maga is 
ellenzéki volt, nem helyeselvén, 1868. a 
Kossuth Lajos újabb levelezése czímű 
röpirat miatt erős polémiája volt. Horváth 
Mihálylyal, a melyben igen határozottan 
tiltakozott Horváth Mihály azon eljárása 
ellen, hogy az általa az emigráczió tör-
ténetének megírásánál leendő felhaszná-
lás végett rendelkezésére bocsátott Teleki-
féle emigrácziónális iratokat Horváth Mi-
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hály a Kossuth megtámadására használta 
fel akkor, a midőn azokat P. már vissza-
követelte és bármi más czélra való fel-
használásuk ellen eleve tiltakozott (M. 
Újság 1868. júl. 29., P. Napló júl. 31., 
Hon aug. 28. 208. sz.). P. a 70-es évek 
végén Rolfról a hevesvármegyei fügedi, 
majd karácsondi birtokára költözött, hol 
1887. aug. 23. meghalt; óhajtása szerint 
Karácsondon temettetett el, a kertjében 
levő öreg diófa alá. Közérdekű iratai, 
a Teleki László-féle emigrácziónalis iratok 
is, kivánsága értelmében halála után 
Irányi Dánielnek adattak át, a ki viszont 
a magyar történelmi társulatnál deponálta 
azokat az övéivel együtt, oly kikötéssel, 
hogy az azokat tartalmazó csomag csak 
1914-ben lesz felbontandó. — Czikkei a 
Pesti Hírlapban (1841. Gróf Dessewffy 
Aurél «adj istenére» «fogadj isten»); a 
Hazánkban (1885. Komáromi emlékeim. 
1887. Komáromi dolgok); a Budapesti 
Hirlapban (1885. 12. sz. Nyilatkozat). 

;)/. Hírlap 1851. 568. sz . ( H a d i t ö r v é n y s z é k i 
itélet). — Wurzbach, Biogr. Lexikon XXIV. 
68. 1. — Pesti Napló 1879. 142. SZ. — Fővárosi 
Lapok 1886. 310. Sz . — Egyetértés 1887. 237. 
SZ. — Vasárnapi Újság 18fe7. 36. SZ. (Nekr.) , 
1899. 11. SZ. arczk . — Szinnyei József, i dősb , 
Komárom 1848—49-ben. Bpest, Î887. — Pallas 
Nagy Lexikona X V I I I . 482. 1. — Magyar Nem-
zetségi Zsebkönyv. N e m e s Családok 524. 1. 

Puky Simon (bizáki), földbirtokos, P. 
László és Szilasy Zsuzsánna fia, szül. 
1776-ban, meghalt 1846-ban. — Munkája: 
Mezei gazdálkodást rendező és mindenkit 
érdeklő tanlagos tapasztalatokbóli idő-
járás jövendelése két részre osztva. Buda, 
1846. — Kézirati munkái, melyeket öz-
vegye 1853-ban a m. tudom, akadémiá-
nak ajándékozott: Világok teremtése és 
a földgolyóbisa régiségének meghatáro-
zása II. része (I. része nyomtatva ?); Az 
égi tudományok sommás leirása; Nép-
szerű csillagtan; Tiszta nagyság tudo-
mánya ; Philosophiai értekezések. 

Akadémiai Ertesitö 1853. 112. 1. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Fővárosi Lapok 1886. 318. SZ. 
—• ill. Nemzetségi Zsebkönyv. I I . N e m e s i c s a -
ládok. Bpest, 1905. 524. 1. 

Pulay János, Pálffy János gróf tábor-
szernagynak és horvát-tótországi bánnak 
titkára volt. — Munkája: Szatmári béke, 
(1711. május 1.). Pest, 1865. (Magyar 
történelmi Emlékek, kiadja Szalay László. 
V. kötet. Gróf Károlyi Sándor Önélet-
írásához Toldalék. Közli benne a béke-
okmányokat, a munkácsi vár föladásának 
föltételeit, a békealkudozások során II. Rá-
kóczy Ferencz, Károlyi és Pálffy között 
váltott levelek kivonatát, a közben föl-
merült lényegesebb mozzanatokat sat. E 
munka, melyről Károlyi Sándor is több 
ízben megemlékezik Önéletírásában, első-
rangú forrás a szatmári békét illetőleg. 
Károlyi Sándor gróf megbízásából írta 
ezen munkáját latinul; 1718-ban ura 
nejének, Czobor Teréz grófnőnek kíván-
ságára pedig magyarra fordította. Máso-
lata hat példányban van meg a m. 11. 
múzeumban). 

Horányi, Memoria I II . 107. 1. — I f j . Szinnyei 
József. Irodalmunk története 1711—1772. Bu-
dapes t , 1876. 85. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — 
Századok 1887. 485. 1. — Hadtörténeti Közle-
mények '1891. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
275. 1. 

Pulay Kornél, volt polgármester és 
országgyűlési képviselő, szül. 1834-ben 
Banán (Komáromm.) ; alsó gymnasiumi 
tanulmányait Komáromban, a felsőket és 
a jogi tanfolyamot pedig Pozsonyban és 
a budapesti egyetemen végezte 1855-ben 
és ügyvédi oklevelet nyert. Az alkotmá-
nyos élet megnyíltával 1860-ban Komá-
rommegye aljegyzőjévé választatott meg. 
1861-ben a megyei tisztikarral együtt 
visszalépett a szolgálattól és egész 1867-ig 
Komáromban ügyvédeskedett. 1867. ápr. 
Komárommegye főügyészévé választatott, 
de csak néhány hónapig töltötte be ez 
állást, mert már a jún. városi általános 
tisztújításkor a polgárok bizalma Komá-
rom polgármesteri székébe emelte. Ez 
állást nyolcz évig töltötte be. Polgár-
mesterségének idejére esik a városi kö-
zös iskola létesítése, a város rendszeres 

I csatornázásának és kövezésének megkez-
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dése s számos más nagyobb intézkedés, 
melyekben P. mindig főtényezőként sze-
repelt. Az 1875. általános képviselő-vá-
lasztáskor Komárommegye csallóközi já-
rása Zámory Kálmán ellenében országgyű-
lési képviselővé választotta. A következő 
választáskor kerületében, gróf Somsich 
Iván függetlenségi pártival szemben meg-
bukott, de nem sokára Ghyczy Kálmán 
komáromi képviselői mandátumáról le-
köszönvén, helyébe ottani képviselővé 
választatott és így képviselő volt 1887-ig. 
Mint képviselő jelentékeny részt vett a 
lótenyésztés emelésére alakult részv.-tár-
saság megteremtésében, melynek 1885-ig 
igazgatója volt. P. mint kitűnő sports-
man az utóbbi időben a Vadász- és Ver-
senylap szerkesztését is vitte. Néhány 
évig a lóversenyzésben is részt vett és 
egy pár lovával győztes is volt. A Ko-
márom-vidéki takarékpénztárnak ő volt 
egyik alapítója s hosszú éveken át elnöke. 
Meghalt 1893. aug. 30. Budapesten. — 
Sportczikkei 1874-től a Vadász- és Verseny-
lapban jelentek meg, országgyűlési be-
szédei a Naplókban vannak. 

Halász Sándor, Országgyűlés i A lmanach . 
Képvise lőház . Bpest, 1886. 138. 1. — Vasár-
napi Újság 1893. 36. SZ. ( N e k r . ) . — Komáromi 
Lapok 1893. 35. Sz. — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 275. 1. 

cus In Sacratissimam Cunarum seu 
Nativitatis Gigantis illius Geminae Sub-
stantiae, Regis Bethlehemitici, Jesu 
Christi, nunc & olim nati, solemnitatem : 
Ovem Amica Pallade Virgiliana, scopo 
praeíixo Jehovae Supremi in Illustri 
Dantiscanorum Gymnasio exerciţii ergo 
expressit, atquo Athenaeo consueto pub-
lice decantavit XVI. Calend: Januarii 
Anni M.D.C.XXV. Dantisci. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. K ö n y v t á r III. 1. 
rész 406. 1. 

Pulszky Ágost (cselfalvi és lubóczi), 
jogi doktor, volt államtitkár, egyetemi 
tanár, országgyűlési képviselő,am. tudom, 
akadémia levelező tagja, P. Ferencz mú-
zeumi igazgató és Walter Teréz fia, szül. 
1846. júl. 3. Bécsben. Atyjával 1860-ban 
Angolországban tartózkodott s hallgatója 
volt az University College Schoolnak; 
majd Turinban végezte középiskoláit 
1863-ig. Budapesten hallgatott jogot és 
1868-ban jogi doktorrá avattatott. Ez év-
ben Nógrádmegye aljegyzője volt, 1869-ben 
önkéntes, mint ilyen tiszti vizsgát tett. 
1869-ben fogalmazó a pénzügyminisz-
tériumban, 1871. a füleki kerület képvi-
selője lett; 1872-től 1887-ig a szécsényi 
kerületet, 1887-től 1894-ig a verbászi, 
1894—96-ig a zurányi kerületet képvi-
selte. 1872-ben egyetemi magántanár, 
1875-ben a jogbölcselet és nemzetközi 
jog rend." tanára lett a budapesti egyete-
men. Részt vett a boszniai hadjáratban mint 
Szapáry László gróf hadtestparancsnok 
parancsőrtisztje ; a hadjárat után főhad-
nagygyá lépett elő és a hadiékítmény-
nyel díszített harmadosztályú vaskorona 
rendet nyerte. 1871—-75. a Deák-párt tagja 
volt; utóbb a fusióhoz csatlakozott. 1877-
ben azonban az egyesült ellenzékhez ment 
át 1884-ig, midőn pártonkívüli állást fog-
lalt el, míg 1889-ben a szabadelvű párt-
hoz csatlakozott. 1873-tól tagja volt a 
delegatiónak, 1874—76-ig és ismét 1893-
ban a hadügyi költségvetés előadója volt, 
1894 júniustól Wekerle reconstruált mi-

P u l m a n n András, r. kath. plébános, 
szül. 1842. aug. 30. Szobotisten (Nyitra-
megye) ; a theologiát Esztergomban vé-
gezte ; 1867. febr. 27. felszenteltetett; 
segédlelkész volt Ó-Turán, 1873—74-ben 
Hrahovistyén (Nyitram.); 1874. május 
visszatért segédlelkészi állására. 1878-ban 
administrator volt Vagyóczon. 1887-ben 
lett radosnai plébános. — Czikkeket írt a 
Katolícky Novinyba, mely lapot egy évig 
szerkesztette. 

Zelliger Alajos E g y h á z i irók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 818. 1. — Némethy, Ludo-
bícus, Series Parochorum. Strigoni i , 1894. 
878. 1. 

Pulsko Mihály, magyar tanuló Dan-
czigban. — Munkája: Applausus Metri-
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niszteriumában, Eötvös Loránd báró mel-
lett, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium államtitkára 1895. januárig, később 
a közigazgatási bizottság elnöke volt. Az 
ágostai ev. egyház ügyeiben mindig jelen-
tékeny részt vett, úgyszintén Nógrádvár-
megye önkormányzatában. 1887. máj. 13. 
a m. tudom, akadémia levelező tagjának 
választotta. Utoljára a szászkabánvai ke-
rületet képviselte, mely 1896-ban neki 
adta mandátumát. A Szécsény- vidéki 
gazdasági egyesület t. elnöke, a nógrád-
megyei gazdasági egyesület másodelnöke; 
a nógrádi ev. esperesség egyházi bíró-
ságának elnöke ; Nógrádvármegye bizott-
sági tagja volt. 1897-ben a Lipótrend 
középkeresztjét kapta. Meghalt 1901. szept. 
11. Budapesten. A társadalomtudományi 
társaságban (melynek elnöke volt), 1902. 
ápr. 3. Emmer Kornél és Pikier Gyula 
tartottak fölötte emlékbeszédet. Özvegye 
férje könyvtárát 1903-ban a társadalmi 
tudományi társaságnak ajándékozta. — 
Czikkei a Politikai . Hetilapban (1865. 
Levelek a speziai öbölből); az Or-
szág Tükrében (1865. Dante); a Buda-
pesti Szemlében (Uj F. VI. 1866. A börtön-
ügy ujabb története és jelen állása Euró-
pában, Taufíer Emillel együtt, IV. 1874. 
Az ind jogról, VII. 1875. Az angol jog-
bölcsészet történetéhez, XI., XII. Könyv-
ism., XIV. 1877. A féligmult történetéhez, 
XVIII. 1878. A pártkormányzat és a kor-
kérdések, 1886. Pázmány Péter, XLVI. 
A democraţia jövője, 1887—88. Könyv-
ism., LXI. 1890. Bosznia igazságügye); 
a Vasárnapi Újságban (1867. Az eperjesi 
kollégium); a Pesti Naplóban (1871. 269. 
sz. Könyvism.); a Jogtudom. Közlönyben 
(VI. 1871. A nemzetközi jog fejlődéséről, 
Lieber véleménye a népszavazásról nem-
zetközi kérdésekben, VIII., XII., XXIII., 
XXIV. Könyvism.); a Századokban (1881. 
Könyvism.); a M. Themisben (VII. A 
gyámügyi törvényjavaslat magánjogi ha-
tározmányai); a Prot. Egyh. és Isk. Lap-
ban (1888. A vallás a történelemben, 

felolv.); a Prot. Szemlében (1889. Könyv-
ism., 1891. A felekezetek szerepéről az 
államéletben, előadás, 1894. A jelenkori 
társadalmi mozgalmakról és tanokról); 
az Életben (I. köt. A helyzetről); a 
Huszadik Században (II. évf. Demokraczia 
és nemzetiség); számos czikk (nagyrész-
ben névtelenül) az 1848-ban (1867); a 
Honban (1871—76); a Pesti Naplóban 
(1878—82) ; a Nemzetben (1885—96); a 
Magyar Újságban és a M. Nemzetben. 
— Munkái: 1. A short Account of the 
College of Eperjes by Prof. Andrew 
Vandrák. Translated from the Hungarian 
by — & Julius Dallos. Pest, 1864. - 2. 
A hősök. Görög tündér-mesék gyermekek 
számára. Irta Kingsley Károly. Angolból 
ford. U. ott, 1865. — 3. Regék olaszföldről 
U. ott, 1866. (Pulszky Ferenczczel és 
Terézzel együtt). — 4. A börtönügy múltja, 
emélete, jelen állása, különös tekintettel 
Magyarországra. U. ott, 1867. (Tauffer 
Emillel együtt. A m. kir. tud. egyetem 
által 1866. első díjra érdemesített pályamű). 
— 5. A római jog és az ujabbkori jogfej-
lődés. U. ott, 1869. (Értekezések a tör-
vény-tud. köréből I. 7.). — 6. A jog ős-
kora, összeköttetése a társadalom alaku-
lásainak történetével s viszonya az újkori 
eszmékhez. Maine Sumner Henrik után 
ford., bevezette és jegyzetekkel kisérte. 
Bpest, 1875. (A M. Tudom. Akadémia 
Könyvkiadó-Vállalata). — 7. A jog-
tudomány alapelvei. Irta Heron Caul-
field Denis, ford, és előszóval ellátta. 
U. ott, 1875. — 8 Eszjogi jegyzetek. 
Előadásai nyomán kiadta Mayer István. 
A 2. kiadást rendezte Skultéty Gyula. 
U. ott. 1879. — 9. Deák Ferencz. Élet-
rajz. írta Forster Arnold Florence. An-
golból ford. U. ott, 1881. (Olcsó K. 137.). 
— 10. A jog és állambölcsészet alaptanai. 
U. ott, 1885. — 11. Pázmány Péter. U. 
ott, 1887. (Olcsó Könyvtár 234. Előbb a 
Budapesti Szemlében). — 12. A jog- és 
állambölcsészet különös része. Csatlako-
zásul „A jog- és állambölcsészet alap-
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tanai" cz. művéhez. II. kiadás. U. ott, 
1887. (Autograph lenyomat.) — 13. A jog-
és állambölcsészet feladatai. U. ott, 1888. 
(Értekezések a társad, tud. köréből IX. 
7.). — 14. The theory of civil law and 
society. London. 1888. — 15. Az egye-
temi kérdések Magyarországon. Bpest, 
1889. — 16. A munkáskérdés. U. ott, 
1890. — 17. A jog- és állambölcsészet 
története. (Legújabb kor). Előadásai nyo-
mán írta Fabró Henrik. U. ott, 1890. — 
18. Nemzetközi jog. Előadásai után írta 
Tetétleni Ármin. U. ott, 1890. - 19. 
Bevezetés a jog- és állambölcsészet alap-
tanaihoz. Előadásai után jegyezte Tetét-
leni Ármin. U. ott, 1890. - 20. A jog-
és állambölcsészet különös része. Elő-
adásai után jegyezték Tetétleni Ármin 
és Tóth. U. ott, 1890. (A 18—20. sz. mun-
kák kőnyomatos jegyzetek). — 21.4 feleke-
zetek szerepe az államéletben. U. ott, 
1891. (A magy. prot. irodalmi társaság 
vallás-erkölcsi felolvasásai). — 22. A 
tulajdon. Irta Laveleye Emil, ford. Bartha 
B., bevezetéssel e l lá t ta . . . U. ott, 1898. 
Két kötet. (A Magy. Tudom. Akadémia 
Könyvkiadó-Vállalata Új F. XXXIII., 
XXXV.). — 23. A nemzetiségről, U. ott, 
1901. — Országgyűlési s a delegaczióban 
mondott beszédei a Naplókban vannak. 

Kákay Aranyos, Nagy férfiaink. Bpest, 1874. 
— Budapesti Napilap IS78. ]6. SZ. — Vasár-
napi Vjsag 1878. 51. s z . a r c z k , , 1891. 37. s z . 
arczk., 1894. 29. sz. arczk., 1903. 4. sz. — 
Petrik Könyvészete . — M. Könyvészet 1887.— 
1890., 1898., 1901. — Kiszlingstein Könyvé-
szete. — Ország-Világ 1894. 30. SZ. Arczk. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 276. 1. X V l l I . 483. 
lap. — Sturm Albert, Országgyűlési Alma-
nach. Bpest, 1897. 324. 1. — Budapesti Hirlap 
1901. 251. SZ. — Jogtudom. Közlöny. 1901. 268. 
szám. (Pikier Gyula). — P. Á. emlékezete. 
Bpest, 1902. (Gr. Andrássy Gyula elnöki be-
széde Pikier Gyula, P. Á. tudományos egyé-
nisége, Emmer Kornél, P . A . politikai pálya-
futása, P. Á. irodalmi munkássága. P. Á. 
parlamenti beszédei a képviselőházban és a 
delegáczióban), fénynyom. arczk. 

Pulszky Ferencz (cselfalvi és lubóczi), 
bölcseleti doktor, a könyvtárak és múzeu-

mok országos főfelügyelője, a m. n. mú-
zeum nyug. igazgatója, a m. tudom, aka-
démia és a m. tört. társulat másodelnöke, 
P. Károly jómódú földbirtokos, (kinek őse 
P. Sámuell741. szept. 13. nyert «cselfalvi» 
előnévvel magyar nemességet) és Fejér-
váry Apollonia fia, szül. 1814. szept. 17. 
Eperjesen (Sárosm.). A régészeti és mű-
történeti hajlamot a Fejérváry családtól 
örökölte ; ugyanis anyai nagyatyja Fejér-
váry Károly híres műgyűjtő, nagybátyja 
FéjérváryGáborpedig szenvedélyes régész 
és alapos képzettségű műkedvelő volt. 
Nagyanyjánál, az öreg Fejérvárynénál 
tanult P. magyarul. Tanulmányai mellett 
hatással voltak reá az atyja házánál meg-
fordult vendégek társalgásai, vitatkozásai 
a közállapotok felől, melyek ítélő tehet-
ségének fejlődését igen előmozdították. 
A vendégek közül nagy hatással volt reá 
Dessewffy József gróf, Kazinczy barátja, 
ki gyakran megfordult házuknál. Iskolai 
tanulmányaitMiskolczon folytatta. 13 éves 
korában ismerkedett meg Eperjesen Eötvös 
Józséf báróval, kivel később állandó és 
szoros barátságba lépett, mely csak Eöt-
vös halálával szűnt meg. Életére elhatá-
rozó befolyással volt világlátott nagy-
bátyjának Fejérváry Gábornak Eperjesre 
költézése, ki az ő házuknál vett szállást 
és unokaöcscsét Pulszky t maga mellévette 
és szellemét irányozni kezdte. Tanulmá-
nyait Eperjesen folytatta, hol tanárának 
Greguss Mihálynak felügyelete alatt tanult 
bölcseletet, történelmet, természettant, 
geometriát és theologiát; már 19 éves 
korában jogtudományi vizsgálatait is el-
végezte s felesküdött jurátusnak. 1833-ban 
Olaszországba indult nagybátyjával, Út-
jokat Bécsen, Münchenen át vették, de 
néhány napra megállapodtak az ország-
gyűlésakkoriszékhelyén Pozsonyban,hogy 
meghallgassa az országos hírű szóno-
kokat. Meglátogatták Velenczét, Bómát, 
Nápolyt s öt hónapig tartó utazásukból 
gazdag tapasztalatokkal és sok régiséggel 
tért vissza hazájába. Még nem volt 18 
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éves, mikor egy kisebb régiségtani dol-
gozatával feltűnt és 20 éves korában 
a római Instituto di Correspondenza 
Archaeologica tagjává választotta. Az 
1832—36. országgyűlésen mint a távollevő 
Halier gróf megbizottja Vay Miklós báró 
táblabíróhoz esküdött fel joggyakornok-
nak. Az országgyűlési ifjak zajos moz-
galmaiban nem igen vett részt; inkább 
szerette a komoly társaságokat s gyak-
ran felkereste a követeket, Kölcseyt, 
Deák Ferenczet és másokat, s így 
a közügyekre nézve okulást szerzett. Ké-
sőbb Pesten összeköttetésbe lépett a kor ki-
váló irodalmi férfiaival: Czuczorral, Baj-
zával, Garayval, Vörösmartyval. Közben 
szorgalmasan tanult az ügyvédi vizsgála-
tokra és 1835. ápr. 11. censurázott kitűnő 
sikerrel. Vármegyei szolgálatba lépett és 
ki is nevezték Sáros vármegye aljegyző-
jévé. Hivatala nem sok elfoglaltságot 
adott, tehát elmerült történelmi tanul-
mányaiba. 1836 elején nagybátyjával 
újra nagyobb utazásra keltek Nyugateuró-
pába ; komoly tanulmányozási kedvvel 
jár ta be ekkor Prágát, Drezdát, Berlint, 
Hamburgot, Londont; tüzetesen tanulmá-
nyozták nemcsak Angliát, hanem Skót-
és Írországot is. Elmentek a tudományok 
egyik legnevezetesebb központjába: Ox-
fordba. Azután Hollandiába utaztak, a 
földmívelés, mezőgazdaság és állattenyész-
tés mintaországába, mely műtörténeti 
tekintetben is nevezetes. Innét Német-
országba, Belgiumba, Francziaországba 
tértek és hosszabb ideig tartózkodtak 
Párisban, honnét Stuttgarton, Augsburgon 
keresztül tértek vissza hazájukba. 1839-
ben Sárosmegye megválasztotta második 
követül az országgyűlésre. De országgyű-
lési szereplése kezdetben nem találkozott 
nagy népszerűséggel, hanem midőn Unga-
rische Verhältnisse cz. megkezdte czikkeit 
az augsburgi Alig. Zeitungban, egyszerre 
nemcsak népszerűségre, de tekintélyre is 
szert tett és az országgyűlés egyik legki-
válóbb tagjának kezdték tartani. Tagja 

és jegyzője lett a váltó- és csődtörvény 
kidolgozására választott bizottságnak, 
később pedig a büntetőtörvénykönyv-ké-
szítő bizottságba is hasonló minőségben 
választották be. Mint bizottsági jegyző ő 
közölte a munkálatokat Mittermayerrel, 
sőt ki is ment hozzá Heidelbergbe, hol 
a kitűnő jogtudós kiváló elismerésben 
részesítette. 1838. szept. 7. a m. tudom, 
akadémia lev. tagjának választotta (1840. 
szept. 5. rendes, 1841. szep. 3. tiszteleti, 
1873. máj. 21. igazgatósági tag, 1895. 
máj. 8, pedig az akadémia másodelnöke 
lett.) Időközben irodalmi munkássággal 
töltötte idejét; írt politikai, közgazdasági 
czikkeket nemcsak az Alig. Zeitungba, 
hanem Kossuth Pesti Hírlapjába is, melybe 
különösen az akkor feltalált vezérczikke-
ket írt. 1845. beutazta Olaszországot nagy-
bátyjával; hozzájuk csatlakozott a bécsi 
pénzverő intézet igazgatója, Böhm Dániel 
is, kitől P. sokat tanult főleg az eredeti 
műremekek és a hamisítványok felisme-
résére nézve. Olaszországból visszatérve, 
nem könnyen tudta magát beleélni a kis-
városi életmódba, azért Bécsbe költözött, 
hol megismerkedett a vagyonos és szelle-
mes Walter Terézzel, kit 1845. aug. ele-
jén nőül vett és vele az időközben meg-
vásárolt szécsényi birtokon telepedett le. 
Itt éltek csendes visszavonultságban, csu-
pán családi örömöknek és a gazdálkodás-
nak szentelve minden idejüket. Itt érte 
őket az 1848. márcz. 15. eseményeknek 
híre is, mire P. Pestre sietett, hol azonnal 
beválasztották a közcsend-bizottságba ; a 
felelős magyar minisztérium megalakulása-
kor pedig Kossuth mellett pénzügyi állam-
titkár lett s egyszersmind a miniszter-
tanács jegyzője. De állását csakhamar a 
király személye melletti minisztériumi 
államtitkársággal cserélte fel és máj. 
Bécsbe költözött. Főnöke Esterházy her-
czeg az egész hivatal vezetését reá bízta, 
csak a fontosabb aláírásokat tartva fenn 
magának. A bécsi forradalom kitörésekor, 
midőn az udvar Innsbruckba költözött, 

7. to sajtó alá adatott 1905. szept. 22. 
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a magyar kormány utasította Esterházy 
herczeget, hogy kövesse a királyt; ekként 
Bécsben a minisztérium vezetése való-
sággal P. feladatává lett, mit mindaddig 
teljesített is, míg a teljes szakadás be 
nem állott Magyarország és a dinasztia 
között. Midőn állásától a király felmen-
tette, Pestre költözött és a honvédelmi 
bizottmánynak lett tagja. Kossuth ekkor 
a kereskedelmi ügyek vezetését bízta reá 
s így neki első feladatává lett a puska-
porgyártáshoz szükséges alkatrészeket, 
valamint a kórházak felszerelési eszközeit 
beszerezni. A mint azonban a szerencse 
elfordult a magyar fegyverektől, szüksé-
gét látták a külföld jóakaratának és 
diplomáciai támogatásának megszerzését. 
Kossuth megbízó levelet adott át P.-nak 
lord Palmerstonhoz, az angol külügy-
miniszterhez, és sürgetve küldte Angol-
országba. P. nagynehezen tudott kiszökni 
az országból. Bujdosva jutott el Párisba, 
onnét Londonba utazott; de az angol 
kormánynál nem tudott semmi hathatós 
beavatkozást kieszközölni hazája javára. 
A sajtóban sokat tett az angolok rokon-
szenvének felébresztésére. Midőn Magyar-
országon a forradalmi kormány megalakult 
Batthyány Kázmér gróf külügyminiszter 
megbízó levelet küldött P.-nak, mint 
Magyarország diplomáciai képviselőjének 
az angol kormánynál, de ezt P. fel sem 
mutatta, nehogy az angol államférfiakat 
teljesen elidegenítse. Midőn hírül vette 
Görgey kapitulatióját, Kossuthnak és honfi-
társainak török földre menekülését, rög-
tön lépéseket tett az angol külügyminisz-
ternél, hogy ez akadályozza meg a me-
nekültek kiadatását. Palmerston utasította 
is a konstantinápolyi angol nagykövetet, 
hogy a szultánt biztosítsa Anglia egész 
hadseregének támogatásáról. P. politikai 
szereplése egyelőre véget ért, tehát ismét 
régészeti tanulmányaiba merült. Hazájába 
nem térhetett vissza, mert az osztrák 
haditörvényszék bitófára s javai elkob-
zására ítélte. De mivel külföldön volt, az 

Ítéletet száműzésre változtatták. Mint 
emigráns, családjával egyelőre Londonban 
telepedett le s nejével együtt irodalmi mun-
kásságot folytatott, melyből éltek. Nagy 
buzgóságot fejtett ki a magyar mene-
kültek támogatása érdekében. Kossuthtal 
folytonos levelezésben állott és kiszaba-
dítása érdekében szóval és tollal műkö-
dött. Ekként számos jóbarátot szerzett 
hazájának és sok érdeklődőnek figyelmét 
keltette fel Magyarország sorsa, múltja, 
alkotmánya s a magyar nyelv iránt, 
melyet többen kezdtek tanulni. Midőn 
Kossuth Kiutahiából kiszabadult és euró-
pai körútra indult, P. is csatlakozott hozzá 
s elkísérte angolországi, utóbb amerikai 
körútjára. Együtt járták be Philadelphiát, 
Baltimorét, Washingtont, Annapolist, Pen-
sylvaniát, Pittsburgot, Clevelandot, Cin-
cinnatit, New-Orleansig, hol mindenütt 
ünnepélyekkel, díszmenetekkel fogadták 
őket. Temérdek jó barátot, tisztelőt szer-
zett P. e körúton nemcsak személyének, 
hanem hazájának, nemzetének, a magyar 
ügynek és a magyar névnek. Cambrid-
geben egyetemi tanárságot ajánlottak 
neki, a mit azonban nem fogadott el. 
Alig tért vissza nejével Londonba, Kos-
suth visszaküldte őt Amerikába, hogy az új 
köztársasági elnököt bírja rá fegyveres 
csapatok küldésére Olaszországba, hol a 
forradalom már-már kitörőben volt, és 
hitték, hogy Magyarországon is forradal-
mat támaszthatnak. P. azonban ered-
ménytelenül tért vissza Londonba s újra a 
tudósok és irodalmi férfiak társaságára szo-
rítkozott. 1860-ban mint a Daily News leve-
lezője Torinoba költözött, hol tulajdonké-
pen mint a magyar emigratió diplomáciai 
ügyvivője szerepelt Ca vour közelében,mert 
a villafrancai béke után is hitte az emi-
gratió, hogy idegen hatalom segítségével 
képes lesz Magyarországon forradalmat 
támasztani. Tervük azonban ismét dugába 
dőlt, mert sem Napoleon, sem Cavour 
nem voltak hajlandók a magyar függet-
lenség kivívásáért háborúba keveredni 
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Ausztriával. Mindent körülményesen meg-
írt Kossuthnak, mit Kossuth úgy értett, 
hogy P. nem bízik egyáltalán a szövet-
ségesekben és így a magyar ügy diadalá-
ban sem ; e miatt szemrehányásokat tett 
neki. Az ekként kifejlődött vélemény-
különbség mindegyre távolabb juttatta 
egymástól a két kiváló férfiút s utoljára 
teljes meghasonlás támadt közöttük. 
Midőn még Garibaldi sem volt hajlandó 
fegyveres erővel Magyarország területére 
lépni, a kiben pedig legtöbbet bízott, akkor 
teljesen lemondott az idegen hatalom be-
avatkozásának reményéről. Ezután már 
ő is csak Deák Ferencz politikájától várt 
sikert. Teljesen visszavonult a magyar 
ügynek diplomatiai képviseletétől, letele-
pedett Firenzében és belemerült kedvelt 
műtörténeti és régészeti tanulmányaiba. 
Firenzében nyilt házat tartott és szalonjá-
ban miniszterek, államférfiak, tudósok, 
írók, művészek gyakran megfordultak; az 
átutazó előkelő idegenek sokszor az ő 
házánál gyűltek össze, mely találkozó 
helye volt a szellemi előkelőségnek. 
Midőn a porosz-osztrák háborúra való 
készülődés alkalmával jobbra fordultak 
az ügyek, P.-né hazajöt t három gyerme-
kével, csak férje maradt künn a legkiseb-
bikkel. 1866. szept. 2. a németalföldi 
követ, a ki ekkor az osztrák érdekeket 
is képviselte a torinói kormánynál, táv-
iratban értesítette Pulszkyt, hogy Harriet 
leánya súlyos beteg és óhajtja atyját látni; 
tudatta egyszersmind, hogy az osztrák 
császár megengedte, hogy leányának meg-
látogatása végett haza térhessen. Haza-
tért és egy órányira Budapesttől vett 
értesülést arról, hogy leánya (szept. 5.) 
és neje (szept. 6.) Budán meghaltak. 
Eötvös József báró közbenjárására am-
nestiát kapott és így itthon maradhatott. 
Felutazott Bécsbe, hogy az uralkodónak 
is megköszönje kegyét, ki részvétét fejezte 
ki neki. Míg ő Bécsben volt, Gábor fia 
is, ki Garibaldi utolsó hadjáratában vitézül 
harczolt és kit most hozott magával Fi-

renzéből, szintén meghalt. Mélyen lesújtva 
utazott vissza Olaszországba, hogy bará-
taitól elbúcsúzzék. Ismét hazájában ma-
radhatott, de mert több oldalról azt ta-
nácsolták neki, hogy egyelőre a nyilvános 
szerepléstől tartózkodjék, s mivel az ural-
kodónak is megigérte, hogy egyelőre a 
kiegyezésnek, valamint a politikai helyzet-
nek kritikájától is tartózkodni fog, nem 
is vett részt a közügyek tárgyalásában, 
nem fogadta el a Pesti Napló szerkesz-
tését, melyet Kemény Zsigmond báró fel-
ajánlott neki, hanem egyelőre családi és 
gazdasági ügyeinek rendezéséhez fogott. 
Később azonban a politikusok közt is mind 
gyakrabban megfordult, különösen Deák-
hoz vonzódott, kihez még a 40-es évek-
ben szoros barátság fűzte. Deák is ragasz-
kodott hozzá, sokat tartott Ítéletére, tehát 
mindent közöli és megbeszélt vele. Ő 
javasolta, hogy a koronát Andrássy Gyula 
gróf tegye fejére a királynak, hogy a 
koronázási okirat pecsétjét, melyben még 
Velencze czímere benn volt, változtassák 
meg stb. Minthogy Deák és Eötvös azt 
kívánták, hogy P. politikai tevékenységet 
is fejtsen ki, fellépett Szentesen képviselő-
jelöltnek, hol meg is választották ; később 
Szécsényben választották meg s ekkor 
előadója lett a pénzügyi bizottságnak. 
Politikai szereplése mellett tevékeny részt 
vett a közügyek egyéb munkakörében is. 
Osztályelnöke lett a m. tudom, akadémiá-
nak, melynek értékes könyv- és kézirat-
gyűjteményt ajándékozott; elnöke lett a 
képzőművészeti társaságnak, melyet egé-
szen újra szervezett. 1869. febr. 25. báró 
Eötvös József kinevezte anemzeti múzeum 
igazgatójának, melyet európai hírű inté-
zetté fejlesztett és igazgatásától csak 1894. 
decz. 19., nyugalomba vonulásakor vált 
meg. Minden tudományos, közművelődési, 
művészeti társulatnak tagja, munkása lett. 
Tagja volt a Kisfaludy-társaságnak (1847-
től), a Petőfi-társaságnak, alapítója s 
másodelnöke a történelmi társaságnak 
(1889. febr. 7-től), elnöke a képzőművé-
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szeti tanácsnak, a régészeti társulatnak; 
alapítója, pártfogója lett az összes jóté-
konysági egyleteknek. Tudományos és 
közművelődési társulatokat létesített, tu-
dósokat nevelt a hazának, a magyar 
közművelődésnek. Tudományos érdemeit 
soknemű elismerés érte, majdnem min-
den hazai közművelődési társulat tiszte-
letbeli tagjának választotta. A budapesti 
tudomány-egyetem 1880-ban tiszteletbeli 
bölcseleti doktorrá nevezte ki, Temes-
vár díszpolgárává választotta. Több kül-
földi tudományos intézet és társulat tisz-
teletbeli tagjai közé sorozta; így: a 
párisi anthropologiai társaság, a termé-
szettudósok német akadémiája Drezdá-
ban, az amerikai philosophiai társaság 
Philadelphiában, a berlini anthropologiai, 
ethnologiai és őstörténeti társaság, a 
müncheni anthropologiai társaság, a kö-
nigsbergi physikai és közgazdasági tár-
saság, a bécsi anthropologiai társaság, 
a belgrádi tudós társaság stb. A török 
szultán a Medsidje-rendjellel tüntette ki. 
Megemlékezésre méltó az a buzgólkodás, 
melylyel utána járt a Lobkowitz-féle 
ásványgyűjtemény és az Esterházy-féle 
képtár megszerzésének, melyeknek meg-
vétele az ország számára csakis az ő 
sürgetésének eredménye. Hasonlóképen 
az ő fáradozásainak sikerült kieszkö-
zölni a bécsi nemzetközi kiállítás ipar-
művészeti tárgyainak megvételét, mely 
gyűjtemény alapja lett az iparművészeti 
múzeumnak. A hetvenes években na-
gyobb keleti utazást tett a Balkán-fél-
szigeten át Konstantinápolyba, onnét Gö-
rögországba. Visszatérve ismét előbbi 
sokoldalú tevékenységét folytatta s mi-
ként egykor a külföldön, úgy most itt-
hon szalonja a hazai és külföldi celebri-
tások találkozó helye lett. Még a kül-
földi lapok is magasztalva szóltak P. 
szalonjáról. Midőn életének hetvenedik 
évét elérte, barátai, tisztelői nagy ovatiót 
rendeztek tiszteletére, emlékpénzt verettek 
az ünnep emlékére, díszes albumot adtak 

ki munkássága dicsőítésére. 1886-ban 
nőül vette Geszner Róza Terézt. Ezentúl 
csak nagy archaeologiai munkája el-
készítésének gondja foglalta el. Publicis-
tikai tevékenységét a m. tudom, akadémia 
1894. nagyűlésén a 3000 frtos Bródi-díj 
neki ítélésével jutalmazta meg, régiség-
tudományi munkásságát az 1896. nagy-
gyűlésen érte az elismerés, midőn nagy 
munkájának,'Magyarország archaeologiá-
jának, a Semsey-díj másodjutalmát sza-
vazta meg. Meghalt 1897. szept. 9. Buda-
pesten. Nagybecsű levelezése (körülbelül 
harmadfélezer) és egyéb kéziratai a m. n. 
múzeumba kerültek. — Czikkei a kö-
vetkező hírlapokban, folyóiratokban és 
évkönyvekben: Társalkodó (1838. 65. 
Holland, úti vázlat); Athenaeum (1838. 
II. A műgyűjtemények hasznairól, Esz-
mék Magyarország történetének philo-
sophiájához, A magyarok a keresztény-
ség általános behozataláig, Német be-
folyás Szent Istvántól Kálmánig, Görög 
befolyás II. Istvántól III. Lászlóig, A 
nemzetiségek reactiója, II. András és az 
aranybulla, Míveletlen nemzetek befo-
lyása IV. Bélától III. András haláláig, 
1839. II. Királyok különböző házakból 
Olasz befolyás 1302—1395., Német-szláv 
befolyás 1395—1444., Nemzeti vissza-
hatás, Hunyadi-kor, Iran és Turan, 1840. 
Népmondák, 1841. Élet és művészet, 
1852. Beszély, II. 15. sz. könyvism.); 
Themis (1839. Történelmi és népgazdá-
szati elmélkedések a pénzről); Emlény 
(1839. Költemények, 1840. Népmondák) ; 
Budapesti Árvízkönyv (1839. Uti vázla-
tok 1836-ból: Prága, Drezda, Lipcse, 
Potsdam, Berlin, Hamburg, Angolhon, 
Irland, Scocia, Holland, Köln, Rajnai út, 
Belgium); Allgemeine Zeitung (Augsburg, 
1839. Von der Eipel, Über englische 
Carricaturen, Vom Zustand Irlands, 263. 
Schreiben aus Pressburg: Gang des 
Reichstags, Erwiederung auf mehrere 
Correspondenzartikel, 291. Ungarn und 
der Reichstag, 298. Ungarische Zustände : 
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Constitution des Landtags, 314. Die Land-
tagsverhandlungen, 321. Pressburg : Die 
königlichen Freistädte und ihre Vertre-
tung, 1840. 49—51. sz. Die königlichen 
Freistädte auf dem ungarischen Land-
tage, 269. Streitigkeiten über die ge-
mischten Ehen, 84., 125. Ungarn, 147., 
148. Die Resultate des Landtags in Un-
garn, 201., 202. Das geistige Leben in 
Ungarn, 313., 314., 1841. 70., 71., 140— 
141., 287., 1842. 58. sz. Ungarische Zu-
stände, 347. Die ungarische Akademie, 
Széchényi, 1843. 192. Der Landtag, Press-
burg 3. Juli, 1844. 360. Für den Schutz-
verein, Eperjes, 11. Dez., 1845. 26. Eper-
jes, 16. Jan., 50. Der Wiener Correspon-
dent und die ungarischen Verhältnisse, 
75. Noch ein Wort über die gegenwär-
tige Ljage Ungarns, 113. Letztes Wort 
über den Schutzverein und seine Gegner, 
1846. 72. Ludwig Kossuth und die Be-
schuldigung wider ihn. Wien, 19. Febr., 
1847. 38. Von der Eipel: Das Ablösungs-
patent und die bäuerlichen Verhältnisse, 
39., 66. Stellung der Parteien in Ungarn); 
Iris (1841. Ungar. Volkssagen); P. Hirlap 
(1841. 71. sz. Szabadföld, 1842. 116—119. 
Centralisatio, 157—159. Központosítás és 
középítés, 123. Vámszövetséghezi csat-
lakozás, 183. A szlávok literatúrai viszo-
nosságáról, 1843. 123. Vámszövetség-
hezi csatlakozás, 209., 210. Gróf Széche-
nyi István académiai beszéde körül, 
272—275. Adalék a városi kérdéshez, 
Egy éj Typermoryban) ; Kliegl-könyv 
(1842. Előszó, A bajor király és a mű-
vészet) ; Regélő Pesti Divatlap (1842. 
Tavaszi eszmék); Vierteljahr sehr ift aus 
und für Ungarn (1843. Briefwechsel 
zwischen Leo Grafen von Thun und 
Franz von Pulszky, I. 2., II. 2., Über 
den Zustand der periodischen Presse in 
Ungarn seit dem Landtage 1839—40. és 
könyvism.); Ungarische Tabletten (1844. 
Die Sprachfrage in Ungarn); Életképek 
(1845. I. A magyar ifjúság. II. Elet és 
művészet Anonymus ism.); M. Tudós 

Társaság Évkönyvei (VI. 1845. A régi 
műemlékek befolyásáról az új művé-
szetre) ; M. orvosok és természetvizsgá-
lók Munkálatai (VII. 1847. Megnyitó be-
széd, A vörösvágási nemes opálról); 
Haidinger Berichteje (1847. Über den 
Edlen Opal von Vörösvágás); M. Em-
léklapok (I. 1850. A bécsi octoberi ese-
mények, Pulszky Teréz Memoirjaiból) ;. 
Fräser Magazin (1850. 252. sz. The 
records of the ancient Kings of Persia) ;. 
Uj Magyar Múzeum (1859. A magyar 
képzők és ragok a szanszkrit nyelvé-
szeti rendszer világában); Pesti Napló 
(1861. 150., 151., 154., 158., 161., 162., 
165. és 220. sz. Levelek a számkivetés-
ből, átvette a Pester Lloyd; 1871. 228. 
229. Báró Eötvös József, 1874. 241. esti 
kiad. és 242. reg. k. Könyvtárak és 
múzeumok P. jelentése a közoktatási 
miniszterhez, 876. Magán-könyvtárak, 
1875. 19. Budapest fővárosi könyvtárak, 
25. Egy pillantás a színfalak mögé, 1876. 
52. Deák Ferenczről, 1878. 268. A kelta 
uralom emlékei Magyarországon, 1879. 
210. A magyar történetírásról, elnöki 
beszéd a tört. társulat záróülésén, 1880. 
199, Egy angol könyv Deák Ferenczről, 
113. Kossuth könyve, 156. Besztercze-
bánya, 231. Hírlapirodalmunkról, 237. 
A halmok építői, 1882. 71. A könyvé-
szeti kiállítás az akadémia képtári ter-
mében. 150. Akadémia, 208. vezérczikk, 
1883. 201. Hugo Yictornál, 286. Aka-
démia, 1885. 149. Megnyitó beszéde 
az akadémia közülésén) ; Budapesti 
Szemle (XX. 1864. Az írás eredete. 
Szerk. Gyulai. I. 1873. Marc Antonio 
Raimondi és iskolája, III. Bisticci Ves-
pasiano János Pannoniusról és György 
kalocsai érsekről, Adalékok a magyar-
országi műtörténelemhez, VI. 1874. Schlie-
mann Henrik trójai ásatásairól, VII. 1875. 
Eletem és korom, VIII. A múzeumokról. 

1876. Uti vázlatok, 1876—79. Életem és 
korom. 1881. Könyvism., 1883. Vissza-
emlékezések, 1884. Könyvism.. 1886. 
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Assisi szent Ferencz és a Ferencziek mint 
az újkor kezdeményezői, 1887. GrófBeust 
Ferdinánd); Politikai Hetilap (1865. 18— 
20., 22., 23., 25., 25., 26. 1866. 1—26. sz. 
Levelek Florenczből); Magyarország és 
a Nagyvilág (1866. Hazai hangok a kül-
földről. Florencz, ápr. 20., 1867. Kugler 
legújabb domborműve); Kisfaludy-Tár-
saság Évlapjai (uj. F. IX. 1874. Ada-
lékok a hazai műtörténelemhez, X. 1875. 
Mikes Kelemen ismeretlen kéziratairól, 
Kétközépkoriolasz művész magyarországi 
viszonyairól); Fővárosi Lapok (1874. Az 
ötven év előtti Pestről, Töredék Szé-
chényi jellemrajzához, A nemzeti mú-
zeum kincsei, Mikes Kelemen kéziratai 
a nemzeti múzeumban, Két középkori 
olasz művész magyarországi viszonyai-
ról, Andrea da Fiesole és Aristotele Fio-
ravanti, 1876. A békés-gyulai múzeum, 
1877. Szent-Kereszt, Két magyar uri lak ; 
A vépi kastély és Vörösvár, 1878. Né-
hány magyarországi ősmagyar leletről, 
1880. 298. A «Fővárosi Lapok» szerkesz-
tőségéhez. Válasz Gyulai Pálnak); Ar-
chaeologiai Értesítő (1870., 1872. Ballagi 
Mór, Mésa Moáb királyának diadalosz-
lopa ism., 1874. Glyptika, 1876. A békés-
gyulai múzeum, 1877. A Corvina marad-
ványai, 1879. Levél Cserey Jánosnéhoz, 
1880. Pusztagéczi lelet, Pátkai ruhaka-
pocs, Soproni lelet, Szebeszlói ruhakapocs 
bronzból és Könyvism., 1881. Bökény-
mindszenti lelet, Somogyomi aranylelet, 
Rekeszes ötvösség Magyarországon, Sze-
gedi leletek, 1883. A gömörmegyei mű-
vészeti és régészeti kiállítás, 1891. A 
magyar pogánykori sírok); Békés (1875. 
Felhívás a békésmegyei régészeti és mű-
velődés-történelmi egylet tek. elnökségé-
nek, Gyulán); Vasárnapi Újság (1875. 
28—31. A múzeumokról, Az 1831. ko-
lera, 1877. A kolozsvári iparműkiállítás, 
1879. A m. n. múzeum régiségtárának 
legújabb gyarapodása, 1882. Ráth György, 
1884. Gróf Viczay Mihály. 1887. A már-
cziusi napok, 1888. Eötvös József ésTrefort 

Ágoston, adalék ifjúkori arczképükhöz); 
Hon (1875. 145. sz. Vidéki múzeumok, 
1882. 146. Reviczky Gyula, Kleist Hen-
rik); a Petőfi-Társaság Lapja (1877. 
Petőfi és a kritika a negyvenes évek-
ben); M. Könyv-Szemle (1877. A Cor-
vina maradványai. 1883. Hegedűs Can-
did Lajos emlékezete); Századok (1879. 
Elnöki megnyitóbeszéd a Segesvártt 1879. 
aug. 30. tartott zárülésen, 1881. Kirándu-
lási füzet. A magyar történelem korszakai, 
1882. Marczali, II. József kora, 1885. 
Congress, irom. Elnöki megnyitó beszéd); 
Nemzeti Hirlap (1878. A középosztály-
ról) ; Havi Szemle (1879. Tört. pol. czikk, 
1880. Az 1848. törvények); Pesti Hirlap 
(1880.152. A magyar emigránsok London-
ban, 1884. 251. A miniszterelnök pro-
gramm-beszéde, 272. A belga válság, 275. A 
válaszfeliratok, 279. A magyar akadémia, 
297. Külföldi események, 300. A pártok 
és a kormány. 302. Halottak napján, 358. 
A gentryről, 1885. 8. A gyarmatpolitika, 
87. Angolok és oroszok Ázsiában, 92 
Új műiparág hazánkban, 94. A franczia 
válság, 104. Angol és orosz viszonyok, 
119. A kik dolgoznak, 142. Byzantiniz-
mus, 217. Szavazatjog és külpolitika, 
221. Fejedelmi találkozások, 235. A krem-
sieri találkozás, 244. Nemzetiségeink, 258. 
A kiállítás. 273. A németek gyűlölködése, 
293. Bosznia a delegatióban. 311. Állam 
és egyház, 321. A költségvetés alkalmá-
ból, 329. Európa helyzete, 346. A vá-
lasztási visszaélések, 349. Főispán és 
belügyminiszter, 1886. 7. sz. Jubileum, 
állam, egyház, 11. Tőzsde és politika, 14. 
Adósságcsinálás, 17. A keleti válság, 24. 
A bolgár bonyodalom, 28. Külügyi vita, 
31. A német parlamentarizmus, 35. An-
gol viszonyok, 63. Szerbia. Bulgária, 
Görögország, 66. Budapest egészségi vi-
szonyai, 70. Czifra nyomorúság, 73. A 
pártok átalakulása, 87. Pártéletünk, 91. 
Az iparművészeti társulat. 94. Az olasz 
és a német parlament. 106. Európa hely-
zete, 132. A póthitel-törvények, 135. Ga-
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vallér gazdálkodás, 139. A Bourbon csa-
lád, 143. Az olasz választások, 159. A 
tüntetések, 163. A kereskedelmi szerződés 
Ausztriával, 166. Bajor bajok, 173. Magyar 
vendégszeretet, 176. A kaszinók, 183. A 
választó kerületek aránytalansága, 187. 
A nemzetiségek, 190. Az ir politika, 194. 
A rendőrség, 202. Politikai találkozások, 
206. 246. Sándor fejedelem, 204. Bécs 
és Budapest, 215. A párbaj, 227. A brüsszeli 
tüntetés, 229. Kétszáz év előtt, 232. A 
nemzetiségek kérdése Európában, 261. 
Tanügyek, 267. A harmadik ülésszak, 271. 
Az önálló vámterület, 274. Az agrár 
vámok, 282. A bank és valuta, 285. 
Bolgár viszonyok, 288. A nemzetiségek, 
292. A pénz és a háború, 295. Az ön-
kormányzat kinövései, 315. A nagy kül-
ügyi exposé, 318. A külügyi vita máso-
dik napja, 326. Oroszország és a Balkán-
szövetség, 333. Bécs és Budapest, 337. 
A bolgár küldöttség, 343. A nagyváradi 
püspökök végrendelete, 355. A parlamen-
tárizmus, 359. A prágai kivonulás, 1887. 
8. Háború-e vagy béke, 14. Az angol 
szövetség értéke a háború esetén, 15. 
Pénzügyeink. 19. A konverzio, 22. 26. 
A költségvetési vita, 29. A tőzsde és a 
háborús hírek, 33. Költségvetések, 40. Az 
olaszok Nyugot-Afrikában, 43. A válsá-
gos helyzet, 51. A német birodalmi vá-
lasztások, 54. Bismarck, 57. A mult és a 
jelen, 64. A Balkán-félsziget, 68. Pénz-
ügyi tervezetek, 71. A választások előtt, 
78. Az olasz politika, 96. A francziák és 
oroszok, 102. Szerb izgatók, 105. A pár-
tok választás előtt, 109. A mérsékelt ellen-
zék, 112. Opportunizmus, 116. Az angol 
és orosz, 119. Német és franczia, 123. 
Különböző deficitek, 131. Bosznia, 133. 
Az opera, 137. A választási mozgalom, 
140. A kiegyezés, 144. Visszapillantás az 
országgyűlésre, 152. A pártok, természet-
rajzi szempontból, 154. A diplomaták, 
157. A pártok harcza, 159. A mérsékelt 
ellenzék, 164. Sport és hóbort, 167. Az 
első nap után, 170. Egy nő király, 174. 

Bulgária, 179. A jelen év jellege, 181. 
Gyarmati politika, 188. Bolgár-, Német-
és Oroszország, 189. A választási költ-
ségek. 192. A franczia köztársaság emlék-
ünnepe, 195. A bolgár küldöttség, 199. 
Tőzsdeháború, deficit, 206. Az olasz 
egyesség és a pápa, 213. A nemzetek 
testvérisége, 221. Kóburg herczeg bol-
gár földön, 226. Orosz és franczia, 
231. Az ir kérdés, 233. Kül- és bel-
földi ipar, 236. Közigazgatás és pénz-
ügy, 243. A két császár, 247. Közoktatási 
ügy, 247. A két császár találkozása, 256. 
A franczia trónkövetelők, 264. Szabad-
kereskedés és védvám, 267. Deákról, 271. 
A külügyi helyzet, 278. Olasz politika, 
299. A nagyzás, 302. Vilmos császár, 319. 
A czár és az orosz közvélemény, 323. 
A pénzügyi törvények, 327. A czár és 
Bismarck herczeg, 1888. 268. Az utazó 
császár, 277. A franczia idegen törvény, 
281. Pánszlávizmus, 284. A német császár 
körutazása, 288. Bonyodalmak a német 
birodalom gyarmataiban, 292. Az idege-
nek Magyarországon és Budapesten, 295. 
Báró Kemény Gábor, 298. A választási 
időszak, 309. Az idegenek kérdése, 312. 
Amerikai elnökválasztás, 316. A regale, 
319. A francziák, 323, Az angol külpoli-
tika, 330. A parlamentarizmus, 333. Po-
litikai helyzetünk, 3.-i7. Politikai hálátlan-
ság, 340. Fővárosi bajok, 345. A vaskapu 
szabályozása, 350. Legyünk méltányosak, 
351. Szerb politika, 355. Visszaemlékezé-
sek a régi időkből, 356. Az év jellege, 
359. Az orosz kéz, 1889. 3. A magyar 
hírlapirodalom 1843-ban, 6. Az idegen 
nyelvek, 10. Bismarck, Geffken, Morier, 
13. Tisza és pártja, 17. A német bi-
rodalmi parlament, 20. A parlamenti 
viták elvadulása, 41. Németországi bel-
viszonyok, 45. A véderőtörvény tárgya-
lása, 48. A tüntetés, 56. Az angol véd-
erő, 59. Még egyszer a 25. §., 63. Fran-
czia viszonyok, 67. Az elnök székfoglalója 
Washingtonban, 69. Bel- és külpolitikánk, 
73. Mi lesz belőle ? 76. Tizenkét pontok, 
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84. A szavazás, 89. Franczia ügyek, 93. 
A nagy többség hátránya, 96. Gróf 
Andrássy Gyula beszéde, 103. Osztrák 
szomszédjaink, 107. Pénzügy és reform, 
110. A villa, kultúrtörténeti adatok, 114. 
Az amerikai vámszövetség, 120. A budget-
vita, 123. Megyei autonomia és állami 
közigazgatás, 127. A m. t. akadémia, 
130. Nyelvünkről, 134. A Rudolpliinum, 
138. Szerb állapotok, 141. Közoktatás, 
150. Keleti politika, 155. Az ellenzék 
politikája, 159. A czár, 161. A szabad-
elvűség győzelme, 164. A fekete pont, 
168. A keleti kérdés, 177. Korunk 
Sphynxe, 181. A megyei közigazgatás álla-
mosítása, 192. A tőzsde és a politika, 
195. Forrongás mindenütt,198.0ptimizmus, 
Pesszimizmus, 206. Társadalmunk, 210. 
Utazások, 213. Czímezésünk, 219. A ter-
mészetrajzi múzeumok megnyitása Bécs-
ben, 220. Bécsből, 246. Amerikai viszonyok, 
252. A franczia pártok, 254. Modern 
emberek, 265. Az európai béke, 277. 
Helyzetünk, 282. A parlamentarizmus és 
a korona, 287. A gazdagok kötelességei-
ről, 291. A czár és a szultán, 294. Az 
ellenzék, 297. Ügyvédek és törvényhozók, 
300. Iparunk és az osztrák féltékenység, 
303. A német császár és a szultán, 307. 
Ellenzéki taktika, 310. Cseh politika, 314. 
A francziák, 318. A szerbek, 321. Az 
iparrajztanítás, 332. Amerika s a jövő 
század regénye, 335. A közigazgatás 
államosítása, 338. Szalon-élet, 342. Az 
utolsó restauratió, 345. Gyarmatosítás, 
349. Sajtóügyek az oroszoknál és nálunk, 
352. A restauratiók és az államosítás, 
355. Visszaemlékezések, 356. Európai 
hódítók a fekete világrészben, 1890. 3. 
A múlt év és a jövő, 5. Obstructio, 8. 
A munkáskérdés, 11. Régi kormányvált-
ságaink, 15. A kereskedelmi tárcza, 18. 
Portugallia és Angolország, 22. A köz-
oktatási tárcza, 29. A csehek és németek, 
32. Az autonomia gyakorlatban, 39. A 
hét eseményei, 44. A munkáskérdés, 46. 
Gladstone és az oroszok, 49. Gróf And-

rássy Gyula, 53. Vilmos császár a mun-
kásokért, 57. Bolondvilág, 60. Bismarck, 
64. A honosítási törvény, 71. Politikai 
folytonosság, 74. Tavasz a politikában, 
81. A mérsékelt ellenzék jövője, 89. A 
parlamentarizmus és pártkormány, 92. 
A munkáskérdés, 95. Fuzionális álmok, 
A konspirátiók, visszaemlékezés, 98. A 
bécsi munkászavargás, 101. A hitbizo-
mányok, 108. Alkotmányosság, nemzeti-
ség, szoczializmus, 117. Bismarck, 119. 
Az elkeresztelések és kulturharcz, 122. 
Boldog Amerika, 127. Az afrikai angol, 
olasz, német gyarmatosítás, 129. Az anya-
könyvek államosítása, 134. Oroszország, 
140. Haderő szaporítása Németországban, 
143. Az elkeresztelési harcz, 146. Pán-
szlávizmus, 149. A Panicza-pör, 155. 
Túltermelés, 157. Túltermelés, Gyarmato-
sítás, 160. A két ellenzék, 163. Az orosz 
czár és a német császár, 167. Szerb-
ország, 171. A fővárosi iparrajztanoda 
évi kiállítása, 175. Pártviszonyaink, 177. 
Nemzetközi választott biróság és lefegy-
verzés, 181. Az angol-német szerződés, 
188. A reform minisztérium, 193. Kitart ja 
fenn a békét ? 195. Készülődés a kultur-
harczra, 198. A cseh kiegyezés zátonyon, 
202. A Balkán-félsziget és az orosz poli-
tika, 206. Az ezüst drágulása, 211. Fran-
cziák és németek, 214. Egy világrész fel-
osztása, 216. Az elkeresztelések, 222. Orosz-
ország és Bulgária, 226. Rieger és Taaffe, 
230. Nemzetiségek és pánszlávizmus, 
233. A színészet jubileuma, 237. A köz-
igazgatás államosítása, 238. Pártválságok, 
240. Az ezüst árhullámzása, 244. A vallás-
harcz és Deák, 247. Amerika és Európa, 
251. A szélsőbal, 256. Nemzetiségeink, 
259. Parlamentarizmus, 262. Német és 
angol súrlódások, 271. Turini levél és a 
szélbal válsága, 275. Szabadelvű párt, 
282. Nemzetgazdasági kérdés, 286. Két 
áramlat a Vatikánban, 288. Az október 
húszadikai diploma, 292. A pártok a 
költségvetési vitáról, 296. Mac Kinley és 
Magyarország, 299. Béke vagy háború, 
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303. Az országgyűlés, 309. Védvámok és 
szabadkereskedés, 311. A bolgár nemzeti 
egyház és a görögök, 313. Politika és 
nemzetgazdaság, 319. A budget-vitához, 
322. Apponyi, 326. Állam és egyház, 329. 
Budget-vita és államosítás, 333. A titkos 
csodagyógyszer, 336. Helyzetünk, 343. A 
várakozó ellenzék programmja, 348. A 
katholikus autonomia, 350. Béke, 354. A 
polgári házasság, 352. Az Andrássy-szobor, 
1891. 5. Kereskedelmi szerződés a német 
birodalommal, Reakczió a német biroda-
lomban, 11. Pártvedlés. 15. Az angol-
amerikai fókabonyodalom, 22. A köz-
igazgatási reform, 25. A püspöki jószágok, 
30. Az új aera, 33. Osztrák panaszok, 
35. A német kereskedelmi szerződés, 39. 
Az olasz politika, 45. Bismarck duzzogása, 
49. A vasúti tarifák reformja, 53. Ellen-
zéki vesszőparipák, 63. Szomszédjaink, 
67. A közigazgatás államosítása, 70. A 
kereskedelmi szerződés, 74. Az osztrák 
választások után, 81. Az államosítás a 
bizottságban, 85. Bismarck és a védvám-
rendszer, 90. Oroszország és a kelet, 94. 
Angolország és a hármas szövetség, 97. 
A valuta-rendezés, 101. Még egyszer a 
valuta-rendezés, 111. Ibsen és a Nyugot, 
116. A kereskedési szerződés, 119. A 
közigazgatás államosítása, 122. A munkás-
zavargások Békésben, 126. A kereskedelmi 
szerződés, 129. Egy miniszterünk a keleti 
politikáról, 135. Pünkösd, 138. Az ornitho-
logiai kongresszus, 141. Orosz dolgok, 145. 
Az államosítási vita, 149. Gróf Apponyi A., 
161. Budapest mint világváros, 166. Az 
ir kérdés megoldása, 169. Az alkotmány 
bástyái, 173. A vasutak államosítása, 
177. Még egyszer a közigazgatási vita, 
179. Egyiptom, Bosznia, 184. A franczia 
külpolitika botlásai, 189. Az obstructió, 
192. A hármas szövetség ellenei, 194. 
A vita, 200. Immunitás, párbaj, 208. Az 
orosz-franczia tüntetések, 210. Helyze-
tünk, 217. Visszapillantás, 222. Afranczia-
orosz barátság, 225. A kereskedelmi szer-
ződések, 228. A jövő ülésszak, 232. A 

parlamenti ellenzék,234. Bulgária,Bosznia, 
Egyiptom, 238. Kivándorlás, közgazdaság, 
240. A katonai röpirat, 243. Még egyszer 
a katonai röpirat, 245. A háború és a 
külpolitika, 252. A diplomácia, 254. A 
Dardanellák és Konstantinápoly, 258. 
«Nincs pánszlávizmus», 262. Háború-e 
vagy béke ?, 271. Három beszámoló, 
274. Beszéde jubileumán, 277. Wekerle 
és Visnyegradszki, 281. Indemnity, 283. * 
Kortes-szövetség, 287. Parlamenti szó-
noklat, 290. Bismarck az újjászülető, 
296. Béke-kilátások, 301. Éhínség, 304. 
Katonai dolgok, 309. Idegesség, 312. A 
készülődés, 316. Abszolutizmus, 319 
Hadsereg és belpolitika, 326. A nemzeti 
múzeum, 328. Az európai helyzet, 334. 
A bécsiek, 340. A millennium, 342. A 
kereskedelmi szerződések, 345. A válasz-
tások előtt, 348., 349. A párbaj, 354. Az 
országgyűlés eloszlatása, 355. A téli vá-
lasztások, 359. Ki a vivát ? 1892. 3. A 
milliós ember, 10. Szólásszabadság, 12. 
A választási hadjárat, 15. Szapáry, Fe-
jérváry, Szilágyi, 17. Választási motívu-
mok, 21. A társadalmi formák elvadulása, 
24. Gróf Apponyi Albert, 28. A válasz-
tások előestéjén, 31. A nemzeti párt, 
38. Külügyek és belügyek, 42. Az ülés-
szak programmja, 45. Még egyszer a 
választások, 50. Henczegések, 52. Válsá-
gok, 57. A kérvények, 59. Demokratia 
és absolutizmus, 63. A zónatarifa, 70. 
A vasárnapi munkaszünet, 73. Mit tart 
rólunk a külföld, 77. A felirati vita, 82. 
Innen-onnan, 85. Párbaj, öngyilkosság, 
97. Szélcsönd az országgyűlésen, 99. Res 
slavicae, 105. Pártok bajai, 111. Szél-
csönd, 116. Sérelmi politika, 128. Baku-
nin az anarchisták apostola. 130. Baross 
Gábor, nekr., 134. Élhetetlenségünk, 138. 
A komáromi hős: Klapka, 142. Állam 
és egyház, 153. Prszka Mátyás, 160. 
Bosznia, 164. A román emlékirat, 166. 
Az ifjú csehek és tótjaink, 169. A válasz-
tások éve, 173. A külföldi sajtó, 178. 
A malachit-szobor. 180. Exodus, 183. 
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Lejárt államférfiak, 190. Még egyszer az 
elkeresztelési vita, 199. Socialismus és 
nemzetiség, 201. Az angol világkereske-
delem kongresszusa, 206. Ausztria és 
Magyarország, 208. Anyagi érdekek, 211. 
A középbirtok pusztulása, 216. Még egy-
szer a román memorandum, 221. Parla-
mentarizmus, 225. A legújabb román 
förmedvény, 229. A denunciansok, 233. 
A Vatikán, 237. Orosz-franczia barátko-
zás, 239. A nyári politika, 212. A sere-
gek szaporítása s élelmezése, 214. A 
román egyetemi ifjúság felelete, 248. 
Franczia-orosz barátkozás, 253. A nehéz 
idők, 255. A kilenczvenedik évforduló, 
260. Miként jött Kossuth Angolországba, 
264. Mit köszönünk Angolországnak, 265. 
A fölösleg, 269. Önállóság, függetlenség, 
274. A delegácziók, 276. A delegácziók 
és a nagy kérdések, 279. Katona és pap, 
283. Ivultur-harcz, 291. Egyházpolitika, 
293. Bosznia, 299. Ellenzéki politika, 304. 
Irányi Dániel, 306. A többség, 310. Ca-
nossa, 314. Az új helyzet, 319. Nyarga-
lás az elveken, 321. Az új minisztérium, 
325. A helyzet külföldön, 328. Az indem-
nity vita, 332. Pártviszályok, 336. Az új 
ülésszak, 340. A millennium, 342. Kaszi-
nók, körök, klubok, 346. A militarizmus 
és Wekerle, 349. A nagyváradi püspök 
terve. 354. Congrua és autonomia, 356. 
Európa az év vége felé, Lónyay Meny-
hértről, emlékezés, 359. Egyházpolitika 
és udvartartás, 1893. 4. Pax, Pax!, 6. 
Egyházpolitika, 8. Fordulat az amerikai 
politikában, 19. A pártok egymásközti 
viszonya. 27. A mathematikai észjárás, 
31. Pártkormány, pártfegyelem, 38. Egy-
házpolitikai idegesség, 42. Lesseps és 
társai, 44. A német véderő reorganisa-
tiója, 47. Lichtenstein György, külföl-
dön elhunyt magyar, 52. A képviselet, 
55. Föderalizmus Ausztriában, 59. Alla-
mosísítás,-Valuta-konverzio, 62. Az Ízlés 
elvadulása, 67. Gróf Csáky beszédje, 75. 
A német birodalmi véderő, 78. Az egy-
házpolitikai vita. 83. Államférfiak sorsa. 

85. Signatura temporis); Album Szilágyi 
Sándor városmajori birtokfoglalása emlé-
kére (1881. Óda, minőhöz hasonlót Szász 
Károly még nem költött); Harmónia (1883. 
Miért indulunk? Merre tartunk? 1884. 
Gyulai Pál és a mostani kritika, Csengery 
Antal, «Thallóczy,Oroszország és hazánk» 
ism. Az ötvösmű-kiállítás az egyház 
szempontjából, Nordau Miksa könyve, 
Gróf Teleki Sándor); Hazánk (I. 1884. 
A forradalom, vázlat); Nemzet (1884. 40. 
sz. P. Levele Kossuthoz febr. 26. 1849. 
és Gyulai Pál válasza, 1886. 116., 117 
Emlékbeszéd Ipolyi Arnold felett, 139. A 
sárosi élet régi időkben, 158., 159. sz. 
A magyarországi ősieletekről, 163. A bárt-
fai fürdő és a mádi bál, 232., 237,, 243., 
249. sz. James Darmestetter, «A zsidó 
nép története», 248., 249. Az akadémia 
jubileuma, 340. A múzeum ügye, gróf 
Széchenyi István, 356. A régi pozsonyi 
országgyűlés, 1888. 75. Beszéde Aradon 
márcz. 15., 92. A régi idők, 125. Vissza-
emlékezések, 183., 186. sz. könyvism.); 
Budapesti Hirlap (1884. 83. Gróf Teleki 
Sándorról); Egyetértés (1884. 167., 168. 
A magyar könyvtárak és gyűjtemények, 
jelentése a közoktatási minisztériumhoz, 
1886. 1,, 5. Visszaemlékezés a kassai 
életre, 1886. 105. Az akadémia és a 
ponyva); Ország Világ (1885. 10. sz. 
Trefort Ágoston); Sárosmegyei Közlöny 
(1887. 48. sz. Bubics Zsigmond, kassai 
püspök); M. Szalon (1887. Deák Fe-
renczről, 1888. Journalista élményeim), 
Ungarische Revue (1887. Die Kunst in 
Ungarn, 1890. Die Renaissance und Kö-
nig Mathias, Denkmäler der Völkerwan-
derung) ; A Hét (VII. 1887. Visszaemlé-
kezések, A márcziusi forradalom, 1890. 
Séta a művészház termeiben) ; M. Szel-
lemi Élet (1892. Hogy lettem magyar 
íróvá ?); a Pallas Nagy Lexikonába az 
őstörténeti czikkeket írta. Előszót írt : 
Eötvös, «Falu jegyző»-jének angol for-
dításához (London, 1850.), Schlesinger, 
«Aus Ungarn»-jálioz (Berlin, 1850.); Auer-
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bach, «Wiener Taschenbuch» angol ki-
adásához; Lubbock, A történelem előtti 
idők. Öreg János fordításához és (Bpest, 
1876.) e fordítást átvizsgálta. — Munkái: 
1. Aus dem Tagebuche eines in Gross-
britannien reisenden Ungarn. Pest, 1837. 
(Névtelenül.). — 2. Töredékes észrevéte-
lek a Dunaszabályozás s keleti kérdés 
iránt. Pozsony, 1840. Németül. U. ott, 
1838). — 3. Ungarisches Wechsel-Gesetz-
buch, sammt den Handels-Gesetzen und 
der Concurs-Ordnung. In treuer deutscher 
Uebersetzung der Gesetz-Artikel XV— 
XXII. 1840. (Revidirt durch Franz von 
Pulszky). Nebst einer Beigabe von Wechsel-
Formularien. Eperjes, 1840. — 4. Nyelv-
kérdés Magyarországon. Lipcse, 1844. — 
5. Actenstücke zur Geschichte des Un-
garischen Schutzvereines. Leipzig, 1847. 
(Névtelenül. Fordítás magyarból). — 6. 
Jacobins in Hungary. A tale. U. ott, 
1851. Két kötet. (Magyarul: ford. Beniczky 
Emil. Pest, 1861—62. Két kötet. 2. ki-
adás. U. ott, 1862. Németül : Grimma u. 
Leipzig, 1851. Három rész. Europäische 
Bibliothek 507—509. és Berlin, 1851. 
Két kötet. 2. kiadás. U. ott, 1868.). — 
7. Tales and traditions of Hungary. Lon-
don, 1851. Három kötet. (Magyarból ford, 
és neje P. Theresa németre. Berlin, 1852. 
Két kötet.). — 8. White, red, black: 
Skatches of society in the United States 
during the visit of their gest. London, 

1853. Három kötet. (Nejével együtt. Né-
metül: Kassel, 1853. Öt kötet.) — 9. 
Gliddon, the Tricolor on the Atlas Al-
geria and the french conquest. London, 
1854. (Indogermans Races cz. függelék.) 
— 10. Catalogue of the Fejérváry ivories 
in the Museum of Joseph Mayer Esq. 
Liverpool, 1856. — 11. Indigenous races 
of tlie Earth. Contributed by Alfred 
Maury, Francis Pulszky and J. Aitken 
Meigs. Presenting fresh investigations; 
documents, and materials by J. C. Nott 
and Geo. R. Gliddon. Philadelphia & 
London, 1857. — 12. Pulszky Ferencz 

műgyüjteményeinek jegyzéke. Pest, 1868. 
— 13. A magyarországi avar leletekről. 
Bpest, 1874. (Értekezések a tört. tudom, 
köréből. III. 7.) — 14. Deák Ferencz. 
Jellemrajz. Felolvastatott a Történelmi 
Társaság 1876. márcz. ülésében. Bpest, 
1876. (Különnyomat a Századokból, Olcsó 
Könyvtár. 1312—1313. Budapest, 1903. 2. 
k. U. o., 1904. (Németül: ford. Neugebauer 
László. Lipcse, 1876.) — 15. Az őstörté-
nelmi leletekről Magyarországban. Bpest, 
1876. (Népszerű természettudományi elő-
adások Gyűjteménye J. 1.) — 16. Die 
Krise. U. ott, 1878. — 17. Die Personal-
Union. Ein offener Brief. Wien, 1878. — 
18. Die Denkmäler der Kelten-Herrschaft 
in Ungarn. U. ott, 1879. (Különnyomat a 
Literarische Berichte aus Ungarnból.) — 
19. Eszmék Magyarország története phi-
losophiájához. U. ott, 1879. (Olcsó Könyv-
tár 91. 2. kiadás. U. ott, 1895. Olcsó K. 
214—215.). — 20. Martinovics és társai. 
U. ott, 1881. (Olcsó Könyvtár 136.) — 
21. Felsülés. Vígj. 5 felv. U. ott, 1882. 
(Ism. Főv. Lapok 1881. 277., 289., Pesti 
Napló 347—49., Ellenőr 638., Budapesti 
Hirlap 186., Egyetértés 349., 350., Hon 
348., P. Hirlap 349.) — 22. Életem és 
korom. U. ott, 1880—82. Négy kötet. (2. 
kiadás. U. ott, 1884. Két kötet. Franklin-
Könyvtár. Németül: Pozsony, 1880-83. 
Négy kötet. Ism. Főv. Lapok 1879. 261., 
270. sz., 1880. 258., P. Napló 1879. 270., 
1880. 292., 1881. 305., 310., P. Hirlap 
1879. 322., Vasárnapi Újság 1880. 46., 
Ellenőr 1879. 549., 1880. 540. sz., Ung. 
1879. 47. sz., Magyarország 1880. 124., 
1881. 306. sz., Magazin für Literatur des 
Auslandes 1880., Budapesti Hirlap 1881. 
143., Egyetértés 1881. 313., 1882. 341., 
Nemzet 1882. 104. sz., Századok 1880.). — 
23. A rézkor Magyarországon. Kiadja a m. 
tudom, akadémia archeológiai bizottsága. 
U. ott, 1883. 21 ábr. Németül: U. o., 1884. 
149 szövegképpel.) — 24. Ábránd és való-
ság. U. ott, 1886. (Nemzeti Könyvtár, 
177—178. Ism. Századok 1889.) — 25. 
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Számkivetés alatt Olaszországban. U. ott, 
(1887). — 26. Mese a csillagfiról és 
királyfiról. U. ott, 1888. (M. Könyvesház 
135—140.) — 27. Ábránd .és valóság. 
Mese a csillagfiról és a királyfiról. Jellem-
rajzok : Eötvös, Széchenyi, Deák, Des-
sewffy Aurél. Utivázlatok. Visszaemléke-
zések. U. ott, 1888. Három kötet. (Ism. 
Századok 1889.) — 28. Publicistikai dol-
gozatok. U. ott, 1889. (Egyetemes Könyv-
tár 14.). — 29. Tanulmányok a népván-
dorlás korának emlékeiről. U. ott, 1888— 
1889. (Értekezések a tört. tud. kör. XIV. 
1., 5.) -— 30. A magyar-pogány sírlele-
tek. U. ott, 1891. (Értekezések a tört. tud. 
kör. XIV. 10.). — 31. Régészeti emlékek 
az Alföldön. U. ott, 1891. (Ism. Arch. 
Értesítő.) — 32. Magyarország archaeó-
logiája. U. ott, 1897—98. Két kötet. 194 
tábla rajzzal és 278 szöveg közé nyomott 
ábrával. (Ism. Magy. Hirlap 1897. 260., 
Nemzet 358., Irodalmi Tájékoztató 1., 
Nyugatm. Hiradó 233., M. Kritika 2. sz., 
1898. Századok, Arch. Értesítő, 1899. 
Egyet. Philol. Közlöny). — Álnevei: 
Ráthkay Mór (M. Emléklapok 1880.), 
Lubóci P. Ferencz (Uj M. Muzeum 
1859.)— Arczképe : Olajfestés Horovitz 
Lipóttól a millennium alkalmából; réz-
metszet, metszette Doby J. a Pulszky-
Albumban (1884). 

Croquis a u s Ungari i . Le ipz ig , 1843. I . 155. 
I. — Magyarkók. L i p c s e , 1845. — H o n d e r ű ) 847. 
II. 16. SZ. (Severus) . — Schlesinger Max, Aus 
Ungarn , Berl in, 1850. — Aufzeichnungen e ine s 
H o n v é d . L e i p z i g , 1850. — Ungarns politische 
Charaktere. M a i n z , 1851. 118. 1. — 'Jjabbkori 
Ismeretek Tára V I . 115. 1. — M. Hirlap 185?. 
760. szám. (Haditerv. ítélet.) — Ferenczy és 
Danielik, Magyar í rók I. 374. 1. — Illustrated 
l.ondon News 1858. J u l . 10. — Ungarns Männer 
der Zeit. Leipzig, 1862. (Kertbeny.) — Nagy 
Icán, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 504. lap. 
P ó t k ö t e t 348. 1. — Hölgyfutár 1864. I. 54. SZ. 
— Győri tört. és rég. Füzetek. I I I . 1865. 137. , 
139. 1. — Magyarország és a Nagyvilág 1866. 
13. sz. arczk., 1880. 1. sz. arczk., 28., 29. (P. 
p á r i s b a n ) . — Fremdenblatt. W i e n , 1865. 105., 
1866. 246., 250-, 254., 258. sz., 1867. 34., 1868. 
287., 1869. 8 . , 9. s z á m . — Neues Fremdenblatt 
1866. 734., 741., 766., 1867. 972. s z . — Presse. 

Wien 1866. 264. sz. — Hajnal. Album. Pest, 
1867. k ő n y o m , arczk. — Országgyűlési Emlék-
könyv. 1866—67. Pest , 1868. arczk . — Bpesti 
Közlöny 1868. 15., 22., 28., 36., 40., 44. szám, 
1869. 52 . , 69. SZ. — Györy Közlöny 1869. 17. — 
Szemere Bertalan Naplójából. M a g y . P o l g á r 
N a p t á r a 1870. 90. l a p . — Pulszky Ferencz 
Gyöngyös város képviselőjelöltje. Gyöngyös 
1872. (Hírmondó után. ) — Vasárnapi Újság 
1874. 33. sz. arczk., 1876, 41. sz. arczkép, 
1885. 1. sz. arczk., 1890. 20., 1894. 38. arczk., 
1897. 23. arczk., 37., 1898. 25., 1902. 47. sz. 
a r c z k . — Egyetemes M. Encyclopaedia X I I . 
161. 1. — Fővárosi Lapok 1874. 69. SZ. ( E g y 
estély P.-nál), 1875. 251., 255. sz., 1876. 291. 
(Herman Ottó), 1880. 297. sz. (Gyulai Pál), 
1883. 259., 1884. 306., 307., 1897. 37. sz. Három 
arczk . — Figyelő (Aigner-fé le) I—VI., X., XII . , 
X I I I . , X V . — Kákay Aranyos N r . 3. M é g 
Újabb Fény- és Árnyképek. Bpest, 1878. — 
Szinneyii K ö n y v é s z e t e . — Abauj-Kassai Köz-
löny 1878. 46. sz. (P. s z e m é l y l e í r á s a . ) — Füg-
getlenség 1880. 249. s z á m . — Délmagyarországi 
Lapok 1882. 166. SZ. — Pesti Napló 1883. 201. , 
208. , 1884. 358., 359. SZ. — Budapesti Szemle 

1884. ( G y u l a i P . ) — Budapesti Hirlap 1884. 
358 , 1897. 251., 359. — Budapest 358. arczk . 
— P. Hirlap 1884. 220., 358., 359., 1897. 251. 
— Egyetértés 1884. 259. -- Nemzet 1884. 111., 
1897. 250. e s t i k - , 251. — Pulszky Ferencznek 
ötvenéves irói működése jubileumára. Buda-
pest, 1884. rézmelszetii arczkép. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e és Bibl iogr . — M. Könyvészet 
1886—1889., 1895., 1897., 1903. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Ország-Vilag 1884. 9. s z á m . 
arczk., 1891. 51. sz. arczk., 1894. 38. sz. 
arczk . , 1897. 37. sz . arczk . — Szellemi élet, 
B p e s t , 1892. arczk. — Hazánk 1894. 315. Sz. 
( E m l é k s o r a i 1 8 2 0 - b ó l . ) — Pallas Nagy Lexi-
kona X I V . 276., X V I I I . 483. 1. — Akadémiai 
Értesítők 1868. 162.. 165., 1 8 9 8 - i g . — Ferenczy 
József, Pulszky Ferencz életrajza. Pozsony, 
év n. Fénynyom. arczk. (Kortársaink 28—32.) 
— 1897 : Mtgyarország 251., Hét 37. arczk . , 
Magyar Hírlap 251., M. Újság 221., Alföld 207., 
Egyetértés 251. s z . — Nemzet 1898. 81. ( B e r z e -
v i c z y A.) — Athenaeum Naptára 1898. arczk . 
— M. Könyv-Szemle 1899—1901. (Kéz ira ta i . ) — 
Irodalomtörténeti Közlemények 1900. 361 . , 1901. 
208. , 361. , 375. 1. — Jogtudom. Közlöny 1 9 0 3 . — 
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. N e m e s C s a l á d o k 
I. Bpest, 1905. 524. 1. 

Pulszky Ferenczné (Walter Teréz),Wal-
ter bécsi bankárnak leánya, szül. 1819. 
jan. 7. Bécsben, hol 1844-ben ismerke-
dett meg P. Ferenczczel atyjának fényes 
szalonjában, ki 1845-ben nőül vette. Igen 
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nagy műveltségű és kiváló zenei tehet-
ségű nő volt, Magyarországba, szécsényi 
birtokukra költözvén, kezdetben itt vissza-
vonult, csendes magányban éltek. Midőn 
később férjét az 1848. események maguk-
kal ragadták, Bécsbe költözött, honnét 
száműzött férje után ment s hűségesen 
osztozott annak sorsában. Előbb London-
ban tartózkodtak egy ideig, hol atyjának 
néhány régi ismerőse és jó barátja út-

ján kiváló társadalmi összeköttetéseket 
szereztek s a legelőkelőbb társaságba ju-
tottak. Midőn férje Kossuthtal Amerikába 
utazott, férjével ő is beutazta Amerikát 
s később mindenüvé követte őt száműze-
tése alatti vándorlásaiban. Férjével együtt 
írt és fordított az angol lapokba. Midőn 
férjét megelőzőleg 1866-ban három gyer-
mekével visszatért Magyarországba, Bu-
dán a Lukács-fürdőben tartózkodott, hol 
szept. 8. meghalt. — Munkái: 1. Memoirs 
of a hungarian lady. With a historical 
introduction by Francis Pulszky. London, 
1850. Két kötet. (Németül: Lipcse 1850.). 
— 2. Tales and traditions of Hungary : 
London, 1851. Három kötet. (Férjével 
együtt. Németül: Berlin, 1851. Két kötet.) 
— 3. White, read, black. London, 1853. 
Három kötet. (Férjével együtt írta. Néme-
tül : Kassel, 1853. Öt kötet.). — 4. Three 
Christmas plays for children. London, 
1859. (Ezen három munkájánál férje is 
közreműködött). — 5. Regék olazz föld-
ről. Pest, 1866. (Férjével és fiával P. 
Ágosttal együtt. Ism. Hon 212. sz.). 

Hazánk és a Külföld, 1867. a r c z k . — Petrik 
K ö n y v é s z e t e é s Bibl iogr . — Pulszky Ferencz. 
E l e t e m . é s K o r o m . Bpest , 1880—i-2. — Fe-
renczy József, P u l s z k y F e r e n c z . P o z s o n y . (Kor 
t á r s a i n k 2 8 — 3 2 . ) . — Pallas Sagy l.exikona X I V . 
280. 1. — Pataky, Sophie, Lex ikon d e u t s c h e r 
Frauen der Feder . Berlin, 1898. II. 158. 1. — 
— M. Nenzetségi Zsebkönyv, N e m e s Családok. 
I. Bpest , 1905. 925. 1 
Pulszky Garibaldi (cselfalviés lubóczi), 

mérnök, m. kir. vasúti és hajózási fel-
ügyelő a kereskedelmi minisztériumban ; 
P. Ferencz múzeumi igazgató és Walter 
Terézia fia, szül. 1861. márcz 8. Torinó-

ban ; középiskolai tanulmányait a buda-
pesti IV. ker. főreáliskolában végezte : 
1877. a budapesti egyetem bölcseleti ka-
rának és egyidejűleg a kir. József-műegye-
tem mérnöki osztályának hallgatója lett. 
Tanulmányait 1880—-81. a zürichi mű-
egyetemen folytatta, hol mérnöki okleve-
let nyert. 1883—84. végéig a korintusi 
tengeri csatorna építésénél mint osz-
tálymérnök működött. 1885 eleje óta 
állami szolgálatban van. Több vasút 
és híd építkezésénél tevékeny részt vett, 
így: 1887. a munkács—beszkidi vasút, 
1888. a szolnoki Tisza-híd, 1889. a buda-
pesti körvasút és pozsonyi Duna-híd, 
1890—91. a pozsony— szombathelyi.helyi 
érdekű vasútnál. — Czikkei a M. Mér-
nök- és Építész-Egylet Közlönyében (1890. 
A pozsonyi állandó Dunahíd, öt tábla 
rajzzal és Válasza a tett észrevételekre) 
sat. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 280. 1. — ill. Nem-
zetségi Zsebkönyv. N e m e s Családok I. 256. 1. 

Xf^Pulszky Károly (cselfalvi és lubóczi), 
birtokos, szül. 1754-ben, Lubóczot sze-
rezte ; a szász-coburg-gothai fej. herczeg 
uradalmi főkormányzója. Meghalt 1841. 
decz. 16.Eperjesen. — Munkája: A selyem-
mívelésről való oktatás, mely három 
könyvre osztatik, úgymint: Az első könyv 
tanít a szederjfák körül megkívántató 
gondviselésről. A második, a selyem-
eresztő bogaraknak neveléséről. A har-
madik, a selyemnek elkészítéséről. Me-
lyet egy közhasznot szerető maga ta-
pasztalásaiból hazafiaival közöl. Eperjes, 
1783. Két rézm. táblával. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai . P ó t l é k -
k. 348. 1. — Petrik Bibl iogr. és g y á s z j e l e n t é s . 

Pulszky Károly (cselfalvi és lubóczi), 
Wlcseleti doktor, a m. tudom, akadémia 
levelező tagja, az országos képtár volt 
igazgatója, P. Ferencz múzeumi igazgató 
és Walter Terézia fia, szül. 1853. nov. 9. 
Londonban ; gyermekéveit 1866-ig Olasz-
országban töltötte. Középiskolai tanulmá-
nyait Budapesten végezte. 1871. az orvosi 
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pályára készült, de csakhamar a művészet-
történet tanulmányozására tért át. Három 
évet töltött Lipcsében, hol a bölcselet-
doktori fokot elnyerte. 1873-tól vett részt 
a hazai művészeti és tudományos moz-
galmainkban. Az iparművészeti múzeumot, 
melynek 1881-ig őre volt, lajstromozta. 
1882-ben nőül vette Márkus Emilia szín-
művésznőt. 1883. máj.. 17. a m. tudom, 
akadémia levelező tagjának választotta. 
Rendezte 1884. a magyar történelmi öt-
vösműkiállítást s a párisi világkiállítás 
számára a magyar régiségi osztályt; majd 
az Esterházy országos képtár igazgatója 
lett. Az országgyűlésnek 1884—92-ig volt 
tagja; előbb a szepes-szombati, utóbb 
pedig a tabi kerületet képviselte kor-
mánypárti programmal. 1896 híre terjedt, 
hogy P. K. megőrült (paralysis progr.) 
és a család febr. 5. beszállította a bete-
get a lipótmezei elmebeteggyógyintézetbe. 
Gyanú merülvén fel azonban, hogy P. 
a szépművészeti múzeum megalapítása 
s műtárgyak vásárlása czéljából rábí-
zott (legutóbb 115,000 forint) összeggel 
elszámolni nem tud, a vallás- és köz-
oktatási minisztérium feljelentése alap-
ján a budapesti fenyítő törvényszék febr. 
11. őt a gyógyintézetben letartóztatta s 
vizsgálati fogságba helyezte. Ugyanekkor 
P. Ágost szóval, febr. 14. írásban jelen-
tette, hogy az öcscse által netán okozott 
kárt megtéríti, a mit tényleg meg is tett. 
A fenyítő törvényszék máj. 8. P.-t sza-
badlábra helyezte. Időközben az orszá-
gos képtár igazgatóságától felmentették. 
1898. január 26-án a királyi ítélőtábla 
P. K. ellen «úgy a tárgyi, mint alanyi 
tényálladék hiányában" az eljárást be-
szüntette. Ekkor P. Ausztráliába ment, 
hol 1899. június hó 6-án Brisbaneban 
(Queensland) agyonlőtte magát. -— Czik-
kei a Vasárnapi Újságban (1878. A nagy-
váradi kiállítás, 1880. A magyar korona, 
Iparművészetek a keleten); a Századok-
ban (1878. XVI. és XVII. századbeli ma-
gyar szövetdiszítésekről); a Havi Szemlé-

ben (1879. Pasteiner); az Ellenőrben 
(1881. 73. sz. Szépirodalmunk pangásá-
hoz) ; az Arcbaeologiai Értesítőben (1881. 
Raphael Santi az országos képtárban, 
Dűrer-rajz az országos képtárból, 1883. 
Renaisancekori emlékek, A magyar agyag-
művesség történetére vonatkozó kérdé-
sek, 1890. Három magyar érdekű olasz 
renaissance-emlék); a Pesti Hirlapban 
(1881. 167. sz. Renaissance); a Nemzet-
ben (1883. 85. Raphael Santi, 1885. 25. 
Huszár Adolf, 1891. 280. Gellérthegyi 
Nekropolis); a Budapesti Szemlében 
(1885. Az országos képtár új szerzemé-
nyei : Girolamo dai Libri, Rembrandt); 
a Művészeti Iparban (1886. Iparművészet 
és stíl); a Hétben (1890. Horovitz Lipót); 
az Akadémiai Értesítőben (1892. Az aka-
démia szerepe a képzőművészetek fejlesz-
tésében) sat. — Munkái: 1. Kalauz a 
magyar iparművészeti múzeum gyűjte-
ményeihez. Bpest, 1874. (Ugyanaz. U. o., 
1877. Schikedanz A.-val együtt.) — 2 
Beiträge zu Raphael's Studium der An-
tike. Leipzig, 1877. — 3. Az országos 
képtár kiválóbb művei. U. ott, 1878. Egy 
rézkarczczal. (Ism. Budapesti Szemle XIX. 
1879.) — 4. A magyar háziipar diszít-
ményei. U. ott, 1878 (Magyar, német és 
franczia szöveg; a 40 chromolithogr. 
táblát készítette Fischbach Frigyes. Acta 
Nova Musei Nationalis Hungarici II.) — 
5. A magyar oszágos képtár ideiglenes 
lajstroma. U. ott, 1881. — 6. Renaisance 
Olaszországban. Irta Symonds John Ad-
dington. Ford. Bpest, 1881 — 82. Két köt. 
— 7. Két iparmüvészettörténeti értekezés. 
U. ott, 1883. (Különny. az Arch. Érte-
sítő 1882. évf.-ból.) — 8. Útmutató az 
ötvösműkiállítás helyiségében. U. ott, 
1884. — 9. magyar történeti ötvösmű-
kiállítás lajstroma. Megnyittatott 1884. 
febr. 17. U. ott, 1884. — 10. Életképek. 
Jelenkori művészek találkozója. Húsz 
rézkarcz. Bevezetésül dr. Pulszky Károly 
levele a kiadóhoz. U. ott, (1884). — 11. 
Az ötvösség remekei Magyarországon az 
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1884. évi magyar történeti ötvösmű-
kiállításból. U. ott, (1885). Két kötet. 150 
részben szines rajzzal. (Radisics Jenővel 
együtt.) — 12. Országos képtár. I. A 
képgyűjtemény leíró lajstroma. U. ott, 
1888.—13. A gellérthegyi nekropolis. U. ott, 
1891. (Különny. a Reform-Naptárból). — 
14. Romola. Regény. Irta Eliot György, 
ford, angolból Pataki Béla. U. o., 1898. 
Három kötet. — 15. Conan A. Doyle, Ge-
rard brigadéros. Angolból ford. U. ott, 
1898. — Szerkesztette az Archaeologiai 
Értesítőt 1881—84-ig Budapesten. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1886. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 281. l a p . — Sturm Albert, U j 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1888. 288. 
l a p . — Pester Lloyd 1899. 173. SZ. — Egyetértés 
1899. 194. SZ. — Vasárnapi Újság 1899. 30. SZ. 
arczk . — Nemzetségi Zsebkönyv. N e m e s csa lá-
dok. Bpest, 1905. I. 525. 1. 

Pulszky Polyxena. L. Hampel Jó-
zsefné. 

Pulvermacher Gusztáv, m. kir. erdő-
rendező főerdész. — Czikke az Erdé-
szeti Lapokban (1887. A karánsebesi m. 
kir. erdőhivatal, illetőleg a föloszlatott 
román-bánáti hátárőrezred erdeinek le-
írása). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pum János, tiszttartó, 1848—49-ben 
az imelyi (Komáromm.) esztergomi ér-
seki urodalomban ispán, majd kasznár 
és tiszttartó volt. Később nyugalomba 
vonult Beregszászra (Beregm.), hol 1883. 
júl. 20. meghalt 58. évében. — Költe-
ményeket és egy bohózatot írt a Regé-
lőbe (1883.); a Rajzolatokba (1835. versek 
és A titok, bohózat), a Komáromi Érte-
sítőbe (1849), a Koszorúba (1840), a 
Komáromi Lapokba (1849), a Hölgy-
futárba (1850. 112., 119. sz.), a M. írók 
Füzeteibe (1850), M. írók Albumába (1850). 
— Munkái: 1. László és Róza. Románcz 
12 énekben., Pest, 1849. — 2. Irodalmi 
versek. Tartalom : Nemzeti hangok. Torz-
képek. Ének szabadságharczunk emlé-
kére. U. ott, (1849.). 

Vasárnapi Újság 1883. 3D. Szám. (Nekr. ) — 
Szinnyei József, idÖSb, K o m á r o m 1848 — 49. 
N a p l ó j e g y z e t e k . B u d a p e s t , 1883. — Petrik 
Bibliogr. és gyászjelentés. 

Pumnul Áron, egyetemi tanár, szül. 
1818. nov. 27. Kucsulátában (Fogarasm.); 
görög-kath. rumén vallású; a gymna-
siumot Balásfalván és Kolozsvárt 1843-ig 
jár ta ; theologiai s bölcseleti tanulmá-
nyait Bécsben folytatta s bölcseleti tanár 
lett Balásfalván, a hol a Cipariu által 
1847-ben kiadott Organul Luminerii cz. 
lapba sokat írt. Itt tanított 1848-ig, mi-
dőn részt vett az akkori rumén mozgal-
makban ; ezért halálra volt szánva, 
azonban Romániába menekült, majd 
Jassyba és Csernowitzba ment, a hol a 
Hurmuzachi báró család szívesen fo-
gadta, mert éppen akkor (1848. okt.) 
indították meg a Bukovina cz. lapot, a 
melynek munkatársa lett. 1849. febr. 12. 
kinevezték tanárnak a csernoviczi egye-
tem rumén irodalmi tanszékére ; ő hozta 
be Bukovinába a latin betűket a rumén 
írásnál és igyekezett ezt tisztán fonetikus 
alapra fektetni. Tanszékét 1866. jan. 12. 
bekövetkezett haláláig töltötte be. — Mun-
kája: Lepturariu românesc. Bécs, 1862— 
1865. Négy kötet. (Németül: Grammatik 
der rumänischen Sprache für Mittelschu-
len. U. ott, 1864.). — Kisebb munkáit 
halála után Sbiera J. adta ki Czerno-
viczban 1868. 

Encyclopedia Romana I I I . 695. 1. é s Z á s z l ó 
János szíves közlése. 
Pungur Gyula, a magyar ornithologiai 

központban szolgálattételre beosztott gym-
nasiumi tanár, P. Beniamin gazdatiszt 
és K. Nagy Krisztina fia, szül. 1843. május 
24. Erdő-Szengyelen (Maros-Tordam.); 
atyja 1850-ben Marosvásárhelyre költö-
zött, hol vendéglőt nyitott; P. ott az ev. 
ref. gymnasiumban végezte középiskolai 
tanulmányait, az egy évi praeparandiát 
és két évi jogot. 1863 őszén Nagy-Enyedre 
ment hittani tanulmányokra ; 1865—66-
ban mint köztanító működött a ma-
rosvásárhelyi ref. főiskolánál; ugyanezen 
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iskolai évben letette a papi vizsgát s 
1866 őszén a hessen-marburgi egyetemre 
ment, honnét a Rajna-mentén, Franczia-
országban és Délnémetországban tett uta-
zás után, 1867 végén jött haza. 1868— 
1870-ben magán-nevelő volt Mező-Záhon 
Ugrón Sándor földbirtokos gyermekei 
mellett. Itt ismerkedett meg Herman 
Ottóval, kinek buzdítására a természet-
rajznakmaradt híve. 1870. decz. a szilágy-
nagyfalusi ev. ref. egyház meghívta lel-
készének és itt állomását még ez év vé-
gén el is foglalta. 1877. nov. a közokta-
tási minisztérium által a zilahi polgári 
iskolához tanítónak neveztetett ki. Jelenleg 
a magyar ornithologiai központban mű-
ködik Herman Ottó mellett Budapesten. 
— Czikkei, elbeszélései a Hasznos Mu-
lattatóban (1874. Az egerek, A verebek, 
Az almafa regéje, 1875. Uj emberek, Oszi 
kikircs, Nincs itthon senki, minden szabad, 
vígj. 1 felv., fenyőfa regéje); a Szilágy-
ban (1874. 26. sz. Aztán csudálkozzunk, 
hogy nem sikerül a termésünk, 1877. 
22—25. sz. Teremtsünk vidékünknek mú-
zeumot ! 36. A vöcsök, 1879. 30. Védel-
mezzük madarainkat! 1884. 9. sz. A 
világító hús, 20—23. elbeszélés, 1885. 
Bogarász história, A mi apró halaink, 
Az élő hűség jelképe, Bölöni Tamás ál-
névvel, 1887. 1. sz. Uj évi história, A 
fecske temetése, Az erdők tollas építő 
mesterei); a Fővárosi Lapokban (1874. 
A víz); a Természetben (1874. A szita-
kötő) ; a Szünidőben (1875. A szinekről); 
a Természetrajzi Füzetekben (1877. A 
magyarországi tücsökfélék felszárnyai, 
1 táblával, francziául is sat.); a zilahi 
polgár-iskolai Értesítőben (1879. Gyü-
mölcseink ellenségei); a M. Polgárban 
(1883. Az emberi művelődés első alapja); 
a M. tudom. Akadémia Értesítőjében és 
a Rovartani Lapokban (1886. Adatok egy 
kevésbé ismert szöcskefaj természetraj-
zához, két táblával; németül a Mathem. 
u. Naturw. Berichtében IV. köt.); az 
Orvos - Természettudományi Értesítőben 

(1891. Szilágyvármegye orthopterái); a 
Magyar Birodalom Állatvilágában (1900. 
Orthoptera, latinul). — Munkája: A ma-
gyarországi tücsökfélék természetrajza. 
(Histoire naturelle des gryllides de Hon-
grie). A kir. m. természettudományi tár-
sulat megbizásából. Franczia kivonattal 
és hat táblarajzzal. Bpest, 1891. — Ál-
nevei és jegyei: Sirius, Bölöni Tamás, 
—W., — r - a . (a Szilágyban (1878—85.). 

M. Könyvészet 1891. — Pallas Nagy Lexikona 

X I V . 283. 1. 

Pungur (Kerekes) Mihály, előbbinek 
testvéröcscse. — A bukaresti rumén szín-
ház részére lefordította az évekkel ezelőtt 
Székesfejérvártt előadott «Czine mintye» 
cz. rumén tárgyú hazafias népszínművet. 
A 90-es évek elején a kolozsvári színház 
elfogadta a «Szabadságért!» cz. színmű-
vét, mely az 1848—49. szabadságharcz-
ban játszik ; ezen színműhöz Dankó Pista 
írta a zenét. 

Fővárosi Lapok 1892. 173. SZ. 

Pupák András, róm. kath. plébános 
és tiszteletbeli kanonok, szül. 1810. okt. 
15., felszenteltetett 1833. okt. 28., segéd-
lelkész volt hat évig ; 1839. a váczi pap-
nevelő aligazgatója és szentszéki ügyész ; 
1850—51-től egyszersmind helyettes theo-
logiai t anár ; 1852-től plébános Nagy-
Kálióban és egyházkerületi jegyző; 1855-
től egyszersmind szentszéki ülnök, 1856. 
a hatvani egyházkerületi helyettes ales-
peres és 1861-ben tiszteletbeli kanonok 
lett. Meghalt a 60-as évek végén Nagy-
Kálióban. —» Munkája: Egyházi beszéd, 
melyet 1850. szent Rókus confessor nap-
ján aug. 16. Váczon mondott. Pest, 1850. 

Schematismus Cler i V a c i e n s i s 1850—55. , 1865. 
— Petrik B i b l i o g r . 

Pupikofíer Ágoston, bölcseleti doktor, 
egyetemi tanár, szül. 1734. aug. 28. Loo-
son (Sopronm.); 1751. okt. 18. lépett a 
jezsuita rendbe ; 1769-ben letette a né-
gyes fogadalmat; a nagyszombati, utóbb 
a budai egyetemen tanította az aesthe-
tikát, a rend eltöröltetése (1773) után 
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mint az esztergomi főegyházmegye papja 
meghalt 1783. ápr. 9. Budán. — Munkái: 
1. Panegyris D. Francisco Xav. dictus. 
Tyrnaviae, 1761. — 2. Pindari Olympia, 
cum explicatione in usum juventutís de-
dit . . . Budae, 1779. Két kötet. 

.)/. Hírmondó 1783. 32. s z . ( N e k r . ) . — Szerda-
helyi Georg., M e m o r i a . . . Aug . P u p i k o f f e r . . . 
D ie 5. Maj. 1783. Budae . — Stoeger, Scripto-
r e s 284. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Ala-
jos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat , 
1893 419. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 
V. 1895. 439. , 440. 1. — De Backer-Sommer-
vogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r a p h i e VI, 1305. 
h. (Nevét hibásan Pupikhoffernek írja). 

Purcher János, magyar nemes, ahánya-
városok egyikéből származott. — Mun-
kája : Vera relatio et efficatia pulveris 
Hermetici et aquae lunaris ; aquae quidem 
quotidiano usu ultra XX annos, pulve-
ris vero plus quam decennali experientia 
in pluribus Germaniae et Hungáriáé locis 
comprobatorum. Trencsinii, 1646. 

Horányi M e m o r i a I I I . 107. 1. — tfzinnyei 
Könyvészete. 

Purcha r t Norbert. — Költeménye és 
czikke a Lübeck-féle Ungarische Miscellen 
cz. folyóiratban (1805. 2. költ., 3. Ueber 
die Marmarosch). — Munkája : Die Tages-
zeiten in mahlerischen Scenen-Darstellun-
gen geschildert. Ofen, 1805. (Rosier János 
Kristóffal együtt.) 

Petrik B ib l iogr . 

Purgine János, Jézustársasági áldozó-
pap, szül. 1719. máj. 15. Nagyszombat-
ban és 1736. okt. 18. lépett a rendbe; a 
grammatikai és humaniórák osztályában 
Nagyszombatban tanított és ugyanott egy 
évig theologiát tanult. Meghalt 1748. jún. 
13. Nagyszombatban. — Munkája: De 
vi electrica Tyrnaviae, 1746. (Versben). 

Stoeger S e r i p t o r e s 284. 1. — De Backer Som-
mervogel, B i b l i o t e q u e - B i b l i o g r a p h i e VI . 1306. 
hasáb. 

Purgstaller József, L. Palotai (Piirg-
staller) József. 

Purjesz Ignácz, orvos doktor, szent 
Rókus kórházi főorvos, idősb. P. Zsig-
mond orvosdoktor testvéröcscse, szentesi 

(Csongrádm.) származású ; a gymnasium 
négy osztályát szülővárosában, a felsőb-
beket a budapesti kir. kath. állami főgym-
nasiumban, orvosi tanulmányait ugyanott 
az egyetemen végezte, hol 1881-ben 
orvosdoktori oklevelet nyert. 1889-ben 
a budapesti nyilvános ambulatorium 
fülbetegosztályának, 1892. az építő ipa-
rosok rendelő intézete fülbeteg osztályá-
nak vezetőjévé neveztetett ki. 1892-ben 
a budapesti gyakorló orvosok segélyző 
egylete másodtitkárává választatott. Az 
1894-ben Budapesten tartott VIII. nem-
zetközi közegészségi és demographiai con-
gressus bizottsági titkára volt. Az 1896-
ban tartott ezredéves országos kiállítás 
csoportbizottsági tagjává és a kórházi 
alcsoport csoportbiztosává neveztetett ki. 
Tagja a budapesti kir. orvosegyesületnek 
és a közkórházi orvostársulatnak. — 
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1885. A 
dobüreg kiöblítése fülkürtőn keresztül, 
1887. A jodol alkalmazása genyes közép-
füllob eseteiben, németül a Pester Med. 
Chirurg. Presseben, 1896. A percussió 
és auscultatio gyakorlásának kezdete 
Magyarországon) ; az Orvosok Zsebnap-
tárában (1886. Az idült dobürlob és 
gyógykezelése) ; a Gyógyászatban (1886. 
Széles függölyök a külső hangvezetékben, 
A külső hangvezetékbe jutott idegen tes-
tekről, Kötszöveti híd képződése a külső 
hangvezetékben, 18H8. A kreolin alkal-
mazása genyes dobüreg gyulladásánál, 
németül a Pester Med. Chirurg. Presse-
ben, 1890. Influenza kíséretében fellépő 
heveny dobüreggyulladás, németül u. ott, 
1893., 1895. Szemelvények a fülgyógyá-
szat irodalmából); az Orvosi Heti Szem-
lében (1886. A külső hangvezeték körülírt 
lobja, németül 1887. a Wiener mediz. 
Wochenschriftben, 1887. A fíilpolypusok 
gyógykezeléséhez). —Munkái: 1. Ahúgy-
vizsgálat alapvonalai. írta Ziegler Adolf; 
a legújabb kiadás után ford. Bpest, 1881. 
— 2. Therapeutisches Recept- Taschen-
buch. Stuttgart, 1883. — 3. Gyógyászati 

S ic tajili Illa adatott 1905. szept. 25. 
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vény-zsebkönyv bujakóros betegségekre 
nézve. Bpest, 1884. — 4. A gyakorlati fül-
gyógyászat kézikönyve. Orvosok és orvos-
tanhallgatók igényeihez mérve. Kirchner 
V. nyomán. U. ott, 1889. Számos ábrával. 
(Orvosi Kézikönyvek Gyűjteménye. II.). 
— 5. A gyakorlati orvostan haladása 
1888-ban, 1889., 1890. és 1891-ben. U. 
ott, Négy rész. (Többekkel együtt.) — 6. 
.1 gyógyászat kézikönyve gyakorló orvo-
sok számára. U. ott, 1892. (Töbekkel 
együtt.) — 7. A klinikai diagnostika kézi-
könyve. ü. ott, 1892—93. — 8. Adatok 
a Szent-Rókus közkórház alapításához. 
U. ott. 1896. (Különnyomat a Gyógyászat-
ból). — 9. A fül ápolása. írta dr. Corro-
lino Vincze, ford. U. ott, 1901. (Előbb 
az Orvosi Heti Szemlében). — Szerkesz-
tette a Budapest székesfőváros dunabal-
parti közkórházainak Évkönyvét 1883-tól 
1903-ig; az Orvosirodalmi Közlönyt 1893— 
95-ig; az Orvosok Zsebnaptárát 1897— 
99-ig és az Egészségügyi Lapokat 1901 
és 1902. Budapesten. 

Kiszlinystein K ö n y v é s z e t e . — .)/. Könyvészet 
1890., 1896'. — Györy Tibor, Magyarország 
Orvosi Bibl iographiája . Bpest , 1900. és ön-
életrajzi adatok. 

Pur jesz Zsigmond (idősb), orvosdoktor, 
egyetemi magántanár, előbbinek testvér-
bátyja, szül. 1845-ben Szentesen ; orvosi 
tanulmányait a bécsi és pesti egyetemen 
végezte, s ez utóbbin 1869-ben nyert 
orvosdoktori oklevelet. Ezután Korányi 
tanár magánsegéde, majd pedig klinikáján 
gyakornok lett. 1877—78-ban az ókori 
orvostudomány történetéből magánta-
nárrá képesíttetett. Meghalt 1896. febr. 
17. Budapesten. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1877. A mellüri genygyülem 
és a mellkas megnyitása Hippokrates 
korában, németül a Pester Med.-Chirurg. 
Presseben, 1880—82. A XVI. századbeli 
jelesebb syphiliographok ; ugyancsak né-
metül is Bécsben és Berlinben az ottani 
szaklapokban és külön magyar, német 
lenyomatokban; Adatok az orvostudomány 

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

történetéhez és könyvism., 1883. A kosi 
és knidosi orvosi oskolák alapelvei, 1884. 
Anthimus és diaetetikája); a Wiener 
Medic. Blätterben (1884. Joannes de Vigo 
als Syphilograph); a Wiener Medic. 
Wochenschriftben (1884. Hieronymus 
Fracastorius, ein Syphilidolog des 16. 
Jahrhunderts, 1885. Joannes Fernelius und 
die Lehre von der Syphilis); a Virchow 
Archivjában (1884. Joannes Fernelius 
und die Lehre von der Syphilis). — Mun-
kái : 1. Gógyászati vény zsebkönyv a bel-
és külbetegségekre, valamint a szem-, fül-
és bőrbajokra nézve. Dillnberger Emil 
után ford. Pest, 1867. (2. átdolg. kiadás. 
U. ott, 1877.). — 2. Gógyászati vény-
zsebkönyv a nő- és gyermekbetegségekre 
nézve. Dillnberger Emil után ford. U. ott, 
1868. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1878.). 
—• 3. Az alkati bujasenyv tankönyve, 
orvosok és orvostanhallgatók számára. 
Irta Zeissl Armin. Ford. Pest, 1869. — 
4. A test hőmérsékének viszonya a beteg-
ségekben. Irta Wunderlich A. C., a 2. 
bőv. kiadás után ford. U. ott, 1871. 38 
fametszettel és 7 táblával. (A m. orvosi 
könyvkiadó társulat Könyvtára XVI.). — 
5. A sebészi kór- és gyógytan alapvonalai. 
Irta Heitzmann Károly ; a 3. bőv. és jav. 
kiadás után ford. Bpest. 1874., 1877. 
Két füzet, 91 fametszettel. — 6. Az ember-
élettan alapvonalai, tekintettel az egészség-
ügyre. Ranke János után ford. U. ott, 
1875. Két kötet. 260 fametszettel. — 7. 
Az Ebers-féle orvosi papyrus ; tanulmány 
az orvostudomány történelme köréből. 
Bpest, 1876. — 8. A szülészet alapvona-
lai. Kórodai gyakornokok és fiatal orvosok 
számára. Haake J. H. után ford. U. ott, 
1879. — 9. .4 boncztan alapvonalai. Kó-
rodai gyakornokok és fiatal orvosok szá-
mára. Schmidt T. dr. után ford. U. ott, 
1881. — 10. A belgyógyászat tankönyve 
orvosnövendékek és gyakorló orvosok 
számára. U. ott, 1885. 1887. Számos 
szöveg-ábrával. (2. jav. és átnézett ki-
adás. U. ott, 1889. Két kötet. 3. jav. és 
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átnézett kiadás. U. ott, 1894.). — 11. A 
kóroclai diagnostika zsebkönyve. Seifert 
és Müller után ford. U. ott, 1888. — 12. 
A st. galleni kolostori könyvtárban őrzött 
orvosi kéziratok. U. ott, 1882. (Különny. 
az Orvosi Hetilapból). — Szerkesztette az 
Orvosok Zseb-Naptárát 1873-tól 1896-ig 
Budapesten. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é -
szete . — M. Könyvészet 1887., 1889., 1904. — 
Kiszlingstein K ö n y v e s z e t e . — Högyes E m l é k -
k ö n y v e 217. 1. — Nemzet 1896. 47. SZ. e s t i k . 
— Vasárnapi Újság 1890. 8. SZ. ( N e k r . ) 

Purjesz Zsigmond (ifjabb), orvosdok-
tor, egyet, tanár, udvari tanácsos, előbbi-
nek unokaöcscse, szül. 1846-ban Szentesen 
(Csongrádm.); orvosi tanulmányait a pesti 
egyetemen végezte, hol 1870-ben orvos-
doktori, 1871-ben pedig sebészdoktori és 
szülészmesteri oklevelet nyert. 1871-ben 
a kolozsvári orvos-sebészi tanintézetnél 
belklinikái tanársegéd lett, egy évi mű-
ködése után pedig a budapesti egyetem 
I. belkórodájához neveztetett ki tanár-
segéddé. 1876. szept. a «mell- és hasür-
béli szervek vizsgálati módszerei» cz. tan 
magántanárává képesíttetett, 1880. máj. 2. 
pedig a kolozsvári egyetemhez a bel-
gyógyászat tanárává nevezték ki. Az 1893. 
kolerajárvány alatt Kolozsvárt mint mi-
niszteri biztos működött, mely alkalom-
ból a III. oszt. vaskorona-reddel tüntették 
ki. 1895 óta az erdélyi múzeumegylet 
orvosi szakosztályának elnöke és a tiszti 
orvosi vizsga kolozsvári bizottságának 
alelnöke. 1901-ben ő felsége udvari taná-
csossággal tüntette ki. — Czikkei az Or-
vosi Hetilapban (1873. A kénsavas réz-
éleg és terpentinolaj mint gyógyszer a 
hevenyvillanymérgezésnél, 1875. Adatok 
a jaborandi hatásmódjának és gyógyérté-
kének ösmeretéhez, németül a Berliner 
Klinische Wochenschriftben. A szénporos 
tüdőbántalomról, 1876. További adatok 
a jaborandi hatásmódjának és gyógyérté-
kének ösmeretéhez, németül a Deutsches 
Archiv für klin. Medizinben, A légzési 
mozgások befolyása a bárzsing és gyomor-

ban lévő kutasz levegőjére, németül az 
Alig. med. Centralzeitungban, 1876. A 
hevenybubor feletti vitához, németül a 
Deutsches Archiv für klin. Medizinben, 
Adatok a czukros hugyár gyógytanához, 
németül a Pester med. chirurg. Presseben, 
1877. Egy adat mellszorongás kórtanához, 
A gyomor terjedelmének meghatározási 
módszerei, 1879. Adatok a gyomortágu-
lat'kórismészetéhez és gyógykezeléséhez, 
németül a Deutsches Archiv für klin. 
Medizinben, A Cheyne-Stokes-féle légzési 
tüneményhez); az Erdétyi Híradóban 
(1880. 19. sz. Wagner Jánosról); a kolozs-
vári Orvos-Természettudományi Értesítő-
ben (1881. A tetaniáról, A betegségek 
felismerése hajdan és most, 1882. A mell-
üri álképletek és izzadmány közti diffe-
rentiális kórismészetről, 1883. A mell-
hártya bántalmainak differentiális kór-
ismészetéhez, 1884. A coupos tüdőlob kór-
oktana, 2 tábl., 1886. Sklerosis lateralis 
amyotrophica egy esete, 1887. Az izom-
sorvadásos oldalkötegkeményedésről. Meg-
jegyzések a láz kezelésére nézve, tekin-
tettel a hasi h agy mázra, 1889. Betegbe-
mutatás, 1890. A typhus abdominalisnál 
észlehető némely hőmérséki módosulat-
ról, tekintettel a typhus és malaria vegyes 
infectiójára, 1892. A pylorusrák kórboncz-
tani készítmény bemutatása, A tuber-
culin veszélyességéről, megjegyzéssel a 
gümőkór aetiologiájára nézve, 1895. A 
diphtheria therapiájának kritikája, külö-
nös tekintettel a serum therapiára ; ezen 
czikkek részben németül is megjelentek 
u. o.). — Munkái: 1. A kórisme megállapí-
tására szükséges vizsgálati módszerek. 
Bpest, 1874. — 2. Különös kór- és gyógytan 
kézikönyve. Orvostanhallgatók és gya-
korló orvosok igényeihez mérve. U. ott, 
1874. — 3. Orvosi műszótár. Bpest, 1883. 
(Szerk. Balogh Kálmán, P. munkatársa.) 
— 4. A pellagra kérdése hazánkban. U. 
ott, 1898. (Az Orvosi Hetilap Tudományos 
Közlönyei. 1898. 22. Különnyomat). — 5. 
A klinikai tanításról, tekintettel a diagnos-
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tikára. U. ott, 1799. (Az Orvosi Hetilap 
Közleményei). — 5. A maiariára vonat-
kozó vizsgálatok. U. ott, 1902. (Az Orvosi 
Hetilap Közleményei). 

llögyes Emlékkönyve 775. 1. — Györy 'libor, 
Magyarország Orvosi Bibliographiája. Buda-
pest, 1900. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Purkhardt János, bölcseleti doktor, 
Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 
1681. nov. 5. Rudolftvverthen Carnioliá-
ban. 1697. okt, 10. lépett a rendbe; 
Kassán rhetorikát, Laibachban, Klagen-
furtban és Görczben bölcseletet és theo-
logiát tanított. Meghalt 1727. augusztus 
23. Pozsonyban. — Munkája: Rhetorica 
triplex causarum genus triplici exemplo 
illustratum. Cassoviae, 1727. 

Stoeger, Scriptores 285. lap. — De Backer-
Sommeroogel, Bibliothéque-Bibliograpbie VI. 
1308. h . 

Purkircher György, orvosdoktor, szül. 
1530 körül Pozsonyban vagyonos polgári 
családból; szülővárosában kezdette meg 
tanulmányait, s oly sikerrel, hogy midőn 
1556. febr. 16. Sericanda Lipót híres 
pozsonyi orvos meghalt, képes volt gyász-
versekben megünnepelni (ezen munkája 
kéziratban maradt). Kevéssel utóbb el-
hagyta Pozsonyt és azon év szept. 30. 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre; 
innét 1561 őszén Olaszországba ment, 
hol a paduai egyetemen az orvosi tudo-
mányokban képezte ki magát és 1563-ban 
•doktori rangot nyert. Mennyire kedvelt 
volt s mily tiszteletben állott társai előtt, 
kitűnik azon nyomtatványból, melyet 
•ezen ünnepélyes alkalommal tiszteletére 
közrebocsátottak.Tanulmányait befejezve, 
mint orvosdoktor és a szépművészetek 
mestere tért vissza szülővárosába, hol 
1566-ban nőül vette Lerchenfelder Zsófiát, 
€gy pozsonyi polgár leányát. Orvosi te-
vékenységének szentelte életét, de költői 
munkásságával sem hagyott fel. Mint orvos 
számos sikeres gyógyítással dicsekedett; 
bár sem a várostól fizetésben, sem bete-
geitől megfelelő jutalomban nem részesült. 

Egyúttal üres óráiban a növénytannal 
foglalkozott és szorgalmasan gyűjtötte 
Pozsony vidékén a ritkább példányokat, 
melyekre a külföldi tudósok figyelmét fel-
hívta. így összeköttetésben állott a híres 
belga Clusius Károlylyal, ki Bécsből több-
ször hazánkba is kirándult. Ez P.-t barátai 
közé számította és egy általa megismer-
tetett babfajt P. nevével ruházott fel. P. 
nemcsak a külföld tudósainak tiszteletét, 
hanem a magyarországi kormányférfiak 
figyelmét is magára vonta. Midőn P. 1567 
nyarán a pozsonyi országgyűlésen tartóz-
kodó Miksa királyhoz évi kegydíj megaján-
lásáért folyamodott, a pozsonyi kamara me-
legen ajánlotta az uralkodó kegyeibe. A 
király, a kincstár szorult helyzetére utalva, 
az évi kegvdíjat nem ajánlotta meg, de 
hogy «kegyeit és jóakaratát vele érez-
tesse», egyelőre ötven forintnyi ajándékot 
utalványozott részére. II. János Frigyes 
szászgóthai uralkodó herczeg, a jenai 
egyetem alapítója s a protestantismus 
buzgó pártfogója, részt vett a schmal-
kaldeni szövetségnek V. Károly ellen vi-
selt háborújában; 1567. ápr. 13. foglyul 
ejtették és nov. 5-én került a pozsonyi 
várba; nyolcz évi itteni fogsága alatt P. 
volt rendes orvosa; szolgálatait, melyeket 
ekként tett, ismételve jutalmazta meg; 
rendes fizetése nem \ olt, csak esetről-
esetre utalványoztak neki bizonyos össze-
geket (1569. okt. 27. 100 frtot, 1571. ápr. 

50 tallért, 1572. máj. 8. 50 frtot, 1573. 
máj. 8. 50 frtot). A pozsonyi kamara 
tanácsosai kivételes készséggel teltek ele-
get ezen rendeleteknek, sőt melegen aján-
lották őt többször a király figyelmébe; 
úgy látszik ők is igénybe vették orvosi 
tanácsait. Ezeknek pártfogása más mó-
don is hasznára vált a buzgó orvosnak. 
Ugyanis 1574. pozsonyi szőlőit az érseki 
tizedektől, melyeket az érsekség ürese-
dése alatt a kamara szedett, felmentették. 
1575-ben a kamarával üzleti összekötte-
tésbe kivánt lépni. Ajánlatot nyújtott be 
a vöröskői tizedek egy negyed részének 
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kibérlése tárgyában. Mily sikerrel ? Nem 
tudjuk. Meghalt 1578-ban Pozsonyban. 
— Munkái: 1. Liber Sapientiae Salamo-
nis, Carmine redditus. (Bécs), M.D.LIX. 
— 2. Epitaphium Clarissimi Viri D. Leo-
nard Stockhelii, Rectoris, Scholae Bart-
phensis fidelissimi, qui obijt Bartphae, 
Anno Christi 1560. Die 7. Junij, qui est 
quinquagesimus dies post mortem D. 
Philippi Melanthonis. Hely n. — 3. Anni-
versarivm Sacrvm Philomelae, In quo 
Pastores, Moeris et Amyntas, mala anni, 
a Christo nato ex Virgine, 1560, carmine 
deplorant. (Fametszet.) Anno 1561. (Bécs). 
— 4. Divo Maximiliano primo Panno-
niamra Regi etc. Sacer Aristaeus Piso-
niensis. Patauij, M.D.LXIII. (Mikor Miksa 
koronáztatása végett Pozsonyba jött, e 
verset akkor adta át neki az esztergomi 
érsek.) — 5. Ad Divvm Max. Aemyli-
anvm Romanorvm Et Bohemiae Regem. 
Psal. LNXII. Da Deus Regi iudicia tua &c. 
carmine reditus. U. o., MDLXIII. — 6. Divi 
Ferdinandi Romanorvm Impera. Et Hvn-
gariae Regis, Etc. Manibvs Sacrvm. Pan-
nónia Lvgens. Viennae, MDLXV. — 7. 
Psalmus LXXIX. Devs Venervnt Gentes, 
Etc. Carmine Redditvs,Pro Hungaria Gra-
vissime Cvm Tvrcis Conflict ante, U. ott, 
(1566). Németül: Ugyanott, 1566. — 
8. Epithalamivm Metamorphoticum. Ad 
Nvptias D. Joan. Sambvci etc. U. ott, 
M.D.LXVIl. — 9. Reverendissimo Prae-
svli Domino Antonio Verantio Archie-
piscopo Istrogranensi etc. Sacer Dialogvs 
Istri et Grani. U. ott, M.D.LXIX. — Al-
kalmi versei a Stockei Leonhard, His-
tória von Susanna . . . Wittemberg, 1559. 
(a czímlap hátlapján); Rakoczius, Mar-
linus, Ad Serenissimvm Principem . . . 
Viennae, 1560. (Végén P. üdvözlő verse) ; 
n-fOítEfmtta scripta Ab Amicis . . . Wíte-
bergae, 1561. (búcsúzó vers) ; Eclogája, 
melyet nagynevű tanárának Melanchton-
nak halála alkalmából írt (a «Collectio 
Scriptorum de morte Melanchthonis» cz. 
gyűjteményben 1561-ben). — Latin levele, 

Pozsony, 1751. okt. 28. a bártfai jegyző-
höz Purlamur Bertalanhoz, könyvvásár-
lás ügyében (Ábel, Bártfai Könyvtár, 
178. 1.) 

Wesiprémi, Succincta Medicorum Biogra-
phia IV. 247., 462. 1. — Századok 1873. 525— 
537. lap. (Fraknói). — Szabú-Hellebranl, Régi 
M. Könyvtár III. 1. rész. 

Purmann Lőrincz, községi jegyző volt 
Baánon (Baranyam.); a legjelesebb sző-
lőszök egyike. Különös jártassága és ta-
pintata volt a szőlőfajok meghatározásá-
ban, mely ügyben az országos magyar 
gazdasági egyesületnek is tett szolgálatot. 
— Czikkei a M. Gazdában (1843. A 
szőlősgazdák figyelmeztetésére a zöld-
oltásra) ; a Falusi Gazdában (1856. A 
szőlőtőke létesítéséről és a szőlőtőkének 
ártalmas bogarakról, A gyűrűzésről, 1857. 
1859. Vidéki közlemények Baánban, 1858. 
Baranya-Baán, Szőlőszet, 1859. A szőlő-
tőkéknek bújtás alá készítése s az útjára 
bújtás, Felelet Baranyából a szőlőszetet 
illetőleg). 

fíalgóczy Károly Emlékkönyve . Bpest, 1884. 
159. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányaiból. 

P u r t Frigyes, cs. kir. főhadnagy és 
ezred-segédtiszt a cs. kir. 9. gyalogezred-
nél.— Munkája: Individuelle Vorschriften 
für die Mannschaft vom Feldwebel und 
gleichen Chargen abwärts aller Waffen 
der österreichischen k. k. Armee. Nach-
schlage-Buch für jeden Offizieren, Mani-
pulanten und sich hierzu bildende Indi-
viduen . . Ofen, 1863. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

P u r t Iván, theologiai doktor, pápai 
kamarás, a budapesti központi papnevelő-
intézet tanulmányi felügyelője, egyetemi 
helyettes tanár, szül. 1864. febr. 10. 
Pesten ; gymnasiumi tanulmányait itt és 
Esztergomban, a theologiát Bécsben vé-
gezte. 1886. decz. 31. pappá szentelték. 
Fővárosi hitoktató, majd budavárpalotai 
káplán, 1892. házasságvédő a budapesti 
szentszéknél, 1893. a központi papnevelő 
tanulmányi felügyelője s helyettes egyet. 
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tanár. — A Hittudományi Folyóirat és a 
Pallas Nagy Lexikona munkatársa. —Mun-
kái : 1. Dupanloup nevelési elvei. Bpest, 
1887. — 2. Cselka Nándor élete és mű-
ködése. Fővárosi lelkipásztorkodásának 
harmincz éves jubileuma alkalmából. U. 
ott, 1888. (Különny. a Religióból). — 3. 
Lourdes. Visszaemlékezés az 1895. lour-
desi magyar zarándoklatra. Tizenhét kép-
pel. U. ott, (1897). — 4. Egyházi beszéd, 
melyet Szent István Magyarország első 
apostoli királyának ünnepén Bécsben a 
szt. kapuczinus atyák templomában 1899. 
aug. 20. mondott. U. ott, 1899. 

,11. Könyvészet 1887. — Pallas Nagy L e x i k o n a 
XIV. 287. 1. — Schematismus Cleri ytrigonien-
sis 1905. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányaiból. 

Puscariu Emil, orvosdoktor, szül. 1859-
ben Erdélyben; az orvosi tudományokat 
Budapesten, Bécsben és Párisban tanulta 
s ezek befejezése után a jassyi egyetemen 
a histologia tanára lett, később kultusminis-
teri államtitkár volt és az antirabi c inté-
zet igazgatója. — Munkái: 1. Comunica-
tion préalable sus ľagent parthogéne de 
la Prage, 1899. — 2. Compte rendu sur 
le traitement antirabique, 1900. 

Enciclopedia Romana I I I . 698. 1. ( Z á s z l ó . ) 

Puscariu Ilarion, bölcseleti doktor, 
archimandrita, érseki vikárius, szül. 1842. 
szept. 5. Szohodolban (Fogarasm.), g.-kel. 
rumén vallású; a theologiát Nagy-Sze-
benben, a bölcseletet Bécsben végezte, a 
hol 1869-ben bölcseleti doktorrá avatták. 
Időközben a keleti egyház canonjogát is 
hallgatta. 1869-ben diakónussá (szerpap) 
szenteltetett és a consistorium titkára lett. 
1870-ben tanár lett az Andreanumban és 
az egyháztörténelmet és exegeticát adta 
elő. 1874. febr. 2. Hodosbodrogon belépett 
az orthodox rumén egyház basalikánus 
rendjébe s azon évben protosincellusi 
rangra emeltetett. 1877-ben consistoriumi 
tanácsossá választották; 1886-ban archi-
mandritai és 1889-ben érseki vikárius 
lett. Az Astra központi comité tagja s 12 

évig volt szebeni fiókjának igazgatója, 
1889—1901-ig pedig az Asztra alelnöke. 
— A Foişora Telegrafului Roman czímű 

. folyóirat létesítésében és szerkesztésében 
vett részt (1876—77); a nagyszebeni Enci-
clopedia Romanaba az egyháztörténeti 
czikkeket írta. — Munkái : 1. Limb1 a 
meternă, manual gramatică pentru scoa-
lele poporale. Nagyszeben, 1875. — 2. Isa-
gogia, adecă introducere în sf. Scrip-
tura. Ugyanott, 1878. — 3. Principii 
din pedagogia generala. U. ott, 1880. — 
4. Documente pentru limbă şi istorie-
culese şi publicate. U. ott, 1889., 1897. 
Két kötet. — 5. Manual de istoria biseri-
cească pentru şcoalele medii. U. ott. 
1892. — 6. Ugyanaz, pentru şcoalele 
poporale. U. ott, 1893. — 7. Istoria bib-
lică pentru şcoalele medii cu illustraţiuni. 
U. ott, 1893. — 8. Ugyanaz, pentru 
şcoalele poporale, illustrată. U. ott, 1893. 
— 9. Mitropolia Românilor ortodocşi 
din Ungaria şi Transilvania. U. ott, 1900. 
— 10. Manual de istoria bisericéscä 
pentru tinerimea de confesiunea greco-
orientală din şcolele medii şi comerciale. 
U. ott, 1901. Két kötet. (2. kiadás). 

Enciclopedia Romana I I I . 698. 1. ( Z á s z l ó . ) é s 
a m. n. múzeumi könyvtár .példányáról. 

Puscariu János lovag, jogtanácsos, 
görög-keleti rumén, szül. 1824. okt. 10. 
Szohodolban (Fogarasm.); a gymnasiu-
mot Brassóban és Nagy-Szebenben, ez 
utóbbi helyen a theologiát, Kolozsvárt 
a bölcseletet és ismét Nagy-Szebenben 
a jogot végezte. 1848-ban Romániába 
szökött; a szabadságharcz után 1849— 
1850-ben a fogarasi járás ülnöke, azután 
alprefectus, 1851. a dévai biróság tagja, 
1852. puji (Hunyadm.) járásbiró, 1854. 
Alsó-Veniczén szolgabíró, 1861. a bécsi 
erdélyi kanczellarián fogalmazó, 1862, 
Küküllő vármegye administratora lett és 
ekkor kapta a III. oszt. vaskoronarend-
del kitüntetve az örökös lovagi czímet. 
1865-ben a fogarasi járás főkapitányának 
neveztetett ki; 1867. a m. kir. vallás- és 
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közoktatási minisztériumban osztálytaná-
csos, végre kúriai biró lett és 1890-ben 
nyugalomba vonult. Más téren is mű-
ködött, így 1863-ban és 1869-ben rész-
vett a nagyszebeni és bécsi országgyű-
léseken, a kolozsvári (I860) és a bpesti 
koronázó (1867) országgyűlésen. Szerda-
helyen 1869. a tanácskozáson részt vett 
és akkor, valamint az 1872-ben kiadott 
Causa Romána cz. munkájában, úgy-
szintén 1878. és 1884-ben a Telegraful 
Român és Yiiţorul czímű lapokban a 
rumének activitása mellett küzdött. 1860-
ban előmozdította azon törekvést, hogy 
hivatalosan a latin betűket használják a 
rumének a régi glagolit betűk helyett. 
A rumén nép közművelődési egyesülé-
sénekhatalmas tényezője volt. A romániai 
tud. akadémia 1877-ben levelező, 1900. 
rendes tagjának választotta. Az egyházi 
téren 1868. mint kongresszusi képviselő 
előmozdította a görög-keleti rumén egy-
ház szervezését; a Gozsdu-alapítvány 
igazgatósági tagja 32 év óta, mely idő alatt 
elősegítette az alapítvány gyarapítását. 
Jelenleg Törcsvárott (Brán) él birtokán, a 
hol a Parsimonia takarék- és hitelintézetet 
alapította, melynek elnöke. — Munkái: 1. 
Comentariu la patenta urbariale pentru, 
Transilvania . , . Két kötet. — 2. Formu-
larie de totu soiula esibite. Nagyszeben, 
1860. Négy füzet. — 3. Die romanische 
Amtssprache. Ein Compendium der roma-
nischen Sprachlehre, mit einer Sammlung 
der im ämtlichen Verkehre am häufigsten 
vorkommenden Ausdrücke.IIermannstadt, 
1860. — 4. Causa română. Nagyszeben, 
1872. — 5. Consideratiuni asupra tim-
pului si spaciului. Bpest, 1878. (Elmél-
kedések az időről és térről). — 6. Mérulu. 
U. ott, 1883. Az alma, költ.). — 7. Date 
Istorice privitoare la familiele nobile 
române. Nagyszeben. 1895. Két kötet.—• 
— 8. Strugurii Nagy-Szeben, 1898. (A 
szőllő, költ.). — 9. NegruVoda. ü . ott, 
1898. (Negru-Vajda). — 10. Un Comen-
tariu la .§. 96 al statutului organic 

bisericese gr. or. român duprä 30 de 
anî. Brassó, 1899. (A gör.-keleti egyház 
szervezeti szabályzatának Commentárja 
30 év után). 

Petrik B ib l iogr . — Familia 1896., 1900. — 
Enciclopedia Romana H J . 698 1. Zá3z lÓ J . ) é » 
a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Puscariu János-Joe, államvasúti fő-
mérnök. szül. 1852-ben Erdélyben; Zü-
richben végezte a technikát és azután 
Romániába költözött, hol a rumén állam-
vasutak osztályfőmérnöke. — Munkái: 1. 
Despre stereometrii. . . 1877. (Az általa 
felfedezett stereometer leírása). — 2. 
Despre suprastracturí de cale metalică.. 
1885. (Metallikus utak ráépítéséről.) — 3. 
Descrierea uneltelor de cale f e ra t ă . . . 
1896. (Vasúti eszközök leírása). — 4. 
Curs elementar despre electricitate, sat. 

Enciclopedia Romana I I I . 698. 1. ( Z á s z l ó J . ) . 

Puscariu József\ ügyvéd, görög-keleti 
vallású, szül. 1835. dec. 11. Szohodolban 
(Fogarasm.), 1867-ig bíró; azután ügyvéd 
volt Brassóban. — A hazai első rumén 
humorisztikus lapot, a Cocoşiu Roşu-t 
(Vörös kakas) 1875—77-ig szerkesztette. 

Gross, Julius, Kronstädter D r u c k e . K r o n -
s t a d t , 1886. 162. l a p . — Enciclopedia Romana 
III. 699. ]. (Zászló J.) 

Puscariu Sextil, bölcseleti doktor, előb-
binek fia, szül. 1877. jan. 4. Brassóban, 
hol a főgymnasiumof, egyetemi tanul-
mányait pedig Párisban és Lipcsében 
végezte, hol 1889-ben bölcseletdoktorrá 
avatták. 1905. ápr. a romániai tudom, 
akadémia levelező tagjának választotta. 
— Az erdélyi rumén lapokba eredeti és 
fordított czikkeket írt. — Munkái: 1. Die 
rumänischen Diminutions suffix e. Leipzig, 
1889. (Doktori értekezés). — 2. Juveni-
lia . . . •— 3. Snoave . . . — Schiţe ... . 
(Utóbbi három munkát Sex-Til álnévvel 
adta ki). — 4. Studii şi noţite filologice... 
(Tanulmányok, beszélyek és versek.) 

Telegraful Homan 1905. 41. SZ. ( Z á s z l ó J . ) 

Puschmann József\ főgymnasiumi ta-
nár, szül. 1845. febr. 28. Beszterczebá-
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nyán (Zólyomm.); középiskolai tanulmá-
nyait szülővárosában kezdette s csak egy 
évre távozott el Győrbe, hogy a magyar 
nyelvet tökéletesen sajátjává tegye. Az 
érettségi vizsgálatnak a beszterczebányai 
kir. kath. főgymnasiumban 1863. évben 
történt letétele után, a tanári pályára 
lépett és a bécsi egyetemre ment a tör-
ténelem tanulmányozására, hol három 
évet töltött. Az 1864—65. és 1865—66. 
tanévekben a budapesti egyetemen ta-
nult, melynek befejezése után 1867. júl. 
27. a beszterczebányai kir. főgymnasium-
hoz helyettes tanárrá neveztetett ki. A 
tanári vizsgálatot 1871. ápr. 27. a földrajz-
és történelemből tette le, amidőn ugyan-
ezen intézethez rendes tanárrá neveztetett 
ki s azóta kitartó szorgalommal és ügysze-
retettel szolgálta a tanügyet. Az 1884—85. 
tanévet még befejezte, de nemsokára rá 
súlyos betegsége, az agy idegeinek meg-
támadása miatt, 1885. szept. 1. szabad-
ságoltatott ; azonban már azon év okt. 6. 
Beszterczebányán meghalt. — Czikke a 
beszterczebányai kir. kath. főgymnasium 
Értesítőjében (1871. A beszterczebányai 
kir. főgymnasium története). —A Loós Jó-
zsef-féle magyar-német-tót nyelv szó-
tárban (Pest, 1869—71) a német és tót 
részt szerkesztette. 

A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium 
Értesítője 1886. (Ralovich Lajos) 1895. 266. 1. 
és gyászjelentés. 

Pusibrk Vazul, az újvidéki görög-
keleti szert, főgymnasium igazgatója, 
szül. 1838. jan. 11. Zomborban (Bács-
Bodrogm.); a gymnasium alsó négy osz-
tályát Újvidéken, a felsőbbeket Pesten, a 
bölcseletet Bécsben végezte és 1866-ban 
Bécsben nyert tanári képesítést a mennyi-
ségtanból és természettanból; 1865. okt. 
1-től az újvidéki a görög-keleti szerb fő-
gymnasiumban helyettes, 1868. okt. 1. 
rendes tanárrá neveztetett ki. 1871. jún. 
19. óta pedig ugyanazon főgymnasium 
igazgatója. — Czikkei az újvidéki szerb 
főgymnasium Értesítőiben (1877.Popovics 

V. Sándor gymnasiumi tanár emlékezete, 
1878. A gymnasiumokban való oktatás- és 
művelésnek akadályai, Nedeljkovics Ist-
ván gymnasiumi tanár emlékezete, 1885. 
Ünnepélyes beszéd szent Száva meg-
ünneplése alkalmából, 1891., 1893., 1895., 
1899—1901. beszédek). — Munkái: 1. 
Pred Sabor. Újvidék, 1892. (A kongresz-
szus előtt). — 2. Postanak i razvitak 
srpske pravoslavne veliká gimnasije a 
Novom Sadu. U. ott, 1896. (Az ujvidéki 
görög-keleti főgymnasium keletkezése és 
fejlődése mai napig). 

Bartl'Felsmann, A magyarországi közép-
tanodák Névkönyve . Pest, 1869. 82. lap. — 
Vajda Névkönyve 226. lap és önéletrajzi 
adatok. 

Puskás Andor, földadónyilvántartó. 
•— Munkája: Jegyzéke a Pécs szab. kir. 
város és határában levő épületeknek. 
Az új betétek alapján összeállította. Pécs, 
1896. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Puskás Ferencz (ditrói), gyergyói ki-

rálybíró, 1848 — 49. honvéd. Meghalt 
1883. febr. 22-én Gyergyó-Ditrón 70 éves 
korában. — Munkája : Borszék története. 
Bpest, 1882. Két tájképpel. 

Vasárnapi Vjság 1883. 9. SZ. (Nekr.) — Kisz-
lingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

)Puskás Tivadar (ditrói) elekrotechni-
kus, a budapesti telefon-hálózat bérlője, 
a «Telefon Hírmondó» feltalálója, szül. 
1845-ben Erdélyben, hol atyja P. Ferencz 
nagytehetségű vállalkozó volt és íiát ki-
tűnő nevelésben részesítette ; de a fiatal 
P. alig végezte be a Theresianumban 
tanulmányait, atyja tönkre jutott és ő 
itthagyta hazáját azzal az elhatározással, 
hogy külföldön vagyont szerez és csa-
ládja hírnevét és gazdagságát helyreállítja. 
Londonban a Brothers Woaring czéghez 
lépett be s mint e czég megbízottja a 
70-es években vezette az éjszakkeleti vasút 
építését Magyarországon. Innét 1875-ben 
Amerikába ment és Colorado államban 
ezüstbányát vásárolt, mely nagy vagyon-
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hoz juttatta. New-Yorkban megismerke-
dett Edisonnal, ki munkatársául fogadta. 
O képviselte Edisont a párisi világkiállí-
táson. Budapesten és Párisban ő alkotta 
meg a telefonhálózatot; a párisit ő vezette. 
Bátyja P. Ferencz elhunytakor végkép 
Budapestre költözött és átvette a telefon-
hálózat vezetését. 1893-ból legfényesebb 
találmánya, a beszélő újság. Kitűnően ví-
vott, lovagolt és zongorázott."A 70-es évek-
ben Philadelphiában kimutatta a hírhedt 
Keley szédelgéseit, ki állítása szerint új 
erőt fedezett föl és ezért egy consortium 
révén részvényeket bocsátott ki ; a próba 
alkalmával P. felfedezte Keley csalását 
és a New-York Heraldban leleplezte az 
egész szédelgést. P. egész életében talál-
mányokon törte a fejét; voltak milliói, 
aztán elvesztette, de majd újabb válla-
latokkal ismét visszaszerezte. Párisban 
egyszerre huszonhárom különböző válla-
latba vágott; ezen 23 vállalat egyszerre 
két és fél millióját nyelte el. Magyar-
országon is több vállalata volt; így Mára-
marosban van aranybányája, Erdélyben 
pedig petróleum-forrása ; ezen forrás kö-
rül egész falut alapított: Ozokeritet. Páris 
közelében egy villájában a kormányoz-
ható léghajó megalkotásán munkálkodott; 
de ezen repülőgép próbái csak félig sike-
rültek. Feltalálta a módját annak, a mit 
Edison nem tudott elérni, hogy telefonnal 
a legtávolabb vidékre is lehet beszélni. 
1893. febr. 15. kezdett először működni 
a telefon-ujság. Midőn nagyon gyötörték 
a neuralgikus bántalmak s folyton kocsit 
kellett használnia, azon törte a fejét, hogy 
mint lehetne olyan kocsit feltalálni, a rnit 
tisztán villamos erő hajt, nem pedig 
benzin, mint a most divatba jött ön-
működő kocsikat. S neki ez is sikerült. A 
kocsit egy adamstali gyáros (Prága mellett) 
el is készítette, csak át kellett volna 
vennie, azonban 1893. márcz. 17. Buda-
pesten történt halála ebben megakadá-
lyozta. — Találmányairól a hazai és 
külföldi lapokba sok czikket írt. 

Budapesti Hirlap 1893. 76. s z á m . — 1893 : 
Vasárnapi Újság 13. SZ. a r c z k . , Kennet 75. SZ. 
es t i k . , Nemzeti Hirlap 28. SZ. a r c z k . — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 288. 1. 

Puszlabonich István, Jézus-társasági 
áldozópap, szül. 1651. márczius 30-án 
Német-Ujvárt (Vasm.); 1668. október 27. 
lépett a rendbe; tanított grammatikát, 
azután üittérítő volt a törökök által bírt 
várakban és a rend generálisának segédje 
volt. Meghalt 1705. május 31. Budán. — 
Illyr imakönyvet adott ki. 

De flacfcer-SommereO0eZ,BiblÍOthéque-BiblÍo-
g r a p h i e VI . 1312. h . 

Pusz ta i Béla, szinész, jeles komikus 
volt; a színműírás terén azonban jóval 
kevesebb siker kisérte ; nagyváradi szár-
mazású volt. Színészi pályáját Gerőfinél 
kezdte és Jakab Lajos társulatánál foly-
tatta ; 1886-ban kezdett nagyobb szere-
peket játszani Szabadkán a «Thaliá»-nál; 
azután Budapestre került és 1892-ig a 
budapesti népszínház kedvelt tagja volt; 
végre két évig Kolozsvárt színészkedett. 
Meghalt 1894 decz. 7. Kolozsvárt 32 éves 
korában. — Három színművet írt. ezek : 
Jani és Juczi, énekes bohózat 3 felv. 
zenéje Dellin 11.-tól (először adatott a 
budapesti városligeti színkörben 1891.jún. 
18.); második színművét 1892-ben adták 
elő ; a harmadik : A kis baba, bohózat 
3 felv. (először szintén a városligeti szín-
körben 1893. szept. 10. került szinre). — 
Czikke az Erdélyi írók és művészek Al-
manachjában (Kolozsvár, 1892. Hogy 
mentem én tönkre). 

Erdélyi írók és műrészek Almanachja. K o l o z s -
vár , 1892. a r c z k . — Fővárosi Lapok 1893. 251. 
SZ. — Vasárnapi. Újság 1894. 50. Sz. ( N e k r . ) . 
— Erdélyi Hiradó 1894. 284. SZ. 

Pusztai Béla, hírlapíró, Pászku Gyula 
főszolgabíró íia, szül. 1876-ban Lúgoson 
(Krassó-Szörénym.); tanulmányait Orso-
ván, Szegeden és Budapesten végezte. 
1892-ben kezdett a hírlapokba írni, na-
gyobbára költeményeket, később tárczákat 
is; munkássága 1897-ig csupán szerény 
kísérletekből állott. A következő években 
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fővárosi lapoknál nyert alkalmazást mint 
újságíró. Ugyanakkor mozgalmat indított 
meg Schmidt Gyula honvédelmi minisz-
tériumi tisztviselővel egyetemben a ke-
vésbbé ismert írókkal megalakítandó or-
szágos írószövetség létrehozására ; ennek 
előmozdítására megalapították az Ujabb 
Magyar írók cz. folyóiratot, a melynek 
szerkesztője volt; a lap és a szövetség 
nem volt életképes és így a megkezdett 
munkát abbahagyták. Ezután színműirásra 
adta magát; sikerültebb művei: A vetély-
társ (egy felv. vígjáték, előadatott 1899. 
aug. 1. a siófoki szinkörben a győri szín-
társulat által); Az őrült (egy felv. dráma, 
előadatott a siófoki szinkörben 1899. júl. 
ugyanazon tásulat által); Márczius 15. 
(előadatott a Kisfaludy-szinházban 1900). 
1900-ban Szabadkára került, eleinte mint 
a Szabadkai Közlöny főm unkatársa, később 
annak szerkesztője lett. E lapba többnyire 
költeményeket és szinbirálatokat írt. Egy 
évre rá 19Q1. megalapította a Színházi 
Napló cz. színházi újságot, melyet szerkeszt 
is. 1903. átvette a Szabadkai Friss Újság 
cz. napilap szerkesztését, a melyet mai 
napig szerkeszt. Munkatársa még a Bács-
ország cz. képes lapnak. Jelenleg szép-
irodalmi munkáit rendezi sajtó alá. Habár 
rumén eredetű, soha más nyelven, mint 
magyarul nem ír t ; Pászku családi nevét 
Pusztaira változtatta. A magyarságot ter-
jesztő országos szövetségnek a tagja. 
— Munkája : Petőfi Sándor emlékének! 
Emlék-Album. Kiadja Magyarország ujabb 
iró- és művésznemzedéke a Pápán fel-
állítandó Petőfi-szobornak alaptőkéje ja-
vára Siófokon rendezett Petőíi-művész-
estély alkalmából; szerkesztette. Bpest, 
1899. (Többek közreműködésével). 

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

Pusztay Ignácz. — Költeményeket és 
fordított beszélveket írt a Regélőbe (1840. 
Költ. és elbeszélések németből Sternberg 
után); a Honművészben (1840. Egy-két 
szó a mostani tánczolásról). 

A m, n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Pusztai Ferencz, könyvnyomtató, szül. 
1850. október 7. Aradon ; a gymnasium. 
hat osztályának elvégzése után a szülő-
városabeli Goldscheider-nyomdában a 
könyvnyomtatást tanulta. 1869-ben Pestre 
jö t t ; honnét az 1870. sztrájkmozgalom 
után Szegedre utazott, hol szintén nyom-
dában dolgozott, 1872-ben ismét Pestre 
tért vissza, hol a Bucsánszky-, majd a 
Heckenast-, később a Franklin-nyomdá-
ban működött. 1873 őszén az állam-
nyomdába került mint szedő, később 
korrektor, majd segédművezető 1884-ig, 
mikor az akkor alakult Pallas irodalmi 
és nyomdai részvénytársaság meghívta 
nyomdavezetőjének; a nyomdát betű-
öntéssel, könyvkötéssel és réznyomással 
is kibővítetle. A Pallas Nagy Lexikona 
az ő szakbeli útmutatása szerint készült, 
melybe a nyomdai technika czikkeit írta. 
Elénk részt vett a nyomdászok egyleti 
és társadalmi mozgalmaiban. 1872-ben 
az önképző-egyesüiet gazdája volt; 1873. 
a könyvnyomtatás négyszázados jubi-
leuma ünnepélyének jegyzője; a később 
egyesült nyomdász-egyesületeknek több 
évig választmányi tagja; 1882-ben fel-
adatául tűzte ki az addig mindenben 
német könyvnyomtatóknak és a Typo-
graphia czímű szaklapnak megmagyaro-
sítását; azonban a németek többségben 
lévén, indítványát leszavazták. Ekkor a 
csekély, de lelkes társasággal megalapí-
totta a Nyomdászok Közlönyét, meg-
teremtve ezzel a magyar nyomdászati 
szakirodalmat. A nyomdavezetőség körül 
való nagy elfoglaltsága miatt 1883 végén 
le kellett mondania a szerkesztésről. 
1887-ben új, havonként megjelenő folyó-
iratot indított meg Magyar Nyomdászat 
czímen, mely technikai kiállítás dolgában 
minta újság, a könyvnyomtatás történe-
tét ismertető czikkei révén pedig tudo-
mányos színvonalon áll; díszes mű-

I mellékletei még külföldön is jó hír-
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nevet szereztek e lapnak. A könyvnyom-
dászok szakkörének tiszteletbeli tagja. 
1896-ban a millenniumi kiállításon a 
közreműködői, 1900 a párisi kiállításon 
a közreműködők aranyérmével tüntették 
ki. 1905-ben leköszönt a Pallas-nyomda 
vezetéséről és a magánéletbe vonult, 
megtartva a XVIII. évében megjelenő 
Magyar Nyomdászat szerkesztését. A 
Pallas személyzete, távozásával, érdemei 
elismeréseül, megfestette arczképét és azt 
a nagy szedőteremben helyezte el. Pekker 
családi nevét 1881-ben változtatta Pusz-
taira. — Czikkei: a Nyomdászok Köz-
lönyében (1883—85. A táblázatszedésről, 
A könyvgerinczről, A betűről, Az antiqua 
betűről, A betűről); a M. Nyomdászat-
ban (I. 1887. A betűrendszer, A gyors-
sajtók tisztántartásáról, A kolumna-
czímekről, A glacé-papiros, 1888. A for-
mák mobása, 1890. A másoló festékkel 
való nyomtatás, A papirosgyártásról, 
1891. A czímszedésről sat.); a M. Nyom-
dász Évkönyvben (1895. A rézlineákról, 
1897. A sajtórevizió technikája). Ezeken 
kívül írt kisebb szakczikkeket; munka-
társa volt a Typographiának is. — Mun-
kái : 1. Nyomdászati Encziklopédia. Az 
összes grafikai tudományok ismerettára. 
Bpest, 1902. (Ism. Grafikai Szemle, Cor-
vina, M. Nyomdászat., Századok 588. 1. 
és 1903. M. Könyv-Szemle 79. 1.).'— 
Magyar nyomdászati mesterszók. U. ott, 
1902. (Magyar-német rész.Német-magyar-
franczia-angol rész.) — 3. Akczidens-
munkák gyűjteménye. U. ott, év nélkül. 
(Mestermunkák gy.) Három kötet. 

Népszava 1890. 44. S Z . — Láng József, E m l é k -
könyve. Nagyvárad, 1892. 22. 1. — Századunk 
Névváltoztatásai. Bpest, 1895. 183. lap. — M. 
Könyv-Szemle 1895. 177. 1. — Pallas Nagy Lexi-
kona XIV. 290. 1. és önéletrajzi adatok. 

Pusztai József, a 40-es években ne-
velő volt. — Munkája: Császári királyi 
Föherczeg József Magyarország nádora 
fenséges nevenapjára. Hely és év n. (A 
40-es évekből. Költemény). 

A m. tudom, akadémia könyvtára példá-
nyából. 

Pusztai József (írói neve Andorhegyi 
Tibor), tanító, szül. 1864. jan. 26. Bella-
tinczon (Zalam.); előtanulmányainak vé-
geztével, a Bárány Ignácz igazgatása alatt 
levő csáktornyai állami tanítóképző-inté-
zetben tanult. Tanító oklevelét 1883-ban 
Pécsett szerezte meg. A magyar és német 
nyelven kívül a horvát és szlovén iro-
dalmi nyelvekben is jártas. Jelenleg Már-
tonhelyen (Vasm.) tanító. — Czikkeket 
írt a Muraszombat és Vidékébe és a 
szombathelyi tanító-egylet Értesítőjébe. — 
Munkái: 1. Krcsánszko katholiesanszko 
pesmi z izpotrejbnimi molitvami i vnógimi 
vogrszkimi peszmami. Bpest, 1893. (Ke-
resztény katholikus egyházi énekek a leg-
szükségesebb imákkal és több magyar 
énekkel. Vend és magyar szöveg). — 2. 
Dober pajdás. (Sz.-Gotthard, 1899., 1900. 
és 1901. évf. naptár). — 3. Mála molit-
vena kniga z potrejbnimi molitvani i 
vnó gimi peszmami za katholiesanszko 
mladézen. U. ott, 1900. (Kis imakönyv 
a legszükségesebb imákkal és énekekkel 
a kath. ifjúság számára). 

Melich János, A magyarországi vend (szlo-
vén) nyelvű irodalom. Bpest, 1902. (Külön 
nyomat a M. Könyv-Szemléböl) és önélet-
rajzi adatok. 

Pusztay Márton, ifjabb. — Költemé-
nyeket írt a Koszorúba (1831). 

A in. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pusztay Sándor, ügyvéd, szül. 1798. 
decz. 12. Sopronban magyar nemes csa-
ládból; Pozsonymegye ügyésze, Moson-
megye táblabírája és gyakorló ügyvéd 
volt Pozsonyban. — Költeményeket írt a 
Hebebe (1824—26), a Koszorúba (1835). 
— Munkái: 1. Öröm-ének, mellyet Erdődi 
gróf Pálffy Leopold, Pozsony vármegye 
örökös fő-ispánjának . . . főispanyi hiva-
talába való beiktatása alkalmára 1882. 
esztend. mély tiszteletének zálogául szen-
telt. Pozsony, 1822. — 2. Óda, mellyet, mi-
dőn T. N. Posony vármegye Meltgs Er-
dődi gróf Pálffy Leopold ő excellentiájának 
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díszes előülése alatt, szab. kir. Nagyszom-
bath városában tartott jeles közgyűlésé-
ben fels. apostoli királyunk ditső név-
ünnepét szentelné 1824. eszt. Mindszent 
havának 4. napján, közös érzése jeléül 
ajánlott. U. ott, 1824. — 3. Soteria Ser. 
eaes. reg. haer. principis Josephi, archi-
ducis Austriae, et regni Hungáriáé palatini 
auspicatissima. Calend. Maji. 1837. U. ott. 
(Ezért Károly főherczeg latin dicsérő le-
velet írt a szerzőhöz). — 4. Victoriae 
augustae Britanniarum reginae, defensoris 
lidei, inaugurationis auspicatissimae so-
lemniis sacrum. U. ott. 1838. (Költ.). —  
5. Das ungarische Wechselrecht in Bezug 
auf die Landesconstitution, den Handel, 
die Industrie und den Kredit. Nebst einer 
kurzgefassten kritischen Uebersicht der 
Werke, welche seit 1840 über das unga-
rische Wechselrecht erschienen sind. Leip-
zig, 1842. — 6. Die Ungarn in ihrem 
Staats- und Nationalwesen von 889 bis 
1842. I. Band. U. ott, 1843. — 7. Ungarns 
Industrie und der Schutzverein. Press-
burg, 1845. — 8. D. M. Francisci I. 
imperatoris et regis apostolici S. 1846. U. 
ott. — 9. Thronfolge und die pragmatische 
Sanction in Ungarn, oder Rechtfertigung 
des Regierungsantrittes Seiner kaiserlich-
königlichen Majestät Franz Joseph I. als 
Königs von Ungarn, gegen die Angriffe 
der Umwälzungspartei, nebst einer skiz-
zirten Geschichte der neunmonatlichen 
Ofen-Pester Parteiherrschaft und ihrer 
Umtriebe. U. ott, 1849. (Díszkiadás. A tiszta 
jövedelem azon magyar katonáknakajánl-
tatik, kik fejedelmükhöz hűk maradtak). 
— 10. Ungarn für sich und im Staats-
verbande mit Oesterreich. Ein Beitrag zur 
Beleuchtung und leichteren Lösung der 
österreichisch-ungarischen Frage. Prag, 
1865. —- 11. Episoden aus Oesterreichs 
constitutionellem Leben. U. ott, 1865. — 
Szerkesztette a Pressburger Zeitungot 
1848. júl. 1-től szept. 30-ig és az Allge-
meine Zeitung von und für Ungarn cz. poli-
tikai napilapot 1849—50-ben Pozsonyban. 

Hasznos Mulatságok 1837. 49. SE. — Hazai és 
Kiilf. Tudósítások 1837. II . 19. SZ. — Ponori 
Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i . 
P o z s o n y , 1846. 122. lap. — Wurzbach, B iogr . 
L e x i k o n XXIV. 107. 1. — V. Könyv-Szemle 1877. 
230. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Putanicz János, budai prépost, szül. 
1653-ban Trencsénben nemes szülőktől; 
1673. okt. 24. a nagyszombati papnevelőbe 
lépett és mint ennek növendéke bölcse-
letet és theologiát hallgatott. Plébános 
volt Egerszeghen. 1689. szept. 11. eszter-
gomi kanonokká és pesti plébánossá, 
1694. márcz. 31. nógrádi főesperessé és 
1698. nov. 4. szent Zsigmondról neve-
zett budai préposttá neveztetett ki. Meg-
halt 1720. jan. 3. — Munkája : Vita S. 
Sigismundi Martyris, Regis Burgundio-
num, honori Illustrissimi & Reverendis-
simi Domini, Domini Sigismundi S. R. 
I. Comitis a Kollonich Episcopi Vacien-
sis, S. C. Reg. Majest Consiliarii, etc. 
Patroni Gratiosissimi a Reverendissimo 
Domino Joanne Putanicz . . . . Anno 
M.DCC.XI. Tyrnaviae. 

Katona, História Critica. XXXVII. 699. ). 
— Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II. 660. 
lap . — Zelliger Alajos, E g y h á z i í rók Csar-
noka. Nagyszombat, 1893. 419. 1. 

Putnik Béla, a pécsi püspöki lyceum-
ban I. éves joghallgató. — Munkája: 
M élt. Almási Rudics József úrnak, mi-
dőn Ns. Bács és Bodrogh vármegyék 
1837. szt. Mihály hava l l -én főispányi 
helytartói székét. . . elfoglalá mély tisz-
telettel ajánlott. Pécs. (Beszéd). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Putnik . . . neje. — Munkája : Unter-
richt zur Ausbildung ihres Sohnes. Mit-
rowitz den 12. April 1785, Pressburg 
1786. 

Petrik B ib l iogr . 

Putnik József, görög nem egyesült 
szerb püspök Temesvárt, több megye 
táblabírája, P. Demeter és Szaplonczay 
Mária nemes szülők fia, szül. 1777-ben 
Újvidéken ; 1805. a verseczi kerület ad-
ministratora, előbb hat évig a gergetegi 
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kolostor főnöke volt. 1808. pakráczi püs-
pök lett. Meghalt mint görög nem egyesült 
püspök 1830. nov. Temesvárt. — Mun-
kája : Ljubosava i Radovan, iii pesni 
pravoučitelnyje. Hely n. 1800. (Tanulsá-
gos dalok. Az előszó 1799. nov. 1. Karló-
czán kelt; a szerző, miután munkája kéz-
iratban keringett, kiadta). 

í'odten Opfer den Manen J o s e p h E d l e n von 
Pntnik dargebracht von M. S. den 23. Nov. 
1830. Temesvár és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányából. 

Putnoky Anna, Fekete . . . őrnagy neje; 
1820-ban Devecseren élt és 29 éves volt. 
— Munkája : Az erkölcs és bölcsesség-
nek tanításai, avagy válogatott példák-
ban és mesékben foglalt oktatások, melye-
ket németül készített Wagner Fridrik 
Lajos. Magyar nyelvre fordíttatott Fekete 
majomé szül. Putnoky Anna által. Pest, 
1820. 

Honművész 1833. 38. SZ. — Zilahy Károly, 
Hölgyek Lantja. Pest, 1865. XXXVII. 1. — 
Petrik B ib l iogr . 

Putnoki János, ev. ref. lelkész, tályai 
(Zemplénm.) származású, 1610. júl. 5. 
Debreczenben a felsőbb osztályba lépett, 
hol utóbb contrascriba volt és Deb-
reczen városa küldötte külföldi aka-
démiára ; 1616. okt. 18-tól Heidelbergá-
ban tanult. 1618-ban Szatmárt lett tanár, 
honnét azon év őszén Debreczenbe vit-
ték papnak; 1623. szept. 19. a debreczeni 
egyházmegye esperese lett. 1628. aug. 
13. Nánásra ment papnak. 1629. nov. 20. 
egyházmegyei gyűlést tartott Hadházán. 
1631. ápr. 20. Bodrog-Keresztúrba, 1634-
ben Nagyváradra ment lelkésznek ; ezen 
év jún. 18. jelen volt a szatmári zsina-
ton. 1658-ban még élt. — Munkái: 1. 
Theses Theologicae,De Invocatione deque 
imaginibus Dei et Sanctorum Quam . . . 
Sub. Praesidio . . . Davidis P a r e i . . . Pu-
blice ventilandas p roponi t . . . ad diem 
10. Januarij. Heidelbergae. 1618. — 2. 
De peccato et causa peccati in genere 
et de prima peccati. Resp. 29. Mart. 
1617. U. ott. 1620 (Pareus, David. Collég. 

Theolog. II. 362—363.). — 3. Hornius 
György szent geneologiája. Ford. P. J. 
Várad, 1658. (Fordíthatta Püspöki János 
is, ki akkor Váradon tanár volt). 

Lampe, His tór ia E c c l e s i a s t i e a 619., 627., 
628. , 637. 1. — Sárospataki Füzetek 1860. 445. , 
1864. 669., 670.1. — Szabó-Hellebrant, I í ég i M. 
K ö n y v t á r I. 397., I I I . 1. rész 359. 1. — Szűcs 
István, Debreczen város története. I. 262.. 
I I . 544. — Debreczeni Prot. Lap 1883. 23. 1. 
— Irodalomtörténeti Közlemények 1898. 460. I 

Putnoki János, brémai tanuló. — 
Munkája: Disputatio theologica de Spi-
ritu Sancto nomen & personalitatem ex-
hibens, quam . . . praeside Frid. Adolpho 
Lampe . . . publice defendet. Bremae. 
1728. — Költeménye van a Miles intre-
pide excubans . . . Claudiopoli. 1769. cz. 
munkában. 

Petrik B ib l iogr . 

Putnoky József. — Munkája: Rósa 
Sándor. Buda-Pest, 1848. (Költ.) 

Petrik B ib l iogr . 

Putnoky Miklós, állami főgymnasiumi 
igazgató, szül. 1852. szept. 4. Bukarest-
ben, hol atyja mint honvédszázados 
számkivetésben élt; középiskolai tanul-
mányait a nagyszebeni főgymnasiumban, 
a bölcseletet a kolozsvári egyetemen vé-
gezte, hol 1876-ban a classica philolo-
giából tanári oklevelet nyert és ez év 
őszén rendes tanárnak nevezték ki a 
nagyszebeni állami főgvmnasiumhoz ; 
1892-ben pedig az állami lugosi főgym-
nasium igazgatója lett, hol jelenleg is 
működik. Az Associatinea pentru litera-
tura nagyszebeni rumén könyvtár föl-
használása végett megtanulta a rumén 
nyelvet. 1903-ban a vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium kiküldte Romániába 
az új középiskolai törvény tanulmányo-
zására. (Jelentése megjelent a Tanáregylet 
Közlönyében és a Zeitschrift für oester-
reichische Gymnasien 1904). 1905-ben az 
Arany János-társaság rendes tagjává vá-
lasztotta ; székét: «Magyar hatások a ru-
mén nyelv- és irodalomban» felolvasá-
sával foglalta el. A vallás- és közokta-



281 PiUsalko—Puzdor 282 

tásügyi minisztérium tíz év óta küldi 
érettségi vizsgálatok alkalmából a rumén 
középiskolákhoz miniszteri biztosi vagy 
elnöki minőségben. — Czikkeket írt a 
Moldován egyetemi tanár által Kolozs-
várt szerkesztett Ungariába (Alexandri 
Vazul magyar tárgyú költeményei, Ver-
gilius Aeneise a rumén népköltészetben, 
1902. Klasszikai elemek a rumén nép-
költészetben). Czikkei az Országos Ta-
náregylet Közlönyében (1879—80. Az 
osztályozási fokozatok középiskoláinkban 
és könyvismertetések); a M. Nyelvőrben 
(1887. Pulyka, Góbé); a Vasárnapi Újság-
ban (1887. 371. 1. A volapük nyelv). — 
Munkái: 1. Abcdar maghiar pentru scoo-
lele poporale. Nagy-Szeben, 1879. (Több 
kiadást ért 1902-ig). — 2. Az etymologi-
cum magnum Romániáé és az összeha-
sonlító nyelvészet jelene Romániában, 
Bpest, 1887. (Értekezések a nyelv- és 
néptud. köréből. XIV. 6.). — 3. Román-
magyar kézi szótár. Iskolai és magán-
használatra. U. ott, 1893. — 4. Magyar-
román és román-magyar kézi szótár 
iskolai és magánhasználatra. U. ott, 
1896. (Crisián Jánossal együtt). — 5. 
Exerciţii de stil in limba magiară, ma-
nual clasele V—VIII. gimnasiale şi alte 
şcole medie. Balázsfalva, 1898. (Alesiu 
Vičiuval együtt). 

.)/. Könyvészet 1887., 1893., 1896. és önélet-
rajzi adatok. 

Putsalko József. — Munkája: Dank-
gefühle eines Vaterherzens zum Jahres-
wechsel Sr. Excellenz dem Bischöfe v. 
Agram Herzog Haulik v. Wárallya. Vesz-
prim, 18 i7. 

A. ni. tudom, akadémiai könyvtár példá-
nyáról. 

Putsch János, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, magyar származású, szép-
művészetek mestere, szül. 1690-ben Rózsa-
völgyben (Pozsonym.); 1709. okt. 15. 
lépett a rendbe; a grammatikát és a 
humaniorákat tanította 1715-ben Nagy-
szombatban, később ugyanott a theologia 

tanára volt. Eperjesen három és Sel-
meczbányán egy évig tót hitszónok volt, 
hol 1725. febr. 24. meghalt. — Munkái: 
1. Topographia agri Tyrnaviensis. Tyr-
naviae, 1715. (Elegia). — 2. Hypotyposis 
Tyrnaviensis Honori Neobaccalaureorum 
cum in . . . Universitate Tyrnaviensi. . . 
philos. laurea insignirentur. Promotore.. 
Georgio Scoda. . . ab illustrissima hu-
manitate Tyrnaviensi dicata. Anno 1715. 
Tyrnaviae. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 285. l a p . — De Bocker-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliographie VI. 
1314. h. 

Putsch Tóbiás, ág. ev. főgymnasiumi 
tornatanár 1873-tól Iglón (Szepesm.). — 
Czikkei az iglói ág. evang. főgymnasium 
Értesítőjében (1873. Néhány szó a torná-
szat ügyében); az Országos Középiskolai 
Tanáregylet Közlönyében (1886—1887. 
Mily módon lehet a középiskolai tanu-
lóknál jó és szép írást elérni ?). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Putz Antal. L. Pucz. 
Puza Sándor, lelkész. — Munkája: 

Gyászbeszéd, melyet Révész György tete-
mei felett a sátoralja-újhelyi gör. szert, 
kath. egyházban 1875. aug. 12. mondott. 
Sátoralja-Uj hely, 1875. 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Puzdor Gyula (szentgyörgyi), földbir-
tokos, az Armpruster család sarja ; 1841-
ben Pápán az ev. ref. kollégiumban ta-
nult, hol az akkori önképzőkörnek tagja 
volt. 1842-ben, mikor Petőfi Károlyváros-
ból a katonaságtól kilencz napra Pápára 
került, P. nevelője Domanovszky Sándor 
révén ismerkedett meg Petőfivel, ki gya-
kori és szívesen látott vendége volt Puz-
doréknak. A mikor 1843-ban Petőfi Po-
zsonyba indult, P. a városból kikísérte 
és a gyalogszerrel induló Petőfit, hideg 
téli idő lévén, téli kabátjával is megaján-
dékozva bocsátotta útra. P. később sze-
rencsétlen családi körülmények következ-
tében hatalmas vagyonát, nagy birtokát, 
az ajkai kőszénbányát, elvesztette; azután 
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Pápán köztiszteletnek örvendve élt. hol 
1902. nov. 22. meghalt hetvenöt éves 
korában. — Költeményeket írt a Pesti 
Divatlapba (1846., 1848.), a győri Ha-
zánkba (1847—48), a Hölgyfutárba (1850) 
és a Csokonai Lapokba (1850). 

Pápai Lapok 1902. 47. , 48. SZ. — Irodalom-
történeti Közlemények 189ő. 4 ! 7 . , 1897. 54. 1. 
— Vasárnapi Újság 1902. 43. SZ. ( N e k r . ) . — 
Budapeiti Hirlap 1902. 324. SZ. 

Pühler (Puehler) Kristóf, mathema-
tikus, siklósi (Baranyam.) származású. 
— Munkája: Eine kurtze und grundliche 
anlaytung zu dem rechten Verstand Geo-
metriae, Durch Christoffen Puehler von 
Syclas in Vngern, gemacht und von 
newen beschrieben Was nun ordenlich 
hierinn begriffen, wirdt in dem nech sten 
blat angezeigt. Dilingen, M.D.LXIII. 
(Ajánlja Bertalan allerspachi apátnak; 
az ajánlás kelte : S. Nicola bey Passaw 
den 9. tag Februarij. Anno 1561.). 

Szabó-Hell ebrant, Rég i M. K ö n y v t á r III. 
1. rész. 151. 1. 

Pünatzy Pál. Trinitárius-szerzetes. — 
Munkája: AnIMa ratlonaLIs In SanCta 
trinitate eiflglata, & eX soLIo DIVIno 
In Veste gratlae eXornata. Das ist: Die 
in der Heiligen Dreyfaltigkeit gebildet u. 
von dem göttlichen Thron in dem Kleyd 
der Gnade ausgezierte Menschliche Seele. 
In einer jährlich-schuldigsten Lob- und 
Ehren-Rede an dem hohen Fest-Tag der 
allerheiligsten Dreyfaltigkeit... zu Press-
burg . . . vorgestellet. Pressburg, 1743. 

Petrik B ib l iographiája . 

Püspöky Géza. — Munkája : A posta-
takarékpénztári intézmény és annak meg-
honosítása Magyarországon. Bevezetéssel 
ellátta Láng Lajos. Bpest, 1885. Két tábl. 

Kiszlingsiein K ö n y v é s z e t e . 

Püspöki Silvester János, tanító Nagy-
váradon. 1656. június 10. iratkozott be 
a franekerai egyetemre, hol jogot tanult. 
— Munkái: 1. Disputatio Historico Po-
litica, De Origine, Increments & variis 
Rerum Publicarum Mutationibus. Quam... 
Sub Praesidio . . . Georgi Horni, In Alma 

Academ. Lugduno Batava . . . Publico 
Examini disquirendam subjicit Joannes 
Sylv. Puspokius, Ungarus. Ad diem 20. 
Mártii,. . . Lugduni Batavorum, 1655. 
(Ajánlja a szerző: Author & Defensor 
nagybátyjának Püspöki Balog L. Péternek 
s a váradi iskolának, melyben növekedett.) 
— 2. Disputationes Juridicae. XXXVII. 
& XXXVIII. Desumptae Ex Titulis XLVII.. 
XLIII., XLIX., L., LI., LII., LIII. Ubi & 
apud quem cognitio in integrum resti-
tutionis agitanda sil: de Reputationibus: 
Etiam per procuratorem causam in integ-
rum restilutionis agi posse, &c. Lib. II. 
Cod. Justin. Quas, . . . Sub Praesidio D. 
Johannis Jacobi Wissenbach . . . Publice 
ventilandam proponit . . . Franekerae, 
M.D.C.LVII. (Ajánlja nagybátyjának Püs-
pöki Balog N. Péternek, Rákóczi György 
erd. fejedelem ecsedi vára és uradalma 
gondviselőjének, mint pártfogójának, vala-
mint tanárainak Colonius Dániel leydeni. 
Wissenbach Jakab János franekeri és 
Voetius Pál utrechti jogtanároknak.) — 
3. Hornius György Szent genealógiája. 
Várad, 1658. (Putnoki Jánosnak is tulaj-
donítják a munka szerzőségét.) — 4. Az 
KeresztyénségY éd-oszlopának Meg-Dülése, 
az az Az Nagy-Váradi nagy Várának Törö-
kök által való kipusztítása és Elfoglalása. 
Egy siralmas elmelkedesben keserves 
szívvel által tekintettni és megfontollattni 
kívánta Püspöki János Váradról elbuj-
dosott Tanitó. Nyomt. Debreczenben 
1661. (Meg volt a n.-enyedi ref. coll. 
ktárában. Gr. Kemény József Lexicon 
Erud. Hung. cz. kézirata szerint «Püs-
pöki» szó alatt.). 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r I. 397. 
408. 1. III . 1. rész 594., 609Í 1. — M. Könyv-
Szemle 1878 233. 1. — Koncz József, a m a r o s -
vásárhelyi ev. ref. Kollegium története. 
567. 1. Tört. Tár 1886. 793. 1. 

Püspöki Márton, debreczeni ev. ref. 
kollégiumi tanuló. — Két latin verse van 
a Brabeumban (Debreczen, 1683) és a 
Hedera Pannonicaban (u. ott, 1686.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 
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Püspöki Péter, egykor tógás diák. Nagy-
enyeden. később Fehérmegye főbirája. — 
Az 1704. veszedelmet versbe foglalta. 
(Hegedűs Sámuel: A meny asszony . . . 
Egy koporsó felett mondott beszéd. Nagy-
Enyed, 1834. cz. munkának végén mel-
léklet). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

P y r k e r Ambrus (felső-őri), prémon-
trei-rendű kanonok és tanár, szül. 1806. 
november 10. Selmeczbányán (Hontm.). 
1829. november 10. beöltözött és 1833. 
augusztus 4. fölszenteltetett. 1834-től a 
grammatikai, 1841. a II. humaniórák osz-
tályában tanított Lőcsén. 1845-ben felső-
meczenzévi lelkész, 1845. egyszersmind 
alesperes lett. 1876. szept. nyugalomba 
vonult Jászóra, hol a convent lelkiatyja 
s az arany érdemkeresztnek a koroná-
val tulajdonosa volt. Meghalt 1891. jún. 
24. Jászon. — Munkája: Epicedion piis 
manibus A. R. ac. Exc. D. Joannis Nep. 
Thadaei Sommer R. Mai. Gymn. Leut-
schoviensis Directoris, a juventute eius-
dem Gymnasii devotum. Leutschoviae, 
1842. 

Schemat ismus Ca n o n i c o r u m R e g u l a r i u m O r d . 
Praemonstrat. de CastroJászó.Cassoviae,l891. 

^ Pyrker János László (felső-eőri), egri 
érsek, patriárka, a m. tudom, akadémia 
tiszteleti tagja, szül. 1772. nov. 2. Felső-
Lánghon (Fehérm.), hol atyja (kinek őse 
1582-ben Rudolf királytól nyert nemes-
séget) ki a hétéves háborúban tüntette 
ki magát, uradalmi tiszttartó volt. P. 
1780-ban ment Székes-Fejérvárra isko-
lába, hol a gymnasiumot is végezte. 
Költői hajlamaira nagy befolyást gyako-
roltak tanárai közül Ányos Pál és Virág 
Benedek. Székes-Fejérvárról Pécsre ment 
tanulni, hol a bölcseletet végezte, majd 
Budára, hol államszolgálatot keresett. Itt 
nemsokára titkári állást vállalt egy siciliai 
gróf mellett, ki a rokonszenves és külön-
féle nyelveket folyékonyan beszélő fiatal 
embert magával vitte Olaszországba. Uta-
zása után 1792. okt. 18. Lilienfeldbe 

(Alsó-Ausztria) tért, hol a czisztercziták 
rendjébe lépett. A theologiát Sz.-Pölten-
ben elvégezvén, 1796-ban pappá szen-
telték és a konvent pénzügyi s irodai 
dolgainak rendbeszedésével bízták meg. 
1807. türnitzi plébános lett és megmen-
tette községét a francziák által való le-
égetéstől. 1811. lilienfeldi prior, 1812. u.o. 
apát. A lilienfeldi alapítvány könyvtári, 
kép-, természettani és technológiai gyűjte-
ményeit nagyban gyarapította és az ottani 
környék szépítésére is sokattett. 1819-ben 
ápr. 18. szepesi püspök lett, mintilyen ta-
nítóképzőt alapított; 1820. okt. 2.velenczei 
patriárka, 1821. dalmát primás és császári 
titkos tanácsos ; végre 1827. ápr. 9. egri 
érsekké neveztetett ki. A m. tud. akadémia 
1844. decz. 24. tiszteleti tagjának válasz-
totta. Az I. osztályú vaskoronarend vi-
téze. Lelkiismeretes és buzgó pap, a mű-
vészetek pártolója s a szegényeknek 
igazi atyja volt. Egerben tanítóképzőt és 
rajziskolát alapított, az egri nagytemplom 
építését létrehozta, melynek belső éke-
sítésére 10,000 forintot hagyományozott; 
az omladékvárat kálváriává alakította, a 
várost és az érseki lakot folyton csino-
sította ; a nemzeti múzeumnak nagy-
becsű és ritka műízléssel gyűjtött képtárt 
adományozott; a karlsbadi és gasteini 
fürdőkben, hol gyógyulást keresett, kato-
nai kórházakat alapított stb. Meghalt 
1847. decz. 2. Bécsben. Szive Egerben 
nyugszik, míg testét akaratához képest a 
lilienfeldi temetőben takarították el. — 
Kiváló német költő volt, kinek költeményei 
számos és szebbnél szebb kiadásban jelen-
tek meg. — Költeményei, czikkei s egy-
házi beszédei az Archiv für Geographie. 
Historie . . . cz. folyóiratban (VII. 1816. 
Kaiser Carls des V. Heeresfahrt gegen 
Tunis, episch behandelt, XVI. 1825. Ru-
dolph von Habsburg, ein Heldengedicht, 
XVIII. 1827. Tunisias, ein Heldengedicht 
in 12 Gesängen); az Irisben (Taschen-
buch für 1840. költemény); a Jahrbuch 
des deutschen Elements in Ungarn cz. 
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évkönyvben (1846. költ.); a Pázmány 
Füzetekben (1855—1856. Szent beszéd 
Húsvét ünnepekre és Űrnapra). — Mun-
kái : 1. Historische Schauspiele. Wien, 
1810. (Die Korvinén. Trauerspiel in 5 
Akten, Karl der Kleine, König von Un-
garn. Trauerspiel in 5 Akten, Zrinyi's 
Tod. Trauerspiel in 5 Akten.) — 2. Tuni-
sias. Ein Heldengedicht in zwölf Gesän-
gen. U. ott, 1819. (Olaszul: Matildé e 
Toledo. Episodio tratto dal poema eroico 
La Tunisiade. Milano, 1826; La Tunisxada. 
Poema epico. Tradot to . . . del Troilo 
Malipiero. Venezia, 1828.). -— 3. Perlen 
der heiligen Vorzeit. Gesammelt durch... 
Helias der Thesbit. Elisa. Die Makkabäer. 
Ofen, 1821. Czímképpel. (2. teljes kiadás. 
Bécs, 1826., Stuttgart és Tübingen, 1841. 
Magyarra ford. Kazinczy Ferencz: Szent 
hajdan gyöngyei. Buda, 1830.; Udvardy 
János által. U. ott, 1839. és Kisfaludi 
Nagy Zsigmond. 1842.) — 4. Epistola 
pastoralis Ecclesiae suae regimen auspi-
cantis. Viennae, 1821. — 5. Littera past, 
al Venarabili Fratelli, e ligii dilettissimi 
in Christo, al Clero ed al Popolo della 
Dioecesi de Venesia. Venesia, 1822. — 

6. Rudolph von Habsburg. Ein Helden-
gedicht in 12 Gesängen. Wien, 1825. — 
7. Sermo . . . in solemniis canonicae 
suae introductionis ad clerum popu-
lumque dioecesis Agriensis die XVII. 
Septembris 1827. habitus. Viennae. — 
8. Beszédek, melyek Nmlgu és főtiszt. 
Pyrker János László úr patriarcha egri 
érseknek sat. előlülése alatt a most em-
iitett tek. ns. vármegyében 1828. eszt. 
Sz. György hava 15. és 16. napjain Eger-
ben folytatva tartott tiszti ujitó szék al-
kalmatosságával mondattak. U. ott. — 
9. Epistola pastoralis ad vener. clerum 
dioec. Agriensis. U. ott, 1828. — 10. 
Collectio pastoralium et Circularium litte-
rarum vacante sede ab anno 1822. usque 
1827. itam ab Exc. IUmo ac Rdsmo D. 
Patriarcha AEppo ad Venerabilem Clerum 
suae Dioecesis Agriensis ab anno 1827. 

usque 1830. dimissarum. U. ott, 1830. — 
11. Sämmtliche Werke. Neue durchaus ver-
besserte und vermehrte Ausgabe. Stuttgart, 
1832—34. Három kötet. Stuttgart, 1839. 
U. ott, 1841. Egy kötetben a költő arcz-
képével; új kiadás, Stuttgart 1845. Három 
kötet. Deutsche Classiker. Stuttgart, 
1853—58. Három kötet. Latinul: Eliadis 
L . . . P—ii Agriae episcopi libros tres 
ex germanico idiomate latinis versibus 
reddidit Petrus Soletti Opiterginus. Tar-
visii, 1834.). — .12. Oestreich. Eine 
Volkshymne, gesungen bei Gelegenheit 
des Mozart-Festes in Salzburg 1842. 
Salzburg. Zeneműmelléklettel. — 13. 
Bilder aus dem Leben Jesu und der 
Apostel. Mit 24 Stahlstichen. Leipzig, 
1842—43. Tizenkét füzet. (2. kiadás. U. 
ott, 1846., 3. czímkiadás. U. ott, 1855). — 
14. Legenden der Heiligen auf alle Sonn-
und Festtage des Jahres. In metrischer 
Form. Mit 70 Vignetten und 11 Rand-
verzierungen. Wien, 1842. -— 15. Sermo 
AEpi Agriensis die 29-a Septembris 1843. 
in negotio mixtorum matrimoniorum 
habitus. Ex hungarico idiomate in lati-
num traductus. Agriae, 1843. — 16. Lie-
der der Sehnsucht nach den Alpen. 
Stuttgart, 1845. (Uj bőv. kiadás. U. ott, 

1846.). — 17. Bilder aus dem neuen 
heiligen Bunde und Legenden. U. ott, 
1847. (2. jav. kiadás.) -— Kézirata az 
egri érseki könyvtárban : Aesthetik 4rét ; 
alkalmi és szent beszédek: összesen 173. 
(Ezek közül 1 latin, 26 magyar, 1.5 olasz 
és 137 német.). — Arczképe kőnyomat., 
rajz. Kriehuber, 1834. Röhn, 1854. Pes-
ten ; rézmetszet összes munkáiban. 

Tudományos Gyűjtemény 1820. V I I . 123. 1. — 
Egyházi Értekezések 1821, I . 188. 1. — Alig. 
Literatur Zeitung 1821. I I . 200. SZ. — Élet és 
I.iteratura 1829. I X — X I I . 1. — Felsömagyar-
országi Minerva ,1835. I . 154. l a p . — Kayser, 
A l i g . B ü c h e r L e x i k o n . L e i p z i g , 1834. IV. 417.,. 
I I . 1842. 215. , X I I . 1854. 219., X I V . 1860. 215. 
l a p . — Magyarkák. L i p c s e , 1845. — M. Tudós 
Társaság Évkönyve V I I I . 1. é s Névkönyve 1848. 
54. 1. ( T o l d y ) . — Magyar- és Erdélyország ké-
pekben I V . 1854. 50. 1. a r c z k . — Ferenczy é& 

.9. iv sajtó alá adatott 1890. szept. 9.8. 
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Danielik, M a g y a r írók I. 374. 1. — Emlék-
könyv. E g e r . 1865. 284. 1. — Wurzbach Biogr. 
L e x i k o n XXIV. 115. 1. — Toldy Ferencz Össze-
gyűjtött Munkái. Pest, 1872. V. 248. lap. — 
Gams, Ser i e s E p i s c o p o r u m . R a t i s b o n a e , 1773. 
368., 376. 1. — Allgemeine Deutsche Biographie. 
L e i p z i g , 1887. XXVI. 790. 1. — M. Sion 1888. 
782. lap. — Koncz Ákos, E g r i e g y h á z m e g y e i 
p a p o k . Eger , 1892. 200. lap. — Petrik B ib-
l i ogr . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 299. 1. — 
Dudapesti Hírlap 1897. 338. s z . ( E m l é k i r a t a i . ) 
— Weber Sámuel, Ehrenha l l e . Ig ló , 1901. 22. 
l a p . — V. Könyv-Szemle 1901. 72., 160. l a p . 
(Kéziratai) és gyászjelentés. 

Pyrker József (felső-eőri), mérnök, 

külső országokban gyűjtötte tapasztalatait, 
— Munkája: Practische Anleitung über 
die zweckmässigste Eintheilung geometri-
scher Grundrisse mittelst eines Berech-
nungs-Apparats zur Erhebung des Flä-
chen-Inhalts nach den im Königreiche 
Ungarn üblichen Maasstäben, entworfen 
und eingerichtet durch den gewesenen 
k. k. Geometer, und Landes approbirten 
Ingenieur . . . . Mit 3 Kupfer-Tafeln. Pest, 
1826. 

Hazai és Külföldi Tudósítások. 1826. I I . 3.5. 
sz. (Ism.). 

Q 

Quapil Ker. János, orvosdoktor, zheri 
(Csehország) származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de dysenteria. 
Budae, 1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Quetoni (Quetonius) Sámuel, ág. ev. 
lelkész, thuróczi származású; Schmal 
sejtelme szerint Q. Dániel szent-mihályi 
papnak és thuróczi egyházmegyei espe-
resnek fia ; Wittenbergben tanult; vissza-
jővén külföldről libetbányai pap lett. — 
Munkája: Collegium secundum Discussio-
nis Anatomias Augustanae Confessionis, 
Per Thomam Henrici Tentatae, Cujus 
Disputationem IX. Tertiam Ex Articulo 
III. De Incarnatione Verbi, Sub Prae-
sidio . . . Johannis Deutschmanns . . . Pu-
blicae . . . disquisitioni subj ic i t . . . Witte-
bergae, 1660. — Wittenbergben Kunad 
András alatt is vitázott 1659-ben. 

Bartholomaeides, Memoriae U n g a r o r u m 156. 
l a p . — ,'/. Tudomani/os Értekező. P e s t , 1862. I . 
361. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. Könyv-
tár III. 1. rész 657. 1. 

Quinz, Xaver Ferencz, nőruhaszabó 
Budapesten. — Munkája : Gründliche 

l<i. Szinuye] .;.. Maevar Irrik XT. 

und leichtfassliche Methode für Frauen-
kleidermacher, mittelst welcher man in 
kurzer Zeit auf die einfachste Weise das 
Zuschneiden erlernen kann. Ofen, 1852. 
18 rajztáblával. 

Petrik B ib l iogr . 

Quirin Lipót, bölcseleti doktor. — 
Munkája: A calcium-carbid, Ammonia 
és vízgőz egymásra való hatása. Bölcsész-
tudori értekezés a kir. magyar tud. egye-
tem II. chemiai intézetéből. Bpest, 1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Quirsield Gottfried. —Munkája: Dem 
frohen Namensfeste des Herrn Jonathan 
Wietoris Rector und Professor am evang. 
Gymnasium zu Oedenburg. Oedenburg, 
1788. 

Petrik B ib l iogr . 

Qviskovitz Menyhért, ág. ev. lelkész, 
szepesmegyei származású, wittenbergi 
tanulásából visszatérve, lelkésznek szen-
telték fel. — Munkája: Bey dem Hoch-
zeitlichen Ehren-Tag Des Wol Edlen 
und Gross-Achtbahren Herrn Herrn Joan-
nis Uyhasi, Vornehmen Kauff- und Han-

10 
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delsmann zu Leutschau, Mit der Wohl-
Edlen-Gebohrnen . . . Jgfr. Susanna, Des.. . 
Herrn David Spielenbergers . . . Stadt-
Physici Ordinarii zu Leutschau, . . Nach-
gelassener Eheleiblicher Jungfer Toch-
ter, Welches Den . . . des Monats Maji 
1706 höchst-feierlich vollzogen wurde, 
Wolte durch diese wenige Zeilen seine 
schuldigste Observance darlegen Des 
Hochadlichen Spielenbergerischen Hauses 
höchstverpflichtester Client... Wittenberg. 

Bartholomaeides, Memoriae U n g a r c r u m 201. 
lap. — Szabó-Hellehrant, R é g i M. K ö n y v t á r 
III. 2. rész 665. 1. 

Quitzimann Ernő Antal, növendék-
gyógyszerész, losonczi (Nógrádm.) szár-
mazású. — Munkája: Gyógyszeres érte-
kezés a tiszta feleresztett fojtósavról (aci-
dum nitricum dilut.purum)ésaborkősavas 
dárdacsos hamagról (tartarus emeticus). 
Pest, 1836. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

R . 

Raab Ferencz Mihály, orvosdoktor, 
győri származású. — Munkája: Disser-
tatió inauguralis medica de abusu eme-
tici. Viennae, 1756. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Raab István, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, szül. 1686. 
okt. 12. Győrben ; 1703. okt. 27. lépett 
a rendbe ; tanított Nagyszombatban köl-
tészetet, mennyiségtant és bölcseletet, 
Egerben theologiát. Rómában négy évig 
magyar gyóntató volt és a németorszá-
giak körül másod segédi állást foglalt el. 
Hazájába visszatérve a tartományi főnök 
mellett működött; végre Pozsonyban a 
rendház igazgatója volt. Meghalt 1757. 
okt. 24. Budán, — Munkája : Hungari-
des. Epistolae et elegiae. Tyrnaviae, 1714. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 288. ] . — De Backer-
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . VI. I3 i7 . 
hasáb. 

Raab Károly, ág. ev. esperes-lelkész 
szül. 1840. júl. 26. Beszterczebányán; 
középiskoláit szülővárosában, Rimaszom-
batban, Selmeczbányán és Sopronban 
végezte, a theologiát a bécsi fakultáson 
és a hallei egyetemen hallgatta. 1862-ben 

visszatért külföldről és lelkészjelölti vizs-
gát tett és a Radvánszky-családhoz került 
nevelőnek Radvánba. 1863-ban Haan 
Lajos hívta meg segédlelkésznek Békés-
Csabára, hol egy év múlva a magyar 
iskolát és a magyar isteni tiszteletet bíz-
ták reá. 1866-ban Felső-Micsinyo (Zólyom 
megye) választotta lelkészének; ugyan-
azon évben az egyházmegye körlelkészé-
nek. 1875-ben főesperesnek választotta, 
1880-ban Körmöczbánya hívta meg. A 
dunáninneni kerület tanügyi bizottságá-
nak elnöke. 1896. az egyházak kerületi 
gyámintézetének szintén elnöke lett. 1900-
ban ő felsége a Ferencz József lovag-
keresztjét adományozta neki. — Czikkei 
az Evang. Wochenblattban (1860—61. A 
Kassai-Kubinyi-Temerin-féle ösztöndíjak 
eredete a wittenberg-hallei egyetemnél); 
az Evanjelikban (1864. A keresztény idő-
számítás, táblázatokkal a húsvét kiszá-
míthatása s bármely nap megállapítha-
tása czéljából); a Pesti Naplóban (1870— 
1871. Zólyommegye tanügye sat.); az 
általa alapított Ev. Skolában (1877. A 
tízparancsolat záradékának magyarázata, 
Tanácsok a vallástanítóknak, 1878. A 
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bibliai történet fontossága az elemi isko-
lában, két történet gyakorlati magya-
rázatával, A bibliában előforduló súly-, 
ür- és hosszmértékek, 1879. Zsedényi 
Ede, nekr., A biblia pénznemei; Elnöki 
megnyitó beszédek a zólyomi tanító-egy-
letben sat.). — Munkái: 1. Pane zústaü 
s námi! Bpest, 1875. (Urunk, maradj 
velünk, imakönyv ). — 2. Druha Citanka. 
Beszterczebánya, 1876. (Második olvasó-
könyv, szemléleti oktatás az elemi iskola 
középosztályai számára). — 3. Egyház-
történet és Magyarország története, alkot-
mánytannal. Turócz-Szent-Márton, 1881. 
(Ev. Skolnik, ev. tanító cz. tankönyvben. 
Harmadik kiadás). — 4. A keresztény 
egyház rövid története. A középiskolák 
alsó osztályai, polgári és felső leány-
iskolák számára. Selmeczbánya, 1888. 
(Második kiadásban is megjelent.) — 
5. Festrede, bei der XXXV-sten Jahres-
versammlung der allgemeinen evang. 
Hilfsanstalt, gehalten in Pressburg am 
15. Sept. 1895 . . . — Álneve és jegyei: 
Alethophilos, r. 1., Rb., K. R., k-j-b, ß. 
(az említett lapokban). 

M. Könyvészet 1888. és önéletrajzi adatok. 

Raab D. Lipót, mathematikus, ki csak 
kevesektől ismerve, visszavonultan élt 
Komáromban, hol 1892. jún. 20. meghalt 
74 éves korában. Temetésén Schnitzer 
Ármin rabbi tartott fölötte emlékbeszédet. 
— Munkája : Egyetemes naptár a juliani, 
gregoriani és zsidó, zsidó-juliani időszá-
mításra. Komárom, 1887. decz. 16. Bpest, 
1887. (Albumszerű dísz-kiadás XIII. Leo 
pápának ajánlva. Németül: U. ott, 1887. 
egyszerűbb kiadás). 

Komáromi Lapok 1892. 26. SZ. é s m . n . 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Raabe Károly Ágost, ág. ev. lelkész 
Szalonakon (Vasm.), később Pozsony-
ban ; szül. 1804. okt. 3. Pozsonyban. 
Meghalt 1878. júl. 20. Gmundenben, hol 
gyógyulást keresett. — Munkája: 1. Elegie 
am Grabe des Samuel Tschuri. An dessen 
Begräbnisstage den 9. July 1824. Oeden-

burg, 1824. — 2. Gedächtniss-Predigt für 
Sr. Majestät Franz I. Kaiser von Ostreich 
in der evang. Kirche zu Schlatiing. Steina-
manger, 1835. — 3. Predigt gehalten vor 
der evang. Gemeinde in Pressburg bei 
der feierlichen Uebernahme des Prediger-
amtes den 9. Juli 1843. Pressburg, 1843. 
— 4. Predigt am festlichen Gedächtniss-
tage des 250 jährigen Bestehens der 
evang. Gemeinde in Pressburg. Gehalten, 
am ersten Advent-Sonntage 1856. U. ott, 
1856. — 5. Predigt am Reformationsfeste 
den 26. Okt. 1862. U. ott, 1862. 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s -
napjai. Pozsony, 1846. 97. 1. (Neve Rabénak 
í r v a ) . — Prot. Jahrbücher I. 1854. 200. l a p . — 
Peirik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Rab István. L. Zajzoni. 
Rabacher János András, ág. ev. lelkész, 

1686. okt. 20. szül. Pozsonyban, tanult 
Merseburgban és a hallei egyetemen; 
tanító volt Eislebenben és hitoktató Berlin-
ben, 1711. Ilsmben prédikátor. 1712. 
jan. 31. Pozsonyba hívták meg lelkész-
nek, honnét 1744-ben Meisehvitzbe ment 
szintén lelkésznek. — Munkája : Inaugu-
rations-Sermon, als . . . Hr. Elias Mohi 
wohl-verdienter evang. Prediger... i n . . . 
Modern zu einem Superintendenten . . . 
anno 1737. d. 11. Aug. inauguriret wurde, 
bey verrichteter Investitur in dem evang. 
Bet-Hausz zu Modern gehalten. Press-
burg, 1738. 

Klein, Nachrichten I. 92., 330., 331. lap. — 
Petrik Bibliogr. 

Rábaközi István. — Munkája: A buda-
pesti karmelita-templom rövid története 
és leírása. A fölszentelési ünnepély alkal-
mából írta és a templom javára közre-
bocsátja. Bpest. 1899. Kilencz fénynyom. 
képpel. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rabcsek András, theologiai doktor, 
szepesi kanonok, szül. 1712. okt. 7. Vág-
Beszterczén; 1734. okt. 30. a papnöven-
dékek közé vétetett fel és 1736-ban a theo-
logiára Bécsbe küldték a Pázmány-inté-

10* 



295 Rábel—Raby 2:6 

zetbe, hol theologiai doktorrá avatták. 
1739. máj.23. fölszenteltetett; segédlelkész 
volt Érsekújvárt nyolcz hónapig; 1741. 
máj. 16. nagy-emőkei (Nyitram.) plébános 
(hol a templomot s plébánia-épületet át-
alakította), 1753.érsekújvári ker. alesperes, 
1757-ben szepesi kanonok leit; ezen 
kanonokságáról azonban 1772-ben le-
mondott és Kis-Czétényben (Nyitram.) 
nyugalomban élt, hol 1792. ápr. 27. meg-
halt.— Munkái: 1. Szent Anna asszony 
és Szent Gyula, avagy Julius m. gyüleke-
zete. Melly Szent Péter és Szent Pál apos-
tolok egyházában Magyarország nemes 
Nyitra vármegye, Nagy-Emőke nevű hely-
ségben 1749. eszt., az igaz keresztyén 
népnek lelki üdvösségére ájtatossan fel-
állíttatott. Nagy-Szombat. 1750. Rézm. 
(Németül: TJ. ott, 1750.). — 2. Új hóid 
vasárnapok, avagy Szent Anna asszony 
és szent Julius martyrhoz nagy-emőkei 
atyafiak különös és dellesti ájtatossága, 
melynek eleibe tétetődnek három rend-
beli intések: utánna pedig következnek 
mind külső, s mind belső fő-tisztek nevei, 
nemkülönben jeles, és más napok szép 
rendi, és módgya. Pozsonyban, 1756. — 
3. Felix reditus C. Francisci Barkótzi ad 
Archiepiscopatum Strigoniensem. Cas-
soviae, 1761. — Kéziratai a nyitrai egy-
házmegye könyvtárában: Pamatna Kniha 
sv. Juliuse Mučedlnjka (Emlékkönyv sz. 
Gyula vértanú tiszteletére), vaskos kötet; 
Rabcsek András szepesi kanonok gyűj-
teménye I—IV. ívrét 228, 124., 4rét 444. 
és 150 levél, négy kötetben (50 darab 
másolat a szepesi káptalan levéltárából). 

Vagner József, A nyitrai egyházmegyei 
könyvtár kéziratai és régi nyomtatványai . 
Nyitra, 1886. 72., 96., 106—110. 1.— Slovenské 
Pohlady 1887. 41. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zei-
tiger Alajos, Egyházi írók Csarnoka.- Nagy-

. S z o m b a t , 1893. 419. 1. — Némethyt Ludovicii s, 
Series Porochorum. Strigonii, 1894. 880. 1. 

Rábel László, árvaszéki ülnök, szül. 
1866. máj. 19. Bakony-Szent-Lászlón 
(Veszprémm.); középiskoláit a győri ben-
czések főgymn.-ban, jogi tanulmányait 

ugyanott a kir. jogakadémián végezte. 
Már tanuló korában felbuzdulL lelkében az 
irodalom iránti előszeretet és a gymnasium 
önképzőkörében, melynek ifjúsági elnöke 
volt,hazafias irányú költeményével tűnt ki. 
A helyi hírlapok már ezen időből hozták 
közleményeit. Később főmunkatársul sze-
gődött a Győri Hiradó cz. társadalmi 
laphoz; majd több évig írt tárczákat. 
költeményeket főképen pedig irányczik-
keket a Győri Közlöny, Hazánk, Joghall-
gatók Lapja, Garaboncziás Diák és leg-
állandóbban a Szávay Gyula által szer-
kesztett Győri Hírlapba. Czikkeinek egy 
részét különféle álnevek alatt, mint Ig-
notus (irányczikkek) és Lazuli (szépiro-
dalmiak) bocsátotta közre. Jelenleg a 
Sopronmegyei árvaszék ülnöke. 

Önéletrajzi adatok (Lasz Samu szívessé-
géből). 

Rabenstein Gotthard. -— Munkája: 
Aufrufungslied der Pester Insurgenten 
bey dem Aufbruche ins Feld ; im Monat 
October 1800. Oedenburg, 1880. 

Petrik Bibliogr. 

Rábolt József János, orvosdoktor, te-
veli (Tolnám.) származású; 1840-ben 
megyei főorvos volt. Duna-Földvárt (Tolna-
megye). — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de modorrhoea urethrali. Pestini, 
1817. 

Bugái-Flór, Magyarországi orvofrend Név-
sora 1840. Pest 97. 1. — Szinnyei Könyveszete. 

Rabus Albert. — Munkája : Quarante-
six tableaux démonstratifs pour servir a 
montrer la grammaire frangaise. Pesth, 
1834. (Ezen német czímmel is: Sechs 
und vierzig Muster-Tabellen, ein Hilfsbuch 
zum Unterricht in der französischen 
Sprache zunächst im Convikte zu Totis). 

Petrik Bililiogr. 

Raby István, jegyző, kit a németek a 
hajdu-nánási (Szabolcsm.) piaczon 1688. 
szept. 20. lefejeztek; atyja R. István 
Sopron vármegye alispánja, majd nádori 
ítélőmester volt. — Énekét 1682-ből, mely 
23 strófából áll, közli Thaly Kálmán a 
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Régi M. Vitézi Énekek I. k. 236—241 ]., 
Szencsey György Daloskönyvéből. 

T haly Kálmán, Régi M. Vitézi Énekek. Pest, 
1804. 1 , II. 418. 1. 

, ) Rahy Mátyás (rabai és murai), kalan-
dor, szül. 1752. szept. 21. Pozsonyban ; 
'(a család nevét a Csehországban Prága 
közelében fekvő Raby vártól vette, melyet 
háromszázad előtt bírt; ekkor a magyar-
cseh zavargások alatt a család több tagja 
kitüntette magát és ezért a fejedelemtől 
több birtokot nyert, különösen Sopron-
megyében a Rába és Mura mentén). Már 
három éves korában elrabolták és Bécsbe 
vitték, hol papok nevelték föl. Bécsből 
visszatért hazájába s folytatta tanulmá-
nyait Budán, Pozsonyban, Kassán, Eger-
ben és Pesten, hol Majthényi Károly, a 
hétszemélyes tábla ülnöke mellett három 
évig jogi gyakornok volt; főnökével gyak-
ran felutazott Bécsbe s miután az udvar-
nál (Mária Terézia és II. József császár) 
ismerték, 1773. júl. 20. a magyar udvari 
kanczelláriánál járulnoki állást nyert. 
Az akkori bécsi s hazai visszaéléseket 
figyelemmel kisérve, II. Józsefnél besúgó 
szerepet vitt ; később azonban ilyen 
visszaélésekbe maga is belekeveredett; 
azért többrendbeli bűnös cselekedetért 
és titkos levelezésért hivatalából elbo-
csáttatott. O azonban nem szűnt meg az 
igazságát keresni, minden eszközt meg-
mozdított, még Mária Terézia királynő-
nél is, fiának II. Józsefnek befolyását 
fölhasználva. Időközben és később is az 
országban, különösen Nyitra- és Pest-
megyékben kezdett szélhámoskodni; míg 
végre 1784-ben Szent-Endrén (Pestm.) 
mint feladót elfogták és a megye börtö-
nébe zárták; ekkor azután nem szűnt 
meg ismét fűt-fát megmozgatni és folya-
modásával, ártatlanságának bizonyít-
gatásával Bécsben és az országban sok 
kellemetlenséget okozott a főuraknak és 
kormányférfiaknak ; végre tömlöczéből 
megszökött, de ismét elfogták, kínozták, 
kivégzéssel fenyegették ; azonban, elnyo-

morodva bár, mégis szabadon bocsátot-
ták és úgy vánszorgott a szent-endrei 
szőllejébe. Időközben hatalmas pártfogója 
II. József császár is meghalt; II. Leo-
poldnál pedig hiába keresett kegyelmet 
és pártfogást. Kivándorlásra kényszerí-
lették és Bécsből Strassburgba költözött, 
hol megírta emlékiratait, melyek, habár 
sok eredeti (?) oklevelet közöl, csak-
nem hihetetlen eseményeket tárnak fel. 
— Munkája : Justizmord und Regierungs-

greuel in Ungarn und Oesterreich, oder 
actenmäszige Geschichte des wegen To-
leranz und Menschlichkeit in unsern Ta-
gen schrecklich verfolgten ungrischen 
Edlen Matthias Raby von Raba und 
Mura. Von ihm selbst beschrieben. Strass-
burg, im fünften Jahr der Republik (1797) 
(Auf Kosten des Verfassers). Két kötet. 
Ezen emlékiratok után írta Jókai Mór 
«Rab Ráby» cz. regényét, (Bpest, 1879. 
Három kötet). 

Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányából. 

Raby Sámuel, szent Ferencz-rendi 
szerzetes. — Munkája : Tractatus, indi-
cans errorem judaeorum circa obser-
vantiam legis Mosaicae, & venturum 
Messiam, quem expectant, opus aureum 
omnibus Christi fidelibus, & Scripturae 
professoribus apprime utile . . . Budae, 
1753. (Spanyolból fordítva). 

Petrik Bibliogr. 

Racher Ferencz, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1730. jún. 8. Féltoro-
nyon (Mosonm.); 1746. október 17. lépett 
a rendbe; a mathematika tanára volt Kla-
genfurtban és Görzben, majd a termé-
szettan tanára 1767-től Linzben, hol a 
rend eltöröltetése (1773) után is meg-
maradt tanárnak: később linczi kanonok 
lett és ott halt meg 1800. okt, 7. — Né-
met munkájának czímét Stoeger latinul 
adja : Sermo in restauratione studiorum. 
Lincii, 1786. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 289. l a p . — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliographia y [ . 
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romana dupa sistemulu lui Gabelsberger. 
Nagy-Szeben, 1864. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és Zászló János jegyzetei . 

Rácz Ádám, a Borsod-miskolczi hitel-
bank titkárja, szül. 1834. máj. 16. Nagy-
Kázmérban (Zemplénm.); részt vett Bor-
sodmegye és Miskolcz város közügyeiben. 
Meghalt 1886. márcz. 14. — Első czikke 
a Vahot Imre által szerk. Napkeletben 
jelent meg ; munkatársa volt a Borászati 
Lapoknak Encz Ferencz szerk. alatt. Mis-
kolczon az első rendes Hírlapot Borsod 
cz. 1868. jan. 1. indította meg és azt 17 
és fél évig szerkesztette. — Álneve és 
jegye: Bors-Szem, (*). 

Borsodmegyei Értesítő 1886. 22. SZ. — Egyet-
értés 1886. 76. SZ. — Borsod 1886. 11. SZ. e s 
önéletrajzi adatok. 

Rachowetz András, bölcseleti doktor, 
a pesti egyetemen királyi ösztöndíjas 
bölcseleti és törvény-tanuló. — Munkái: 
1. Assertiones ex universa philosophia, 
quas . . . suscepit. . . Pestini, 1800—2. 
2. Positiones ex jure publico et gentium 
quas semestri secundo in r. sc. univer-
sitate Pestini anno 1803. mense Aug. pu-
blice propugnandas suscepit. U. ott. 

* 

Petrik Bibliogr. és Ferenczy János naplója 
1805. jan. 12. (Kézirat a m. n. múzeum kéz-
irati osztályában). 

Racsek János, theologiai doktor, nagy-
prépost és apát-kanonok, szül. 1805. jan. 
1., miséspappá szenteltetett 1828. szept. 
26.; azután segédlelkész volt; 1830. ta-
nulmányi felügyelő, 1833-ban theologiai 
doktor lett a pesti egyetemen, 1835. 
theologiai tanár Nagyváradon, 1843. szent-
széki ülnök. Az 1848—-49. válságos napok 
alatt szívvel, lélekkel csüngött a nemzeti 
szabadság ügyén. 1852-ben nagyváradi 
kanonok, 1866. szálkái apát, 1867. szol-
nokkerületi alesperes, 1870. krasznai fő-
esperes, 1878. pápai praelatus és a III. 
oszt. vaskoronarend vitéze, 1879. nagy-
prépost és püspöki kelyettes 1886-ig. Meg-
halt 1892. szept. 12. Nagyváradon. — 
Munkája: Adserta e disciplinis theolo-
gicis, quae in r. scient. universitate Hun-
garica pro gradu doctoris ss. theologiae 
ritu consequendo propugnanda suscepit 
die 30. Septembris 1833. Pestini. 

Petrik B i b l i o g r . — Nagyvárad 1892. 253. SZ. 
— Századok 1895. 133. 1. (Id. Szinnyei J.). 

Rácskay Gyula, okleveles mérnök. — 
Munkája : A csatorna-kérdés. Bpest, 1901. 
Két rajzmelléklettel. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Racuciu Demeter, gyorsíró; nagyszebeni 
jogász korában az erdélyi országgyűlésen 
mint rumén gyorsíró szerepelt; ő alapí-
totta meg á rumén gyorsírást. R. érdeme, 
hogy a franczia iskola helyett a Gabels-
berger rendszerét honosította meg a rumén 
gyorsírásban. — Munkája: Stenografia 

Rácz (Rátz) András, theologiai dok-
tor, papnevelő-intézeti lelki-igazgató, szül. 
1789. nov. 19. Érsekújvárt (Nyitram.); 
tanult Nyitrán, a bölcseletet Nagyszom-
batban, a hittant Nyitrán, Pesten, Fejér-
várt és Nagyszombatban hallgatta; azután 
jogot tanult Pozsonyban és nevelő volt 
gróf Pálffy Rudolfnál két évig. 1812. nov. 
U. fölszenteltetett. Káplán volt Drégely -
palánkon öt évig és Esztergomban (Király-
város), hol 1820. márcz. 11-től a plébánia 
administratora is volt. 1825. ápr. 8. fü-
zes-gyarmati plébános lett; ezen állásá-
ról 1831. máj. 14. lemondott és a pesti 
központi papnevelő lelki igazgatójának 
neveztetett ki. 1844-ben nyugalmaztatván, 
Budán lakott, hol 1864. jan. 20. meg-
halt. — Munkái: 1. Egyházi beszéd, A 
religio el kerülhetetlen szükségének vol-
tárúi, szent László apostoli királynak 
tiszteletére . . . Ipoly-Sághon . . . monda-
tott Sz. Iv. hav. 30. Napj. 1818 . . . Sel-
metz, 1818. — 2. Fenmaradgyon-é még 
tovább is a közfal, melly a katholiku-
soktól a protestánsokat elválasztya ? A 
szeretet szózattya mindazokhoz, kik a 
katolíka anyaszentegyházat vagy nem, 
vagy rosszul ismerik. Hille Ágoston . . . 
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által. Ford Esztergom, 1822. — 3. 
Liturgika, vagy a római keresztény ka-
tolíka anyaszentegyház szertarsásainak 
magyarázattya, 1823—26. U.o., Három köt. 
(Ism. Hazai és Külföldi Tudósítások 1824 
I. 23. sz.). — 4. Prédikáfzió szent Ilona 
napjára, mellyet 1825. eszt. Pünköst után 
13. vasárnapon mondott Ilébetzen. U. ott. 
— 5. Prédikátzió, mellyet a XVIII. szá-
zadnak elején megszűnt mirigy halálnak 
emlékezetére szent Benedek városában a 
t. n. Bars vármegye által felállított ká-
polnában esztendőnként Pünköst havá-
nak 3. napján tartatni szokott ájtatosság-
nak alkalmatosságával 1826. eszt. mon-
dott. U. ott. — 6. Ágazatos theologia 
vagy a keresztény katholika religiónak 
hitügyelő igazságai, könnyen megérthető 
és istenes tanításokban előadva. Pest, 
1832. Három kötet. — 7. Memoria a 
spirituali cleri junioris in regio generali 
seminario Pestiensi curatore, ad quarti 
anni theologos propediem sacerdotio auc-
torandos. Anno 1835. Dominica IV. post 
Pentecosten. . . U. ott. •— 8. Comitatus, 
quem praebet spirituális in regio centrali 
seminario Pestiensi cleri junioris curator 
alumnis consummate theologicorum stu-
diorum cursu excedentibus, et propediem 
sacerdotio auctorandis anno 1836. Do-
minica VII. post Pentecosten. U. ott. — 
9. Disciplina clericalis a spirituali cleri 
junioris in regio centrali seminario Pe-
stiensi curatore alumnis consummato 
theologicorum studiorum cursu prope-
diem excessuris et sacerdotio auctorandis 
supremum commendata anno 1837. Do-
minica VIII. post Pentecosten. U. ott. — 
10. Bivium seu conílictus vitiorum et 
virtutum triumphante religione a spiri-
tuali cleri junioris curatore in regio cen-
trali seminario Pestiensi alumnis consum-
mato theologicorum studiorum cursu 
propediem excessuris et sacerdotio autho-
randis repraesentatus anno 1839. Domi-
nica VII. post Pentecosten. U. ott. — 
II. Reftexiones privatae de linguae la-

tinae in sacris ecclesiae catholicae usu, 
ej usque apud Hungaros in occasum ver-
gentis inclinatione. Lipsiae, 1845. (Név-
telenül). — 12. Sacra regni Hungáriáé 
corona undecim captivitatibus exsoluta. 
Bpest, 1853. 

Vj sr. Sión 1876. 17. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
Zelliger A lajos, Egyházi írók Csarnoka 427. 1. 
— Némethy, Ludovicus, Series Parochorum 
885. 1. 

Rácz Dezső, jogi doktor, ügyvéd Bu-
dapesten. — Munkái: 1. Determinismus 
a büntetőjogban. Az egyetemi kör jog- és 
államtudományi szakosztályában. Bpest, 
1894. (Hoffner Sándor és mások vitat-
kozásaival együtt). — 2. A távollevők 
közötti szerződéskötés a kereskedelmi 
jog szerint, tekintettel a magánjogi elmé-
letre. ü. ott, 1894. 

31. Könyvészet 1894. és a ni. 11. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Rácz Endre (József), szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1845. júl. 
8. Szombathelyt (Vasm.); 1863. szept. 8. 
lépett a rendbe és 1870. jul. 26. fölszen-
teltetett. 1873-ban nyert tanári oklevelet 
a latinból és görögből; a soproni r. kath. 
főgymasium tanára. — Czikkei a soproni 
r. kath. főgymnasium Értesítőjében (1874. 
Sabaria, történetrégészeti tanulmány, 
1884. Közlemények a görög- és római 
remekírók műveinek olvasásáról). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 191. 1. — Schema-
tizmus Ord. S. Beaedicte. Jaurini, 1899. 77. 

Rácz Gábor, honvéd-százados 1894. 
nov. 1 tői a kolozsvári 21. gyalog-ezred-
nél. — Munkája: A m. kir. kassai 9. 
honvéd-gyalog-ezred története. 1869— 
1892. Kassa, 1894. 

Honvédségi Évkönyv 1903. 87. , 209 1. é s a 
m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rácz M. Gellért, szervita rendi áldozó-
pap. — Munkája: A fájdalmas nagy-
asszony útját járóknak ájtatossága . . . 
Romei szervita-szerzetes után átírta. Eger, 
1897. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
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Rácz Géza, ügyvéd Budapesten. — 
Munkái: 1. Egy antisemita sajtóper. Dr. 
Nendlvich Károly az esküdtszék előtt és 
dr. Rácz Géza vádbeszédei. Bpest, 1884. — 
2. Magyarország államéletéből. 1541 — 
1564. U. ott, 1884. 

Kiszlingstein K ö n y vésze te . 

Rácz (Kupai Nagy-Rátz) György, ügy-
véd és Borsodmegye táblabírája Nagy-
szentmiklóson. Perecsényi Nagy László-
nak barátja volt, kit 1817. aug. 8. meg-
látogatott Boros-Jenőn. — Munkái: 1. 
Gróf Tanko Juliusnak különös történetei, 
mellyeket öszve szedegetett Nagy-Szent-
Miklóson K. N. B. Gy. Szeged, 1813. — 
2. A Nagy Kanut, vagy a fiúi házas-
ságbéli szeretet között való küszködés 
vitézi történettel magyar nyelvre fordí-
totta. Pest, 1815. Négy darab, 4 képpel. 

Egyet, Philol. Közlöny 1889. 591. I. — Petrik 
Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

Rácz Gyula. — Munkája: Német nyelv-
tan dióhéjban. Középiskolai vizsgázók 
réäzére. Nagyvárad. 1895. 

ill. Könyvészet 1895. 

Rácz Ignácz, orvosdoktor, budai szár-
mazású. — Munkája: Casus octödecim 
feliciter curatorum febrium asthenicarum, 
a debilitate systematis organici penden-
tium collecti et editi. Pesthini, 1806. 

liupp, B e s z é d 150.1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t ? . 

Rácz Imre, magyar államvasuti üzlet-
vezetőségi ellenőr Szegeden. — Munkája: 
Állomás-szolgálati segédkönyv. A MÁV. 
állomási végrehajtó szolgálattal kapcso-
latos összes fontosabb teendők és kellékek 
rövid ismertetése. Szeged, 1901. (Roboz 
Lipóttal együtt). 

Magyarország Czimtára 1903. 456 . 1. é s a m . 
n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rácz István, a magyar nyelv és iro-
dalom tanára 1801-től a zágrábi királyi 
akadémián, Verőczemegye táblabírája. 
Meghalt 1833. Augusztus 17-én Zágráb-
ban. — Költeménye a Magyar Kurír-
ban (1802. I. 7. sz. Gvadányi József m. 

lovas generalis ő nagysága halálára). — 
Munkái: 1. Alagya, melly gróf Illésházy 
István urnák T. N. Trenchin és Liptó vár-
megye fő ispánjának . . . örökös tiszte-
letére, midőn fő-ispányi székébe való be-
iktatása Rák havában 1800. eszt. tartat-
nék készíttetett. Pozsony. — 2. József-
nek a felséges királyi Magyar és Cseh-
ország örökös herczegének, Magyarország 
nádor ispánnyának, és Alexandrának a 
fels. nagy orosz birodalomnak fels. tsász. 
nagy herczeg kis asszonyának szent há-
zasságokra készült örvendezés. U. ott> 
(Költemény). — 3. Néhai grófnő Teleki 
Mária sirhalma. Pest, 1801. (Költ.). — 
4. Elogium de nobili insurrectione Croa-
tico - Slavoriica equestris, pedestrisque 
ordinis, dum post finitum gloriosissime 
bellum Gallicum, exacto cum laude mili-
tiae tempore, ex Marlis campo reversa ad 
patrios lares dimitteretur nonis Augusti 
1814. Zagrabiae. (Költ.) — 5. Ns.Ns.és 
V. Mikófalusi Bekény János urnák böcsös 
neve napjára különös tisztelettel. Pest, 
1816. (Költ.). — 6. Echo montis Grae-
censis obitum Ignatii Pokaizen ecclesiae 
Zagrabiensis canonici plangentibus asso-
nans IV. Kalend. April 1816. U. ott. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1822. I I . 20. SZ. 
— Tudom. Gyűjtemény 1822. I X . 125. l a p . — 
ľetrik BiDl i tgr . 

Rácz István, orvosdoktor, a természet-
tan, történelem, statisztika, görög és latin 
irodalom volt tanára, ecsegi (Borsodm.) 
származású. — Czikkei a Tudom. Gyűj-
teményben (1817. XI. A pesti polgári 
köz-kórház leírása, 1819. X. Felelet Márton 
István ezen problémájára : megegyez-e tö-
kéletesen ma az orvostudomány a philo-
sophica organologiával abban, hogy az 
emberi élet e három categoriákban hatá-
rozódhatik: sthenia, asthenia és hyper-
somnia 1825. IX. Az emberi élet szám-
vetése). — Munkái: 1. Planematologia 
jatrices seu diatribe medica, praecipuos 
errorum in medicina omnis aevi fonl.es 
critice sistens, et examinans; item, quo 
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pacto ab illis, in curandis hominum 
morbis, cavendum sit, philosophice indi-
gitans, . . . quam annuente inclyta facul-
tate medica regiae scientiarum univer-
sitatis Hungaricae Pestiensis submittit. . . 
Pest, 1816. — 2. A szép nem, mind 
egészséges, mind beteges áilapotjában az 
orvosoknak számokra mellesleges órái 
közt írta és szerezte . . . U. o., 1825. — 
3. C. Cornelii Taciţi de situ, moribus et 
populis Germaniae libellus. C. Cornelius 
Tacitus könyvecskéje Németország fek-
véséről, szokásairól és népeiről. Magya-
rul tolmácsolta. U. ott, 1826. (Latin és 
magyar szöveg.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iogr . 

Rácz István, ev. ref. gymnasiumi igaz-
gató-tanár, Rácz Bálint tímár és Kelemen 
Zsuzsánna fia, szül. 1843. okt. 31. Szat-
már-Németiben ; a gymnasium hat osz-
tályát a protestáns gymnasiumban a VII. 
és VIII. osztályt a kir. kath. iskolában 
szülőföldén, felsőbb kiképeztetését a pesti 
egyetemen végezte. Ezután a pestmegyei 
Halász családnál volt nevelő, majd 
Szeődemeterre (Szatmárm.) ment Balázsi 
Pál házához, szintén nevelőnek. 1869-ben 
a szatmár-németi ev. ref. egyház meg-
hívta őt gymnasiumának egyik tanszé-
kére. Tanár-társaival felváltva viselt igaz-
gatói tisztet; a gymnasium tanügyi bi-
zottságának pedig állandó jegyzője volt. 
Irodalmi tevékenységének egyik sikere 
volt az 1882. évi helybeli kézmű- és házi-
ipar-kiállítás fényes eredménye. Meghalt 
1884. márcz. 8. Szatmárt. — Munkája: 
Emléklap a Szatmár-Németi városában 
rendezett helyi-, kézmű- és házi-iparkiál-
lítás alkalmából. Szatmár. 1882. — Szer-
kesztette 1878-tól haláláig a Szamos cz. 
vegyes tartalmú hetenként kétszer meg-
jelent lapot Szatmárt. 

Prot. Egyh. és Isk. lap 1884. 13. s z . ( F ö l d e s i 

Péter). — Pesti Napló 1884. 69. SZ. (Nekr. ) — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — A „Szamosu 

története. S z a t m á r , 1896. (Kótai Lajos) . 
Rácz (Rátz) István, orvosdoktor, állat-

orvosi főiskolai tanár, a m. tudom, aka-

démia lev. tagja, szül. 1860. júl. 30. Sá-
toralja-Ujhelyben (Zemplénm.) ; közép-
iskoláit szülővárosában és Késmárkon 
végezte, egyetemi tanulmányait pedig 
Budapesten, a hol 1836-ban orvosdok-
torrá avatták. Eleinte Schulek tanár szem-
klinikáján, később két évig Fodor tanár 
mellett az egyetemi közegészségtani inté-
zetben működött s iskola-orvosi és egész-
ségtan-tanári képesítést szerzett. Ugyan-
ezen időben eleget tett katonai kötele-
zettségének is s mint segédorvos a 16. 
helyőrségi kórházban szolgálta le önkén-
tesi évét. 1888 végén Széchenyi Pál gróf 
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter egy évi tanulmányútra, 
küldötte. Ezen idő alatt a bécsi állat-
orvosi tanintézeten Csokor tanár labora-
tóriumában kórboncztani, kórszövettani 
és parazitologiai tanulmányokkal foglal-
kozott és az egyetemen Kundrat tanár 
kórboncztani előadásait hallgatta. Majd 
a müncheni és stuttgarti állatorvosi fő-
iskolák meglátogatása után Berlinbe ment, 
a hol a főiskolában Schütz tanárnál bak-
teriológiai vizsgálatokat végzett, az egye-
temi kórboncztani intézetben pedig Vir-
chow tanár előadásait hallgatta. A drezdai 
főiskola meglátogatása után az 1889. év 
őszén hazatérve, a budapesti állatorvosi 
tanintézeten a kórbonczolástan segéd-
tanárává nevezték ki, 1890-ben pedig 
nyilvános rendkívüli tanári czímet nyert 
és a kórbonczolástan előadásával és a 
kórbonczolástani osztály vezetésével bíz-
ták meg. 1892-ben a kórbonczolástan és 
általános kórtan nyilvános rendes taná-
rává nevezték ki ; azonkívül a parazito-
logiát is előadja. 1891 óta tagja az állat-
orvosi tiszti vizsgálat vizsgáló bizottsá-
gának és titkára az országos magyar 
állatorvosegyesületnek. Mint a kórboncz-
tani intézet vezetője, 1893 óta végzi a 
közigazgatási hatóságok megkeresése alap-
ján a fertőző betegségekre gyanús esetek 
felülvizsgálását. 1894 ben mint a VIII. 
nemzetközi közegészségi és demográfiái 
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kongresszus szakosztályi titkára előkészí-
tette az állategészségügyi szakosztály szer-
vezését. 1895-ben a földmívelésügyi mi-
niszter a sertésvészre gyanús esetek 
központi vizsgálatával bízta meg. 1895-
ben a szerb kir. kormány meghívása 
folytán két hetet töltött Szerbiában az 
állategészségügyi viszonyok tanulmányo-
zása czéljából; később pedig Dániába 
utazott a sertésvész elfojtására alkalma-
zott intézkedések megismerése végett, Az 
1896. millenniumi kiállításon mint az állat-
egészségügyi alcsoport bizottságának és a 
nagy jury-nek tagja működött. 1897. a 
szerb Takova-rend középkeresztjével tün-
tették ki és a földmívelésügyi miniszter 
képviseletében részt vett a XII. nemzet-
közi orvosi kongresszuson Moszkvában 
s egyúttal meglátogatta az Orosz biroda-
lom nagyobb tudományos intézeteit. 1898-
ban a kir. természettudományi társulat 
felhívására sorozatos előadásokat tartott 
az élősködő állatokról, a nyári szünidők 
alatt pedig beutazta Skandináviát, hogy 
tudományos intézeteivel megismerked-
hessék. 1899-ben ő felsége, érdemei el-
ismeréseiil a Ferencz József-rend lovag-
keresztjével tüntette ki. Ugyanezen évben 
a földmívelésügyi miniszter képviseleté-
ben részt vett a baden-badeni nemzet-
közi állatorvosi kongresszuson. Az 1901 — 
1902. és az 1902—1903. tanévben a fő-
iskola prorektori tisztjét viselte. 1903-ban 
a belügyminiszter kinevezte az országos 
közegészségügyi tanács rendkívüli tag-
jává. 1903. máj. 8. a m. tudom, akadémia 
levelező tagjának választotta. Az 1905. 
szept.-ben tartott VIII. nemzetközi állat-
orvosi kongresszus megválasztotta főtit-
kárává. A kir. természettud. társulat az 
állat- és növényhonosító társaság, az 
országos halászati egyesület választmányi 
tagja; a berlini állatorvosok egyesületé-
nek tiszteletbeli és a párisi Société cen-
trale de médicine véterinaire külföldi 
levelező tagja sat. — Czikkei a Zemplén-
ben (IX. 1878. A bialai comaldulens-

zárda, Bronislava hegyen, XI. 29 — 31. 
Endrődi «Szabadsághoz» írt költeményé-
ről, XII—XVI. több czikk); a Független-
ségben (1880. 291. sz. Kosciuskohalom); 
a Fővárosi Lapokban (1879. 208. A veres 
klastrom és több czikk, 1880.199. Krakkói 
emlékek, 250. Wielicka sóbányáiban, 1881. 
évf. több czikk, 1882. és 1885. Magyar-
ország gyógyvizei, 1884. Ciblesen át Mo-
dern kuruzslókról, A Vihorlaton, A «Ke-
leti Kárpátok osztálya» Nagybányán, 1886. 
Buziás és vendégei, Az idegességről); a Bor-
sodban (1878. Egy óra a lublói várban, 
1879. Boruth Elemér dalairól); a Rozs-
nyói Híradóban (II. 38. Benedek Aladár-
költészetéről) ; írt ezenkívül a Nagyvá-
radba (X. Őszi képek); a Délibábba (II.j, 
Vasárnapi Lapokba (II.), a Miskolczba 
(1879—81. Zoologiai karczolatok); a Füg-
getlen Hírlapba (1879. 341. A kávéházak 
faunája) ; a Képes Családi Lapokba (1893, 
Agümőkór átöröklődéséről, A világi tó bak-
tériumokról); a Veterinariusba (1889. A 
nyálkás tejről, Gége-ésorrtükrészeti kísér-
letek, 1890. Ujabb adatok az immunitásról, 
A Pentastomum denticulatum vándorlása, 
1891. sat évf. Kazuistikus közlemények 
a kórboncztan köréből, dr. Regéczy Nagy 
Imre, 1892. Pentastomum denticulatum 
activ vándorlása, Mételypeték a lómáj 
elmeszesedett góczaiban, Általános víz-
kór az arczcsontok hiányos fejlődésével, 
1893. 1894. A VIII. közegészségügyi és 
demographiai kongresszus állategészség-
ügyi szakosztálya, A dochmiasisról, Orsó-
férgek okozta vakbélgyuladás, A gutái 
oltások a lépfene ellen, 1895. Dr. Czakó 
Kálmán, A sertések lépfenéjéről, Az állati 
élősdiekről, 1896. A sertésvészről kór-
boncztani szempontból, 1897. A Cysticercus 
inermis első magyorországi esete, Cysti-
cercus cellulosae kutyában, Májmétely a 
juh lépében, 1898. A IX. nemzetközi 
kongresszus Madridban, Oesephagosto-
mum vesiculosum n.sp. szarvasmarha vé-
konybeleiben, Dislomum felinum macska 
májából, Davainea tetragona tyúk vékony-
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beleiből, Distomum saginatum n. sp. 
rajzzal, Spiroptera reticulata ló savós 
hártyájáról, Gnathostoma hispidum, Spi-
roptera strongylina, Filaria haemorrhagia, 
Simondzia paradoxa. Filaria immitis 
három esete, A kutyák gümőkórja, 1899. 
A veszettség virusának átörökléséről, A 
rosszindulatú vizenyő két esete lovon, 
1900. A berni egyetem állatorvosi fakul-
tása, Két új galandféreg, 4 rajzzal, A 
veszettség virusának ellentállása rotha-
dáskor, 1902. Takonykóros fertőzés, 
1878—1801. A Veterinari u s 25 éves tör-
ténete, Ujabb tudományos intézetek Német-
országban, 1904. A szarvasmarhák vér-
ömléses septicaemiája); a Természettudo-
mányi Közlönyben (18E0. A fertőző 
betegségektől való mentesség kérdése, 
A világító baktériumokról, 1893. Az 
állatokról az emberre átmenő élősdi 
gombák, 1894. A Dochmius-férgekről, 
1895. A sertések fertőző betegségeiről, 
Pótfüzet. A trichinák vándorlásáról, 1897. 
Pótfüzet. A bivalyvész, vagy barbona 
betegség, 1904. A széles galandféreg elő-
fordulása hazánkban); a Köztelekben 
(1891. 765. 1. A baromfi-kiállításokról, 

1892. 3. sz. A meszes lábról, 7. A tojás-
ról, 410. 1. A bárányok gilisztakórjáról, 
1893. 7. sz. A fonálférgek okozta bél-
bajokról, 8. sz. Egy immúnis madárról, 
1894. 950. 1. A kutyák élősdieiről, 1898. 
25. A juhok beleiben élősködő férgek); 
az Egészségben (1888. Az iszákosságról, 
1892. A gümőkóros szarvasmarhák húsá-
nak megítélése); a Hazánkban (1894. 41. 
sz. A magyar országos állatorvos-egye-
sület, 69. Állategészségügyünk az 1892. 
évben, 75. sz. A főváros állategészség-
ügye) ; az Állategészségben (1898. A mé-
telykor) ; az Urániában (1900. Emberi 
betegségeket terjesztő állatok, 1901. Köl-
csönös szövetkezetek az állatvilágban, Az 
emberi és állati gümőkór azonossága); 
a Természetrajzi Füzetekben (1897. A 
macska egy új galandférge); A Balaton 
tud. tanulmányozásának eredménye II. 

köt. (1897. A halakban élősködő férgek, 
ábr.) ; a Természetben (1898. Nyulak 
tömeges elhullásának okai, 1900. Uj fonal-
férgek a magyar faunában, Őzek férges 
tüdőgyuladása, A sündisznó bélférgei); 
a Halászatban (1901. Myxosporidiák 
okozta halbetegség, 1902. Penészkór-
ság anyapontyon, A pisztrángpontyok 
vészkórja, A csuka hasában élő galand-
féreg, 1903. A széles galandféregről, A 
pontyok vörös kórsága, 1904. Dibothrio-
cephalus latus kutyából, Halbiologiai 
intézetek Németországban); a Közlemé-
nyek az összehasonlító élet- és kórtan 
köréből cz. munkában (1896. A Taenia 
lineata szaporító szerveiről, 1897. A kő-
szénbányák lovainak anchylostomiasisá-
ról); a Baromfitenyésztők országos egye-
sületének Evkönyvében (1902. A barom-
fiak egészségügyének szervezése) ; az 
Annales historico-naturales musei natio-
nalis hungarici cz. gyűjteményes munká-
ban (1903.1. A métely-féle férgek új neme, 
francziául is u. ott). Ezen czikkek részben 
megjelentek németül is a külföldi szakköz-
lönyökben. Czikkeket írt a Pallas Nagy Lexi-
konába; ismertetéseket a hazaiakon kívül 
következő külföldi folyóiratokba és év-
könyvekbe : Centralblatt f. Bakteriologie 
u. Parasitenkunde 1894-től, a Leistungen 
auf dem Gebiete der Medicin cz. év-
könyvben 1893-tól, Jahresbericht über 
die pathogenen Mikroorganismen 1894-
től; állandó referense a Leistungen auf 
dem Gebiete der Veterinär-Medicin. 
Ergebnisse der allg. Pathologie und Pathol, 
Anatomie évkönyveknek és a Central-
blatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde und 
Infektionskrankheiten cz. folyóiratnak. Az 
Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok-
nak rovatvezetője. — Munkái: 1. A 
szárnyasok kolerája. (Baromfivész). Nép-
szerű ismertetés. A földmívelésügyi m. 
kir. minisztérium megbízásából. Bpest, 
1891. (2. kiadás. U. ott, 1891.). — 2. 
Állatorvosi gyógyszertan. Irta dr. Fröhner 
J. ford, és a magyar gyógyszerkönyvhöz 
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alkalmazta. U. ott, 1892. — 3. A barom-
fiak fertőző betegségeiről. U. ott, 1894. 
— 4. Az élősdiek mint állatbetegségek 
okozói. U. ott, 1895. (Jelentés a VIII. 
nemzetközi közeg- és demogr. kongr. 
munkálatairól VI. k. 1896.). — 5. A 
sertésvész. U. ott, 1896. Hét ábrával. — 
6. Nagymélt. Darányi Ignácz földmív. 
m. kir. miniszter úrhoz beterjesztett tisz-
teletteljes jetentése.. . oroszországi tanul-
mányútjáról. U. ott, 1898. (A földmív. 
minisztérium kiadványai 6. sz.). — 7. 
Úti emlékek Oroszországból. U. ott, 1898. 
— 8. Ujguineai Cestodák. U. ott, 1900. 
{Állattani közlemények). — 8. Az öröklés 
és kórtani jelentősége. U. ott, 1902. — 
9. Uj és kevéssé ismert hazai mételyek. 
U. ott, 1903. Egy táblával. — Szerkesz-
tette a Gazdák Évkönyvét (1892. V. évf.); 
Közlemények az összehasonlító élet- és 
kórtan köréből cz. gyűjtem. munkát 1897 
óta (Előbb Hutyra Ferenczczel és Tangl 
Ferenczczel, 1900 ótatlutyra Ferenczczel); 
az Állatorvosi Lapokat (Veterinarius) 
1897 óta (Hutyra Ferenczczel) ; az Állat-
egészségügy cz. folyóiratot 1897 óta; az 
Állatorvosi Könyvtárt 1897-től kezdve 
Budapesten. — Álneve és jegye: dr. 
Faust és R. I. (a Zemplénben és Fővárosi 
Lapokban). 

Ország- Világ 1899. arczk. 1902. arczk. — 
h'ússa Gyula, M. Állatorvosi Könyvészet . 
B p e s t , 1904. 185. 1. — M. Tudom. Akadémia 
Almanachja 1904. 182—191. 1. (Munkálatai.) 

Rácz János, ev. ref. segéd-lelkész és 
rektor-tanító, R. György csízmadiamester 
és Tóth Julianna fia, szül. 1845. júl. 4. 
Sarkadon (Biharm.). 1855-ben szüleivel 
átköltözött Gyulára (Békésm.) és ott foly-
tatta tanulását és éneklésre is oktatták ; 
atyja azonban mesterségre szánta fiát és 
maga mellé vette, hol elkedvetlenedve, 
végre is testvérbátyja R. Károly mellé 
került tanulónak Békésre s 1857-ben mind 
a ketten a debreczeni kollégium tanulói 
lettek ; kezdve az I. osztályon, ott végezte 
a VIII-at is ; azután a hittanszaki pályát 

folytatta négy évig. Sok szenvedés és 
nélkülözés után 1869-ben tanulmányait 
elvégezve, szülővárosában esküdtfelügye-
lőségre s köztanítóságra mozdították elő ; 
félévre Bécsbe ment a német nyelv el-
sajátítása végett. 1871. ápr. haza tért 
Bécsből és Debreczenben letette az első 
lelkészi vizsgát és mint káplán egy évre 
alkalmazást nyert Bihar-Derecskén. Idő-
közbenletette a második lelkészi vizsgát és 
egy évre Püspök-Ladányba, majd 11 hónap 
múlva Gyorokra (Aradm.) hívták meg 
lelkésznek és 1873. ápr. 7. elfoglalta 
állását; innét 17 hónap múlva a gyulai 
egyház felszólítására 1874. szept. 27. el-
foglalta az ottani rektori hivatalt. 1877-
ben letette a tanítói képességi vizsgálatot 
Debreczenben. Meghalt 1897. júl. 20. 
Békés-Gyulán. — A «Békés» cz. helyi 
lapnak szorgalmas munkatársa volt, egyik 
czikke ezen lapban (1887. 34., 35. sz. 
Papp Mihály lelkész életéből. — Mun-
kája : Életirat vázlatom. Gyula, 1897. 
(Sajtó alá rendezte testvére Rácz Károly 
és kiadta Dombi Lajos, gyulai ev. ref. 
lelkész.). 

Dombi Lajos, Rácz János emlékezete. Gyula, 
1897. (Ebben az önéletrajz, nekrologok és 11. 
fénynyom. arczk). — Békés, 1897. júl. 25. 
(Dombi Lajos) és aug. 31. sz. (Rácz Károly). 

Rácz {Rat) János, bölcseleti doktor, 
görög-kath. főgymnasiumi tanár 1895 óta 
Balásfalván, szül. 1869. máj. 10. Dobo-
kán (Szolnok-Dobokam.); a gymnasiumot 
Kolozsvárt a kegyesrendieknél, majd a 
bölcseletet u. ott az egyetemen és Grácz-
ban hallgatta. — Az Unirea és Foaia 
Scolastica cz. lapok munkatársa. A nagy-
szebeni Enciclopedia Romanába a ma-
gyar irodalmi czikkeket, írja. — Munkái: 
1. Tiltakozás az egyetemi román ifjúság 
nevében kiadott replika ellen. Kolozsvár, 
1892. (Moldován Istvánnal együtt). — 
2. Timoleiu Cipariu. Viaţa şi activi-
tatea lui. Ugyanott, 1895. — 3. Mure-
san András élete és költészete. Ta-
nulmány a román irodalomtörténet kö-
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réből. Kolozsvár, 1900. (Ruménül: Ba-
lásfalva, 1900. Raţiil Joan névvel.). — 
4. Studii şi biografii. Balásfalva, 1901. — 
5. Poesia indilica. Balásfalva. 1901. 
(Különny. a balásfalvi görög-keleti ru-
mén gymnasium Értesítőjéből.). 

,V. Könyiészet 1892. — Sematismul. B a l á s -
f a l v a , 1900. — Unirea 1905. 25. Sz. — Zászló 
János j e g y z e t e i é s a in. n. m ú z e u m i k ö n y v -
tár példányairól. 

Rácz (.Uátz) Jeromos, minorita-rendi 
szerzetes, székely-udvarhelyi származású, 
1821—25-ig az aradi rendház főnöke és 
városi lelkész volt, később hitszónok 
Miskolczon, hol 1847. aug. 21. meghalt 
72 éves korában. — Munkái: 1. Egyházi 
beszéd, mellyet azon alkalmatosságra, 
midőn dicsőséges Szt-István első apos-
toli magyar királynak emlékezetét ns. 
Arad vármegye Aradon aug. 20. napján 
ünnepelné mondott, és egy hazáját iga-
zán szerető magyar hazafi kinyomtatta-
tott. Temesvár, 1820. — 2. Egy rövid 
oktatás, a mellyett midőn ns. Arad vár-
megyétől mostan építtetett vármegye há-
zának kápolnája a tiszti karoknak, és 
az ott raboskodóknak jelenlétekben meg-
szenteltetnék, mondott. Arad, 1820. 
3. Rudnay Sándor prímáshoz az aradi 
barátok temploma felszentelése alkalmá-
ból. U. ott, 1820. (Latin költemény). — 
4. Szent tanítás, mellyet azon alkalma-
tossággal, hogy mélt. Soborsini báró 
Forray Juliánának, szül. Korompai gróf 
Brunsvik asszonynak . . . igazgatása alatt 
a t. n. Arad vármegye tömlöczében ra-
boskodók napműveiket és egyéb munkái-
kat az ott felállított fenyítő házban elkez-
dették, mondott. Buda, 1821. — 5. Az 
aradi T. P. conventuális minoriták tor-
nyára a szent keresztnek feltéte. A melly 
alkalmatossággal a következendő beszé-
det mondotta . . . 1823. júl. 13. Arad, 
1823. (Tartalma a templom és kolostor 
története, alkalmi költemények és sta-
tisztikai jegyzetek). —- 6. Oratio dum 
neo-eleeti Dni magistratuales ampl. ma-

gistratus, civ. Arad in ecclesia parochiali 
sod. minor, conventualium, solénne jura-
mentum deponerent, die 30. Novemb. 
anno 1824. U. ott. 

Lakatos Ottó, Arad története . Arad, 188t. III. 
77. 1. — A magyarországi Vinorita-rend N é v -
tára. Arad. tf-83. 220. I. — Petrik Bibliogr. 

Rácz József, kalocsai prépost-kanonok, 
előbb keczeli (Pestm.) plébános ; a szé-
keskáptalan főesperese, szentszéki ülnök. 
— Munkái: 1. Beszéd, mellyet. . . tartott,, 
a midőn 1810. eszt. Szent-Jakab havának 
22. napján Vass Ferencz . . . által pász-
tori székébe beiktattatnék. Kalocsa, 1810. 
— 2. így szólott... Sz. Mihály havának 
9. napján 1821. eszt. Temerin várossá-
ban. Uj-Vidék, 1821. — 3. Veriverbia 
duodeeim, quam collegit, et edidit cum 
quibusdam miscellaneis. Szegedini, (1834). 
— 4. A kalocsai érseki egyház t. kano-
nokja . . . közönségessé teszi most be-
szédjét, mellyet kis-asszony havának 20. 
napján 1816. eszt. tartott, a midőn a 
pásztori székébe. . . Szalay István úr 
által. . . törvényessen bé iktattatnék. U. 
ott, (1834). — 5. Egynehány esküvések-
nek példái, mellyek szerint megesküttet-
hetik plébanus urak a helységek biráit 
és azoknak egyéb szolgáit, némelly (239) 
velős mondásokkal. U. ott, (1835. 2. bőv. 
kiadás. U. ott, 1836.). 

Petrik Bihl^ogr. 

Rácz Kálmán, ev. ref. lelkész, szül. 
1867. máj. 1. Mádon (Zemplénm.); a 
gymnasiumot (1878—86) és theologiai 
tanfolyamot (1886—90) Sárospatakon vé-
gezte, hol azután két évig theol. tanár 
és főiskolai alkönyvtárnok volt. 1892. 
külföldre ment s egy évet a bécsi és 
zürichi theol. fakultásokon töltött, mi-
közben az előbbitől licentiatusi oklevelet 
kapott. Hazatérve egy évig nevelősködött, 
1894. pedig nyíregyházi káplán lett, míg 
1896. ápr. Balsára (Szabolcsm.) ment 
lelkésznek, 1902 óta a pápai ev. ref. fő-
gymnasium vallástanára. — Czikkei a 
Sárospataki Lapban (1892. Ballagi Mór 
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a Károlyi-bibliáról); a Prot. Szemlében 
(1893. Könyvism., 1897. Unió törekvések 
a negyvenes években); a Prot. Egyh. és 
Iskolai Lapban (1892. 4. sz.) ; a Dunán-
túli Prot, Lapokban (1901. A megújított 
énekeskönyv próbagyűjteménye). -—Mun-
kái : 1. A Károlyi Gáspár és Káldi 
György bibliafordítása és a Károlyi-biblia 
védelme. Sárospatak, 1892. (Ism. Száza-
dok, Prot. Szemle, M. Sión). — 2. Fáy 
András mint protestáns. Bpest, 1893. 
(Különny. a Prot. Szemléből). — 3. Em-
lékbeszéd Lukács Ödön f.-szabolcsi espe-
res, nyíregyházai ev. ref. lelkész felett. 
Nyíregyháza, 1896. — 4. Egyházi beszé-
dek közönséges és ünnepi alkalmakra. 
I. kötet. U. ott, 1898. (Ism. Prot. Szemle). 
— 5. A keresztyén egyház rövid törté-
nete a népiskolák V.—VI. oszt. és az 
ismétlő iskolák használatára. A Halasi 
István-féle mű, XXV. Pápa, 1902. 

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
III. 120. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányaiból . 

Rácz Károly, ev. ref. lelkész, Bácz 
János, gyulai rektor-tanító testvérbátyja, 
szül. 1842. júl. 29. Sarkadon (Biharm.) ; 
1855. tavaszán Békésre ment tanulni, hol 
akkor háromosztályú gymnasium volt; 
innét 1857. őszén Debreczenben folytatta 
tanulmányait és 1866. nyarán a jogi és 
hittani tudományokat végezte ; ugyanezen 
év aug. Révész Imre támogatásával Bécsbe 
ment az evang. theologiai intézetbe s az 
előadásokat két féléven át hallgatta; mit 
csak úgy tehetett, hogy tanára dr. Böhl 
eszközlésére szabad asztalt nyert az oszt-
rák minisztériumtól. 1867. aug. Bécsből 
Elberfeldre utazott dr. Kohlbrügge Frigyes 
Hermann látogatására, kinek körében 15 
napot töltött és annak kis kátéját magyarra 
fordította s ott ki is nyomatta. Innét 
Wittenberg, Wartburg, Halle, Jena és 
Göttinga egyetemeinek megtekintésére in-
dult és mindenütt a könyvtárt látogatta. 
Még Elberfelden érte Osváth Imre sarkadi 
lelkész meghívása a segédlelkészséggel 

egybekötött főtanítói állásra; félévi itt 
működése után Révész Imre hívta maga 
mellé segédül Debreczenbe. Révész buz-
dítására lett R. történetíró; Révésznek 
ebédközben esett társalgását följegyezte 
és később ki is nyomatta a Szabad Egy-
házban. 1869. nyarán az akkor még 
határőrvidéken, a pancsovai ezredben a 
Duna balpartján keletkezett magyar refor-
mátus albrechtsdorfí gyülekezet lelkipász-
torává választotta, ideiglenesen az iskolás 
növendékeket is oktatta két és fél évig. 
Három évig vezérlé az új gyülekezetet a 
pusztán, midőn 1872. szept. meghivatott 
a debreczeni főiskolai segédkönyvtárnok-
ságra, melyet félévig kezelt, gyűjtve az-
alatt számos egyháztörténeti adatot későbbi 
munkáihoz. 1873. tavaszán Bánfalvára 
(Békésm.) hívták meg lelkész-tanítónak, 
hol szomorú családi veszteségek sújtották, 
három havi ott léte után, egy hónap alatt 
neje és két gyermeke halt el. 1874. őszén 
a Ménes-Gyorok kis egyház meghívását 
fogadta el, hol mint lelkésztanító 305 
forint évi fizetés mellett tíz évig volt lel-
kész, irodalommal folyton foglalkozva, 
Az 1881-ben keletkezett Szapáryfalva 
telepközség 1883. nov. 30. megválasztotta, 
de állomását csak 1884. máj 29. foglal-
hatta el. Híveivel ugyan nem a legjobb 
egyetértésben él; de azért lelkészi hiva-
talában és az irodalomban jelenleg is ott 
működik. — Czikkeket írt a következő 
lapokba és folyóiratokba : Sárospataki Fü-
zetek (1868. A nápolyi gályára ítélt magyar 
prot. lelkészek apologiája 1677., 1869), Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap (1869., 1883. 
1884. A Szikszayak szülőfölde), M. Prot. 
Egyh. és Isk. Figyelmező (1870—72. Adatok 
a gályarabok történetéhez, Simmler kéz-
iratgyűjteményéből, 1873—79), Hittérítési 
Tudósítások (1872. A barátság-szigetek 
és a Samoa- vagy halászszigetek), M. 
Prot. Egyh. és Isk. Figyelő (1873. Sinai 
Miklós naptárjegyzetei, a folyóirat bei-
munkatársa és a külföldi rovatot vezette), 
Evangyéliomi Prot, Lap (1875—78. bel-
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munkatárs), Alföld, aradi pol. és társ. 
napilap (1875-től állandó dolgozótárs), 
Prot. Hetilap (1879 — 80), Békésmegyei 
Iliradó (1880. 3. sz. A gyulai főiskoláról), 
Debreczeni Prot. Lap (1881—84), Hód-
mezővásárhely (1881-től), Orosházi Újság 
(1881-től), Bihar, pol. napilap (1882—84), 
Tört. és Bég. Értesítő (Temesvár, 1883. 
A zástyi apátság), Szabad Egyház (1884. 
7., 8. Debreczeni Szikra István, 1886. 
12. Meliusz Péter születési évéhez, 1888. 
16. Méliusz debreczeni papságához. 1889. 
21. Uj adat Méliusz Péter életéhez, 1901. 
1. és köv. sz. Emlékezés Sinay Miklósról); 
ezeken kívül a Gombostű, Üstökös, Házi 
Kincstár. Békésmegyei Közlöny, Arad és 
Vidéke szintén közölt tőle czikkeket. — 
Munkái: 1. Kis káté, vagyis a heidelbergi 
káté rövid vázlata dr. Kohlbrügge után. 
Elberfeld, 1867. (2000 példányban nyo-
matott). — 2. Székfoglaló egyházi beszéd, 
tartotta a ref. sz. gyülekezetben Sarkadon 
okt. 6. 1867. U. ott, 1867. — 3. Ünnepélyi 
egyházi beszéd, a, hitújítás 350-dik év-
napján, tartotta a ref. sz. gyülekezetben 
Sarkadon okt. 31. 1867. U. ott, 1867. -
4. Egyházi beszédek ünnepkövetek szá-
mára. Debreczen, 1869. (Gergely Károly 
hat, R. tíz beszéde). — 5. Egy hivő 
szavai. Irta La Menais F. Róbert. Ford. 
U. ott, 1871. (Ism. M. Prot. Egyh. és Isk. 
Figyelmező 1872). — 6. A pozsonyi vértör-
vényszék áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 
1874. (Ism. M. Prot. Egyh. és Isk. Fi-
gyelmező, Irodalmi Értesítő, Prot. Egyh. 
és Isk. Lap. 2. bőv. kiadás. 1. és 2. füzet. 
Lúgos, 1889.). — 7. Értesítvény a ménes-
gyoroki ref. egyházról 1874—75. évről. 
Sárospatak, 1875. — 8. Mennyei lépcső. 
Egyházi beszédek. Irta dr. Kohlbrügge 
Fr. H. elberfeldi ref. lelkész, ford. . . . 
kiadta dr. Böhl Edvard bécsi ref. hittanár. 
U. ott, 1874—76. Három füzet. — 9. 
Beszéd, melyet uj harang toronyba té-
telekor tartott Bánfalván júl. 12. 1874. 
U. ott, 1874. (Különnyomat az Egyházi 
Beszédek I. füzetéből). — 10. Dr. Kohl-

brügge Frigyes Hermann emlékezete. 
Debreczen, 1875. (Különnyom. a Prot. 
Egyh. és Iskolai Figyelmezőből). — 11. 
Máté evangyéliumának magyarázata. Sá-
rospatak, 1877. — 12. A zarándi egy-
házmegye története. Arad, 1880. (Az egy-
házmegye autogralirozott térképével. Ism. 
a Czelder-féle M. Prot. Egyh. és Isk. Fi-
gyelőben). — 13. Miért vagyok evangyé-
liumi prot. keresztyén? Az evangyéliumi 
és római katholikus egyház tanítása közt 
való Külömbség. Irta Stiller Erich harburgi 
lelkész. A 21. kiadás után ford, és a 
magyar prot. egyház történetének főbb 
eseményeivel bővítette. Debreczen, 1881. 
— 14. Halotti ima Gellér Jánosné felett 
Aradon. Arad, 1881. — 15. A heidelbergi 
káté. Világító és szilárdító kérdésekkel és 
feleletekkel, dr. Kohlbrügge után ford. 
Lúgos, 1881. — 16. A magyarhoni refor-
máczió bölcseimi történelme. U. ott, 1882. 
— 17. TJrasztalához készület. Lúgos, 
1886. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1892.). — 
18. Kálvinnak és a geníi reformácziónak 
történeti jelentősége. Merle d'Aubigné 
előadása. Németből ford. Kiadják a helvét 
hitvallás és a heidelbergi káté barátai. 
Arad, 1892. — 19. Szegedi Kis István 
tiszántúli reformátoroskodása. Lúgos, 
1893. — 20. Négy egyházi beszéd. Gyula, 
1898. — Szerkeszti a Szabad Egyház, 
független magyar református lapot 1884. 
júl. 1. óta. — Kéziratban: A mennyei 
Lépcső 4. füzete (12 beszéddel). — Jegye: 
R. K. 

Márki Sándor, Sarkad város története. Bpest. 
1877. 100. 1. — Balogh Ferenci, A . m . p r o t . 
egyház történetének irodalma. Debreczen, 
1879. 68. 1. — Szabadság (Nagyvárad) 1879. 
134. SZ. — Sz. Kis Károly, Uj M. Athenás. B p e s t , 
1884.335. 1. — Petrik Könyvészete. — Hl. Köny-
vészet 1887—88. — Kiszlingstein Könyvészete. 
— Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
III. 121. 1. 

Rácz Károly (K.), gyógyszerész az 
«Aeskulap» szerkesztője Budapesten. — 
Munkái: 1. Emlék-virágok. Pest, 1863. 
(Szerk. Volff Jenővel együtt: ebbenczikke: 
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Köd-képek. Lavater és több emberismerők 
nyomán). — 2. Gyógyszerészi real-Enci-
elopaedia. Gyógyszerészeti tudományos 
magyarázó szótár. Bpest, 1884. 

A m. n. múzeami könyvtár példányairól. 

Rácz Károly, bölcseleti doktor, fővá-
rosi törvényhatósági bizottság tagja. 
— Munkája: Indokolása az új vízveze-
ték tárgyában Budapest főváros törvény-
hatósági közgyűlésének R . . . által beter-
jesztett indítványnak. Bpest, 1887. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rá,czKároly,önA\\ó gazdasági szaktanító 
Hajdú-Nádudvaron. — Munkája: Gaz-
dasági kis káté. Gazdasági leányismétlő 
iskolák első évfolyama számára: Bpest, 
1901. Ábrákkal. 

A ni. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rácz Kelemen. — Munkái: 1. Szor-
galmatos Martha és buzgó Mária. Kik-
nek, amaz istenfélő, drága erkölcsű, Iste-
néhez, Krisztusához, szent vallásához, 
nagy buzgóságú, nemes gazdasszonvsá-
gával messze terjedt hírű nagy Uri asz-
szony a néhai boldog emlékezetű Mélt. 
Groff Bethleni Bethlen Ferencz úr özve-
gyének, Méltgs Redei Krisztina asszony-
nak, örökké fennmaradandó emlekezetire 
nyomtattatta-ki, egyik halálán, s tőle való 
elválásán, szívesen kesergő igaz testvér 
atyafia Mélt. Baró Andrási Ferencz. 
Mindenektől követendő szép példája, 
mellyet ezen idvezült ur asszony hide-
gedett tetemeinek koporsóban való té-
tettetésekor e csekély prédikátzióban fog-
lalt és elmondott 1731. eszt. Bőjt-elő 
havának 4. napján. Kolozsvár. — 2. 
Drága nyereség, mellyet, életében tellyes 
szivéből lelkéből keresett, és halálában 
az ő Idvezitő Krisztusában meg-nyert, 
amaz Istent félő, jámbor életű, Istenéhez 
nagy szeretetű és állhatatosságú kegyes 
özvegy Ur aszszony, a néh. Meltsgs. Groff 
Bethleni Bethlen Ferencz ur, házastársa 
néh. Mltsgs. Redei" Kristina aszszony, 
mellyet e csekélly prédikátzióban foglalt 

és elmondott a meg-keseredett uri atya-
fiaknak vigasztalásokra 1731. Hely n. 

Petrik Bibliogr. 

Rácz Lajos, ev. ref. lelkész, szül. 1825-
ben Szerencsen (Zemplénm.); középis-
kolai és theologiai tanulmányait a sáros-
pataki főiskolában végezte, 1851-ben fő-
iskolai könyvtárnok volt; több helyen 
működött mint segédlelkész, 1857. a mádi 
(Zemplénm.) egyház lelkészévé választotta 
s ott működött 1882-ben bekövetkezett 
haláláig. — Czikkei a Vasárnapi Újság-
ban (1856., 1858. 1878. A mádi árvízről), 
a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1873.), a 
Politikai Újdonságokban (1875—77. le-
velek és Nyilt levél Török Sándorhoz a 
Hegyalja viszonyairól), Képes Néplapban 
(1877). 

Fiának Rácz Lajos sárospataki tanárnak 
szives közlése. 

Rácz Lajos, bölcseleti doktor, ev. ref. 
főiskolai tanár, szül. 1864. ápr. 15. Mádon 
(Zemplénm.), hol atyja R. Lajos ev. ref. 
lelkész volt; 1874. szept. elején atyja, 
mint csere-gyermeket Szepes-Bélára vitte, 
hol a német nyelv elsajátítása mellett, 
magánúton a gymnasium I. osztályát is 
végezte, egyik magántanára Weber Samu 
ág. ev. lelkész volt. A következő iskolai 
évet (1875—76.) a késmárki ág. ev. ly-
ceumban töltötte. 1876. szept, 1. Sáros-
patakra ment a III. gymn. osztályba s 
ezentúl úgy gymnasiumi, mint akadémiai 
tanulmányait ugyanott a ref. kollégium-
ban 1882-ben végezte. Ugyanazon év 
szept, a sárospataki theologiai akadémiára 
iratkozott be. Theologiai tanulmányozása 
mellett a német és franczia nyelvet és 
irodalmat is tanulta. A theologiai tan-
folyamot 1886. jún. végezte be, midőn 
első lelkészképesítő vizsgát tett, a második 
lelkészi vizsgálatot 1888. szept. tette le. 
Az 1886—87. iskolai évre őt választotta 
a tanári kar a főiskola seniorává és a 
progymnasiumi osztály tanítójává 1887. 
aug. végén külföldi tanulmányútra indult. 
A német és franczia nyelv mellett főként 

10. iv sajtó alá adatott 1905. október 3. 
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a bölcseletet és paedagogiát óhajtotta 
tanulmányozni. Bécsben és Münchenben 
a műkincseket tekintette meg, Lipcsében 
bölcseleti karba iratkozott be, első sor-
ban Wundt, Heinze, Strümpell és Masius 
előadásainak hallgatására. 1888 tavaszán 
Párisba utazott, hol öt hétig tartózkodott; 
a nyári félévre ismét visszatért Lipcsébe. 
A pünkösdi szünidő alatt Berlinben 
volt és augusztus hó közepén tért visz-
sza hazájába. Az 1888—1889. iskolai 
évet a budapesti egyetemen töltötte, fő-
ként a bölcselet, paedagogia és aesthe-
tika tanulásával. 1889. szept. a sáros-
pataki ev. ref. főiskolában lett a német, 
franczia nyelv és irodalom s bölcselet 
rendkívüli tanára. 1892. szeptemberben 
a philosophia, paedagogia és aesthetika 
doktorává avattatott fel a budapesti egye-
temen. 1894. máj. középiskolai tanári ok-
levelet szerzett a német és franczia nyelv 
és irodalomból és a bölcseletből. 1894. 
szept. rendes tanár, 1902. jún. a főgymn. 
igazgatója lett (az 1902--08. évekre). Vá-
lasztmányi tagja a magy. philosophiai tár-
saságnak, egyik aljegyzője az orsz. ref. 
tanáregyesületnek. A szünidők alatt több-
ször tett külföldi utazást. — Czikkei a 
következő lapokban és folyóiratokban: 
Fővárosi Lapok (1882. A szepesbélai 
csepkőbarlang megnyitása, Kirándulás a 
zöld-tóhoz, A halastó, 1887. A franczia 
nők nevelése és hivatása, A színházi 
fütty, 1888. A Shakespeare-kérdés, A 
shakespearei színművek eredete); Ké-
pes Családi Lapok (1882. Alvás és 
álom, A lefejezett ember); több évig 
munkatársa volt a Zemplénnek, a Bor-
sodmegyei Lapoknak és a Tolnavárme-
gyének, a melyekbe eredeti és németből, 
francziából fordított tárczákat ír t ; 1887-
től munkatársa lett a Sárospataki Lapok-
nak, a melyben nagyobb czikkein kívül 
(1888. 38., 40—43. sz. A logos-tan ere-
dete és kifejlődése a görög bölcseletben, 
1895. A német nyelv a középiskolában); 
főként könyvismertetéseket és külföldi 

szemlét írt; 1895. és 1896-ban a lapnak 
főmunkatársa volt); M. Philos. Szemle 
(1888. A tudományok osztályozásáról, 
Wundt után, 1889. A bölcsészet viszonya 
a theologiához, P. Janet után és könyv-
ism.); P. Hirlap (1890. szept. 14. Károli 
Gáspár); Prot. Szemle (1893. Renan Ernő, 
1895. A chicagói vallás-congressus, 1896. 
Az evangeliomi és a pápás egyház, 1898. 
Római álláspont és modern philosophia 
Paulsen F. után, 1899. Jézus és Buddha, 
keresztyénség és buddhismus, 1900. Kál-
vin élete és irodalmi munkássága, könyv-
ism., 1901. Két angol darwinista, 1902. 
Vallás és iskola Írországban, 1904. Ter-
mészettudomány és vallás, 1905. A Schil-
ler-ünnepély alkalmából); Őrálló (1894. 
Az akadémia és az idegen szók írása, 
1895. Természeti törvény a szellemi vi-
lágban) ; Dunántúli Prot. Lap (1895. Vá-
lasz az észrevételekre); M. Paedagogia 
(1897. Egy modern philosophus mint pae-
dagogus); Budapesti Szemle (1898. Comte 
Ágoston élete, philosophiája, 1899. Vol-
taire a vádlottak padján, 1900. Kant és 
a censura, 1902. Fichte és a tudomány 
szabadsága, 1903. Haeckel philosophiája, 
1904. Stäelné és Napoleon, Kant Imma-
nuel); Egyetértés (1893. júl. 23. A millen-
nium megünneplése, 1899. aug. 28. Göthe 
és Friderika); Pesti Napló (1896. márcz. 
31. Descartes és a nők); Erdélyi Múzeum 
(1901. Goethe és Napoleon); Orsz. Közép-
iskolai Tanáregyesület Közlönye (1901., 
1902. könyvism.); Századok (1902. Igaz-
ság vagy tévedés ?); Tiszántúli ev. ref. 
tanáregyesület Évkönyve (1902. Az év-
záró vizsgálatokról) ; Philos. Társaság 
Közleményei (1903. könyvism.); könyv-
ismertetéseket, bírálatokat írt 1896-tól a 
Budapesti Szemlébe (L—s), a Prot. Szem-
lébe (—z —s), az Erdélyi Múzeumba. 
A berlini Deutsche Literaturzeitungban 
1900 óta rendszeresen ismerteti a magyar 
philos. irodalom nevezetesebb termékeit. 
1901. egészen újra átdolgozta az Überweg-
Heinze-féle Grundriss der Geschichte der 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar í rók . XI. 11 
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Philosophie IX. kiadásának II. kötete 
számára a magyar philosophia történetét, 
ugyanazt 1905-ben a X. kiadás számára 
az újabb philos. termékekkel bővítette. 
— Munkái: 1. Descartes psychologiájá-
nak alapvonalai. Sárospatak, 1892. — 2. 
A mai psychologia álláspontja. U. ott, 
1894. — 3. Melanchthon emlékezete. 
Debreczen, 1897. — 4. Descartes emlé-
kezete. Irta Thomas, ford. Budapest, 
1896. (Olcsó Könyvtár 368.). — 5 . A 
lélektan alapvonalai. írta Wundt Vilmos, 
ford. U. ott. 1898. (Ism. Prot. Szemle, 
M. Paedagogia, M. Tanítóképző). — 6. 
Német olvasókönyv (Deutsches Lesebuch). 
A gymnasiumok V—VI. osztálya szá-
mára. Szerk. Sárospatak, 1899. (Gymna-
siumi Könyvtár 24. Ism. Hivatalos Köz-
löny 1900. 15. sz. megjegyzés és észre-
vételekkel). — 7. Wundt jelentősége a 
filozófiában. Bpest, 1903. (Három füzet. 
M. Filozófiai Társaság Közleményei VI— 
VIII.). — 8. Spinoza. írta Renan Ernő, 
ford. U. ott, 1903. (Olcsó Könyvtár 1294.). 
— 9. Schiller emlékezete Szegszárd, 1905. 
(2., 3. és 9. sz. munkák különnyoma-
tok). — 10. Ribot, Lelki öröklés cz. mű-
vének fordítását revideálta, illetőleg egé-
szen átdolgozta. — Szerkesztette a Sáros-
pataki Ifjúsági Közlönyt 1884—85. és 
1885—86. két évf. és a sárospataki ev. 
ref. főiskola Értesítőjének főgymnasiumi 
részét 1903., 1904., és 1905-ben és szer-
keszti a Sárospataki Ref. Lapokat 1905. 
júl. 1. óta. — Jegyei: L—s, —z—s., R—s. 

Zoványi JenS, Theologiai Ismeretek Tára. 
III. 121. 1. — Hl. Könyvészet 1903. és Önélet 
rajzi adatok. 

Rácz (Rátz) Márton (parasznyai)j orvos-
doktor, miskolczi (Borsodm.) származású. 
Meghalt 1832. nov. Miskolczon. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de en-
comio lactis. Budae, 1778. 

Szinnyei Könyvészete . 

Rácz Márton, m. kir. posta- és távíró-
főtiszt, szül. 1857. nov. 16. Körmenden 
(Vasm.); a gymnasium alsó négy osztá-

lyát Kőszegen, az V—VIII-at Szombat-
helyt végezte. A szombathelyi főgymna-
sium VI. osztályának önképzőkörében 
physikai értekezésével a Horváth Boldi-
zsár-féle pályadíjat nyerte el; ezen ifjú-
sági körnek később alelnöke lett. A m. 
kir. posta szolgálatába állott és előbb 
Pápán volt postatiszt és a pápai általá-
nos ipartársulat jegyzője. Jelenleg m. 
kir. posta- és távíró-főtiszt és hivatal-
vezető Makón (Csanádm.). — Czikkeket 
írt 1875-ben a Vasmegyei Lapokba, a 
Keszthelybe, 1879-ben a Zalába és a 
Zalai Közlönybe. 1880-ban Bánfi szer-
kesztő visszalépése után, a nyomdatulaj-
donos felelőssége mellett (névtelenül) 
szerkesztette egy ideig a Magyar Vidéket 
Pápán. Társadalmi vezérczikkei, versei s 
tárczái a nevezett lapokon kívül meg-
jelentek a Hazánk, Pápai Lapok, Kör-
mendi Hiradó, Rábavidék, Délibáb. Vas-
megyei Közlöny, Kőszeg és Vidéke, Vesz-
prémi Független Hirlap cz. vidéki lapok-
ban és a Dunántúli Naptárban sat. Tu-
dósítója volt a Budapesti Hirlap, Függet-
lenség és Budapest cz. fővárosi politikai 
napilapoknak. — Álnevei s jegye: Ka-
nizsai, Radius, L'étranger és Na-na. 

Önéletrajzi adatok. 

Rácz Mihály, városi főjegyző Nagy-
váradon, született 1846-ban; a 60-as 
években a debreczeni evangelikus refor-
mátus kollégium tanulója volt. — Költe-
ményeket írt a Figyelőbe (1874), a Va-
sárnapi Újságba (1867., 1870., 1894. 
Souvestre ut. ford.) és más vidéki la-
pokba. — Munkái: 1. Bimbók és csalá-
nyok. Pest, 1867. (Költemények). — 2. Öt-
ven költemény. Nagyvárad, 1868. (Nyomt. 
Pesten). — 3. Hárfahangok. Költemény-
füzér. U. ott, 1875. (Ism. Debreczen 30. 
sz.). — Szerkesztette a Nagyvárad cz. 
politikai lapot 1871. április hó 1-től 
1873. szept. hó 30-ig és a nagyváradi 
Szabadságot 1875-ben (mint segédszerk.). 

Gáspár Imre, U j n e m z e d é k 1877. 206. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Ország- Világ 1 8 9 0 . 5 1 . 
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sz. arczk. — A „Nagyvárad11 jubiláris Albuma. 
Nagyvárad, 1895. arczk. — Láng József, A 
„Nagyvárad" huszonhat éve. Nagyvárad,1896. 

Rácz Mihály, tanító Kárászon (Ba-
ranyam.), szül. 1865. febr. 15. Pécsett, 
ott is tanult. — Baranyam. Gazdasági 
Néplapba írt. — Munkája: Az ame-
rikai szőlőtelepítés kátéja. Népiskolák és 
szőlőgazdák számára. A szövegbe nyo-
mott 13 ábrával. Kassa, 1897. 

1V. Könyvészet 1897. és önéletr. adatok. 

Rácz Miklós, földbirtokos, nemes R. 
Demeter és Eötvös Mária fia, szül. 1841. 
aug. 23. Karczagon; a gymnasiumot 1861-
ben Nagy-Kőrösön, a jogot 1864-ben Pes-
ten végezte. 1867-ben Kunhegyes válasz-
totta meg jegyzőjének ; ezt az állást 17 
évig töltötte be ; 1884-ben takarékpénz-
tári igazgató lett, újabb tisztét 13 évig 
viselte, a mikor nyugalomba vonult és 
idejét gazdálkodásnak szentelte. Meghalt 
1901. decz. 7. Kunhegyesen. — Költe-
ményeijelentek meg : a Hindy Árpád által 
szerkesztett Ibolyák czímű költemény-
füzérben (Pest, 1859. 19 költemény), 
•a Napkelet, Nefelejts, Balatonfüredi 
Napló, Családi Kör, Hölgyfutár, (1863— 
1864) cz. lapokban és a Prot. Naptár-
ban ; czikke a Képes Újságban (1860. 8. 
sz. Csokonai V. Mihály életéből). — Mun-
kája : Rácz Miklós költeményei. Kar-
czag, . . . (Dalmady Győzőnek ajánlva.). 
— Szerkesztette a Széchenyi-Emlékköny-
vet, a nagy-kőrösi önképző-társulat meg-
bízásából; a tiszta jövedelem a Széchenyi-
szoborra szenteltetik. (Kecskemét, 1861.) 
Veress Károlylyal együtt. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Ádám Gerzson, N a g y -
körösi Athenás. Nagykőrös , 1904. 316. 1. 

Rácz Miklós, ev. ref. lelkész Kún-
hegyesen, utóbb Karczagon, hol községi 
képviselő is volt, — Czikke a Nagy-Kun-
ságban (1888. 28. sz. Nagy Péter volt 
kúnhegyesi ref. iskolaigazgató.) — Munkái: 
1. Egyházi beszéd az év első napján. Deb-
reczen, 1877. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. 
Lap). — 2. Egyházi beszéd az év első 

napján. U. ott, 1878. (Ism. Prof, Egyh. 
és Isk. Lap). — 3. Mileniumi beszéd. Tar-
totta Kúnhegyes nagyközség képviseleti 
díszgyűlésén 1896. május 10. Karczag, 
1896. — 4. Néhány szó azokhoz, a kik 
éhezik és szomjúhozzák az igazságot. U. 
ott, 1897. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Rácz Ottó, jogi doktor, soproni tör-
vényszéki bíró, a magyar dalosok egyik 
vezetője. — Munkája: Úrbéri kalauz II. 
Tagosítási eljárás. Bpest, 1896. 

Ország- Világ 1899. 401. 1. a r c z k . 

Rácz Ödön, orvosdoktor, szül. 1874-
ben Miskolczon (Borsodm.), hol atyja 
Rácz József gyakorlóorvos volt; egye-
temi tanulmányait Budapesten végezte, 
hol 1896-ban nyert orvosdoktori okleve-
let; a budapesti egyetem II. sz. női 
klinikáján két évig, a nagyváradi bába-
képzőben négy évig bennlakó tanársegéd 
volt, jelenleg gyakorlóorvos Nagyvára-
don, hol a fehér-kereszt-egylet gyermek-
menhelye megalapítója, az állami gyer-
mekmenhelynek két évig volt igazgatója 
és az államvasutak nőgyógyászati orvosi 
tanácsadója. — Munkái: 1. A nagyváradi 
fehér-kereszt-egylet gyermekmenhelye le-
lenczügy-rendezésének erkölcsi, szocziá-
lis és takarékossági irányelve. Nagyvárad, 
1901. — 2. A nagyváradi gyermekmen-
hely irányelve. Bpest, 1902. — 3. A nagy-
váradi fehérkereszt-egylet Evkönyveiül— 
1903-ról. Nagyvárad. — 4. Az intézeti 
csecsemő-ápolásról. Bpest, 1904. — Kéz-
iratban : A rachitis foetalis, egyetemi 
pályanyertes munka 1893. 

Önéletrajzi adatok és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Rácz Pál, ev. ref. lelkész Vörösmarton 
(Baranyam.). — Egyházi beszédei vannak 
a Fördős, Papi dolgozatok gyászesetekre. 
Kecskemét, 1859. cz. gyűjtemény VIII. k. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Rácz Pál, róm. kath. plébános stein-
bachi czímzetes prépost és szentszéki 
ülnök, szül. 1824. jan. 24., segédlelkész 

11* 
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volt 1847. ápr. 3-tól Beregszászon, T.-
Ujlakon, Szatmárt, hol 1850-től gymna-
siumi tanár, 1855-től administrátor Jó-
zsefházán, 1858. Csomaközön, 1871. 
alesperes a nagy-károlyi kerületben és 
plébános F.-Gyarmaton, 1876. szent-
széki ülnök, 1882-től nagybányai plébá-
nos, 1888. steinbachi prépost, 1889. Nagy-
bánya kerületi alesperes, 1891. zsinati 
vizsgáló. Meghalt 1900. jan. 7. Szatmárt. 
— Német imakönyvet adott ki 1872-ben 
névtelenül. 

M. Sión 1893. 154. 1. — Schematismus O ier i 
dioec. Szatmáriensis 1901. 148. 1. 

Rácz Péter, a debreczeni ev. ref. kollé-
giumban a természettan és mennyiségtan 
hallgatója. — Munkája : Tabula exhibens 
delineationem regni Hungáriáé in suos 
comitatus div. Offer t . . . (1782). 

Szinnyei Könyvészete. 

Rácz Péter. — Munkája : Vallási pár-
huzamok, unió és még valami. Nagy-
Várad (1842.). 

Petrik Bibliogr. 

, Rácz Sámuel, bölcseleti és orvosdok-
tor, egyetemi tanár, szül. 1744. márcz. 
30. Pesten, ref. székely szülőktől, később 
a jezsuiták térítették át és nevelték; 
1772-ben már végzett orvos volt, midőn 
mint Az emberi élet általános ismeretét 
tanító könyvének élőbeszédében (1802) 
í r ja : «Bécsben (a hol tanult és 1773. u. 
ott nyert orvosdoktori oklevelet) számos 
betegek észlelésével és gyógyításával fog-
lalkozók.» Majd Nagybányán királyi 
kamarai és városi főorvosi hivatalt 
viselt 1777-ig. Mária Terézia királynő 
1769 végén a nagyszombati egyetem há-
rom karához, t. i. a hittani, bölcseleti 
és jogtanihoz, ezen utóbbit újabb ado-
mányokban részeltetvén, az addig ott nem 
létező orvosi kart is kapcsolta, azt taná-
rokkal ellátta és az egész egyetemet a 
Van Svieten ausztriai főorvos és biro-
dalmi közoktatási miniszter által a bécsi 
és prágai egyetemekre nézve behozott 
módszer szerint kormányozni elrendelé. 

A magyar orvosegyetemi tanári testület 
öt tanárból állott, kikhez miután az egye-
tem a jezsuitáknak 1773-ban történt el-
töröltetése után azok kezéből nem csak 
kiesett, de újabb 1770-ben történt átala-
kíttatásától számítva már királyi egyetem 
czíme alatt még hét évig Nagyszombat-
ban tartózkodása után 1777-ben Budára 
a királyi palotába áthelyeztetett; ekkor 
az addig foglalkozó öt tanárhoz Rácz 
Sámuel rendkívüli tanárnak neveztetett 
ki, a mit ő 1794-ben kiadott «Borbélyi 
tanításainak» első darabjában követke-
zőleg említ meg: «Legelőbb a borbélyo-
kat a belső nyavalyáknak orvoslására 
közönségesen a budai Universitásban ta-
nítani kezdette a könyvszerző 1777. eszt. 4 
nov. 1. napján. Ilyen tanítások ennek 
előtte Magyarországban sohasem voltak.» 
Ezen időtől fogva szakadatlan munkás-
ságot fejtett ki R. az orvosi tudomány 
minden ágának magyar nyelven való 
tanításának meghonosításában, melynek 
egyes szakmáiban valóságos alapítója s 
atyja csakugyan ő volt. 1780. szept. a 
boncztan rendes tanára lett 1200 n. fo-
rint fizetéssel, de a gyakorlati orvostan 
tanítására sebészek számára 200 forint 
jutalomdíj mellett azontúl is kötelezve 
maradt; ezenkívül a katonai kórházban 
nyilvános leczkéket tartott a betegágyak-
nál s egyszersmind igen széles és sze-
rencsés orvosi gyakorlatot folytatott a 
fővárosban; 1786—92-ig boncztant, 1792— 
1807-ig élettant tanított; 1780—81., 1785— 
1786., 1790—91. és 1796—97. dékáni 
hivatalt viselt, 1793-ban pedig az egyetem 
rektorává választatott. A magyar, német, 
latin nyelven kívül jártas volt a görög 
és franczia nyelvben is. Mária Terézia 
királynő koronás arany-érdempénzzel, 
s nem tudni, mikor és ki, királyi 
tanácsosi czímmel tisztelte meg; ezen-
kívül Hont megye karai és rendei tábla-
biráik sorába vették fel. Fiát 1797-ben a 
nógrádi felkelő nemes sereghez állította és 
saját költségén tartotta. Meghalt 1807. febr. 
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2 4 Pesten. Csokonai versben üdvözölte. 
— Munkái: 1. Az emberi élet általános 
ismeretét tanító könyve. Buda, 1772. (2. 
kiadás. U. ott, 1802.). — 2. Dissertatio 
inaug. medica de sanitate conservanda. 
Yindobonae, 1773. — 3. Orvosi oktatás, 
mellyben a leggyakrabb és legközönsége-
sebb belső nyavalyáknak jelei és orvos-
ságai röviden leiratnak. Buda, 1776. (2. 
kiadás, «mellyet az autor magáénak is-
mert, szaporított és megjobbított. Az 
orvosságoknak magyar és deák lajstro-
mával». Pozsony és Kassa, 1778. Ürményi 
Józsefnek, a magyar udvari kanczellária 
referendáriusának ajánlotta, mert az «tel-
jes szívességgel javasolta felséges asszo-
nyunknak, hogy ez a neme is behozat-
nék az orvosi tudománynak országunkba, 
melly a falusi borbélyokat oktatná a kö-
zönségesebb nyavalyáknak orvoslására»). 
— 4. Prolusio academica de utili et 
necessaria chirurgiae cum medicina con-
junctione habita Budae die 1-ma No-
vembris 1779. Budae. — 5. Orvosi taní-
tás, mellyet az ausztriai borbélyok szá-
mára 1776. eszt. német nyelven kiadott 
báró Störck Antal, mostan pedig ma-
gyarra fordított. U. ott, 1778—80. Két 
kötet. — 5. A salétrom főzésnek legköny-
nyebb és legbizonyosabb módgya, mely-
lyet 1778-ik eszt. a felséges cs. és kir. 
tárháznak költségén német nyelven ki-
adott Haeckel István. Magyarra ford. U. 
ott, 1780. (2. kiadás Dugonics A. arcz-
képével. Pest, 1783. 3. kiadás. Pest, 1786. 
Rajzzal). — 7. A borbélyságnak eleji, 
mellyeket németül és deákul kiadott 
Plenck József Jakab. Magyarra fordította, 
két képpel és némely hasznos czikkei 
szaporította. Buda és Pest, 1782. — 8. 
Oratio ad sodales Marianos, quam co-
mes Vincentius Szapáry, de Eadem, gram-
matices in tertium annum alumnus, dum 
Albo sodalitatis infeceretur, in suae erga 
sanctissimam matrem venerationis con-
testationem edi distribuique curavit die 
17. Martii anno 1782. (Editio 3. Pestini, 

1794.). — 9 . A skarlátos hidegnek leírása 
és orvoslása. U. ott, 1784. (Benkő Sámuel 
műve magyarra fordítva.) — 10. Com-
pendiaria myologiae institutio. U. ott, 
1785. — 11. 'Iotxpiual rcapaivsaeic *. t. 
X. Msxatppaoô-eioat e'.c t j ^ ä v SiaXsxTov 
napâ IsoupY'.ou 'Ioavvoö Zaßipa. 'Ev Hsoxa. 
1787. — 12. Anmerkungen über den Fü-
reder Sauer brunn. Gesammelt und heraus-
gegeben von Alexander Aratschy. Pest, 
1787. — 13. Beschreibung des Füreder 
Sauerbrunnens. Herausgegeben v. Ale-
xander Arátschy. U. ott. 1788. — 14. 
Aphysiologiának rövid sommája, mellyet 
a magyar olvasóknak hasznokra kiadott. 
U. ott, 1789. (Szerző arczk. Latinra Pe-
terka József Sebestyén, fordította. U. ott, 
1810.). — 15. Beszéd a nemes magyar 
nemzethez, hogy Magyarországban lehet 
s kell is a magyar nyelvet és a magyar 
tanításokat felállítani, és hogy az univer-
sitásnak Pest legjobb hely. Hely n. 1790. 
— 16. A borbélyi tanításoknak első da-
rabja. Az anatómiáról, physiologiáról, 
materia medicáról, chirurgiáról és bába-
ságról. (Elől a szerzőhöz intézett költe-
mények : Ányos Pál, Földi János és 
Csokonaitól.) Második darabja. A törvé-
nyes orvosi tudományról és az orvosi 
politziáról. (Elől költemények: Kármán, 
Váradi Balassy Pál és R. S. tanítványai-
tól.) U. ott, 1794. — 17. Orvosi praxis. 
Budae, 1801. Két rész. (Störck Antal báró 
munkájának ford. Ism. Annalen der Ös-
terr. Literatur 1802. 36., 37. sz.). — 18. 
Notio generalis vitae corporis humani, 
quam in usum domesticae exercitationis 
edidit. U. ott, 1801. Szerző arczk. (2. 
bőv. kiadás. U. ott, 1802.). — 19. Notio 
potentiarum incitantium quam qua sup-
plementum ad suam vitae notionem edi-
dit. Pesthini, 1805. — Arczképe: réz-
metszet 14. sz. munkájában. 

.11. Hírmondó 1780. 85. SZ. — Révay, P l a n u m . 
V i e n n a e , 1790. 83. 1. — 1807: Hazai Tudósítá-
sok I . 17. , Vereinigte O/ner-Pester Zeitung 18. 
s z . Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e . B u d a e , 1735. 
— Vasárnapi Újság 1859. 25. SZ. a r c z k . ( K á t a y 
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Gábor). — Siinnyei Könyvészete. — Pauler 
Tivadar, A budapesti m. kir. tudomány-egye-
tem története. Bpest, 1880. — Petrik Bibliogr. 
— Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I I . , V . — Hő-
gyes Emlékkönyve. Bpest, 1896. 141. 1. 

Rácz Sándor, szinész, ki 50 évig szí-
nészkedett ; meghalt 1859. decz. Miskol-
czon 73 éves korában. — Munkája: 
Emléklapok egy aggszinész életéből. Mis-
kolcz, 1856. (Bő kivonatban ismerteti Dux 
Adolf, Pester Lloyd 1858. 15., 16. sz.) 

Hölgyfutár 1856. 10. Sz. — Petrik B i b l i o g r . 

Rácz Sándor, m. kir. posta- és táviró-
főtiszt, a budapest—lipótköruti táviróhi-
vatal főnöke és a vasúti tisztképző tanfo-
lyam rendes tanára, szül. 1849. szept. 
30. Hajdú-Nánáson ; a hat gymnasiumi 
osztályt u. ott, a VII. és VIII. Késmárkon ; 
az érettségi vizsga letétéle után pedig 
1870-ben a Budapesten tartott távirótiszti 
tanfolyamot végezte. Ugyanazon év decz. 
31. kinevezték gyakornoknak Nyíregyhá-
zára ; azután Debreczenben, Nagyvára-
don, Kassán hivataloskodott, mely utóbbi 
helyen 1872-ben rendes joghallgató volt. 
1873-ban Budapestre helyeztetett át, hol 
1874-ben a műegyetem rendes hallgatója 
lett, 1879—80-ban pedig mint bölcselet-
hallgató a kísérleti természettant, felsőbb 
mennyiségtant és államszámviteltant ta-
nulta. 1887. jún. 25. postai szakvizsgát 
tett és ugyanezen évben a vasúti tiszt-
képző tanfolyamhoz a «távírda szolgá-
lat» rendes tanárának neveztetett ki. 
Meghalt 1893. május 20. Budapesten. — 
Czikkei a Posta- és Távírda Közlönyben 
(1875. a táviró tisztviselők és a táviró 
szakirodalom fejlesztése érdekében írt 
czikkek és könyvismertetések); a M. Tiszt-
viselőben (1875. A posta és távírda egye-
sítése, A hivatalnokok kötelezettségei és 
jogai az állammal szemben, A.jegy alatt); 
a M. Közlekedésügyben (1875—76. A táv-
irdaállomások és jelzőkészülékek kikap-
csolása zivatar alkalmával, A távirdai 
vonal- és forgalomzavarok, A postain-
tézmény fejlődése, különös tekintettel ha-
zánkra, A földrajz a posta- és távirdánál, 

H. betű alatt, A tengeralatti távirdai ve-
zetékek, Hajdú Sándor névvel, Adatok 
a villamosság és delejesség történetéhez,. 
A postaügy Japánban, Hajdú S. névvel, 
A távirdaigazgatósági szakkönyvtárak, 
Egy adat a villamos távírás történeté-
hez, A török postaügy,Hajdú S. névvel); 
a Nemzetgazdasági Szemlében (I. A bel-
földi távirati árszabás megváltoztatása, 
1886. Kereskedelem a villamossággal és 
villammonopolium); a Ludovica Aka-
démia Közlönyében (1890. könyvism. r 
1891. A hadi távíró, 1892. A vasutak 
hadászati szempontból); a Pallas Nagy 
Lexikona első köteteiben a távirászati 
czikkeket írta. — Munkái: 1. Granfeld 
Aug. Ede, Hughes -perfecter-rendszerey 

vagyis a többszörös levelezés egy távíró 
vonalon. Bpest, 1879. 8 ábr. — 2. Ma-
gyar távírda Naptár 1879. és 1880. évf. 
U. ott. — 3. A bécsi nemzetközi 1883. 
évi villamos kiállítás vasúti része és a 
villamos vasút. U. ott, 1884. 78 ábrával. 
(Bővített különnyomat a Vasúti és Köz-
lekedési Közlönyből.) — 4. Vasúti táv-
írás és jelzés. U. ott, 1888. Két rész. — 
5. A Hughes-féle és a többszörös betű-
nyomó táviró gépek. U. ott. 1889. 43 áb-
rával. — 6. Budapest távíró- és távbeszélő 
ügye 1889-ben, különös tekintettel a köz-
ponti távíró hivatalra. Kolozsvár, 1890. 
— 7. A vasúti távirda-szolgálat. U. ott, 
1891. Két kötet, 417 ábrával. (A vasúti 
tisztképző tanfolyam kiadványa). — Szer-
kesztette a Közlekedés cz. heti szaklapot 
a posta és távírda köréből 1875-ben, a 
Távírda Közlönyt 1878. és 1879-ben, a 
Telegraf (1883) és Villám (1884) cz. szak-
lapokat (előbbi heti, utóbbi két heti köz-
löny. 

ill. Könyvészet 1886., 1893. — Vasárnapi Újság 
1893. 22. sz. (Nekr.) — Önéletrajzi adatok és 
gyászjelentés. 

Rácz Sándor, cs. kir. tüzérfőhadnagy. 
— Munkája: Die parabolische Theorie 
und derenZusammenhang mit den Schiess-
u. Wurftafeln der k. k. öst. Artillerie, nebst 
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einem Anhange über einige artilleristische 
Tagesfragen. Mit 3 Tafeln. Comoro, 1872. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rácz Sándor, m. kir. vinczellériskolai 
igazgató és szőlészeti, borászati felügyelő. 
A Borászati Lapok munkatársa. — Mun-
kái : 1. Homoki szőlők telepítése, tekin-
tettel a lilloxera elleni védekezésre. Bpest, 
1891. — 2. Szölöültetés futóhomokba. U. 
ott, 1894. (Németül, ü. ott, 1894.). — 3. 
A szölösgyáli gazdaság leírása. U. ott, 
1896. — 4. A homoki szőlőmívelés. A 
m. kir. földmívelésügyi miniszter meg-
bízásából. U. ott, 1901. 2. teljesebb át-
dolgozott kiadás. (A m. kir. földmívelés-
ügyi miniszter Kiadványai 1901. I.). 

.)/. Könyvészet 1891. 

Rácz Sándor, felső kereskedelmi iskolai 
tanár Pécsett, szül. 1875-ben Bujon (Sza-
bolcsin.) ; középiskolai tanulmányainak 
befejeztével két évre a párisi Sorbonneba 
iratkozott be. Párosból hazajövetelével 
a kolozsvári egyetemen a magyar és 
franczia irodalmat hallgatta. — Beszélyei 
és czikkei a Szamosujvárban (1897. Bour-
get Le David cz. beszélye »Kiengesztelő-
dés« cz.); a Kolozsvári Lapokban (1900. 
Prosper Merimée, Matteo Falcone cz. 
beszélye); a Pécsi Naplóban (1905. A 
franczia irodalomról és kiválóbb franczia 
írókról). — Kéziratban: Franczia közép-
kori elbeszélők műveiből szemelvények). 

Bányai Elemér tanár szives közlése. 

Rácz Soma (parasznyai), állami fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1861-ben Loson-
czon (Nógrádm.); középiskoláit szülő-
városában és Beszterczebányán, az egye-
temet Budapesten végezte. 1885-ben tett 
tanári vizsgát a latinból és görögből; 
azóta főgymnasiumi tanár Zomborban, 
hol a felsőbb kereskedelmi iskolában 
egyszersmind a német nyelvet is tanítja. 
— Költeményt és tárczaczikkeket írt a 
Képes Cs. Lapokba (1880—81), az Ország-
Világba; czikke a Zomboriáll.főgymn. Ér-
tesítőjében (1889. Állapothatározó és attri-
bútum, 1894. CicerodeimperioCn. Pompei 

cz. beszédénekphraseologiája). — Munkái: 
I. M. T. Ciceronis de Imperio Cnaei 
Pompei oratio ad quirites. Latin szöveg be-
vezetéssel. Praeparatióval ellátva. Bpest, 
1893. (Latin praeparatiók 20—22. füzet). 
— 2. Latin nyelvkönyv. Középiskolák I. 
II. osztálya számára. U. ott, 1902. (Ism. 
Hivatalos Közlöny 15. sz. 1903 : Tanár-
egvlet Közlönye és M. Paedagogia). — 
3. Latin olvasókönyv. Középiskolák I. és 
II. osztálya számára. Képekkel. U. ott, 
1902. (Ism. Hivatalos Közlöny 15. sz., 
1903: Egyet. Philol. Közlöny és M. Pae-
dagogia). 

;)/. Könyvészet 1894., 1902. — Schak Béla, 

Kereskedelmi iskoláink és tanáraik. Bpest, 
1896. 21. 1. — Vajda Emil N é v k ö n y v e 237. 1. 
— A zomkori áll. fögymnasium Értesítője 1904. 

Rácz Tamás (miklósvári), theologiai 
tanuló a heidelbergi egyetemen, erdélyi 
származású. — Munkái: 1. De Justifica-
fo'emepeccatoris apud Deum, resp.&author 
17 Julii 1613. (Pareus, David., Collegium 
Theologicum. Heidelbergae, 1620. II. Dis-
putatio X.). — 2. Disputatio De gratia 
et libero arbitrio, resp. & author 7. Dec. 
1613. (Pareus, David., Colleg. Theolog. 
Heidelbergae 1620. II. 148. 1.). — 3. De 
Christo mediatore, resp. 27. Aug. 1614. 
(Pareus, David., Colleg. Theol. Heidel-
bergae, 1620. II. 179. 1.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Rácz Vilmos. — Munkái: 1 A hadi 
fenyítőtömények a magyar honvédségre 
alkalmazva. Bpest, 1818. — 2 .Az ausztriai 
általános polgári törvénykönyv, minden 
arra vonatkozó rendeletekkel, különös 
tekintettel annak Magyar-, Horvát-, Tót-
ország, a Szerbvajdaság s a Temesi Bánság 
és Erdélybeni alkalmaztatására. Bécs, 
1854. Két kötet 3 részben. 

Petrik B ib l iogr . 

Rácz Vilmos, levéltárnok, szül. 1847. 
körül Kulán (Bács-Bodrogm.); sok évig 
volt a bácsbodrogmegyei gazdasági egye-
sület titkára, a megye közgazdasági elő-
adója és bizottsági tagja; utóbb városi 
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levéltárnok lett Szabadkán, a Ferencz 
József-rend lovagja. A mezőgazdaság és 
ipar érdekében fejtett ki hasznos tevé-
kenységet. Meghalt 1887. aug. 30. Zom-
borban. — Czikkei a Gazdasági Lapokban 
(1872. Svájczi levelek, 1873. A borjuk 
értékesítéséről, A téli takarmányozás ki-
számítása, A nemzet gazdasági érdeme, 
1874. A belgiumi sertéstenyésztés); a 
Borászati Füzetekben (1872. A szőlősár-
gaság); a Természetben (1872. Vad marha, 
Bos urus, Bos bizon, 1873. A föld összes 
termelése, 1875. Adatok Svájczról); a 
Gyakorlati Mezőgazdában (1873. A szőlő 
apró ellenségei); a Nemzetgazdasági 
Szemlében (IX. A kender nemzetgazda-
ságunkban) ; ezeken kívül sok czikket 
írt a vármegyei lapokba. — Munkái: 1. 
Cultur és munka. Pest, 1873. (Nyomatott 
Zürichben.) — 2. Hazánk művelődési 
érdekeihez. Vonalok. Bpest, 1875. — 3. 
Bács- Bodrogmegye mezőgazdasági viszo-
nyainak felvétele. A gazdasági egyesület 
programja. Szakosztályok szervezése. 
Közlemények a megyei gazdasági egye-
sület nyári közgyűlése alkalmára. U. ott, 
1879. —- 4. Közgazdasági viszonyok a 
Bácskában. Szabadka, 1884. — 5. A ken-
der nemzetgazdaságunkban. Bpest, 1884. 
(Ism. Nemzetgazdasági Szemle 1885.) — 
6. A búza a nemzetközi piaczon. A búza 
termelése és forgalma, különös tekintettel 
a magyar búzára. U. ott, 1885. — 7. 
Növénytermelési viszonyaink a Bácská-
ban. Zombor, 1887. (Különnyomat). — 
Szerkesztette a Szabadkai Közlönyt más-
fél évig a kiadó neve alatt. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Pesti Napló 18S7. 
240. sz. esti k. — Eisziingstein K ö n y v é s z e t e . 

Rácz Zsuzsánna, Rácz Márton mis-
kolczi orvosdoktornak leánya. — Mun-
kája : Miskolcz városában 1815—18. eszt. 
búza szükségben felsegélő jegyzések . . . 
Elsőben a mindennapi kenyérnek . . . 
annak utánna az ételekben elkészítések-
ben . . . végre ezen megbecsülhetetlen Is-
ten áldásának hasznait az Ínségben . . . 

Búza szükségéllő jegyzetek, melyekben a 
földi-almának, vagy krumplinak, ezen Is-
tenáldásának hasznait és Ínségbe estek-
kel bővebben megesmértetvén, hogy azok-
kal helyesebben élést megtanulják. Mis-
kolcz 1816—18. Három füzet. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rácz (Rátz) Böszörményi János, ley-
deni theologiai tanuló. — Munkája : Dis-
putatio Theologica De Gloria Temph 
secundi seu Zorobabelis, Qvam, Favente 
Deo Opt. Max. Sub Praesidio Clar. ac 
Doct. Viri, D. Christophori Wittichii . . . 
in Academia Lugd. Batava . . . Publice 
ventilandam proponit Johan. Rátz Boe-
sermenyi, Ungar. Ad diem 11. Julii. 
Lugduni Batavorum . . . M.DC.LXXVI. 
— Latin és magyar verse van Utrecht-
ből a Justa Piis Manibus (Basel, 1674), 
latin verse Utrechtből 1674. szept. 15. a 
Vota Solennia (Basel, 1674) és héber 
verse a Joseph us Nagyari, Disputatio 
Theologica (Leyden, 1676) cz. munkákban. 

Szab ó-Hei le br an t, Rég i M. K ö n y v t á r III. 
2. rész 80. 1. 

Ráczkevi István, miskolczi (Borsodm.) 
nemes származású, a debreczeni ev. ref. 
főiskola tanulója volt, hol 1592-ben lé-
pett a felső osztályba s onnét a heidel-
bergi akadémiára ment theologiát ta-
nulni. — Munkái : 1. Theoremata 
Ethica de principiis et diíferentiis actio-
num humanarum ; praes. Melchiore 
Adamo, Heidelbergae die 21. Juli. 1602. 
— 2. Assertationes Metaphysicae de sim-
plicibus passionibus entis unitate, veri-
tate, bonitate; praes. Arturo Jonstown. 
U. ott, 1603. — 3. Theses Physicae de 
loco ; praes. M. Christiano Rumphio. U. 
ott, 1604. Ajánlotta Homonnai Drugeth 
Bálintnak DIscIto Misererl évben. 

Új HI. Athenás 581. l a p . — Szabó-Hellebrant 
Régi M. K ö n y v t á r u l . 1. rész. 294., 297., 301. 1. 
— Irodalomtörténeti Közlemények 1898- 460 1. 

Ráczkevi István, franekerai tanuló, 
miskolczi nemes származású. — Két 
sornyi latin verse van a Hedera Poeti-
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caban (Debreczen, 1686); üdvözlő verse 
van a Vecsey (Georgius) Dissertatio Me-
taphysica (Franequerae, 1692) és Par-
schitius (Stephanus) Dissertatio Medica 
(Frankfurt, 1693.) cz. munkákban. 

Szab ú-Helle br ant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész. 

Rada István, theologiai doktor, vesz-
prémi kanonok, szül. 1854. júl. 9. Pápán 
(Veszprémm.), hol az alsó négy gymna 
siumi osztályt a benczéseknél, a többi 
osztályokat a czisztercziták pécsi főgym-
nasiumában, a theologiát a veszprémi 
papnevelőben végezte; magasabb kikép-
zés végett, miután 1877. júl. 15. misés-
pappá szentelték, a szent Ágostonról ne-
vezett bécsi papnevelő-intézetbe került, 
melynek tagja volt 1882. máj. 12-ig, a 
mikor a bécsi egyetemen theologiai dok-
tori oklevelet nyert. Egyházmegyéjébe 
visszatérte után Pápán mint segédlelkész 
működött; de már 1883-ban egyházme-
gyei iktató és levéltárnok, 1884. szent-
széki jegyző lett. 1886—96-ig a gymna-
siumi hittanárokat vizsgáló bizottság pót-
tagja volt. Az 1888—89. tanév második 
felében a püspöki lyceumban az egyház-
jogot adta elő. 1890-ben püspöke kine-
vezte titkárának. 1891 óta pápai tiszte-
letbeli kamarás, zsinati vizsgáló és szent-
széki ülnök, 1898. nov. 23. óta pedig 
székesegyházi kanonok és irodaigazgató. 
1902. jún 6. a bold, szűz Máriáról ne-
vezett csöpőfői czímzetes prépost és egy-
szersmind segiisdi főesperes lett. Irodalmi 
működéseért a budapesti egyetem hittu-
dományi kara hittudorává és a szent 
István-társulat tudományos s irodalmi 
osztálya tagjává választotta. Az előkelő 
udvari papok Rómában székelő kongre-
gácziójának tagja. — Legtöbbnyire for-
dított dolgozatai, bírálatai és könyvismer-
tetései jelentek meg 1876 óta a követ-
kező hírlapokban és folyóiratokban: M. 
Korona (Pápai álnévvel), Magy, Állam, 
Szépirodalmi Kert, Katholikus Szemle, 
Theologiai Folyóirat, Religio (Pápai ál-

névvel), Hittudományi Folyóirat, Remény, 
M. Szemle, Veszprém, Veszprémi Közlöny, 
Veszprémi Hirlap, Zalai Közlöny és Pápai 
Lapok. — Munkái: 1. Bertalan-éj. Irta 
Bolanden Konrád, ford. Bpest, 1879. (2. 
kiadás : Bolanden összes műveinek Dvor-
zsák-féle kiadásában. U. ott, év n.). — 
2. A műlovar leánya. Br. Brackel Fer-
dinand után ford. Veszprém, 1884. (2. 
átdolg. kiadás. Bpest, 1905. Szent-István-
Társulat Családi Regénytárában). — 3. 
Szeressetek! Marchai V. után ford. Vesz-
prém, 1885. (2. kiadás. Bpest, 1904.). — 
4. Egy tékozló fiú emlékiratai. M archal 
V. után ford. Veszprém, 1885. — 5. Val-
briant. Craven Ágostné után ford. U. ott, 
1888. — 6. A vértanúk. Chateaubriand 
után ford. Bpest, 1888. (Olcsó Könyvtár 
236. 591—598.). — 7. A keresztes vité-
zek. Bolanden Konrád után ford. U. ott, 
év. n. (Dvorzsák-féle összes kiadás). —8. 
Egy jezsuita regénye. Beugeny d'Hagerue 
után ford. Veszprém, 1889. — 9. Moliére 
élete és munkái. Kreuten V. után ford. 
Bpest, 1890. — 10. XIII. Leó pápa 
körlevelei. Veszprém és Bpest, 1891., 
18Ü3 és 1896. Négy füzet. — 11. Keresz-
tény leánykák bokrétája. Marchai V. után 
francziából ford. Veszprém, 1892. (Ism. 
Veszprém 37. sz.). — 12. Az utolsó 
Abenszerads. Chateaubriand után ford. 
Bpest, 1892. (Olcsó Könyvtár 302., 801.). 
— 13. Vademecum sacerdotum in sacra 
solitudine. U. ott, 1894. — 14. Idegcfiböl. 
Elbeszélések. Több szerző után ford. 
Veszprém, 1896. (Ism. Budapesti Szemle 
87. köt., Irodalmi Közlöny 4. sz., Magy. 
Szemle 40. sz.). — 15. A néprontók. Bolan-
den Konrád után ford. U. ott, 1896. — 
16. Alkonyat felé. Jeske-Choinski Tivadar 
után ford, U. ott, 1898. — 17. D'Abrut 
ezredes három párbaja. G. de Beugny 
d'Hagerue után ford. Bpest, 1900. Két 
kötet. (Szent-István-Társulat Családi Re-
génytárában). — 18. Eliane. Craven 
Ágostné után ford. U. ott, 1900. Két kö-
tet. (Szent-István-Társulat Családi Re-
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génytára VII., VIII.). — 19. Egy párbaj. 
Filippo Crispolti után ford. U. ott, 1902. 
— 20. A hiábavaló gazdagság. Jeanne 
Mairet után ford. Bpest, 1902. Két kötet. 
(Szent-István-Társulat Családi Könyvtára 
XXIV., XXV.) — 21. Dajkamese. Jean de 
la Bréte után ford. Veszprém, 1903. — 
22. Az utolsó rómaiak. Jeske-Choinski 
Tivadar után ford. U. ott, 1903—1904. 
— 23. Ki a tettes ? Bűnügyi regény. 
Thieme Frigyes után ford. Bpest, 1904. 
(Előbb a M. Államban). — 24. Magyar-
országi szent Erzsébet. Horn Emil után 
ford. U. ott, 1905. — 25. A palmyrai 
királyasszony. Regény. Cüppers Ádám 
József után ford. U. ott, 1905. (a M. 
Állam 75. és köv. számaiban). 

Kisilingstein Könyvészete és Dr. Lukcsics 
József szíves közlése. 

Rada József,\ orvos-sebészdoktor, szü-
lész- és szemészmester, Mézőtúr város 
főorvosa, szül. 1832-ben, orvosdoktori 
oklevelet 1865-ben nyert Budapesten. — 
Czikkei a Gyógyászatban (1866. Levél 
O-Zólyomból, Közlemény a choleráról, 
1874. Mezőtúri levél, A járványos keleti 
cholera keletkezése és lefolyásáról Mező-
Túron, A zárt lágyéksérvek kezeléséről); 
a Gazdasági Lapokban (1866. A legközön-
ségesebb betegség szarvasmarhánál, A 
sertések orbáncza); az Államorvosban 
(1874. Adatok az orvostörvényszéki gya-
korlatból). 

Oláh Gyula, Magyarország egészségügyi 
személyzete. Bpest, 1876. 150 1. és a m. n. 
múzeumi hirlapkönyvtár példányaiból. 

Radácsi György, ev. ref. theologiai 
tanár, szül. 1846. decz. 31. Szepsiben 
(Abauj-Tornam.); Sárospatakon tanult, 
hol a theologiai tanfolyamot 1871-ben 
végezte. Ekkor u. ott segédtanár, majd 
miután külföldön is gyarapította isme-
reteit, 1873. rendes tanár lett a főgym-
nasiumban, míg 1877. a theol. akadémiára 
választatott meg a bibliai tudományok 
tanszékére. A m. protestáns irodalmi tár-
saságnak választmányi tagja, a tiszán-

inneni egyházkerületnek 1892 óta tanács-
birája, 1896 óta egyszersmind főjegyzője, 
az egyetemes konventnek előbb pót-, 
1896. óta rendes tagja és jegyzője, az 
egyetemes tanügyi bizottságnak szintén 
tagja. A sárospataki irodalmi körnek egy 
ideig jegyzője, később másodelnöke is 
volt. Legnagyobb mérvben az ő érdeme 
a gönczi Károli-szobor felállítása. — 
Czikkei a Prot. Egyh. és Iskolai Lapban 
(1875-77., 1879. Székfoglaló beszéd a 
sárospataki ref. főiskola imatermében 
1878. jún. 24. A protestáns zsoltáros 
könyvekről); a sárospataki ev. ref. fő-
gymnasium Értesítőjében (1883. Tanév-
nyitó beszéd); a Sárospataki Lapokban, 
melynek 1882—86-ban társ-, 1887—96. 
fel. szerkesztője volt, számos czikke je-
lent meg (1886. A História Hungarorum 
Ecclesiastica és az irodalmi érdek, 1887. 
A konvent és «az irodalmi társaság», 
Fordítási kísérletek és Dávid zsoltárai-
nak fordításából mutatványok, 1888. Az 
irodalmi társaság és a parokhiális könyv-
tárak, 1889. Magyar protestáns irodalmi 
társaság, A m. prot. irod. társaság szer-
vezkedése, 1890. Részletek a hazai régibb 
biblia-fordítók műveiből, A revideált bib-
liáról és bibliából, A vizsolyi biblia elől-
járó beszéde, 1892. Comenius Ámos Já-
nos, 1896. A Sárospataki Lapok törté-
nete) ; a Prot. Szemlében (1898. Az 
átdolgozott Károli-bibliáról és bibliából, 
1899. könyvism.); a Debreczeni Prot. 
Lapban (1902. Egyetemes énekügyi bi-
zottság jegyzőkönyve) sat. A biblia ma-
gyar fordításában és a fordításnak reví-
ziójában tevékeny részt vett a genezis 
és exodus, valamint a kis prófétáknak 
és a zsoltárok egy részének fordításával. 
— Munkái: 1. Ifjabb b. Vay Miklós 
emléke, felolv. 1886. jún. 27. a sáros-
pataki főiskola imatermében. Sárospatak, 
1886. — 2, A Károli-biblia háromszáza-
dos örömünnepének Emlékkönyve. U. 
ott, 1891. — 3. Emléklapok az 1859— 
1867-es osztálytársak sárospataki talál-
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kozójáról. U. ott, 1892. — 4. Ó- és új-
testamentomi szent történetek. Népiskolák 
számára. Irta Árvái József; átdolg. . . . 
U. ott, 1894. (XI. kiadás, 1897. XII. átdolg. 
kiadás. U. ott, 1899. Népiskolai Könyv-
tár II. és XV. k. 1900., XV. és XVI. 
kiad. 1903. U. ott). — 5. Emlékbeszéd 
Mudrány Andrásról. U. ott, 1900. — 6. 
Alkalmi beszéd, a sárospataki főiskolai 
ifjúság 1900. márcz. 15. hazafias emlék-
ünnepélyén elmondta. U. ott, 1900. — 
7. Warga Lajos emlékezete a főiskolai 
egyházkerület emlékünnepélyén 1901. 
szept. 2. U. ott, 1902. — 8. Árvay Jó-
zsef emlékezete. U. ott, 1904. — Szer 
keszti a tiszáninneni ev. ref. egyházkerü-
let Jegyzőkönyvét 1896 óta. — Kézirat-
ban : Bibliai tanulmányok és Ószövetségi 
kánontörténet. 

.V. Könyvészet 1886. — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 335. 1. — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s -
meretek Tára III. 122. 1. — Zemplén vár-
megye monographiája . (Magyarországi vár-
m e g y é k és városok. Bpest , 1905.) 

Rádai Lajos, jogi doktor, ügyvéd, szül. 
1853. aug. 18. Székesfej érvárt, hol közép-
iskoláit, az egyetemet Budapesten vé-
gezte ; jogi doktor 1877-ben lett; ügyvédi 
oklevelet 1879-ben szerzett. Pályáját mint 
ügyvéd Székesfejérvárt folytatja, ez idő 
szerint (1905) az ügyvédi kamara ügyésze, 
Fehérvármegye tiszteletbeli tiszti ügyésze, 
a közgazdasági bank és takarékpénztár 
részvénytársaság igazgatósági elnöke, a 
fejérmegyei takarékpénztár igazgatósági 
tagja, a zenekedvelők egyesületének igaz-
gatója, a polgári lövölde lövészmestere; 
mint városi bizottsági tag több albizott-
ságban, kivált a városi színházi bizott-
ságban fejt ki tevékenységet. Ráder csa-
ládi nevét 1874-ben változtatta Rádaira. 
— Munkái: 1. A tulajdon bölcselete. 
Bpest, 1875. (Az egyetemen pályadíjat 
nyert). — 2. A hatóságon kívül született 
gyermekek apasági keresete. Bpest, 1885. 
— Felelős szerkesztője volt a Székes-
fehérvár és Vidékének 1897-től 1900-ig. 

Petrik Könyvésze te . — Kiszlingstein Köny-
vésze te . — Századunk névvál toztatása i . Bpest , 
1895. 184. 1. és önéletrajzi adatok. 

Radák István dr. (álnév ?) — Mun-
kája : «The Gresham» életbiztosító-társa-
ság panamája. Eltűnt 13 millió. A 
«Gresham» a valóság tükrében. Hivata-
los és hiteles adatok alapján írta. I. rész. 
Bpest, 1904. 

M. Könyvészet 1904. 

Radákovics József. L. Vas Gereben. 
Radán Balázs, énekszerző a XVI. szá-

zadban, 1545. november a wittenbergai 
egyetemre iratkozott be; 1548-ban Deb-
reczen első reformált papjainak egyike 
volt ; 1552. deczember 1. Beregszászon 
jelen volt a zsinaton; 1553-tól bereg-
szászi pap, a hol 1556 előtt már 
meghalt, martiromságot szenvedett. — 
Háborúságnak idején való könyörgés cz. 
éneke maradt fenn a ref. énekes köny-
vekben. (Szilády Áron közli a Bégi M. 
Költők Tára V. k. 1—4 1. összesen 12 
strófa, neve a versfejekben). 

Szilády Áron, Rég i Magy. Költök Tára V. 
265—274. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 335. 
lap. (Négyesy László) és Bakóczi J á n o s 
j egyze te i . 

Radány Bertalan, bács-bajai növen-
dék-gyógyszerész. — Munkája: Gyógy-
szeres értekezések a kéklő gyulatsavról 
(acidum hydrocyanicum) és a férj any 
ibolatról (joduretum arsenici). Pest, 1833. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Radányi József, nyug. m. kir. szám-
tanácsos Brassóban, a brassói állami 
iskoláknál gondnoksági tag és ugyanott 
a róm. kath iskolabizottság elnöke. — 
Czikke a Székely Nemzetben (1898. 97., 
98. sz. Laktak-e székelyek Erdélyben a 
honfoglaláskor ? Vizsgálódások a széke-
lyek eredetéről. — Munkái: 1. Jézus 
születésének és halálának éve. Időszá-
mítás alapján. Brassó, 1887. — 2. Die 
Rotation der Himmelskörper oder das 
Gesetz der Axendrehung und Bahnbe-
vvegung. U. ott, 1889. 
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M. Könyvészet 1888. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Ráday Eszter (rádai), R. Pál, II. Rá-
kóczy Ferencz kanczellárja és Kajaly 
Klára leánya, szül. 1716. ápr. 24. Lo-
sonczon (Nógrádm.); férjhez ment gróf 
Teleki László, kir. kamarás, később erdé-
lyi jkir. főkormányszéki tanácsoshoz 1732-
ben; Meghalt 1764. jún. Gernyeszegen. — 
Leveleit 1732—1745-ből Jakab Elek is-
merteti a M. Szalonban (1890). Költe-
ményeket is írt. 

Bod Péter Örökké élö és az halál ;porán 
feljiil álló Groel. Rádai Eszter, gróf Teleki 
László kedves párjának szent Iván hava 
XVII. 1764. — Nagy Iván, Magyarország Csa-
ládai IX. 550., 552. lap. — Magyarország és a 
Nagyvilág 1875. 40. Szám. — M. Szalon XIII. 
1890. 623. 1. (Jakab Elek.) 

Ráday Gedeon (rádai gróf, idősb), bir-
tokos és országgy. követ, előbbinek test-
vérbátyja, szül. 1713. okt. 1. Ludányban; 
1732-ben Odera-Frankfurtba ment tanul-
mányainak folytatására, hol ápr. 19. irat-
kozott be, azonban csak egy évig hall-
gatta ott az akadémiai előadásokat. Midőn 
atyja 1733. máj. 20. meghalt, visszatért 
Ludányba s gazdasága mellett életét egé-
szen a tudományosságra és a nemzeti 
műveltség emelésére szentelte; a kül-
földi irodalomban való nagy jártassága 
is hozzájárult elhatározásának sikeréhez. 
Az atyja által megkezdett könyvtár gya-
rapítását nagyban előmozdította. Minden 
valamire való írót fölkeresett leveleivel, 
részint hogy munkára buzdítsa őket, ré-
szint hogy a könyvtárában hiányzó köny-
veket segítségükkel megszerezze. Felesége 
Szentpéteri Katalin, kivel 1740 táján kelt 
össze, megosztá vele a könyvgyűjtés 
fáradságát s kiválólag a magyar műve-
ket kisérte figyelemmel, míg maga R. a 
külföldiekre fordította legfőbb gondját. 
Akkor még szó sem volt nyilvános könyv-
tárakról ; ő maga küldözgette el a kért 
munkákat a tudósoknak és így lett a 
ludányi, később a péczeli kastély némileg 
középpontja az akkori szellemi életnek. 

A péczeli családi birtokon épített nagy 
kastélyban helyezte el könyvgyűjtemé-
nyét és így főképen ő tekinthető a híres 
R.-könyvtár második és fő megalapító-
jának. A magyar költészet története még 
nevezetesebb vonását jegyezte föl mű-
ködésének ; ő volt t. i. az első, ki német 
költők nyomán megkisérlette verseiben 
a rímet a szótagmértékkel egyesíteni s 
megalapítani az irodalomban az úgy-
nevezett R.-verselésmódot és ezáltal köz-
vetve a magyar költői dictio kiművelé-
sére is igen nagy hatással volt. Költői 
munkássága mellett részt vett a köz-
ügyekben is, miután felváltva Péczelen 
és Pesten tartózkodott. Az 1764. ország-
gyűlésen Pestmegye követe volt. II. Jó-
zsef 1782. febr. 8. őt és fiát ifj. R. Ge-
deont báróságra, II. Lipót pedig 1790. 
nov. 18. grófi rangra emelte. R. volt 
mestere Kazinczynak; a fejlett ízlésű 
aesthetikust és nagy műveltségű férfiút 
1772-benláttaelőször Kazinczy, mint deák, 
Sárospatakon és midőn 1782—83-ban 
Pesten volt patvarián, szabad idejének 
nagy részét R. körében töltötte s a két 
jeles ember közt a baráti érintkezés és 
levelezés állandó volt. A korabeli tudósok 
és írók csaknem mindnyájan hozzá for-
dultak terveikkel. Nála kopogtatott Bod 
Péter, hogy más nemzetek példájára «va-
lami literata societast» kellene fölállítani 
(1756. febr. 20.); az ő tekintélyének 
aegise alatt kívánt Bod Péter egy jó ma-
gyar grammatikát összeállítani s a régi 
históriás énekekből egy szemelvényt szer-
keszteni, a melyben deák, vagy más ide-
gen szók nem fordulnak elő, mert már 
a parasztok is deák szókkal élnek s a 
magyar nemes ifjak, a kik a katonaság-
tól hazakerülnek, megtámadják a nyelv 
tisztaságát. Nem kis hatással volt R. 
a kezdő írókra s így Kazinczyra is, 
hogy műveiket közzétenni segítette, elő-
fizetőket szerzett az újonnan megjelent 
munkáknak s maga is több példányra 
előfizetett. Félig tehát Maecenás-forma 
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szerepet is vitt s ebben kevésbbé volt 
válogatós. Az Orpheus iránt épen oly 
buzgó törekvéseket tanúsított, mint előbb 
a Magyar Museum iránt; ő volt Lande-
rernél a közbenjáró, sőt félig maga a 
szerkesztő. 1782. február 8-án fiával 
ifj. R. Gedeonnal együtt bárói, 1790. 
november 18. pedig grófi rangra emel-
tetett. Meghalt 1792. aug. 6. Péczelen 
— Művei legnagyobb s kétségkívül igen 
fontosrésze veszendőbe ment; fennmaradt 
munkái, többnyire mesék és fordítások, a 
M. Múzsában, Orpheusban és M. Museum-
ban elszórva jelentek meg. Zrínyi eposzá-
nak tanulmányozása mellett az Aeneis 
áttételével is bajlódott Gyöngyösi-féle 
négy rímes alakban; ennél azonban figye-
lemre méltóbb egy hősköltemény terve 
Árpádról, melyet ő bajnoki éneknek nevez, 
melynek azonban csak bevezetése jelent 
meg az 1787. M. Múzsában. — Munkája: 
Gróf Ráday Gedeon összes müvei. Össze-
gyűjtötte és bevezette Yáczy János. Bpest, 
1892. (A költő életrajzával. Olcsó könyv-
tár 314. sz. Ism. Budap. Szemle. 72. köt.) 
— Levelei Kazinczy Ferenczhez: Péczel, 
1786. jan. 3., Pest, jan. 15., márcz. 21., 
ápr. 26., nov. 23., 1787. márcz. 2., decz. 
3., 1788. jan. 4., febr. 15., jún. 2., 12., 
júl. 8., Péczel, júl. 28., Pest, szept. 22., 
decz. 11., 1789. jan. 20., febr. 19., márcz. 
1., 31., máj. 18., aug. 3., szept. 1., 13., 
Péczel, decz. 12., Pest, 1790. febr. 1., 
24., márcz. 8., Péczel ápr. 9., Pest aug. 
21., 30., 1791. jan. 26., febr. 6., 14., 28. 
és decz. 9. (Kazinczy Ferencz Levelezése 
I., II. kötet); kiadatlan levelei Aranka 
Györgyhöz 1789—92. (Závodszky Károly 
a Hon 1873. 168., 169. sz.). — Arczképe: 
rézmetszet, rajzolta Klimesch Tamás 
1788-ban, metszette Qu. Márk (Orpheus 
II. kötetében 1790. és Koppi Károly ha-
lotti Oratiójában. Pest, 1792.); metszette 
Mannsfeld (Kazinczy Munkái V. köteté-
ben) és kőnyomat Röhn és Grundtól, 
Pest, 1864. (a Koszorúban). — Névalá. 
írása : Zsebkönyv. Pest, 1821. melléklete. 

— Könyvtárát 1861-ben a dunamelléki 
ev. ref. egyházkerület országos gyűjtés 
útján 42,000 koronán vásárolta meg a 
budapesti ev. ref. theologiai akadémia 
részére. 

Orpheus I . I I . — E p h e m e r i d e s p o l i t i c o - l i t t e r . 
1792. 57. SZ. — )I. Hírmondó 1792. I I . 283. 1. 
arczk. — Koppi, Carolus, Oratio . . . Pest in i 
1792. arczk. — Toldy, H a n d b u c h der ung. 
Poes ie (I. köt . 212—218. 1., n é m e l y m e s é i : 
ezek közt a Róka és holló, Mátyás király 
három restje és a Zrínyi után szabadon dol-
gozott Török i f jú éneke köz l é séve l ) . — Kis 
János E m l é k e z é s e i I . 92. 1. — Toldy F., A 
magyar kö l tésze t k é z i k ö n y v e . Pest , 1853. I. 
562. 1. és Összegyűjtött m u n k á i III. 252. 1. 
— Ferenczy és Danielik, M a g y a r írók I. 376. 
1. — Arany János, K o s z o r ú 1864. I . 26. SZ. 
arczk. — Nagy Iván, Magyarország Családai 
IX. 550. , 552. 1. — Kazinczy Ferencz, M. P a n -
theon (Abafi, Nemzet i K ö n y v t á r XXXVI.). 
— Figyelő I., IV—VIII. XVIII. — M. Nemzet-
ségi Zsebkönyv I. Főrangú családok. Bpest , 
1888. 202. 1. — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e 
I . , I I . k ö t e t . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 336. 
1. — Irodalomtörténeti Közlemények I . 1891. 
(Váczy János) , II., V., VIII . , XI. 216. 1. — 
Egyetemes Philologiai Közlöny 1896. ( P a p 
Károly) . — Könyvészet 1892., 1898. — Va-
sárnapi Újság 1901. 49. sz. arczk. és gyász -
je lentés . 

Ráday Gedeon(rádai itjabbgróf), előbbi-
nek és Szentpéteri Katalinnak fia, val. 
b. titkos tanácsos, koronaőr, szül. 1745. 
máj. 30. II. József császár alatt mint Hont 
vármegye főispáni helytartója 1783. júl. 
28. kezdett szolgálni; 1785. április 11. 
a kir. tábla ülnöke, 1786. septemvir, 
1792. jan. 6. I. Ferencz király koroná-
zásakor belső titkos tanácsos, 1796-ban 
pedig korona-őr lett. 1784-ben magyar 
színjátszó-társaságot akart szervezni ; 
ebbeli törekvése azonban még korai volt. 
Meghalt 1801. július hó 10-én Pesten. 
— Levele Kazinczy Ferenczhez : Péczel 
1792. aug. 8. (Kazinczy F. Levelezése II. 
265. 1.). — Munkája: Klementina avagy 
a testamentom. Egy öt felhúzásokba lévő 
dráma. Irta báró Gebler Tóbiás Fülöp. 
Fordítva német nyelvről magyarra, az 
igaz hazafiak kedvekért. Pest, 1790. (Az 
Orpheus II. köt. 1790. borítékán ez áll: 
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«sok esztendőkkel ezelőtt ifjabb b. Ráday 
Gedeon fordította Gebler Clementináját» ; 
lehet, hogy előbb kéziratban volt és csak 
1790-ben jelent meg nyomtatásban. Pet-
rik ugyan e munka fordítójául Hatvany 
Istvánt nevezi meg.) 

,)/. Hírmondó 1801. I I . 108. Sz. — Kazinczy 
Ferencz. M. Pantheon (Abafi, Nemzeti Könyv-
tár XXXVI. 32. 1.) és Levelezése II. III. — 
y agy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i IX. 550., 
552. 1. — Népnevelök Lapja 1876. 16. SZ. — 
Irodalomtörténeti Közlemények X I I I . 131. 1. é s 
gyászjelentés. 

Ráday Gedeon (rádai ifj. gróf), a nem-
zeti színház főin ten dánsa, R. Pál kir. 
táblai ülnök és báró Prónay Ágnes fia, 
szül. 1806. jún. 23. Pesten ; gondos házi 
nevelés után Pozsonyban tanult, a jogot 
pedig Pesten 1823-ban végezte. Az 1825. 
országgyűlés főrendiházában jelen nem 
lévő atyját képviselte ; azután Pest vár-
megyében szolgált, hol megyei gyakorla-
tot szerzett. Később a megye közgyűlé-
sein szónoklatával kiváló szereplő volt 
és a hatalmas ellenzéki pártnak egyik leg-
bátrabb és legtekintélyesebb bajnoka lett, 
a ki az alkotmányos szabadságot és nem-
zeti jogokat a bécsi önkényes rendsza-
bályok ellenében minden alkalommal 
erélyesen és következetesen védelmezte. 
E szónokok és köztük R. is, részint hűt-
lenségi, részint becstelenségi pörbe idéz-
tettek. A kormány azonban el nem érhette 
kitűzött czélját, sőt csak még inkább 
élesztette az ellenszegülést. Pest vármegye 
Rádayt az 1839. országgyűlésre máj. 31., 
a gróf perbefogatása és üldöztetése da-
czára, sőt mondhatni, éppen ezért, köve-
tévé választotta. Ebből új nagy baj lett: a 
kormány most meg már a követválasz-
tási szabadságon és képviseleti független-
ségen ejtett sérelmet az által, hogy Rádayt, 
mint perben álló egyént, az országgyű-
lésen való megjelenéstől eltiltotta. Ebből 
támadt az országgyűlésen a híres Ráday-
ügy. Végre, hogy az országgyűlés ered-
ménytelenné ne legyen, úgy segítettek a 
bajon, hogy Rádayt önkéntes lemon-

dásra bírták és a sérelem tárgyát meg-
szüntették, erős óvástétel mellett a szabad 
követválasztás érdekében. A következő 
1844. országgyűlésre ismét megválasz-
tották és ekkor már akadálytalanul meg-
jelenhetett méltó helyén. Ott azután meg-
választották a nemzeti színház főigaz-
gatójává, mely ezúttal első ízben, 1845— 
1847. a lenagyobb ügyszeretettel és buz-
galommal viselt kormánya alatt élte 
egyik legszebb virágzási korát. Rendbe 
hozta a színház rendetlen és bonyolult 
viszonyait, jeles művészeket szerződtetett, 
felölelte a nemzeti drámát és dráma-
irodalmat sat. Az írókkal, többek közt 
Vörösmartyval, Bajzával, Fáy Andrással, 
ki rokona s atyai barátja volt, és a mű-
vészek javával szíves baráti érintkezésben 
élt. 1847-ben mindent elkövetett Kossuth-
nak követté választatása ügyében s annak 
oldalánál küzdött a vármegyei asztalnál 
mint hű barát és elvrokon. O maga 1848-
ban a főrendi tábla szábadelvű tagja és 
helyettes főlovászmester volt és az alkot-
mányos minisztérium által Nógrád vár-
megye főispánjává neveztetett ki. A sza-
badságharcz után neki is vissza kellett 
vonulni a közpályától. 1849. deczem-
ber 10-én a pesti hadi törvényszék 
által két évi várfogságra ítéltetett, de 
Haynau visszaadta szabadságát. 1854-
ben megint őt hívták vissza a nemzeti 
színház összezavart ügyeinek rendbe-
hozására, bár politikai egyéniségét Bécsben 
nem kedvelték. Ö elfogadta a megbízást 
s híven teljesítette feladatát, mindent 
megtett, a mit azokban az időkben tehe-
tett az intézet újból való felvirágoztatá-
sára, pénzt gyűjtött az intézet kijavítá-
sára; visszahívta a szétszórt, elzüllött régi 
jó művészeket és újjá teremtette a beteg 
intézetet. Magáról azonban rosszul gon-
doskodott. A közügyek miatt saját gaz-
daságát elhanyagolta; neje, Teleki Bor-
bála grófnő kora halála után megszűnt 
háztartásában a rend és takarékosság 
és R. vagyonilag mindinkább sülyedt. Az 
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alkotmány helyreállítása után á jász-
kunok főkapitányává neveztetett ki, de 
ekkor már egykori szép vagyonát, péczeli 
ősi kastélyát idegen kézen kellett látnia 
s végsőségig jutott anyagi zavarai miatt 
hivatalait meg nem tarthatta s a köz-
ügyektől teljesen visszavonulva, gyász-
ban és szegénységben végezte be 1873. 
júl. 12. Pesten egykor oly fényes és 
hasznos életét. Családi könyvtárát igen 
jutányos árért a pesti református főisko-
lának engedte át, melynek mindenkor 
pártfogója s egyházának már 1836 óta 
hű gondnoka volt. — Költeményei a 
Szépliteraturai Ajándékban. (1821. Ser-
kentés az ifjakhoz, a haza és tudomá-
nyok szeretetére új esztendőkor, Pozsony-
ban), az Aurorában (1823), a Hebeben 
(1825—26).-Munkája: Beszéde 1861. jún. 
3. az országgyűlésen. Pest, 1861. (Magyar-
ország 131. sz. melléklete. B. Vay Béla 
és gr. Csáky Tivadar beszédeivel együtt.) 
Többi országgyűlési beszédei a Naplók-
ban és egykorú lapokban vannak. —Van 
egy fordított színműve is: A szerencse 
gyermeke. Birch-Pfeiffer Sarolta után 
(először adatott elő 1860. nov. 28. a pesti 
nemzeti színházban). — Arczképe: kő-
nyomat Barabástól az Arczkép-Album-
ban 1856. 

Országgyűlési Emlény 1848. I . 51. 1. — M. 
Hirlap 1849. 24. sz'. ( H a d i t ö r v é n y s z é k i í t é l e t . ) 
— Arczkép-Album a „ H ö l g y f u t á r á h o z . P e s t , 
1856. II . 15. 1. a r c z k . — Nagy Jván, M a g y a r -
o r s z á g C s a l á d a i I X . 550. , 553. 1. Országgyűlési 
Emlékkönyv 1866—67. a r c z k . — Ország Tükre 
1863. 18. SZ. a r c z k . — 1873: Budapesti Közlöny 
163. SZ., Fővárosi Lapok 161. SZ., Reform 124-
SZ. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 336. 1. — Irodalomtörténeti 
Közlemények X I I I . 131. 1. 

Ráday Pál (rádai), II. Rákóczi Ferencz 
kanczellárja. R. Gáspár Pest vármegyei 
alispán és Libertsey Rozina fia, szül. 
1677. júl. 2.; gyermekéveit és élete nagy 
részét Nógrádban töltötte ; a losonczi ref. 
•iskolában tanult a syntaxisig, akkor Ra-
hóra ment, a híres Braxatoris keze alá ; 

ennek halála történvén, csak egy évig 
maradt tanítása alatt; azután Losonczon 
a mesterek egész kara nevelte a logikáig; 
1693. Selmeczen, 1694. Körmöczön ta-
nult philisophiát és theologiát. 1695-ben 
készen volt tanulmányaival s latinul, 
németül és francziául folyékonyan be-
szélt és í r t ; ekkor törvénygyakorlatra 
ment Kajali Pál Nógrád- és Hont vár-
megye jegyzője (későbbi apósa) mellé. 
1698-ban hadi gyakorlaton volt két 
évig Forgách Simon gróf horvát bán 
mellett mint titkára és két hadjáratban 
vett részt. Kajali 1699. lemondván, Nóg-
rád rendei Rádayt választották helyébe 
jegyzőnek. 1700-ban építette a ludányi 
házat. 1703-ban a gácsi várba szorult 
nemesség letévén Rákóczi részére ahűség-
esküt, ezt tenni csak maga R. vonakodott 
minden fenyegetés ellenére, míg a feje-
delem szép szóval a maga részére meg 
nem nyerte. Már 1704-ben Rákóczinak 
belső titkára volt s ő fogalmazta a Re-
crudescunt kezdetű híres kiáltványt. II. 
Rákóczi többször követül küldte északi 
és keleti udvarokhoz: 1704-ben Lengyel-
országba, XII. Károly svéd királyhoz, I. 
Frigyeshez és visszatérőben LescinskySza-
niszló királylyá választására. 1704. Ber-
csényi mellett a selmeczi békeértekezleten 
vett részt. 1705-ben nőül vette Kajali 
Klárát és a szécsényi országgyűlésen 
mint fejedelmi előadó szerepelt. Híres 
stiliszta és szónok volt. 1707-ben az 
erdélyi országgyűlés és erdélyi kan-
czellária igazgatójává választotta. 1707-
ben Nagy Péter czárnál volt és vele 
szövetséget kötött. 1708. jelen volt a 
trencsényi ütközetben. 1709—10. ismét 
XII. Károlynál és a török szerdárnál járt 
Benderben. Rákóczival Lengyelországba 
szorulván ki, Stryből Debreczenbe jött 
Pálffyhoz békealkudozásra ; a confederá-
tusok szatmári gyűlésén lelkesen védte 
fejedelmét. A szatmári béke után haza-
jött és Bécsben letette a hűségesküt. 1712. 
Nógrád követe volt a III. Károlyt koro-
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názó országgyűlésen; szónoki tehetsége az 
uralkodó előtt is nem egyszer érvényesült 
reform, hitsorsosai ügyében. Az 1714—15. 
országgyűlésen is nagytekintélyű szerepet 
vitt. Tagja lett több országos bizottságnak 
1722-ig. 1723-ban buzgón pártolta a prag-
matica sanctiót. Elete végén sokat bete-
geskedett, gazdálkodott és irodalmi fog-
lalkozásnak élt. R. egyike volt a legelső 
könyvgyűjtőknek, a hungarikákból elő-
ször állított könyvtárt; ő vetette meg a 
híres R.-könyvtár alapját. Énekei, melye-
ket Szenczi Molnár Albert zsoltárainak 
formájában szerzett, a prot. énekkölté-
szetet új hangokkal gazdagították. Meg-
halt 1733. máj. 20. Péczelen. Losonczon 
van eltemetve.—Munkái: 1. Lelki hódolás, 
avagy az igaz keresztyénhez illő buzgó 
imádságok; mellyekkel mintegy parancso-
lat szerént való bizonyos adóval, az ő 
Urának s Istenének be-hódolni tartozik. 
Mellyet, már azelőtt maga gyakorlására 
(in privato) el-készítvén, most, némely 
hozzá-tartozóinak kívánságokra és mások-
nak-is hasznokra, ahoz alkalmaztatott 
istenes új énekekkel ki adott. Kassa, 1710. 
(Ez az első kiadás ismeretlen, Debreczen 
1715., 1724., 1747., 1761., 1774., Lőcse, 
1726. ez a kiadás kétséges, Pozsony, 1770.). 

— 2. Ráday Pál napló-írása 1677—1720. 
Pest, 1866. (Kiadva Thaly Kálmántól a 
Rákóczi-Tár I. kötetében és az Irodalom-
történeti Közleményekben 1892.106—109. 
1. az eredetiből közölve. Eredetije a pé-
czeli gróf Ráday-könyvtárban. Thaly a m. 
n. múzeumban lévő másolatból közölte.). 
— 3. Benderben menő Utazásomnak Diá-
riuma. Pest, 1841. (Eredetije a péczeli 
gr. Ráday-levéltárban, másolata a nem-
zeti múzeumban. Kiadva Jerney János-
tól, Tudománytár, 1841. Értekezések IX., 
de régisége modernizálva; másodszor 
Thalytól a Rákóczi-Tár I. kötetében az 
eredeti helyesírással.). — 4. Rádai Ráday 
Pál munkái. Összegyűjtötte és életrajz-
zalbevezette Négyesy László. Bpest 1889. 
(Olcsó Könyvtár 256. sz. A Lelki Hódo-

láshoz alkalmaztatott Istenes új énekek, 
Egyéb versek a Lelki Hódolásban, Ráday 
Pál versei Darvas János eczetéről, Ráday 
Pál levele prózában az előbbihez, Utóirat 
versben az előbbihez, Epitaphium vers-
ben az előbbihez, Ráday Pál önéletrajza, 
Benderben menő utazásomnak Diáriuma.). 
— Kéziratban : Descriptio históriáé arca-
nae infausti praeteriti belli. Sub Carolo 
Vl-to scripta. Anno 1713. (III. Károly 
felszólítására latinul írta. A m. n. mú-
zeum kézirattárában, ívrét 29 lap, eredeti 
kézírás, öt lap még más írás : a Ráday 
által kötött 1707-iki szövetség Nagy Péter 
czárral); Ráday Pál énekei közül egy-
nehány. Pápa, 1720. 12 rét könyvecske 
a n. múzeumban (az Istenes Énekekből 
kiírt másolat); A theologia magyarázata 
latin distichonokban. (Ily művéről csak 
egyik halotti szónok Miskoltzi Sz. János 
után van tudomásunk, de tényleg nem 
ismerjük.) — Ráday Pálnak és feleségé-
nek arczképét Mányokitól a ludányi kas-
tély őrzi. 

Párjához igaz és tökéletes szívnek gyó-
gyulhatatlan Sebe, mellyet vett a minden-
hatónak keze által életének kegyes és mind-
vég ig hűséges társától, néhai tek. nemz. és 
vitézlő Rádai Ráday Pál úrtól, a halál által 
lett megfosztatásával , nagy keserűséggel 
illettetett Mária, tek. és nemz. Kajali Klára 
asszony . . . l l e ly n., 1735. (Tartalmaz hat 
beszédet: Veresmarti V. Sámuel péczeli ref. 
lelkész az udvarházban 1733. máj. 21; Mis-
kolczi Sz. János losonczi ref. le lkész a lo-
sonczi templomban 1733. szeptember 20. 
a családi sírboltba he lyezéskor; Kármán 
András u. ott és ugyanakkor lat inul; Patay 
Sámuel u. akkor „a templomba bé nem fért 
nép előtt a kerítésben"; Jánosi György, a 
losonczi ref. egyház „egyik méltatlan taní-
tója", ugyanakkor „a losonczi temetöhelyben 
készíttetett kriptába. . . való letétettetésnek 
alkalmatosságával , azon temetöhelyben 
levő szinben"; Sárkány Dávid ragyistyáni 
ref. lelkész ugyanakkor a temetöszínben; 
búcsúztató névtelentől, végül a síriratok). 
— A Ráday Eszter gr. Teleki Lászlóné fölött 
tartott halotti beszédek. Kolozsvár, 1766. 
(Málnási László, Deáki Filep Sámuel, Intze 
István, Bod Péter). — Bod. M. Athenas 229. 
1. — Horányi, M e m o r i a I I I . 108. 1. — Wallaszky, 
Conspectus Reip. Litt. 354. 1. — C. Koppi, 

11. iv sajtó alá adatott 1905. október 31. 
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Oratio quam. Ged. Comiţi de Ráda mon. esse 
voluit. Pestini, 1792. — Katona, História Cri-
tica XXXVIII. 882, 1. — Felsőmagyarországi 
Minerva 1827. Ii. 1227. 1. (Kazinczy Ferencz, 
A Rádayak). — Nagy Iván, Magyarország 
Családai IX. 550., 551. i. L Hon 1868. 203. sz. 
(Ráday László). — Pulay Jánosnak a szatmári 
békességről irt munkája. (Gr. Károlyi Sán-
dor naplója mellett.) — Rákóczy Tár. Pest, 
1868. I . ( T h a l y K . ) —. Archívum Rákóczianum 
és Ráday Pál sirirata. (Th. K., Századok 
1870.) — Toldy Ferencz Összegyűjtött munkái. 
P e s t , 1870. I I I . 136. 1. — Széli Farkas, M é g 
egyszer Ráday Pál sírirata. (Századok 1873.) 
— f.osonczi Lapok 1874. 51 . , 52 . s z . ( C o n c i l i a . ) 
— If j. Szinnyei József, Irodalmunk Története 
1711 — 72. — A losonczi m. kir. all. gymnasium 
Értesítője 1876. ( A m b r u s M ó r . ) — Kazinczy 
Ferencz, M. Pantheon. Bpest, év n. (Nemzeti 
Könyvtár XXXVI. 20,, 393. lap.) — Ferenczi 
Zoltán, A népies versalakok története mű-
költészetünkben. Budapest, 1879. — Bogisich 
Mihály, Magyar egyházi népénekek a XVIII. 
századból. Budapest, 1881. (Értekezések a 
nyelv- és széptud. köréből.) — Földrajzi 
Közlemények 1882. — Figyelő X I I . ( R a l o v i c h 
Lajos, Csernátoni Gyula.) — Bihar 1884. 114., 
115. Szám. (Márki Sándor.) — Hl. Könyvészet 
1888. , 1898 . — Evang. Egyház és Iskola, O r o s -
háza 1896. (Kovács Sándor.) — Petrik Bib-
l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 338. 1. — 
Losoncz és Vidéke 1898. 15 . S t b . Sz. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 122. 1. 

Radecius Bálint, unitárius püspök, 
danczigi származású, hol atyja Radetz 
Máté titkár volt ; mint iskolaigazgató 
1603. Luklavicében működött, honnét 
1605. második lelkésznek hívták Kolozs-
várra. Itt 1616. püspök lett, 1622. pedig 
egyszersmind a szász nemzetiségűek pap-
jokká és iskola-rektorrá választották. 
Minthogy magyarul nem tudása miatt 
egyházlátogatást nem tehetett, igen sok 
unitárius ekklezsia pusztult el alatta a 
kellő felügyelet hiánya miatt. Meghalt 
1732. aug. 18. — Zsinati összehívó le-
velei mind ékes latinsággal vannak írva. 
— Munkái: 1. Geistliche Gesänge.... 
Klausenburg, 1620. — 2. De Matrimonio 
Tractatus. U. ott, 1621. — 3. Illustris 
Feminae Judithae Kornisiae, Spect. Et 
Magn. Dni Simonis Péchi de Szent-Er-
zsébet, Sereniss. Regis Hungáriáé Prin-

Id . S z i n n y e i J „ Magyar Irök XX 

cipisq. Transilvaniae intimi Gonsiliarii & 
Cancellarii, desiteratiss. coniugis, Fune-
bris Laudatio. Habita ad tumulum eius-
dem in Szent-Erzsébet. . . Pr. Kai. Apr. 
Anno M.DC.XXI. U. ott. - 4. Disciplina 
Ecclesiastica. In usum Ecclesiarum Uni-
tariarum in Transylvania dispersarum 
conscripta. U. ott, 1626. (2. bőv. kiadása. 
U. ott, 1694.). — 5. Formula admini-
strandi Coenam Dominicam : cui annexa 
est Quarundam Quaestionum, ad eandem 
elucidandam spectantium, solutio. U. ott, 
1638. (Hozzájárul függelékül: Praecatio 
matutina és Praecatio vespertina. Ezen 
imádságok magyarul is megjelentek: Reg-
geli és estvéli könyörgések. Kolozsvár, 
1638. cz.). — Kiadta Schmalz, Der kleine 
Katechismus zur Uebung der Kinder in 
dem christlichen Gottesdienste. Klausen-
burg, 1620. cz. munkáját. — Kéziratban : 
Maga mentő felelet azoknak kárhoztatá-
soknak ellen, kik az Erdélyben lévő az 
egy Attya Istenről, és az eő egy szülőt 
fiáról az Jézus Christusról egyet értő 
Ecclesiának Vallásokat Török vallásnak 
erősítették . . . íratott 1618. eszt. Mind-
szent havának 15. napján 4-rét. (R. latin 
munkájának fordítása) ; Apologia pro 
Unitariis in Transylvania. 

Sandius, Christophorus, Chr., B i b l i o t h e c a 
Anti-Trinitariorum. Freistadii, 1684. 84., 
106. 1. — Charit, Andr., Commendatio Histo-
rico Literaria de Viris eruditis Gedani ortis. 
VVittembergae, 1715. 120. 1. — Ar. Rákosi 
Székely Sándor, Unitária vallás történetei 
Erdélyben. Kolozsvár, 1840. 131—135. lap. 
(Nevét Radetzkinek írja). — Trausch, Schrift-
steller-Lexikon III. 77. 1. (Nevét Radetznek 
írja). — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
I. 297. 1. II. 111., 115., 125., 146., 483. 1. — 
Századok 1892 . 304 . 1. 

Radenics Ferencz, bölcselet- és törvény-
tanár Pécsett. — Munkái: 1. Rövid be-
vezetés a honi magán jogtudományba, 
ennek történeti rajzával. Pest, 1846. — 
2. Esküttszéki eljárás a sajtó utján el-
követett vétségek felett. Kiadta Pécsett, 
május 15. 1848. Pécs. —Kéziratban: A 
honi magánjog. 

Petrik Bibliogr. 

12 
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Radenics Ferencz, kir. kataszteri kerü-
leti felügyelő. — Munkája: Emlékirat a 
pécsi kataszteri igazgatósághoz tartozó 
somogymegyei alkerületről. Pécs, 1883. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Ráder Antal, zenetanár Kalocsán, hol 
meghalt. — Munkája : Zenészeti zsebszó-
tár. Zenészek és műkedvelők használatára. 
Pest, 1867. 

Petrik Könyvészete. 

Radich Ákos, mérnök, országgyűlési 
képv., R. József orvos és Sziklássy Erzse 
fia, szül. 1835. decz. 31. Pesten (mások 
szerint nov. 27. Budán) horvátországi 
eredetű nemes családból, mely magyar 
czímeres nemesi oklevelét 1791-ben II. 
Leopoldtól nyerte. R. középiskoláit Keszt-
helyen, Szombathelyen és Pesten végezte, 
mire előbb a pesti, azután a bécsi 
Polytechnikum növendéke lett és 1857-
ben mérnöki oklevelet nyert. 1860-ban 
gróf Batthyány Gusztáv horvátországi 
terjedelmes uradalmait mint vállalkozó 
főmérnök átvette s azokat a nemzetgaz-
dászat elvei szerint értékesíteni törekedett, 
egyszersmind ott az úrbéri viszonyokat 
gyümölcsözőleg rendezte. 1865-től állandó 
lakása Fiúméban volt, hol bő alkalma 
nyilt azon érdekeket tanulmányozni, 
melyek Fiúméra és Magyarországra nézve 
ugyanazonosak, így a pest- és alföld-fiu-
mei vasutat, a tengerészetet sat. Fiume 
minden közhasznú vállalatában részt vett. 
Az 1865—68. országgyűlésen Fiume város 
és kerületének képviselője volt. — Bécs-
ben létekor több lapnak levelezője volt 
és értesítette a lapokat az 1856. bécsi 
kiállításról; a 60-as évek elején a Honba, 
az Országba s egyéb lapokba írt politikai, 
vasúti, csatornaügyi, urbérrendezési és 
egyéb nemzetgazdasági czikkeket; ez 
időben a Pesti Naplóban közlött horvát-
országi levelezései és egyéb czikkei je-
lentek meg ; a Hazánk és Külföldnek is 
munkatársa volt. Czikke a Magyarország 
Anyagi Erdekeiben (1865. A suezi föld-

szoros átmetszése). — Munkája: Fiume 
közjogi helyzete. Bpest, 1882. — Szerkesz-
tette az orvosok és természetvizsgálók 
XIV. nagygyűlésének Napi Közleményeit 
1869. szept. 6—11-ig Fiúméban. — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 
— Arczképe: kőnyomat, rajzolta Marastoni 
József 1867-ben nyomt. Reiffenstein és 
Rösch Bécsben, (a Hajnal-Albumban). 

Nagy Iván, Magyarország; Családai IX. 555., 
556. 1. — Hajnal- Album. Szerk. Sarkady 
István. Bécs, 1867. arczk. — Hazánk és a Kül-
föld 1868. 22. SZ. a r c z k . — Magyarország és a 
Nagyvilág 18G8. 47. SZ. a r c z k . — Kiszlingstein 
Könyvészete. — Magyarország Vármegyéi és 
Városai. Fiume és tengermellék, Budapest, 
(1897.) arezk. 

Radics Antal, bölcs, doktor, Jézus-társa-
sági áldozópap és tanár, később plébános, 
szül. 1726. nov. 12. (De Backer szerint 1725. 
nov. 11.) Erkeserűn (Biharm.) 1746. okt. 
18. a Jézus-társaságba lépett és Nagy-
szombatban a mennyiségtant, Budán a 
bölcseletet, ismét Nagyszombatban az 
egyházi és világtörténelmet adta elő 
1769-ig, a mely évben világi pappá és 
cseklészi plébánossá lett, hol 1773. szept. 
15 meghalt. — Munkái: 1. Oratio de 
sanctissimae Virginis Mariae illibato con-
ceptu. Tyrnaviae, 1758. — 2. Szerencsés 
hadi esete Loyola szent Ignácznak, mely-
lyet Jézus-társaságának nagyszombati 
akadémia templomában. . . a megneve-
zett patriarkának ünnepe napján élő nyel-
vel hirdetett és azon universitásnak kí-
vánságára nyomtatásban kibocsátott U. 
ott, 1759. — 3. Panegyricus Divo Ignatio 
de Lojola soc. Jesu fundatori dictus. U. 
ott, 1759. — 4. Introductio inphilosophiam 
naturalem, theoriae P. Rogerii Roscovich 
accomodata et in usum auditorum phi-
losophiae conscriptum. Budae, év n. — 
5. Institutiones Physicae in usum dis-
cipulorum conscriptae. U. ott. — 6. Prin-
cipia Roscovichii singulari tractatu illu-
strata. U. ott, 1765. — 7. Institutiones 
logicae & metaphysicae in usum discipu-
lorum. U. ott, 1766. 
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Katona, História Critica XXXIX. 994. 1. — 
Fejér, História Academiae 53., 75. 1. —Stoeger, 
Scriptores 289. 1. — Petrik Bebliogr. — Zelli-
ger Alajos, Egyház i írók Csarnoka 420. 1. — 
De B acker-Sommer vogel, Bibliothéque Bibliogr. 
VI. 1382. 1). 

Radics Emilián (sokolováci), a keleti 
szerb egyház protosyncellje és a szerb 
kir. szent Száva-rend tisztje, a budapesti 
egyetem bölcsészeti karának díszdoktora. 
— Munkái: 1. Die orthodox-orientalischen 
Partikularkirchen in den Ländern der 
Ungarischen Krone. Eine rechtsgeschicht-
liche Abhandlung. Bpest, 1886. — 2. 
Ničelo pravoslavnog crkvenog jedinstva 
napisao. Pancsova, 1900. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Radics György, szerb közgazda, szül. 

1839. ápr. 22. Nagy-Becskereken (Toron-
tálm.) ; tanult Prágában, utazott Svájcz-
ban, Francziaországban, Belgiumban, 
Hollandiában, Németországban, hogy köz-
gazdasági ismereteit bővítse. Alapított gaz-
dasági iskolát Pozserováczon ésKraljevón 
Szerbiában és Gettinyében Montenegró-
ban ; rendkívüli érdemei vannak ezen 
országok mezőgazdaságának emelésében; 
külföldön is elismert tekintély, mert 117 
gazdasági egylet tagjává választotta és 
tiszteletbeli tagja a szerb tudom, aka-
démiának. — 1861 óta 21 önálló gaz-
dasági munkát írt, melyek közt legfon-
tosabb a Gazdasági Könyvtár cz. szerb 
munkája (1864. Három kötet). Hazánkban 
megjelent munkái: 1. Mala zemljodjelska 
eitanka za srpska národne škola (Föld-
mívelési olvasókönyv, 44 rajzzal. 4. kiad.). 
— 2. Vogja pri gazdovanju. Újvidék, 
1867. (Gazdasági útmutató). — 3. Jagoda. 
Ca 68 slika u slogu. U. ott, 1883. (Az 
eper, rajzokkal). — Szerkesztette a Seljak 
(Falusi) 1862-től és a Težak cz. gazda-
sági lapokat több évig. 

Pallas Nagy Lexikona XIV. 340. 1. (Marga-
lics) és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Bodrogm.). 1868-ban tett tanári vizsgát 
és előbb Szabadkán volt főgymnasiumi 
tanár, hol a történelmet és földrajzot 
tanította, majd a zombori állami főgym-
nasium igazgatója és városi törvény-
hatósági tag lett. Meghalt 1886. márcz. 4. 
Zomborban. — Munkatársa volt a Ha-
zánk és Külföldnek (A szerb népkölté-
szetről és Radicsevics Brankó dalairól); 
czikkei a Fővárosi Lapokban (1869-től 
Divan, Prelo, Uszkocs, Polozsaj cz. a 
dalmát népéletből, 1877. Csengity Aga 
1. éneke és Mazuranics ily cz. hőskölte-
ményének ism., Hunyady János a szerb 
népköltészetben, Hunyady Mátyás a dél-
szláv népköltészetben, 1879. A szerb 
népköltészet és Badicsevics Brankó dalai-
ról) ; a szabadkai községi főgymnasium 
Értesítőjében (1871. Szabadka múltjából, 
1873. Bács-Bodrogmegye leírása); a zom-
bori állami főgymnasium Értesítőjében 
(1874. Bácsmegye történetéből a II. Jó-
zsef alatti betelepüléshez, 1878. A zom-
bori államgymnasium, 1882. A zombori 
áll. főgymnasium statisztikája, 1872— 
1881., 1883. Hunyady János Kacsics And-
rás könyvében), a Bácskában (1878. 22. 
Hunyady János a szerb népköltészetben, 
1879. 30. A szerb népköltészetről, 32. 
Idősb Badics József); a Bács-Bodrog 
Évkönyvben (I. évf., év n. A Bács-Bodrog 
vm. helyneveinek restauratiója érdeké-
ben); az Újvidékben (1879. 33., 34. sz. 
Adatok Bácsmegye történetéhez). -— Mun-
kái: 1. Bácskai emlény. Szabadka, 1873.— 
2. Ásványtan. U. ott, 1873. — 3. A zom-
bori államgymnasium. Zombor, 1874. — 
4. Természetrajz. II. rész. Növénytan. 
U. ott, 1875. — 5. Bácsbodroghmegyei 
Árvíz Album. U. ott, 1876. — 6. Bács-
Bodroghmegye leírása. U. ott, 1879. térk. 
— 7. Tarkaságok. Versek. U. ott, 1881. — 
8. Rigómezei dalok. U. ott, 1882. (Ism. 
Bácska 43., 44. sz.). — 9. Sibinjanin 
Jank. A magyar történelem alakjai a 
délszláv költészetben. U. ott, 1883. — 
10. Kralj Matias. U. ott, 1884. — Szer-

Radics György, főgymnasiumi igaz-
gató, szül. 1846. jan. 5. Szabadkán (Bács-

12* 
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kesztette és kiadta a Bácska cz. vegyes 
tartalmú hetilapot 1870. okt. 1-től 1872 
végéig Szabadkán és 1878. júl. 7-től 
1880-ig Zomborban. — Álneve : György 
László 1871—78-ig a Bácskában és jegye : 
R. 1869-ben a Fővárosi Lapokban. 

Zombor és Vidéke 1886. 20. SZ. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e és önéletrajz i adatok . 

Radics Ireneus, görög keleti szerb 
vallású apát. — Munkája: Povjest kratka 
o fruskagorskom monastiru Hopovu. 
Buda, 1847. (A fruskagorai hopovi ko-
lostor rövid története). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Radics István. — Munkái: 1. Baranj-
čice. Price iz života srba baranjaca. 
Karlócza, 1898. (Baranyai elbeszélések). 
— 2. TJžničke uspomene. Újvidék, 1903. 
(Emlékek és elbeszélések). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Radics Kristóf, róm. kath. lelkész, 
bogdányi (Sárosm.) nemes származású ; a 
nagyváradi egyházmegye alumnusa és 
bölcseleti baccalaureusa volt; Nagyvárad-
ról a kassai püspökmegyébe lépett át. 
— Munkája: Misericordiae mater sive 
B. Y. Mariae Elisabeth visitans seminarii 
Csakiani titularis patrona . . . panegyrica 
dictione celebrata. Anno a partu Virginis 
1746. die 2. mensis Julii. Varadini. 

Rozsnyói Egyházi Töredékek 1838. V I I I . 94. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . 

Radics Badoszlav,jogtudós,görögkeleti 
vallású szerb, nemes származású, ki 
1875-ben Göttingában végezte a polgári 
és kánonjogot. — Munkái: 1. Die Serben 
in Ungarn. Historisch-politische Abhand-
lung. Göttingen, 1875. — 2. Electio 
episcoporum secundum canones et pra-
xin orthodoxae ecclesiae. Leipzig, 1876. 
— 3. Electio et consecratio episcoporum 
secundum canones orthodoxae ecclesiae 
et praxin orthodoxae metropolis Carlo-
vicensis. Budapestini, 1877. — 4. Die Ver-
fassung der orthodox-katholischen Kirche 
bei den Serben in Oesterreich-Ungarn. 
I. Theil. Das oberste Kirchenregiment. 

Verschetz, 1877. — 5. Beiträge zur Ge-
schichte der serbischen Kirche im XVIII. 
Jahrhunderte. U. ott, 1877. — 6. Die 
Geschichte des Konstantinopolitanischen 
Patriarchats vom Falle Konstantinopels 
im J. 1453. bis zum Ende des XVI. 
Jahrhunderts. Budapest, 1877—78. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Radicsevics Branko, szerb költő, szül. 

1824. márcz. 27. Brodban (Slavonia) ; a 
keresztségben Elek nevet kapott, melyet 
szerbre (Branko) fordított; Zimonyban, 
Karlóczán és Temesvárt végezte alsó és 
gymnasiumi iskoláit; 1847-ben Bécsben 
jogot és 1850—51. orvostant hallgatott. 
Bécsben a híres nyelvtudósnak Karad-
sics Vuknak munkatársa és barátja volt 
és együtt lakott a tudós Daničič György-
gyei. Hogy gond nélkül élhessen, atyai 
pártfogója Karadsics neki Obrenovics Mi-
hály fejedelemtől évi 800 frt járadékot 
szerzett. O használta először a szerb iro-
dalmi nyelvet- a költészetben. Meghalt 
1853. jún. 30. Bécsben. Hamvait a köz-
temetőből a hálás szerb nép 1883-ban 
Karlóczára hozta; síremlékéhez köveket 
küldtek minden vidékről, hol szerbek lak-
nak és melyhez történelmi emlékeik fű-
ződnek. Miklós Montenegró fejedelme, 
ezüst koszorút küldött sírjára. — Mun-
kája : Pesme Branka Radičevica. Bécs, 
1847., 1851.1., II. kötet, a III. kötetet atyja 
adta ki Temesvárt 1862. (Ezen össze-
gyűjtött munkái 1879-ben Pancsován VI. 
kiadásban jelentek meg.) Költeményeiből 
magyar ford. Szülik Józseftől a Bácská-
ban 1890. 27. sz. 1891. 81. sz. és Dö-
mötör Páltól a Főv. Lapokban 1819. 226. 
sz. jelentek meg). 

Milicsevics, P o m e n i k 583. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 340. 1. (Margal ics) . 

Radimeczky János, jászberényi kán-
tor. — Munkája: Halotti énekek és bú-
csúztatások külömbféle környülállásokhoz 
alkalmaztatva. Pest. 1829. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1829. I I . 39. S z . — 

Petrik B ib l i ogr . 
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Radisics Jenő (kutasi), min. tanácsos, 
az iparművészeti múzeum igazgatója, R. 
Jenő, nyug. helytartósági tanácsos fia, szül. 
1856. aug. 7. Buziáson (Temesm.); kö-
zépiskolai tanulmányait Budapesten vé-
gezte, 1875-től négy félévet hallgatott a 
kir. József-műegyetemen, hatot a tudo-
mány-egyetem jogi fakultásán. 1881-
ben a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium szolgálatába lépett, majd 1882-ben 
az országos magyar iparművészeti mú-
zeumnál nyert alkalmazást és megbízatott 
az intézet leltárának szerkesztésével s a 
gyűjtemények rendezésével. Ezen mun-
kálat befejeztével a minisztérium meg-
bízásából több hosszabb külföldi tanul-
mányutat tett. 1887-ben a múzeum igaz-
gatójává neveztetett ki és majd a kir. 
József-műegyetemen a művészi ipar tör-
ténetének magántanárává habilitálták. 
1896-ban megkapta a III. oszt. vaskorona-
rendet, 1900. okt. 21. a cs. orosz szent 
Szaniszló-rend II. osztályát, 1903. jún. 
10. az olasz koronarend középosztályát 
A munkások vasárnapi oktatására szer-
vezett országos bizottság tagja, az orszá-
gos képzőművészeti tanács iparművészeti 
szakosztályának előadója, a múzeumok 
és könyvtárak országos főfelügyelőségé-
nek felügyelője, a múzeumok és könyv-
tárak országos tanácsának tagja, a m. 
iparművészeti társaság végrehajtó bizott-
ságának, az orsz. embertani társaságnak, 
a szabad lýceum és az Uránia tud. egye-
sület vál. tagja, a m. tudom, akadémia 
archaeologiai bizottságának külső tagja, 
a délmagyarországi tört. és rég. társulat 
tiszteletbeli tagja, cz. miniszteri tanácsos. 
Az 1905. általános választások alkalmá-
val disszidens ellenjelölttel szemben sza-
badelvűpárti program alapján jan 26. el-
nyerte az orczifalvai mandatumot. Utazott 
1882. Német-, Franczia-, Spanyol- és An-
golországban, Németalföldön, Belgiumban 
és Dániában; 1883.Olaszországban; 1884. 
Párisba és Londonba; 1885. és 86-ban 
ugyanoda a kiállítások rendezése és ta-

nulmányozása végett és Németországba; 
1889. Franczia-, 1891. Olasz-, 1892. ismét 
Francziaországban ; 1896. Svájczban, 
1897. Svéd- és Norvégországban, 1899. 
Olaszországban, 1900 és 1901. Franczia-
országban, illetőleg Skócziában, 1902. 
Olaszországban, 1904. Belgiumban és 
1905. Velenczébe. — Czikkei az Archaeol. 
Értesítőben (1870. Levelek Temesvárról, 
1885. Az országos általános kiállítás ré-
gészeti osztálya, 1886. Fedeles kupa a 
m. n. múzeum gyűjteményében és könyv-
ism., 1887. Nürnbergi mesterpoharak, 
Egyházi szerek kiállítása Bécsben, 1891. 
Régi egyházi ötvösművek, Római legye-
zők, Ereklyetartók a nápolyi n. múzeum-
ban, 1895. Nagy Lajos kelyhe Zárában, 
1896. könyvism.); a Leipziger Kunstge-
werbeblattban (1886. Zwei Arbeiten des 
Matthäus Wallbaum 1840., 1888. Das 
ungarische Dratemail, 1889. Thronbehang 
des König Mathias Corvinus); a Művészi 
Iparban (1885—1886. A gyarmatok és 
India tárlata Londonban, H. Zs. jegygyei, 
A nürnbergi és antwerpeni tárlatok ta-
nulságai, Rapport â M. Edmond Tour-
quet, Harangvirág serleg, Mutatvány 
Henry Mayeux, La Composition décora-
tive cz. művéből, Két levél a szerkesztő-
höz, 1887. La faience par Theodore Deck, 
Hímzett lepedőszél, A japáni művészet, 
Az Ipolyi-gyűjtemény falkárpitjai és ke-
leti szőnyegei, A Simor-múzeum és 
könyvism. R. J. jegygyei, 1888. A Szi-
lágyi Dániel-féle fényképgyűjtemény és 
könyvism., 1889. A nagy ötvösműkiállítás 
Bécsben, 1890. Belamare-Didot ajándéka, 
Adalékok a holicsi majolika-gyár törté-
netéhez, 1891. A legyező, 1892. A női 
iparművészeti kiállítás, Károlyi István gr. 
palotája Zárában, 1893. A modern laká-
sok, izzó tűvel fába égetett diszítmények, 
1894. Az orsz. iparművészeti múzeum 
1893. szerzeményei); a M. Szalonban 
(1893. A női iparművészeti kiállítás); a 
Budapesti Hírlapban (1896. A sz. István 
király palástja, 1904. május 10. Mátyás 
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király tálja); a M. Iparművészetben (1897. 
Stockholmi kiállítás, 1900. A magyar 
iparművészet Oroszországban, 1904. Az 
orsz. m. iparművészeti múzeum szövet-
kiállítása, R. J., 1905. Ráth György); a 
Gazette des Beaux-Arts (1900. Exposition 
rétrospective de la Hongrie). — Munkái: 
1. Országos magyar iparművészeti mú-
zeum. Catalogue des reproductions du 
musée des arts-decoratifs hongrois. Bpest, 
1884. (Herpka M. C.-vel együtt.). — 2. 
Jelentés a párisi Union Centrale des Arts-
Decoratifs. Az 1884. évi kiállításról a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. min. úrhoz. U.o., 
1884. — 3. Orsz. magyar iparművészeti 
múzeum. Képes kalauz a gyűjtemények-
ben. U. ott, 1885. (Németül: U. ott, 1885.). 
— 4. Képes lajstroma az országos ma-
gyar iparművészeti múzeum galvano-
plasztikai másolatainak. A másodlatokat 
készítette ifj. Herpka Károly. U. ott, 
1885. (Franczia kiadása. U. ott, 1885.) 
— 5. Magyar műkincsek. Chefs- doe uvre 
ďart de la Hongrie. U. ott, 1895—98. 
Két kötet. Több önálló rajzzal és szöveg-
képpel. Szendrei Jánossal együtt. (Ism. 
M. Szemle 1899. sat.). — 6. Országos 
magyar iparművészeti múzeum. 0 felsége 
által kiállításra átengedett fojniczai mise-
ruha. Képes kalauz néh. Ipolyi Arnold 
nagyváradi püspök gyűjteményéhez. U. 
ott, (1897). — 7. A modern művészet. 
Az iparművészeti múzeum kiállítása. U. 
ott, 1898. — 8. A magyar koronázási 
jelvények. U. ott, év. n. — 9. Magyar-
ország történeti emlékei az 1896. évi 
ezredéves országos kiállításon. U. ott, 
1897—1901. — 10. Le Pavillon histo-
rique de Hongrie â l'Exposition univer-
selle de Paris en 1900. Paris, 1900. — 
Szerkesztette a Művészi Ipar cz. folyó-
iratot 1885—1894-ig Pasteiner Gyulával 
együtt; szerk. társa volt az Ötvösség re-
mekei cz. díszmunkának és franczia ki-
adásának. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi 
Újság 1896. 18. 8Z. a r c z k . — Pallas Nagy Le-

xikona X I V . 343. , X V I I I . 487. 1. — Sturm-féle 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1905. 365. 
lap és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Radisits Moyses, nyug. cs. őrnagy az 
erdélyi 16. határőrezredben. — Mun-
kája : Gemälde einer Schlacht. Als karak-
terische Schilderung mit Hinblick auf die 
verschiedenen Verhältnisse, Wirkungen 
und Folgen —! Pesth, 1832. 

Militär-Schematismus 1830., 1832. — Szinnyei 
Könyvészete. 

Radits Antal. L. Radios. 
Raditschnig Jozse/Xlerchenfeldi), elemi 

iskolaigazgató. — Munkája : Lobrede auf 
Marien Theresien, in der Hermannstädter 
Normalschule verlesen den 16. Jenner 
1781. Hermannstadt. 

Petrik Bibliogr. 

Radivojevics Ljubomir, orvosdoktor, 
kameniczi (Szerémm.) származású. — 
Munkája: Generalia de haemorohagiis. 
Dissertatio inauguralis medica. Pestini, 
1846. 

A budapesti egyetemi könyvtár példá-
nyáról. 

Rádl Ödön, ügyvéd, a Petőfi-társaság 
tagja, szül. 1848. márcz. 30. Alsó-Lugo-
son (Biharm.), hol atyja gróf Zichy Ödön 
élesdi uradalmának felügyelője volt; kö-
zépiskoláit Nagyváradon végezte s miután 
ugyanott a jogot is tanulta s a kir. aka-
démián a birói vizsgát letette, a negyed-
évi jogra Bécsbe ment. Eleinte a jogtanári 
pályára szánta magát, de ezen szándé-
káról leterelte betegsége. 1871-ben lett 
ügyvéd és ügyvédi gyakorlatot folytat 
1873 óta Nagyváradon. 1870-ben a nagy-
váradi Deák-párt lehívta Bécsből és a 
politikai Nagyváradi Lapok (mely kétszer 
jelent meg hetenként) szerkesztését reá 
bízta, melyet félévig szerkesztett és azon 
év decz. 30. megszűnt. 1871 őszétől vér-
hányás miatt félesztendőt Olaszországban 
töltött; beutazta az egész országot Ná-
polyig, legtovább Pisában tartózkodott. 
1872 nyarán alig hogy hazaérkezett, a 
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debreczeni Deák-párt a Tiszavidék cz. 
hetenként ötször megjelenő politikai lap-
jának szerkesztését bízta reá; névleges 
szerkesztő volt Kóla János ; a párt azon-
ban a lapot azon év decz. 31. megszün-
tette. A Szigligeti-társaságnak elnöke, a 
Petőíi-társaságnak 1877 óta tagja. — 
1867-ben kezdett irodalommal foglalkozni, 
a mikor a Fővárosi Lapokban tárczái 
jelentek meg (1867. Az újabbkori cseh 
költészet, 1868. A román költészetről, 
Theodore de Banville, Augier Emil, Be-
ranger, Ghévrier André, Gautier Theophil, 
Hugo Victor, Lamartine): a Szana Ta-
más Figyelőjében (1870. A materialis-
mus az újabb német lyrában sat., 
1871. A világfájdalom jogosultsága a 
költészetben) ; ezen időtől fogva a 
Nagyváradi Lapoknak is hű tárcza-
írója volt. 1875-ben a Benedek Aladár 
Uj Idők cz. lapjába írt társadalmi SKikke-
ket, péld. A parvenuk missiójáról, Atheiz-
musról, németből ford, beszélyeket sat. 
1871 óta a Nagyvárad cz. politikai napi-
lapnak rendes dolgozótársa ; utóbb azon-
ban leginkább csak szini kritikákat írt a 
lapba; czikkei a Koszorúban (1882. Leg-
újabb költészetünk hatástalanságáról); a 
Szigligeti-Társaság Evkönyvében (Elnöki 
megnyitó beszédei, 1896. A kor irányzata 
és a modern szépirodalom, Szigligeti Edé-
ről) ; a Nagyváradban (1899. Az iroda-
lom és társadalmi harcz). — Munkái: 1. 
Illemtan. A tanuló ifjúság számára. Nagy-
várad, 1867. — 2. Féval Pál, Cartouche 
vetélytársa. Francziából ford. U. ott, 1869. 

— 3. Michel Berend költeményei. Ford. 
U. ott, 1870. — 4. Levelek egy német 
faluból U. ott, 1870. — 5. Szomorú tör-
ténetek. U. ott, 1871. — 6. Jean Paul. 
Tanulmány. U. ott, 1872. (Ism. Figyelő). 
— 7. Egy tél Olaszhonban. U. ott, 1872. 
(Ism. Figyelő 1873.). — 8. Ünnepi be-
széd, elmondotta a nagyszalontai csonka-
torony felavatási ünnepélyén 1899. aug. 
27. U. ott, 1899. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 1891. 
52. sz. arczk. 1898. 35. SZ. arczk.— Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 342. 1. és önéletrajzi adatok. 

Radlinger János, r. kath. plébános, 
pesti származású, 1787—90. a pesti köz-
ponti seminarium növendéke, 1793-ban 
Mágocsoe volt káplán, 1794—97-ig Lázi-
ban, 1798-ban Gannán (Veszprémmegye) 
plébános, hol azon év febr. 14. meghalt 
33 éves korában. — Munkái: 1. Epi-
cedium quo Augustino Hlaváts, amico 
quondam suo parentat VI. id. Nov. 1789. 
Pestini. (Költemény.)— 2. Ad belli claris-
simos duces, patriaeque vindices, de Co-
burg et Hohenlohe, quum augusta am-
borum princlpum nomina triumphali 
Hungáriáé monimento insererentur ab 
amore patriae in ephemeridibus Hunga-
ricis 1789. U. ott. — 3. Andenken der 
Einnahme Belgrads den 7. October 1789. 
und der den 25. g. M. in des k. k. Frei-
stadt Pest, vorgenommenen Dankes von 
den Zöglingen im k. k. G. Seminarium. 
U. ott. — 4. Auch ein lyrischer Gesang 
an Friedrich Freyherrn von der Trenck, 
von einem Bürgersohne in Pest. U. ott, 
1790. — 5. Eine patriotische Frage und 
Antwort bei Gelegenheit des eingesand-
ten Reichs Diploms. Aus dem Ungari-
schen übersetzt. U. ott, 1790. (Horváth 
Ádám munkája.) — 6. Sacrae apóst, 
coronae et ceterorum regni Hungáriáé 
clenodiorum in regia Budensi adventus 
in publicum reverentiae monumentum, 
celebratus ab . . . 9 id. Febr. 1790. U. o. 
(Költ.) — 7. Veri Hungáriáé civis imago. 
Occasione redditus de regni comitiis Dni 
Davidis Zsolnai in debitae venerationis 
monimentum carmine descripta XVI. 
Calend. April. (Weszprimii.) 

Bailagi Géza, Politikai Irodalom Magyar-
országon 1825-ig. Bpest, 1888. 308., 445., 684. 
lapok. — Petrik Bibliogr. és Rada István 
veszprémi kanonok szives közlése. 

Radlinszky András, bölcseleti doktor, 
róm. kath. plébános, szül. 1817. júl. 8. 
Alsó-Kubinban (Árvám.); agymnasiumot 
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Rózsahegyen, Körmöczbányán és Budán 
végezte ; az 1833—34. tanévet a pozsonyi 
Emericanumban töltötte, azután a böl-
cseletet Nagyszombatban, a theologiát 
rövid ideig Pesten, azután Bécsben hall-
gatta. 1841. ápr. fölszenteltetett; káplán 
volt Budán, Aranyos-Maróton, Steffoltón, 
Selmeczbányán. 1849-ben Bécsbe ment 
és a minisztérium óhajtására a Slovenské 
Novinyt szerkesztette; nemsokára Buda-
pestre helyeztetett át, hol a Codex civilist 
tótra fordította. 1861-ben plébános lett 
Kutin (Fehérm.), majd a római Arkadia 
rendes tagja. Meghalt 1879. ápr. 26. Ku-
tin. — Munkái: 1. Radislav a Blanka. 
Prága, 1841. — 2. Kázeň o swatich 
Pútoch. Selmeczbánya, 1843. — 3. Po-
klady kazatelského Rečníc tva . . . U. ott, 
1848. (Beszédgyűjtemény I. évfolyama, 
a II. évf. 1852—53-ban jelent meg). — 
4. Pravopis slovensky s krátkou mluv-
nicou. Bécs, 1850. — 5. Nábožné Výlcoy. 
U. ott, 1850. (2. kiadás. 1855., 4. kiadás 
1870. U. ott). — 6. Stručný výtach . . . 
Buda, 1851. — 7. Výklad nedelnich 
Evanjelií. Buda, 1851 — 52. Két füzet. — 
8. Sobránie rússkich propovjedej izdaváe 
mych. U. ott, 1852. (Orosz egyházi be-
szédek gyűjteménye. I. kötet). — 9 
Kratka mluvnica slovenská. Pozsony, 
1852. — 10. Wörterbuch zum ersten 
Bande der Sammlung russischer Reden. 
Lexicon ad primum tomum collectionis 
russicorum sermonum. Ofen, 1853. — 

11. Náwesti o druhem wydeni modli-
tobny knihy: Nábožné wylehy srdce 
katolického krestána. U. ott, 1854. -— 
12. Programma XV Cursuum Dominic. 
Concionum, praeadductum opus «Vše-
nauka» constituentium. U. ott, 1854. — 
13. Vsenauka krest. katolícka v 653 káz-
nách nedelnych poriadkom katekismusa. 
Buda-Szakolcza, 1859—69. (Szent beszé-
dek gyűjteménye). — 14. Medulla döc-
trinae christianae catholicae. Buda, 1856. 
— 15. Obnovený budinský kalendár 1856. 
U. ott. — 16. Déjiny cirkve Ostrihomskej 

k lavnosti Vysviacania jej novovystave-
nej Basil iky. . . U. ott, 1856. — 17. Via-
nočný a novoročný darček pre dobré 
dietky. U. ott, 1857. — 18. Kázné svia-
točné. I. k. Buda, 1857., II. k. Pest, I860., 
III. k. Szakolcza, 1868. (Ünnepi szent be-
szédek). — 19. Expositio s. Liturgiáé 
orientális ecclesiae catholicae. In 18 ser-
monibus. In lingua russica. Budae, 1858. 
— 20. Mennyei hangok. Oktató, szertar-
tásos, életrajzi és énekes imakönyv. Ke-
resztény katholikus hívek használatára. 
Pest, 1859. Hat fametszettel. (Bpest, 1901. 
Ism. Religio I860.). — 21. Cesta Života. 
Buda, 1860. — 22. Jadro Nábožných 
Výlevov.. U. ott, I860. (Bécs, 1867.). — 
23. Tatran. Kalendár. Budapest, 1861. 
— 24. Nauka dobrého vychovavánia 
pre lud a pre školy. Buda, 1863. — 25. 
Prostonarodnia Bibliotéka. U. ott, 1863. 
— 26. Cesta Marianského Pútnika. U. 
ott, 1864. — 27. Duchovná Reč. . . Sza-
kolcza, 1865. — 28. Tri duchovné reči. 
U. ott, 1868. — 29. Duchoóná reč... U. 
ott, 1868. — 30. Duchovná reč p r i . . . 
Pavla Blaho dna 23. Aug. 1868. U. ott, 
1868. — 31. Obsah celéj Všenanky. U. 
ott, 1870. — 32. Dejepis všeobecný a 
zvláštny Ukorska svetský a nábožensky. 
U. ott, 1871. (Földrajz.). — 33. Školnik 
obsahujúci hviez d o v e d ú . . . I. U. ott, 
1871. — 34. Krizova cesta, Dia Leonarda 
z Portu Mauricio. U. ott, 1872. — 35. 
Andeliček stražka. Szakolcza, 1872. (2. 
kiadás. U. ott, 1882.). — 36. Trúchloreč 
pri slávnosti odhalenia náhrobnika Mar-
tina Hanuljaka. Túrócz-Szent-Márton, 
1873. — 37. Nečo všeobecného dejepisu... 
Bécs, 1876. — 38. Katolcký speivnik... 
U. ott, 1876. — 39. Rukovet pútnická. 
Buda, év n. — 40. Modlitebný spolok 
sv. Cirilla a Methoda . . . Hely és év n. 

— Szerkesztette a Katolické Novinyt 
1855—65-ig, a Vestniket 1856-ban a Cyrill 
és Methodot és melléklapját, a Priatel 
školy a literaturyt 1859-től, a Slovesnost 
cz. tót irodalmi és történelmi lapot 1864— 
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1866-ig, az Vzorka dlžného úpisu sat. 
lapokat. 

Slovenské Pohladí/ 1887. 2. 8Z. a r c z k . — Pet-
rik Bibl iogr . — Zelliger Alajos, E g y h á z i Írók 
Csarnoka. Nagyszombat. 1893. 421. 1. — Né-
methy ludovicus, Ser ies P a r o c h o r u m . S t r i g o -
nii, 1894. 882. 1. 

Radlinszky István, róm. kath. plébá-
nos, szül. 1822-ben, felszenteltetett 1846-
ban és plébános volt Alsó-Lipniczán 
(Árvám.), egyszersmind szentszéki jegyző. 
— Munkái: 1. Ode rev. atque clar. dno 
Joanni N. Greschner ad diem nominis 
a gratis discipulis oblata. 1840. Budae. 
— 2. Theologia pastoralis juxta prin-
cipia ecclesiae romano- catholicae, et 
approbatorum auctorum elaborata, ac 
usibus practicis accommodata. Pestini, 
1859—60. Három kötet. (2. kiadás. Bécs, 
1869—71.) 

Schematismus Cleri S c e p u s i e n s i s 1874. — 
Petrik B ib l iogr . 

Radnai Farkas, theologiai doktor, 
beszterczebányai püspök, született 1848. 
márczius 25. Kis-Jenőn (Biharm., a ki-
vándorlott, de kiválóan hazafias arad-
megyei Rillhammer német bérlőcsaládból 
származott); korán árvaságra jutott és a 
nagyváradi József-árvaintézetbe került, a 
hol középiskoláit végezte. Szaniszló püs-
pök küldötte a központi papnevelőbe, a 
hol csakhamar kitűnt jeles tehetségével 
s elnöke lett. a m. egyházi irodalmi isko-
lának. Kiváló szónoki tehetségeért és 
magyaros irályáért több pályadíjat és 
jutalmat nyert, míg 1871-ben felszentel-
ték, a mikor vidékre tették ki káplánnak. 
Lipovniczky, akkori nagyváradi püspök 
már 1872-ben udvarához vette szentszéki 
aljegyzőnek. Ezen évben változtatta Rill-
hammer családi nevét Radnaira. 1874. 
szentszéki jegyző és püspöki szertartó, 
1875. püspöki titkár, 1883. szentszéki ül-
nök, 1889. nagyváradi kanonok, majd 
egyházmegyei irodaigazgató, nemsokára 
seminariumi rektor, 1892. ságai czímze-
tes prépost, 1901. pápai prelátus lett, 
1901. decz. 16. pedig Schlauch Lőrincz 

biboros-püspök mellé segédpüspökké szen-
telték fel. R. is részt vett a katholikus 
autonomiai kongresszusokon, mint a 
Schlauch-féle irány híve. O felsége a 
király 1904. április 6. beszterczebányai 
püspökké nevezte ki. R. a közpályán is 
szerepelt, pld. a megyegyűléseken is; 
mindenkor óvatosan kerülte a felekezeti 
szempontoknak előtérbe való állítását és 
ezért a vegyes vármegyében a reformá-
tusok és zsidók előtt is népszerű volt. — 
Költeményeket írt a Munkálatokba (1881), 
a Redwitz Oszkár Amaranth eposzát ford.; 
czikke a Századokban (1873. Zayk Pál 
a Zichy-család őse volt-e ? A szerző 
keresztneve hibásan Ferencznek írva.) 
— Munkái: 1. Krisztus hét szava a 
keresztfán. Nagyböjti beszédkör. Nagy-
várad, 1873. — 2. A kereszténység és 
királyság szövetsége Magyarországon. 
Egyházi beszéd. U. ott, 1900. — XI. kör-
leveléből kivonatot közölt a M. Állam 
(1905. 216. sz.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — V. Sión 1892. 145. 1. 
— Századunk n é v v á l t o z t a t á s a i . B p e s t . 1892. 
184. 1. — P. Hirlap 1904. 103. 8Z. — Budapesti 
Hirlap 1904. 104. s z . — Vasárnapi Újság 1904. 
18. SZ. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 
(II. Pó t l ékköte t 1904.) 503. 1. — Honti Naptár 
1905-re arczk. 

Radnai Mihály, könyvnyomtató, szül. 
1868-ban Pécsett (Baranyam.), hol isko-
láit végezte s 1882-ben lépett a pécsi 
püspöki lyceumi nyomdába tanoncznak. 
1886-ban felszabadult és három évig még 
ott maradt, azután a fővárosba jött, hol a 
Pallas r.-t. nyomdában kapott alkalmazást; 
rövid megszakítással tíz évig működött 
ott, míg 1901 elején a Révai és Salamon-
féle nyomdába került művezetőnek 1903. 
májusig; ekkor betegeskedése miatt el-
hagyta helyét, de ismét visszakerült a 
Pallas-féle nyomdába, hol 1905. aug. 1. 
ez intézet műszaki tisztviselője lett. 1901-
ben a Posner-féle ösztöndíjjal tüntették 
ki. Részt vett a nyomdásztársadalom 
egyleteiben és az új sociális mozgalmak-
ban ; a könyvnyomdászok szakkörének 
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évekig titkára voit. — Czikkei a Magyar 
Nyomdászatban (1893. A nyomdászat 
káros tényezői, Pártoljuk a hazai szak-
irodalmat, Magyar styl a nyomdászatban, 
1897. Stylusok és irányzatok, Haladás és 
hanyatlás, 1898. Szakirodalmunk, A mo-
dern ízlés a nyomdászatban, A sajtó-
szabadság jubileuma, A jövő idők reformja, 
Az új irány az akczidens-szedésben, 1899. 
A reklámszerű szedés. 1900. A szedőgép 
története, A betűöntődék mutatványai, 
Művészet a nyomdászatban, Művészet és 
stylirányok, Walter Crane kiállítása, 1904. 
Űjévi naptárak és nyomtatványok, A 
gépmester és szedő együttműködéséről, 
A különböző irányzatok fel- és letűné-
séről egészen a magyar irányig, A szedő-
gép és gépszedő); a Grafikai Szemlében 
(1897. Nyomdáink berendezéséről, 1898. 
A plakátok, 1899. Téves nézetek, Szakkör 
évijelentése, Szakbirálati jelentés táblázat-
szedésről, 1900., 1901. Szakköri jelentések 
és szakbirálatok); a Magyar Nyomdászat 
Evkönyvében (1898. ízlés és szakképzett-
ség, 1899. A Pallas Nagy Lexikona, 1900. 
Betűfajok és betűnemek, 1901. A papiros-
ismeret elméletben és alakulatban, Az 
újabb irányzatok betűi, 1902 A nyomdász 
jelene és jövője, 1903. A vaskolléga, 1904. 
A jelen nyomdász-generáczió); a Nyom-
dász Évkönyv és Útikalauzban (1903. 
Szakiskola, szakoktatás). 

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

Radnai Rezső, bölcseleti doktor, mi-
niszteri titkár, szül. 1864. máj. 13. St.-
Pöltenben (Ausztria); Erdélyben nevel-
kedett, majd Budapesten tanult, hol böl-
cseletdoctori és tanári oklevelet szerzett; 
Teleki Géza gróf és Eötvös Loránd báró 
házánál mint nevelő működött. 1888-ban 
a közoktatásügyi minisztériumba lépett, 
hol jelenleg mint titkár a tanítóképzés 
ügyeinek referense. 1897-ben Ausztria, 
Németország és Svájcz tanítóképzését 
tanulmányozta állami megbízásból. Ere-
deti és fordított költeményeket, elbeszé-

léseket, bírálatokat és irodalmi tanulmá-
nyokat közölt a lapokban és folyóiratok-
ban; ő rendezte sajtó alá Győri Vilmos 
irodalmi hagyatékát, ú. m. költeményeit, 
elbeszéléseit és egyházi beszédeit (Bpest, 
1886., 1888. Négy kötet.). — Czikkei a 
Budapesti Hírlapban (1885. 189. A holt 
költő nyaralója, emlékezés Győry Vilmos-
ról, 192. Emlékmondások Győry Vilmos-
tól); a P. Hírlapban (1885. 133. Apró 
vonások Győry Vilmos életéből, 352. 
Győry Vilmos utolsó műve); a Fővárosi 
Lapokban (1885. 122. Egy svéd költő 
Győry Vilmosról, 173. Győry Vilmos és 
agyermekirodalom,1886.215.Könyvism.); 
a Pesti Naplóban (1885. 176. Győry Vil-
mos emlékmondásai. 1887. 352. sz. könyv-
ism.). — Munkái: 1. Aesthetikai törek-
vések Magyarországon 1772—1817. Bpest, 
1889. (Olcsó Könyvtár 252., 644-646. sz.). 
— 2. A felsőfokú nőképzés Ausztriában 
és a bécsi leánygymnasium. U. ott, 1898. 
(Különnyomat a Nemzeti Nőnevelésből). 
— 3. Kölcsey Ferencz válogatott beszédei. 
Bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta. 
U. ott, 1898. (Magyar Könyvtár 61). — 
4. Arany János, Katalin. Keveháza.. Szent 
László füve. Bevezetéssel ellátta. U. ott, 
1899. (M.K. 121., 122.). —5. Petőfi Sándor 
költeményei. Haza és szabadság. Beve-
zetéssel ellátta. U. ott, 1900. (M. K. 280., 
290. Két füzet.). — 6. Húshagyó kedd. 
Fiatal leányok színműtára. U. ott, év n. 

.)/. Könyvészet 1889., 1899—1901. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona 
XVIII. 487. és II . Pótk. 1904. 504. 1. 

Radnich Mihály, Kapisztrán-szent-
Ferenczrendi volt tartományi kormányzó, 
később I. Leopold király theologusa és 
lelki tanácsadója. Meghalt 1703. febr. 2. 
Budán. — Munkái: 1. Pogargegne Izpraz-
nosti Od Sviyeta. V Trii Diela Razdiegleno. 
Do Contemptu Vanitatum Mundi. Libri 
tres. Illyrico Idiomate. Roma, 1683. — 
2. Razmiseglagna Pribogomiona Od Gliv-
bavi Boxye. Meditationes Devotissimae 
Amoris Div in i . . . U. ott, 1683. 
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Schematismus A l m a e Prov . J o a n n i s a Ca-
pistrano Ord. Min. S. P . Francisci. Temes-
var in i , 1887. II. 19. lap . — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. rész 255. 1. 

Radniczky Ignácz, orvosdoktor, ma-
gyarországi származású. — Munkája : 
Specimen inaugurale medicum, sistens 
experimenta quaedam, quibus constitit, 
eas partes esse sensu praeditas, quibus 
Hallerus cum aliis quibusdam omnem 
sentiendi facultatem cum irritabilitate 
denegat. Vetero Pragae, 1756. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Radnótíáy (Nagy) Sámuel, cs. kir. 
udvari tanácsos, a nemzeti színház inten-
dánsa, szül. 1803-ban. A magyar nem-
zeti színházat művészi magaslatra emelte 
és több humánus intézkedést tett; így 
segély- és kölcsönalapot teremtett; a 
színház szellemi haladásán is sokat segí-
tett, a nemzeti színház műsorát számos 
külföldi jeles színdarab lefordításával 
gazdagította. Meghalt 1869. okt. 9. Pesten 
67 éves korában. — Czikkei a M. Sajtó-
ban (1864. 141. A nemzeti színház be-
vételeiről és kiadásairól, az 1863—64. 
színházi évre szerkesztett számadás ki-
vonata, 208. Válasz a «Wanderer» 244. 
sz. pesti levelére); a Honban (1864. 123. 
Nyilatkozat Vadnai Károly vádjára a 
színháznak 15,000 frtnyi deficitjét illető-
leg, 126. Jókai, Válasz Vadnai Károlynak, 
128. Vég válasz R.-tól, 1866. 18., 19. 
Válasz a nemzeti színházi igazgatóság 
ügyében, 1868. 120. sz. Emlékirat a nem-
zeti színház ügyében). — Munkái: 1. 
Feuillet Octave, A kisértés, színmű öt 
felv. ford. Pest, 1863. (Nemzeti Színház, 
kiadja Toldy István IV. kötet. Először a 
pesti nemzeti színházban 1862. decz. 12., 
Kassán 1863. ápr. 9.). — 2. Fredro Sán-
dor gróf, Az egyetlen leány, vígj. 1 felv. 
Ford. Bpest, 1883. (Nemzeti Színház 
Könyvtára 144. Először adatott Kassán 
1869. jan. 23., a budapesti nemzeti szín-
házban először 1876. márcz. 24.). — Kéz-
iratban : A genevai árva, dráma 3 felv. 

Castelli után ford. (Debreczenben 1832. 
aug. 23., Budán 1834, júl. 3., 1837. jan. 
30., Kassán 1835. jan. 26., Pesten 1839. 
ápr. 25.); a pesti nemzeti színházban 
első előadatásuk szerint: Egyik sír, a má-
sik nevet, franczia vígj. 4 felv. (1864. 
ápr. 27.), A párisi szegények, dr. 7 felv. 
Brisebare és Nus után francziából ford. 
(1865. decz. 31.), A gyöngéd rokonok, 
vígj. 3 felv. Benedix után ford. (1867. 
jan. 6.), A hazugság, vígj. 3 felv. Bene-
dix után ford. (1867. márcz. 27.), A ben-
gáli helytartó, színmű 4 felv. Laube 
Henrik után ford. (1868. febr. 16.); Kas-
sán : A fehér hajszál, franczia vígj. 1 
felv. Feuillet Octave ut. ford. (1864. okt. 
29.); Reggeli előtt, drámai tréfa 1 felv. 
írta Fredro Sándor gróf, lengyelből ford. 
(1868. nov. 13.). 

Honművész 1834. 35. SZ. — Ország-Tükre 1863. 
18. arczk. — Hon 1867. 7. sz., 1869. 233. sz. 
e s t i k . — 1869: Magyarország és a Nagyvilág 
42. SZ. a r c z k . , Hazánk és a Külföld 41. SZ., 
Fővárosi Lapok 232. SZ., Budapesti Közlöny 
229. SZ., Pesti Napló 1869. 234., 1£83. 48. Sz. 

— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein Köny-
v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 343. 1. 

és gyászjelentés. 

Radnotfái (Nagy) Zsigmond. — Mun-
kája : Specimen juridicum de praescrip-
tionibus seu uscapionibus. Quod sub 
praes. Michaelis Tsomos publice dispu-
tandum proponit, praelaudatoque collegio 
(Claudiopolitano) vale dicit. 1761. 19. 
Sept. Claudiopoli, 1761. — Költeménye 
van az Örökké való szombat (Kolozsvár, 
1757.) cz. munkában. 

Petrik B ib l i cgr . 

Radnóti Dezső, hirlapíró, az erdélyi 
Kárpát-egyesület főtitkára, szül. 1865-ben 
Abrudbányán; középiskoláit anagyenyedi 
és szászvárosi ev. ref. kollégiumban vé-
gezte, azután jogot hallgatott a kolozs-
vári egyetemen. Mint középiskolai tanuló 
fővádlója volt a szászok és oláhok ellen 
Szászvároson megindított zászlósértési 
pernek. Mint joghallgató részt vett az 
erdélyi m. közművelődési egyesület szer-
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vezési munkálataiban ; később ennek az 
egyesületnek fogalmazója volt és mint 
ilyen különösen azEmke-népkönyvtárakat 
és dalosköröket szervezte. Az 1891-ben 
alapított erdélyi Kárpát-egyesület főtitkára 
lett és nagy része volt az egyesület nép-
rajzi múzeumának berendezésében. Kez-
deményezte a helynevek magyarosításá-
ról szóló törvényt és tagja volt (a belügy-
miniszter által kinevezve) annak az orsz. 
bizottságnak, mely ezt a törvényt előkészí-
tette. Meghalt 1903. nov. 13. Kolozsvárt. 
— Czikkei a Hunyadban (1877. 52. sz. 
könyvism.); az Erdélyben (1893. Radna-
Borszék, A vidályi kő, 1894. Bethlen 
Bálint gróf, Bedő Albert, Felméri Lajos 
dr., 1895. Potsa József, Guzman János, 
Baróthi Jenő, 1896. Alvó egyesület, Diák 
turistáskodás, Elmaradt turista-kongres-
sus, Kitüntetésünk, Turista ügyről, Uj 
turista-egyesület, 1897. Az E. K. E. ün-
nepe a Királykőn, 1898. Szent Erzsébet, 
Erzsébet királyné emlékezete, Az And-
rássy-menedékház fölavatása, 1899. Ás-
ványvizeink a külföldi piaczokon, 1901. 
Székely kongressus) stb. — Szerkesztette 
az Erdély, turistái, fürdőügyi és nép-
rajzi havi folyóiratot Kolozsvárt 1892-
ben és 1896-tól haláláig; az Erdélyrészi 
Uti-Kalauzt 1895—1902-ig, négy kötet, 
több képpel és térképpel; az Erdélyi Hír-
adó cz. politikai napilapot 1887—1890 
végéig, az Erdélyi Díszalbumot, Emke 
Emléklapot, Kossuth Emléklapot; alapí-
totta az első erdélyi élczlapot, a Virgácsot, 
Kolozsvárt. 

Erdély 1903. 10—12. SZ. a r c z k . — Budapesti 
Hirlap 1903. 313. SZ. — Vasárnapi Újság 1903. 
47 . SZ. ( N e k r . ) . — Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 
II. Pótk. 488., 1904. 504. 1. 
Radnóti Dezsőné (Hrabovszky Irén), 

előbbinek özvegye. — Czikkei az Erdély-
ben (1899. Én vagyok az örökké való 
erő és könyvism., 1900. A turistáskodás 
és az iskola, 1901. Az E. K. E. a házi-
ipar szolgálatában, A székely kérdés, 
1903. Déryné naplójából és könyvism.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Radó Antal, bölcseleti doktor, költő 
és műfordító, a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, szül. 1862. jún. 29. Moóron (Fe-
hérm.), hol atyja Roder Adolf tanító 
volt; innét Szombathelyre került és R. 
itt végezte elemi s középiskolai tanulmá-
nyait; 1876-tól fogva m á r a szombathelyi 
és egyéb vidéki lapokban (Vasm. Köz-
löny, Vasm. Figyelő, Zala, Sopron stb.) 
versei jelentek meg. Korán kezdett idegen 
nyelveket tanulni, majd pedig irogatni 
az atyja által szerkesztett Honpolgár cz. 
lapba, melynek 1879-ben társszerkesztője 
lett s melyben magyar költőket fordított 
németre 1879-től a budapesti egyetemen 
eleinte a classica philologia, később a mo-
dern philologia tanulmányára adta magát 
és 1883-ban tanári s bölcseletdoktori ok-
levelet nyert. Ez idő alatt hírlapíró is 
volt; 188U. márcz. belépett a Függetlenség 
cz. napilap szerkesztőségébe, melytől 
az év őszén megvált, hogy Rómába 
menjen olasz nyelvi és irodalmi tanul-
mányok végett. Ezúttal azonban csak pár 
hétig maradhatott ott, mialatt tárczákat 
írt a budapesti lapoknak. Visszatérvén, a 
Pester Journalnál kellett állást vállalnia, 
a hova egyebek mellett irodalmi és szín-
házi dolgokat is írt. 1881-ben Roder 
családi nevét Radóra változtatta. Ekkor 
már (1881) Szász Károly a Kisfaludy-
Társaságban is bemutatta egy műfordí-
tását (Tasso Megszabadított Jeruzsálemé-
nek néhány énekét), melynek alapján a 
társaság felszólította az egész eposz lefor-
dítására; a Budapesti Szemlében is kezdte 
már közölni műfordításait, és ez évben 
készített el a Kisfaludy-Társaság műfordí-
tás-pályázatára Byron Lara-ját, melylyel 
az 1882. nagygyűlésen Győry Vilmos bírálói 
jelentése alapján el is nyerte a pályadíjat. 
Ugyanez évben kezdett dolgozni a buda-
pesti operaház számára, melynek számos 
dalműfordítást végzett. 1883. márcz. meg-
hívták a Magyar Újság cz. képes napilap 
szerkesztőjének, a mely állásban csak 
félévet töltött, hogy aztán a Pesti Hirlap 
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szerkesztőségébe lépjen be. 1883. őszén 
újra elment Rómába, a hol ezúttal már 
nyolcz hónapot tölthetett. A közoktatás-
ügyi minisztérium azonban nem küldvén 
el neki a kilátásba helyezett tanulmányi 
ösztöndíjat, itt is hírlapírással kellett 
kenyerét keresnie, sokat írva a Pesti Hír-
lapba, a Nemzetbe, a Fővárosi Lapokba, 
a Pester Lloydba, sőt három hónapig 
belmunkatársa volt a Torraca szerkesz-
tésében megjelent Rassegna czímű olasz 
napilapnak is, a külföldi lapok szemléjét 
írva. 1884. máj. Turinba ment néhány 
hétre, a hol Kossuth Lajos szívesen 
fogadta, onnét pedig Párisba. Visszatérve, 
ez év őszén belépett a budapesti tanár-
képző-intézet gymnasiumába, a hol egy 
évet töltött mint ösztöndíjas gyakorló 
tanár. Ekkor tanári állás után nézett, de 
mivel a fővárosban ilyen nem kínál-
kozott neki, belépett az országgyűlési 
gyorsirodába, a hol ma is működik, 
1899 óta revizori rangban. 1885 őszén 
a Budapesti Hírlap munkatársa lett, 1886 
őszén újra a Pesti Hírlaphoz ment. 1887 
tavaszán megnősült és ez év nyarán 
szakított a napi journaistlikával, melyhez 
azóta csak egy esztendőre tért vissza, 
1895—6-ban, a mikor a Magyar Hirlap 
hívta meg dolgozótársának. Ez évben 
egyúttal a persa nyelv tanulására adta 
magát és Firdusi Sahnáméját kezdte for-
dítani. Radót főleg a műfordítás terén 
kifejtett munkásságáért a Kisfalu dy-Tár-
saság 1895-ben rendes tagjának válasz-
totta ; a velenczei tudós-társaságnak 
(Istituto Veneto) 1889 óta levelező-tagja, 
1897-ben az olasz korona-rend lovagja 
lett. Egyik megalapítója volt az Otthon 
irodalmi és hírlapírói körnek, melynek 
három évig titkári, majd nyolcz évig 
főtitkári tisztjét viselte. A budapesti olasz 
körnek (Circolo italiano) alapításától meg-
szűntéig elnöke volt. — A 80-as évek 
kezdetétől fogva számos dolgozatot tett 
közzé napilapokban és folyóiratokban, 
sok etbeszélést ís, de főleg irodalmi ismer-

tetéseket, bírálatokat, tanulmányokat; 
sokat írt főkép az olasz irodatomról, és 
ennek körébe vágó műfordítói munkás-
ságának legjelentékenyebb része is: Pet-
rarka, Ariosto, Leopardi. — Czikkei, mű-
fordításai, költeményei, amennyire ösz-
szeállítottuk, többek közt a következő 
hírlapokban, folyóiratokban és év-
könyvekben jelentek meg: Pesti Hir-
lap (1881. 164., 167. Petőfi olasz f-or 
dítói, 1882. 1. sz. Cassone József, Petőfi 
olasz fordítója, 1884. 55. Nápolyi séták, 
82. Egy olasz népszínmű : Giovanni 
Verga, Cavalleria rusticana, 116, 138. 
Turini levelek, 185. Kossuthnál, 330. 
Adalékok nápolyi András magyar her-
czeg történetéhez, 354. Karácsony Rómá-
ban, 1885. 60. Az olasz hírlapirodalom. 
100—102. Német Petőfi-fordítások, 1887. 
326. Sully Prudhomme, Törött virág-
cserép, költ., 1896. 212. Két olasz nép-
dráma : Verga «Lupa» és «In Portineria»; 
ezenkívül számos tárca elbeszélés 1882-től 
fogva: jannuár 8., jan. 26., febr. 11., 
febr. 18., okt. 30., nov. 12., nov. 18., 
novemb. 22., decz. 2., decz. 9. stb.); 
Fővárosi Lapok (1881. Egy nagy költő 
szenvedései: Tasso, 1883. 297. Goldoni, 
szobrának leleplezése alkalmából, 1884. 
75. Egy olasz újságírónő : Matildé Serao. 
1887. Lamartine, Osz, 1889. Leopardi 
két költem., 1890. Leconte de Lisle, 
költem., Sully-Prudhomme költ., 1893. 
Ariosto, Zerbin halála); Budapesti Szemle 
(1881. Egy új Petőfi-fordító: Bolla, 1883. 
Olasz források Magyarországról, 1889. 
Leopardi költ., 1891. Longfellow költ., 
Ariosto, Bradamant panasza. 1895. Ada 
Negri, 1896. Metastasio és Parini, 1897. 
Sully-Prudhomme, Aggódás, költemény; 
névtelen vagy álnevű bírálatok); Ko-
szorú (1881. Egy új olasz Petőfi-fordító, 
Cassone Petőfi-fordításai, 1882. Száza-
dunk olasz lyrája, Őseink egy olasz re-
gényben, 1883. Petőfi egy olasz költő 
dalában : Aleardi szobrának leleplezése 

í alkalmából, 1884. Giovanni Verga, egy 
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olasz regényíró, Carducci, 1885. Könyv-
ismertetések és drámabtrálatok); Kis-
faludy-Társaság Évlapjai (Uj F. 1882. 
Lara, Lord Byrontól, 40 arany nyal jutal-
mazott műfordítás, XXX. 1896. Egy új 
olasz költőnő, székfoglaló, XXXV. 1902. 
A nemzeti szellem Dantéban, XXXIX. 
1905. Biráló jelentés a Széher Árpád-
jutalom ügyében); Magyarország és a 
Nagyvilág (1879. jún. A földi út, versford., 
1880. Velenczéből, 1885. Könyvism.); 
Képes Családi Lapok (1882., 1885., 1890. 
költ. Giusti József stb. után és ered.); 
Ung. Revue (1881. jún. Petőfi in Italien) ; 
a Pester Journal-ba írt tárczái közül meg-
említendő a Jókai als Held einer Volks-
dichtung cz., Mikszáth verséről írt és 
annak részben fordítását közlő czikk 
1882. febr. 15.); Nemzet (1883. okt. 29. 
Egy olasz Hans Sachs, decz. 1. Teatro 
Nazionale, 1884. 236. Az olasz veristák, 
jan. 21. A legújabb ásatások a forum 
Romanorumon, 1885. április 13. Dante 
lyrája, 349. Pindaros, Orchomenosi Aso-
pichosra, 1890. 353. Lermontov két dala); 
Magyar Bazár (1885. Propertius, Teme-
tésem, költ.); Egyetemes Philol. Közlöny 
(VI. 1882. Manzoni, Május ötödike, ford., 
Leopardí, Italiához, ford., 1883. Petrarca 
két dala, ford., Négy szonett Petrarcából, 
Finn népdalok, ford., 1885. Petrarca 
Afrikája, Lucretius : De rerum natura I. 
271—294. A szélvész, ford., 1886. Szent 
Péter és a hegedős, ó-franczia fabliau, 
ford., Alexandrinus és Zrinyi-sor); Ország-
Világ (1885. A Zrinyiász modernizálása, 
1886. Milli Giuseppma költ., 1887. La-
martine, A tó, költ., 1899—1900. költ., 
Ada Negri sat. után); Budapesti Hirlap 
(1885. 282. Coppée Petőfi-fordításai, 1886. 
246. Müsset A., Ninonhoz, költ., Coppée, 
A vándor, 1887. 323—325. Olaszok a 
magyar szabadságharczban, 1888. 174. 
Coppée, A hajótörött, költ., 342. Cop-
pée, Az áldás); Vasárnapi Újság (1888. 
Bourget P., Találkozás, költem., 1890. 
Tennyson, Lord Burleigh, költ., 1891., 

1897. Musset, költem., 1905. Ifjabb Voj-
tina levele öcscséhez); Magyar Szemle 
(1889. Musset Alfred, költem., 1890. 
Longfellow, költem., 1891. A legújabb 
franczia lyráról, 1893. Vers- és zeneköltő, 
1897. Sully-Prudhomme, A Danaidák, 
költ.); A Hét (1890. Musset költem., 
1891. White költ., Bourget költ., Campo-
amor költ., Leconte de Lisle költ., Müsset 
A.. Lucie, költ. 1892. Annie Vivanţi, Ugy 
el fáradtam, fordít.); Magyar Nyelvőr 
(1884. Kazinczy idegenszerűségei, 1890., 
1893. Rokonértelmű szók, 1896. A kereszt-
nevek fordítása); Magyar Szalon (1884. 
nov. Jenő diák, dramolett, 1891. Shelley 
költ., Nikitin költ., Ariosto, Olimpia, az 
Őrjöngő Lorántból, 1892. Annie Vivanţi); 
Az Élet (1892. Annie Vivanţi, Találkozás, 
költ.); M. Dekameron (I. sor. IV. köt.: «Ut 
vagy ut»); Dunántúli Képes Naptár (1892. 
Dal); M. Géniusz (1892. Annie Vivanţi, 
költ., Aut-aut, 1893. Ariosto költ.); Ta-
nulók Lapja (1895. Hugó Victor költ.) ; 
M. Hirlap (1895. 280. Szarvas Gábor, 
1896. 339. A szombathelyi ünnep); az 
Izr. M. írod. Társaság Évkönyve (1895. 
József és Putifárné története a Sahnámé-
ban, 1901. Alfieri «Saul»-jából. V. 
felv.); Pesti Napló (1882. Byron Ka-
lóz-a I—X., 1899. 176. Annie Vivanţi); 
Budapesti Napló (1900. 354. Carducci 
költ. ford., 1901. 135. Krülow, Az elefánt 
és a mopsz, költem., 148. Grün költ,; 
271. Bequer Gustavo, Tűnődés, költem., 
338. Moore, Az estharang, költ.); Athe-
naeum (1901. A nemzeti szellem Dante-
ban); Uj M. Szemle (1900. D' Annunzio) ; 
a Pallas Nagy Lexikonába olasz irodalmi 
czikkeket írt ; a Beöthy-féle Magyar Iro-
dalomtörténetbe ő írt a magyar műfor-
dításokról, az Egyetemes Irodalomtörté-
netben tőle való az olaszok irodalma stb., 
írt számos német tárczát (Pester Jour-
nal, Budapester Tagblatt, Pester Lloyd), 
valamint olasznyelvű czikkeket is, főleg 
1895—96-ban (Nuova Antologia, Illus-
trazione Italiana, Fanfulla della Dome-
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nica), jobbára a magyar irodalmat ismer-
tetve ; egy Mikszáth-novellát (Két major 
szegénye) és egy Jókai-beszélyt (Őrült Jo-
hanna) is lefordított olaszra, előbbit a 
Rassegnaba, utóbbit a La lega delia 
Democraziaba (1880). — Munkái: 1. A 
magyar műfordítás története 1772—1831. 
Budapest, 1881. (Doktori értekezés. Kü-
lönnyomat az Egyetemes Philologiai Köz-
lönyből). — 2. Goldoni Károly, A hazug. 
Vígj. Olaszból ford. U. ott, 1882. (Olcsó 
Könyvtár 142., 347—349.). — 3. Boito 
Arrigo. Mefistofeles. Opera 4 felv. pro-
lógussal és epilógussal. U. ott, 1882. 
(Nemzeti Színház Könyvtára 141. Ism. 
Függetlenség 114., Egyetértés 114., P. 
Hirlap 11'4.). — 4. Gioconda, opera 4 
felv. Irta Gorria Tóbiás, zen. Poncielli 
Hamilcan, ford. U. ott, 1883. (Nemzeti 
Színház Könyvtára 150.). — 5. Latin 
költök. Szemelvények magyar fordításban. 
Az írókat és művészeket ismertető beve-
zetésekkel. (Irodalomtörténeti Anthologia 
I.) U. ott, 1885. (Ism. 1885. P. Napló 
194., P. Hirlap 190., Budapesti Hirlap 
200. Válasz 204., Főv. Lapok 188. sz., 
1886. Egyet. Philol. Közlöny, Tanáregyl. 
Közlönye). — 6. Olasz költőkből. Sze-
melvények magyar fordításban. Az író-
kat és műveiket ismertető bevezetésekkel. 
U. ott, 1886. (Olcsó K. 198. Ism. Nemzet 
343. sz.). — 7. A czigánybáró, opera, 
írta Jókai után Schnitzer, ford, a ver-
ses részét. U. ott, (1886). — 8. Görög 
költök. (Irodalomtörténeti Antholögia II. 
U. ott, 1886. Ism. Egyetemes Philologiai 
Közlöny, Egyetértés 31., P. Napló 29. sz.). 
— 9. Petrarca összes szerelmi szonettjei. 
Ford. és magyarázatokkal ellátta. Kiadja 
a Kisfaludy-Társ. U. ott, 1887. (Ugyanaz: 
Olcsó Könyvtár 216., 541—44. Bírálat 
Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Új F. 21. k. 
Ism. Teza E., Nuova Antologia); — 10. 
Az apród. Dramolett 1 felv. Irta Giacosa, 
ford. U. ott, 1887. (Nemzeti Színház 
Könyvtára 159.). — 11. Versek. Erede-
tiek. Műfordítások. U. ott, 1887. (Ism. 

Pesti Hirlap 350., Budapesti Szemle 
IV. 1888). — 12. A szív. írta Edmondo 
de Amicis. Olaszból ford. U. ott, 1888. 
(Ism. Sárospataki Lapok 10. sz., Fővá-
rosi Lapok 32., Prot. Közlöny 41., 42. sz. 
2. teljes magyar kiadás. U. ott, 1899. 
Rajzokkal. (3. kiadás. U. ott, 1905). — 13. 
A kék harisnyás. Tréfa. U. ott, 1888. 
(Monologok 12.). — 14. A kis molnárné cz. 
operett dalai. U. ott, 1888. — 15. Othello, 
opera 4 felv. szöv. Boito Arrigo, zen. 
Verdi József, ford. U. ott, (1888). — 
16. A Rajna kincse. Opera 4 képben. 
Irta és zen. szerz. Wagner Richard. For. 
U. ott, 1889. (M. Opera K. 33.). — 17. 
Siegfried. A Nibelungok trilógiájának má-
sodik napja. Irta Wagner R. ford. U. ott, 
1889. (M. Opera K. 34.). — 18. Cor-
neille, Cid. Tragédia 5 felv. Ford. U. ott, 
1889. (Olcsó Könyvtár 259., 669., 670.). 
— 19. Költök Albuma. Jelenkori magyar 
költők verseiből. U. ott, 1890. (Ugyanaz. 
Emlékkiadás. U. ott, 1890., 4-rét.; 4. mó-
dosított és bőv. kiadás 35 fénynyomatú 
képpel, 5. módos, és bőv. kiadás. U. ott, 
1904. Ism. M. Állam 1898. 279., P. Lloyd 
308., Budapesti Napló 349., Tájékoztató 
Új F. 2. sz., M. Szemle 1899. 3. sz., 
Budap. Hirlap 4. sz.). — 20. Giacomo 
Leopardi összes lyrai versei, ford, és a 
költőről szóló tanulmánynyal ellátta. Ki-
adja a Kisíaludy-Társaság. U. ott, 1890. 
A költő arczk. (Bírálat: Kisfaludy-Tár-
saság Évlapjai Új F. XXIV. 1890. 2. 
kiadás a Remekírók Képes Könyvtárában 
1901. U. ott.). — 21. Azrael, legenda 4 
felv. Irta Fontana Ferdinand, ford., zenéje 
Franchetti Albert. U. ott, 1890. (Magyar 
Operaház Könyvt. 38.). — 22. Templomos 
és zsidónő. Opera 3 felv. szöv. Wohl-
brück, zen. Marschner Henrik. Ford. 
U. ott, (1890. Magyar Opera Könyvtár. 
37.). — 23. Ujabb nemzeti dalkönyvecske. 
Jelenkori magyar költők verseiből össze-
állítva. U. ott, 1890. (2. módosított és 
bőv. kiadás. U. ott, 1897.). — 24. Idegen 
Költök Albuma. Műfordítások a XIX. 
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század lyráiból. Mannheimer Gusztáv, 
Cserépi Árpád és mások eredeti rajzai-
val. U. ott, 1891. (Ism. Nemzet 349.). — 
25. Fegyverkovács, víg opera 3 felv., zen. 
Lortzingtól, szövegét ford. U. ott, 1891. 
(M. Operaház Könyvt. 40.). — 26. Pa-
rasztbecsület, opera 1 felv. szöv. írták 
Targioni-Tozzetti és Menasci, zen. Mas-
cagni Péter, ford. U. ott, 1891. (M. Opera 
K. 39.). — 27. Az istenek alkonya. «A 
Nibelung gyűrűje» cz. trilogia harmadik 
napja. Irta Wagner Richard, ford. U. ott, 
1892. (M. Opera K. 45.). — 28. Euripides 
Iphigenia Aulisban. Ford. U. ott, 1892. 
— 29. Ezeregy éjszaka regéi. A magyar 
ifjúság szám. U. ott, 1892. (Számos színes 
képpel. U. ott, 1897, és 1900.). — 30. 
Goldoni és Alfieri. Két tanulmány. U. 
ott, 1892. (Ism. M. Szemle 47. sz.). — 
31. A jótékony zsémbes, vígj. 3 felv. Irta 
Goldoni Károly, ford, és Goldoniról szóló 
tanulmánynyal bevezette. U. ott. 1892. 
(Olcsó Könyvt. 306.). — 32. A bajazzók. 
Leoncavalli dalműve. Ford. U. ott, 1883. 
márcz. —33. Defoe, Robinson Crusoe élete 
és kalandjai. Az eredeti angol kiadás 
után a magyar ifjúság számára átdolgozta. 
Számos képpel. U. ott, 1893. és 1903. — 
34. Kis emberek pajtásai. Leutemann 
Henrik képeivel. U. ott, 1894. — 35. 
Mindenféle állatképek jóravaló apró nép-
nek. U. ott, 1894. — 36. Czifra képek, 
mulatságnak. Apró dámák és macskák-
nak. U. ott, 1894. — 37. Tarka-barka 
színek, csengő-pengó' rímek. U. ott, 1894. 
— 38. Don Quizote de la Mancha. Cer-
vantes után átdolg. U. ott, 1894. — 39. 
Ariosto Őrjöngő Lóránt ja. Az éposz leg-
értékesebb részei. Ford. Ariostóról szóló 
tanulmánynyal bevezette és jegyzetekkel 
ellátta. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. U. 
ott, 1894. Két kötet. (Ism. Nemzet 63., 
Főv. Lapok 41., Hazánk 118., M. Szemle, 
Bud. Szemle 81. k. 1895.). — 40. Manón 
Lescaut. Opera 4 felv., zen. szerzette 
Giacomo Puccini, szövegét ford. U. ott, 
1894. — 41. Der Abgrund. Schauspiel 

von G. Rovetta. Überzetzt. U. ott. 1894. 
— 42. Az olasz irodalom története. U. ott, 
1896. M. Tudom. Akadémia könyvkiadó 
vállalata. Új F. Két kötet. (Ism. 1897. 
Erdélyi Múzeum, Főv. Lapok 329., Egyet. 
Philol. Közlöny, Polit. Hetiszemle, M. 
Hirlap 68., Revue Critique). — 43. Jó 
gyermekek mulatsága. Két képes könyv 
versekkel. U. ott 1896. — 44. A bibliás 
ember. Zenés színjáték 2 felv. Szöv. és 
zen. szerzette Kienzl Vilmos, ford. U. ott, 
1896. —45. Firduszi Sahnáméjából. Szija-
vus. U. ott, 1896, (Ism. Phil. Közi. 1897). 
— 46. Corvin Mátyás. Népies opera. Irta 
Gross K. Ford. 1896. — 47. Az ifjabb 
Michelangelo Buonarroti. (Michelangelo 
Buonarroti il Giovine). A flórenczi Archi-
vio Buonarrotiban levő kiadatlan források 
alapján. U. ott, 1897. (Különny. az Egyet. 
Philologiai Közlönyből). — 48. Coppée, A 
kovácsok sztrájkja és más elbeszélő köl-
temények. U. ott, 1897. (Magyar Könyvt. 
4.). — 49. Olasz elbeszélők tára. Farina, 
Verga, Serao, De Amicis. Első sorozat. 
Ford. U. ott, 1897. (M. K. 13.). — 50. 
Rovetta Girolamo, A becstelenek. Az 
olasz állami díjjal jutalmazott színmű 3 
felv. Ford. U. ott, 1897. (M. K. 18.). — 
51. Andrée Chénier, Opera 4 képben, 
írta Luigi Illica, zen. Umberto Giordano. 
Ford. U. ott, 1897. (M. kir. Operaház). — 
52. Bohémek. Opera 4 felv. Szövegét 
Murger nyomán írta és zen. szerz. Leon-
cavallo Ruggiero, ford. U. ott, 1897. (M. 
kir. Operaház). — 53. Firduszi Sahná-
méjából. Zál és Rudabé. Perzsából ford. 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. U. ott, 1897. 
(Ism. Egy. Phil. Közlöny). — 54. Dalok 
és történetek. U. ott, 1898. (Ismert. P. 
Lloyd 308., Bud. Napló 335., Egyetértés 
349., Budapesti Szemle 98. k., 1899. 
Heti Szemle, Új Idők, Budapesti Hir-
lap 4., Nemzet 91.). — 55, Alfred de 
Mussetből. U. ott, 1898. (A Kisfaludy-
Társaságnál első díjat nyert. Ism. Bud. 
Napló 335., P. Lloyd 308., Egyetértés 
349. Polit. Hetiszemle 1899. A Könyv). — 

12. ív sajtó alá adatott 1905. nov. 6. 
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56. Barriere és Murger, Bohém-élet. Szín-
mű 5 felv. Ford. U. ott, 1898. (M. K. 
29.). — 57. Cavallotti Felice, Énekek 
éneke. Dramolett 1 felv. Magyar színre 
alkalmazta. U. ott, 1898. (M. K. 53.). — 
58. Bracco Róbert, Don Pietro Caruso. 
Színmű 1 felv. Verga Giovanni. Paraszt 
becsület. Népszínmű 1 felv. Ford. U. ott, 
1898. (M. K. 80.). — 59. Müsset, Šimona. 
Verses elbeszélés. Ford. U. ott, 1898. 
(A Kisfaludy-Társaság 1897. pályázatán 
koszorúzott Musset-fordításokból. Külön-
nyomat a M. Hirlap Albumából). — 
60. Boccaccio, Válogatott elbeszélések a 
Dekameronból. Ford. és bevezetéssel 
ellátta. U. ott, 1899. (M. K. 96.). — 61. 
A hadi fogoly, opera 2 felv. Schlicht 
után ford., zen. Goldmark Károly, ford. 
U. ott, 1899. (M. kir. Operaház). — 62. 
A hópehely, víg opera 1 felv., szövegét 
írta Willner A. M. Zen. Berté Henrik. 
Ford. U. ott, 1899. (M. kir. Operaház). 
— 63. Giacosa Giuseppe, Borús szere-
lem, színmű 3 felv. U. ott, 1899. (M. 
Könyvt. 89.). — 64. A csempészek, dalmű 
2 felv. szövegét írta Carlo Luigi Villa, 
zen. Bahnert József, ford. U. ott, 1899. 
(M. kir. Operaház). — 65. Két olasz 
költőnő. Ada Negri. Annie Vivanţi. U. 
ott, 1900. (M. K. 173. Ism. M. Hirlap 
154., Vas. Újság 24., P. Lloyd 153. sz., 
Nagyvárad 141. sz.). — 66. Shakspere, 
Coriolanus. Ford. Petőfi Sándor. Beve-
zetéssel és jegyzetekkel ellátta. U. ott, 

1900. (M. K. 179., 180. — 67. Verga 
Giovanni, A Farkas. Drámai jelenetek 
két felv. Olaszból ford. U. ott, 1900. (M. 
K. 194.). — 68. Faludi Ferencz, Három 
elbeszélés a «Téli éjszakákéból. Kiadja 
U. ott, 1901. (M. K. 211.). — 69. Dante 
élete és munkái. U. ott, 1901. (M. K. 
221.). — 70. Erzsike. Dalmű 1 felv. 
előjátékkal. Irta; zen. Major J. Gy. U. ott, 
1901. (M. k. Opera. Németre ford. Major 
Béla). — 71. Vezércsillagok. Velős mon-
datok és költői gondolatok hazai és kül-
földi remekírók műveiből. U. ott,. 1901. 

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

i (4. jav. és bőv. kiadás). — 72. Vergilius 
Aeneise. Ford. Baróti Szabó Dávid. Ki-
adták Radó Antal és Tóth Rezső. U. ott, 
1901—1902. Három füzet (M. K. 236., 237., 
293., 294., 297., 298. — 73. Galdós Be-
nito Perez, Elektra, Dráma 5 felvonás-
ban. Spanyolból ford. U. ott, 1902. 
(M. K. 233., 234.). — 74. Firdusziból. 
Feridún és fiai. Kiadja a Kisfaludy-Tár-
saság. U. ott, 1902. (2. kiadás a M. K. 
396. sz.) — 75. Rákóczi sírja és egyéb 
költemények. U. ott, 1903. (M. K. 351.) 
(Ism. 1903. decz. Magy. Hirlap, Hazánk). 
— 76. Shakspere, Velenczei kalmár. 
Ford. U. ott, 1903. (M. Könyvtár 382— 
383., 2-dik kiadás: Remekírók képes 
Könyvtárában 1903.) — 77. Müsset, Mi-
ről álmodnak a lányok. Ford. U. ott., 1904. 
78. Idegen sza-vak szótára. Egyúttal a 
nálunk használatos idegen nyelvű szólás-
módok és szállóigék magyarázata. U ott, 
1904. — 79. Leopardi és Musset. U. ott, 
1905. (Remekírók képes Könyvtára.) — 
80. Bracco Roberto, Hütelen! Vígj. 3 
felv. Ford. U. ott, 1904. (M. K. 370.). — 
81. Sámson és Delila. Saint-Saens operája, 
ford. 1904. — 82. Rasi Luigi, A színész 
művészete. Ford. és részben átdolgozta. 
U. ott, 1904. (M. K. 385—387.). — 83. 
Leopardi és Müsset költeményeiből. U. 
ott, 1904. (Ism. Vas. Újság 50. sz.). — 
84. Ar den Enok. Opera. Irta Gross K. 
Ford. U. ott, 1904. — 85. Az alsó révnél. 
Lirai dráma. Irta Checchi. Ford. U. ott, 
1905. — 86. Firdúszi A. Sahnáméból. 
U. ott, 1905. (Remekírók képes Könyv-
tára.) — 87. Angol költőkből. Ford. (M. 
K. 428. sz.) U. o. 1905. — 88. Mesék az 
íróvilágból. U. ott, 1906. (Ism. 1905. Or-
szág-Világ, Vasárn. Újság, Pesti Hirlap, 
M. Nemzet, Magyar Szó 239. szám, Füg-
getl. Magyarország 1279. sz.). — Szerkesz-
tette a Szépirodalmi Gyorsírót 1881., a 
Magyar Ifjúságot 1888. szept. 2-től, 1889. 
aug. 18-ig. és szerkeszti a Magyar Könyv-
tárt 1897 óta, melyből eddig 440 sz. jelent 
meg és a Remekírók Képes Könyvtárát 

13 
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1901 óta, melyből 35 kötet tétetett közzé. 
— Kéziratban : Donna Juanita, operette 
3 felv. írták Walzel és Genée, zenéje 
Suppé K., ford, (először adatott a nép-
színházban 1884. szept. 17.); Mindennapi 
történet, dr. 3 felv. írta G. Costetti, ford. 
E)lőször a Nemzeti Színházban 1888. 
máj. 26.); Nápoly, felolvasás az Uránia-
színház számára 1902. decz.; Széchy 
Mária dalműszöveg (a Kisfaludy-Társ. 
pályázatán dicséretett nyert); Vége a 
szerelemnek! Bracco vígjátéka (előada-
tott a Vígszínházban). 

,)/. Könyvészet 1886—1893., 1896—98., 1900— 
1904. — Kiszlingstein K Ö n y v é s z e t e — Ország-
Világ 1890. 51. sz. arczk., 1895. 6. sz. arczk., 
1905. okt. arczk. — Egyenlőség 1891. 10. — 
Dunántúli Képes Naptar 1892. 87. , 117. l a p 
arczk. — Magyar Vjsáy 1892. 45. SZ. arczk. — 
Tanulók Lapja 1895. 8. s z . a r c z k . — Századunk 
névváltoztatásai. Budapest, 1895. 184. lap. — 
Vasárnapi Újság 1897. 23. SZ. a r c z k . — Üstö-
kös 1898. 46. SZ. a r c z k . — Pallas Nagy Lexi-
kona XVIII. 488. 1. 

Radó Bertalan, biztosító-társasági tit-
kár, Rott Elkán kereskedő fia, szül. 1858. 
júl. 30. Debreczenben; iskoláit szülő-
városában végezte. 1872-ben az első ma-
gyar általános biztosító-társaság szolgá-
latába lépett és jelenleg azon társaság 
szatmári főügynökségének vezető titkára. 
A Csokonai-körnek és a Kölcsey-körnek 
egyik alapítója és választmányi tagja. 
Rott családi nevét 1883. Radóra változ-
tatta. — A Debreczen és Debreczeni Ellen-
őr cz. lapoknak munkatársa volt; most a 
szatmári lapokba irogat. — Munkái: 1. 
A hallgatásról, Debreczen, 1884. — 2. 
A tapsról. Szatmár, 1887. — 3. Az an-
gyalokról. U. ott, 1895. (Ezen munkák 
felolvasások). — 4. Egy szekuráns napló-
jából. Irta és a Szatmártt a «Kölcsey-
kör» 1897. febr. 28. tartott matinéján 
felolvasta. U. ott, 1897. — 5. Ósdi szállá 
új terem. U. ott, 1902. — 6. A szatmári 
kereskedelmi csarnok megújítása alkal-
mából. U. ott, 1804. (Felolvasás). — Szer-
kesztette : Emlékkönyv 0 felsége negyed-

százados emlékünnepére. Szatmár. 1892. 
(Másokkal együtt). 

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

Radó Dániel (szent-mártoni), cs. kir. 
szolgabíró Veszprém megyében, Radó Kál-
mán nagybátyja. Meghalt 1884. ápr. 18. 
Bükön 70 éves korában. — Munkája: 
Utasítás a községi birák számára. Pápa, 
1858. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Radó Dezső, r. kath. esperes-plébános, 
szül. 1858. febr. 15., felszenteltetett 1881-
ben ; 1891-től plébános H.-Szőllősön és 
1892. alesperes; 1901 óta dárdai plébá-
nos. — Munkája: Szent beszéd. Tartotta 
a herczeg-szőllősi ipartársulat zászlójá-
nak megáldása alkalmával, 1895. jún. 
13. Pécs, 1895. 

Schematismus Cleri Quinque ecclesiensis.1903. 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Radó Emánuel. — Munkája: Welt-
scherz. Eine Sammlung von Epigrammen, 
Satyrischen und Zeitgedichten. Bpest, 
1899. — Kéziratban : Skizzen. (Charak-
terzeichnungen in Prosa). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Radó (Reichenfeld) Ignácz, pipafaragó-
mester ; a 90-es évek elején 54 éves ko-
rában szerkesztette a Népszava cz. lapot 
Budapesten ; azonban magyarul nem tu-
dott. 

P. Napló 1892. 14. sz. esti k. 

Radó Imre. — Munkája: Uj-Vidék 
szomorúsága június 28-án 1848. Kiadják 
Szkubán Sámuel és Paincs György. Pest 
(1848. Költemény. Ezt követi: A magya-
rok győzedelme 1848. július 10-ikén és 
két kisebb dal). 

ľetrik Bibliogr. 

Radó Kálmán (szentmártoni), cs. kir. 
kamarás, val. b. titkos tanácsos, főispán, 
szül. 1844. decz. 17. Répczelakon (Vasm.); 
gymnasiumi tanulmányait Sopronban vé-
gezte, a jogi tanfolyamot Eperjesen hall-
gatta. 1867-ben a sárvári (Vasm.) járás 
szolgabirája lett; 1869. és 1872—75-ben 
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országgyűlési képviselő volt. Ez ország-
gyűlés berekesztése után nem vállalt 
mandátumot, hanem gazdálkodott és vár-
megyéje ügyeivel foglalkozott. Majd el-
nöke lett a Rába-szabályozási társulat-
nak és 1881-ben a kormány e társulat-
hoz biztossá nevezte ki; a társulat ügyeit 
rendezte s 1896 elején bevégezte a Rába 
-és mellékfolyóinak szabályozási munká-
latait. 1882. máj. Vasvármegye főispán-
jává nevezték ki. Elénk részt vett ág. ev, 
hitfelekezetének igazgatásában, 1889-től, 
mint felügyelő. 1893-ban azon alkalomból, 
hogy három fejedelem (0 felsége, II Vil-
mos és Albert szász király) látogatta meg 
a kőszegi hadgyakorlaton Vasvármegyét, 
val. b. t. tanácsos lett. 1896. a felső-eőri 
kerület képviselőnek választotta. A Lipót-
rend lovagkeresztjét, a porosz János-ren-
det és a szerb kir. Takova-rendet bírta. 
Két 1000—1000 frtos alapítványt tett a 
soproni főiskola javára és 2000 frtosat 
az egyházkerület javára. Meghalt 1899. 
júl. 1. Karlsbadban és Répczelakon te-
piették el. — Székfoglaló beszéde 1882-
ben (Vasmegyei Lapok 1892. 56. sz.); 
országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Vas varmegye 1889. 35. SZ. — Protestáns Új 
Képes Naptár 1891. arczk . ( P o s z v é k S.). — 
Vasmegyei Lapok 1892. 55., 56. SZ. - Vasárnapi 
Újság 1893. 39. sz. arczk . , 1899. 28. sz. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 344., X V I I I . 488. 
lap . — Magyarország V á r m e g y é i és Városai . 
Vasvármegye. Bpest, 1898. arczk. 

Radó - Bothfeld Sámuel jogi doktor, 
hírlapíró Budapesten, szül. 1857. febr. 7. 
Petrőczön (Bács-Bodrogm.) ; jogi tanul-
mányait a bécsi egyetemen végezte és 
miután a birói pályát választotta, egy 
ideig a bécsi országos törvényszéknél 
mint jegyző működött. Később az írói 
pályára lépett és néhány évet Párisban 
és Berlinben töltött. 1887-ben mint kül-
földi lapok tudósítója került haza és ké-
sőbb a Pester Lloyd munkatársa lett. 
1898-ban báró Bánffy Dezső miniszter-
elnök a magyar távíró iroda vezetésével 

bízta meg. — A napi politikával foglal-
kozó számos czikket írt. — Munkái: 1. 
Tisza, seine Partei, seine Gegner. Mün-
chen, 1888. — 2. Az összeférhetetlenség. 
Irta Fabricius. Bpest, 1898. — 3. Die 
ungarische Verfassung geschichtlich dar-
gestellt. Mit einem Anhang: Die wich-
tigsten Verfassungs-Gesetze. Berlin, 1898. 
(Budapesten nyomatott. Ism. Vasárnapi 
Újság 18 , 26. sz. Francziául: ford. Bertha 
Sándor. Páris, 1898. Ism. Budapesti Hír-
lap 171. sz.). — 4. Das Deutschthum in 
Ungarn. Berlin, 1903. (Budapesten nyo-
matott.). 

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

Radó Vilmos, képzőintézeti tanár, szül. 
1847. ápr. 23. Egerben (Hevesm.); szülő-
városában végezte a gymnasiumot a 
cziszterczitáknál, majd pedig a tanító-
képző-tanfolyamot az érseki lyceumban, 
a hol tanítói oklevelet is nyert. Tanul-
mányainak befejeztével több évig mint 
tanító (Békésen, Ó-Budán) és nevelő mű-
ködött a fővárosban. 1870-ben a paeda-
gogiumhoz nevezték ki mint gyakorló-
iskolai tanítót, 1874. pedig a Budapest 
II. ker. állami tanítóképző-intézetben a 
magyar és német nyelv és irodalom ren-
des tanárává. 1871-ben állami ösztön-
díjjal tanulmányutat tett Délnémetország-
ban és Svájczban, a melynek eredmé-
nyéről egy memorandumban számólt be 
a közoktatásügyi kormánynak (megjelent 
a M. Tanügy 1872. évf.). 1873-ban ugyan-
csak a kormány megbízásából Éjszak-
németországban já r t ; 1877 és 1878-ban 
pedig Olaszországot utazta be. Ez utóbbi 
utazását a Fővárosi Lapokban írta le. A 
budapesti kereskedelmi akadémiában az 
1883—84. iskolai év óta mint a német 
nyelv bejáró tanára működik. Róth csa-
ládi nevét 1881-ben változtatta Radóra. 
— Czikkei a 60-as években a Freie Päd. 
Blätter, majd a Pester Lloydban és a 
Néptanítók Lapjában jelentek meg; a P. 
Naplóban (1882. 354. Az ifjúsági iratok-

13* 



391 Radocsai—Radonay 392 

ról); a M. Paedagogiában (1896. Szarvas 
Gábor emlékezete, 1901. A német nyelv 
a budapesti elemi népiskolákban sat.; a 
Pallas Nagy Lexikonába a paedagogiai 
czikkeket írta. — Munkái: 1. Magyar 
olvasókönyv az izraelita elemi iskolák 
számára. Kiadja a magyar orsz. izr. ta-
nító-egyesület. I—IV. osztály. Bpest, 1881. 
(Több kiadást ért.). — 2. Eredeti magyar 
gyermek- és népmesék. Számos képpel; 
a képeket rajzolta Szemlér Mihály. U. 
ott, év n. és 1893. (Olcsó és díszkiadás. 
Ism. Budapesti Szemle 73. k. 1893. M. 
Tanítóképző 1893.). — 3. Vámbéry Ár-
min utazásai Ázsiában, az ifjúság szá-
mára átdolgozta. U. ott, 1882. — 4. A 
tananyag leszállítása a fővárosi népisko-
lákban. U. ott, 1884. (Különnyom. a M. 
Tanügyből.). — 5. Robinson Crusoe tör-
ténete. Az eredeti elbeszélés nyomán 
gyermekek számára. U. ott, év n. (2. jav. 
kiadás. U. ott, 1893.). — 6. Olvasókönyv 
az elemi népiskolák I—VI. osztálya szá-
mára 1882. (Gyertyánffy István és Kiss 
Áronnal együtt. Több kiadást ért.). — 7. 
Gróf Benyovszky Móricz élete és ka-
landjai. Az ifjúság számára. U. ott, 1888. 
(2. jav. kiadás. U. ott, 1903.). — 8. Ma-
gyar népmondák az ifjúság számára. Eb-
ner Lajos képeivel. U. ott, 1891. — 9. 
Ujváry Miklós, a magyar Robinzon. 
Elbeszélés a serdültebb ifjúság számára. 
U. ott, 1899. — 10. Erzsébet királyné 
emlékezete. U. ott, 1899. — 11. Petőfi 
Sándor elbeszélő költeményei. Bevezetés-
sel ellátta. U. ott, 1901. Két füzet. (Ma-
gyar Könyvtár 230., 240.). 

Kiss Áron, Magyar népiskolai tanítás tör-
ténete 298. 1. — »I. Könyvészet 1887—88., 1890., 
1892., 1894.. 1898—99., 1903. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Bökényi Dániel, A m . á b c -
és olvasókönyvek történeti fejlődése. M.-
Sziget, 1891. 107., 122. 1. — Századunk név-
változtatásai. Bpest, 1895. 185. 1. — Bricht 
Lipót, A budapesti kereskedelmi akadémia 
története. Bpest, 1896. 120. 1. — Schack Béla, 
Kereskedelmi iskoláink és tanáraik. Bpest. 
1896. 190. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 344. . 
XVIII. 488. és II. Pótk. 1904. 

Radocsai János. Munkája : Dissertatio 
inaug . . juridica de matrimonio senum. 
Pestini, 1788. 

Petrik Bibliogr. 

Radocza János (sár-szentmiklósi), ügy-
véd, kir. tanácsos, országgyűlési képvi-
selő, szül. 1835-ben Sár-Szent-Miklóson 
(Fehérm.); 1854. Pestre jött, hol jogi 
tanulmányainak befejezése után ügyvédi 
irodát nyitott. 1867 óta mint a főváros 
törvényhatósági tagja nagy tevékenységet 
fejtett ki a közügyek terén. 1872. a buda-
pesti terézvárosi, később a zalaegerszegi 
kerület képviselőjének választotta. Az ő 
kezdésére indult meg 1894. jan. az a 
mozgalom, mely a márcz. 4. tartott 
országos nagygyűlésen a szabadelvű egy-
házpolitikaitörvényjavaslatok mellett tün-
tetett. 1896-tól ismét Budapest VI. kerü-
letét képviselte szabadelvű programmal. 
A közügyek terén szerzett érdemei elis-
meréseül 1887. febr. 13. a kir. tanácsosi 
czímet, 1896. jan. 1. magyar nemességet 
«sárszentmiklósi» előnévvel és 1898. 
nov. 20. a III. oszt. vaskoronarendet 
kapta. — Országgyűlési beszédei a Nap-
lókban vannak, beszámoló és programm-
beszédei pedig az egykorú lapokban. 

Orsiág-Világ 1896. 44. SZ. arczk. 1897. 50 . , 

SZ. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 
488. 1. 

Radojcsics Milos, orvosdoktor, irregi 
(Szerémm.) származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de typho ab-
dominali. Pestini, 1847. 

Szinnyei Könyvészete . 

Radolinski András. — Munkája: So-
bránie russkicb propovjedéj izdavácsnich 
I. Buda, 1852. (Orosz egyházi beszédek 
gyűjteménye.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Radonay Mátyás Ignácz, bölcseleti és 
theologiai doktor, pécsi püspök, szül. 
1630. febr. Dubroviczán (Varasdm.); 17 
éves korában kezdte középiskolai tanul-
mányait magyarországi iskolákban, a böl-
cseletet és theologiát Gráczban hallgatta. 



393 Radonics ;—Rados 394 

1663-ban a salzburgi érsek által pappá 
szenteltetett föl; ezután a bán fiai s más 
előkelő nemes családoknál nevelősködött; 
utazott Rómába s más tengermelléki vá-
rosokba. Utazásából visszatérve Szelep-
csényi György esztergomi érsek irodájá-
ban alkalmazta ; két évig a magyar jogot 
tanulta. Csallóközben Félben volt plébá-
nos, hol több családot áttérített a róm. 
kath. vallásra. Később scordonai, 1687. 
aug. 8. pedig pécsi püspökké neveztetett 
ki. Meghalt 1703. ápr. 3. Pécsett. — Ma-
gyar levelét (1869.) júl. 12. Pécsről az 
esztergomi érsekhez, egész terjedelmében 
közli Vágner József (A nyitrai egyház-
megyei könyvtár kéziratai és nyomtat-
ványai. Nyitra, 1886. 35—38 1.); egyéb 
kéziratai: Testimonium dominorum offi-
cialium regiorum, M. R. ad Ignatium 
Pavich provisorem cameralem, Ejusdem 
ad imperatorem Leopoldum, Ejusdem 
ad communitatem 5-Ecclesiensem, M 
R. ad Samuelem Igmándi provisorem 
Kaposvariensem, Fragmentum literarum 
Eppi ad camer. aulic, ddo 8. Januar, 
1691., Eppus ad Samuelem Igmándi, 
Idem ad camer. aulic. 24. Jan. 1691., 
Idem ad eandem 1. Febr. 1691., Idem 
ad eandem, Ejusdem Eppi ad cameram 
aulicam, 17. Mart. 1691., Fragmentum 
ejusdem ad eandem 5. April. 1691., Eppi 
R. ad imperatorem 1692., Eppus ad 
cameram aulicam 1692., Eppus ad Impera-
torem ddo Viennae 10. Apr. 1692., Eppus 
ad imperatorem ddo Yiennae 30. Jul. 
1692., Eppus R. ad Georgium Ladislaum 
Nagy banorum Zrinyianorum fiscalium 
Csáktornyens. administratorem, Idem ad 
nuncium aplicum Sebastianum Tanari, 
archi-eppum Damascenum, 29. Nov. 
1692., Idem ad cancellariam aulicam 27. 
Nov. 1692. (Ezeket is egész terjedelmük-
ben közli a pécsi püspöki leváltárból 
Brüsztle.). 

Brütztle, Recensio. Quinque-Ecclesiae, 1874,. 
432—470 1. 

Radonics Novák, festő, szül. 1826. 
márcz. 31. Moholon (Bács-Bodrogm.); a 
festészetet 1852—1856-ben Bécsben és 
1858—59. Olaszországban tanulta. Egy-
házi és történelmi képeket festett; az 
utóbbiak közt nevezetesek : Nedelyko fő-
pap a Kraljevics mondából, Uros czár 
halála és Banovics Sztrahinja. — 1860-
tól humorisztikus és szatirikus dolgoza-
tokat írt a Danicába, Maticába, Dnev-
nikbe sat. — Munkái: 1. Skolska mud-
rovanya. Újvidék, 1878. (Moholi elmél-
kedések ; a szerb lapokba írt czikkeinek 
gyűjteménye.) — 2. Apróbb dolgozatait 
1887-ben összegyűjtve adta ki. 

Pallas Nagy Lexikona XIV, 345. 1. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rados Gusztáv, műegyetemi tanár, a 
m. tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1862. febr. 22. Pesten; középiskolai ta-
nulmányait a budapesti V. ker. főreál-
iskolában, felsőbb tanulmányait a buda-
pesti műegyetemen és a tudományegye-
temen, részben pedig a lipcsei egyetemen 
végezte. 1885-ben a József-műegyetemen 
a mathematika repetitorává és magán-
tanárrá, 1891. ugyanott rendk. tanárrá 
és 1893. rend. tanárrá neveztetett ki. 1894. 
máj. 4. óta a m. tud. akad. levelező tagja. 
1896 óta igazgatja a József-műegyetem 
könyvtárát, 1900. a mérnöki és építé-
szeti szakosztály dékánja volt. A mathe-
matikai és physikai társulat titkára, tagja 
az országos tanárvizsgáló bizottságnak. 
— Czikkei a Math, és Természettudom. 
Értesítőben (1883. A felsőbb fokú kon-
gruencziák elméletéhez, 1885. Egy a 
geometriában fellépő számelméleti pro-
bléma, Az algebrai függvények elméleté-
hez, 1886. A szétbontható adatok elmé-
letéhez, A determinánsok elméletéhez, 
1888. Az n-alrendű elliptikus függvények 
különböző meghatározásairól, 1890. A 
térbeli görbék elméletéhez, 1892. Az 
orthogonális helyettesítések elméletéhez, 
Az adjungált helyettesítések elméletéhez, 
1893. Új soralakok az «e» számára, 
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1895. A semidefinit quadratikus alakok 
elméletéhez, 1896. Az adjungált quadra-
tikus alakok elméletéhez, Az adjungált 
bilinear alakok elméletéhez, 1898 Az 
orthogonalis helyettesítések elméletéhez, 
Az indukált lineár helyettesítések elmé-
letéhez, 1899. Az indukált helyettesítések 
csoportjai, Az indukált lineár helyette-
sítés charakteristikus egyenleteknek ténye-
zőkre való felbontása. Az algebrai resol-
vensek elméletéhez, 1900. Az orthogoná-
lis helyettesítések elméletéhez); a Math, 
és Phys. Lapokban (1892. A Laplace-
egyenlet gyökeiről, 1893. Egy minimum 
probléma elemi tárgyalása, 1894. A czik-
likus determinánsok elméletéhez, 1897. 
A térnek absolut igaz tudománya, 1898. 
Egy igen egyszerű mechanikai igazság-
nak mathematikai tárgyalása, 1901. Ada-
lék az algebrai resolvensek elméletéhez); 
az Akad. Értesítőben (1905. Gyászbeszéd 
Kruspér tt. ravatalánál); föntebbi czikkek 
külön nyomatban is megjelentek, úgyszin-
tén németül is a Mathem. és Naturw. 
Berichte I. és VIII., X. sat. köteteiben és 
a külföldi szakfolyóiratokban. Irt több 
nagyobb mathematikai tartalmú czikket 
a Pallas Nagy Lexikonába, — Szerkesz-
tette a Mathem. és Physikai Lapok I—III. 
köteteinek mathematikai részét 1892— 
1894-ben Budapesten Kövesligeti Radóval 
együtt és szerkeszti a Mathem. és Ter-
mészettudományi Értesítőt 1895 óta — 
Munkája: Emlékbeszéd Kronecker Lipót 
külső tagról. U. ott, 1898. (Emlékbeszédek 
IX. 5.). 

M. Könyvészet 1898. — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 345., X V I I I . 488. 1. é s I I . P ó t k ö t e t 1904. 
504. 1. — Ország-Világ 1900. 26. SZ. a r c z k . 

Rados Ignácz, főreáliskolai tanár, szül. 
1859. május 15. Pesten ; középiskolai ta-
nulmányait az V. ker. főgymnasiumban 
1877-ben végezte; három évi bölcseleti 
és műegyetemi tanfolyamot hallgatott 
szintén Budapesten. Egy évig rendkívüli 
tagja volt a bpesti tanárképző gyakorló 
iskolájának. 1883-ban nyert tanári okle-

velet a mennyiségtan- és természettan-
ból, újabban az ábrázoló geometriából 
is képesíttette magát. 1884—88-ig a buda-
pesti kereskedelmi akadémián helyettes 
tanár volt. 1888. aug. 8. a székelyudvar-
helyi főreáliskolához helyezték át rendes 
tanárnak. 1894-ben a budapesti VI. ker. 
állami főreáliskolához nevezték ki, hol 
jelenleg is működik ; 1895 óta egyszers-
mind ismét tanít a kereskedelmi akadé-
miában mathematikát, — Mathematikai 
tárgyú dolgozatai a Műegyetemi Lapok, 
Mathem. és Természettudományi Érte-
sítő és a Mathem. és Physikai Lapok cz. 
folyóiratokban jelentek meg; a Pallas 
Nagy Lexikonánakis munkatársa volt, hol 
a mathematikai czikkek egy részét írta. 

A székelyudvarhelyi m. kir. áll. főreáliskola 
Értesitöje 1893. 1. — Bricht Lipót, A b u d a p e s t i 
k e r e s k e d e l m i a k a d é m i a t ö r t é n e t e . B p e s t , 
1896. 121. l a p . — Schack Béla, K e r e s k e d e l m i 
i s k o l á i n k é s t a n á r a i k . B p e s t , 1896. 17. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 345. 1. 

Radossány László, camaldulensi szer-
zetes, nyitrai származású ; Bécsben volt 
prior, később a Nyitra melletti zobor-
hegyi kolostorban élt. — Munkái: 1. 
Epitome antiquarii tripartiti sacri ordinis 
eremitico Camaldulensis, in qua princí-
pium et progressus hujus sacrae insti-
tutionis, ac irrelaxatus primaevae obser-
vantiae vigor uti et gloriosissimi patriar-
chae et fundatoris D. Romualdi, ac 
nonnullorum eiusdem sequacium admi-
randa vita, nec non Romualdinae con-
gregations per B. Paulum Justinian um 
erectae origo . . . continentur, Nevstadii, 
1726. Három képpel. — 2. Urunk Jézus 
Krisztus koronája. Az az ides Üdvözí-
tőnk szentséges 33 esztendőbéli életinek 
emlékezetire, mennyei jelenisből rendel-
tetett drága érdemő olvasójának eredete. 
Mely a szentséges rommai pápáktól ezen 
olvasót gyakorló keresztényi híveknek 
engedtetett sok rendbéli búcsúkkal együtt, 
a régi aitatossággal tündöklő magyar 
nemzetnek lelki hasznára; főképpen pe-
dig a . . . gróff Szécsény György által, a 
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széplaki szokot residentiája templomá-
ban 1731. eszt. . . . föl-állíttatott gyüleke-
zetnek kedviért ki bocsáttatott. Bécs. — 
3. Corona, dni noştri Jesu Christi, seu 
rosarii Salvatoriani, per B. Michaelem 
eremitam Camaldulensem, divinitus insti-
tuti, origo. Quae Romae a sacra rituum 
congregatione, & summis pontificibus, 
vivae vocis oraculo approbata, ad sola-
tium Christi fideli um, in aestimabili 
indulgentiarum thesauro est decorata. 
Accessit synopsis vitae saiicti patris 
Romuald i. U. ott, 1732. 

Katona, História Critica XXXVIII. 882. J. 
— Petrik Bibliogr. és a magy. n. muzeumi 
könyvtár példányairól. 

Radovich Péter, bölcseleti doktor. — 
Munkája: Az „o" tövű főnevek ejtegetése 
a horvát nyelvekben. Bpest, 1904. (Böl-
cseletdoktori értekezés). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Radu Demeter, bölcseleti és theologiai 
doktor, nagyváradi görög kath. püspök, 
szül. 1862. okt. 26. Szászujfaluban (Alsó-
Fehérm.) földmívelő szülőktől; tanul-
mányait Nagyszebenben és Balázsfalván 
végezte, honnét Vancea János Rómába 
küldte, hol bölcseleti és theologiai doktor 
lett és 1885. júl. 26. szenteltetett fel. 
Előbb Balázsfalván az érseki irodában 
gyakornok volt, aztán Romániába küldték 
hittérítőnek és a bukaresti szent József 
székesegyház rumén hitszónoka s theo-
logiai tanár volt, hol a magyar nyelvet 
is tanította. 1895-ben tért vissza hazájába. 
1896. máj. 10. lugosi püspökké nevez-
tetett ki; 1903. nov. 22. Nagyváradra 
helyezték át. — A szebeni Enciclopedia 
Romanába czikkeket írt. — Munkái: 1. 
Dieeesa Lagosului. Lúgos, 1903. — 2. 
Oratiunea prea sânţiei domnului Dr. D. 
R.U. ott, 1903. -— 3. Epistoala pastorala... 
data cu ocasiunea întronisării sale. U. 
ott, 1903. — 4. Epistola pastorală pentru 
inbulcul sântei uniri. U. ott, 1903. — 
Ezeken kívül adott ki még több pásztor-
levelet. 

Ország-Világ 1897. 1. SZ. arczk. — Vasárnapi 
Újság 1897. 22. sz. arczk., 1903. 33. sz. arczk. 
— Familia 1897. 1. s z . é s 1903. 217., 363. , 
365. 1. — Enciclopedia Romana I II . 721. 1. — 
Dieeesa Lugosului. LugOS. 1903. 120. , 121. 1. 
— Pallas Nagy lexikona X V I I I . ( I I . P ó t k ö t e t ) 
1904. 504. 1. és Zászló ,J. jeeryzetei. 

Radu János, bölcseleti doktor és gym-
nasiumi tanár, görög keleti rumén vallású, 
szül. 1866-ban Herczegányban(Hunyadm.); 
a bölcseletet Kolozsvárt végezte, a hol 
bölcseletdoktori és 1893-ban tanári ok-
levelet nyert; 1891 óta tanár a brádi 
(Hunyadmegye) algymnasiumban, hol a 
mennyiségtant és természettant tanítja. 
— Természettani és mathematikai czik-
keket írt az Encyclopedia Romanába, a 
lugosi gymnasium Programmjába (1894. 
Untraetat din Aritmetica, 1896. Gonio-
metrie, 1897. Plan special pentru geo-
metrie la girnnasiul român gr. orient din 
Brad) és a hazai lapokba. — Munkái: 
1. Néhány kísérleti adat a sugárzó hőhöz. 
Kolozsvár, 1897. — 2. Geometrie . . . 
Sárkány Lajos után ford. Balázsfalva, 
1899. (Hosszú József és Viciu Emil ta-
nárokkal együtt). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 48. 1. — A m . n . 
muzeumi könyvtár példányából és Zászló J. 
jegyzetei . 

Radu Sebestyén, bölcseleti doktor, gö-
rög katholikus esperes, született 1852. 
április 1-én Sárdon (Alsó-Fehérm.) görög 
kath. rumén szülőktől; a gymnasiumot 
Gyulafehérvárt, a theologiát Balázsfalván, 
a bölcseletet Budapesten és Bécsben vé-
gezte. 1889-ben Budapesten nyert böl-
cseletdoktori és tanári oklevelet. Gymna-
siumi tanár volt 1891-íg Balázsfalván ; 
később Marosvásárhelyre nevezték ki 
esperessé. — Munkája : V. Károly császár 
és a protestantismus. Szamosujvár, 1889. 
(Bölcseletdoktori értekezés). 

Sematismul. . . Alba-Julia ;şi Fögäras. Ba-
lázsfalva, 1900. 757., 742. 1. — A m. nemzeti 
muzeumi könyvtár példányáról és Zászló J. 
jegyzetei. 

Radubszky András, gyógyszerész, pilis-
szent-endrei származású. — Munkája: A 
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tiszta tömény eczetsavról, (acidum aceti-
cum purum). Pest, 1830. (Gyógyszeres 
Értekezések 1830-ból, kiadta Schuster 
János X.). 

Szinnyei Köny vészete. 

Raduch Márton, tanító, szent-máriai 
(Liptóm.) származású; 1776-ban Reke-
nyén (Gömörm.) volt tanító.— Munkája : 
Sprostnýale zretedlný traktat Arithmetický 
. . . Pozsony, 1776. (Számtan gyermekek, 
kereskedők és földművelők számára). 

Bartholomaeides Comita tus Gömör. 484. 1. 
és Csetnek 133. 1. — Ssinnyei k ö n y v é s z e t e . 

Radulovich Demeter, orvosdoktor, 
fehértemplomi, bánsági határőrvidéki szár-
mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica, qua febris in genere de gymna-
stica medico, physiologico et dialectico 
respectu. Pestini, 1842. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Radulovics Emánuel. — Munkája: 
Carmen spect. ac perillust. D. Ignatio 
Mitterpacher, nominis diem Celebranti, 
in tesseram grati animi oblatum. Pestini, 
1822. 

Petrik B i b l i o g r . 

Radulovics Koszta, Zombor városának 
tanácsosa, a zombori szerb tanítóképző-
intézet volt tanára és gymnasiumi igaz-
gatója. Meghalt 1895. máj. Mitroviczán 
53 éves korában. — A Bacsvanin szerb 
hírlap szerkesztője volt. 

Vasárnapi 'Jjság 1895. 21. s z . ( N e k r . ) . 

Radvánszky Antal (radványi és sajó-
kazai báró), cs. kir. kamarás, v. b. t. 
tanácsos, főispán, R. Antal alispán és 
Kubinyi Borbála fia, szül. 1807. június 
7. Radványban (Zólyomm.); iskoláit ott-
hon, Selmeczbányán, Pozsonyban és 
Pesten végezte. 1828-ban Zólyom vár-
megye gyűlése aljegyzővé választotta, 
1830. főjegyző lett. Ugyanakkor tartott 
közgyűlésen egy szebedini ág. ev. paraszt 
ember ügyében szólalt fel, kit a miatt 
üldözött a róm. kath. egyház, mert első 
törvényesen elvált felesége később katho-
lizált, ennélfogva azt akarták törvényes 

feleségének tekinteni, második törvényes 
prot. feleségét pedig csak ágyasnak. A 
püspök sürgetésére a helytartótanács egy 
intimatumot küldött a megyéhez, melynek 
következtében a szolgabíró a szebedini gaz-
dának egy heti határidőt tűzött ki második 
feleségének eltávolítására. A gazda a rende-
letnek nem engedelmeskedvén, egy újabb 
sürgető intimatum jött a vármegyéhez, 
melyet azon a gyűlésen hirdettek ki. R. 
ekkor igen heves és merész támadást 
intézett a helytartótanács és a katho-
licismus ellen; ezen bátor támadás annyira 
meglepte a kormány férfiait, hogy a sze-
bedini embernek ezután békét hagy-
tak. Más ügyekben jött azonban még 
több hasonló természetű intimatum, 
de R. fellépése annyira felbátorította és 
tömörítette a protestánsokat, hogy az 
ilyen rendeleteket azon túl félretette a 
vármegye, mely őt 1840-ben alispánjává 
választotta. Megyéje követül küldte az 
1843. országgyűlésre, hol különösen a 
vallás ügyében sokat működött és gyakran 
beszélt. Beszédei között legnevezetesebb 
volt augusztusi nagy beszéde a vegyes 
házasságok ügyében, melynek eredménye 
volt az 1844. III. trv.-cz., mely az evang. 
lelkészek által összeadott vegyes házassá-
gokat érvényesíti és a transitus dolgát is 
szabályozza. 1848—49-ben Zólyom vár-
megye főispánja és a főrendiház egyik 
jegyzője volt. Ezután Haynau által perbe 
fogatott, de nem ítélték el, mert ügye-
sen védekezett azon az alapon, hogy V. 
Ferdinánd király által neveztetett ki, s 
így kötelességének tartotta ez állásában 
végig kitartani. írásbeli bizonyítékokat 
nem hozhattak fel ellene, mert a ház-
kutatás előtt minden terhelő iratot meg-
semmisített. A pátens idején Zsedényi 
Ede hozzá jött Radványba, hogy a kö-
vetendő eljárást megbeszéljék. A pátens 
ügyében való eljárást kidolgozták. Zsedényi 
magával vitte a pátens ellen R. által 
külön írt röpiratot is kinyomatás végett. 
Zsedényit nem sokára elfogták és meg-
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találták nála a még kl nem nyomatott 
röpirat kéziratát és Zsedényihez intézett 
leveleit. Ezek alapján házmotozást tar-
tottak nála, perbe fogták és internálták. 
Pozsonyból delegálták Kucsinszkyt, a ki 
Beszterczebányára ment és R.-t egy hétig 
vallatta. A biróság ezután Pozsonyba 
vitte vádlottját, a terv szerint Pesten egy 
napi pihenőt tartottak. Ezt R. megtud-
ván előre, írt Benedek táborszernagy 
kormányzónak Budára, mely levelében, 
mint evangelikus embernek, ügyét rö-
viden leírta. Pestre érkezve, Benedek 
rendeletére R. Pesten maradás köte-
lezettségével szabadon bocsáttatott. Be-
nedek azután magához hivatta s a pá-
tensügyet részletesen elm agyaráztatta 
magának, azután Benedek Bécsbe ment, 
hogy 0 felségének a dolgok állásáról re-
feráljon. R. bíráival Pozsonyba ment, 
hogy megkezdjék a tárgyalást; a vég-
tárgyalás előtt négy nappal azonban 
megérkezett a kir. amnestia. Az alkot-
mányos élet első hajnalánál 1861-ben 
R. rövid időre ismét Zólyomvármegye 
főispánja lett. 1865-től kezdve ismét el-
foglalta főispáni székét, melyhez később 
öt szabad kir. város és 1875-től kezdve 
Turócz vármegye főispánsága is járult. 
1879-ben az ág. ev. egyház egyeteme 
egyetemes felügyelőnek választotta; ez 
évben lett val. b. titkos tanácsos. A szent 
István-rend lovagja s a porosz szent 
János-rendjének vitéze volt. Meghalt 1882. 
jún. 7. Radványban. A m. történelmi tár-
sulatban 1883. márcz. 1. Deák Farkas 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Meg-
nyitó beszéde a m. orvosok és termé-
szetvizsgálók III. nagygyűlésén Besztercze-
bányán (M. orv. és term. Munkálatai 
1843); körlevél az 53. §. ügyében és A 
helv. és ág. hitv. egyházak kérvénye a 
képviselőházhoz (Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1881.); Önéletrajza megjelent a Haan, 
Lajos, Magyarországi ág. h. evangélikusok 
egyetemes gyűlései. Bpest, 1883. 161 — 
183. 1. — Munkái a már említett pá- I 

tens elleni Röpiratán kívül (mely lefog-
laltatott): 1. Az ág. ev. hitv. egyet, köz-
gyűlésből az országgyűlésnek beadandó.. . 
petitionalis javaslata. Bpest, 1874. — 2. 
Székfoglaló beszéde Turócz vármegye szé-
kébe lett beiktatása alkalmával. Turócz-
Szent-Márton, 1875. — 3. Beszéde. (Be-
iktatási ünnepély, mely szerint b. R. A. 
a magyarországi ág. ev. négy egyház-
kerület egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelője 1879. szept. 11. hivatalába ik-
tattatott). Sárospatak, 1880. (Többek be-
szédeivel együtt). — Ezeken kívül több 
röpirata jelent meg névtelenül. — Ország-
gyűlési beszédei a képviselő- és főrendi-
házi Naplókban vannak. — Kéziratban: 
A vármegyegyűléseken és egyházkerü-
leti üléseken tartott beszédei részben 
össze vannak gyűjtve a család levél-
tárában. 

Vasárnapi Újság 1874. 46". SZ. a r c z k . — Haan 
Lajos,A magyarországi ág. hitv. evangéliku-
sok egyetemes gyűlései. Bpest, 1883. arcz-
képpel. — Deák Farkas, B. Radvánszky An-
tal emlékezete. Bpest, 1883. (Különnyomat 
a S z á z a d o k b ó l ) . — KI. Nemzetségi zsebkönyv, 
Főrangú családok. I. Bpest, 1888. 408. 1. — 
Ballagi Géza, Protestáns pátens. Bpest, 1892. 
— A m. n. muzeumi könyvtár példányaiból. 
— A családi levéltárban levő töredékes ön-
életrajzi jegyzetek és gyászjelentés. 

Radvánszky Béla (radványi és sajó-
kazai báró), cs. és kir. kamarás, val. b. 
titkos tanácsos, koronaőr, a m. tudom, 
akadémia tiszteleti tagja, a magy. heral-
dikai és genealógiai társaság elnöke, R. 
Albert és Bárczay Karolina fia, szül. 
1849. márcz. 1. Sajó-Kazán (Borsodm.); 
atyját már nyolcz éves korában elve-
szítvén, anyja és nagybátyja b. R. Antal 
gondjai alatt nevekedett föl; gymnasiumi 
tanulmányait a budapesti evangelikus és 
református gymnasiumokban, a jogot a 
budapesti egyetemen végezte. A történe-
lem iránt való mélyebb érdeklődése, 
melyet családjának évszázados múltja és 
történelmi szereplése, valamint az ok-
mányokban gazdag családi levéltár csak 
fokozott, a történelem művelésére ösztö-
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nözte. A családi levéltáron kívül a Bár-
czay, később az országos levéltár is bő 
anyagot nyújtott kutatásaihoz. Már a 
60-as években foglalkozott oklevelek má-
solásával, vízjegyek, pecsétek, czímerek 
gyűjtésével. Ekkor vetette meg alapját 
ma már mintegy 14,000 kötetre menő 
ritkaságokban gazdag sajó-kazai könyv-
tárának is. Gyakran tett utazásokat Né-
metországban, Belgiumban, Franczia-
országban, huzamosabban időzött Olasz-
országban. 1874-ben a magy. történelmi 
társulat választmányi tagjává választotta. 
1875—82-ig az országgyűlésen Szliácsot, 
majd Korponát képviselte; 1882. júl. 
Zólyommegye főispánjává neveztetett ki; 
ebben az évben lett cs. és kir. kamarás 
is. Főispáni hivatalát 1892-ig viselte. 1885. 
ápr. 18. megnősült, feleségül vette Tisza 
Kálmán és gróf Degenfeld Ilona leányát 
Tisza Paulinát. A politikai működés az 
irodalom terétől nem vonta el, szakított 
időt a történelemmel való foglalkozásra 
is. 1879-ben az országos régészeti és 
embertani társulat választmányi tagja 
lett; ez évben választotta meg (máj. 22.) 
a m. tudom, akadémia is levelező tag-
jává (1887. május 13. tiszteleti tag lett, 
1888 óta a történelmi bizottság, 1891 
óta az igazgató-tanács, 1904 óta egy-
szersmind az irodalomtörténeti bizott-
ságnak is tagja), a hol székét 1882-ben 
«Bégi magyar ékszerek» cz. tanulmányá-
val foglalta el. 1881-ben, mint a m. n. 
múzeum ügyeinek megvizsgálására ki-
küldött országgyűlési bizottság jegyzője, 
terjedelmes javaslatot dolgozott ki. Az 
ő kezdeményezésére alakult meg 1883. 
febr. a magyar heraldikai és genealógiai 
társaság, mely elnökévé választotta. A 
Széchenyi emlékezetét ünneplő lakomán 
a nemzeti casinóban 1884-ben ő tartott 
beszédet. 1886-ban az ág. ev. egyház 
egyetemes gyámintézete világi elnökévé, 
1888-ban a prot. irodalmi társaság má-
sodelnökévé választotta. 1895-ben báró 
Vay Miklós halálával koronaőr (esküjét 

1896. jan. 20-án tette le) és val. belső tit-
kos tanácsos lett. — Első irodalmi fel-
lépése 1864-re esik, a mikor Arany Já-
nos Koszorú-jában egy beszély fordítása 
jelent meg tőle, azután a Győri Tört. 
és Régészeti Füzetekben (IV. 1865. Er-
délyi országgyűlési végzések); a Tört. és 
Régészeti Értesítőben (V. 1879. Haraszti, 
Bodrog vármegyei község emlékezete). 
Czikkei, jelentései s beszéde a Századok-
ban (1867. Tokaj két magyar köriratú 
pecsétje 1549. és 1616-ból, 1868. Zokoli 
és kisvárdai Zokoly család, 1875. Jelen-
tése a radványi levéltár egy részéről, Jelen-
tés a bodoki levéltárról, 1877. Kortani 
adalék, 1880. Magyar köriratú pecsétek 
a XIV. és XV. századból, 1883. Szaba-
dalmak a XVI. és XVII. században); 
a Figyelőben (1880. Névnapi üdvözlő-
vers a XIX. század első éveiből); a M. 
Könyv-Szemlében (1881. Jelentés a M. 
N. Múzeum ügyeinek megvizsgálásáról, 
1884. Bod Péter könyvtárának jegyzéke); 
a Honban (1882. 219., 220. sz. A zólyom-
megyei főispáni hivatalába lett beikta-
tásakor mondott politikai beszéde); az 
Archaeol. Értesítőben (V. kötet. László 
apuliai herczeg, nádor lovas-pecséte 
1370-ből, XI. k. Miskolcz város pecséte 
1433-ból, Drugeth Fülöp nádor lovas-
pecséte 1324-ből, 1879. Martell Károly 
magyar királyi czímmel ellátott kettős 
pecsétje, 1883. Radvánszky György nász-
pohara 1576-ból, rézkarczokkal); a Tör-
ténelmi Tárban (1879. Történelmi leve-
lek, 1880. Nevezetes okirat I. Mátyás 
korából, Történelmi levelek a Iléderváry-
levéltárból, II. közlés); több napilapban: 
Emlékbeszéd gr. Széchenyi István fölött 
a nemzeti casino lakomáján 1884. febr. 
10., a (M. Szalonban 1891. és a Nemzeti 
Casino 1901. Évkönyvében is); a Turul-
ban (1883. Néhány szó olvasóinkhoz, 
1889 Nyomtatott házassági jelentés 
1676-ból, 1892. Zemplényi Dávid czí-
merlevele 1418. évből, 1890. Emlékbe-
széd Nagy Imre felett, 1904. Négy czí-
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meres levél); az Irodalomtörténeti Köz-
leményekben (1904. Radvánszky János 
versei 1666—1738.); az Akadémiai Érte-
sítőben (1904. Radvánszky János mint 
költő, kivonat); a Vadász- és Verseny-
lapba is írt czikkeket R. B. aláírással. — 
Munkái: 1. Magyar családélet és háztartás 
a XVI. és XVII. században. II. és III. 
kötet. Bpest, 1879. (Ism. Fővárosi Lapok 
109. sz., Századok 1879., 1881. Az I. 
kötet 1896-ban jelent meg). — 2. Lakás 
és bútorzat a XVI. és XVII. században. 
U. ott, 1889. (Ism. P. Napló 121. sz.). 
— 3. Lakodalmak a XVI. és XVII. szá-
zadban. U. ott, 1883. (Különnyomat a 
Századokból). — 4. Foglalkozás, időtöltés, 
játék a XVI. és XVII. században. U. ott, 
1887. (Különny. a Századokból). — 5 
Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. 
U. ott, 1888. (Udvartartás és számadás 
könyvek. Házi történelmünk emlékei I 
osztály 1. kötet). — 6. Gróf Thurzó 
Szaniszló lakomái 1603-ban. U. ott, 1893 
(Különny. a Századokból). — 7. Régi 
magyar szakácskönyvek. U. ott, 1893 
(Házi történelmünk emlékei II. osztály 1 
kötet. A gyűjtemény tervbe vett többi 
osztályai: III. Leltárak és hozományjegy-
zékek. IV. Házi orvosi, úgynev. patika-
és kuruzslókönyvek). — 8. Emlékbeszéd 
Deák Farkas r. tagról. U. ott, 1895. (Em-
lékbeszédek VIII. 9.). — 9. Emlékbeszéd 
gróf Andrássy Manó felett. U. ott, 1901. 
(Emlékbeszédek X. 12.). — 10. Sztregovai 
Madách Gáspár versei. 1590—1647. Be-
vezetéssel ellátta és kiadta. U. ott, 1901. 
(Különny. az Irodalomtörténeti Közle-
ményekből). — 11. Radvánszky János 
élete és versei. U. ott, 1904. (Különny. 
az Irodalomtörténeti Közleményekből). 

— 12. Rimay János szerelmes versei. U. 
ott, 1904. (Különnyomat a Budapesti 
Szemléből). — 13. Balassa és Rimay 
barátsága. U. ott, 1904. (K. ny. Budapesti 
Szemle 119. k.). — 14. Rimay János 
munkái. Bevezetéssel ellátta. Kiadta a m. 
tud. akad. U. ott, 1904. Rimay szerelmes 

verseit, több prózai munkáival együtt ő 
fedezte fel családja levéltárában, Ism. 
M. Nemzet 23. szám, Egyetemes Philol. 
Közlöny 1905., Századok 1905. 768. 
lap. Váczy J.) — 15. Héderváry oklevél-
tár I. kötete. U. ott, 1905. (Sajtó alatt). 
— 16. Közlemények a báró Radvánszkv-
levéltárból, kiadja b. Radvánszky Béla. 
I. kötet 3. szám. Radvánszky János versei 
életrajzi bevezetéssel. U. ott, 1904. II. 
köt. 1. sz. Baros Gyula : Radványi verses 
könyvek. U. ott, 1904. III. k. 2. sz. 
Szentpétery : Benczúr József levelei Rad-
vánszky Lászlóhoz és Jánoshoz. Ugyan-
ott, 1902. VI. k. 1. sz. R. Kiss István: 
Radvánszky György eljegyzése br. Pet-
rőczy Erzsébettel. U. ott, 1903. 2. sz. R. 
Kiss István : Radvánszky György házas-
sági pöre. U. ott, 1904. VII. k. 5. sz. A. 
Radvánszky-család története, írta Rad-
vánszky László, ford. R. Kiss István. U. 
ott, 1905. — Sajtó alá rendezte és ki-
adásra készen áll: A Radvánszky-család 
oklevéltára, öt kötet, és a Radvánszky-
család leveles könyve. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1887., 
1889., 1892—93., 1895., 1897., 1901. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Irodalomtörténeti Köz-
lemények XII—XIV. (R.-család) . — iW. Szalon 
1891. 140. 1. — Vasárnapi Újság 1895. 4. SZ. 
a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 348., 

Radvánszky Dénes (radványi és sajó-
kazai), cs. kir. száz., R. György, zólyomi 
alispán és br. Révay Zsuzsánna lia, szül. 
1725. okt. 23.; Pozsonyban tanult és itt 
csatlakozott 1743. a királynő koronázásá-
hoz Prágába siető atyjához. 1746. a katonai 
pályára lépett és úgy a francziák ellen, 
mint a hétéves háborúban vitézül viselte 
magát. Battyáni Ádám ezredében száza-
dos volt. Meghalt 1760. decz. 27., midőn 
Bartelsdorfban, a porosz és ausztriai 
határszélen, téli szálláson volt. (Latin 
síriratát Nagy Iván közli). — Munkája: 
Sacra nuptialia Dni Joannis Caroli 1. 
b. de Hellembach, cum Virgine Susanna 
Semberi de Felső Szud, a r. s. 1743. die 

i 
19. Februarii Veteresolii celebrata. Po« 



401 Radvánszky 408 

sonii, 1748. (Költemény). — Verses le-
velei (Boros Gyula, Radványi verses 
könyvek. Bpest, 1904.). — Kéziratban : 
Olaszországi levelei (a családi levéltárban). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 567., 
568., 574. — Petrik B i b l i o g r . — Irodalomtör-
téneti Közlemények 1903., 1904. és D é z s i La-
jos szíves közlése. 

Radvánszky Ferencz (radványi), zó-
lyomi alispán, R. György alispán és 
Névery Ilona fia, szül. 1575 körül. Fe-
leségei : 1. poltári Soós Margit (esküvőjük 
1602. febr. 10)., 2. nemeskürti Bakó Fru-
zsina ; első feleségétől több gyermeke 
született, de egy fiú sem maradt életben. 
Zólyom vármegye alispánja volt több 
évig. Meghalt 1645-ben. Mint családja 
egyetlen sarjának életét megkeserítették 
a leányág túlkövetelései és pörösködései. 
Második feleségétől volt egy fia, György. 
— Kéziratban : gazdasági iratai, apró 
iskolaszerű értekezései (Argumenta) és 
családtörténeti följegyzései (a családi 
levéltárban). 

Radvánszky László, N o t i t i a e fami l iae (Kéz-
irat). 

Radvánszky Ferencz (radványi éssajó-
kazai), nyug. őrnagy, R. György alispán 
és báró Révay Zsuzsánna fia, R. Dénes 
író testvéröcscse, szül. 1734-ben ; tanul-
mányainak végeztével a katonai pályára 
lépett; részt vett a hétéves háborúban 
és őrnagyi ranggal nyugalomba vonulva 
a borsodmegyei Sajókazán élt 1810-ig. 
Ö alapította a miskolczi ág. ev. egyház-
községet. — Egy anyjához intézett ver-
ses levelét és két másik levelét, melyek-
ből az tűnik ki, hogy több verset is írt, 
Baros Gyula közölte a br. Radvánszky-
család radványi levéltárából. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 574. 
lap. — Zoványi Jenő, E g y e t e m e s f ö g o n d n o k 
és föconsistorium a magyarországi ref. egy-
h á z b a n . Bpes t , 1893. 70., 174. 1. — Irodalom-
történeti Közlemények 1903. 458—461. , 1904. — 
Baros Gyula, R a d v á n y i v e r s e s k ö n y v e k . 1904. 

Radvánszky György (radványi), az 
.eperjesi vértanú, R. Ferencz alispán és 

nemeskürti Bakó Fruzsina (posthumus) 
fia, szül. 1645-ben ; nevelő atyja, anyjá-
nak harmadik férje, Bory Mihály, a ki 
korában tehetsége és tekintélyes állásai 
folytán híres ember volt, gyámfiát nem-
csak atyaként nevelte, hanem birtokai 
egy részével is gazdagította a földi ja-
vakkal amúgy is megáldott ifjút. Amaz 
idők szellemétől eltérően igen szelíd 
erkölcsű, tudománykedvelő férfiú volt, 
melynek jeléül fegyvert igen ritka eset-
ben viselt. Főgondja volt birtokai rendben 
tartása, védelmezése, törekvő szegény 
tanulók támogatása és gyermekei neve-
lése. Felesége Máriássy Janka Kata volt. 
Fiához Jánoshoz intézett leveleiből ismer-
jük jó szívét, nevelési elveit, több emlí-
tésből tudomány-szeretetét. Mégis támad-
tak ellenségei, a kik birtokaira vágya-
kozva, igyekeztek őt bevádolni. Szelep-
csényi György egy ily alaptalan vádra 
1674-ben a rendkívüli törvényszék elé 
megidézte, de nemsokára, mint ártatlant, 
menedéklevéllel szabadon bocsátották. 
1687. febr. 26. radványi házából fiával 
és cselédeivel együtt az eperjesi vér-
törvényszék elé hurczolták és halálig 
kínozták. A tortura folytán ápr. 9. meg-
halt ; azután felnégyelték. Holttestét fia, 
megvesztegetve a hóhér feleségét 20 arany-
nval, Szinyén temette el. — Kéziratai a 
Radványi - család levéltárában : Napló-
jegyzetei, melyekből az 1665. töredék 
maradt meg. 1664—1681. több ország-
gyűlésre és Zólyomvármegye ügyeire 
vonatkozó feljegyzései és közérdekű ok-
mánymásolata (az 1618. évvel kezdődő 
Acta diaetalia cz. két ívrét kötetre ter-
jedő codexben). Vegyes jegyzetek több 
jeles könyvből, melyet «Apprimi curavit 
loco memorialis sui quotidiani genero-
sissimus dominus Georgius de Radvan, 
Radvanii anno 1672. die 12. Novembris.» 
8-rét vaskos kézirat, két ismeretlentől 
írva, de R. Gy. hatása alatt keletkezett. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 563., 
573. 1. — Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Ú j F . 
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II. 1864—65. (Pálffy A.) — Arany Koszorúja III. 
— Irodalomtörténeti Közlemények 1903., 1904. 
és Dr. R. Kiss István szives közlése. 

Radvánszky György (radványi), kir. 
tanácsos és alispán, R. János, II. Rá-
kóczy Ferencz tanácsosa és Szent-Iványi 
Anna Mária fia, szül. 1700. okt. 16.; 
iskoláit öcscsével Lászlóval együtt Besz-
terczebányán és Pozsonyban végezte, 
mely után, mint nemes ifjú az 1720— 
1721. pozsonyi országgyűlést látogatta. 
Korán részt vett a megyei ügyek inté-
zésében, a minek jele az is, hogy Zólyom 
vármegye már 24 éves korában alispán-
jának választotta, mely tisztséget majd-
nem két évtizedig viselte. 1721-ben jegyet 
váltott báró Petrőczy István leányával, 
Erzsébettel, mely a protestáns egyház-
nak akkori szomorú helyzete miatt fel-
bomlott. 1724-ben báró Révay Mihály 
leányát, Johanna Zsuzsannát jegyezte el, 
a kivel, mint negyedízi rokonával, az 
egyházi dispensatio elkerülésével királyi 
engedély alapján kötött házasságot, a 
miért a r. kath. papság nagy hajszát 
indított a fiatal házastársak ellen, melyet 
a király tiltó parancsával szüntetett meg. 
1728-ban a hosszúra nyúló országgyűlésen 
a követségben felváltotta atyját. Az ország-
gyűlés történetét két hatalmas kötetben 
írta le. Nagy fénynyel vett részt a Mária 
Therézia koronázásán 1741-ben, a miért a 
királynő megbízásából a nádor 1743-ban 
öcscsével együtt cseh királyi koronázá-
sára is meghívta, a hol fiával, Dénessel 
együtt meg is jelent. Ez alkalommal ő 
köszönte meg a csehek vendégszeretetét 
és a koronázáson megjelent főurak és 
nemesek megbízásából Ferencz társkirály 
előtt is nagy sikerű beszédet tartott. 1774-
ben Mária Therézia 16 évi alispánsága 
alatt kifejtett működéseért, a hétéves 
háborúban tett szolgálataiért és több 
rendbeli érdemeiért királyi tanácsossá 
nevezte ki; ő volt az első a protestán-
sok között, a ki e tisztséget viselte. Ez 
állásában többször volt alkalma hitfelei 

védelmére és a királynő előtt való kérel-
mezésre. Meghalt 1763-ban. — Kézirati 
munkái a br. Radvánszky-levéltárban: 
Diarium actorum diaetalium anni 1728. 
et 1729. Georgii de Radvan, inclyti co-
mitatus Zoliensis ad praefatam regni 
diaetam ablegati nuncii. Két kötet. Az 
1733., 1741. és 1757. bécsi, az 1743. 
prágai útjának naplói (ez utóbbi R. Kiss 
István által ismertetve a Budapesti Szem-
lében 1905.). 

Kibini, Memorabilia Augu3tanae confessio-
nis in regno Hungáriáé II. kötet. — Warga 
Lajos, Egyetemes egyháztörténet II. k. — 
R. Kiss István, Radvánszky György eljegy-
zése br. Petrőczy Erzsébettel. Bpest, 1903. 
és u. attól: Radvánszky György házassági 
pöre (1724—25.). Bpest, 1904. — Irodalomtör-
téneti Közlemények 1902. 101. 1. 1903., 1904. 

Radvánszky János (radványi), II. Rá-
kóczy Ferencz tanácsosa, R. György 
eperjesi vértanú és Máriássy Johanna 
Kata fia, szül. 1666, decz. Batizfalván 
(Szepesm.); tanulását a szülői háznál 
kezdte magántanítók vezetése alatt, kik 
között a Szelepcsényi-féle üldözés hatása 
alatt «pápista praeceptora» is volt; ké-
sőbb (1679) Gácsvárában folytatta, majd 
az eperjesi főiskolába került (1683. jan.— 
1685), melynek híres tanárai (Ladivér 
Illés igazgató, Schwarcz János sat.) ide-
jében számos előkelő növendéke volt, 
1685-ben búcsút vett az iskolától és a 
kurucz fölkeléshez csatlakozott; egy ideig 
Thököly táborában tanulta a hadi mes-
terséget, majd midőn ennek serege szét-
oszlott, családja körébe tért vissza Rad-
ványba. 1687. febr. 27. Caraffa az egész 
családot elfogatta s Eperjesre vitette, a 
család birtokait lefoglaltatta s atyját kín-
padon kivégeztette. Otthona fel volt dúlva, 
egész idejét, hosszú évekig, birtokainak 
visszaszerzése foglalta el. Sorra járta a 
főbb urakat, járt Bécsbe, Pozsonyba a 
nádorhoz, az országbíróhoz, sőt még 
Caraffához is ; végre tíz évi utánjárásra, 
tetemes váltságdíj lefizetése mellett, vissza-
kapta azokat. 1697. febr. 20. Kollonics 
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érsek közbenjárására, kamarai becs mel-
lett, I. Leopold új adománya útján, ter-
hes záradékkal, kerültek azok vissza. Ezen 
idő alatt is tevékeny részt vett a közügyek-
ben, Hont- és Zólyommegyék gyűlésein, 
az utóbbi megye később alispánjává is 
megválasztotta. 1694. április vette nőül 
Szent-Iványi Anna Máriát. 1701. I. Leo-
pold királytól pallosjogára új adományt 
nyert. 1703. okt. 9. II. Rákóczy csapata 
Zábreczky vezére alatt Beszterczét fel-
dúlással fenyegette. R. mentette meg a 
várost azon nyilatkozatával, hogy a vá-
ros már Rákóczynak meghódolt és köve-
teket is küldött hozzá. Utóbb R. is a 
Rákóczy pártjára szegődött és annak hű 
és kedves embere, belső titkos tanácsosa 
és a szövetkezett rendek kincstárnoka 
lett, O járt követségben Erdélyország-
ban is; ezen érdemeiért 1706-ban a 
revistyei uradalomra Rákóczytól ado-
mányt nyert. Rákóczy szerencsecsilla-
gának hanyatlása után a császári sere-
gek elől a szövetségesek hátráló seregé-
hez csatlakozott nejével, gyermekeivel 
együtt és előbb Késmárkra, utóbb Eper-
jesre, onnét tovább, végre 1711. jan. 
Lengyelországba menekült. 1711-ben a 
szatmári béke megkötése után, R. csa-
ládját a hontalanság szenvedésétől meg-
menteni óhajtván, a hűségesküt letette 
és arról Nagy-Károlyban 1711. ápr. 9. 
gróf Pálffy Jánostól amnestiális bizonyít-
ványt és azzal életére és minden jószá-
gára biztosítékot nyert. Ez időtől fogva 
R. csendes életet élt. Zólyom vármegye 
újra megválasztotta alispánjának és az 
országgyűlésen is többször részt vett, 
utoljára 1727—28-ban. Meghalt 1738. 
ápr. 7. Neje 1737-ben halt meg. Mind-
ketten, daczára hogy a protestáns egyház 
hívei voltak, a radványi kath. egyházban 
létező családi sírboltba takaríttattak. La-
tin sírkőfeliratukat Nagy Iván közli. — 
Irodalmi működése tanulókörében veszi 
kezdetét; költői működésének azonban 
java része szerelmi lyrája, első alispán-

kodása és házassága idejére esik, mely a 
hontmegyei Felső-Almáson, a Krivánhegy 
tövében, vagy a szandahegyi tartózkodása 
alatt kelt. Több kézirati munkái: Napló, 
kora eseményeiről 1687-től kezdve; ennek 
töredéke, Radvánszky György 1687. elfo-
gatásáról és Eperjesen halálra kínzatá-
sáról eredetiben és fia László másolatá-
ban maradt fent. Emlékeztető jegyzetek 
(1683—1734.), melyeket 54 darab egy-
korú lőcsei, nagyszombati, komáromi, 
bártfai és debreczeni kalendáriumokba 
írt be s naplójának alapjául szolgáltak ; 
Latin emlékvers Zimmermann János ha-
lálára (1683. ápr.). Terjedelmes naplója, 
1687—1697., melybe birtokai visszaszer-
zéseért tett útjait, levelezéseit és bead-
ványait is leírta. Önéletrajzának egy tö-
redéke. Naplójegyzetei 1691—1697. bécsi 
követségéről. Napló az 1715. országgyű-
lésről. Napló az 1717. országgyűlésről. 
Szerelmes versek (1693—1734.) huszon-
négy költemény két kézirati codexben. 
—- nyomtatásban megjelentek: Naplójá-
nak töredéke (Győri Közlöny 1868. 25. 
szám) ; R. János naplója, adalék az eper-
jesi vértörvényszékhez, közli Pap Dénes 
(M. Polgár Naptára 1870); levelei az 
Archívum Rakoczianumban ; néhány köl-
teménye Abali Figyelője I. és V. köte-
tében. Szerelmes verseit életrajzi beve-
zetéssel kiadta báró Radvánszky Béla: 
Radvánszky János versei 1666—1738. 
Bpest, 1904. — Levelezéseit, melyek kü-
lönösen a Rákóczi-féle mozgalom törté-
netére szolgáltatnak becses adatokat, báró 
Radvánszky Béla most rendezi sajtó alá. 

Nagy Iván. M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I X . 565. , 
573. 1. — M. Polgár Naptára 1870. 80. l a p . — 
Budapesti Hirlap 1904. 5. SZ. — Irodalomtör-
téneti Közlemények 1903. , 1904. é s D e z s i L a -
j o s s z í v e s k ö z l é s e . 

Radvánszky János (radványi és sajó-
kazai), alispán és követ, R. László, ud-
vari tanácsos és br. Révay Johanna fia, 
szül. 1739. máj. 11. Kiváló műveltségű 
férfi. Zólyom vármegye alispánja, ország-
gyűlési követe, kir. tanácsos, II. Lipót 
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koronázása alkalmával aranysarkantyús 
vitézzé ütötte. A megyei ügyek mellett 
a legnagyobb kedvvel és lelkesedéssel 
a protestáns egyházi ügyekkel foglalko-
zott, mint egyházi főgondnok. Ez ügyben 
igen terjedelmes levelezést is folytatott. 
Levelezett kora tudós embereivel (Barcsay 
Ábrahám, Kazinczy, BenczurJózsef, Dobay 
Székely Sámuel, Kovachich Márton György 
sat.) Szaporította atyja könyvtárát és ki-
egészítette a becses históriai források 
kéziratainak egész sorozatával. Meghalt 
1815-ben. — Folytatta atyjának Pro Me-
moria cz. feljegyzéseit ; összeállította 
könyvtára katalógusát; egy latin és ma-
gyar stylus könyve. (Mindez meg van a 
br. Radvánszky-család levéltárában). — 
Tréfás versei kiadva Baros Gyula : Rad -
ványi verses könyvek. (Bpest, 1904.) cz. 
munkában. 

Decsi Sámuel, A magyar szent Koronának 
és ahhoz tartozó tárgyaknak históriája. Bécs, 
1792. 576. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a -

-ládai IX. 570., 573. lap. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1902. 101—113., 232—237. 1. 1903., 
1904 . — Kisfaludy-Társaság Év lapjai X X I . k . 
és R. Kiss István szíves közlése. 

Radvánszky László (radványi és sajó-
kazai), országgyűlési követ, R. János, 
Rákóczy tanácsosának és Szent-Iványi 
Anna Máriának fia, szül. 1701. decz. 18. 
Iskoláit Beszterczebányán és Pozsonyban 
végezte. Mindkét helyen Bél Mátyás ked-
ves tanítványa volt, a ki késó'bbi levelei 
által is nagy hatást gyakorolt a fejlődé-
sére, munkássága irányára. Az 1720—21. 
országgyűlésen kiskövet volt, 1724—25. 
pedig több időt töltött Bécsben, bátyja 
György híres házassági pőrében solli-
citálva. 1726-ban az osztrák tartományok-
ban és Velenczében tett tanulmányutat. 
1730. feleségül vette báró Révay Johanna 
Zsuzsát. A híres 1741. országgyűlésen «fel-
séges asszonyunk pozsonyi dicsőséges 
koronáztatásán commissarius és janitor» 
volt, 1.743-ban pedig nagy fénynyel jelent 
meg R. Györgygyei és Dénessel Prágá-
ban, a Mária Terézia csehországi ki-

rálylyá való koronázásán. 1745. szept. 1. 
a nádor felszólítja, Mária Terézia meg-
bízásából, hogy a királynőt kisérje el 
Frankfurtba, a hol férje császárrá való 
koronázásában óhajt részt venni. Hogy 
e felszólításnak engedett-e, nincsen rá 
adatunk. Bár családja tekintélye, nagy 
összeköttetése és tehetsége a közpályán 
nagy előmenetelt biztosított volna neki, 
magán életet élt. Még a zólyommegyei 
alispánságot sem vállalta el, mely tiszt-
ség családjában mondhatni apáról fiúra 
szállt. Már gyermekkorában megszerette 
a tudományokat és 20 éves korában 
irogatni kezdett és szép könyvtárt gyűj-
tött, mely különösen a theologiában és 
históriában kiváló. Ezen könyvtár tanul-
mányozását és írói munkásságát, gazda-
sági ügyei, felsőbb megbízások és ország-
gyűlési követségek meg-megszakítják; de 
azért majd egész életét, úgy anyagi mint 
szellemi tehetségét irodalmunk és művelt-
ségünk előmozdításának szentelte, mely 
eléggé kitűnik kora tudósaival és a kül-
földön tanuló magyar ifjakkal folytatott 
levelezéséből. Foglalkozott theologiával 
is, annyira, hogy egyházi férfiak előtt is 
elismert nagy theologus volt. Nagy szol-
gálatot tett művelődésünknek az által, 
hogy a Bohuss-féle, csupán iskolai czélra 
tett nagy alapítvány kezelését elvállalta. 
Ennek eredménye volt, hogy több mint 200 
külföldön tanuló ifjú intézett hozzá leve-
leket. Maga is, a mennyire anyagi viszo-
nyai engedték, családi hagyományai sze-
rint segítette a tanulni vágyó szegény 
ifjakat és támogatta az írókat is köny-
veik kiadásában, melynek elismeréseül 
többen neki ajánlották munkájukat. Első 
felesége halála után, 1755-ben Szentiványi 
Anna Máriát vette feleségül. Meghalt 
1758-ban. — Kéziratban maradt munkái 
a családi levéltárban : Az 1720—21. 
országgyűlés naplója. Brevis ac neces-
saria narratio omnium actorum in causa 
processus matrimonialis domini Georgii 
de Badvány, tam reliquorum cointeres-
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satorum (írta 1725 végén vagy 1726 ele-
jén, közölte Rugonfalvi Kiss István ; Rad-
vánszky György házassági pöre. Bpest, 
1904. Adattár 116. 1. Diarium peregri-
nationis meae in provincias certas haere-
ditarias Domus Austriae, Yenetias item 
institutae anno 1726. Acta et diarium 
concursus regnicolaris anni 1734. Direc-
torium archivi familiae de Radvan ela-
boratum anno 1735. Acta et diarium 
diaetae 1741. Posonii celebratae. ( Az 
Acta teljes, a Diariumból a 24. ülés ma-
radt meg). Felséges asszony királyunk 
csehországi dicsőséges koronáztatására 
tett utazásomnak diariumja 1743. Cata-
logus bibliothecae Ladislai de Radvan 
conscriptus anno 1750. Notitia familiae 
suae heredibus conscripta anno 1754. 
(Magyarra fordította R. Kiss István. A 
Radvánszky - család története. F o r d . . . . 
Sajókaza, 1905.), Pro memoria cz. újabb 
családtörténeti följegyzései, melyet előbbi 
munkájával R. Kiss István adott ki. A 
Directoriuma és családjának története, a 
Notitia, irodalmunkban az első tudomá-
nyos genealógiai munka; ezt az előző 
genealógiákkal ellentétben, hiteles ada-
tok alapján, a mesék és birtokjogi fejte-
getések mellőzésével, nagy közvetlenség-
gel írta meg, mindenütt idézve forrásait is. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 570., 
573. lap. — Haan Lajos, Bél Mátyás. Bpest, 
1879. (Értekezések a tört. tud. köréből VIII. 
8.). — Irodalomtörténeti Közlemények 1902. 
101—113., 132—137. — K. Kiss István, Rad-
vánszky György házassági pöre. A Rad-
vánszky-család története 1753-ig. Irta Rad-
vánszky László, ford. Sajó-Kaza. 1905. 

Radvánszky Mihály (radványi), R. 
György zólyomi alispán és br. Révay 
Zsuzsánna fia, szül. 1726 körül. Korán 
elhunyta okozta, hogy életének körül-
ményeiről adatok nem maradtak fenn. 
— Munkája : Sacra nuptialia ... Joannis 
Caroli Hellenbach . . . Posonii, 1743. (Test-
vérével Radvánszky Dénessel együtt). 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 568., 
574. 1. — Petrik Bibliogr. 

Radványi Aladár. — Munkája : 1848— 
1849. Visszhangok. Nagyvárad, 1898. (Köl-
temények. Ism. Egyetértés 79., Vasárnapi 
Ujs. 14., M. Kritika 17., Erdélyi Múzeum). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Radványi Béla, bölcseleti doktor. — 

Czikkei a M. Szemlében (1891. A ma-
gyar képírásról, 1892. Művészi nevelés, 
A múzeumi képtár új rendezése, 1893. 
Festőiskolák, Könyvczímek, 1894. A ja-
pán képzőművészet, A festés technikájá-
ról, 1896. Tilgner utolsó alkotása, 1898. 
A képzőművészetek számadása, 1899. A 
műtörténelem kútforrásai. 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Radványi Dániel. — Munkája: Vissza-
pillantás 2000-ből az 1887. évre. Regény, 
írta Bellamy Edvard, ford. Bpest, 1892. 
(Olcsó Könyvtár 301.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Radványi Imre, Károlyi István gróf 

gazdatisztje. — Czikkei a Gazdasági 
Lapokban (1857—58. Káposztás-megyeri 
telepek), a Kerti Gazdaságban (1858 
Dinnye-üzdészet); A Vadász- és Verseny-
lapban (1859. Sárosból). — Munkája: 
Margitsziget története. Kiadja a Szent-
István-Társulat. Három kőnyom, rajzzal. 

Petrik Bibliogr. 

Radványi József, több megyének tábla-
bírája, R. Miklós, megyei táblabíró és 
Murányi Kulterer Terézia fia. Meghalt 
1834. június 8. Bécsben, 27. évében. — 
Munkája: Nagymélt. Erdödy Gróf Pálffy 
Fidél, Vöröskő örökös ura nevenapjára 
legmélyebb tisztelettel ajánlja.Buda, 1829. 
(Költemény. Ism. Hazai és Külföldi Tudó-
sítások 1829. I. 36. sz.). 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés, 

Radványi Teofil (Ferencz), bölcseleti 
doktor, zircz-cziszterczi-rendű áldozópap 
és kath. főgymnasiumi tanár Egerben, 
szül. 1876. szept. 7. Kőszegen (Vasm.); 
a gymnasiumot u. ott, Váczon és Eger-
ben 1895-ben végezte. 1893. aug. 29-én 
lépett a rendbe. A theologiai tanulmá-

13. tv sajtó alá adatott 1905. nov. 8. 
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nyokat a zirczi papnevelőben hallgatta; 
a budapesti egyetemen pedig a német és 
latin nyelv és irodalom hallgatója volt. 
1902. márcz. 12. tanári, 1904. ápr. 16. 
bölcseletdoktori oklevelet nyert. — Mun-
kája : A mese és epigramm Lessingnél. 
Eger, 1904. 

A zirczi . . . cziszterczi rend Névtára V e s z -
prém, 1894. 50. lap. — A m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról és önéletrajzi adatok. 

Rády István, igazgató-tanár Hrádeken. 
— Czikke a Gazdasági Lapokban és az 
Egyes. Értesítőben (1873. A hrádeki m. 
kir. földmíves iskola gazdaságának le-
írása). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyairól. 

Raenner Theophil, orvosdoktor, po-
zsonyi származású, 1697. decz. 22. irat-
kozott be a wittenbergai egyetemre. — 
Munkái: 1. Disputatio Medica, Qua Febris 
In Genere Históriám In Alma Regia Et 
Electorali Fridericiana, Rectore Magni-
ficentissimo, Serenissimo Principe . . . Fri-
derico Wilhelmo . . . Praeside Dn. Georgio 
Ernesto Stahl, . . . Publicae Eruditorum 
disquisitioni proponet. . . Anno MDCCI. 
Halae Magdeburg. (Újabb kiadása. Halle, 
1707.). 

Veszprémi, Suecincta Medicorum Biogr. IV. 
160. 1. — Bartholomaeides, Memoriae Unga-
rorum 196. 1. — Szabú-Mellebrant, Régi M. 
Könyvtár III. 2. rész 584., 675. 1. 

Raff Gyula Budapesten. — Munkája: 
Verlässlicher Führer der Börse. (Bpest, 
1901. Két táblázattal). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Raífay Ferencz, jogi doktor, jogaka-
démiai tanár, R. György és Szokol Bor-
bála iparos szülők fia, szül. 1870. okt. 
29. Czegléden (Pestm.); a középiskola 
alsó osztályait a czeglédi állami polgári 
iskolában, a felső osztályokat pedig a 
szarvasi evang. főgymnasiumban végezte; 
azután jogot hallgatott a budapesti egye-
temen és itt avatták 1894. szept. 22. jogi 
doktorrá. Ügyvédi vizsgálatot 1897. ápr. 
tett Budapesten, a magyar magánjogból 

Td. S z i n n y e i .T„ Magyar írók XI. 

pedig a kolozsvári egyetemen nyert 1901-
ben magántanári képesítést. Ügyvédi ok-
levele megnyeréseig Budapesten és Czeg-
léden ügyvédjelölt volt; a majd birói pá-
lyára lépett és 1897. jún. jegyzővé, szept. 
pedig albíróvá nevezték ki a győri kir. 
törvényszékhez, honnét 1900. febr. ren-
delték ki a győri kir. járásbirósághoz. Itt 
azon év decz. 16-ig működött, akkor le-
mondott birói állásáról és ügyvédi irodát 
nyitott Győrött. 1901 nyarán meghívták 
az eperjesi ág. ev. kollégiumnak rendes 
tanárának, hol azóta a magyar és az 
ausztriai magánjogot adja elő. Katonai 
szolgálatát a budapesti 1. számú hon-
véd gyalogezredben teljesítette s most 
ugyanott szolgálaton kívüli hadnagy. — 
Mint VIII. osztályú tanuló írt a Czeg-
lédbe, a Saarvasi Lapokba s a 90-es évek 
elején állandó munkatársa volt a Czegléd 
és Vidékének. Czikkei a Jogban (1896. 
A bizonyítás felvételét elrendelő végzés-
ről, Tanulságok, 1897. A jelzálogos hite-
lezők jogállása a vagyonközösség meg-
szüntetése iránti perben és a lejegyzés-
nél, A nőtartás kérdéséhez, Az utóörök-
lés és örökös helyettesítés, Néhány meg-
oldatlan kérdés a csődtörvényben és a 
gyakorlatban, Igazolás és perújítás, A 
közjegyzői költségek az örökösödési el-
járásban, Az 1898. évi igazságügyi költ-
ségvetés, 1898. A magyar polgári törvény-
könyv, Új alakulatok a kereskedelmi tár-
saságok terén, Közkereseti társaság tagja 
részvénytársaság lehet-e ? A kártérítés 
büntető ügyekben, A csalárd és vétkes 
bukás, Egy érdekes házasságjogi eset, 

1899. Néhány megjegyzés a házassági 
bontó okokról, Mikor követelhető a váló-
levél kiadása ? A vétkesség megállapí-
tása bontó perekben, Az elmebaj a há-
zassági jog szempontjából, A női tartás-
díj iránti perekről, A tulajdonos érdekei-
nek megvédése a kisajátításnál, 1899— 
1900. Vitás kérdés a házassági perrend-
tartás köréből, 1900. A H. T. 100. §-ához, 
1901. A polgári törvénykönyv terveze-

14 



419 Raffay 420 

tének házasságjogi része); az Ügyvédek 
Lapjában (1897. Az ügyvédi díjakról, Az 
előjegyzett tulajdonjog igazolása, Az 
örökösödési eljárás a gyakorlatban, A 
hűtlen elhagyás judicaturájához, A birói 
kinevezésekről, A vétkes bukás judica-
turájához, .A majorsági zsellérbirtokok 
rendezése, 1898. Határjárás, mesgyeiga-
zítás, sommás visszahelyezés, A család 
befolyása a gyámság és gondnokság alatt 
levők ügyeire, Az ivadék, hitves és szülő 
kötelessége, Az ági öröklés kérdése, A 
jövedéki büntetőjog kodifikálása, A curia 
gyakorlata és az 1894: XXXI. t.-cz. 77. 
§-sa, A végrehajtási törvény 230. g-ához, 
A szabadságvesztés büntetése és a btkv. 
novellája, Magyar honosok külföldön kö-
tött házassága, 1899. A holttányilvánítás 
szabályozása a polgári törvénykönyvben, 
A házasságtörés, Az igazságügyminisz-
terium működése 1895 —98-ig cz. munka 
ism., A gyermekek örökléséről, Határjel-
hamisítás, A vagyonközösség megszün-
tetése iránti per. Ki kérheti a holttányil-
vánítást ? Az 1894: XXXI. t.-cz. 77. és 
80 §-sa a) pontjainak egymáshoz való 
viszonya. A H. T. 77. §-sa és a külföldiek, 
Szolgálati pragmatika, Külföldi bírósá-
gok ítéleteinek nostrificálása házassági 
perben, Házassági megállapítási perek, 
1900. Vitás kérdés a gondnokság alá 
helyező eljárás köréből, Curiai határo-
zatok a házassági jog köréből, 1902. A 
végrendelet alkotásának szabályai a Ter-
vezetben, Megjegyzések a Tervezet örök-
lési jogához); a Jogtudományi Közlöny-
ben (1897. Perújítás ügyvéd hibájából, 
A C) lap rendezése, szerkesztése, írás-
beli szerződés és szóbeli megállapodás, 
A felek eskü alatti kihallgatásának refor-
málása, Van-e újrafelvételnek helye a 
tényleges birtoklásnál, Indítvány, 1898. 
A házassági jogról intézkedő törvény 
77. §-sához, Szerzetes gondnokság alá 
helyezhető-e ? 1899. A birtokrendezési 
eljárás szabályozása az új polgári per-
rendtartásban, A közjegyzői kényper kér-

déséhez, 1900. A H. T. 98., 101., 102., 
103. és 108. §-ainak alkalmazása kül-
földiekkel szemben, 1904. Kele József 
művének bírálata); a Magy. Jogászban 
(1898. A vásári bíráskodás reformja, A 
párbér kérdés megoldása); a M. Kritiká-
ban (1898. 3., 1899. 4., 7—9., 14., 16., 
1900. 1. sz. könyvismertetések és bírá-
latok) ; a Polgári Törvénykezésben (1899. 
Vakok írásbeli magánvégrendelete, 1900. 
A házasságvédő és kir. ügyész szerepe 
a válóperekben); a Jogállamban (1903. 
Az ági öröklés törvényhozási szabályo-
zásáról) ; a M. Jogi Lexikonban (V. k. 
Párbér). Ezeken kívül több czikket írt a 
Magánjogi Kodifikáczio-, Magyar Kodifi-
katio- és a M. Jogász Újságba. — Munkái: 
1. A hűtlen elhagyás, mint házasságbontó 
ok. Bpest, 1898. (2. jav. kiadás. U. ott, 
1900., 3. k. U. ott, 1901.). — 2. A pár-
bérkérdés megoldása. U. ott, 1898. (Jo-
gászegylet Értekezések 136.). — 3. Há-
zassági perrendtartás. U. ott, 1898. — 
4. A házassági törvény és a polgári tör-
vénykönyv kodifikácziója. U. ott. 1899. 

— 5. Uj szöveg a magyar általános pol-
gári törvénykönyv tervezetének házasság-
jogi részéhez. U. ott, 1901. — 6. Észre-
vételek a polgári perrendtartásról szóló 
törvényjavaslat XI. czíméhez. (Eljárás a 
házassági ügyekben.) U. ott, 1901. — 7. 
A magyar házassági jog. 1894. évi XXXI. 
törvényczikk. U. ott, 1902. — 8. Az egye-
sületi jog kodifikálása. U. ott, 1903. — 
9. A különvagyon és közszerzemény ko-
difikálása. U. ott, 1903. (Két kiadás). — 
10. Die Ungültigkeit der Ehe im Sinne 
des ungarischen Ehegesetzes. U. ott, 1903. 
— 11. Die Besitzlehre im Entwürfe des 
ung. alig. bgl. Gesetzbuches. U. ott, 1903. 
— 12. A magyar általános polgári tör-
vénykönyv tervezetének birtoktana. U. 
ott, 1903. — 13. A magyar magánjog 
kézikönyve. Eperjes, 1904. (2. kiadás. U. 
ntt, 1906. Két kötet.) — 14. Az osztrák 
magánjog tankönyve. U. ott, 1906. — 
Szerkesztette a Czegléd és Vidékét 1896. 
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jan. 1-től 1897. jún. 30-ig; szerkeszti az 
Eperjesi Lapokat 1905. jan. 1. óta. 

M. Könyvészet 1898., 1901., 1903. — Pallas 
Nagy Lexikona XVIII. (II. Pótkötet 1904.) 
505. 1. és önéletrajzi adatok. 

Raffay Imre Károly, diakovári püspök, 
1787-ben zágrábi kanonok, utóbb (1810 
körül)phári czímzetespüspök, 1816. júl. 22. 
diakovári szerémi püspök. Meghalt 1830. 
jan. 5. Diakovárt 69. évében. — Munkái: 
1. Oratio dum augustis manibus Leo-
poldi II. i. comitatus Zagrabiensis et a. 
magistratus ejusdem civitatis in aede 
parochiali S. Marci occasione generalium 

' regnorum Dalmatiae et Slavoniae comi-
tiorum solenni ritu parentaret. XII. idus 

\ április 1792. habita Zagrabiae. — 2. Pre-
digt. Von der Warnung vom Rückfalle 
in die vorigen Sünden. Am Schlüsse des 
fünfzigjährigen Jubiläums vorgetragen in 
der slavonischen Sprache und hernach in 
die Deutsche übersetzt. Esseg, (1821). — 
3. Govorenje od pritnje na povratjanje u 
stare grihe po . . . god. 1826. miseca 
prosinca dana 28-a. Eszék. — 4. Predigt. 
VonderVortreflichkeit des Priesterthumes 
und der demselben gebührenden Achtung. 
Bey seiner Sekundiz-Feyer an der hiesi-
gen Dommkirche vorgetragen in der sla-
vischen Sprache. Im Jahre 1826. am 31. 
Dezember, und hernach in die Deutsche 
übersetzt U. ott. 

Tudom. Gyűjtemény 1830. I I . — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 579. 1. — Gams, 
Series Episcoporum 369. 1.— Petrik Bibliogr. 

Raífay István, a zágrábi káptalan 
praebendariusa. — Ritter vagy Vitezovich 
Pálnak horvát krónikáját (1696—1744-ig) 
horvát nyelven folytatta és kiadta 1744. 

Engel, Joh. Christian, Geschichte des Unga-
rischen Reichs und seiner Nebenländer. 
Halle, 1797. I. 289. 1. 

Raífay Nep. János, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1799. okt. 16. 
Verebélyen (Barsm.), 1816. okt. 11. lé-
pett a rendbe s 1822. okt. 21. szentel-
tetett miséspappá ; 1819. Kalocsán a 

grammatikai osztály tanára volt, 1820— 
1821. Váczon bölcseletet, 1822—23. Nyit-
rán és Szent-Györgyön theologiát tanult, 
1824. Váczon a grammatikai osztály ta-
nára, 1825—28. Pesten elemi iskolai ta-
nító ; gymnasiumi tanár volt : 1829. Lé-
ván, 1830. Temesvárt; 1831-42. elemi 
iskolai tanító Pesten, 1843—44. Podolin-
ban ismét gymn. tanár, 1845—47. Pesten 
elemi iskolai tanító, 1848. Veszprémben 
a humaniórák tanára, 1849. Kalocsán 
házfőnök és igazgató, 1850. Pesten vice-
rector, 1851. Szegeden a latin s német 
nyelv és irodalom tanára, 1852—73-ig 
Kolozsvárt elemi iskolai igazgató és hit-
oktató ; 1855-ben kapta a koronás arany 
érdemkeresztet. 1862-től egyszersmind 
károlyfehérvári szentszéki ülnök. 1869-
től püspöki biztos az ovodánál és az 
Auguszta-intézetnél. 1872-ben a Ferencz 
József-rend lovagja lett. Meghalt 1873. 
okt. 11. Kolozsvárt. — Munkája: Kérde-
zősködve vezető. A polgári életben szük-
séges iratok készítésére a nemzeti isko-
láknak szánta. Buda, 1844. 

A magyarországi kegyes tanító-rend Névkönyve. 
Pest, 1864. — Petrik Bibliogr. és a budapesti 
rendház jegyzőkönyve (Rulla. Csaplár B.) és 
gyászjelentés. 

Raffay László, ipariskolai tanár, ipar-
művészeti tervező, Szegeden, Raffay Fe-
rencz és Sándor Íróknak testvéröcscse, 
szül. 1869. aug. 1. Czegléden (Pestm.); 
tanulmányait u.ott és Budapesten végezte, 
azután bútorgyárakban mint rajzoló mű-
ködött. 1891-ben a m. kir. honvédségnél 
ténylegesítette magát és mint hadnagy-
segédtiszt volt alkalmazásban. 1894-ben 
főhadnagygyá neveztetett ki, 1896-ban 
pedig a tartalékba visszalépve, a keres-
kedelemügyi minisztérium által a buda-
pesti felső ipariskolához rendeltetett 
tanárjelöltnek, honnét másfél év múlva 
a szegedi állami fa- és fémipari szak-
iskolához neveztetett ki tanárrá a fa-
ipari szaktárgyak tanítására, mely állás-
ban jelenleg is működik. Iparművészet 

14* 



423 Raffay—Raffelsperger 424 

tervei a m. iparművészeti társulat pályá-
zatain díjakat nyertek; ez idő szerint 
főleg lakásberendezések tervezésével fog-
lalkozik. Tervezetei a Mintalapokban 
jelentek meg. — Czikkei a M. Iparokta-
tásban (Műhelyi oktatás a faipari szak-
iskolán), A szakiskolák gyakorlatias mű-
ködése, Mintalapok, A faipari szakiskolák 
új tanterve. — Munkája: Épületasztalos-
ság. Az ugyanezen czím alatt megjelent 
rajzmunka kiegészítése. Budapest, 1887. 
(Balogh Lajossal együtt.) 

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

Raffay Sándor, ág. ev. theologiai aka-
démiai tanár, R. János és Szokol Judit 
iparos szülők fia, szül. 1866. jún. 12. 
Czegléden (Pestm.); középiskoláit a czeg-
lédi polgári iskolában kezdte és Szarvason 
folytatta, hol 1885. érettségi vizsgát tett. 
Előbb a budapesti egyetemen jogot kezdett 
hallgatni, közben nevelősködött; 1887 
őszén pedig a pozsonyi ev. theologiai 
akadémiába iratkozott be. 1890. a jénai, 
1891. a lipcsei, 1892. a bázeli egyete-
meken folytatta tanulmányait. 1892-ben 
a beszterczebányai ev. algymnasiumban 
a magyar nyelv és történelem tanára, 
1893-ban a tápió-szent-mártoni evang. 
gyülekezet lelkésze lett. Innét 1896 
őszén jelen működési körébe, a pozso-
nyi evang. egyet, theol. akadémiába lé-
pett át, hol a rendszeres theologiai és 
újszövetségi írásmagyarázati tanszékére 
rendkívüli tanárnak választották meg; 
1899 óta rendes tanár. Tagja a magyar 
prot. irodalmi társaság választmányának, 
a Luther-társaság irodalmi bizottsága 
tudományos osztályának, a pozsonyi 
prot. kör választmányának, a pozsonyi 
Toldy-kör irodalmi bizottságának, a deb-
reczeni prot. egyetem előkészítő orszá-
gos bizottságának, az evang. egyetemes 
lelkészvizsgáló bizottságnak sat. — Czikkei 
a czeglédi lapokban (1885); a pozsonyi 
Gondolatban, mely lapnak fel. szerkesz-
tője volt (1888—89. A magyarországi 

protestantismusnak ág. és helv. hitvallású 
felekezetekre való szakadása; ekkor dol-
gozataival, mint már Szarvason is, több 
pályadíjat nyert); az Evang. Egyház és 
Iskolában (1891—92.); a beszterczebányai 
Lapokban (1890—91.); a M. Nyelvőrben 
(1892. Izék, 1893. Palóczság és Czegléd); 
a Prot. Szemlében (1901. Az oberammer-
gaui passió-játék, A passió-játékokról); 
írt még a Mi Otthonunkba, a Jó Pásztor, 
Sárospataki Lapok, Prot. Esték, Athe-
naeum cz. folyóiratokba, a Budapesti 
Hírlapba és a Prot. Árvaházi Naptárba. 
— Munkái: 1. Die Hussiten in Ungarn. 
Jena, 1891. (Különny. a Zeitschrift für 
wissenschaftliche Theologieból). — 2. 
Ev. konfirmandusok kátéja. Orosháza, I 
1898. (2. kiadás. U. ott, 1899. Pályadíjat 
nyert.) — 3. Esketési beszéd. Dr. Raffay 
Ferencz és Mehlschmidt esküvőjén Győ-
rött 1898. nov. 14. tartotta. Kecskemét, 
1899. — 4. A hellenismus és a philo-
nismus kosmogoniája. Bpest, 1899. — 
5 A logos eredete, tartalma és jelentő-
sége a jánosi iratokban. Pozsony, 1899. 
— 6. A synoptikus kérdés mai állása. 
U. ott, 1900. — 7. Apróságok. Bpest, 
1904. (Koszorú 94.) — 8. A szerencse. 
U. ott, 1904. (Koszorú.) — 9. Péter Apos-
tol. U. ott, 1905. (Koszorú 112.) — 10. 
Jézus példázatai. U. ott, 1905. — 11. Új 
szövetségi apokrifusok. Pozsony, 1905. 
— 1902-ben megindította Pozsonyban a 
Theologiai Szaklapot, melynek felelős 
szerkesztője. (Ebben is több czikke jelent 
meg.) 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 488. 1. é s I I . 
Pótkötet 1904. — M. Könyvészet 1900., 1904. — 
Corvina 1905. 29. SZ. 

Raffelsperger Ferencz, cs. kir. posta-
tiszt, szül. 1793. szept. 23. Modorban 
(Pozsonym.); a gymnasiumot és reálisko-
lát Bécsben látogatta; a kereskedelmi 
pályára készült; azután utazott Franczia-
országba s Magyarország több helyére 
geognostikai kirándulást tett. Visszatérte 
után több technikai s iparvállalat ve-
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zetését vette át. 1820-ban a cs. kir. posta-
hivatalnál nyert alkalmazást. A posta-
ügynek rendezése s újjáalakítása érde-
kében többször utazott Firenzébe, Rómába, 
Svájczba és Párisba. 1830-ban bécsi pol-
gárjogot nyert és 1831-ben a Salvator 
nagy arany érmet kapta. Szülővárosa 
Modor is megválasztotta díszpolgárává; 
ezenkívül a külföldi udvarok, így Porosz-, 
Szász-, Francziaország és Sardinia szin-
tén az akkor szokásos arany érdem-
éremmel tüntették ki. O honosította meg 
Bécsben a térképeknek typographiai sok-
szorosítását. 1848. márcz. bécsi hatások 
alatt indította meg a «Der Unparteische» 
czímű politikai lapot ; ezzel azon-
ban nem boldogult és a többi lapok gú-
nyolódásai következtében megszűnt. Az-
után végleg visszavonult a politikai és 
társadalmi térről. Meghalt 1861. júl. 14. 
Bécsben. — Munkái: 1. Poststrassenbuch, 
oder Wegweiser durch Europa mit be-
sonderer Berücksichtigung auf den öster-
reichischen Kaiserstaat. Wien, 1821. (2. 
kiadás. U. ott, 1834.). — 2. Grosse Charte 
der Fahrposten. U. ott, 1826. (2. kiadás 
1827., 3. k. 1829. U. ott.) — 3. Beise-
postsecretär, mit 3 Übersichtspostkarten 
und 1 Seereisekarte. U. ott, 1830. Három 
kötet. — 4. Itinerár und Dienst-Regu-
lativ des Kaiserthums Oesterreich. U. ott, 
1835. — 5. Allgemeines geographisches 
Lexikon des österr. Kaiserstaates. Wien, 
1847. Hat kötet. — Még több munkája 
jelent meg Bécsben és Baselben. 

Oesterreichische National-Encyclopädie. W i e n , 
1835. I V . 336. 1. — Pester'Lloyd 1893. 218. SZ. 
e s t i k . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 353. 1. 

— Petrik B ib l iogr . 

Raffeseder Gáspár, Trinitárius szer-
zetes. — Munkája: Bede auf die Erlösung 
gefangener Christen, bey Gelegenheit des 
feyerlichen Einzuges, den der Orden der 
Allerheiligsten Dreyfaltigkeit in der kö-
nigl. freyen Krönungstadt Pressburg den 
10. Märzen im Jahre 1777. mit den erlösten 
Gefangenen hielt. Pressburg. 

Petrik B i b l i o g r . 

Ragályi Abrahám (kis-csoltói és pelsőczi 
idősb), kir. tanácsos, első alispán volt 
1815—1832-ig Tolnamegyében, azután 
Ugocsa vármegye adminisztrátora 1833-ig, 
már 1819-ben egyszersmind kir. tanácsos 
és az 1825. országgyűlésen Torna vár-
megye követe. Meghalt 1833. nov. 11. 
Nagy-Faluban (Ugocsam.) 61. évében. — 
Munkája: Beszéde... Sziget, 1832. (Mélt. 
. . . Ragályi Ábrahámnak.. . Ugocha vár-
megye fő-ispányi hellytartói hivatalába 
lett bé-iktatása alkalmával 1832. eszt. Sz. 
András hava 20-ik napján Nagy-Szőllős 
mező városában tartott beszédek. Egry 
János főjegyző beszédével együtt.) 

Nagy kormányzók czimerei. S á r o s p a t a k . 1834. 
(Katona M. és Kérési István gyászbeszédei .) 
— Nagy Ivan, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 583. 
1. — Petrik B ib l iogr . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Ragályi Aladár (kis-csoltói), ország-
gyűlési képviselő. — Munkái: 1. Nyilat-
kozat Borsodmegye dédesi kerületének 
választó polgáraihoz. Bpest, 1878. — 2. 
Bagályi Aladár országgyűlési képviselő 
beszéde 1878. jan. 21. U. ott, 1878. 

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

Ragályi Béla (kis-csoltói), országgyű-
lési képviselő, szül. 1853. aug. 15. Ba-
lajton (Borsodm.); középiskoláit Késmár-
kon, Sárospatakon és Miskolczon végezte, 
hadkötelezettségének Debreczenben ä 8. 
sz. dsidásezrednél tett eleget és a 6. sz. 
huszárezredhez neveztetett ki tartalékos 
hadnagygyá. Atyja halála után átvette 
gazdasága kezelését és idejét főként en-
nek szentelte. 1875-ben nőül vette Miklós 
Gyula országos borászati kormánybiztos 
leányát Ilonát. A borsodmegyei gazdasági 
egyesületnek igazgató-választmányi tagja; 
részt vett az 1885. és 1896. gazdakon-
gresszusokon, ez utóbbin mint a borsod-
megyei gazdasági egylet egyik kiküldöttje. 
Egyházi téren is működött; a felső-borsodi 
ev. ref. egyházmegye előbb világi jegy-
zőjévé, majd 1886-ban tanácsbirájává s 
1889. egyházmegyei gondnokká válasz-
totta ; 1891-ben pedig az országos egye-
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temes ev. ref. zsinatra választatott meg 
képviselőül a tiszáninneni kerület részé-
ről. Tagja a sárospataki ev. ref. főiskola 
igazgatótanácsának és a tiszáninneni egy-
házkerület pénzügyi választmányának. 
A képviselőházba szabadelvű programm 
alapján az edelényi (Borsodm.) választó-
kerület mandátumával 1894-ben jutott be; 
azóta állandóan képviselője e kerületnek. 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 489. 1. — Sturm-
féle Országgyűlési Almanach. B p e s t , 1905. 
366. 1. 

Ragályi Ferdinánd (kis-csoltói\ ország-
gyűlési képviselő, R. Gedeon birtokos és 
Csernyus Apollonia fia, szül. 1814-ben 
Ragályon ; iskoláit Sárospatakon végezte 
1834-ben ; az 1832—36. pozsonyi ország-
gyűlésen joggyakornok volt. Beutazta 
Svájczot, Olasz- és Németországot. Mint 
a haladó-párt független tagja részt vett 
a 40-es években a megyei mozgalmak-
ban ; hivatalt azonban nem vállalt, 1848-
ban Gömörvármegyének rosnyói kerüle-
téből országgyűlési képviselő (mint kor-
mánybiztos is működött az alvidéken). 
1861. és 1866-ban ugyan ott választot-
ták meg országgyűlési képviselőnek. Meg-
halt 1881. márcz. 27. Ragályon 67. évé-
ben. — Munkája: Országgyűlési beszéde. 
Pest, 1861. (Mihályi Gábor és Ballagi Mór 
beszédükkel együtt.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 581., 
583. 1. — Nagy Pál, Halotti beszéd kis-csoltói 
Ragályi Nándor felett. Rimaszombat, 1881. 
— Petrik Könyvészete és gyászjelentés . 

Ragályi István (kis-csoltói), Borsod-
megye főjegyzője. - Beszéde az 1803. 
okt. 12. tisztújítás alkalmával. (M. Kurir. 
1803. II. Told.). 

M. Kurir 18()3. II. Told. 

Ragályi Károly (kis-csoltói), megyei 
főispán, R. Zsigmond és Fáy Zsuzsa fia, 
Borsod megyének 1834-ben aljegyzője, 
1837—1840. al-, 1843—48-ig főszolga-
birája, a sárospataki főiskola algondnoka 
és a felső-borsodi reform, egyházmegye 

segédgondnoka, 1861-ben Torna vár-
megye főispánja. Meghalt 1862. aug. 10. 
Jákfalván 53. évében. Emlékbeszédet 
tartott fölötte Heiszler József 1862. szept. 
28. a sárospataki ref. templomban. — 
Czikke a Kerti Gazdaságban (1858. Le-
velezés Jákfalun.) — Országgyűlési be-
széde 1861. (A Magyarország 143. sz. mel-
léklete.) 

Sárospataki Füzetek 1862. (Heiszler József 
e m l é k b e s z é d e ) . — Prot. Képes Naptár 1862. — 
Nagy Iván, Magyarország családai IX. 581.y 

582. 1. — Petrik Könyvészete. 

Ragályi Lajos,ügy véd, jogi doktor,orsz.-
gyűlési képv., szül. 1857. nov. 22. Mezőkö-
vesden (Borsodm.); a gymnasiumot és 
jogot Budapesten végezte és itt ügyvédi 
vizsgát tett; ugyanitt nyitotta meg ügy-
védi irodáját, de csakhamar megkínál-
tatván egy vidéki ügyvédi iroda átvéte-
lével, Dunaföldvárra költözött. Sopron 
vármegye nagybaromi kerülete 1892. 
szabadelvű programmal országgyűlési 
képviselőnek választotta. Mikor a kormány 
beterjesztette az egyházpolitikai javasla-
tokat, kilépett a szabadelvű pártból. 
1896-ban mint pártonkívülit ismét meg-
választották. 1899-ben belépett a szabad-
elvű pártba. Tolna vármegye bizottsági 
tagja és tiszteletbeli ügyésze. Jelenleg 
gyakorló ügyvéd Budapesten. — Munkái: 
1. Az új sommás eljárásról, valamint a 
fizetési meghagyásokról szóló törvény 
(1883. XVIII. és XIX. t.-cz.) magyarázata 
és az összes perrendtartási szabályoknak 
egybeállítása a vonatkozó felsőbb birói 
határozatokkal. Bpest, 1893. (2. átdolg. 
és bőv. kiadás. U. ott, 1894. Két kötet. 
Ism. P. Napló 1893. 256. sz.). — 2 .Az 
örökösödési eljárás (1894. XVI. t.-cz.) 
magyarázata. Függelékül az örökösödési 
ügyekre vonatkozó összes illetékszabá-
lyok. Egybeállította Köcsön Lajos. U. ott, 
1896. — 3. Egyházpolitikai beszéde. El-
mondta a képviselőház 1894. márcz. 3. 
ülésében. U. ott, 1901. (Szószerinti ki-
vonat a képviselőházi Naplóból). 
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tf. Könyvészet 1893 94. , 1 8 9 6 . — Pallas Nagy 
lexikona X I V . 355., X V I I I . 489. 1. — Sturm 
Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest 1897. 
328. 1. 
Ragályi Tamás, (kis-csoltói), ország-

gyűlési követ, utóbb alnádor, a m. tudom, 
akadémia tiszteleti tagja, R. József con-
siliárus és Szepessy Kata íia, szül. 1785. 
decz. 12. Balajton (Borsodm.); iskolai 
pályáját befejezve 1805-beu Pestre jött 
és itt Segítő czímű hónapos írást adott 
ki «a szép nem előmozdítására», mely-
ből azonban csak hét füzet jelent meg 
(Buda, 1806. I. kötet 1—7. darab); ebben 
költeménye és prózai dolgozata van. 
Visszatérvén Borsodba, a megyei életnek 

) szentelte összes erejét és mint kitűnő 
szónok csakhamar népszerűségre tett 
szert. Megyéjét az 1825—27. és 1830. 
országgyűléseken nagy lenynyel képvi-
selte. Az 1832—36-dikiben már fogyat-
kozott népszerűsége s e miatt elkedvet-
lenedett. Az országgyűlés befejezése után 
kir. táblai ülnök, majd alnádor lett, s 
végre 1841-ben a hétszemélyes tábla 
birájává neveztetett ki. A m. tudom, 
akadémia 1831. febr. 15. tiszteleti tagjá-
nak választotta. Meghalt 1849. jan. 14. 
— Az 1825. országgyűlésen mondott be-
szédeit az Abafi Figyelőjében (II. 1877) 
közli Vaszary Kolos: A magyar nyelv 
ügye az 1825. országgyűlésen cz. — Le-
velei Kazinczy Ferenczhez: Pest, 1805. 
márcz. 30., ápr. 17., jún. 16., aug. 2., 
8., decz. 11., 1806. máj. 26., Miskolcz, 
1811. aug. 9. (Kazinczy Ferencz Levele-
zése, közzéteszi Váczy János III., IV., 
IX. kötet.). 

Ponori Thewretvk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s -
napjai . P o z s o n y , 1846. 122. 1. — Akadémiai 
Almanach 1863. 266. 1. — Nagy Iván, M a g y a r -
o r s z á g Családai IX. 583., 582. 1. — Kazinczy 
Ferencz L e v e l e z é s e III—IX. XIV. — Pallas 
Nagy lexikona X I V . 355. 1. 

Ragány István (berei Papp), orvos-
doktor, miniszteri titkár a földmívelési 
minisztériumban. —Munkája : Útmutató 
az állategészségügyre, illetve az élő álla-
tok és állati nyerstermények szállításának 

követendő eljárásra nézve. A kereskede-
lemügyi m. kir. miniszter úrral egyet-
értőleg kiadta a földmívelésügyi m. kir. 
miniszter. Első rész. Az állategészségügyre 
vonatkozó törvényes intézkedések. Ál-
landó intézkedések. A magyarországi és 
ausztriai vasutak és gőzhajózási vállala-
tok marharakodó állomásainak betűren-
des névjegyzéke. 4. kiadás. Bpest, 1897. 
II. rész. Előjegyzési lapok, az »Állat-
egészségügyi Értesítők« átnézete. 4. ki-
adás. U. ott, 1897. A második részt ki-
egészítő »Állategészségügyi Értesítők«. 
U. ott, 1897. Negyedik rész. Harmadik 
kiadás. U. ott, 1895. 

Kóssa Gyula, M a g y a r á l l a torvos i K ö n y v é -
szet. Bpest, 1904. 181. 1. 

Ragány Károly, kir. kath. főgymna-
siumi tanár, szül. 1847-ben Nagykállóban 
(Szabolcsm.); előbb jászói premontrei 
növendék, majd átment a szatmári egy-
házmegyébe, fehérgyarmati káplán és 
később gymnasiumi tanár lett. Meghalt a 
90-es évek elején. — Czikke a szatmári 
kir. kath. főgymnasium Értesítőjében 
(1880. A szülői tekintélyről). — Mun-
kája: Ájtatosság könyve. Eger, 1881.(2. 
kiadás. U. ott, 1883.) 

.11. Sion 1893. 454. 1. 

Ragszky Frigyes, orvosdoktor. — 
Czikkei a Jahrbücher d. k. k. geol. 
Reichsanstalt cz. munkában (1851. Die 
Herkulesbäder im Banat, Untersuchung 
der Salpetererden, 1853. Chemische Un-
tersuchung des Ivándaer Mineralwassers). 
— Munkája : Ivánda. Kurze Abhandlung 
über dessen Lage, Geschichte, Gebrauchs-
weise und Wirkung. Zusammengestellt 
von D. L. P. Nebst der chemischen 
Analyse von . . . Wien, 1855. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ragusai Gergely, dömés szerzetes, élt 
1305 körül. Ferrarius kivált a biblikus 
tudományokban mondja jelesnek. — Mun-
kája : Commentaria in epistolas Divi 
Pauli . . . 
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Ferrariiis, De rebus Hung. Provine. Ordin. 
Praedic. 443. 1. — Lányi, M. kath." cler. ér-
demei 1. 72. 1. — Fass, Hazai és Külf. i sko-
l á z á s 120. 1. — Győri tört. Füzetek I I . 219. 1. 
— Kath. Szemle 1899. 574. 1. (Békési Emil). 
Rahlik János. — Munkája: Abhandlung 

über das Verbrechen der Desertion nach 
den in den k. k. österr. Armeen be-
stehenden Gesetzen. Hermannstadt, 1844. 

Petrik Bibliogr. 

Rahner Máté, ág. ev. lelkész Sárvárt 
(Vasm.).— Munkája: Trauerpredigt zur 
Todesfeier Ihro königl. Hoheit Maria 
Beatrix kön. Prinzessin von Sardinien... 
Gemahlin Sr. kön. Hoheit Franz d'Este 
Erzherzog von Oesterr. . . . den 1. Nov. 
1840. Oedenburg, 1841. 

Petrik Bibliogr. 

Reichardt Mihály, Jézustársasági ál-
dozópap és tanár. szül. 1704. Szent-Mik-
lóson (Győrm.), 18 éves korában lépett 
a rendbe; elvégezvén tanulmányait, Tren-
csénben kezdte tanítani a költészetet és 
rhetorikát, mikor 1737. máj. 1. meghalt. 
— Munkája: Natales poetici civitatis 
Unguariensis. Cassoviae, 1721. 

Stoeger, Scriptores 290. 1. 

Raics János, görög keleti szerb archi-
mandrita, született 1726. november 22. 
Karlóczán (Szerém m.); szegény szülei 
Widdinből származtak oda, kik fiukat nem 
segíthették; ez tehát a tanulási vágytól 
ösztönöztetve. gyalog tette meg az utat 
Komáromig, hol 1744—48-ig a jezsuita 
gymnasiumot látogatta; innét Sopronba 
ment és ott 1749—52-ig az ág. ev. lyceum-
ban bevégezte a humaniorákat és bölcse-
leti tanulmányokat. Mindez idő alatt gyer-
mekek tanításával tartotta fenn magát, sőt 
csekély összeget is gyűjtött, úgy hogy a 
theologia tanulására ismét gyalog Kiewig 
(Oroszország) megtette az utat és az ottani 
akadémián bevégezte a három évi theolo-
giát. Ezután Moszkvába ment, hol még 
egy évet töltött, azután hazájába vissza-
tért. Midőn észlelte, hogy hazájának népe 
a vallásban és erkölcsi műveltségben igen 
hátra maradt, ezek pallérozására szánta 

magát; azonban ezen törekvésében nagy 
nehézségekbe ütközött, mert szándékakivi-
telében minden úton módon akadályozták. 
Elkeseredve ismét kivándorolt Kiewbe és 
onnét, mivel alkalmazást nem talált, keletre 
szándékozott, hogy a szláv népek történe-
téhez adatokat gyűjtsön. Konstantiná-
polyba utazott tehát; de innét, a pestis 
dühöngvén, a kolostorokat szándékozott 
meglátogatni s az Athos-hegyi kolostorba 
utazott; de szándékában megakadályoz-
ták, mert bizalmatlanúl, sőt gorombán 
fogadták és okleveleiket nem közölték 
vele; visszatért tehát hazájába s Belgrádon 
át 1758-ban Karlóczára érkezett, hol 
tanítói állással kínálták meg, melyet elfo-
gadott és az ifjúságot lelkesedéssel taní-
totta. Midőn újításaival lépett fel, ismét 
üldözni kezdették, úgy hogy élete is 
veszélyben forgott; azért 1761-ben ismét 
elhagyta szülővárosát és Temesvárra ment, 
hol Vidák Vincze görög keleti püspök 
szívesen fogadta és egyházmegyei papsá-
gának tanítását reá bízta. 1772-ben fárado-
zásainak jutalmáúl püspöke akovili görög 
keleti kolostor archimandritájává tette; 
hol irodalmi munkásságának élt. II. Li-
pót király kettős lánczon függő arany 
kereszttel tisztelte meg, II. Katalin orosz 
czárné pedig arany emlékérmet és száz 
aranyat küldött neki, ugyanennyit adott 
Novakovics Istvánnak, R. munkái bécsi 
kiadójának. Meghalt 1801. decz. 23-án 
Kovilban. — Munkái: 1. Katikizis mali, 
1774. — 2. Boj zmaja i orlovi. Bécs, 1789. 
(Sárkány harcza a sasokkal. Költ.). — 3. 
Sobranije raznik nedjelnik pouéenj, 1793. 
(Különfélevasárnapi oktatások). — 4.Bre-
vis serborum, rascianorum Bosniae, Bamae 
regnorum história. Juxta planum Guthrii 
et Gray et ex LV. tomo históriáé univer-
salis excerpta et ex germanico in slavo-
niarum idioma translata, et brevibus 
notis explicata. Yiennae, 1793. — 5. Isto-
ria ráznych slavenskych národov naipace 
Bolgár, Chorvátov, i Serbov iz trny zab-
venija izjataja . . . U. ott, 1794—95. Öt 
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kötet. Szerző arczképével és rézmetsze-
tekkel. (Ugyanez Budán, 1823. Négy kötet-
ben). — 6. Tragedia siveč pečadnaja 
povests. Buda, 1798. (Tragédia az utolsó 
szerb V. Uros haláláról. Irta J. R.). — 
7. Mala srbská istorija. U. ott, 1802. 
(Kis szerb történelem). — 8. Cvetnik. 
Buda, 1802. (Virágoskert.) — 9. Istorija 
katekizma. Pancsova. — Arczképe réz-
metszet, J. G. Mansfeldtől, Bécsben 1793. 
készült (az 5. sz. munkájában). -— Kézira-
tait még R. életében Stratimirovics érsek 
vette meg 400 frt évi járadék mellett, a 
karlóczai szerb nemzeti könyvtár számára. 

Horányi, Memoria III. 130. 1. (Neve Raich-
liak Írva). — Álig. Literatur-Zeitung, 1797. IV. 
449. 1. 1802. Intelligenzblatt 83. Sz. — A ..iáién 
der österr. Literatur 1802. Intelligenzblatt 
4. sz. — Zeitschrift von und für Ungern 1802. 
I. 97., 139., 262. 1. — Engel, Gesch. d. Ung. 
Reichs I. 284. 1. — Safarik, Geschichte der 
Süd slavischen Literatur III. 304.1. — Oesterr. 
National Encyclopädie. W i e n , 1835. 343. 1. — 
Kolesy és Melc ier, Nemzeti Plutarkus III. 
161—174. 1. (Neve Rait3chnak írva.) — Petrik 
Bibliogr. — Milicseuics, Pomenik 611. 1. (Neve 
R a j i c s n a k í r v a . ) — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
363. 1. (Neve szintén Rajicsnak írva.) 

Raics Sámuel, (nagy-megyeri), orvos-
doktor, nagy-megyeri (Komáromm.) szár-
mazású, gyakorlóorvos Sopronban, ké-
sőbb Pesten, hol az ág. evang. egyház 
magyar osztályának viceinspectora volt 
és 1838. decz. 1. meghalt 74. évében. 
— Munkája: Dissertatio inaug. medica 
de electricitate eiusque usu therapeutico. 
Viennae, 1819. 

Bugát-Flor, Magyarországi Orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 85. 1. — Szinnyei Köny-
vészete és gyászjelentés. 

Raicsani Ádám, m. kir. udvari kamarai 
tanácsos. — Munkája: De bissenis regni 
Hungáriáé, eorumque comitibus. Posonii, 
1757. 

Raicsányi (Rajcsányi) Antal. — Mun-
kája: Assertionesex universa philosophia, 
quas . . . propugnandas suscepit. Casso-
viae, 1758. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Raicsani György, bölcseleti és theo-
logiai doktor, Jézus-társasági áldozópap 
és tanár, szül. 1669. szept. 8. Nemes-
Kosztolányban (Barsm.), 1687. nov. 25. 
lépett a rendbe, tanította a grammatikát, 
ékesszólástant és bölcseletet Nagyszom-
batban ; ugyanott a theologia tanára volt 
1723-ig; azután négy évig Rómában 
magyar gyóntató volt; a magyar nyelven 
kivül megtanulta az olaszt, francziát és 
spanyolt. Visszatérve hazájába, 1726., 
1728. rector, 1728. és 1729. cancellar 
volt a nagyszombati egyetemen és a 
bozóki telepeseket a róm. kath. hitre té-
rítette. Miután Felső-Magyarországon és 
Erdélyben egyházlátogatási tisztet viselt 
és Kolozsvárt rector volt, meghalt 1734. 
júl. 5. Marosvásárhelyt. — Munkái: 1. 
Harmónia Philosophica Cantus laetiores 
tristioribus, & tristiores laetioribus attem-
perans, Sive Principia Quaedam verae 
ac genuinae Philosophiae, animum hu-
mánum regulantia ; ne, vei prosperis 
evanescat, vei adversis frangatur: ex 
libris duobus Francisci Petrarchae, Be 
remedjis utriusque fortunae, desumpta... 
Anno MDCCVI. die 6. Maij. Tyrnaviae. 
— 2. Ars reete philosophandi seu Vitám 
ex praescripto rationis moderandi de-
sumpta potissimum Ex Dialogis Fran-
cisci Petrarchae De Remşdijs utriusque 
fortunae, & A Praenobili, ac Erudito Do-
mino Stephano Hunyadi. . . Philosophiae 
Baccalaureo, ejusdemque pro suprema 
laurea Candidato publicae utilitati pro-
posita: Dum In Alma Archi-Episcopali 
Universitate Tyrnaviense Anno 1707. . . . 
Universam Philosophiam propugnaret. 
Praeside . . . U. ott. — 3. Taurus Tuta 
a Fulmine Seu Consignatio sui in Pro-
videntia Dei, Ex principijs Philosophiae 
sanctions, potissimum desumpta, & Phi-
losophiae Profanae Emeritis . . . et Philo-
sophiae Baccalaureis. Nomine Condisci-
pulorum ob l a t a . . . U. ott, 1707. — 4. 
Somnium Philosophi Repraesentans Ta-
bulam Cebetis Philosophi Platonici, & 
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Enchiridion Epicteti Philosophi Stoici. 
Honori. . . Domini Laurentij Görgei. . . 
Vice-Comitis &c. Oblatum A Rev. & 
Philos. Baccal. ac pro suprema ejusdem 
laurea Candidi . . . Dum . . . In . . . Uni-
versitate Tyrnaviensi, Anno 1707, Mense 
Augusto, Die . . . Universam Philosophiam 
propugnaret, Praeside . . . U. ott. — 5. 
Dictamina seu Scita variae Doctrinae, 
Politicae, Morális, Stoicae & Spirituális. 
Ex Operibus R. P. Joannis Eusebij Nieder-
bergij Gollecta. . . Anno 1708. U. ott. — 
6. Colloquium Sphyngis Cum Oedipo Seu 
Aenigmata Versibus Proposita Ac Soluta : 
Cum Appendice Quorundam Oedipum 
desiderantium.IIonoribus . . . Philosophiae 
Baccalaureorum. Dum P r o m o t o r e . . . . 
Suprema Philosophiae laurea condecora-
rentur. Dicata . . . M.DCC.IX. U. ott. — 
7. Conclusiones scientiae practicae . . . U. 
ott, 1718. — 8. Bellum contra hostes 
capitales Animae . . . U. ott, 1717. és 1720. 
Két rész. (Többször utánnyomatott). — 
9. Joannis Scheffleri. . . Concilium Tri-
dentinum ante Tridentinum . . . U. ott, 
1718. — 10. Instructio Confessarii, et 
Poenitentis, Authore R. P. Paulo Seg-
neri . . . SS. Theologiae auditoribus ob-
lata . . . U. ott, 1719. 

Horányi, S c r i p t o r e s I I I . 133. ] . — Stoeger 
Scriptores 290. 1. —Pauler Tivadar, Egye tem 
rectorai és cancellárjai. Bpest, 1856. 15.1.— 
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 616., 
625., 626., 639., 648. 1. — Petrik Bibliogr. — 
De Backer-Sommervogel, Bibliothéque Biblio-
graphie VI. 1399. h. 

Raicsani István, Jézus társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1699. jún. 7. Zsolnán 
(Trencsén m.), 1716. okt. 27-én lépett a 
rendbe; a grammatikát és humaniorákat 
tanította több rendházban; egyszersmind 
hitoktató volt. Meghalt 1781-ben Zsolnán. 
— Munkája: Apöllo philosophus, ethices 
praeceptis venientem ad Parnassum poé-
tám erudiens. Honori dominorum neo-
baccalaureorum cum in universitate Cas-
soviensi. . . philosophiae laurea insigna-
rentur, promotore R. P. Mathia Pock, . . 

Ab Illustr. humanitate Cassoviensi dicatus 
anno 1726. Cassoviae. (Stoeger szerint 
két rész). 

Stoeger, S c r i p t o r e s 291. 1. — De Backer— 
Sommervogel, Bibliotheque Bibliogr. VI. 1399. 
hasáb. 

Raicsani János^ bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, 
R. György jezsuita testvéröcscse, szüh 
1671. jún. 28. Nyitrán, 1688. okt. 17. 
lépett a rendbe; miután tanulmányait 
befejezte, pappá szenteltetett; mathema-
tikát, bölcseletet és theologiát tanított 
több helyen. Kolozsvárt rector volt és a 
betegeket látogatta, vigasztalta. Meghalt 
1733. márcz. 12. Nagyszombatban. — 
Munkái: 1. Itinerarium Athei, Ad Veri-
tatis Yiam Deducti; In Quo Atheizantium 
objectae nebulae lucidissimo veritatis 
Sole disperguntur. Üpusculum non minus 
curiosum, quam fructuosum, argumentis 
tam sacris, quam profanis et a Naturae 
lumine petitis stabilitum ; In Gratiam Er-
roneorum Spirituum, Quorum Principium. 
Oblivio Dei; Medium : Vita Scelerata : 
Finis: Gehenna. In Xenium Oblatum... 
M. DCC. IV. Sodalitatis CXXV. Viennae, 
1704. (Németül: Ujabb kiadása. Passavii, 
1710., és Nagyszombat, 1737. szintén névte-
lenül.)— 2. Opusculum de vera et falsa f idei 
regula, in quo ostenditur, nihil posse fide 
divina eredi, nihil in rebus fidei contro-
versis decidi, nisi ad ecclesiae sensum, 
et traditionemrecurratur. Cassoviae, 1723. 
(Nagyszombat, 1731. és 1745. Magyarul: 
Az igaz és nem-igaz hitnek próba-köve... 
Nagyszombat, 1724.). —3. Signa ecclesiae, 
seu via facilis in notitiam ecclesiae a 
Christo institutae perveniendi proposito. 
Cassoviae, 1725. — 4. Peregrinus catho-
licus, de peregrina unitaria religione 
discurrens. U. ott, 1726. (Magyarul: 
Utazó s a jövevény unitárius vallásról 
beszélgető katholikus. Kolozsvár, 1770.), 
— 5. Viator christianus ad coelestem 
pátriám per exercitia spiritualia directus. 
Tyrnaviae, 1729. Pars secunda: Discur-
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sus ascetici. . . Pars, tertia : Considera-
tiones . . . (Újabb kiadása: In congregatos 
Tyrnaviae sub titulo natae reginae ange-
lorum sodales anno rep. salutis 1752. 
distributus. U. ott.) — 6. Fides salutaris 
soli religioni romano-catholicae propria, 
seu demonstratio, in qua ostenditur, a 
nemine posse elici salutarem actum fidei, 
extra religionem romano catholicam. U. 
ott, 1731. — 7. Commenta adversus 
sanctam catholicam ecclesiam, pridem 
ab aliis detecta, denuo exposita & refu-
tata a . . . Cassoviae, 1745. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 135. 1. — Danielik, 
Magyar írók II. 262. 1. — Stoeger, Scriptores 
291. 1. — Petrik, B i b l i o g r . — I f j . Szinnyei Jó-
zsef, Irodalmunk története 1711—1772. Bpest, 
1876. 54.. 73. l a p . — De Backer—Sommervogel, 
Bibliothéque Bibliogr. 1402, h. — Szabó— 
Hellebrant, Régi M. Könyvtár. III. 2. rész, 
631., 719. 1. 
Raile Ede, Jézustársasági áldozópap 

és tanár, szül. 1849. szept. 29. Yaskúton 
(Bácsm.); gymnasiumi tanulmányait Ka-
locsán végezte; 1864. szept. 7. lépett a 
rendbe; felsőbb tanulmányait Pozsonyban 
és Innsbruckban hallgatta. 1883. febr. 2. 
szenteltetett fel és azóta a kalocsai colle-
giumban a német nyelv tanára. — Czik-
keket írt a Jézus Szent Szívének Hírnöke 
és a Mária-Kert. cz. Kalocsán megjelenő 
folyóiratokba. — Munkája : Berchmans, 
Szent János, Jézus-társasági hitvalló. A 
keresztény ifjúság példaképe és párt-
fogója. Hausherr Menyhért S. J. után ma-
gyarul átdolgozta. Kalocsa, 1888. (Berch-
mans arczk.). 

Catalogus Prov. Austriaco-Hungariae So-
cietatis Jesu. Viennae, 1886. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányáról. 

Rainer Simon, m. kir. pénzügyőri 
szemlész. — Munkái: 1. Gyakorlati 
összeállítása a szeszadó-törvénynek, kér-
dések és feleletekben. Szeged, 1885. — 
2. Gyakorlati összeállítása az állami ital-
mérési jövedékről szóló törvénynek. 
Kérdések és feleletekben. Zombor, 1889. 
— 3. A szesz-számítási táblázatok gya-
korlati összeállítása. U. ott, 1891. 

M. Könyvészet 1889., 1891. — 'Kiszlingstein 
Könyvészete. 

Rainiss Gyula, cziszterczi rendi áldozó-
pap, szül. 1845. febr. 14. Almáson (Bács-
Bodrogm,), 1861. szept. 17. lépett a 
rendbe s 1868. jan. 29. fölszentelték; 
1866—83-ig tanár volt a zirczi hittudom, 
intézetben s egyúttal 1873—74-ben porvai 
lelkész, 1875—91. zirczi lelkész; 1891— 
1892. lelkész Bakony-Nánán, 1892—93. 
levéltárőr Zirczen, 1893-tól betegsége 
miatt nyugalomban ; 1895. ápr. 21. meg-
halt. — Költeményei és czikkei a Tanodai 
Lapokban (1863—64. költ.); a Kath. Nép-
lapban (1863—64. költ. 1865. Zirczi apát-
ság és költ.); a Havi Szemlében (1869. 
Krisztus urunk életének chronologiájához); 
a Szabad Egyházban (1870. 60—65. sz. 
A kath. egyháe és a szabadelvűség); a 
Religióban (1870. I. Szerény indítvány, 
Szent Pál és a zsidó keresztények, II. 
könyvism., 1871. I. Exegetikai tanulmány 
Márk XIV. 51—52. felett; Helyreigazítás 
fentebbi tanulmányhoz, Az evangéliumok 
protestáns kritikája, II. könyvism., 1872. 
II. A szentírás inspiratiója, Az ószövet-
ségi hagyomány); a Reformban (1871. 
74. sz. A cziszterczi rend javadalmai és 
működése, 306. sz. A birói kinevezések 
előestélyén); a Molnár A., Néptanítók 
Ismerettárában (Pest, 1873. I. k. Biblia-
és bibi. történetek tanítása kath. népisko-
lákban) ; a Katholikus Világban (1875. 
Felvilágosításul) ; a Veszprémben (1877. 
1. sz. Bakonyi levél); a Századokban 
(1881. A czisztercziek a Rákóczi-korban); 
az Archaeologiai Értesítőben (Uj F. 1882. 
Észrevételek Henszlmann Imre czikkére 
«Atopuszkói templomról»); a Kath. Theo-
logiai Folyóiratban (1883. könyvism.); 
Brunner S., Ein Cisterzienserbuch-jában 
(Würzburg. Cisterzienser Abtei Zircz in 
Ungarn mit den dazu gehörigen Abteien 
Pilis, Pásztó und St. Gotthard); a Hittud. 
Folyóiratban (1891. könyvism.); a Kath. 
Szemlében (1891. könyvism. 1893. A Holt-
tenger, Seché után). — Munkái: 1. Öröm 
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dal, melyet főm. és főt. Simor János úr, 
esztergomi érsek . . . tiszteletére érseki 
székének ünnepélyes elfoglalásakor nyújt 
a zircz-cziszterczi szerzet. 1867. Székes-
Fehérvár. — 2. Koszorú, melyet nagys. 
és főt. Rezutsek Antal úrnak . . . zircz-, 
pilis- és pásztói . . . apátságok apátjá-
nak . . . ünnepélyes aranymiséjének al-
kalmából nyújt a zircz-cziszterczi rend 
anyazárdája okt. 3. 1869. U. ott. (Köl-
temény). — 3. Hódolat, melyet nagym. 
és főt. Samassa József úrnak, az egri fő-
székesmegye érsekének . . . érseki szék-
foglalása ünnepén bemutatott a zircz-
cziszterczi rend Mindszenthava 26. 1873. 
Eger. (Költ.). — 4. Üdvözlet, melyet 
nagym. és főt. Kovács Zsigmond úrnak, 
veszprémi megyés püspöknek . . . be-
iktatása ünnepére nyújt a zircz-cziszterczi 
rend. 1877. Székes-Fehérvár. (Költ.). — 
5. Üdvözlet, melylyel nagys. és főt. Supka 
Jeromos úrnak, . . . zircz-, pilis-, pásztói-
és szent-gotthardi egyesült apátságok 
apátjának... apáti székfoglalása ünnepén 
hódol a zirczi anyazárda 1879. Szent-

»András hava 10. U. ott. (Költ.). — 6. Egy-
házi beszéd, melyet Liszkay Etel czisz-
terczirendű áldozár és tanár új miséjén 
1889. aug. 15. a zirczi apátsági templom-
ban mondott. Bpest, 1889. — Kéziratban 
maradt: Authentia Evangeliorum 4rét 
215 lap (a zirczi apátság könyvtárában). 

A magyarországi cziszterczi rend Emlék-
könyve. Bpest, 1896. 368. 1. 

Raisz Ágoston, megyei levéltárnok, 
R. György táblabíró és Petykó N. íia, 
a kassai nemes ifjak convictusának tagja, 
hol a hazai törvénytudományt 1805-ben 
bevégezte, azután Szepes vármegyének 
levéltárnoka volt. Meghalt 1844-ben. — 
Munkái: 1. Rev. Dno Michaeli Boden-
losz abbati de Casár, dum memoriam 
sui nominis die adorationis Sancti Mi-
chaelis celebraret, odam per Aug. Raisz 
ad cottas deductam eiusdem regii con-
victus nobilis juventus obtulit. Cassoviae, 
1804. — 2. Nemes Raisz Ág. a kassai 

kir. nemes nevendék-háztul és a főosko-
láktul el-bútsúzott. U. ott, 1805. (Költ.). 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 586., 
587. — Petrik Bibliogr. 

Raisz Gedeon, orvosdoktor, m. kir. 
belügyminisztériumi osztálytanácsos, szül. 
1840. febr. 12. Landokon (Szepesm.); 
néhány hetes korában édesatyja Körtvé-
lyesre (Tornám.), hol hg. Eszterházy 
kerületi mérnöke volt, tette át lakását; 
itt töltötte gyermekéveit. A gymnasiumi 
tanfolyamot Kézsmárkon és Rozsnyón 
végezte, mely utóbbi helyen 1857-ben 
érettségi vizsgát tett és még ugyanazon 
év őszén a pesti egyetemre iratkozott be 
orvosnövendéknek. 1862-ben bevégezte 
az orvosi tanfolyamot és júl. az első, 
okt. a második szigorlat letétele után 
nov. 9. orvosdoktorrá avatták. Ezután 
Bécsbe ment, hol 1863 nyaráig időzött 
mint rendkívüli egyetemi hallgató ; idő-
közben a szülészetből is letette a szigor-
latot és szülészmesterré avatták fel. 1863. 
szept. a sárospataki ref. főiskola orvo-
sává választatott meg; ott telepedett le s 
e hivatalát 1869-ig viselte, midőn megyei 
járásorvos lett és Nagy-Mihályra költözött. 
1877 óta az ottani közkórháznak is igaz-
gatóorvosa. Az 1873. cholerajárvány alatt 
híven teljesítettkötelességnek elismeréseül 
az arany érdemkeresztet kapta. Az 1893-
ban uralkodott cholerajárvány alatt mi-
niszteri biztosként működött Szatmár, 
Máramaros, J.-N.-K.-Szolnok, Bács-Bod-
rogh és Torontál vármegyékben s ugyan-
azon év végén a belügyminiszter Német-
országba küldötte a tengeri és folyami 
hajózás körében való choleravédekezés 
rendszerének tanulmányozására. Ezen 
tanulmányútja alatt meglátogatta Berlin, 
Hamburg, Lipcse, Drezda és más német-
országi városokat, kiterjesztve figyelmét 
egyéb közegészségi intézmények tanul-
mányozására is. Tanulmányútjának ered-
ményéről terjedelmes szakjelentést ter-
jesztett a belügyminiszter elé, mely nyom-
tatásban is megjelent. 1894 elején kir. 
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közegészségi felügyelővé és a belügymi-
nisztérium VI. .a) ügyosztályának veze-
tőjévé neveztetett ki. Ugyanez év végén 
hivatalos küldetésben Francziaországban 
járt, hol Párisban a difteriaellenes gyógy-
serum előállítása, kezelése s a vele való 
bánás tárgyában tett tanulmányokat a 
Pasteur-intézetben Rouxnál. Ezen kül-
detéseiről is terjedelmes jelentést tett 
miniszterének, útitársával Preisz Hugó 
tanárral együttesen. E jelentés alapján 
szervezte a belügyminisztérium a buda-
pesti serumtermelő intézetet. 1891 óta a 
közegészségügyi tanács rendkívüli tagja. 
Jelenleg a belügyminisztériumban osztály-
tanácsos és a kórházi s az elmebetegügyi 
ügyosztály vezetője. -— Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1864 Észrevételek Mendl 
Lajos dr. czikkére a bujakórról és Nyilt 
válasz u. annak, 1866. Porlasztott gyógy-
szeroldatok beleheléséről, 1867. Két se-
bészi eset a magángyakorlatból, 1884. Egy 
adat ä leucoderma syphiliticum szárma-
zásának kérdéséhez, Végtagokon végzett 
nagyobb kiizelések és csonkítások ?); a 
Sárospataki füzetekben (1865. Népszerű 
idegkórtani értekezés Claude Bemard után 
szabadon a Revue de deux Mondesból); a 
Gyógyászatban (1868. Az orvos a közne-
velésügy irányában, székfoglaló értekezés 
a kir. orvosegyletben, 1869. A zempléni 
orvos-gyógyszerész-egylet); a M. orvosok 
és természetvizsgálók Munkálataiban 
(Fiume, 1869. Közegészségi teendőnk 
iskoláink körében, 5 fametszettel s egy 
fametszetű táblával, Mármaros-Sziget, 
1878. Egy Zemplénmegyében észlelt ko-
ponyagerinczi agykérlob-járványról); a 
Pesti Hírlapban (1883. A Kárpátok és a 
kárpát-egyesület); írt még az Egészség 
czímű folyóiratba is. — Munkái: 1. Ki-
rándulás a Polonina-Runára. Siegmeth 
Károlytól. Ford. Igló, 1888. (Különnyomat 
a M. Kárpát-Egyesület XV. Évkönyvéből). 
— 2. Az iszákosságról és az ellene való 
védekezésről. Sátoralja-Újhely, 1889. (A 
zemplénmegyei orvos-gyógyszerészegye-

sület ismeretterjesztő estélyein tartott 
népszerű előadások gyűjteménye I.). — 
3. A közegészségügy fejlesztésének jövő 
irányáról és várható eredményeiről. Bpest, 
1899. (Különnyomat a Gyógyászatból). 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 362. 1. é s Öné le t -
rajzi adatok. 

Raisz Károly, Szepesmegye főmér-
nöke és több vármegye táblabírája. —-
Czikkei a Tudományos Gyűjteményben 
(1819. XII. Poprád partján levő helyek, 
pótlások, könyvism., 1820. 1. Lőcsei sír-
boltban régiségek, 1822. III. Mérőczirka-
lom, képpel, 1823. V. Az utaknak elmés 
igazgatásáról egy szó, képpel, 1825. IV. 
A hold gömbölyű, VIII. Hodometrum = 
Útmérő). — Munkája: Bruchstücke zur 
Theorie des Straszenbaus. Leutschau, 
1825. Három tábla rajzzal. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Raisz Keresztély, megyei főmérnök, 
szül. 1766-ban; Gömör- és Kishont vár-
megyék tiszti főmérnöke volt; 1807-ben 
Eszterházy herczeg szolgálatába lépett; az 
aggteleki Baradla csepkőbarlang első fel-
mérője és ismertetője. Meghalt 1849-ben, 
— Munkája: Beschreibung der Höhle 
Baradla im Gömörer Ctte. Mit 2 Kupfern. 
Wien, 1807. 

Intelligenzblatt der Alig. Literatur Zeitung. 
Wien, 1807. 49. sz. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 489. 1. 

Raisz Miksa (kassai), kir. törvényszéki 
bíró, szül. 1825. deczember 28. Lőcsén 
(Szepesm.); a késmárki ág. ev. lyceum-
ban végezte 1844-ben a jogtudományokat; 
1846—47-ben a köz- és váltóügyvédi 
vizsgát tette le s 1847-ben Szepesmegye 
tiszteletbeli jegyzőjének neveztetett ki s 
az országgyűlésen a jelen nem lévő köve-
tek padján foglalt helyet. A szabadság-
harczban honvéd főhadnagyi ranggal vett 
részt, melynek vége után az osztrák cs. 
kir. hadseregbe közkatonának soroztatott 
be. 1852—55-ben a selmeczi bányász-
akadémia hallgatója volt és utóbb bányá-
szati és mérnöki munkával foglalkozott. 
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1860-ban a rövid életre ébredt munici-
pális interregnum alatt Szepesmegyében 
szolgabírói tisztséget viselt; az alkotmá-
nyos és helyhatósági élet ismételt fel-
függesztése után előbbi foglalkozásához 
visszatért. A törvényes állapot vissza-
állítása után 1867—71-ig ismét szolgabíró 
volt és azon időtől fogva a birói pályán 
működött Lőcsén. — Czikkei a «Vasár-
napi Ujság»-ban (1860. Vándorlások Sze-
pesmegyében: Dunajecz és Poprád völ-
gyei) ; a Magyarországi Kárpátegylet Ev-
könyvében (1874. Jegyzéke a Tátra és 
környéke pontjainak, melyek általam 
1872. és 1873. években meghatároztattak, 
1876. A kárpáti homokkő elválási ido-
mairól 1880. A Jezserszkói tó); a Szat-
márban (1880. 25—29. sz. A filloxera 
gyökeres kiirtásáról, K. R. M. jegy alatt); 
a Karpaten Postban (1880. 4. sz. Die 
Szliaczer Eishöhle, 1882. 27. sz. Ein 
Wort im Interesse des ung. Karpaten-
Vereins). — Kéziratban: A naprendszer-
beli bolygók mozgástörvényeinek szám-
tani elemei; Az égi háború új elmélete. 

Önéletrajzi adatok. 

Raisz Szilárd (lublóvári), kir. táblai 
biró, Raisz György megyei pénztárnok 
és Teőke Apollonia fia, szül. 1819-ben; 
Szepesmegyénél mint aljegyző kezdett 
szolgálni. 1848-ban a pesti nemzetgyűlé-
sen megyéjének egyik képviselője volt és 
a kormánypárthoz tartozott. 1850 után 
Szepesmegye törvényszékének ideiglenes 
ülnöke, 1853-ban az eperjesi kerületi 
főtörvényszék segéd-előadója lett, 1854-
ben pedig véglegesen főtörvényszéki taná-
csosnak és az állandó fegyelmi bizottmány 
tagjának neveztetett ki. 1861-ben Pesten 
a kir. ítélőtábla ülnöke, majd tanács-
elnöke lett. Miután nyugalomba lépett, 
1893. szept. Holló-Lomniczon meghalt. A 
40-es években a Pesti Hírlapnak leve-
lezője volt, — Arczképe ; kőnyomat, rajz. 
Barabás, nyomt. Pollák testvérek (Vereby, 
Honpolgárok Könyvében, 1868.) 

A agy Iván, Magyarország Családai IX. 586., 
587. — Vereby Soma, Honpolgárok Könyve. 
P e s t , 1868. I I I . — Vasárnapi Vjság 1893. 39. SZ. 
(Nekr.) 

Raiter János, theologiai papjelölt és 
a pozsonyi ág. ev. lyceumban a polgári 
német iskola tanítója. — Munkája: He-
bungen zum Lesen, Memoriren und De-
clamiren für die kleinere Jugend in Bür-
gerschulen. Ein Ergänzungsblatt zum 
Bürgerfreund. Gesammelt und herausge-
geben. Pressburg, 1818. (2. bőv. és jav. 
kiadása : Lehren der Weisheit und Tugend 
zu Declamations-Uebungen für die Jugend 
in Stadt- und Landschulen cz. U. ott, 
1825.). 

Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Raitsits Lajos, orvosdoktor, megyei 
főorvos, szül. 1846-ban; 1871-ben nyert 
orvosdoktori oklevelet a pesti egyetemen; 
1874-ben telepedett le Beszterczebányán, 
hol előbb járás-orvos, utóbb városi fő-
orvos lett; jelenleg Zólyom vármegye 
főorvosa és az országos közegészségügyi 
tanács rendkívüli tagja. — Munkája: 
Tanuló ifjúságunk szellemi túlterhelt-
sége. Bpest, 1903. 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet. 
Bpest, 1876. 394 1. — Pesti Alfréd, Magyar-
ország orvosainak Évkönyve. Bpest, 1899. 
272. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

Raj Ferencz. L. Rajner Ferencz. 
Rajacsich József (brinski báró), szerb 

patriarcha, val. b. t. tanácsos, szül. 1785. 
július 30. Briny helységben az ogulini 
katonai határőrvidéken; Szegeden tanult; 
1813. a károlyvárosi egyházmegyében 
lelkészkedett, 1828. pakráczi (Szlavónia) 
püspök-helyettes, 1829. püspök Dalmát-
országban, 1834. verseczi püspök, 1842. 
okt. 1. karlóczai érsek. Az 1848. máj. 1. 
tartott karlóczai szerb nemzetgyűlés pat-
riarchává választotta meg; ő pedig ugyan-
ezen gyűlésen Suplikácz Istvánt szerb 
vajdává választatta s ettől kezdve a magyar 
kormány tiltakozását figyelembe sem véve, 
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nyíltan a szerb mozgalom élére állott s 
mint az udvar híve, annak irányzója is 
maradt. Jellachichot 1848. jún. 5. R. 
avatta be báni hivatalába. Július '24. a 
«nemzet kormányzójává» kiáltatott ki; 
erre aztán a magyar kormány érseki 
méltóságától megfosztotta. Az osztrák 
kormány pedig még azon év deczmeber 
27-én metropolitai méltósággal ruházta 
fel. 1861. márcz. 24. a vaskorona rend 
I. osztályát és ápr. 18. a bárói rangot 
brinski előnévvel kapta. Meghalt 1861. 
deczemb. 13. Karlóczán. —- Proclamatiói 
1848—49-ben jelentek meg; I. Miklós 
orosz czárhoz írt leveleit, melyekben se-
gélyt kért az elpusztított szerb vidékek 
számára (kapott isnéhány százezer rubelt) 
a karlóczai metropolita-levéltár őrzi; azon 
levelei, melyeket Jellachichhoz és az 
osztrák kormányhoz írt, megjelentek a 
Staatsschriften über die Wiedervereini-
gung der serbischen Woiwodina. Karlo-
vitz, 1861. cz. munkában. 

Das Leben Josefs v. Rajacsich. Wien, 1873. 
— Wurzbach, Biogr. Lexikon XXIV. 290. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 362. 1. — Pesti 
Napló 1898. 83. s z . 

Rajacsits Sándor, sárospataki ev. ref. 
tanuló. — Munkája Honor supremus, 
quem spect. ac doct. dno Josepho Roz-
gonyi, exhibuit gratus ejus discipulus. 
S.-Patakini, 1823. 

Petrik Bibliogr. 

Rajcsányi Ádám, Antal, György, Ist-
ván, János. L. Raicsáni. 

Rajcsányi János, nevelő, a 40-es évek 
•elején br. Podmaniczky Ilka és Rózsi 
kisasszonyokat magyar nyelvre tanította. 
— Czikke a Pesti Hírlapban (1842. 134. 
sz. Pest-fiumei vasút ügyében). — Mun-
kái : 1. Magyarország története az első 
ifjúságnak. Pest, 1843. (Nyomt. Kőszegen. 
Ism. Nemzeti Újság 1844. I. 7. sz. 2. ki-
adás. Pest, 1849. 6. kiadás: Az ifjúság szá-
mára. Pest, 1868. 7. k. Világtörténeti főbb 
•eseményekkel. Bpest, 1873.). — 2. Világ-
egyetem, vagyis az egész földnek képe, 

különös tekintettel az országok és népek 
míveltségi állapotjára és történetére, a 
mathematikai és természeti földrajz váz-
latával együtt. Aczél- és fametszetekkel. 
Pest, 1846. (Ism. Nemzeti Újság 376. sz.). 
— 3. Magyarország történelme a népis-
kolák számára. Bpest, 1873. 

Petrik Bibliogr. és Könyvészete. 

Rajczy János (zsitva-gyarmati), r. kath. 
alesperes-plébános és Barsmegye tábla-
bírája; a theologiát Bécsben végezte 1770. 
decz. 7. és Bazinba (Pozsonym.) küldetett 
káplánnak. 1772. aug. 2. Sárfőn (Pozsony-
megye) iktattatott be plébánosnak ; innét 
1782-ben Kis-Tapolcsánba ment és 1785-
ben alesperes lett; 1789-től Thászáron 
volt plébános, hol templomot építtetett, 
úgyszintén 1790-ben Kisfaluban. Meghalt 
1825. nov. 9. — Munkái: 1. Hála-adó 
áldozat, mellyet tek. nemes Bars-vár-
megye ; midőn a fels. királynak II. Leo-
poldnak szerencsés megkoronáztatása 
ünnepét a közönséges gyűlésnek alkal-
matosságával, Boldog Asszony havának 
XI. napján szentelné, aranyosmaróthi 
templomban isteni szolgálat alatt bémuta-
tott. Pozsony, 1791. — 2. Victima tran-
situs Domini in ecclesia oppidi A. Maroth, 
dum inclyta universitas comitatus Bar-
siensis pro feliei successu armorum die 
3-tia 7-bris anno 1793. Deo laudes, 
gratesque persolveret, oblata. Tyrnaviae. 
— 3. A háladatosság új kegyelmeket 
nyerő kérés, mellyet tek. nemes Bars 
vármegye, midőn a cs. kir. hadi seregek 
által, a franczoktúl Mantuában fel-épített 
győzedelem oltárának el-törlését, a kö-
zönséges gyűlésnek alkalmatosságával 
Szt Mihály havának VIII. napján ünnep-
iette az aranyos-maróthi templomban 
fel-ajánl vala. U. ott, 1799. 

Petrik Bibliogr. — Zelliger A., Egyház i 
írók Csarnoka 424. 1. — Némethy L., Series 
Parochorum 883. 1. 

Rajczy Kálmán (rajeczi), járási szám-
vevő, rajeczi R. Rezső, Barsmegye he-
lyettes árvaszéki elnökének fia, szül. 
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1876. nov. 14. Aranyos-Maróton (Bars-
megye); ifjúkori éveit a nagyszombati 
érseki convictusban töltötte ; jogi tanul-
mányait a budapesti egyetemen végezte ; 
letette az államszámviteltani, államtudo-
mányi, majd a jogtudományi államvizs-
gát. 1901. ápr. 18. mint barsmegyei al-
számvevő a köztisztviselői pályára lé-
pett. 1903. jún. 18. Barsmegye főispánja 
tiszteletbeli árvaszéki jegyzőnek nevezte 
ki, 1904. szept. 15. járási számvevővé, 
1905. febr. 16. a járási számvevői teen-
dők ellátásával továbbra is megbízatva 
pénzügyi számellenőrré neveztetett ki. — 
Már mint VII. osztályú gymnasiumi ta-
nuló tárczákat írt álnév alatt az Eszter-
gomi Lapokba, a Nagyszombati Heti-
lapba; majd azután a Barsi Ellenőr, 
Függetlenség, Budapesti Lapok, Uj Világ 
és a Munka hozták tárczaczikkeit. Azóta 
több elbeszélést és czikket írt a Szalon 
Újságba, melynek munkatársa. Mint az 
Állami Tisztviselők Lapjának munka-
társa, két év alatt sok czikket írt a lapba 
(Az egyesülő közteherviselés elve és a 
községi pótadók rendszere, pályamunka 
stb.). — Munkája: Egyről-másról. Ara-
nyosmaróth, 1903. (17 kisebb elbeszélés.) 
— Ujabb elbeszéléseit most rendezi 
sajtó alá. 

31. Könyvészet 1903. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Rajics János. L Raics. 

Rajics János, ügyvéd és helytartói 
titkár, szül. 1805-ben Eszéken; mérnöki 
tanulmányait Pesten végezte, hol 18^8-
ban oklevelet nyert. Utóbb jogot tanult 
és 1841-ben Belgrádban főiskolai jog-
tanár lett; onnét rövid idő múlva Ma-
gyarországba jött és Újvidéken ügyvéd-
kedett. 1842—49-ben főispáni titkár volt 
Zomborban. 1851-ben Temesvárra ment 
helytartói titkári minőségben, hol 1856-
ban meghalt. — Munkái: 1. Nacelni 
osnovi umopravoslavne i položitselne 
policijé. Belgrád, 1841. (A rendőrség alap-
elvei.) — 2. J. Gete stradanja mladoga 

Vertera. Újvidék, 1844. (Goethe, Werther-
ből ford.) 

lUilicsevics, P o m e n i k 609. 1. 

Rajka Teréz (Warga Lajosné), kolozs-
vári származású; 1868-ban férjhez ment 
Warga Lajos sárospataki hittanárhoz; 
azóta különösen az ifjúsági irodalommal 
foglalkozott és a szépirodalmi lapokba 
irányezikkeket írt a nőkérdés megoldá-
sáról. Meghalt 1881. júl. 23. Sárospata-
kon 38. évében. — Lyrai költeményei tet-
ték nevét ismertté, melyeket a Vasárnapi 
Újságban (1865—67., 187172., 1875—76. 
és 1879) tett közzé ; a Szana Figyelőjé-
ben (1876) erdélyi népdalokat közölt. — 
Munkái: 1. Költemények. Pest, 1866. — 
2. Flóri és Kálmán könyve. Képekkel. 
U. ott, 1871. — 3. Flóri új könyve. 110 
képpel. U. ott, 1869. — 4. Lányok könyve. 
Fiatal lánykák számára. Bpest, 1881. — 
5. Bezerédj Amália, Flóri könyve. Újra 
átdolgozta. 120 szövegképpel. U. ott, év 
n. — 6. Képes játékkönyv. U. ott, év n. — 
7. Egy nagynéne levelei. Felnőtt leányok 
és liatal asszonyoknak ajánlva. Kiadta 
Warga Lajos. Sárospatak, 1882. (Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1882., Rozsnyói 
Hiradó 1891. 32. sz.) 

1881 : Föv. Lapok 144., P. Hirlap 176., Vasár-
napi Újság 21. s z . ( N e k r . ) , Prot. \Egyh. és Isk. 
Lap 26 . , 89. SZ. ( V i s k i K . B . ) , Egyetértés 173. 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . 

Rajkai Czeezilia. — Munkája: Har-
matcseppek. Elbeszélések 14—15 éves 
leánykák számára. Sajtó alá rendezte és 
előszóval ellátta Hajóssy Gy. Krizánt. 
Bpest, 1886. Két aczélm. képpel. (Ifjúsági 
Könyvtár II.) 

31. Könyvészet 1886. 

Rajkai F. I. Lásd Friebeisz István. 
Rajkovics György, szerb író és szer-

kesztő, szül. 1825-ben Újvidéken ; sok 
irányú irodalmi tevékenységet fejtett ki: 
írt dalokat és epigrammákat, gyűjtött és 
kiadott szerb népdalokat, közmondáso-
kat, népmeséket és régi irodalmi emléke-

i á . iw sajtó alá adatott 1905. nov. 11. 
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ket; történelmi és irodalomtörténeti élet-
rajzai és értekezései érdekesek, mint. 
paedagogiai író is kivált. Meghalt 1886. 
aug. Újvidéken. — Alapította és szerkesz-
tette Újvidéken a Skolski Listet (Iskolai 
Lap) 1858 végén; a Komorác (Szúnyog) 
cz. illusztrált humor, lapot 1862—63-ban; 
a Ren (Torma) cz. élczlapot 1866-ban, 
öt száma jelent meg; a Zemlják (Földi) 
cz. havonként háromszor megjelent szép-
irodalmi lapot 1870. októbertől; a Ve-
«ernača (Esthajnali csillag) szépir. lapot 
1881. áprilistól. 1882-ben megszűnt; a 
Glas Istine (Az igazság szava) cz. lapot 
1884-ben 1—12. számait a Bršljan (Boros-
tyán) cz. havonként kétszer megjelent 
szépirodalmi lapot 1885. júliustól 1886 
augusztusig. 

Vasárnapi Újság 1886. 34, szám. (Nekr.) — 
Pallas Nagy Lexikona XIV. 363.1. — Érdujhelyi 
Menyhért, Újvidék Monographiája. Újvidék, 
1896. 368—69., 371., 373., 375—77. 1. 

Rajman Kálmán Beszterczebányán. 
— Munkája: Kikelet. Idegen nyelvekből 
ford, művek gyűjteménye. Besztercze-
bánya, 1867. (Dvihally Emillel együtt. 
Ebben R.-nak költeményei vannak). 

Petrik Könyvészete. 

Rajna Ferencz, hirlapíró. szül. 1861-
ben Solton (Pestm.), középiskolai tanul-
mányait Budapesten és Bécsben, az 
«gyetemet Budapesten végezte. — írói 
működését a Harmónia cz. kritikai lap-
nál kezdte, melynek később szerkesztője 
lett. 1886-ban belépett a Neues Pester 
Journál szerkesztőségébe, a hol szinházi, 
könyvismertetési, politikai s társadalmi 
czikkeket és tárczákat ír. Első szín-
darabja : A milliomos nő volt, mely a 
népszínházban került színre. Sikerrel 
adták; az Asszonyregement, A hajdúk 
hadnagya, és az Ex-lex cz. darabjait, 
melyek, különösen az utóbbi, sok elő-
adást értek el ; A pesti utcza. Életkép 3 
felv., zen. Verő Györgytől. (Először adták 
a Magyar színházban 1900. nov. 14.). — 
A Hradzsin foglya cz. színműve a király-

id. Szinnyei J., Magyar írók. XI. 

színház, a Tiszti fruska cz. a vígszínház 
számára készül jelenleg. Ezenkívül a 
budapesti színházak számára 30 idegen 
darabot és tíz magyar színművet fordí-
tott németre, a külföldi színházak szá-
mára. 

Ország-Világ 1900. 47. sz. arczk. és önéleti 
rajzi adatok. 

Rajner Béla, jogi doktor, ügyvéd volt 
Aradon, jelenleg ugyanaz Budapesten. 
— Bauer-Boér Henrik volt aradi főgymn. 
tanárral együtt írták: A kivándorlók, Arad, 
1877. cz. víg Operette szövegét. 

Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 
III. 7 6 . 1. 

Rajner, (Reiner) Dániel, orvosdoktor, 
oklevelét 1873-ban Bécsben kapta, jelen-
leg gyakorló-orvos Gyorokon (Aradm.). 
— Munkája : Első segély szerencsétlen-
ségek és baleseteknél. Különös tekintet-
tel a háború esélyeire. Kolozsvár, 1890. 

•V. Könyvészet 1890. — Pesti Alfréd, Magyar-
ország orvosainak Évkönyve. Bpest, 1899. 
1 8 9 . 1. 

Rajner Ernő, szigorló orvos, meghalt 
1886. okt. 10. Oraviczán, hova két hóval 
azelőtt rokonaihoz pihenni ment. — A 
kolozsvári Ellenzék belső munkatársa volt 
négy évig (1883—86.). 

Ellenzék, Kolozsvár 1886. 232. sz. — Vasár-
napi Újság 1886. 42. SZ. (Nekr.). 

Rajner Ferencz, állami főreáliskolai 
igazgató, szül. 1859. júl. 23. Gyulafehérvárt, 
tanult az ottani gymnasiumban és Aradon. 
1877—80. a budapesti egyetemet járta 
és ugyanott tanári vizsgát tett. A tanári 
működést 1883. a mostani budapesti V. 
kerületi állami főreáliskolában kezdte, 
1891-től a budapesti VI. ker. áll. főreál-
iskola rendes tanára volt, 1899. szept. 
10. pedig ugyanazon főreáliskola igazga-
tójává neveztetett ki. — A sajtónak 1878 
óta állandó munkása, 1888—90. a Pesti 
Napló, 1890—92. a Magyar Hirlap tan-
ügyi rovatvezetője volt. Két év óta 
neve: Raj. — Munkája: Középiskolai 
tanári Névkönyv az 1892—1893. tanév-
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ről. Bpest, 1893. — Szerkesztette az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület 
Közlönyét 1896-tól 1901-ig. 

M. Könyvészet 1893. — Palias Nagy Lexikona 
X I V . 367. , X V I I I . 490 . 1. — A budapesti VI. 
ker. főreáliskola Értesítője 1895. 

Rajner Károly, egri kanonok, szül. 
1762. jan. 28. Stomfán (Pozsonym.) pol-
gári szülőktől; gymnasiumi tanulmányai-
nak befejezése után az esztergomi pap-
nevelő intézetbe lépett és mint theologus 
a pozsonyi várban végezte a hittudományi 
tanfolyamot, egyszersmind a nevelés-
tan tanításával bízták meg és könyvtárnok 
is volt. Midőn 1790-ben a köziskolák 
megszűntek, ő is részben pályát cserélt, 
a mennyiben gróf Forgách József fiaihoz 
hívta meg nevelőnek. Tizennégy évi 
nevelősködés után az újonnan fellálított 
kassai káptalan kanonoki stallumába 
lépett és seminariumi rektor lett; átvette 
a kassai papnevelő-intézet igazgatását és 
az ájtatos alapítványi hivatal vezetését. 
1818-ban Fischer báró érsek egri kano-
noknak nevezte ki. 1827-ben érseki he-
lyettes lett és az 1828-ban megnyitott 
érseki mesteriskolának ő neveztetett ki 
első igazgatójává. 1829. nagypréposttá, 
1830. vovradi v. püspökké nevezte ki a 
felség, míg végre 18A6. júl. 25. az egri 
főtemplomban amori püspökké szentelték 
föl. Bőkezű alapítványokat tett, melyeknek 
kamataiból az egri lýceum, tanítóképző, 
kassai iskola, egri iskolák, tanítók, kán-
torok, szegényebb javadalmazású lelkészek 
káplánok, iparosok, földmívelők részesül-
nek jelenben is. Az angol-kisasszonyok 
nevelőintézetének is ő vetette meg alapját 
15,000 frttal. Meghalt 1846-ban. — A 
húszas években tevékeny irodalmi mun-
kásságot fejtett ki az akkori lapokban, 
de mindig álnevek vagy jegyek alatt írt. 

Koncz Ákos, E g r i e g y h á z m e g y e i p a p o k a z 
i r o d a l m i t é r e n . E g e r , 1892. 202. 1. 

Rajner Lajos, theologiai doktor, esz-
tergomi prépost-kanonok és primáši hely-
nök, született 1842. márczius 4. Visken 

(Hontm.); gymnasiumi tanulmányait Sel-
meczbányán, a bölcseletet Nagyszombat-
ban végezte; a theologiát három évig 
mint a Pazmaneum növendéke Bécsben, 
a negyediket pedig Esztergomban hall-
gatta. 1866. júl. 25. áldozópappá szentel-
tetett fel és Vadkertre ment segédlelkész-
nek. 1869. okt. havában nagyszombati 
gymnasiumi tanár, később érseki levél-
tárnok és szertartó, 1874. júl. 3. pápai 
káplán, 1875. febr. szentszéki jegyző, majd 
herczegprimási titkár, 1882. nov. pedig 
irodaigazgató lett. 1886. szept. 4. eszter-
gomi kanonokká, 1888. febr. 12. sajó-
szentpéteri cz. préposttá, 1889. decz. 20. 
honti főesperessé, 1905. aug. esztergomi 
érseki helynökké neveztetett ki. — Czikkei 
közül említendők az Idők Tan ujában (1868. 
A ker. királyok koronázásának jelentő-
sége vallási szempontból); az Új M. 
Sionban (1870. Katb. sajtó az egyes álla-
mokban, 1871, A transsubstantiatió böl-
csészet és természettudományi megvilá-
gítása, 1873. A physico-teleologicus Isten-
érv mennyiségtani alapokra fektetve, 1875. 
A hullák elégetéséről, 1877—78. A má-
sodik és további házasságok és a szent-
széki holttá nyilvánítás, 1879. A zsidó 
vallású ügyvédek ügyviteli képessége a 
sz. székek előtt, 1880. A párbérről. 
Az ügyvédi rendtartásról szóló büntető 
törvénykönyv : 1879 : XL. t.-cz. hét sza-
kasza, Az ügyvédi rendtartásról szóló 1874: 
XXXIV, törvényczikk és szentszékeink, 
1886. Adalékok a párbér jogi természe-
tének meghatározásához); a Jézus Szent 
Szívének Hírnökében (1882. Sordevol 
grófnő 1782—1824.). Irt még szent beszé-
deket a Kath. Lelkipásztorba, az Isten 
Igéjébe, könyvismertetéseket, verseket stb. 
különböző lapokba és folyóiratokba. — 
Munkái: 1. Szent beszéd, melyet a garam-
melléki szentbenedeki apátsági templom-
nak az esztergomi főkáptalan költségén 
eszközölt átjavítása és czélszerű helyre-
állítása után 1889. szept. 29. főm. és főt. 
Simor János bibornok, esztergomi érsek 
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által történt ünnepélyes felszentelése al-
kalmával mondott. Esztergom, 1889. — 2. 
A kereszt Isten ereje. Nagypénteki szent 
beszéd, mondotta az esztergomi főszékes-
egyházban 1890, ápr. 4. U. ott, 1890. — 
3. Szent beszéd, melyet Szent István első 
magyar apostoli király ünnepén 1890. aug. 
20. a budavári helyőrségi (ideiglenes plé-
bánia) templomban mondott. U. ott, 1890. 
— 4. Gedeon harmatos és száraz gyapja. 
Szent beszéd. Mondotta a bold. Szűz 
Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén 
1890. decz. 8. Esztergomban a vizivárosi 
irgalmasnénék templomában. U. ott, 1890. 
— 5. Mária magyarok nagyasszonya, szent 
beszéd, melyet a magyarok nagyasszonya 
ünnepén, midőn az 1896. okt. 11. első 
ízben megületnék, az esztergomi főszékes-
egyházban mondott. U. ott, 1896. — 6. A 
püspöki székek betöltésének története, 
különös tekintettel Magyarországra. Első 
kötet. Egyházi jogfejlődés. U. ott, 1901. — 
7. Arituale-kérdés Magyarországon. Bpest, 
1901. (Különnyomat a Religio-Vallásból). 
— 8. Szent beszéd, melyet az esztergomi 
Szent Anna-templomnak helyreállítása és 
díszítése után történt egyházi felavatása 
alkalmával 1901. júl. 26. mondott. Esz-
tergom, 1901. — 9. Szent beszéd, melyet 
Szondy György hősi halálának negyed-
félszáz éves évfordulója alkalmából, 1902. 
júl. 6. a b. e. Simor János, bibornok, 
esztergomi érsek által emelt drégelyi 
Szondy-kápolnában, mondott, Bpest. 1902. 
— Álneve : Sajó (az Új M. Sionban.) 

M. Könyvészet 1890. , 1901., 1902. — Zelliger 
Alajos, E g y h á z i i r ó k C s a r n o k a . N a g y s z o m -
b a t , 1893. 425. 1, — Pallas Nagy Lexikona XIV-
367. 1. — Kollányi Ferencz, E s z t e r g o m i k a n o -
n o k o k . E s z t e r g o m , 1900. 514. 1. — Vasárnapi 
Újság 1905. 33. s z . a r c z k . 

Rajner Pál, belügyminiszter, született 
1823. febr. 28. Pesten; Bécsben tanult a 
Theresianumban; itt tanulmányait be-
fejezve, 1844-ben az udvari kanczelláriá-
nál gyakornok, majd tiszteletbeli fogal-
mazó lett. 1848-ban fogalmazó a m. kir. 
földmívelési és kereskedelmi minisztérium-

ban ; a szabadságharczban mint Ivánka 
Imre, később mint Guyon hadsegéde vett 
részt; ezután nyugalomba vonulva élt 
birtokán Barsmegyében. 1861-ben Hont 
vármegye alispánjának választotta meg. 
1865-ben az ipolysági (Barsm.) kerület 
küldte képviselőül az országgyűlésre. 
1867-ben a minisztérium őt küldte kir. 
biztosul Hevesmegyébe. 1868-ban Bars 
vármegye főispánja, 1869. okt. 21. m. kir. 
belügyminiszter lett.; egy év múlva ideg-
baja miatt lemondott, de mint a Deák-
párt hű tagja ezután is tevékeny részt 
vett a közügyekben. Az 1872. választások 
alatt a párt végrehajtó bizottságának egyik 
legmunkásabb tagja volt. A választások 
után eltávozott a fővárosból és egy férfi 
rokona társaságában élt Lontón (Hontm.), 
hol 1879. szept. 9. önkezűleg vetett véget 
életének. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Vasárnapi Újság 1869. 44. SZ. a r c z k . , 1879, 
37. SZ. a r c z k . , 1905. 33. Sz. a r c z k . — magyar-
ország és a Nagyvilág 1869. 44. SZ. — Pesti Hirlap 
1879. 251. , 255. SZ. — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 367. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Rajniss Gyula. L. Rainiss. 

Rájnis József (kőszegi), bölcseleti és 
theologiai doktor, volt jezsuita, később 
győri tanár, szül. 1741. jún. 4. Kőszegen 
(Vasm.), hol atyja (ki Beinischnak írta 
nevét) tanácsos volt; atyja gondjai alatt 
nevelkedett 16. évéig és az alsó iskoláinak 
bevégzése után 1757. okt. 18. a jezsuita 
rendbe lépett; a két próbaévet Bécsben 
töltötte; innét Leobenbe küldetett, hol 
egy évig az ó-görög nyelvet szorgal-
masan tanulta s az ó-classikusok szótag-
mértékén kezdett magyarul írni. 1761-ben 
hazájába visszatérve, egy évig Eszter-
gomban tanította az I. és II. oszt. tanulóit. 
1763-ig Kassán a bölcseletet, természet-
tudományokat és mathematikát tanulta. 
Innét Pozsonyba küldetett magyar tanár-
nak, azután Győrbe, hol a IV. gymnasiumi 
osztálynak, a második és harmadik évben 
pedig a költészetnek és ékesszólásnak volt 
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a tanára. 1768-tól fogva a nagyszombati 
egyetemen a theologia IV. évét végezte 
s 1771-ben pappá szenteltetett, 1772-ben 
pedig bölcseleti baccalaureus lett. 1771— 
72-ben gymnasiumi tanár volt Sz.-Fejér-
várt. A jezsuita-rend feloszlatása (1773) 
után állandó lakásául Győrt választotta, 
hol egy évig az Isten igéjét hirdette, 
azután tíz évig a főiskolában tanított. 
Súlyos betegsége miatt elerőtlenedvén, 
csak az akadémiai templom maradt 
gondviselése alatt. Midőn 1802-ben a 
Benedek-rend visszahelyeztetett, az aka-
démiai templom gondviselésétől is el-
esett és 300 bankó czédula forintnyi 
fizetéséből élt a legnagyobb inség és 
nélkülözésben. E súlyos ínségéből a 
csorna-prémont.rei rend prépostja men-
tette meg, midőn a rend 1806—07. évi 
növendékeinek a tanári pályára való 
előkészítésére 400 frt. b. cz. jutalommal 
hívta Türjére. Az 1808. iskolai év beálltá-
vala szerzetbeli új tanárokkal Keszthelyre 
költözött; itt a rendházban volt szállása 
és ellátása, a gymnasiumbeli ifjuságnak 
pedig hitoktatója volt. 1809. húsvét után 
Zala-Apátiba tette át lakását; de itt sem 
volt nyugalmas helyzete, mert az ott 
tanyázott császári kir. hadsereg zavarta és 
az óhajtott csendet nem szerezhette meg; 
azért 1809-ben a Festetich György gróf 
meghívását szívesen fogadta, ki őt az 
általa alapított Georgiconban a bölcse-
leti tanulmányok felügyeletével, scho-
larcha cz. bízta meg, hol 1812. szept. 
23. meghalt. (Halála évét és napját so-
kan tévesen 1811. aug. 10-re teszik). — 
Czikkei és költeményei az Orpheusban 
(I. 1790. Kazinczy utazása, Kassa; For-
dítás Virgiliusnak Aeneiséből, két példa 
a Voltaire Henriássának hat lábú fordí-
tásából) ; a Szépliteraturai Ajándékban 
(1821. A fösvény sírkövénél, költ.). — 
Munkái: 1. Applausus poeticus festis 
honoribus eels. ac. rev. principis Fran-
cisci Barkotzi oblatus Strigonii. Budae, 
1761. — 2. Odae honor. Mariae The-

r e s i a e . . . . a collég, acad. Soc. Jesu. 
Tyrnaviae, 1769. (Szerdahelyi Gy. és 
Schönwisner Istvánnal együtt). — 3. 
Oratio de illibato Mariae V. conceptu. 
U. ott, 1769. — 4. Panegyricus S. Ig-
natio dictus. U. ott, 1770. — 5. Óda, 
midőn Vázsonkői grof Zichy Ferencz ur 
győri p ü s p ö k . . . papságának ötvenedik 
évét érte. Győr, 1774. — 6. Pásztori 
dal Archilochus' rendi szerint, mellyet 
Felső-Szopori Szily János úrnak, . . . 
midőn püspöki méltóságába emeltetett, 
mély alázatossággal bé-ajánlott. U. ott, 
1775. — 7. A magyar Helikonra vezérlő 
kalauz. Az az : a magyar vers-szerzésnek 
példái és regulái. Pozsony, 1781. (Az 
Előljáró beszéd kelt Szatmárt 1773-ban). 
— 8. A magyar Helikonra vezérlő kalauz-
hoz tartozó meg-szerzés. (U. ott, 1781. 
Az előbbeni munkához csatolva, néhány 
fordítással a görög és római költőkből. 
Irományai miatt Rát Mátyás által meg-
támadtatván, ellene keserűen nyilatko-
zott). — 9. 4̂ pozsonyi nevendék pap-
ságnak fájdalmas érzése, midőn egy 
híres tanítójától, főt. és tudós Vizer 
Ádám úrtól, a pécsi megyének érdemes 
kanonokjától elbúcsúzott, írta K. R. J. 
U. ott, 1788. (Költemény. Névtelenül). — 
10. Magyar Virgilius. Első darab. Máro 
Virgilius Publiusnak eklogái. Az az : 
válogatott pásztori versei. Ford. U. ott, 
1789. (Ezt követi: A magyar Virgilius-
hoz tartozó sisakos paizsos kardos mentő 
írás. Ebben Baróthi Szabó Dávid táma-
dásaira felel és a fordítás művészetéről 
értekezik). — 11. Toldalék, mellyben a 
magyar Virgiliusnak szerzője a kassai 
Magyar Múzeumról jelesbben pedig az 
abban foglaltatott fordítás mesterségének 
reguláiról való ítéletét kinyilatkoztatja. 
U. ott, 1789. (A Magyar Virgilius Első 
darabjának melléklete. Bacsányi János 
az 1789. Magyar Múzeum III. negyedé-
ben Szabót védelmezvén, Rajnist érzé-
kenyen megvagdalá s állításainak élét 
vette). — 12. Lantos vers. Mellyet egy 
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hazáját szerető hív poéta szerzett, mi-
dőn a felséges második József császár a 
dicső magyar nemzetnek a királyi szent 
koronát és a régi szabadságot vissza 
adta. Bécs, 1790. — 13. Anacreon rendi 
szerént búcsú-vétel, Musikára alkalmaz-
tatta Schreier János. Kolozsvár, 1791. 
— 14. Perfecta quadratura circuli, quam 
e verorum numerorum proprietatibus 
erűit, ac demonstravit. Jaurini 1793. — 
15. Widerlegung der österreichischen 
Anmerkungen über meine Quadratur 
des Cirkels. U. ott, 1793. — 16. Ode 
imminente anno 1795. excell. ac rev. 
dno Josepho Fengler episcopo Jauri-
nensi . . . oblata. U. ott. — 17. Xenium 
adpropinquante novo anno excell. ac rev 
dno Josepho Fengler episcopo Jauri-
nensi . . . oblatum ab Josepho Streibig 
typographo. U. ott, 1795. — 18. Ode i. 
r. ill. ac rev. dno Chrysostomo Novák 
ord. S. Benedicti, archi-coenobii S. Mar-
tini de Sacro Monte Pannoniae . . . archí 
abbati, diem nominis agenti anno 1804. 
Sexto cal. Febr. oblata ab Josepho Strei-
big. U.ott. — 19. Örvendező vers a melly 
Keszthelyen énekeltetett midőn a mélt. 
Tolnai gróf Festetits László a hazánkat 
védelmező nemes seregnek egy osztá-
lyában ezredes fő hadnagy helytartója, 
a fő hatalmú Hechingi Hohenzollern 
uralkodó herczegnek vérébül eredett 
Jozefinával, az ő hitves társával Keszt-
hely városába érkezett. Veszprém, 1811. 
—- 20. A magyar pap magyar köntös-
ben. Ilely és év n. — 21. Dicsértessék 
a Jézus Krisztus. Hely és év n. — 22. 
Beste lél-e Karaffi! Hely és év nélkül. 
(Névtelenül; a XVIII. századból, egy 
ívnyi röpirat). — 23. Magyar Virgilius. 
Második darab. Máró Virgilius Publius-
nak Georgikonja. Az-az gazdaságra tanító 
versei. Fordította . . . Az ő halála után 
kiadta Póka-Teleki Kondé József Benedek. 
Pest, 1814. (A szerzőnek bő jegyzéseivel 

*és a kiadónak «Az olvasóhoz» cz. beveze-
tésével). — Levele Kazinczyhoz : Győr, 

1791. január 29-én Bacsányihoz írt 
levelével együtt. (Kazinczy Ferencz leve-
lezése II.); latin levele Paintnerhez: 
Keszthely, 1812. jún. 9. és egy latin 
költemény magyar fordítása: A felosz-
latott jezsuita rendről. (Irodalomtörténeti 
Közlemények IX. 469. 1.). — Kéziratban 
maradt unokaöcscsénél Rajnis Alajos 
jánosházi káplánnál: Ratio docendi et 
discendi; Apuleus tükre. (Ebben van R. 
önéletrajza is. Bacsányi János ellen ké-
szült fulánkos irat, de R. ki nem adta, 
mert R. ezalatt a Napoleon proclama-
tiója magyar fordításának gyanúja miatt 
Linczbe száműzetvén, a szerencsétlen 
magyar költőt kímélni akarta. (Ism. Fe-
jér György a Tudom. Gyüjtem. 1820. 
VIII. 3—51. 1.) és Böjti beszédei. 

M. Hírmondó 1781. 68. Sz. , 1782. 98. , 100., 
101. sz., 1792. I. 614. 1., 1795. VII. 167—168. 
— Magyar Múzeum I . 1788. 273. 1. — Révay, 
Planum. Viennae, 1790. 80.. 1. — Orpheus 1790. 
I. 367. 1. — Hl. Musa I. 1790. 273—332. (Rajnis 
Józsefnek, a Virgilius fordítójának viszontag 
egészséges hosszú életet k iván Batsányi 
J á n o s ) . — Ephemerides Budenses 1791. 1. s z . 

— Hl. Kurir 1792. 1449. 1., 1812. II. Honnyi 
levelek 25. 1. — Katona, História Critica, 
XLI. 626. 1. — Annalen der Literatur. Wien, 
1810. I I I . 325. 1., 1812. I V . 271. 1. — Hazai és 
Külf. Tudósítások 1812. II . 29. Sz. — Fejér, 
História Academiae 86., 220. 1. — Tudományos 
Gyűjtemény 1823. I X . 3. 1. — Hehe 1823. M e l -
léklet. (Névaláírása). — Oesterr. National 
Encyclopaedie. Wien, 1836. IV. 344. 1. — Kis 
János E m l é k e z é s e i I I . 98. , 99. 1. — Stoeger, 
S c r i p t o r e s 292. 1. — Ferenczy é s Danielik, 
Magyar írók I. 377. 1. — Toldy Ferencz, A 
magyar költészet kéz ikönyve I. 532. 1. A 
magyar költészet története, A magyar nem-
zeti irodalom története. Pest, 1864—65. 128. 
1. és Összegyűjtött munkái III. 220, 1. — 
Kertbeny, Ungarns Männer der Zeit. Prag, 
1862. 249. 1. — Figyelő I i . , IV—VIII., XII., 
XIV., XV—XVIII. — Szinnyei Könyvészete. 
— Pauler Tivadar, A bpesti egyetem törté-
nete. Bpest, 1880. 394. 1. — Kőszeg és Vidéke 
1881. 24., 1884. 4. sz. (Récsey Viktor) , 1896. 
3. Sz. — Egyetemes Philologiai Közlöny 1886. 
(Váczy János). — Hénap Tamás, Kőszegi Ráj-
nis Tamás. Veszprém, 1887. — Ballagi Géza, 
Politikai irodalom. Bpest, 1888. 260. 1. — 
Zelliger Alajos, Esztergom-vármegyei írók. 
Bpest, 1888. 173. 1. — Petrik Bibliogr. — 
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Takáts Sándor, Péteri Takáts József . Bpest, 
1890. 100., 111. 1. — De Backer-Sommervogel, 
Bibl iot l iéque-Bibl iogr . VI. 1408. h. — Iroda-
lomtörténeti Közlemények V—VI,, VIII., IX., 
XII. , XIV. — Váczy János, K a z i n c z y Ferencz 
l e v e l e z é s e I i —IX. , X I V . — P a l l a s Nagy l.ezikona 
X I V . 367. 1. — Szinnyei Ferencz, B a c s á n y i 
János . Bpest , 1898. 59.1. és M. Történeti Élet-
rajzok. Bpest, 1904. 64—72. 1. — Beöthy Zsolt, 
A m a g y a r irodalom története. 2. kiadás . 
Bpest , 1899. 1. 544., 576., 582. 1. (Széchy, 
N é g y e s y . ) — Nyitrai fögymnasium Értesítője 
1902. (Szűcs István) . 
Rak Antal, orvosdoktor, fürdőorvos 

Krapina - Töplitzen (Horvátország). — 
Munkája : Das Mineralbad Krapina-
Töplitz in Croatien. Wien, 1876. 

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

Rakics Sándor. L. BáJcosi Sándor. 
Rakics Vincze, görög keleti vallású 

lelkész, született a XVIII. század elején 
Zimonyban, a péterváradi határőrvidé-
ken ; az eredeti Vazul keresztnevét a 
szerzetbe léptekor Vinczére változtatta. 
Nős volt és mikor neje meghalt, 1786-
ban a feneki (Szerémm.) kolostorba 
vétette fel magát, hol szerzetes volt és 
ugyanazon év júl. 5. Stratimirovich Ist-
ván karlóczai püspök pappá szentelte. 
Midőn a török háború kitört, 1788-91-ig 
a császári hadseregben mint tábori lel-
kész működött és többnyire Sabáczon 
tartózkodott. A háború után visszatért 
kolostorába, hol a szerzetesi életben 
fokonként előrehaladt, egymásután para-
klesiarchus, gyóntató Zimonyban, viká-
rius, végre 1796-ban hegumen lett. 
1798-ban a trieszti görög keleti egyház-
község hívta meg lelkészének, hol több 
évig működött. 1807 után lemondott 
hivataláról és Szerbországba vonult nyu-
galomba s ott is halt meg 1824 körül. 
— Irodalmilag theologiával foglalkozott, 
de írt költeményeket is és kiadott egy szerb 
társalgási könyvet. — Munkái: 1. Isto-
rija monastira Feneka. Buda, 1799. (A 
feneki zárda története.) — 2. Cvet dobro 
deteli. U. ott, 1800. (A jóltevő virága, 
ford, görögből). — 3. Pesnj istori ées-
kaja. U. ott, 1808. (Szent Elek története, 

versben.). — Többi munkáit Saíarik föl-
sorolja, melyek mind szerb nyelven és 
külföldön jelentek meg. 

Safarik, Paul Jósef, G e s c h i c h t e d e r s i id-
s l a v i s c h e n Literatur. Herausgegeben von 
Jose f J ireček. P r a g 1865. III. D a s Serbische 
Schrif t thum. 

Rakita Alajos, orvos-sebész doktor, 
kórházi főorvos, szül. 1871-ben Novaj-
ban (Abaujm.); 1846-ban Pesten nyert 
orvosdoktori oklevelet, előbb Szeged vá-
ros másodorvosa, később Pesten közkór-
házi főorvos, a koronás arany érdem-
kereszt és a III. oszt. szent Szaniszló-
rend tulajdonosa volt. Meghalt 1889. jún. 
12. Budapesten 70. évében. — Czikkei az 
Orvosi Tárban (1847. I. kénégeny alkal-
mazása sebészi műtételeknél a pest-
városi Rókus-kórházban, 1848. Chloro-
form kísérletek a pest-városi kórházban); 
a Müller Gyula nagy Naptárában (1852. 
Nevezetesb fürdőink kivonatos ismerte-
tése, orvosi szempontból, Nevezetesb 
fürdőinkről társadalmi tekintetben) ; a 
Gyógyászatban (1861. Nyilatkozat a pesti 
megürült közkórházi elsődorvos ügyé-
ben, 1873. Budapesti orvostudorok tár-
sas köre); az Allamorvosban (1872. 
Betegforgalom a pesti cholera-kórház-
ban); a M. orvosok és természetvizsgálók 
Munkálataiban (XVI. 1873. Epekövek). 
— Munkái: 1. A himlőoltás története 
Magyarországban. Pest, 1846. (Orvos-
doktori értekezés, latin czímmel is.) — 
4. Legújabb orvosi házibarát, vagy az 
önorvos. Értelmes tanácsadó, mint kell 
a kisebb bajokat csupán házi szerekkel 
gyógyítani; nagyobbaknál pedig, orvos 
nemlétében, a legszükségesb segedelmet 
nyújtani. Egy közhasznú népkönyv két 
toldalékkal. Az első magában foglalja a 
legpróbáltabb háziszerek tárát betűrend-
ben. A második rövid utasítást a női 
szépség fentartásáról és ápolásáról. Rich-
ter F. után írta, bővítette és a magyar 
nép természetéhez alkalmazta. Szeged, 
1846. 
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Rupp, B e s z é d 1C5. 1. — Oláh Gyula, A z 
egészségügyi személyzet Magyarországban. 
Bpest, 1876. 90. 1. — Szinnyei Könyvészete 
és gyászjelentés. 

Rákóczi Ferencz, (rákóczi és felső-
vadászi II.), erdélyi fejedelem, I. R. 
Ferencz, erdélyi fejedelem és gróf Zrinyi 
Ilona fia, szül. 1676. márcz. 27. Borsi-
ban (Zemplénm.); alig negyedfél hónapos 
volt, mikor atyját elvesztette; a fiú 
anyjának szemefénye volt, ki férjének 
halála után fiával együtt a napához 
(Báthory Zsófia, ki férjének halála után 
visszatért a katholikus hitre, fiát I. R. 
Ferenczet is áttérítette; így II. R. Ferencz 
már katholikusnak született, katholikus-
nak neveltetett) költözött Munkácsra, de 
nem maradtak ott, csak az 1677. év 
végéig. A kis R. a következő éveket 
Sárospatakon töltötte. 1680-ban meghalt 
Báthory Zsófia s ekkor Munkácsra költöz-
tek. R. három éves korában már lova-
golni tanult és öt éves volt, mikor anyja 
férfiak gondozására bízta. Körösi György 
lett kamarása, Badinyi János nevelője ; 
ezek vezették nevelését, anyja felügye-
lete alatt hét évig; az egyes tárgyakra 
más tanítói is voltak. A R.-házzal össze-
köttetésben álló előkelő családok gyer-
mekeiből játszó- és tanulótársakat válo-
gattak melléje. Szelíd volt, engedékeny, 
nem volt hajlama a zsarnokoskodásra, 
de azért úgy viselte magát, hogy tekin-
télyét folyton megtartotta. 1682-ben édes 
anyja letette az özvegyi fátyolt és jún. 
15-én Thököly Imrével, a fölkelt magyar-
ság vezérével lépett házasságra. Ezentúl 
a kis R. Ferenczet is gyakran elvitték a 
táborozásba. A törökök vállalata 1683-
ban Bécs ellen megbukott és ezzel Thököly 
szerencsecsillaga is hanyatlóban volt. 
Thököly, hogy a fényes portánál ellene 
támadt bizalmatlanságot megszüntesse, 
kezesül mostoha fiát akarta Konstanti-
nápolyba küldeni, ezt azonban édes anyja 
ellenezte. Kevés idő múlva a török 
Váradon Thökölyt el is fogatta. Egész 

Felső-Magyarország Munkács kivételével 
Lipót birtokába került, a R.-ak javainak 
legnagyobb részével együtt; a császáriak 
elfoglalták Sárospatak várát; a R.-ház 
ottani kincstárát feltörték és több mil-
liónyi értékű aranyat, ezüstöt koboztak 
el. 1685. nov. Caraffa gróf, majd Caprara 
gróf cs. tábornok ostrom alá fogta Mun-
kács várát is, hol Zrinyi Ilona oly el-
szántan védte magát, hogy az ostrom, 
megszakításokkal, szinte három évig tar-
tott. B. a 12 éves gyermek is ott for-
golódott a bástyákon, bátorítva, lelkesítve 
a vitézeket. Miután Zrinyi Ilona férjétől 
hasztalan várt segítséget, 1688. jan. 17. 
Caraffa Antal grófnak, az eperjesi bakó-
nak kénytelen volt feladni a várat A 
kapituláczió szerint a R.-árváknak összes 
javai visszaadattak, ők maguk azonban, 
atyjuk végrendelete értelmében ő felsége 
gyámsága alá adattak, azon kikötéssel, 
hogy a fejedelemasszony velük együtt 
rangjához illő kísérettel Bécsben fog 
lakni. Lipót a gyermekek neveltetésének 
felügyelőjévé Kollonics Lipót, ekkor né-
metujhelyi püspököt, a magyarok ádáz 
ellenségét jelölte ki. Kollonics az 1688. 
márcz. 27. Bécsbe érkezett R.-családból, 
R. nénjét, a 16 éves Júliát, személyesen 
vitte magával az orsolyák klastromába, 
R.-t pedig jószágigazgatója lakására. 
Négy nap múlva végbúcsút kellett vennie 
az ifjú R.-nak édes anyjától, a kit soha 
többé nem látott, mert ugyanakkor a 
bibornok rendeletére a csehországi Neu-
hausba indították útnak, hogy a jezsuiták 
ottani kolostorában neveltessék, hol ápr. 
8. vették föl a syntaxisták közé «comes 
R.» névvel. Miután a zárdából Badinyit 
is elküldötték, R. teljesen elszakadt régi 
környezetétől. Ezentúl többnyire tanárai-
val érintkezett, mert korán fejlett tudás-
vágya, örömestebb társalkodott idősbek-
kel, mint tanulótársaival; a klastrombeli 
nemesi konviktus tagjai közt kétségkívül 
legkiválóbb figyelem tárgya volt; ezért 
a ház szélütött főnöke is vele szeretett 
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sakkozni. 1690-ben befejezte gymnasiumi 
tanulmányait; ez évi aug. egyetemre 
ment Prágába, de ott is a jezsuitáknál 
volt szállva nevelője kíséretében; később 
megengedték, hogy az egyetemhez köze-
lebb költözzenek magánlakásba. 1691-ben 
nénjét nőül vette gróf Aspremont-Reckheim 
Gobert. 1692-ben Zrínyi Ilonát kiváltotta 
férje, ki fiát magával akarta vinni Török-
országba, de ez nem engedtetett meg, 
sőt az sem, hogy elbúcsúzzanak egy-
mástól. Aspremont neje nevében köve-
telte a törvényszerű leánynegyed kiada-
tását; de ezt Kollonics ellenezte. Ebből pör 
támadt, melynek úgy vetettek véget, hogy 
Aspremont császári pátenst eszközölt ki 
R. Bécsbejövetelére és nagykorúsítására. 
Az ekkép 1692-ben önállósított R. első 
dolga volt, hogy testvéries egyességre 
lépjen nénjével. Lipót meghagyta neki, 
hogy tapasztalatszerzés végett utazzék 
Olaszországba, hova 1693 tavaszán el 
is indult és egy évig tartózkodott Olasz-
országban, többnyire Rómában, hol fő-
ként a művészet remekeit tanulmányozta 
s e tárgyban még leczkéket is vett. 1694 
elején Bécsbe, majd Magyarországba uta-
zott és máj. 25. Sáros vármegye örökös 
főispáni székét foglalta el. Ez évben a 
Rajna mellékére utazott, hogy a Franczia-
ország ellen harczoló császári sereghez 
mehessen; ekkor Kölnben a hessen-
rheinfeldi uralkodó gróf leányát meg-
ismervén, azt az osztrák udvar fondor-
kodása ellen is szept. 25. feleségül vette. 
Jó ideig a pataki várban, Szerencsen, 
majd eperjesi házában és oly kisebb 
váraiban lakott, melyek nem voltak el-
lepve osztrák katonasággal. Egyébiránt 
semmi közügybe nem avatkozva, magán-
életet élt. A császáriak nem bíztak benne, 
a magyarok szintén nem. 1696-ban szüle-
tett első fia, kit a keresztapául felkért 
I. Lipótról Lipótnak kereszteltetett. 1697-
ben nagy nehezen kieszközölte, hogy 
római szent birodalmi herczegi rangja, 
ha utódaira nem is, legalább az ő sze-

mélyére elismertessék. Lipót, ekkor már 
tíz éve, hogy nem tartott országgyűlést, 
egészen a Kollonicsék absolutisztikus 
szellemében kormányzott. A közelégület-
lenség nőttön nőtt. A Thököly bujdosó 
kuruczai, éppen R. jószágain, a Hegy-
alján, zendülést támasztottak, meglepték 
és elfoglalták Tokaj, Patak és Ujhely 
várát, s mindenkép azon voltak, hogy 
az ifjú R.-t vezérökül nyerjék meg. R. 
ezen szervezetlen paraszt lázadás elől 
kitért és sietve Bécsbe távozott. Ekkor 
akarták Kollonics mondását: «Magyar-
országot előbb rabbá, aztán koldússá^ 
végre katholikussá fogja tenni», érvénye-
síteni. Ennek ellenében a felkelő magya-
rok eszméje a haza szabadságának 
megmentése, vagyis a régi Ausztriától 
független Magyarország fentartása volL 
Bercsényi Miklós gróf volt ekkor az 
elégületlenek vezetője; mint szomszéd 
birtokos R.-val szoros barátságot, kötött. 
Összejöveteleiken megállapodtak abban,, 
hogy kedvezőbb idők beálltával azonnal 
megragadják az alkalmat s fegyverrel 
szereznek érvényt közös eszméiknek. A 
spanyol örökösödési háború küszöbön 
állott; 1700 őszén XIV. Lajos Feriol 
őrgrófot küldte Rákóczihoz, ki ura nevé-
ben felszólította, hogy álljon az elégület-
len magyarok élére, biztosítván egyúttal 
jelentékeny pénz- és fegyveres segede-
lemről. R. Bercsényivel együtt elérkezett-
nek látta a tett idejét és nov. 1. (éppen 
azon a napon, melyen II. Károly spanyol 
király meghalt), levelet írt XIV. Lajosnak 
és külügyminiszterének: «Francziaország 
jóléte és érdeke, úgymond, azonos Magyar-
ország jólétével és érdekeivel; a rendek 
elégedetlenek a bécsi udvar törvénytelen 
eljárásával; most inkább, mint bármikor,, 
czélt lehet érni, ha Francziaország a 
magyaroktól meg nem vonja segélyét». 
Levelét Longuevalra bízta, ki be volt 
avatva titkaiba, s menten elárulta Bécs-
ben. B. sárosi várából könnyen mene-
külhetett volna, de beteg nejét nem akarta 
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elhagyni, Solari es. tábornok ápr. 18. 
éjjel felsőbb parancsra elfogta s Eper-
jesre onnét Német-Ujhelybe vitte, hol 
ugyanazon börtönbe zárták, melyből 
nagyatyja Zrínyi Péter 30 évvel azelőtt 
a vérpadra lépett. A kormány, semmibe 
se véve R. tiltakozását, osztrák urakból 
alkotta meg a rendkívüli törvényszéket. 
Felesége az ő elfogatása után azonnal 
Bécsbe ment, hol a küludvarok követei 
föllépése következtében rendeletet kap-
tak R. ügyének támogatására; még a 
jezsuiták is, franczia érdekből, felkarolták 
R. ügyét. Megnyerték börtönének őrét 
Lehmann Godofréd dragonyos kapitányt, 
ki megszöktette R.-t dragonyos közlegényi 
ruhában. Börtönéből egyenesen Lengyel-
országba menekült, hol védelmet és má-
sodik otthont talált. R. azonban még itt 
is veszélyben forgott, főkép a fejére ki-
tűzött 10,000 frtnyi díj miatt, úgy hogy 
jónak látta rokonánál, Sieniawski herczeg 
koronamarsai nejénél, szül. Lubomirska 
herczegnőnél vonni meg magát. Bercsé-
nyivel Varsóban találkozott. XIV. Lajos-
sal közölt tervük szerint lengyel segít-
séggel tör be R. Magyarországba, seregeit 
a már Linczig hatolt bajor választó-
hadával egyesítendő. E fejedelmet akar-
ták az ország beleegyezésével a magyar 
trónra emelni. A spanyol örökösödési 
háború miatt a császári csapatok a Rajna 
mellékére és Felső-Olaszországba távoz-
tak. A magyar korona területén alig 
maradt mindössze 30,000 katona. R. mun-
kácsi uradalmában népmozgalom ütött 
ki, mely zászlókat kért tőle. R. eleget 
tett kívánságuknak ; ez azonban a neme-
sek ellenállását hívta ki. A szatmáriak 
Dolhánál Károlyi Sándor főispán vezér-
lete alatt jún. 7. szét is verték őket. A 
franczia kormány a száműzöttek túlzását 
látva az előterjesztésben, nem szakította 
ugyan meg velők az összeköttetést, sőt 
évdíjat rendelt számukra, de nagyobb 
erőt reájuk bízni nem akart. R. attól 
tartott, hogy ha jövetelével késlekedik, a 

nép végkép elveszti bátorságát. 1703. 
jún. 15. már az ország határán Klinice 
faluban, Lawoczne mellett fogadta az 
Esze Tamás vezetése alatt megjelent 
magyar csapatokat, rossz parasztpuskák-
kal fegyverzett 200 gyalogost és 50 lovast. 
Serege 3000 főnyire emelkedvén, R. 
Vereczkén át bejött az országba. Ber-
csényi némi franczia pénzzel és 600 
főnyi lengyel zsoldoscsapattal érkezett a 
fejedelemhez. Ungvárig s Szatmárig né-
hány század dragonyos állott velük szem-
ben ; így kezdetben mind a mellett nagy 
nehézségek közt tudták fentartani magu-
kat. A fő-fő veszedelem abban állott, 
hogy éppen a nemesség nem akart csat-
lakozni R. zászlóihoz. Hiába intézte a 
fejedelem Vásáros-Naményból kiáltvá-
nyait a szabolcsi nemességhez, a nemes-
ség tartózkodó állást foglalt el. R. hogy 
a fölkelést kivetkőztesse köznépi jellegé-
ből, a kállai várdát bevette s ekkor a 
hajdúk katonai rendje csatlakozott hozzá: 
«a várban, írja R.. 4 kis ágyút találtam 
és néhány mázsa lőport, íme ebből ál-
lott tüzérségem!» Azután Huszt várát 
foglalta el Ilosvay Imre, mire az egész 
Máramaros vármegye csatlakozott hozzá. 
1703. szept. 26. már azt írhatta XIV. 
Lajosnak, hogy hatalmába ejtette az 
országot egész a Dunáig. Mire «kinyílt 
akikelet», kezében volt a Dunántúl nagy 
része is; úgy hogy a császáriak a Dráván-
túlra, Erdély és a várak egy részére 
szorítkoztak. Ekkor tette közzé: Recru-
descunt vulnera inelytae gentis Hungáriáé 
(fölrepedeznek a nemes magyar nemzet 
sebei) kezdetű világhírű kiáltványát, hogy 
igazolja ország-világ előtt támadását. 
Azonban 1704. aug. 13. a francziák és 
bajorok tönkre veretnek Höchstädt mel-
lett. R. serege pedig félmeztelen volt és 
adót nehéz volt kivetni; nem lehetvén 
követelni, hogy a nép szolgáljon is, fizes-
sen is. Kisegítőül nagy mennyiségű réz-
pénzt vertek, mely szokatlan volt a 
magyar földön, melyet az ezüst pengő-
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vel szemben kongónak, másként Pro 
libertate felirata után libertásnak nevez-
tek ; nehezen is volt megtartható a for-
galomban. A franczia segély is rendet-
lenül és egyre kisebb adagokban jött. 
Rendes, jól fölszerelt katona nem volt 
több 7000-nél, míg a néphad és a köz-
nemesi csapatok tízszerannyian. Alkal-
mas vezérek és tisztek, lovak és fegy-
verek egyaránt hiányoztak. A küzdelem, 
ennek daczára, a nemzeti had személyes 
vitézségével, változó szerencsével folyt 
tovább. 1704. jún. 13. Forgács Simon 
nagy csatát vesztett Heister ellenében 
Koronczónál, R.-nak legrendezettebb 
gyalogsága, éppen az a fegyvernem, 
mely a tüzérséggel együtt csak igen 
gyengén volt, a túlnyomóan lovasságból 
álló magyar seregben, képviselve. A 
ráczokat R. hiába igyekezett megnyerni 
a nemzeti ügy számára. A mily szívó-
san küzdött a rutén és tót R. zászlói 
alatt, épp oly szívósan ragaszkodtak a 
ráczok a császár ügyéhez. 1704. telén 
R. Érsekújvárt foglalta el, de a sikert 
ellensúlyozta a nagyszombati csatavesz-
tés. Itt R. személyesen vezette a sere-
get, de hiányoztak kiképzett tisztjei, 
azért lehetőleg kerülte a nagyobb üt-
közeteket, csak portyázásra szorítkozott. 
A császáriak meg hiába arattak egy-egy 
nagy győzelmet; ellenük lévén a nép, 
a mint elvonultak egyes vidékekről, ismét 
lángba borult mögöttük minden. Néhány 
franczia tiszt, különösen La Motte ezre-
des, Vauban volt segédtisztje és De 
Riviére, Érsekújvár erődítője kitűnő 
szolgálatot tettek, főleg műszaki feladatok 
végrehajtásában. Midőn 1705. máj. 15. 
meghalt Lipót s utódja a békés hajlamú 
I. József lépett örökébe: a szabadság-
harcz ügye a lehető legjobban állott. 
R. fáradhatatlanul dolgozott a szervezé-
sen. Serege ekkor érte el tetőpontját: 
52 lovas-, 31 gyalog-, összesen 83 ezredre 
rúgott, mely a pudmerici 1705. aug. 11. 
vereség után ismét talpra állott, sőt 1706-

ban már 100.000-re emelkedett. A kor-
mányzat szervezése végett R. 1705. szept. 
Szécsénybe országgyűlést hívott egybe, 
hol nemcsak a főurak és köznemesek, 
hanem az egyháziak is szép számmal 
jöttek össze. A «szövetkezett rendek» cz. 
vették fel és Rákóczit, ki még 1704. 
júl. 6. erdélyi fejedelemmé választatott, 
«vezérlő fejedelem» czímmel tisztelték 
meg, melléje az ország kormányzatára 
24 tagból álló főtanács rendeltetett. A 
szövetség pontjaira szept. 19. és 20. fel-
esküdtek úgy az egybegyűlt rendek, mint 
maga a fejedelem. Ezúttal Erdély volt a 
mérkőzés színtere; arra felé tartott az 
öreg Herbeville cs. tábornok is. R. 1705. 
nov. 11. Zsibónál vereséget szenvedett, 
minek folytán Erdélyből ki kellett vonulnia. 
Némi vigasztalásul szolgált, hogy vak 
Bottyán a dunántúli vármegyékben sike-
reket tudott felmutatni. Ezalatt 1705. 
okt. 27. megindultak a békealkudozások 
a szövetséges rendek és a császáriak 
közt Nagyszombatban. Az alkudozások 
eredménytelenek voltak és a béke nem 
jött létre. Ezalatt a francziák és bajorok 
szerencséje is hanyatlóban volt, 1706. 
máj. Szavójai Eugén és Marlborough 
nagy diadalt vívott ki fölöttük. E vere-
ségek s a belső bajok, az ország kime-
rülése súlyos helyzetbe sodorták Rákóczit. 
XIV. Lajos mindaddig nem akart vele 
szövetségre lépni, míg a Habsburgház 
trónvesztését ki nem mondja. Ezen két-
ségbeejtő helyzet magyarázza meg az 
1707. ónodi országgyűlést, melyen jún. 17. 
maga R. tette meg a javaslatot, hogy a 
rendek az ország romlására törő ausztriai 
ház uralmát megszűntnek nyilvánítsák 
s I. József magyar királyságáról abrenun-
ciációt tegyenek. Bercsényi ekkor gyújtó 
beszédet tartott, mely az emlékezetes 
«Eb ura a fakó ! mai naptól fogva József 
nem királyunk!» felkiáltással végződött. 
Beállott az interregnum. Ezzel a kibékülés 
útja örökre el volt vágva. R. nem maga 
reflektált a magyar trónra, hanem jelöl-
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teket keresett; azonban minden kisérlete 
dugába dó'lt, és a mi még nyugtalanítóbb 
volt, XIV. Lajos a teljesített föltételek 
daczára is vonakodott R.-val formaszerű 
szövetségre lépni. A porosz királyfi trón-
jelöltsége érdekében R. Sziléziába akart 
törni, 1708. aug. 3. azonban Viard és 
Pálffy Trencsénnél megrohanták és sere-
gét szétverték. Ekkor az országban min-
denféle jelei mutatkoztak a teljes fölbom-
lásnak. Minden nap egy-egy árulás hírét 
hozta. Ocskay egész csapatjával szökött 
Pálffyhoz. A legnagyobb pénzügyi zava-
rok köszöntöttek be. A sereg demorali-
zálva, sehol sem mer többé szembe 
szállni a császáriakkal. Odakünn pedig 
az 1709. malplaqueti vereség végkép el-
döntötte az örökösödési háború sorsát 
s ezzel Rákócziét is. R. végső erőfeszí-
téssel 1710. jan. 22. Romhány és Vad-
kert közt eldöntetlenül maradt csatát 
vívott a császáriakkal. R. rakonczátlan 
lengyel zsoldosai rövid idő múlva meg-
szöktek az országból. Ugyanekkor Heister 
az áruló Ocskay feje vételét használván 
ürügyül, Győrben 1710. jan. tíz kuruczot 
végeztetett ki, köztük öt törzstisztet. S 
mindezeknél nagyobb csapásként, egyre 
iszonyúbban terjedt a pestis, főleg a 
rosszul ruházott és élelmezett kurucz 
táborban. A kimerült ország a vég-
romlás szélére jutott. «Hadaim majd 
mind elszéledtek, biztos helyekre szállí-
tandók családjaikat. . .» írja R., ki most 
az orosz szövetséget kereste, de miután 
ez sem sikerült, békeföltételekkel kereste 
meg I. Józsefet. A császár Pálffy János 
tábornokra bízta az alkudozásokat. Végre 
ő maga, Károlyi Sándorra ruházván 
hadainak főparancsnokságát, visszavonult 
és 1711. febr. 21. elhagyta örökre hazá-
ját. Károlyi megkötötte a békét és 1711. 
máj. 1. Szatmár mellett a nagy-majtényi 
mezőn 12.000-nyi fölkelő lerakta a fegy-
vert. R. a békeföltételeket nem erősítette 
meg, habár amnestiát és fiainak vissza-
adását ígérték. 1711. és 12-ben Lengyel-

országban maradt, hol a főurak részé-
ről a legnagyobb kitüntetésekben részesült. 
Előbb jaroslawi uradalmában, majd. hogy 
ne kelljen fejedelmi udvart tartania, «Sá-
rosi gróf'» álnév alatt Danzigban lakott. 
Különösen arra irányozta figyelmét, hogy 
Magyarország a kötendő közbékébe fog-
laltassák, s ezért a nagyhatalmakkal al-
kudozásra fordította minden idejét. Párisi 
és londoni követei egyre azt tanácsol-
ták, béküljön ki az udvarral, ha másért 
nem. 120 négyszögmértföldnyi birtokaiért, 
melyek kezében lévén, többet tehet a 
hazáért; de ő hajthatatlan maradt. 1712. 
nov. 16. Angolországba ment, hol a bécsi 
udvar tiltakozására, az angol királynő 
nem fogadta el. Ekkor Francziaországba 
távozott. 1713. január 13-án Dieppeben 
partra szállt s már ápr. 27. emlékiratot 
nyújtott be XIV. Lajosnak, melyben 
szolgálataira hivatkozva kéri: ne feled-
kezzék meg a közbéke megkötésekor 
Magyarországról. A király ezúttal is 
csak a magánember kérelmeit vette te-
kintetbe. R. és társai számára 6000 
frank évdíjat rendelt, hátralékai fejében 
pedig 600,000 frankot utalványozott neki, 
melynek értékesítésénél R. egyharmadá-
nál többet elvesztett. A béke 1713. és 

1714-ben Rasstadtban a nélkül köttetett 
meg, hogy R.-ról és hazájáról egy árva 
szó is foglaltatott volna benne. Míg a 
hazában a száműzöttek javait a kincstár 
számára lefoglalták, R. a franczia udvar-
nál a legnagyobb kegyben állott, maga 
a király is barátságára méltatta. Midőn 
1715-ben Törökország és VI. Károly 
császár meg Velencze közt háború volt 
készülőben, R. azonnal összeköttetésbe 
lépett Törökországgal és annak meg-
hívására 1717. szept. 40 tagból álló 
kísérettel útnak indult és okt. 10. szál-
lott török földre Gallipolinál; azonban 
kívánsága szerint nem állították keresz-
tény sereg élére, azt pedig, hogy zendü-
lést támaszszon Magyarországon, ő nem 
akarta. Az 1718. júl. 21. kötött passaroviczi 
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béke szerint a porta a bujdosóknak 
bellebbeztetésükbe beleegyezett. R. ugyan 
visszavágyott Francziaországba, de az 
Orleansi Fülöp, a regens nem kivánta 
visszajövetelét. R.-nak a Jenikői jelöl-
tetett ki szállásul; azonban midőn két 
év múlva a császári követ sürgette ki-
adatásukat, a szultán csak annyit enge-
dett, hogy a bujdosókat a távolabb fekvő 
Rodostóba telepítette. Itt R. egyhangú 
életet élt: korán kelt, mindennap misét 
hallgatott, délelőtt írt és olvasott, dél-
után fúrt, faragott, bútordarabokat, esz-
tergályozott, néhanapján vadászott is. 
Egyszer rövid időre fia, R. György is 
meglátogatta. 1733-ban a lengyel örö-
kösödési háború alkalmával, némi re-
mény villant fel a hazájába való vissza-
térésre, de ez is csakhamar elmúlt. 1732 
okt. 12. végrendeletet írt, melyben hátra-
hagyott családja és vele maradt bajtársai 
érdekében megemlékezett némi csekély 
adománynyal. A nagyvezérnek és Fran-
cziaország konstantinápolyi követének 
külön levélben kötötte szivére, hogy 
holta után ne feledkezzenek meg az el-
árvult bujdosókról. Meghalt 1735. ápr. 8. 
Rodostón. Testének belső részeit a rodos-
tói görög templomban, szívét Grosboiban 
temették el. Tetemeit hű kamarása, Mikes 
Kelemen, júl. 6. Konstantinápolyba vitte, 
az ottani galatai (akkor jezsuita) tem-
plomba, a fejedelem végakaratához ké-
pest, édes anyja Zrinyi Ilona mellé 
helyezte el. Legújabban a magyar kor-
mány intézkedett, hogy koporsója tete-
mének megmaradt részeivel haza hozat -
tassanak és itten nyugodjanak. — Mun-
kái : 1. Manifestum Principis Racoczi. 
1703. Hely n. Datum in arce Regni 
Poloniae Bresana. Ugyanez: Acced, lite-
rae ejusdem ad Leopoldum I. Datum ex 
ex castris in dom. Munkácsiensi positis. 
7. Junii 1703. Hely n. Németül: Mani-
fest . . . 1703. Hely n. Más kiadás: 
Gegeben auffn Schlosse Puszna. Fürst 
Frantz Ragoczy Graff Nikolaus Bercsenii. 

1703. Hely n. Magyarul: A1 Meltosagos 
Fejedelem Felső-VadasziRákóczi Ferencz, 
kegyelmes Urunk által: Nemzetünknek s 
édes Hazánknak a Német Nemzet kegyet-
len uralkodása alatt lett, hallatlan meg-
nyomoríttatásárúl, maga Méltóságos Sze-
méllyének nagy méltatlan szenvedésérül, 
Es az Austriai Ház erőszakoskodása alól 
való fel-szabadulásért fogott Magyar 
fegyvernek ártatlanságárúi, az egész 
Keresztyén Világnak eleibe adatott Mani-
festum. Köztudomány tetei. Melly első-
ben Deák, mostan pedig magyar nyel-
ven, újonnan közönségessé tétetett. 
Nyomt. 1704. Esztend. (Nagy-Szombat). 
Más kiadás: (Debreczen) 1704. Tótul: 
1703. Hely n. Francziául: 1708. ezt Thaly 
K. kiadta a Századokban (1889. 767— 
771. 1.) Rádai Pál ezt írja naplójában 
(Irodalomtörténeti Közlemények 1893. 
107. 1.) «Anno 1704. Az említett fejede-
lem intimus secretariatusságra maga 
mellé vévén írtam az manifestumot». 
Ennek magyarázata: a Recrudescunt.. . 
kezdetű Manifestumot Ráday Pál írta 
1704. jan. elején, Rákóczi sajátkezűleg 
javította és szándékosan a mozgalom 
kitörésének idejére, a munkácsi urada-
lomban levő táborából, 1703. jún. 7. 
keltezte; Bercsényi pedig tényleg 1704. a 
nagy-szombati nyomdában kinyomatta. 
— 2. Imádsága. (Felső-Vadaszi Rákóczi 
Ferencz Fejedelem, Es Saáros Vármegyei 
örökös Fő-Ispán ; Magátúl a kegyelem 
szerint formáltatott alázatos-) Mellyel az 
ő Urának Istenének orczáját minden-
napon engesztelni szokta. Nyomtatás ál-
tal közönségessé tétetett mostan a végre: 
hogy a birodalma alatt lévő vitézlő 
Magyar nép is, az ő kegyelmes jó Urát 
s Fejedelmét a buzgó imádkozásban 
követni meg tanúllya. Debreczen, 1703. 
(Újabb kiadásai: Hely n. 1703., Nagy-
Szombat, 1704. Hely n. 1705. A magyar 
szöveg után, azzal együtt latinul is meg-
jelent ; Debreczen, 1703. és hely. n. A 
latin szöveg, német fordítással együtt 
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szintén megjelent. Hely 11. 1703. — 3. 
Memoire s du Prince Francois Rákóczy 
sur la guerre de Hongrie depuis ľannée 
1703 j usque a sa fin. La Haye, 1739. 
Két kötet. (Histoire des Revolutions de 
Hongrie) V. és VI. kötete; a 4-rét ki-
adásban. ü. ott, 1739. a II. kötetben. (R. 
emlékiratait eredetileg magyarul írta s 
levéltárában helyezte el, honnét azon-
ban elveszett. Ugyanezt megírta később 
francziául, mely halála után Hágában 
kiadatott. A m. tudom, akadémia 1875-
ben R. összes munkáinak kiadását ter-
vezvén : Memoires sur la guerre de 
Hongrie cz. nyomtatását megkezdette; 
ezen tervet később megváltoztatták, a 
mennyiben a fejedelemnek csupán ki-
adatlan munkáit kívánták közrebocsátani; 
a Memoires-ek szedését tehát szétvetet-
ték és a már kinyomatott 214 lapnyi 
füzetből csupán 20 példányt húzattak le, 
melyek a közkönyvtárak és a bizottság 
tagjai közt osztattak szét. Magyar ki-
adásai : II. Rákóczy Ferencz fejedelem 
emlékirata a magyarországi hadjáratról 
1703—11. Közli Ráth Károly, Győr, 1861. 
L. Gy. kevéssé szabatos fordításában; 
2. kiadás: jegyzetekkel, R. tartózkodási 
helyeivel, végrendeleteivel és a bujdosók 
sírfelirataival bővítve kiadták Ráth Ká-
roly. Pest, 1866. és Thaly Kálmán; 
3. czímlap-kiadás. U. ott, 1868. 4. ki-
adás Thalytól egészen átdolgozva, "tör-
téneti jegyzetekkel. U. ott, 1872 ; 5. 
kiadás. U. ott, 1872. Az előbbinek jutá-
nyos kiadása a Ráth Mór családi Könyv-
tárában). — 4. Officium Rákóczianum. 
sive varia pietatis exercitia, cultui divino, 
magnae matris Mariae, sanctorumque 
patronorum honori debita. Editio novis-
sima, omnibus prioribus correctior auctior 
et locupletior. Tyrnaviae, 1726. (Viennae, 
1752. és 1767., Tyrnaviae, 1772., Budae, 
1783. és 1794.; Zagrabiae, 1798 , Budae, 
1800., Viennae, év n., Pestini, 1821. editio 
omnium emendatissima.Magyar kiadásai: 
Officium Rákóczianum, avagy különb-

féle ájtatosságok az Istennek imádására, 
Nagyasszonyunknak Máriának és minden 
szenteknek tiszteletére. Buda, 1746. Ugyan-
az : gáncsaiból kitisztíttatván, meggyara-
píttatván és képekkelfelékesíttetvén. Kassa, 
1756.. Győr, 1756.; harmadszor gáncsai-
ból kitisztíttatván, Kassa, 1767. és 1791., 
Pest, év n., Buda, 1817. és 1825.). —5. 
Testament politique et moral du Prince 
Rakoczi. La Haye, 1751. Két kötet (I. k. 
B. rövid életrajza és szent elmélkedések. 
II. Reflexions sur les principes de la vie 
civile, et de la politisse d'un chretien.). 
— 6. Francisci principis Rákóczy Res-
ponsum ad supplicationem sex comi-
tatuum, contra relegationem patrum socie-
iatis Jesu e regno Hungáriáé, Anno 1706. 
Hely n., 1784. (A m. n. múzeumi pél-
dányban mellékelve van a Suplicatio kéz-
iratban). — 7. Rákóczy discursusai, avagy 
II. Rákóczy Ferencz fejedelemnek a 
magyar nemzet örökösítését tárgyazó 
gondolatai. Bpest, 1848. (Császár Ferencz, 
Adatok a magyarok történetéhez I.). — 
8. II. Rákóczy Ferencz és nevezetesebb 
kartársainak némely kiadatlan eredeti 
leveleik. Pest, 1861. — 9. Történelmi kalá-
szok 1693—1711. A vargyasiDaniel-család 
irattárában lévő nagyobbrészt eredeti 
kéziratok után. Szerk. Thaly Kálmán. U. 
ott, 1862. (B. leveleivel), — 10. Archivum 
Rákóczianum. II. Rákóczi Ferencz levél-
tára. Bel- és kölföldi levéltárakból bővítve 
kiadja a m. tudom, akadémia történelmi 
bizottsága. Első osztály. Had- és belügy. 
Szerk. Thaly Kálmán. I—III. kötet. II. 
Rákóczi Ferencz fejedelem leveles köny-
vei. Levéltárának egykorú lajstromaival. 
1703—1712. Bpest, 1873—74. (VIII. k. 
Leveles könyvei s más emlékezetre méltó 
iratai 1705—1711. Az eredeti kéziratok-
ból. U. ott, 1882.). - 11. II. Rákóczi 
Ferencz önéletrajza és egy keresztény 
fejedelem áhításai czímű munkája. A 
párisi nemzeti könyvtárban őrzött kéz-
iratból kiadja a m. tud. akadémia tört. 
bizottsága. Bpest, 1876. (E latin nyelvű 
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munkának első és máig egyetlen kiadása, 
melynek eredeti kéziratát, a fejedelem 
óhajtása szerint, megőrzés végett Franczia-
országba küldték a gros-boisi camaldu-
liakhoz; a kézirat 1792-ben a párisi 
bibliothéquenationaleba került, hol Grisza 
Ágost fedezte föl s e kötetben ő is tette 
közzé. A fejedelem ebben Istenhez intézi 
vallomásait. Négy részből áll, ú m. I. 
Confessio peccatoris, latinul; II. Medi-
tationes in forma soliloquiorum, latinul; 
III. Aspirationes principis Christiani, 
latinul és francziául; IV. Reflexions sur 
les principes de la vie civile et de poli-
tesse d'un chretien, francziául; ez utóbbi 
kijavított Francziasággal, már a fejedelem 
Testament politique La Haye, 1751. cz. 
művében is megjelent a II. k. 257—509 
1. II. Rákóczy Ferencz önéletrajza. Latin 
eredetiből ford. Dómján Elek. Miskolcz, 
1903.). — Köszöntő verse édes anyja 
Zrínyi Ilona nevenapjára 1686. máj. 22. 
(Zrínyi Ilona másolatában és megjegyzé-
sével a szandai Sréter-család levéltárá-
ban ; Thaly Kálmán ismertette a Monu-
menta Historica XXIII. 2. fele 435. 1.; 
1903. aug. 5. a Budapesti Hirlap közölte). 
A Rákóczi hadjárat idején jelent meg az 
első hazai hirlap a Mercurius Hungari-
cus 1705. ápr. első felében, mely czímét 
azon év aug. Mercurius Veridicus Hun-
gariae-ra változtatta s előbb hetenként, 
majd havonként jelent meg; eddig hat 
száma ismeretes: 1705. máj. Kassán, 
aug., 1708. aug., Lőcsén, 1710. jan. 
4—28., febr. 3—17., febr. 28.— márcz. 
26. Bártfán jelent meg; Thaly még egy 
számnak (1706. aug.) fogalmazványát 
említi. Ezen latin hirlap a hazai harczi 
tudósításokat közölte és a Wienerisches 
Diarium ellensúlyozása végett a R. can-
cellariáján szerkesztetett; hogy a bel- és 
külföldet a magyar ügyek vezetéséről, 
főleg a harcztér mozgalmairól tájékoz-
tassa. (Ezen hirlapszámok közül egy a 
berlini udvari könyvtárban, kettő a gróf 
Károlyiak levéltárában és a három utóbbi 

a br. Podmaniczkyak könyvtárában őriz-
tetik). — Arczképe: Mányoki Ádám olaj-
festménye a szász király taschenburgi 
kastélyában; egykorú festmény (mint 
imperátor) gróf Erdődy Károlyné szül. 
Ivolowrát Julia grófnő birtokában Óno-
don; gyermekkori arczképe, egykorú fest-
m é n y ^ m. történeti képcsarnokban. (Ezen 
arczképeket színezve hozta a Szilágyi Sán-
dor által szerkesztett Magyarnemzet törté-
nete VII. kötete és több illustrált hirlap is). 

Copia der z w e y e n Urtheil so an Gottfried 
L e h m a n n von L e h e n s f e l d g e w e s t e n Haupt-
m a n n und Andreas Adalbert Hertzel , ge -
westen Leutnant, . . . w e g e n der v o n ihnen 
ingehabter V e r w a h r u n g dess zu Neustadt 
verarrestirten u n d entwichenen Fürs ten 
R a g o c z y b e g a n g e n e r meine id iger Verbre-
c h u n g den 24. December in Neustadt exe-
quirt worden. H e l y és é v nélkül . — Patent 
w e g e n den U n g a r i s c h e n Rebe l len unter 
Ragoz i , Hely né lkül , 1703. (Latin és német 
s zöveg . ) — Anderer Discurs dess ungar i s chen 
Patrit i i , w e l c h e n er denen Rebel len g e h a l -
ten, nachdem er in der 13. Juni i 1704. vor-
gefa l lenen Schlacht zwi schen Feld-Marshal l 
von Heister und Grafen von Forga t sch 
bless irt worden. He ly né lkül , 1704. — 
Nachricht v o n der in Ungarn unter Anfüh-
rung des Generals Grafen Heis ter von den 
Kaiser l ichen g e g e n die Rebel len erhalte-
nen Victorie und der wiedereroberten Stadt 
S tuhlwe i s senburg . H e l y né lkül , 1704. — 
Relation deren iu der v o n den Rebe l len 
bloquirt gewes ter Stadt Sz ige th zuge trage -
nen Merkwürdigkei ten. Hely nélkül , 1704. 
— Relation dess unter Feld-Marschal l v o n 
T b ü n g e n im Ki tz inger -Tha l wider d ie 
Frantzosen vorbey g e g a n g e n e n scharffen 
Treffen, und grossen Victori, mit Extract -
Schreiben w e g e n De log i rung der Rebe l len 
auss der Inse! Czackathurn. Hely nél-
k ü l , 1704. — (Carl Scharschmidt), D i e R a -
gotzische Krieg3f lamme in den bedrängten 
Hungarn, S i ebenbürgen u. Oesterreich und 
deren Ursprung und e igent l iche Ursachen : 
die Gravamina, Propos i t ionspunkte , u n d 
wie we i t es damit g e k o m m e n . N e b s t v i e l e n 
anderen merkwürd igen Exempeln und Be-
gebenhe i ten . Cölln, 1704. — (Hofrath Zwan-
zig), Der malcontente Fürst Ragoczy in 
Ungarn u. d. U n f u g des je tz igen ungar i s chen 
Auffruhres, so das F u n d a m e n t in franzö-
s i schen Intriguen hat, ing l e i chen wie gnä-
d ig u. b i l l ig s ich käiser l . Majestät als regie-
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render König in Ungarn gegen sott ane 
Malcontenten bezeigen, Pardon und andere 
Gnaden ihnen zusagen u. ertlieilen. Cölln, 
1704. — Relacam dos gloriosos successos 
que conseguiraonas armas de grande allianşa 
em Hungaria, governadas pelo mareschal 
conde de Heister. Lisboa, 1704. — Relacam 
dos successos das armas da grande all ianşa 
na Baviera, Hungria, et Saboya. IL ott, 
1704. — Szenticányi M., Consultatio saluber-
rima, de reducenda stabili traiiquillitate et 
pace in Hungaria, per ejusdem adductionem 
in unitatem fidei. Tyrnaviae, 1704. — Me-
moire* de la cour de Vienne, contenant les 
remarques d'un voyageur sur ľétat présent 
de cette cour et sur ses intérets . . . Cologne, 
1705. (Németül is. U. ott, 1705.) — Ungarische 
und Sevennische Unruhen, worin das durch 
seinen Gewissens-Zwaug sich selbst ver-
dammende und den Etat höchstschädliche 
Papsthum, allen absonderlich christlichen 
Etats-Leuthen bey gegenwärtigen wunder-
lichen Coniuncturen zur ferner Erwegung 
vorgestellet wird. Cölln, 1705. — Redt veri-
table sur la guerre des mecontents en Hongrie. 
Paris, 1705. — Relation des Sieges d. Feld-
Marschall H. Graf v. Heister wieder den 
Fürsten Ragoczi u. dessen rebellischen An-
hang. glücklich befochten. Leipzig, 1705. — 
Relatione delia vittoriosa azzione apresso 
Tirnaviae contrail rebelii. Vienna et Bologna, 

1705. — Simplicissimi unparth. Reflexions üb. 
den Anno 1705. v. den streitenden Partheyen 
hingebrachten Feldzug. Cölln, 1706. — (Vay 
Ábrahám), Animadversiones apologiacae, 
qua8 in Caesareum super puncta pacis SS. 
et OO. Regni Hung, pro libertate confoede-
ratorum datum responsum notavit orbique 
Christiano manifestare voluit Veratius Con-
stantius miles Hungarus. Hely n. 1706. — 
A vitézlő rend hasznára és javára rövideden 
öszve vétetett Hadi Regulák avagy Arti-
culusok. Nagyszombat , 1706. — Bedencken 
raisonables über die hungarischen Tractaten 
und deren Hauptpunkten. Cölln, 1706. — 
Beschreibung von dem den 16. Octobris 1706. 
von denen Rebellen (Simon Forgatsch, Oz-
kayj über die March Geschehenen Einfall 
und denen in den Städtlein Züsselsdorf 
verübten Grausamkeiten. Hely n. — Az 
Méltóságos R. F. vezérlő fejedelem Q u á r t e l y o -
zásnak rendit illető particularis regulamen-
tumának punctumi. Bajmócz várában 5. 
Decz. 1706. Hely n. (Ugyanaz latinul és 
magyarul. Nagyszombat , 1706 ). — Nos F. 
R. etc. Senki sincs, valaki vagy édes Elei-
nek . . . Érsekújvár 1706. júl . , Nagyszombat, 

1706. Hely n. 1706. (R. Proclamatiója). — 

Moderni belli in anno praesenti iconographia. 
No. XXXVIII. Rebelles Ungari, Wratislaviae, 
1706. — Fenestra camerae obscurae Rako-
czianae. Tyrnaviae, 1706. — Conditiones ar-
mistitii inter S. C. Reg. Majestatem ab una, 
nec non Confoederatos Regni Hungáriáé 
Status partibus ab altera. Tyrnaviae, 1706. 
(Latinul és magyarul : Actum Posonii die 8. 
Maji 1706. és Viennae, 1706). — Auxtelmeier, 
St. R., Schaubühne der Rebellionen und Auf-
rühren. Augsburg, 1706. — Az confoederdlt.. . 
Magyarország Státusinak és Rendeinek bé-
kességről való punctumi. Az elidegenedett 
maleontentus magyarok által az Fölséges 
cs. és k. commissiónak 1706. jún. 15. Poson-
banbéadottbékél lő punctumokra ugyanazon 
cs. és k. commissio választ ád. Bécs, 1706. 
(Németül. U.ott, Regensburgban és Lipcsében 
1706., francziául : La Haye, 1706., latinul: 
Nagyszombat, 1706 ) — Relatam das opera-
Qones das armas d. alia dos em Espanha, 
como nos Paizes baxos, Ungria, Italia, et 
Piemonte. Lisboa, 1706. — Summum rerum 
indicium et obsequii gloria, cum J. L. 
Sleimius et H. J. Otto, prior sub persona 
Hungari pro Hungaris, posterior contra 
eosdem essent dicturi etc. Quedlinburgi, 

1706. — Berzeviczi, Henr., S . J . A p o l o g i a 
pro innocentia Societatis Jesu, dum edicto 
Principis Fr. R. ex Hungaria proscribe-
retur. Tyrnaviae, 1706. — Regulamentum 
universale Inclyt. confoederati Regni 
Hungáriáé SS. ae OO. tam inilitarium, 
quam et ex parte Inclyt. comitatuum. libe-
rarum item ac reg. civitatum, aliorumque 
quorumvis, observandum. Viennae, 1706 
(és Hely nélkül, 1707.) — Glossa ad protesta 
tionem patrum S. J. in Ven. Capitulo Stri-
goniensi 8. Maji 1707. factum (quod in 
Rakotzianis motibus Tyrnaviam deserere 
debuerint). Hely és év nélkül. — Peculiares 
principum Hungáriáé in Ecclesia Dei prae-
rogativae. Ineunte anno D. J. 1707. Hely 
nélkül (Irta Brenner Antal, szepesi pré-
post). — Iiis tőire du prince Ragotzi, ou la 
guerre des mecontents sous son comman-
dement. Páris, 1707. arczképpel lóháton. 
(Ugyanez Kassa, 1707.) — Nos F. R. etc. 
Eleve jól tudván, h o g y minden dolognak a 
rend legyen a lelke, Kolosvár 27. április 

1707. Hely nélkül. (Pátens.) — Francisd 
Lischovinus, Andr., Ser. Principis medicus 
castrensis: Laetitia Transilvaniae, quam in 
adventu Ser. Principis Fr. R. ad homagium 
suscipiendum auspicatissimo, undiquaque 
contestabatur. Claudiopoli, 1707. — Kays. 
Abmahnungspatent an alle noch getreue Un-
garn. Wien, 1707. (Németül, magyarul és 
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l a t i n u l . ) — A magyarországi confoederáh sta-
tusok és Rendek részéről szabott Hadi Re-
gulák, Articulusok és Törvények. 1707. 
Hely nélkül és Nagyszombat, 1707. — 
Krman, Danyel, Actus inaugurationis vexil-
lorum. to gest, Poswecowany Zastaw, . . . 
8. marţii 1707. Zsolna. — Propositio Ser. 
Princ. Fr. R. ad Inclytos Regni Transyl-
vaniae universos SB. et 0 0 . in civitatem 
Maros - Vásárhely, indictis et celebratis, 
facta, 1707. Hely nélkül. (Szövege egészen 
magyar.) — Articulusok, mellyek a magyar-
országi hazájuk szabadságáért össze-szövet-
kezett Státusok és Rendek, e f. 1707, pün-
kösd havának 16. Ónod táján lóvö mezőben 
tartatott közönséges gyűlésében concludál-
tattak és végeztettek. 1707. Hely nélkül. — 
Starnberghi Guidobald gróff ( c s á s z á r i f ö h a d -
parancsnok kiáltványa). Költ a császári 
táborban Zavar mellett, sz. Iván hó 13-án 
1707. (Bécs v. pozsonyi ny. Ugyanez latinul. 
Hely és év nélkül.) — Rezik, Joh., Obse-
quium Cels. Princ. Fr. R. in collegio, 
Eperiesiensi. Oratio panegyrica. Bartphae, 
1708. — Bossani, Andr. S. J. Gaudia inter 
luctus, seu incrementa Soc. Jesu in IJun-
garia. Tyrnaviae, 1708. és 1711. — Rebel-
lischer Klag-Brie/f welchen ein gefangener 
Courruzzischer Edelmann auss Comorren 
hat geschrieben und sich wegen der Teut-
schen Curaschi bey Neustädtel und Tren-
tschin beklaget. Hely n., 1708. — Kays. u. 
königl. Erklärung, vermög welcher die Häup-
ter für wehrender Hung. Empörung u. die 
ihnen Anhängige, so in Zeit der bestimm-
ten 4 Wochen nicht wieder zum vorigen 
Gehorsam kommen, als Feinde des Vatter-
landes verwiesen u. verbannet werden, 14. 
Jul. 1709. Hely n. (Latin és német szöveg.) 
— Lettre d'un ministre de Pologne â un 
seigneur de l'empire, sur les affaires de la 
Hongrie. Hely n., 1710. (és Ratisbonne, 
1711.). — Relazione distincta delia resa di 
Moncatz iu Ungheria. Napoli, 1711. — 
Wahrhafte curieuse Beschreibung von dem 
mit 1701—1711. gewährten neunjährigen 
Rebellionskrieg in Ungarn. Leipzig, 1711. 
(és Cölln, 1711.). — Deciaratio Caes. Reg. ac 
Literae tes t imonials ad confirmandas a 
Princ. P. Eszterházi qua Palatino . . . 
praesentatas (contra acta et facta conventus 
Onodiensis). Viennae, 1711. — Curieuser 
Bücher-Cabinet. Dritter Eigang: Leben Ra-
goczi. Eröffnet von Antonio Paulini. Cölln 
und Franckfurt a. M., nil. — Extract-Schrei-
bens aus Debreczin, von dem kays. General-
Feld-Marschall H. Graffen v. Balfy (t. i. 
Pálffy), an einen vornehmen Minister in 

Wien unterm 2. May. 1711. abgegangen. Hely 
é s é v n . — Sacr. Hajestatis i n T r a n s y l v a n i a 
generalis commandans Joannes Steph. comes 
de Stainville . . . Albae Juliae, 20. Maji, 
1711. Hely n. — Das verunruhigte und wieder 
beruhigte Königreich Ungarn. Cölln, 1711. 
— Histoire de Leopold, empereur ď Occident, 
contenant ce qui s'est passé dans l'Alle-
magne, la Hongrie, la Pologne, la Danemark, 
la Suede, dans les Provinces-Unies, dans 
les Pais-Bas espagnols, en France, en Es-
pagne, en Portugal, en Savoie, en Piemont, 
en Italie, depuis 1618—15. Mai 1705. La Have, 
1739. — Bosemeine, Span. Botschafter : Rede 
an den in der Türkey befindlichen Fürsten 
R. gehalten Anno 1718. (Lünig: Grosser 
Herrn, vornehmer Ministern und anderer 
berühmten Männer gehaltenen Reden). Ham-
burg, 1755. XII. Theil. — Histoire interessante 
ou Relation des guerres du Nord et de 
Ilongrie au commencement de ce siécle. 
Hamburg, 1756. Két rész. (Az I. kötet 145. 
oldalától fogva, a II. egészben a R. forra-
dalomról szól, 1708-ig bezárólag.) — Herchen-
hahn, J. Ch. Geschichte der Regierung Kaiser 
Joseph's I. mit einem Gemälde von dem 
verschiedenen Interesse der vornehmsten 
europäischen Staaten bei dem Anfange des 
XVIII. Jahrhunderts. Leipzig, 1786—89. Két 
kötet. — Rabutin, de Bussy, Mémoires sur 
les campagnes faites en Hongrie au service 
de l'empereur. Drezda 1795. — merkwürdige 
Geschichte des Fürsten Franz Rakoczi und 
der durch die ungrischen Missvergnügten 
erregten unruhen und Kriege. Berlin und 
Potsdam, 1795. — Aixtelmeier St. R., Schau-
Bühne der Rebellionen und Aufrühren, vor-
auf? vorgestellet werden deren erster Ur-
sprung, Fortgang, Ursachen, Straffen und 
nach sich gezogene Unheile. Augsburg, 1796. 

— Horn, J. E., Franz R. II. Ein hist. Cha-
rakterbilb. Leipzig, 1854. arczk. (2. kiadás. 
U. ott, 1861.). — Aktenstücke zur Geschichte 
Rakóczi's und seiner Verbindungen mit dem 
Auslande, (kiadta Fiedler József). Wien 
1858. (Fontes Rerum Austriacarum. Dipl. et 
Acta XVII.). — Szilágyi István, A szatmári 
békepontok. Pest, i860. (M. Tört. Tár VII.). 
— Szalay László, II. R. F. bujdosása. Pest, 
1864. — Thaly Kálmán, Régi magyar vitézi 
énekek és elegyes dalok. XVI., XVII. és 
XVIII. századbeli ered. kéziratokból és szét-
szórt nyomtatványokból. Pest, 1864. Két 
kötet. Rákóczi-Tkr. Tört. érdekű naplók, 
emlékiratok, levelezések, pátensek, ország-
gyűlési diáriumok és törvények gyűjteménye 
II. R. F. korából. U. ott, 1865—68. Két kötet. 
Bottyán János*, II. R. F. fejedelem vezénylő 

15. iv s a j t ó a l á adatott 1905. nov. 15. 
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tábornoka. Tört. életrajz a kuruczvi lág had-
j á r a t a i b ó l . U . Ot t , 1865. A nagyszombati harcz. 
Hadtört, epizód a kuruczvi lágból . Kömet3z. 
csata-térképpel . Toldalékul: A györvári 
h a r c z . U . Ot t , 1869. A dunántuli levéltárak 
ismertetése, különös tekintettel II. R. F . 
korára. U. ott, 1867. (Értekezések a tört. 
tud. kör. I . 3.). Adalékok a Thökö ly - és 
Rákóczy-kor irodalomtörténetéhez. U. ott, 
1872. K é t k ö t e t . Az első hazai hirlap, 1705— 
1710. Bpest, 1879. (Értek, a tört. tud. kör. 
VIII. 4.) Dunántúli hadjárat 1707-ben. Had-
történelmi tanulmány. Eredeti kézirati kút-
főkből meritve . U. ott, 1880. Ocskay László. 
II. R. F. fe jedelem dandárnoka és a felső-
magyarország i hadjáratok 1703—1710- Tör-
ténelmi tanulmány. Eredeti l eve lezések és 
egykorú kútfők nyomán. U. ott, 1880. Archí-
vum Rákócz ianum. II. R. F. levéltára. Első 
osztály. Had- és be lügy . I—X. k. Második 
oszt. Diplomaţia . I—III. k . U. ott, 1872—89. 
II. Rákóczy Ferencz i f júsága 1676 - 1701. Tört. 
t anu lmány .Erede t i l e v e l e k é s egykorú kútfők 
nyomán. Pozsony , 1881. A székesi gróf Ber-
csényi család 1525—1835. Eredeti kézirati 
kútfőkből . Budapest , 1885—92. Három kötet. 
Irodalom- és miiveltségtőrténeti tanulmá-
n y o k a Rákóczy-korból . Toldalékul: Kurucz-
v i lág i kiadat lan köl temények tára. U. ott, 
1885. Kosztolányi Jávorka Ádám ezredes, s a 
gróf Forgách- és Rákóczi- levéltár. Vázlat a 
R . e m i g r a t i o történetéből . U. ott, 1888. Ro-
dostó és a bujdosók sírjai. Történelmi kuta-
tások a he lysz ínén . U. ott, 1889. Rákóczi-
emlék Törökországban és II. R. F . fejedelem 
hamvainak feltalálása. 2. böv. és számos 
képpel i l lustrált kiadás, ü . ott, 1893. Gróf 
Eszterházy Antal kurucz generális tábori 
könyve . 1706—1709. F ü g g e l é k ü l : Gróf Esz-
terházy Dánie l tábornok j egyzökönyve . 
1708. U. ott, 1901. Kuruczvilág. A Rákóczi-
szabadságharcz kétszázados évfordulója al-
kalmából saját régi költeményeiből egybe-
gyüjté. U. ott, 1903. (Iskolai használatra al-
kalmazta Bruckner Frigyes , dallamát szerzé 
Kálmán Farkas, ü . ott, 1904.) — Károlyi Sán-
dor önéletírása és naplójegyzete i . Pulay Já-
nosnak a szatmári békességről írt munkája. 
Kiadta Szalay László. Pest, 1865. — Krones, 
Franz, Zur Geschichte Ungarns im Zeitalter 
Franz Rákócz i ' s II. Historische Studie. Abth. 

I. II. Wien, 1870. — Egerváry Ödön, Vázlatok 
II. R. F. je l leméről és koráról. (Honvéd 
1872. 20—25. sz.) — Szinnyei Repertóriuma. 
I. osztály. Történelem I. és II. köte t . — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I—III .— 
Petrik K ö n y v é s z e t e és Bibliogr. — M. Köny-
vészet 1886., 1903., 1904. — Szalay József, I I . 

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

Rákóczi Ferencz. Pozsony , 1886. (M. Hel ikon 
II. osztá ly 2. kötet.) — Maurer, Joseph, Cardi-
nal Leopold Graf Kolonits , Primas v o n Un-
garn. Innsbruck. 1887.—Kiszl ingstein K ö n y -
vészete . — Nedeczky Gáspár, A N e d e c z k y -
család. Budapest, 1891. (Nedeczky Sándor 
oroszországi követsége.) — Cziráky Gyula, A 
dunaföldvári vár ostroma és bevétele 1705-
b e n . D u n a - F ö l d v á r , 1893. — Vasárnapi Újság 
1893. 14. sz. R. arczk. Mányokitól . 1903. 22. 
sz. (II. R. F. ifjúságáról) arczk. , 31. sz. R. 
l eve le Drinápolyból 1717. okt. 31. Forgách 
Simonhoz, hasonmással . — Csepreghy Kálmán, 
Az ónodi országgyűlés és e lőzményei . B.-
pest , 1894. — Miklán, Julius, Franz II. Rá-
kóczy , 1676—1735. E i n Lebens- und Cha-
r a k t e r b i l d . B r ü n n , 1894. — Pallas Nagy Lexi-
kona XIV. 373. 1. (Ballagi Aladár, R. életére 
és irodalmára bö Tepertóriummal.) XVIII. 
köt. II. Pótlék 1904. 506. 1. — Magyarország 
v á r m e g y é i és városai . Abauj-Torna vár-
m e g y e és Kassa. U. ott, 1896. Képekkel . — 
Dudás Gyula, A bácskai és bánsági szerbek 
szereplésének története a XVI—XVIII. szá-
zadban 1536—1711. Zombor, 1896. — Codex 
dípiomaticus comitum Károlyi de N a g y Ká-
roly. A nagy-károly i gróf Károlyi csa lád 
oklevéltára. V. kötet. 1703—1707. Budapest , 
1897. — Lefaivre, Albert, L ' i n s u r r e c t i o n m a -
gyaré sous Francois II. Rákóczy 1703—1711. 
Paris . (Revue des Questions historiques 
1901.) — Ocskay Gusztáv, Ocskay brigadéros 
i gaz i életrajza és a Rákóczi -kor je l lemzése . 
U. ott, 1902. — Richter Ede, Se lmeczbánya 
történetéből . A kurucz idők, 1703—1711. Sel-
m e c z b á n y a , 1903. — Biás István, i f j . I I . R á -
kóczy Ferencz beiktatása az erdélyi fejede-
l emségbe 1707. ápr. 5. Marosvásárhely, 1903. 
— Szabó Adorján, R. F. n a g y a n y j a és édes -
anyja. (Kassai premontr. tögymnas ium Ér-
tesítője 1903.) — Kolozsvár szab. kir. város 
törvényhatóság i bizottságának R. szabadság-
harcza kezdetének kétszázadik évfordulóján 
II. R. F. emlékére 1903. máj. 24. a v i g a d ó 
nagytermében tartott ünnepi d í szközgyűlés -
ről f e lve t t J e g y z ö k ö n y v e . Kolozsvár, 1903. 
— Századok 1904. és 1905. (Baranyai Béla, A 
Rákócz i -kor bibliographiája.) — Angyal Dá-
vid, Adalék II. R. F. törökországi bújdosása 
történetéhez. Franczia levéltári közlemé-
nyek. Bpest, 1905. — A m . történelmi tár-
sulat 1905-ben Márki Sándor egyetemi tanárt 
hízta m e g II. R. F. életrajzának megírá-
sával . 

Rákóczy Gáspár, levél-kézbesítő. — 
Munkája: Víg időtöltés, oder Jokus als 
Postilion, oder Zsák teli nevetni való, 
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oder ein allerschönstes Postbüchel für 
das Jahr 1847 Seinen verehrungs-würdigen 
Gönnern in tiefer Unterthänigkeit dar-
gebracht. Ofen. 

Petrik B i b l i o g r . 

Rákóczy Géza, bölcseleti doktor, fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1869-ben Jász-
berényben ; tanár volt 1892-ben a sop-
roni Lähne-féle gymnasiumban, 1894-ben 
alapvizsgát tett és nov. 27. a vallás- és 
közoktatási miniszter kinevezte a jász-
berényi kath. főgymnasiumhoz ideiglenes 
tanárnak; 1898-ban tanári vizsgát tett 
a magyar és latin nyelvből és 1896 óta 
rendes tanár a nyitrai. 1898-tól a po-
zsonyi kir. kath. főgymnasiumban., — 
Czikke a jászberényi kath. fögymnasium 
Értesítőjében (1896. A római hadügy a 
császárok korában, FI. Vegetius Renatus 
kivonatai szerint. Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny). — Munkája : Ungvárnémeti 
Tóth László. Irodalomtörténeti értekezés. 
Sopron, 1892. (Különny. a soproni Lähne-
féle gymnasium Értesítőjéből). 

Irodalomtörténeti Közlemények 1892. 251. 1. 
— Jászberényi kath. fögymnasium Értesítője 
1895. é s 1896. — Vajda Emil N é v k ö n y v e 174. 
1. — A soproni kath. fögymnasium Értesítője 
1902. 

Rákóczi György (rákóczi és felső-va-
dászi I.), erdélyi fejedelem, R. Zsigmond 
erdélyi fejedelem és Gerendy Anna fia, 
szül. 1591-ben ; pályáját mint ónodi ka-
pitány kezdte. 1616-ban második házas-
ságra lépett a lelki s anyagi javakban 
egyaránt gazdag Lorántffy Zsuzsannával, 
ki holtáiglan, főleg protestáns érzületével, 
nagy befolyást gyakorolt életére. Bethlen 
Gábor fölkelésében jelentékeny szerepet 
vitt, s kassai generálissá lett. Bethlen 
Gábor halála után öcscse Bethlen István 
nem remélvén a fejedelemséget meg-
szerezhetni, R.-t kínálta meg vele. Ez-
alatt azonban Bethlen István reményén 
felül megválasztatván, már-már össze-
tűzésre került a dolog köztük, midőn a 
ref. udvari papoknak sikerült a vetély-

társakat rábírni, hogy új választás döntse 
el köztük a dolgot. Ennek folytán Seges-
várt összegyűltek a rendek s 1630. nov. 
26. Rákóczit választották meg. Miután 
decz. 22. felavattatott, választását a 
szultán is helyben hagyta. Bethlen Gábor 
politikáját követve, uralmát a magyar 
politikai és vallási szabadság érvényesí-
tésére szentelte. Gusztáv Adolf svéd 
királylyal szakadatlan összeköttetésben 
állott, a mi nem volt titok Bécsben, mert 
R. néhány levelét elfogták. Ő azonban 
ügyes színleléssel biztosítá nagy ellenfelét 
Eszterházi Miklós nádort, hogy «mint 
eddig is mindenben szegény hazája s 
nemzete békességének megőrzésén igye-
kezett, úgy abban ezután sem akar meg-
fogyatkoznia». Mind a mellett várta a 
kedvező alkalmat, mely 1643. elérkezett-
nek látszott. A császári házzal hadi lábon 
álló svéd és franczia királyok követeket 
küldöttek hozzá, oly Ígéretekkel, hogy, mint 
magamondá «azoknál többet, sem nagyob-
bakat nem kívánhatott». Ezek segítségre 
szólították föl a közbéke megszerzésében, 
kijelentvén, hogy a helvét hitvallás szabad 
gyakorlatát Magyarországban is igyekez-
nek helyreállítani. R. ekkor, miután a 
portától megszerezte a hadviselésre szóló 
engedélyt, a svédek szövetségében 1644. 
febr. 2. megindította hadait III. Ferdinánd 
ellen. Háborúját oly szerencsével foly-
tatta, hogy kevés idő alatt csaknem egész 
Magyarország kezei közt volt. Márcz. 11. 
foglalta el Kassát, hatalmába ejté a bánya-
városokat és a Vág vonaláig nyomult 
előre. A háború 1645-ben tovább folyt 
s R. egész a Dunáig mindent elfoglalt. A 
szorongatott császár kénytelen volt békét 
kötni s így szept. 16. megköttetett a linczi 
béke, mely az 1646. országgyűlés által 
az ország törvényei közé iktattatott. En-
nek pontjai szerint újólag megerősítették 
a protestánsok vallásszabadságát. R. 
örökös tulajdonul kapta Regécz várát és 
a tokaji uradalmat. Ezen kívül haláláig 
megnyerte azon hét vármegyét, melyek 
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1621. már Bethlen Gábornak is átadattak. 
IV. Ulászló halálával megürülvén a lengyel 
trón, R. ennek megszerzésére fordította 
figyelmét; e czélból Bethlen Farkast 
temérdek pénzzel Lengyelországba küldte, 
hogy a lengyel urakat a maga részére 
megnyerje, de mialatt czélját elérhette 
volna, 1648. okt. 11. meghalt. R. egész a 
türelmetlenségig buzgó protestáns feje-
delem volt. Üldözte a zsidókat és pártolta 
-az oláhokat, kik a református hitelvekhez 
szabták magukat. Sokat áldozott templo-
mokra, tanintézetekre és külföldön tanuló 
ifjak segélyezésére. A Geleji-féle egyházi 
törvények által az egyházi igazgatás rend-
jét megállapította. Különben igen fös-
vény ember volt; e miatt az erdélyi 
családokkal is sok viszálya volt; a török 
szultán által Erdélyre vetett adót sem 
szívesen fizette, élete utolsó éveiben pedig 
meg is tagadta. — Munkái: 1. Instructio 
Quam Illustr. & Cels. Princeps ac Dnus 
Georgius Rakoci Transylvaniae Princeps, 
Partium Regni Hungáriáé Dominus, Et 
Siculorum Comes, &caet. Tradidit Illustri 
& Magnifico* Domino Georgio Rakoci, 
filio suo, natu majori, non longe post 
cum iile scholis valedixisset. Albae-Juliae 
Anno 1638. (Végén : Scripsi mea manu 
die vigesima quarta Octobris, Albae-
Juliae in sede nostri Principatus, Anno 
millesimo sexcentesimo Trigesimo sep-
timo, Principatus vero mei mense octo-
gesimo secundo completo, aetatis vero 
meae quingentesimo vigesimo, septimana 
secunda, & primo die. Non est currentis, 
neq. volentis, sed miserendis Dei. Ma-
gyarul : ford. Kis Imre. U. ott, 1640.). — 
2. Georg Ragotzi Fürst in Siebenbürgen 
Auszschreiben an die Ungarischen Ständt 
sub dato 17. Februarij 1644. Sambt Kay. 
May. Ferdinandi III. gegen Auszschreiben 
und Manifest sub dato den 24. dito. Hely 
n. (Még öt német kiadása, változó 
czímmel; mind hely nélkül nyomt. 1644-
ben és a latinból vannak fordítva; egy 
hollandi nyomtatás is 1644. Hely n.) — 

3. A két Rákóczy György családi leve-
lezése. A m. tudom, akadémia tört. bizott-
sága megbízásából szerkeszté Szilágyi 
Sándor. Bpest, 1875. Két fényvésetű hason-
mással. (680 levél. Függelék, I. R. György 
és Lorántffy Zsuzsánna végrendelete. 
Monumenta Hung. Historica. I. osztály. 
Okmánytár 24. kötet.). — 4. Pázmány, 
Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczi 
Györgygyei. Kiadta Beke Antal. U. ott, 
1882. — Kéziratban : «1633. Első Rákóczi 
György maga Diariuma» (A magyar 
nyelvmívelő-társaság munkáinak I. da-
rabja. Szeben, 1796. 196. 1.); Iratai a m. 
tudom, akadémiában. 

Katona, História Critica XXXI. 833. 1. — 
Rejtelmes levelek I. R. Gy. korából . Megfej-
tette és közl i Ötvös Ágoston . Kolozsvár , 1848. 
arczk. — Szilágyi Sándor, A Rákócz i -csá lád 
a XVII. században. Pest , 1861.; A Rákócz iak 
kora Erdé lyben . I. kötet U. ott, 1868., R. és 
Pázmány . U. ott, 1870., Okmánytár I. R . Gy. 
svéd és franczia s z ö v e t k e z é s e i n e k történe-
téhez 1632—1648. Bpest , 1873. (Mon. Hist . I. 
oszt . 21. k ö t . ) ; I . R. Gy. és az európai 
diplomácia. U. ott, 1875. (Ért. a tört. tud. 
kör VII. 5 . ) ; I. R. Gy. összeköt te tése i a 
svédekke l . U. ott, 1883. (Ért. a tört. tud. 
kör X. 9 . ) ; L e v e l e k és okiratok I. R. Gy. 
keleti ö s szeköt te tése i történetéhez . U. ott. 
1883. — I. Rákócz i G y ö r g y , ü . ott, Ţ893. (M. 
Tört. Életrajzok IX. évf.) . — Századok 1872. 
56. 1. — Szinnyei Repertóriuma. Történe lem 
I., II. — Szabó K., Régi M. K ö n y v t á r I., 
II. , III. 1. rész. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — 
/. B. György és a porta, L e v e l e k és okiratok. 
Szerk. Beke Antal és Barabás Samu. Buda-
pest, 1888. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Tör-
ténelmi Tár 1894., 1895. (R.-ak levéltárából) . 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 386. 1. ( B a l l a g i 
Aladár). — Magyarország Vármegyéi. Abauj-
Torna vármegye . Bpest , (1896.) arczk. 

Rákóczi György (rákóczi és felső-
vadászi II.), erdélyi fejedelem, előbbinek 
és serkei Lorántffy Zsuzsánna fia, szül. 
1621. jan. 30. Sárospatakon ; már 1640. 
Erdély legfontosabb végvárának, Várad-
nak főkapitánya és egyúttal bihari fő-
ispán volt. Még atyja életében, 1642. 
febr. 19. fejedelemmé választatott. 1643. 
febr. 3. nőül vette somlyai Báthory 
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Zsófiát, ki az o kedvéért, vagy még 
inkább anyósa, a kegyes Lorántffy Zsu-
zsánna akaratából, színleg áttért az ev. 
ref. vallásra. Atyja, midőn 1644. hadat 
indított a császár ellen, reá bízta Erdély 
kormányzatát. 1648. okt. 11. trónra lépve, 
első gondolata volt atyjának a lengyel 
korona megszerzésére fordított munkás-
ságát folytatni. E végből 1649. szövet-
ségre lépett Chmielnicki Bogdánnal, a 
kozákok hetmánjával. Aztán Moldva és 
Havasalföld hűbéres vajdáit is szövet-
ségébe vonta. A huzamosabban előkészí-
tett ügy 1657. vált aktuálissá. R. ekkor 
Károly Gusztáv svéd király biztatására 
megkezdte a háborút János Kázmér len-
gyel király ellen. A szövetséges oláh 
fegyveresekkel együtt közel 40,000-nyi 
hadseregét jan. 18. indította útnak. Az 
előcsapatot Kemény János a későbbi feje-
delem vezette, a fősereg jan. 29. ért 
lengyel földre. Kemény János jún. 17. a 
svédekkel egyesülve elfoglalta Varsót. 
Csakhamar azonban, részint a svéd sereg 
váratlan visszavonulása, részint a Visz-
tulánál júl. 3. szenvedett vereség arra 
szorította Rákóczit, hogy megalázó fel-
tételek mellett kössön békét a lengyel 
királylyal. Nagy kudarcza végleges buká-
sát idézte elő. Mivel a háború a törökök 
akarata ellenére indíttatott meg, a szul-
tán megfosztá R-t a fejedelemségtől, hadat 
küldött ellene s az erdélyi rendeknél 
letételét sürgette. Ezek a portától szoron-
gatva, 1657. nov. 3. az öreg Rhédei 
Ferenczet fejedelemmé választották ugyan, 
de hogy R. visszatérését semmi se gátolja, 
nem eskették fel. Midőn a porta e válasz-
tást megerősítette, egyúttal Borosjenő 
várát követelte. Ennek átadására azon-
ban a rendek semmikép sem voltak haj-
landók, sőt a medgyesi gyűlésen 1658. 
jan. miután Rhédey lemondott a feje-
delemségről, visszahelyezték a trónra 
Rákóczit. De a porta nem engedett. Er-
dély rendei 1658. okt. 5. a nagyvezér 
szigorú fenyegetésére Barcsay Ákost vá-

lasztották fejedelmökül. Midőn azonban 
ez R-t még magyarországi uradalmaiból 
is ki akarta forgatni, a vérig ingerelt R. 
hadat gyűjtött s Barcsayt megrohanván, 
megszalasztotta, mire aztán 1659. szept. 
24. a marosvásárhelyi országgyűlésen 
egyszerűen visszaült fejedelmi székébe. 
Azonban a török hatalommal szemben 
nem tudta magát fentartani. Nagy-Szeben-
nek öt hónapig tartott sikertelen ostroma 
után 1660. május 22. Gyalu és Fenes 
között megütközött a budai basával. Mi-
dőn itt seregének egyik szárnya meg-
szaladt, ő a futók közé vágtatott a rend 
helyreállítása végett. E közben körülfog-
ták és összevagdalt fejjel hanyatlott le 
lováról. A magyar had ágyúinak hátra-
hagyásával szétfutott. Rákóczit az ónodi 
lovasok szekéren vitték Váradra, hol jún. 
7. sebeiben meghalt. Kardját, melyen ez 
a felírás olvasható : «Georg. Rákóczy II. 
1640», II. Miklós czár az ezredévi ünne-
pek alkalmából ajándékozta vissza a 
magyar nemzetnek. — Munkái: 1. Copia 
desz jenigen Manifests welches Ihr Fürstl. 
Gn. Georgius Ragoczy Fürst in Sieben-
bürgen, an die Stände desz Königreichs 
Pohlen überschicket. Sampt der Beant-
wortung auff vorstehendes Manifest. 
(Bécs), 1656. — 2. Illustr. ac Seren. 
Prineipis Georgii Bagotzi Litterae. Ad 
omnes Regni Poloniae proceres. Ex Cas-
tris prope Leopolim scriptae. Hely nél-
kül, 1657. (A levél kelte: die ultima 
Januar 1657.) — 3. Copia literarum Cels. 
Transylvaniae Prineipis Georgii Rakocii 
Comitis Siculorum .. . Ad Rev. admodum, 
111. & Nob. Dnn. Sacri Romani Imperii 
Electorum, Principum & Ordinum ad 
praesentem Deputationis Imperialis Con-
ventum Deputatos Consiliarios, Legatos 
& Mandatarios. Hely n., 1657. (Hasábosan 
latin-német szöveg. Külön német kiadás: 
Hely n., 1657. A levél kelte: «Gegeben in 
Vnserm Lager zu Prodeck am Bug, den 
7. Maji. Anno 1657.»). — 4. Copia Lite-
rarum Cels. Transylvaniae Prineipis 
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Georgii Rakocii, Comitis Siculorum, Ad 
III. Et. Exc. Comitem in Zamoscie, Tar-
now, Et Ostrog, D. Joannem Zamoyski, 
Regni Poloniae Pocillatorem, Guberna-
torem Calussiensem, . . . De Dato ex Cas-
tris ad Krasnikum positis, die 23. Április 
1657., 4-rét 6 levél. (A 3. levélen kez-
dődik a latin levél német fordítása; a 
4-iken pedig van Zamoyski János felelete 
latinul és németül). — 5. Copiae Litera-
rum Ad Regiam Majestatem Sveciae & 
Suam Seren. Elector. Brandenburgensem, 
a Principe Transylvaniae missarum. Anno 
1657, (Három levél.) — 6. Abdruck Zweyer 
an Ihre Königl. Maytt zu Schweden . . . 
von Seiner Fürstl. Gn. Georgio Rakoczi 
jüngst abgegangenen Schreiben. Gedruckt 
im Jahr 1657. Hely n. (Az elsőnek kelte: 
Gegeben im Lager bey Landshut den 11. 
Mártii. Anno 1657.; a másodiké: Gegeben 
im Feldlager bey Orsinow den 23. Mártii 
Anno 1657). — 7. Ausschreiben, Welches, 
Ihr Fürstlich Gnaden in Siebenburgen, 
Georgius Ragotzovius, Herr in den Gren-
tzen des Königreichs Hungarn . . . das 
Königreich Polen betreifend, ergehen las-
sen. Hely n., 1657. (Külön a latin szöveg). 

— 8. Manifest Von Georgius Ragotsky 
Prins von Transilvanien. Vervattende de 
Redenen waer om Hy metsyn Chrijchs-
Macht int Komisck-Rijck Polen vait. Tot. 
Cleef. Cleve, 1657. (Ezen hollandi mani-
festum után következik a latin). — 9. 
Abdruck Etzlicher an die Kön. Maytt. zu 
Schweden, und Se. Churfürstl. Durch, 
zu Brandenburg, von des Fürsten in Sie-
benbürgen Herrn Georgii Rakoczy Fürstl. 
Gn. geschickter Schreiben. Hely n., 1657. 
(A latin eredeti ugyanezen évben jelent 
meg hely n. nyomt.). — 10. A két Rákóczi 
György fejedelem, levelezése ... Szerkeszté 
Szilágyi Sándor. Bpest, 1875. Két hasonm. 
— Levele Petky Istvánhoz, Csík-Szent-
Imre 1653. szept. 29. (Hetilap 1853.56. sz.). 

Id. Bethlen Imre gróf, II. R. Gy. ideje. Nagy-
Eoyed , 1829. — Gr. Kemény József, Történelmi 
és irodalmi kalászatok. Pest , 1861. 201., 209.1. 

— II. R. Gy. diplomácziai összeköttetéseihez. 
Bpest, 1874. (Mon. Hung . Hist. I. oszt. Diplo-
m a t a r i a 23 . k ö t e t ) . — Vasárnapi Újság 1 8 9 1 . , 

51. SZ. arczk. — Szabó-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár II., III. 1. rész. — II. R. Gy. felelete 
az"„Innocentiae Transylvaniae"-ra (1653 — 
1659). A fejedelem megbízásából írta Basire 
Izsák. A durhami káptalan levéltárából közli 
Kropf Lajos. Bpest, 1888. — Szilágyi Sándor, 
II. Rákóczi György. Bpest, 1891. (M. Tört. 
É l e t r a j z o k ) . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
387. 1. (Ballagi Aladár). 

Rákóczy János (rákóczi), megyei fő-
jegyző, R. György birtokos és Rákóczy 
Klára fia, szül. 1821. körül Tápió-Szelén 
(PestmJ, földbirtokos, ügyvéd és Pest-
Pilis-Solt megyék aljegyzője volt, midőn 
1848-ban magyar pénzügyminisztériumi 
titkárrá neveztetett k i ; a honvédelmi 
bizottmány alakulása után ennél elnöki 
titkár lett. 1849. ápr. lé . után miniszteri 
tanácsossá neveztetett ki; május 9-től 
júniusig kecskeméti kir. kormánybiztos-
ként működött; innét küldte Szegedre 
jelentéseit és terveit; proklamácziókat 
nyomatott és fegyverek készítésére adott 
ki rendeletet. A világosi fegyverletétel 
után külföldre menekült, 1851. szept. 22. 
a pesti haditörvényszék in contumaciam 
halálra ítélte. 1861-ben Pestmegye fő-
jegyzőjének választatott; majd az alkot-
mány visszaállítása után ismét főjegyzője 
lett a megyének. 1869. márcz. 18. a 
duna-pataji (Pestm.) kerület országgyűlési 
képviselőnek választotta baloldali pro-
grammal. Megh. 1878.márcz.8. Rákóczon. 
— Munkája: Pest-Pilis- és Solt t. e. 
megyéknek az 1848-ik évi XI. t.-cz. alapján 
és szellemében hozott határozatai. Az 
árvaügyekben. Pest, 1861. — Ország-
gyűlési beszédei a Naplóban vannak. 

M. Hirlap 1851. 568 . S z . — Nagy Iván, M a g y a r -
ország Családai IX. 608. 1. — Budapesti Köz-
löny 1869. 827 . s z . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — 
Köszeghi Sándor, Nemes családok Pest vár-
megyében. Pest, 1899 . 311.1. és gyászjelentés. 

Rákóczy Karolina (Toronyay).— Mun-
kája : Magyar nemzeti szakácskönyv ezer-
egy vénynyel és leírással. Rákóczy Erzsé-
bet, Rákóczy Ilona, Rákóczy Terézia 
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Rákóczy Mária és Rákóczy Zsuzsánna 
közreműködésével. Bpest, 1898. 

ítf. Könyvészet 1898. 

Rákóczi Károly, vásárbiztos, a buda-
pesti házfelügyelők egyesületének elnöke. 
Mayer családi nevét 1890-ben változtatta 
Rákóczira. — Munkája: A házmester-
kérdés és annak rendezése. Bpest, 1902. 
(Az előszót írta Yázsonyi Vilmos). 

Századunk Névváltoztatásai 186. 1. — M. 
Könyvészet 1902. 

Rákóczy Lajos, nyug. fő- és székvárosi 
községi tanító, R. József hentesmester és 
Csekó Erzsébet fia, szül. 1844. aug. 25. 
Váczon (Pestm.), hol a gymnasium négy 
osztályát végezte. 1859. okt. Heréden 
(Nógrádm.) segédtanítói állást foglalt el, 
hol egy évet töltött; azután Kálióba 
(Nógrádm.) ment szintén segédtanítónak 
és 1861. jún. 13. s 14. magán úton letette 
a tanítóképesítő vizsgálatot. Kállóról Hé-
víz, majd Tura községekbe (Pestm.) jutott 
s.-tanítónak, illetve kántorsegédnek. 1862. 
okt. Pestre jött a kir. kath. férfitanító-kép-
zőbe, a hol mint II. éves tanítójelölt okle-
velet nyert. 1863. Gschwindt Mihály gyer-
mekeinek a nevelője lett Győrött. 1864. 
szept. 26-tól pestvárosi tanító volt 1902. 
aug. l-ig, mikor nyugalomba vonult; ez 
alkalomból kartársai, élükön Minké Béla 
igazgatóval, jún, 16. az iskola dísztermé-
ben tiszteletére ünnepélyt rendeztek. 1868-
ban közreműködött a népnevelők pesti 
egylete megalakításában, melynek 1870-
ben jegyzője lett. 1869 végén és 1870. 
elején részt vett az 1870. aug. tartott 
országos tanítói gyűlés szervezésében. 
1878-ban a székes-főváros tanácsa ki-
nevezte a tankönyveket biráló bizottság 
tagjává, mely tisztéről azonban már 1879-
ben lemondott. 1896-ban megalakítani 
segítette a kőbányai kereskedők, iparosok 
és gazdák körét, melynek két ízben hat 
évig titkára volt; a humanitás I. kőbányai 
jótékony egyesületnek szintén titkára volt 
tíz évig és öt hónapig. 1905-ben mind a 
két titkári tisztségéről lemondott. (1882-

ben a róm. kath. vallásról az ev. ref. 
vallásra tért át.). — Czikkei az Iskolaba-
rátban (1867. A tanítói állás újra szerve-
zésének kérdése); a Néptanítók Lapjában 
(1870. A néptanítói állás Magyarországon 
szellemileg és anyagilag emelendő, Is-
kolai igazgatás és igazgató-tanító). —• 
Munkái: 1. A községi iskola a társadalom-, 
állam- és művelődéshez való viszonyban. 
Válaszul e pályakérdésre: «Mily előny 
és haszon háramlik a községi iskola által 
a társadalomra és művelődésre ?» Díj-
koszorúzott pályamű. Pest, 1871. — 2. 
Természetrajz a népiskolák számára. 
Módszertani alapelvek szerint. Lüben 
Ágost után . . . U. ott, 1872. (2. kiadás 
1875.). — 3. Földrajz a fővárosi nép-
iskolák III—VI. osztályai számára. Pálya-
nyertes mű. Térképpel. Bpest, 1881—83. 
Négy füzet. Ism. Néptanítók Lapja 1881. 
561. 1. (II. oszt, 2. kiadás 1882., 3. k. 
1883., 5. átdolg. k. 1885., 6. k. 1886., 7. 
k. 1887., 8. k. 1888., 9. k. 1889. szövegbe 
nyomott ábrákkal; IV. oszt. 2. jav. k. 
1885., 3. jav. k. 1890. 4. jav. k. 1895., 
5. jav. k. 1896. és 97., új leny. 1901.; 
V. oszt. 2. jav. k. 1883., 3. jav. k. 1885., 
4. jav. k. 1887.; VI. oszt. 2. jav. k. 1883., 
3. jav. k. 1886. és 1889. U. ott.). — 4. 
A humanitás I. kőbányai jótékony egye-
sület története 1884—1904. Bpest, 1904. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áron, M. n é p -
i skola i tanítás története. Bpest , 1881. 423., 
350. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1886—90. — 
Budapesti Hirlap 1902. 162. s z . é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Rákóczi László (rákóczi és felső-va-
dászi gróf), sásosi főispán, gróf R. Pál 
országbíró és hethesi b. Pethe Anna fia, 
Zrínyi Miklós költőnek barátja volt. Midőn 
1662-ben Váradnál a törökök ellen vitézül 
harczolt, megsebesült és fogságba esett, 
hol sebében meghalt. — Börtöni éneke 
maradt fenn, melynek két ujabb átdolgo-
zása is ismeretes. 

Thaly Kálmán, Régi M. V i t éz i É n e k e k . P e s t , 
1864. 171—181. 1. 
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Rákóczi Márton, a magyar udvari 
kanczellária Írnoka; saját vallomása 
szerint nem a híres felső-vadászi Rákó-
cziak nemzetségéből való; rákói (Turóczm.) 
származású. Tanulmányainak folytatása 
végett külföldre ment és ott «mester» 
czímet nyert, kivált a költészetben tűnt 
ki. Származása helyétől «Martinus a 
Rakov»-nak, máshol pedig «Rakovszky»-
nak is nevezte magát; az akkori szokás 
szerint «us» latin végzettel cRákóczyus»-
nak neveztetett el. — Munkái: 1. Elegiac 
Et Epigrammata Ad aliquot Nobiles, & 
Doctissimos Yiros, Mecaenatesq. fidelis-
simos, scripta Pragae. A Martino Rakocio 
Tvrociensi. Addita est praeterea Lamen-
tatio Ieremiae Prophetae, quae hoc tem-
pore quadrat ad aerumnas Pannoniorum, 
& gentium a Turcis oppressarum . . . 
Anno M. D. LVI. (Prága). — 2. Descriptio 
Vrbis Lunae Boiemicae facta Elegiaco 
Carmine.. . Addita est praeterea eiusdem 
Oratio, qua respondendum erat Dominis 
praesidentibus, & Senioribus Lunae, 
quum ei commendaretur regimen Scholae, 
cum nonnullis alijs scriptis. U. ott, 1558. 
— 3. Ad serenissimum Principem, Et 
Dominum Maximilianum, Dei gratia 
Regem Bohemiae &c . . . . Et Causis 
Mutationum Regnorum. Imperiorumq., 
in plerisq. ad imitationem Aristotelis, 
scriptus Carmine . . . Additum est prae-
terea Encomium spectabilis & Magnifici 
Domini Palatini Regni Hungáriáé &c. Et 
eiaculatio ad Magnificum Dominum Ma-
gistrum Curiae &c. Viennae, 1560. — 4. 
Poemata Quae dam De Morte Virtute, 
Eruditione, Humanitate, Et Pietate prae-
stantium Virorum, Joannis Tapinaei, No-
tarij Gutebergensis: S. Mathiae ministri 
Verbi Dei: & Simonis Pampae, unius 
ex praecipuis Literatis Gutebergensibus. 
Pragae, 1569. — 5. De Magistrate Po-
litico, Libri Tres. Ad S. Caes. Rom. 
Maiest. Maximilianum Secundum, Do-
minum et Imperatorem Clementissimum 
. . . scripti Carmine Elegiaco. (Lipsiae), 

1574.—Gyászverse van a Divo Maximi-
liano II. Praga, 1577. cz. munkában. 

Horányi, Memoria HI . 138. 1. (Neve Ea-
kovszkynak írva). — Magyar Tudom. Érte-
kező. Pest, 1862. I. 250.1. — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 1. rész 131., 136., 142., 
173., 188. I. 

Rákóczy Sámuel, mérnök, szül. 1849-
ben Selmeczbányán, hol középiskoláit és 
1868-tól a bányászakadémiát végezte, ki-
ment Görögországba s ott Athenben hét 
évet töltött; onnét visszatérve kinevezték 
kincstári mérnöknek és Szélaknán (Hont-
megye) töltött 12 évi szolgálat után egy 
gyűlés alkalmával összezördült és ennek 
következtében otthagyta szolgálatát, még 
a végkielégítést is visszautasította. Ez-
után mint tagosítómérnök Alvinczen és 
Szászvárosban (Erdély) működött 1895-ig. 
Több év óta Budapesten tartózkodik. — 
Czikke a Természettudományi Közlöny-
ben (1884. A theodolit-mérésről). — 
Munkája: Gyakorlati földszint- és bánya-
méréstan. A legújabb mérő műszerek: 
theodolithek, nivelláló-műszerek, tachy-
meterek, Aneroid és holosterique baro-
méterek leírása s alkalmazása. Útmuta-
tás : gyűrűzeti, magassági ós síkfölvé-
telek térképezésében, helyi érdekű utak, 
vasutak, alagutak, vízvezetékek kijelölé-
sében. Felmérő és építkező : bánya-, 
kohó- és erdőtisztek, bányahatósági tiszt-
viselők használatára, a legújabb kútfor-
rások nyomán. Selmeczbánya, 1885—86. 
Két rész 4 táblával. 

)I. Könyvészet 1886. — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete és Rákóczy Sámuelné szives közlése. 

Rakodczay Pál, állami polgári iskolai 
tanár, szül. 1856. jan. 15. Pesten; négy 
gymnasiumot végzett, a mikor a tanulásba 
beleunva könyvkereskedősegéd lett és a 
szinésziskolába akarta magát fölvétetni; 
azonban hangja és alakja miatt nem 
vették fel; azért könyvkereskedő maradt 
hetedfél évig. Családi körülményei miatt 
nem mehetvén vidéki színésznek, elemi, 
úgyszintén polgári iskolai vizsgát tett és 
mint néptanító nyert alkalmazást. Azon-
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ban folyton rajongott a színészetért, mint 
műkedvelő és Shakspere-recitator több-
ször föllépett, így 1887-ben Shylok szere-
pében. is Kolozsvárt. 1892-ben színtársu-
latot szervezett és mint színigazgató szor-
galmasan kultiválta a classikus darabo-
kat. 1901. szeptemb. óta állami polgári-
iskolai tanár Hajdú-Szoboszlón. — Czikkei-
ben legnagyobbrészt a színészet múltjával, 
jelenével és a színi kritikával foglalko-
zik ; czikkei a következő lapokban és 
folyóiratokban: M. Szemle (1881—82); 
Fővárosi Lapok (1881., 1891. Prielle Cor-
nelia ünnepe, 1892. A dráma a vidé-
ken, 1893. Az akczió és a szavalat Duse 
játékában); Színészed Közlöny (1881. sz. 
Betölt a mérték, ibolyák Vasvári Ko-
vács Ferencz sírjára); Koszorú (1882. 
Lewinski mint szavaló, 1883. Szerdahelyi 
és Halmi, Szigeti József és könyvism., 
1886. Kántorné); Szegedi Hiradó (1882. 
270—272. sz. Molnár György és a magyar 
színészet, 1883.); M. Thália (1882); P. 
Napló (1882—83.); Magyar Újság (1882.); 
az aradi Alföld (1882. A nemzeti szín-
házból, Hamlet a nemzeti színházban, 
Molnár György és a magyar színészet, A 
hol németül unatkoznak); Pesti Hirlap 
(1884., 1903. sz. Náday); Képes Családi 
Lapok (1885. Régi színészi fogások, 1891. 
Prielle Cornelia mint Hidassyné); M. 
Salon (1886. Sz. Prielle Cornelia, 1903. 
Jókai); Ország-Világ (1890. Tanulmányok 
a párisi színészetről, 1891. A legújabb 
premiere hősei); Nemzetközi Művészeti 
Szemle (1893. Duse mint Nóra); Győri 
Közlöny (1894. 34. sz. «Rafael» és szer-
zője); Művészeti Lapok (1896. A haldokló 
népszínmű); Színészek Lapja (1897. Zak-
kone mint Kean, 1898. Valami Hamletről, 
Shakespeare - tanulmányok); M. Kritika 
(1899. «III. Rikhard» problémája); Közér-
dek (1899. 38. sz. Az ember tragédiája, 
eszméje); Tanulók Lapja (1901. Hogy kell 
szavalni a «Vén czigány»-t ? 1902. A 
színész alkotása, 1904, Drámai jellemek); 
M. Paedagogia (1902. A magyar nyelv 

tanításának új módszere a nemzetiségi 
iskolákban); Polgári Iskolai Közlöny (1903. 
A ragozó módszer a nemzetiségi iskolák-
ban, 1904. A ragozó módszer kérdéséhez); 
Uránia (1904. Dugonics hatása Katonára). 
— Munkái: 1. Színpadi tanulmányok. 
Bpest, 1881. (Ism. Ellenőr 129. sz.). -
2. A színészet rendszere. U. ott, 1884. — 
3. Jászai Mari mint Elektra. Tanulmány. 
U. ott, 1891. — 4. Prielle Cornelia élete 
és művészete 50 éves színi pályája emlé-
keül. 7 képpel. U. ott, 1891. — 5. A 
színészet a művészetek rendszerében. 
Aesthetikai párbeszéd. Kecskemét, 1896. 
(Különnyom. a Művészeti Lapokból). — 
6. Julianus Apostata. Történeti tragoedia 
öt felv. U. ott, 1897. — 7. Szigligeti Ede 
élete és költészete. Pozsony. 1901. (Nem-
zetünk nagy költői 14.). — 8. Katona 
József élete és költészete. U. ott, 1901. 
(Nemzetünk nagy költői 15.). — 9. Madách 
Imre élete és költészete. U. ott, 1901. 
(Nemzetünk nagy költői 16.). — 10. 
Dramaturgia. U. ott, 1902. (Tudományos 
Zsebkönyvtár 107. Ism. Vasárnapi Újság 
25. sz.). — 11. Magyar nyelvtan. A mon-
dat tárgya az igeragozás alapján. Ide-
gen ajkú tanulók használatára. Tanító-
képző intézetek számára. U. ott, 1904. — 
12. Ugyanaz. A közép- és polgári iskolák 
I. és II. osztálya számára. U. ott, 1904. 

— 13. Útmutató a magyar nyelvnek ide-
gen ajkú tanulók számára ragozó mód-
szer szerint való tanításához. Függelék : 
Tárgyas-e vagy határozott ? (Nyelvtörté-
neti tanulmány). U. ott, 1904. 

Szöllösst/ Károly, Huszonöt év egy magyar 
lap életében. Az „Alföld" 25 éve. Arad, 1886. 
19., 24.1. — Kiszlingstein Könyvészete. — M. 
Könyvészet 1891., 1897., 1901., 1902., 1904. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 389., X V I I I . 490. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Rakodczay Pálné (Mihálka Rózsa), 
volt tanítónő, előbbinek neje, Mihálka 
Endre szabómester és 1848—49. honvéd-
őrmester leánya, szül. 1854. nov. 1. 
Ozorán (Tolnám.); 1873—76-ban a budai 
tanítónőképzőben tanult és ott nyert ok-
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levelet; 1876-tól 1882-ig a gazdasszonyok 
egylete árvaházában mint tanítónő mű-
ködött ; 1882. aug. 30. férjhez ment 
Rakodczay Pál budapesti elemi iskolai 
tanítóhoz. — Czikkei az Ország-Világban 
(1892. Képesítő előtt, A kortina mögött, 
1895. Milyen asszony kell a férfiaknak?); 
a Fővárosi Lapokban (1893. Két keresz-
telő, Öreg anyám); A Mi Otthonunkban 
(1894. Párisban); a Budapesti Hírlapban 
(1895. máj. 22. Csöndes mise, 1896. 
jún. 2. Májusi eső, okt. 13. Szökőhegyen, 
okt. 16. Pinczeszer, decz. 16. Mikor köd 
esik, 335. sz. Roráte); az Én Újságom-
ban (1896. Búza között); a M. Lányok-
ban (1896. Trieszt); a Brassói Lapokban 
{1897. okt. 19. Királyjárás Budapesten: 
Salvini mint Bánk bán) ; a Magyarság-
ban (1901. decz. 24. Séta a nemzeti 
szalonban, Dercze névvel). Súlyos beteg-
sége miatt évek óta nem ír. — Munkái: 
1. Püspök helyett püspök kocsisa. Bpest, 
év n. (M. Mesemondó 96.). — 2. Az 
Isten megsegít. U. ott, év n. (M. Mese-
mondó 109. sz.). 

Budapesti Hirlap 1896. 355. Sz. é s f é r j e 
Rakodczay Pál sz íves közlése. 

Rákos Béla, uradalmi állattenyésztési 
intéző, szül. 1859-ben Szentesen (Cson-
grádm.), hol atyja városi rendőrfőkapi-
tány volt; középiskolai tanulmányait 
Gráczban és Szegeden végezte ; itt tett 
érettségi vizsgát a főreáliskolában. Majd 
elvégezte a felsőbb gazdasági tanfolya-
mot a m.-óvári gazdasági akadémián és 
az állatorvosi tanfolyamot Budapesten. 
Ezután Pallavicini Sándor őrgróf mind-
szent-algyői uradalmában nyert alkal-
mazást mint gazdasági segédtiszt, majd 
később tiszt. 1893 óta ezen uradalom 
állattenyésztésének vezetésével van meg-
bízva, mint uradalmi állattenyésztési 
intéző. Hivatalos alkalmazása előtt és 
azután is beutazta Magyarországot, Ausz-
triát és Németországot. — Szakczikkei 
az állattenyésztés köréből a Gyakorlati 
Mezőgazda, a Köztelek, az Állattenyész-

tési és Tejgazdasági Lapok hasábjain 
jelentek meg. — Munkája': A sertés-
orbáncz és annak oltása. Állatorvosok, 
gazdák, állatorvosi és gazdasági taninté-
zeti hallgatók számára. 4 ábrával a szö-
vegben. Kassa, 1889. 

M. Könyvészet 1889. — Kóssa Gyula, M a g y a r 
Állatorvosi Könyvészet . Bpest, 1904. 184. 1. 

Rákos Ernő, honvédszázados, szül. 
1856. jan. 12. Szentesen (Csongrádm.); 
öt gymnasialis osztályt végezve, 1878-
ban a honvédséghez besoroztatott; a 
Ludovika Akadémiának tisztképző tan-
folyama elvégezte után 1880-ban had-
nagygyá neveztetett ki s három évig 
csapatszolgálatot teljesített s egy évig 
zászlóalj-segédtiszt volt. Végezte a fel-
sőbb tiszti tanfolyamot és azután három 
évig ezred-segédtiszti minőségben volt 
alkalmazva, miközben 1886-ban főhad-
nagy lett. Ezután a honvédelmi minisz-
térium II. ügyosztályába rendeltetett be 
s ott kilenczedfél évig működött, mialatt 
1892. novemb. 1. századossá lépett elő, 
majd csapatszolgálatra osztatott be s 
mint századparancsnok az 1. honvéd-
gyalogezrednél tesz szolgálatot. 1897—98. 
végezte a törzstiszti tanfolyamot és azóta 
mint törzstisztjelölt van nyilvántartva. 
A katonai érdem-érem tulajdonosa. — 
A Ludovika Akadémia Közlönyének leve-
lező tagja (czikke 1889 : Olaszország 
gyarmatosítása a Vöröstenger partján, 
egy térképpel). — Munkái: 1. Vademe-
cum a hadi játék vezetéséhez. Bpest, 
1885. — 2. A szabadságolt állományú 
m. kir. honvédtiszt zsebkönyve. Útmuta-
tás úgy a szolgálatban, mint a szolgá-
laton kívüli viszonyok között. U. ott, 
1886. (Székesfejérvárt nyomatott). — 3. 
Zsebkönyv a m. kir. honvédgyalogság 
altisztjei és altiszti iskolásai számára. 
U. ott, 1889. Két kötet. (Ism. Ludovika 
Akadémia Közlönye 1890. 2. kiadás 
1892., 3. k. 1894. U. ott). — 4. Az 
osztrák-magyar hadsereg csapat- és 
sereg-hadtestei szervezete. Képletileg fel-
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tüntetve. U. ott, 1891. — 5. Az európai 
államok haderejének képleti összehason-
lítása. U. ott, 1893. — 6. Zsebkönyv a 
tartalékos m. kir. honvédtisztek, orvosok 
és tisztviselők számára. Útmutatás úgy 
a szolgálatban, mint a szolgálaton kívüli 
viszonyok között. U. ott, 1894. (3. kiadás, 
4. k. 1897., 5. k. 1898. U. ott). — 7. 
Gyalogsági gyakorlati szabályzat kivo-
nata. A m. kir. honvédgyalogság altisztjei 
és altiszti iskolásai számára. Ugyanott. 
1894. és 1900. — 8. A gyalogsági és 
lovassági altiszti iskolások zsebkönyve 
U. ott, 1895. — 9. A cs. és kir. hadapród-
iskolák és Ludovika Akadémia felvételi 
vizsgálatára előkészítő segédeszköz. U.ott, 
1895. — 10. Hadsereg-szervezet kérdés 
és feleletekben. A cs. és kir. közös had-
sereg és a m. kir. honvédség altisztjei és 
altiszti iskolásai számára. U. ott, 1899. 
és 1901. — 11. Fegyver-utasítás kérdés és 
feleletekben a cs. és kir. közös hadsereg 
és a m. kir. honvédség altisztjei és al-
tiszti iskolásai számára. U. ott, 1900. — 
12. Szolgálati szabályzat kérdés és fele-
letekben. A cs. és kir. altisztjei és altiszti 
iskolásai számára. U. ott, 1900., 1904. 
Két rész. — 13. Útmutatás a tűzharczra. 
Kivonat a lovassági gyakorlati szabályzat-
ból kérdés és feleletekben. A lovasság 
altisztjei és altiszti iskolásai számára. 
U. ott, 1901. — 14. Fegyver-utasítás 
kérdés és feleletekben . . . U. ott, 1901. 
— 15. Illetékszabályzat kivonata. Az 
al t isztek. . . számára. U. ott, 1901. — 
16. Tereptan kérdés és feleletekben és a 
Rocksandics-féle távmérő használata. A 
cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. 
honvédség al t iszt jei . . . számára. U. ott, 
1901. — Ezen munkák részben németül 
is megjelentek Budapesten. — írói jegye 
R. E., melyet ezen munkák czímlapjain 
használt. 

M. Könyvészet 1886., 1891. , 1894., 1897. — 
Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 686. 1. — 
A honvédség Névkönyve. B u d a p e s t , 1903. 
151. 1. 

Rákos István, szék- és fővárosi igaz-
gató-tanító, R. György asztalos-mester 
és Horváth Mária fia, szül. 1867-ben 
Székesfejérvárt; középiskolai tanulmá-
nyait Budapesten a kegyesrendieknél 
végezte. Tanítói oklevelet 1889-ben nyert 
az akkori bpesti róm. katholikus tanító-
képzőben ; azóta van a székesfőváros 
szolgálatában. 1890. polgári iskolákra és 
algymnasiumokra torna-oklevelet is nyert. 
1901—902. a magyar tanítók kaszinójának 
titkára volt és részese azon mozgalom-
nak, mely a népnevelők egyesületével 
való fúzióval alapját vetette a magyar 
tanítók otthonának. 1902-ben a 2400 
koronás Rökk Szilárd-féle tanítói ösz-
töndíjjal első izben kitüntetett 13 székes-
fővárosi tanító között volt ő is. 1903. az 
V. ker. Lipót-téri iparos tanoncziskola 
igazgatója s 1904. az I. ker. zugligeti 
községi elemi népiskola vezetője lett. 
Oktatásügyi vitatételes előadást tartott a 
budapesti (budai) tanító-egylet közgyűlé-
sein : Az elemi rajzoktatásról, A vers-
tanítás, szavalás az elemi oktatásban, 
Az elemi iskolai ünnepekről. — Czik-
kei és költeményei a Buda és Vidéké-
ben (1892—95. vezér- és tárczaczikkek); 
a Katholikus Szemlében (1900. költe-
mény) ; a Népnevelők Lapjában (1902.); 
a Néptanítók Lapjában (1897. 1898. A 
közegészségügy és a népiskola); az Eötvös-
alap 1904. évi Jelentésében (Megemlé-
kezés Lakits Vendelről). — Munkái: 1. 
Gyulányi Adolf, fővárosi elemi- és ipar-
iskolai igazgató . . . élete és működése. 
Huszonöt éves tanítói működése alkal-
mára. Debreczen, 1892. (Felolvastatott 
1892. márcz. 5.). — 2. Ó-budai élet. 
Bpest, 1895. — 3. Rákos István költe-
ményei. U. ott, 1898. — 4. U ton, útfélen. 
Költemények. U. ott, 1903. (Ism. Vasár-
napi Újság 47. sz., Új Idők, Néptanítók 
Lapja, Népnevelők Lapja). 

Pesti Napló 1898. 125. s z . é s ö n é l e t r a j z i 

a d a t o k , 

Rákosi András énekszerző a XVII. 
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század elejéről. — Munkája: Szép His-
tória egy Pharisaeus és egy Publicanus-
nak Imádságokról; melyben mind az 
Maga hívőknek és az Maga meg ismér-
teknek Könyörgesek, rövid válaszszal 
megiratik. Autore Andrea Rakosino: Ad 
Notam: Gondolkodgyál Ember az te 
bűneidről, &c. (Fametszet, mely lakomát 
ábrázol, zenészekkel.) Nyo(matott 1638. 
eszt)endőben, Kolozsvár, 4-rét 3 ív — 
12 sztalan levél. (Végső verse : Székel 
földen lakván Szent Pálon ezt írám, Az 
Tizen-háromban Ezer-Hatszáz után, Isten-
től jobb időt, s egésséget várván, Kit 
tudom meg-is ád az Imádság után. Finis. 
Ezen könyv ma ismert egyetlen példá-
nyában a czímlap aljának egy része, 
épen ott, hol a nyomtatási év állott, ki 
van szakadva, hogy azonban ott 1638 
évszám állott, kétségtelen. Megvan ugyanis 
azon gyűjteményes kötetnek, melyből a 
leírt egyetlen példány került, 1848-ban 
készített és néhai Kriza Jánossal közlött 
lajstroma, melyben ezen könyv röviden 
így van czímezve : «Szép história a Phari-
seusról és Publicanusról. Rákosi András. 
1638». Ezen évszámot a lajstrom készí-
tője az akkor még ép czímlapról vette 
s az nem vonatkozhatik másra, mint a 
nyomtatásra, minthogy az íratás ideje az 
utolsó vers szerint 1613. Hogy kolozs-
vári nyomás, bizonyítja Abrugyi György 
kolozsvári nyomdásznak ajánlása. A 
könyv utolsó levelének hátlapját a világ 
teremtését ábrázoló fametszet foglalja el, 
mely Sztárai Miklósnak Kolozsvárit 1581-
ben nyomtatott Özönvíz históriájában is 
látható. E bibliai alapra épített erkölcsi 
irányú tanköltemény egyetlen példánya 
megvan az Erd. Múzeum könyvtárában. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 297. 1. 

Rákosi Béla, orvos-sebészdr., rendőr-
orvos, szül. 1841-ben Acsádon (Vasm.), 
hol atyja Kremszner János (ki családi 
nevét, gyermekeivel együtt 1867-ben 
változtatta Rákosira) a Szegedyek gazda-
tisztje volt. R. az orvosi tudományokat 

a bécsi egyetemen hallgatta s 1864-ben 
ott nyert orvosdoktori oklevelet. Községi 
orvos volt Gyergyó-Szent-Miklóson (köz-
ben segédorvos a lipótmezei tébolydában); 
később a váczi állami fegyintézet orvosa; 
jelenleg gyakorló-orvos és rendőrorvos 
Budapesten és a budapesti kir. orvos-
egyesület tagja. — Czikkeket írt a Jog-
tudományi Közlönybe (A börtönügyi 
szakosztályban tartott felolvasás), a Gyó-
gyászatba (1871. A járványos toroklob 
Gyergyó-Ditrón), A pestisről), a Toldy Ist-
ván szerk. Nemzeti Hírlapba; a Reformba 
(1872. Elmebeteg-statisztika), a Budapesti 
Hírlapba (orvosi tárczák). — Munkái: 
1 .4 bűnügyi lélektan alapvonalai. A német 
birodalom büntető törvénykönyv alapjára 
fektetve orvosok és jogászok számára. 
Bpest, 1876. — 2. A betegápolás otthon 
és a kórházban. Kézikönyv családok és 
betegápolónők számára. írta Billroth 
Tivadar, magyarra ford . . . U. ott, 1882. 
— 3. A természettani gyógyrendszerek 
tankönyve orvosok és orvostanulók szá-
mára. írta Rossbach M. J., ford. . . U. 
ott, 1883. 85 fametszettel. — 4. A fegy-
intézeti élelmezés próbája súlymérések 
alapján. Felolvastatott a magyar jogász-
egylet börtönügyi bizottságának 1890. 
ápr. 16. ülésén, U. ott, 1891 (Magyar 
Jogászegyleti Értekezések VI. 5.). 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 
Magyarországban. Bpest, 1876. 104. 1. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Századunk név 
változtatásai. B p e s t , 1895. 186. 1. — Pesti 
Alfréd, Magyarország orvosainak Evkönyve . 
Bpest, 1899. 161. 1. 

Rákosi György (aldobolyi), ev. ref. lel-
kész, R. Lajos ev. lelkész és menyői és 
jobbágy telki Tolvaly Ágnes fia, született 
1862. okt. 27. Lukafalván (Maros-Torda-
megye); a gymnasiumot a marosvásár-
helyi ev. ref. kollégiumban 1880-ban, a 
theologiát Nagy-Enyeden 1884-ben a papi 
vizsga letételével végezte. Az 1884—85. 
tanévet a marburgi, az 1885—1886. az 
utrechti egyetemen töltötte. A szünidő-
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kön beutazta Német-, Olasz-, Franczia-
országot, Belgiumot és Hollandiát. Az 
1886—87. tanévben a kolozsvári ev. ref. 
főgymnasiumba vallástanárnak hívták 
meg. Három évig a szászvárosi ev. ref. 
gymnasiumnál volt vallástanár; 1892. 
febr. 16. a nvárád-szentannai ref. egy-
házközség (Maros-Tordam.) lelkészi hiva-
talát foglalta el, hol jelenleg is működik. 
— Czikkei a Prot. Egyh. és Iskolai Lap-
ban (1885. Vallás és theologia, 1886. 
Hogy is mondta Luther ?); az Erdélyi 
Prot. Közlönyben (1886. Egyházválság 
Hollandiában, A protestantismus hely-
zete Italiában, A nápolyi gályarabok, 
1887. külföldi rovatát vezette, Chiesa 
Libera d'Italia, 1892. Bod Péter idejében 
és most, János evangyéliumáról, 1905. 
Bírák III. 24. és 1. Sámuel XXIV. 3.); 
az erdélyi ev. ref. egyházkerület Név-
könyvében (1902. A nyárád-szentannai 
ev. ref. egyházközség története); a Prot. 
Szemlében (1902. Erdélyi egyházközségi 
élet a XVII. százedban). — Munkája: 
Luther Wormsban. Egyháztörténelmi ta-
nulmány. Budapest, 1901. (Átdolgozva a 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1886. év-
folvamából.) — Kéziratban : Gályákra 
hurczolt magyar protestáns papok, sajtó 
alá rendezve. 

•W. Könyvészet 1901. és önéletr. adatok. 

Rákosi Gyula (mindszenti), egyetemi 
IV. éves joghallgató és hírlapíró, Rákosi 
Jenő író és főrendiházi tag fia, szül. 1881. 
júl. 2-án Budapesten. — Az utóbbi idő-
ben a Budapesti Hírlapba és a Divat-
Ujságba néhány tárczaczikket írt Bock 
álnév alatt. — Munkája : Családi Kir adó 
1893., 1894. és 1895. évek április, május 
és június hónapjaiban, a mikor is heten-
kint egyszer jelent meg, tehát évenként 
12—13 szám. (A Cs. H. 8-rét 4 oldalas 
újság, a családi eseményeket derűs han-
gon tárgyalta). 

Sebők Zsigmond szives közlése. 

Rákosi Imre, jogi doktor, kir. ügyész, 
R. Gyula (nagykereskedő és magyar-

osztrák konzul Bariban) fia, Rákosi Jenő 
és Viktornak unokaöcscse, szül. 1868. 
júl. 12. Triesztben; a jogot Budapesten 
végezte, ugyanott avatták jogi doktorrá 
1892-ben. Ügyvédi oklevelet 1894-ben 
szerzett. 1893-ban lépett állami szolgá-
latba, midőn aljegyzővé neveztetett ki a 
fiumei kir. törvényszékhez; ugyanott 
1894-ben jegyzővé lépett elő. 1895-ben 
Pécsre kir. alügyészszé neveztetett ki, 
1900 óta pedig fiumei kir. ügyész és 
1902 óta Fiume városi képviselőtestületi 
tag. — A Budapesti Hírlapnak volt egy-
időben színházi névtelen kritikusa ; 
ugyanott jelentek meg neve alatt tárcza-
czikkei, melyek Fiume társadalmi és 
politikai viszonyait tárgyalták. 

Önéletrajzi adatok. 

Rákosi Jakab (csernátoni), m. kir. 
pénzügyőri szemlész ; (atyja 40 jobbágyá-
val 1848—49. mint főhadnagy védte a 
hazát ; anyja Ráthvay Juliánná); szül. 
1857. novemb. 17. Felső-Csernátonban; 
1875-ben tanulását abba hagyta, gazdál-
kodott, későbben fűszerkereskedő lett. 
Vagyonilag tönkre jutva, 1890-ben lépett 
a m. kir. pénzügyőrséghez és jelenleg 
szemlész Bpesten. — Munkái: 1. Vers-
füzér. Kolozsvár, 1880. Szerző fénynyom. 
arczk. — 2. Székelyföld. Háromszék. 
1898. (Nyom. Sepsi-Szent-Györgyön). 

Kiszlingstein Könyvészete és a m . nemzeti 
múzeumi könyvtár példányairól és önélet-
rajzi adatok. 

Rákosi Jenő (mindszenti), főrendiházi 
tag, a m. tudom, akadémia levelező-, a 
Kisfaludy-Társaság rendes és a Petőfi-
Társaság tiszteleti tagja, R. Béla orvos 
testvéröcscse és Rákosi Viktor bátyja, 
szül. 1842. nov. 12. Acsádon (Vasm.), 
hol atyja a Szegedyek gazdatisztje volt; 
iskoláit Sárváron kezdte és hat gym-
nasialis osztályt végzett Kőszegen, majd 
Sopronban a szent Benedek-rendiek 
gymnasiumában. Szerencséjére a költői 
hajlamú ifjúnak, Lóskay Jeromos és 
Hollósy Flórián s még egy pár jeles 
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tanár pártfogása mellett, mint IV. osz-
tályú fiúnak, sikerült a soproni róm. 
kath. gymnasiumban a megindult poli-
tikai mozgalmak nyomása alatt magyar 
önképző társulatot alakítania, mely kez-
detben ugyan német nyelvű volt, 1859-
től azonban teljesen magyarrá lett. Itt 
főleg novellákkal lépett fel, de később 
színdarabokat is írt. Az önképzőkör ala-
pításában kívüle nagy része volt Hérics 
(Tóth) János tanulótársának (most kir. 
ítélőtáblai tanácselnök). Egy alkalommal, 
gymnasista korában, szüleivel Gráczba 
ment s itt elvitték a színházba is ; egy 
Birchpfeifer-féle német darab annyira 
megnyerte tetszését, hogy ezt minden 
áron ő maga is elő akarta otthon adatni; 
hozzá is látott a darabnak hallás után 
való lefordításához, s a szükséges deco-
ratiókat is elkészítette az erdőből hozott 
ágakkal. Mivel atyja időközben különféle 
csapások miatt elszegényedett, hogy a 
kilencz élő gyermekkel megáldott szülők 
terhén könnyítsen s kenyerét maga 
megkeresse, iskolai pályáját abban-
hagyta és Somogyba ment, hol 1860. 
őszétől 1862. tavaszáig Lengyeltótiban, 
Zichy János gróf birtokán, Perlaky József 
tiszttartó gyermekeinek correpetitora s 
egyszermind gazdasági gyakornok volt. 
Az írói pálya iránti hajlama itt kez-
dett legelőször nyilvánulni, folytonosan 
tanult és írt, szintén apróbb színdara-
bokat. A pusztán ugyanis gyakran szok-
tak egyes színműveket előadni s ezek-
nél a szereposztás nehézségekbe ütközött; 
ha valamelyik gyakornok véletlenül sze-
relmes volt a kasznár vagy ispán leá-
nyába, ez csak azt a szerepet akarta 
elvállalni, melyben együtt játszhatik ideál-
jával ; e nehézségeket R. úgy szüntette 
meg, hogy ő maga írt színdarabokat a 
megrendelt szerepekre. Zichy János gróf 
nem egyszer lepte meg tanulmányozás 
és irogatás közben a fasorok árnyéká-
ban, midőn a szántóvetők után kellett 
volna járnia s midőn ez őt egy ízben 

így találta, kinyilatkoztatá, hogy neki 
tudós gazdatisztre nincs szüksége; el-
búcsúzott tehát az ekeszarvától. Még e 
méltán lehangoló nyilatkozat után sem 
mondott le a gazdasági pályáról és ugyan 
ezen évben (1862) Jankovich József bir-
tokára, Öreg-Lakra (Somogym.) ment 
írnoknak. Itt mintegy 13 hónapot töltött. 
Azonban 1863. jún. végkép megvált a 
gazdasági pályától és Pestre ment. Itt 
Hérics János barátja jó indulatú s erélyes 
közbelépésére elhatározta magát tanul-
mányainak folytatására. Sok küzdelem 
után sikerült a helytartótanácstól engedélyt 
nyernie a végzett hat osztálynak egy év 
alatti kiegészítésével, illetőleg a VII. ésVIII. 
oszt. összevonásával a soproni benczések-
nél érettségi vizsgálat letételére. Az 1863— 
1864. iskolai évre rendkívüli hallgatónak 
iratkozott be az egyetemen a jogi karra, 
hol a jogot el is végezte. Egyszersmind 
folytatta költői tanulmányait és munkál-
kodását (főleg az angol irodalom iránt 
érzett vonzalmat és Shaksperet tanulmá-
nyozta), s nehéz anyagi viszonyok közt 
(ügyvédeknél gyakornokoskodva) tartotta 
fenn magát. 1864 első felében írta meg 
V. László cz. drámáját, második felében 
Aesopust; ez 1866. okt. 14. került először 
színre a nemzeti színházban (Győrött 
egy nappal előbb adták) és határozott 
sikert aratott. A fiatal író mint a magyar 
dráma újabb fejlődésének úttörője tűnt 
fel és csakhamar szoros barátságba lépett 
az irodalom és közélet nevezetességeivel. 
Kemény Zsigmond báró, a ki R. Régi 
dalrégi dicsőségről cz. darabjának bírálója 
volt az akadémiánál, 1867-ben meghívta 
a Pesti Napló munkatársául, nem annyira 
azért, hogy foglalkoztassa, mint inkább, 
hogy színművek írására anyagi gondoktól 
független helyzetet nyújtson neki. így 
lett R. újságíró. A Pesti Naplóban a «bécsi 
dolgok» cz. rovatot vette át, örökébe 
lépvén Salamon Ferencznek. E rovat 
ismertető és polemikus czikkeiben végig 
harczolta a kiegyezést s élénk tollával, 
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aktuális megbeszélésével igen népszerűvé 
tette a rábízott rovatot. Pár hó múlva, 
külön tiszteletdíjjal, már vezérczikkeket 
is íratott vele Kemény. E mellett nagy 
része volt a Borsszem Jankó megalapí-
tásában (1868. jan. 5.); a hol magyar-
deák makaróni versei egy időben nagyon 
kapósak voltak. Bár így igen tevékeny 
hírlapíró lett, a szépirodalomhoz se lett 
hűtlen. Foglalkozott Shakspere-fordítással 
is és a magyar Shakspereben négy 
fordítás jelent meg tőle. 1869-ben a Kis-
faludy-társaság is tagjai közé választotta 
s ott székét Szép Ilonka cz. drámai költe-
ményének egy felvonásával foglalta el. 
Midőn 1869 végén a Pesti Napló és a 
Századunk közt megtörtént a fuzio, B. 
kilépett a szerkesztőségből s Ráth Mór 
meghívására 1869. decz. 15. alapította a 
Reformot és szerkesztette 1875. jún. 16-ig 
független Deák-párti irányban, lapja 
köré csoportosítva a fiatal tehetséges 
tárczaírókat: Márkus Istvánt, Toldy Istvánt 
stb. A Deákpárt megszűntével a lap is 
megszűnt, Urváry beleolvasztotta a Pesti 
Naplóba. R. a Pesti Naplónál megmaradt 
tárczairónak, politikával azonban nem 
foglalkozott. Drámaírói pályája a Csiky 
Gergelyé előtt (későbben párhuzamban) 
ezalatt folyton emelkedőben volt. Akkori-
ban készült a népszínház és R. létre-
jötte érdekében igen sokat tett; az 
eszmét terjesztette és a népgyűléstől a 
végső stádiumig szolgálta ; gyűjtője, veze-
tőjejegyzője volt a bizottságnak s mint-
hogy qualifíkált színigazgató nem akadt, 
őt kérték fel igazgatóul. O vállalkozott 
és a pályázati hirdetés mellőzésével 1875. 
átvette az intézetet 10,000 frt évi bérrel. 
Nagyszabású társulatot szervezett s a nép-
színműveket, operetteket és látványossá-
gokat kultiválván, megteremtette közönsé-
gét és jövőjét is. A német színházat jobb 
előadás s azon szerződés által gyengítette 
meg, melyet a párisi Société des auteurs 
et compositeurs társulattal kötött, mely 
minden Párisban sikerült darab előadási 

jogát Budapestre nézve biztosította a 
népszínháznak. 1881-ig állt a színház 
élén s ezalatt nemcsak igazgató, hanem 
rendező, fordító, átdolgozó is volt. 1881-
ben történt a Pesti Hirlap meghasonlása, 
a mikor Csukássi József többekkel együtt 
kivált e lap szerkesztőségéből, felszólí-
totta R.-t, hogy vele együtt alapítsa meg 
a Budapesti Hírlapot (1881. jún. 15.); 
ezen politikai napilapnak R. és Csukássi 
József voltak szerkesztő-tulajdonosai (utób-
binak 1891. máj. 27. történt halála óta 
Csajthay Ferencz a lap felelős szerkesz-
tője ; főszerkesztője és kiadótulajdonosa 
pedig R.). Csakhamar a közönség egyik 
legolvasottabb lapjává lett; politikai párt-
állást nem foglalt a lap, főkép a nemzeti 
eszmét szolgálta. R. leginkább vezérczik-
keket írt a lapba s irányát szabta 
meg ; de mindjárt egy regényt is írt bele : 
A legnagyobb bolondcz. Több alkalommal, 
péld. a véderővita idején, nevezetes poli-
tikai tényező volt a közvéleményben. 
Publikumával való bizalmas és benső 
viszonyának, közvetlen hatásának jele, 
hogy egy-egy közczéira gyűjtés útján 
nevezetes összegeket tudott előteremteni. 
Hírlapvállalatát legújabban (a 90-es évek-
ben) jelentékenyen kiterjesztette; alapí-
totta a Divatujságot, a Gyermekdivatot s 
a Patyolat cz. fehérnemű divatlapot; 
1896 végén pedig az Esti Újság cz. 
krajczáros estilapot. A m. tudom, aka-
démia 1892. máj. 5. levelező tagjának 
választotta. 1896. nov. 10. magyar nemes-
séget kapott «mindszenti» előnévvel; 
1903. jan. 1. pedig a főrendiház tagja 
lett. R.-nak hatása volt a népszínmű 
fejlődésére is ; ő fedezte fel és foglalkoz-
tatta a korán elhunyt Csepreghy Ferenczet 
is, kinek összes színműveit kiadta 1881-
ben. Pályájának súlya újabban inkább a 
hírlapírásra esik s mint vezérczikkíró, 
polemikus és általán mint szerkesztő 
áll inkább előtérben; nagy fontosságú 
azonban szépirodalmi munkássága is. 

I Tollát előkelő ízlés mellett a nemzeti 
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irány fanatikus kultusza jellemzi. A magyar 
nyelv purifikálása terén s a helyesírás 
reformja érdekében nevezetes munkát 
végzett. Az «Otthon» írók és hírlapírók 
körének alapítója s alakulása (1891) óta 
elnöke; a fővárosi hírlapkiadói tisztvi-
selők segítő egyesületének szintén elnöke ; 
másodelnöke a dunántúli közművelődési 
egyesületnek és az országos nemzeti 
szövetség tanácsának; alelnöke az Uránia 
m. tudom, egyesületnek ; választott tagja 
a muzeumok és könyvtárak országos 
tanácsának; a kormány által kinevezett 
tagja az Erzsébet-emlék országos bizott-
ságának ; végre tagja a szerzői jogról 
szóló 1884. XVI. t.-cz. 31. §-a értelmé-
ben Budapesten alakított állandó szakértő 
bizottságnak. A hírlapírók congressusain 
1896 óta részt vett és a hazai emlék-
szobrok és táblák leleplezési ünnepélyén 
emlékbeszédeket tartott: Szombathelyt, 
Fürgédén, Győrött, Sopronban, Komá-
romban, Budapesten, Kaposvárott, Po-
zsonyban, Kolozsvárt, Aradon, Zombor-
ban, Szegeden, Debreczenben és Beszter-
czebányán. — Költeményei és czikkei 
közül a Kisfaludy-társaság Évlapjaiban 
(V. 1871. Szép Ilonka, XI. 1876. Hamlet 
és Ofelia, XV. 1880. Kisfaludy Károly 
költ., XVI. 1881. Toldy István emléke, 
XXIII. 1893. A Nemzeti Géniusz, Ars 
poetica, költ., 1902. Vörösmarty mint 
epikus); a M. Nyelvőrben (IV. 1875. 
Idegen nyelv a nép ajkán) ; a P. Napló-
ban (1875. 145. sz. Réthy bácsi, 1880. 
34. sz. Csepreghy Ferencz); a Pesti Hír-
lapban (1881. 36. sz. Tóth Kálmán lyrája, 
38. sz. Toldy István emléke); a Buda-
pesti Hírlapban (1881. 90. sz. Csepreghy 
Ferencz és művei, 1898. 323. sz. A dráma 
szabályairól); az Ország-Világban (1885. 
A kegyencz, 1900. Vörösmarty mint 
epikus, 1904. Emlékbeszéd Vas Gereben 
szülőháza emléktáblájánál); a Képes 
Családi Lapokban (1891. Csiky Gergely, 
Elektra, parodia); az Akadémiai Értesítő-
ben (1892. Jelentés az 1892. Kóczán-díj-

ról, 1893. Modern aesthetika, Jelentés az 
1892. Teleki-pályázatról, 1896—97., 1899. 
Jelentés az 1865., 96. és 1898. évi Teleki-
pályázatról) ; a Köztelekben (1897. 31., 
33. sz. Az oeconomiáról, a pozsonymegyei 
kaszinó 1897. márcz. 28. ünnepélyén fel-
olvasta) ; előszót írt a Magyarország vár-
megyéi. Vasvármegye cz. munkához 
(1898.); a Pallas Nagy Lexikonában A 
magyar dráma történetét, a Beöthy 
Zsolt szerk. Képes Magyar Irodalom-
történetben: Katona József és Szig-
ligeti és kora czikkeket írta sat. — 
Munkái: 1. Színmüvek. Pest, 1866. 
(Aesopus, vígj. 5 felv., először adták a 
pesti nemzeti színházban 1866. okt. 14., 
Ötödik László, szomj. 5 felv.). — 2. 
Régi dal régi gyűlölségről. Színmű 5 felv. 
U. ott, 1867. (Először a pesti nemz. szín-
házban 1867. okt. 13.). — 3. Rákosi 
Jenő színmüvei. Pest, 1872. Két kötet. 
(I. Színre szint vígjáték. 5 felv. 1869. 
Először a pesti nemz. színházban 1872. 
márcz. 31., A szent korona varázsa 3 
felv. 1867., Az aradi vérnap, dr,-kép 1 
felv. 1868. Az aradi országos dalár-
ünnepélyre. II. A krakói barátok, színmű 
5. felv. 1871. Először a nemz. színház-
ban 1873. ápr. 28., a budai várszínház-
ban ápr. 29., Aesopus, 2. kiadás. Bpest, 
1891. és ü. ott, 1900. a M. Könyvtár 
200. sz. Németre fordította Ella Trieb-
nigg, Strassburg, 1905., cseh nyelvre 
Brabek Ferencz, Prága 1873.). — 4. 
Felsült szerelmesek. Ford. U. ott, 1867. 
(Shakespeare, minden munkái 8. k.). — 
5. A windsori vig asszonyok. Ford. U. 
ott, 1867. (Shakespeare minden munkái 
9. k.). — 6. A hogy tetszik. Ford. U. ott, 
1870. (Shakespeare minden munkái 10. 
k.). — 7. Cymbeline. U. ott, 1872. 
(Shakespeare minden munkái 13. k. Elő-
ször a. nemzeti színházban 1881. máj. 6.). 
— 8. Kis menyecske, operette 3 felv. 
szövegét írták E. Letterrier és A. Vanlov, 
zenéjét szerzé Ch. Lecoq, ford. U. ott, 
1876. (Először a népszínházban szept. 
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21.). — 9. A kis herczeg, operette 3 
felv., írták Henri Meilhac és Ludovic 
Halévy, zenéje Charles Lecoq. Ének-
részek, ford. U. ott, 1878. (Először a 
népszínházban okt. 10.). — 10. Titilla 
hadnagy, operette. 4. felv. zen. Puks 
Ferencz. U. ott, 1880. (Először a nép-
színházban febr. 27.). — 11. Clairville 
és Guliet. Dalkönyvecske. A kornevilli 
harangok, víg operette, zenéjét írta Rob. 
Planquette. Ford. Mohács, 1880. (Elő-
ször a budapesti népszínházban 1878. 
márcz. 23.). — 12. A legnagyobb bolond. 
Regény, Bpest, 1882. Két kötet. 1875. 
(Előbb a Budapesti Hirlap 1881. évf. 
Révai, M. Szalon könyvtára is. Ism. 
Egyetértés 1882. 8., Főv. Lapok 4., P. 
Napló 29. sz. Budapesti Szemle XXXII. 
k.). — 13. Kokó, énekes bohózat 5 felv., 
írták Clairville, Grangé és Delacour, zen. 
szerzék Coédes, ifj. Clairville, H. Cellot 
és Lindheim. U. ott, év n., (Népszínház 
Műsora 2. Először adták a népszínház-
ban 1879. máj. 16.). — 14. A szerelem 
iskolája, színmű 5 felv. 1873. U. ott, 
1883. (Először a nemzeti színházban 
1874. nov. 12., azután többször 1894. 
decz. 10-ig és új szereposztással 1905. 
szept. 15.). — 15. Ida, vígj. 4 felv. 1882. 
U. ott, 1883. (Először a népszínházban 

1883. január 5-én. Németre fordította 
Hellerné Ilucz H. Prága, előadatott 
Drezdában). — 16. Szélháziak, énekes 
és tánczos bohózat 3 felv. U. ott, 1883. 
(Először a népszínházban 1882. márcz. 
10.). — 17. Tempefői, operette 3 felv., 
zen. Erkel Elek. U. ott, 1883. (Először 
a népszínházban nov. 16.). — 18. Mag-
dolna, paraszt tragoedia 5 felv. U. ott, 
1884. (Először a népszínházban nov. 15.). 
— 19. Endre és Johanna, tört. szomj. 
5 felv. U. ott, 1885. (Először a nemzeti 
színházban decz. 11.). — 20. Budavár 
megvétele. Népszínmű 3 felv. Bpest, 1886. 
(A vár megvételének 200. évére. Elő-
ször a népszínházban aug. 31.). — 21. 
A tragikum. U. ott, 1886. (Ism. Bud. 

Szemle 45. sz. Beöthy Zsolt «A tragi-
kum új elmélete» cz. 1885. Nemzet 322., 
Egyetértés 310., 321. sz.). — 22. Világ-
szép asszony Marcia. Operette 3 felv. 
Zenéjét szerzette Serly Lajos. U. ott, 
1887. (Első előadás a bpesti népszínház-
ban 1887. febr. 25.). — 23. A négy király. 
Operette 3 felv., zen. Szabados Bélától. 
U. ott 1890. (Először a népszínházban 
jan. 10.). — 24. István vezér. (Királynék 
harcza). Tört. színmű 5 felv. U. ott, 
1891. (Első előadása a bpesti nemzeti 
színházban jan. 23.). — 25. Elektra. 
Parodisztikus tragikomédia. U. ott, 1891. 
(Első előadása a bpesti népszínházban 
máj. 20.). — 26. A kis Kelemen törté-
nete. Regény kicsikék és nagyok szá-
mára. Mühlbeck Károly rajzaival. U. ott, 
1895. — 27. Az ezredév ünnepe. (A szent 
korona varázsa). Látomány egy felvonás-
ban. U. ott, 1896. (Az 1896. ezredéves 
ünnep alkalmára ; színre került először 
a nemzeti színházban máj. 2.). — 28. 
A bolond. Mese 3 felv. Malonyai Dezső 
elbeszéléséből, zenéjét írta Szabados 
Béla. U. o., 1898. (Először a bpesti magyar 
színházban dec. 29.)—29. Tágma királyné. 
Tragédia az .ősidőkből, 3 felv. U. ott, 
1902. (Először jan. 15. a nemzeti szín-
házban). — 30. Rákosi Jenő színmüvei 
húsz kötetben, a szerző arczképével. U. 
ott, 1902—1903. (Ötödik László, A szent 
korona varázsa, Színre színt, A krakói 
barátok, Endre és Johanna, István vezér, 
Budavár megvétele, Tágma királyné, A 
szerelem iskolája, Ezópusz, Ida, Szél-
háziak, A báróné levelei, Magdolna, Éjjel 
az erdőn (Eredeti népszínmű 3 felv., 
Beniczky-Bajza Lenke «Hármas határ» 
czímű elbeszéléséből. Zen. Szentirmai 
E. Először a bpesti városligeti színkör-
ben 1889. jún. 16. és a népszínházban 
szept. 27.), Tempefői, Világszép asszony 
Marcia, A négy király, A bolond, Heten 
Téba ellen, A perzsák Aiszkülosz után 
ford. 1903.). — Arczképe: aczélmetszés 
rajz. és metszette Weger T. Lipcsében 

16. iv sajtó alá adatott 1906. decz. 12. 
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1902. (a 30. sz. munkáihoz). — Kéziratban 
első előadatásuk sorrendje szerint: Reg-
geli előtt., dramolette 1 felv. (Először a 
budapesti nemzeti színházban 1868. jan. 
8.), Ripacsos Pista dolmánya, népsz. 3 
felv., zen. Erkel Gyulától. (U. ott, 1874. 
máj. 1.), A talléros pékné, operette 3 
felv. Mailhac és Halevy után ford., zen. 
Offenbach Jakabtól (a bpesti népszínház-
ban 1876. febr. 22.), Koziki, operette 3 
felv. W. Busnach és A. Liorat ut. ford., 
zen. Charles Lecoq. (U. ott 1877. ápr. 27.), 
Kisasszony feleségem, operette 3 felv. 
Letterier és Yanloo után ford., zen. 
Charles Lecoq. (U. ott, 1877. szept. 14.), 
Ninon korcsmárosné, víg operette 3 felv., 
franczia szöveg után írta Zell F., ford., 
zen. Genée Richard (U. ott, 1877. nov. 
25.), Ancsi sír, Jancsi nevet, operette 1 
felv. Philippe Gille után ford., zen. Jules 
Coste (U. ott, 1878. jan. 18.), Szenes 
legény, szenes leány, operette 1 felv., 
Philippe Gille után ford., zen. Jules 
Coste (U. ott, 1878. jan. 18.), A kis 
néma, bohózatos operette 3 felv., P. 
Ferrico után ford. (U. ott, 1878. febr. 
12.), A csillag, operette 3 felv. E. Leter-
rier és A. Vanloo után ford. (U. ott, 
1878. nov. 29.), A zengő angyalok, lát-
ványos színmű dalokkal 4 felv. Roderich 
Fers eredetije után magyarosította (U. 
ott, 1879. ápr. 19.), Fatinica, operette 
3 felv. Egy régibb franczia szöveg után 
írták Zell F. és Genée R., ford. Evva 
Lajossal együtt, zen. Suppé F. (U. ott, 
1880. ápr. 30.), Az útszéli grófkisasszony, 
operette 3 felv., Siraudin és G. Hirsch 
után ford., zen. M. Hervé (U. ott, 1880. 
aug. 6,), Dragonyosok, víg operette, 3 
felv., Lackroy és Cormon után ford. 
Evva Lajossal együtt, zen. A. Maillart, 
(U. ott, 1881. jan. 14.), Apajune, a vizi 
tündér, operette 3 felv., Zell F. és Genée 
R. után ford. Evva Lajossal együtt, zen. 
Millöcker Károly, (U. ott, 1881. márcz. 
•&.), Az üdvöske, operette 3 felv., A. 
Duru és H. Chivot után ford., zen. 

I d . S z i n n y e i J „ Magyar Irők XI. 

Edmond Audran (U. ott 1881. ápr. 10.), 
Szép Ilonka, ünnepi játék 1 felv. (U. ott 
1881. máj. 22.), A Pannifor kapitánya, 
operette 2 felv., W. S. Gelbert után ford., 
zen. Arthur Sullivan, (U. ott, 1881. jún. 
25.), A pálinka, népszínmű 5 felv., Emile 
Zola «L'Ass&moir» cz. regénye után írták 
W. Busnach és 0. Gastineau, ford. (U. 
ott, 1882. jún. 24.), A fekete hajó, ered. 
operette 3 felv., zen. báró Bánffy György 
(U. ott, 1883. január 26.), Afrikautazó, 
operette 3 felv., West és Genée után 
ford. Évva Lajossal együtt, (U. ott, 1883. 
szept. 25.), A kék madár, operette 3 
felv., Duru és Chivot után ford., zen. 
Lecoq, (U. ott, 1884. október 24.), Az 
első és második, operette 3 felv. Labiche 
után írta, zen. Szabados Béla, (1891. 
ápr. 8. a népszínházban). — Álnevei és 
jegyei: Lézengő Ritter, Szabad szemmel 
néző, R. J., R—i J—ő., —ő. 
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797. SZ. A b e n d b l a t t . — Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai. Ú j F . 1870. I V . 28 . 1. 1871. V . 105. 
1. — Magyarország és a Nagyvilág 1869. 7. SZ. 
arczk . — Vasárnapi Újság 1875. 41. sz . a r c z k . 
1897. 23. sz. arczk., 1903. t. , 2. sz. arczk. — 
Vutkovich Sándor, M a g y a r í r ó k A l b u m a . 
P o z s o n y , 1873. 335. 1. — Györy Vilmos, Koszorú . 
B p e s t , 1875. 707. 1. — Hloenich-Vutkovich, 
Magyar írók Névtára. Pozsony, 1876. 518. 1. 
— Asbóth János, I r o d a l m i és P o l i t i k a i Arcz-
képek . Pes t , 1876. — Kelet Népe 1878. 114. SZ. 
— Pesti Hirlap 1879. 330. s z . — Család Lapja 
1879. 4. SZ. a r c z k . — Ország-Világ 1885. 51. 
sz. arczk., 1896. 25. sz. arczk., 1902. 25. sz. 
a r c z k . — Képes Családi Lapok 1885. , 1891. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1886—87., 
1891., 1894., 1896., 1898., 1900., 1902. — Erdélyi 
Hiradú 1889. 11. SZ. — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete . — A Hét 1891. 16. SZ. — Dunántuli 
Képes Naptár. B p e s t , 1892. a r c z k . — „Jókaiu 

1894. 17. SZ. — Nagyvárad 1895. 256. S z . 1900. 
90. SZ. — ül. Géniusz 1896. 4 3 . SZ. — Vasvár-
megye Berzseny inek , E m l é k l a p . S z o m b a t h e l y , 
1896. — A „Nagyvárad u j u b i l á r i s A l b u m a . 
N a g y v á r a d , 1895. — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 390. 1, ( N é g y e s y László) XVIII. 490. 1. 
— Újság. K o l o z s v á r , 1900. 272. s z . 1901. 45. 
SZ. — Sturm-féle Országgyűlési Almanach. B p e s t . 
1905. 173. 1. — Corvina 1905. 26. SZ. — Pesti 
Napló 1905. 280. SZ. — Független Magyarország 

17 
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1905. 1287. sz. — Hl. Ilirlap 1905. (Bársony 
Tstván, R. drámái). 

Rákosi Lajos* (idősb), ev. ref. esperes-
lelkész Luka-Ilenczfalván (M.-Tordam.). 
— Munkája: Zwingli Ulrik emlékezete. 
Ima, emlékbeszéd, élet- és jellemrajz. 
Marosvásárhelytt 1884. máj. 7. tartott 
négyszázados ünnepély alkalmával mon-
dották . . . Marosvásárhely, 1884. (Vass 
Tamás és Tavaszy Józseffel együtt). 

Kiszlingstein Könyvészete és a m. nemzeti 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Rákosi (Tóth) László, a m. gazdaság-
egyesületnél titkársegéd, (családi neve 
Tóth), szül. 1829 körül Tisza-Ujlakon 
(Ugocsam.), hol atyja földmívelő volt. R. 
a szabadságharcz kitörésekor görög kath. 
papnövendék volt Nagyváradon; ekkor 
a honvédek közé lépett és végig har-
czolta a szabadságharczot; ennek lezaj-
lása után nevelősködött. Az 50-es évek-
ben Pestre került és az írói körökkel 
megismerkedvén hírlapíró lett. A 60-as 
években a magyar gazdasági egyesület-
nél kapott alkalmazást mint titkársegéd 
és részt vett a Gazdasági Lapok szerkesz-
tésében. 1872-ben nőül vette Entz Emmát 
(Entz Géza egyet, tanár nővérét). Megh. 
1880. jún. 5. Budapesten. — Költeményei, 
czikkei az Alföldben (1859. költ.); a M. 
Színházi Lapban (1860. költ.); a Divat-
csarnokban (1860. Őrangyalaink, A ma-
gyar házi szellem diadala, Pazar taka-
rékosság, A családi boldogság egyik titka, 
A szegény fényűzés, 1861. A magyar 
írónő); a Tanférfiak, szülők és nevelők 
Évkönyvében (Buda, 1860. költ.); a Nép 
Újságban (1860. költemények); a Hölgy-
futárban (1861—63. költ.); a Honvédek 
Könyvében (1861. költ.); az Emich Gusz-
táv Nagy Naptárában (1861. Reményi 
Ede, A Kárpátok és a lomniczi csúcs, 
Tiszavidéki tájkép); az Ország-Tükrében 
(1862. A híres hős Zrinyi Miklós dicső 
haláláról, a neuhauseni vár archívumá-
ból) ; a Gazdasági Füzetekben (1862. 
Gazdálkodjunk a füsttel!); a Kertész 

Gazdában (1868. Gazdasági tartaléktőke, 
Szemléleti szaktanítás); a Gazdasági 
Lapokban (1873. Ki tartsa fenn a szak-
irodalmat, a kormány, vagy magunk ? 
Könyvism.); a Zalai Közlönyben (1877. 
48—50. sz. Sárosy Gyula magánéletéből 
1861., 57. sz. Három huszár Sárospata-
kon, 59. sz. Utolsó kirándulás). — Mun-
kái: 1. Alföldi pacsirta. Népdalok. (Ki-
adta Lisznyay Kálmán). Pest, 1858. 
(Második repítés: U. ott, 1859.). — 2. 
Rákosi László és kenyeres pajtása Csá-
kány Laczi. Tulipiros bokréta. Humoros 
költemények. U. ott, 1860. — 3. Rákosi 
(Tóth) László költeményei. Kiadta özvegye 
Entz Emma. Bpest, 1882. 

Napkelet 1858. 44 . SZ. — Petrik Könyvészete 
és Bibliogr. — Kiszlingstein Könyvészete ; a 
m. nemz. múzeumi könyvtár példányairól 
és sógora Entz Géza sz ives közlése. 

Rákosy Sándor, egyetemi rendkívüli 
tanár; 1848—49-ben honvédtiszt volt; 
mint menekült hét évig Párisban élt. 
Hazájába visszatérve, tíz évig a magyar 
és franczia nyelv magántanítója, 1869. 
jan. 3ü-tól 1889-ig pedig a franczia nyelv 
és irodalom rendk. tanára volt a bpesti 
egyetemen; ugyanezen tantárgyat taní-
totta a tanárképzőben is. Rakits csa-
ládi nevét 1863-ban változtatta Rákosira. 
Meghalt 1889. júl. 6. Budapesten 71. 
évében. — Czikke a Pesti Hírlapban 
(1882. 296. 297. sz. Felelet dr. Brassai 
Sámuel úrnak). — Munkái: 1. Uj elmé-
leti és gyakorlati mód a franczia nyelv 
gyors és alapos megtanulására, az irály, 
olvasmány és társalgás tekintetbe véte-
lével Ahn-, Georg- és Ollendorf-féle tan-
mód szerint Noel Károly. Pest, 1859. Két 
tanfolyam. Lutter Nándor előszavával. 
2. bőv. kiadás: Vezérfonál a franczia 
nyelv megtanulására . . . U. ott, 1868., 3. 
bőv. és tetemesen javított kiadás (közép-
iskolák és magánhasználatra). Bpest, 1876. 
Mind a két kiadás Lutter N. előszavával. 
— 2. Magyar visszhang. Magyar szólás-
módok gyűjteménye, melyek a társas-
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életben előfordulnak. Pest, 1861. — 3. 
Gallicismusok és synonymák. Nélkülöz-
hetetlen segédkönyv bármely franczia 
nyelvtanhoz. Bpest, 1876. — 4. Die 
ungarischen Zeitwörter mit ihren Bestim-
mungssylben und deren Anwendung. U. 
ott, 1864. (2. bőv. és jav. kiadás : Kri-
tische Forschung und dem Sprachgeiste 
gemässe Erläuterung, so wie Richtig-
stellung der magyarischen Zeitwörter.. . 
cz. U. ott, 1879.). — 5. Specielles Wör-
terbuch sämmtlicher magyarischer Zeit-
wörter kritisch erläutert und richtig-
gestellt. Mit zahlreichen Musterbeispielen, 
Redensarten und Sprichworten. I. Band 
I. Heft. U. ott. 1881. (Ism. Néptanítók 
Lapja 224. 1.). — 6. Hogy állunk a 
magyar nyelv dolgában. U. ott, 1882. 
— 7. Vol f György úr mint biráló (?!) 
U. ott, 1882. — 8. Nyilt levél Bakos 
Gábor úrnak. U. ott, 1883. (Különnyomat 
a Közoktatásból). — 9. Nyelvtani bírálat 
és még valami. (Iskolai magyar nyelvtan. 
Mondattani alapon középiskolák haszná-
latára, írta dr. Szinnyei József). U. ott, 
1885. 

Pesti Napló 1889. 185. s z . — Petrik K ö n y v é -
s z e t e . — M. Könyvésiet 1886. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Századunk Névváltoztatásai. 
Budapest, 1895. 168. 1. ; a m . n. múzeumi 
könyvtár példányairól és gyászjelentés. 

Rákosi Szidi, színésznő, R. Jenő fő-
rendiházi tag és író testvérhúga, szül. 
1852. máj. 28. Ötvösön (Zalam.); a színi 
akadémiát végezve, 1870-ben a nemzeti 
színházhoz szerződött, de 1872. elhagyta 
és férjhez ment Beöthy Zsolthoz. 1877-
ben ismét a színészethez pártolt és a 
népszínház tagja lett, míg 1885-ben 
megint visszatért a nemzeti színházhoz, 
hol jelenleg is működik. Színi iskolája 
is van, melynek vezetése és tanítási 
módszere szintén az ő érdeme. — 
Czikkei a Budapesti Hírlapban (1891. 
159. szám. A tékozló űú Berlinben); a 
M. Szellemi Életben (Bpest, 1892. Első 
ideálom). 

M. Szellemi Élet. Bpest, 1892. arczk. és név-
aláírása. — Rákosi Szidi nyilvánossággal 
felruházott színész - iskolájának története. 
Bpest, 1896. arczk. 

Rákosi H. Tibor, felső kereskedelmi 
iskolai tanár; a Rákosi Ábrahám és 
Mayer Borbála gazdálkodó szülők fia, 
született 1878. márczius 1-én Sarma-
ságon (Szilágymegye); középiskoláit Szi-
lágy-Somlyón és Budapesten, a fel-
sőbb tanulmányokat a bpesti egyetem 
bölcseleti és jogi karán, a felső kereske-
delmi iskolát és tanárképzőt ugyanott és 
Berlinben végezte és felső kereskedelmi 
iskolára képesítő oklevelet szerzett; kato-
nai kötelezettségének mint egy éves ön-
kéntes tett eleget; két tanéven át a Röser-
féle felső kereskedelmi iskolában volt ta-
nár. Előbb Budapesten az állami és városi 
ipariskolákban a nemzetgazdaságtant, jogi 
és kereskedelmi ismereteket tanította; 
jelenleg a VI. kerületi felső kereskedelmi 
iskola tanára. Tanulmányutat tett Német-
országban, Hollandiában és Belgiumban. 
Segédtitkára lett az országos iparegyesü-
letnek. Szépirodalmi és aesthetikai czik-
ket írt a fővárosi lapokba; később ki-
zárólag a közgazdasági téren működött; 
munkatársa volt a M. Pénzügynek, a M. 
Kereskedők Lapjának és a M. Iparnak. — 
Munkái: 1. Vallomás. Drámai monolog. 
Bpest, 1898. — 2. A gyilkos. Drámai 
monolog. U. ott, 1898. — 3. Tervezet a 
Kecskeméten alapítandó kereskedelmi 
iskoláról. U. o. (1903). — Szerkesztésében 
most indul meg a Pénzintézeti Tisztvise-
lők Lapja és a Magyar Tőke cz. hetilap. 

91. Könyvészet 1898. — Önéletrajzi adatok 
és a m . n . múzeumi könyvtár példányaiból. 

Rákosi Viktor, országgyűlési képviselő, 
a Kisfaludy- és Petőfi-társaság tagja, R. 
Jenő főrendiházi tag testvéröcscse, szül. 
1860. szept. 20. Ukkon (Zalam.); első 
gyermekéveit Zala- és Somogy-vármegyé-
ben töltötte; alig volt két éves, mikor 
atyját a mezőgazdasági válság tönkre 
tette. Ekkor Béla bátyjához került a 
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Székelyföldre, Gyergyó-Ditróba, hol bátyja 
községi orvos volt, és csak a középisko-
lába hozták fel 1871. Pestre s ettőlfogva 
Jenő bátyja, akkor a Reform szerkesztője, 
nevelte. Mind a nyolcz gymnasiumi osz-
tályt a budapesti piaristáknál végezte és 
barátaival, köztük Ambrus Zoltánnal, 
már II. oszt. gymnazista korában iro-
dalmi társaságot alakított, melynek tagjai 
leginkább drámákat írtak, melyeket maguk 
elő is adtak (különösen Lenhossék egyet, 
tanár házánál, kinek fiaival szintén jó 
barátságban volt). 1877—78-ban az ön-
képző-egylet jegyzője volt. A felsőbb 
osztályokban tanárainak is feltűnt szép-
irodalmi dolgozataival s Kalmár Endre 
provincziálisnak (ki akkor a történelmet 
és magyar irodalmat tanította) kedvelt 
tanítványa volt. Az érettségi vizsga után, 
mint 18 éves ifjú, arra volt utalva, hogy 
maga keresse kenyerét. Beiratkozott az 
egyetemre s a mellett beállt a Nemzeti 
Hirlap (Márkus István és Toldy István 
lapja) szerkesztőségébe. Mikor ez a lap 
1879. jún. 30. megbukott, Csukássi Jó-
zsef a Pesti Hírlaphoz szerződtette, 1881-
ben pedig, mikor Csukássi és Rákosi Jenő 
megalapították a Budapesti Hírlapot (1881. 
jún. 15.), ennek lett belső tagja s azóta 
szakadatlanul ott dolgozik. Mint hivatásos 
újságíró a hirlapírás minden ágában 
szolgálja az irodalmat. A Budapesti Hír-
lapnál évek hosszú sora óta a lapnak 
csak tárczarovatában működik; tárcza-
novelláit és humoreszkjeit többnyire 
Sipulusz álnév alatt írja. 1891 óta a Petőfi-
társaság, 1897 óta pedig a Kisfaludy-tár-
saság tagja. Mint függetlenségi jelölt már 
1896-ban föllépett, de akkor a szabadelvű-
párti jelölttel szemben kisebbségben 
maradt, míg 1901-ben Hajdú-Nánáson 
egyhangúlag képviselőnek választották, 
szintúgy 1905-ben is. A függetlenségi és 
48-as párt tagja; az I. bírálóbizottság 
jegyzője; 1904-ben a képviselőház jegy-
zője volt. Újságírói kiküldetésben, vagy 
tanulás czéljából többször bejárta Olasz-. 

Franczia- és Németországot, Ausztriát, s 
Dániában, Svéd- és Norvégországban, 
Angliában, Bulgáriában, Törökországban, 
Kis-Azsiában, Szerbia és Romániában is 
járt és hosszabb időt töltött Párisban. Künn 
volt az 1888 .̂ nemzetközi irodalmi kongresz-
szuson Velenczében, hol Türr tábornokkal 
Magyarországot képviselte; az 1889. párisi 
kiállítás alkalmával pedig Gambetta szob-
ránál mondott beszéde keltett föltűnést. 
A millenniumi kiállítás igazgatóságának 
megbízásából ő ment ki az 1895. bor-
deauxi nemzetközi sajtó-kongresszusra, 
a világ hírlapirodalmát a budapesti ki-
állításra meghívni. Igen népszerű fel-
olvasó, ki sok várostól kapott felolva-
sásokra meghívást. — Czikkei, humo-
reszkjei : a Pesti Hírlapban (1879. 233. 
sz. Andrássy Gyula gróf lakcsizmái, 288. 
Koziki szeretője, 1880. 175. Magyar fiúk 
Bécsben); a M. Nyelvőrben (1880. Garami 
Rikard és a magyar nyelv); a Képes 
Családi Lapokban (1885. Kiállítás, Heti 
tárcza, 1886. A tolvaj, 1892. Kelemen és 
pattantyús, Rozmaring a padlásablakban, 
1894. Az én tűzbányám, A bandita sze-
relme) ; a M. Salonban (1885. Tihanyi 
Miklós); az Uj Időkben (1897. Önéletrajz 
sat.); a M. Hírlapban (1897. 24. sz. Leg-
jobb tárczája); az Ország-Világban (1894. 
Keszte Pál halála, 1896. Budapest kirán-
duló helyei, 1899. A czár sat. rajzok); a 
Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban (1900. 
Szoborügy a Sárréten, 1902. Horák úr, 
elbeszélés); a Szatmár és Vidékében(1899. 
42. sz. Sipulusz levele Fejes Istvánhoz); 
az Ezernyolczszáz 49—99. Selmeczbánya, 
1899. szerk. Kuti István cz. Emléklapban 
(A sztrecsnói piros virágok) sat. Számos 
magyar napilapba, heti szépirodalmi 
lapokba, folyóiratokba s évkönyvekbe írt 
humorisztikus rajzokat, elbeszéléseket és 
tárczákat. Országgyűlési beszédei a naplók-
ban vannak. — Munkái: 1. A gőzház. 
Verne Gyula után ford. Bpest, 1880. 
(Szokolay Kornéllal együtt). — 2. Münch-
hausen báró, a híres füllentő kalandjai, 
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a hogy azokat barátai körében elmesélni 
szokta. A z ifjúság számára ford. U. ott, 
év n. — 3. Verőfény. Elbeszélések, rajzok. 
Bpest, 1886. (Ism. Koszorú 4. sz. Ujabb 
kiadás. U. ott, 1898. Ism. 1898: Politikai 
Hetiszemle 14., Uj Idők 21., Budapesti 
Hirlap 79. sz.). — 4. A 'bujtogatok. 
Regény. U. ott, 1886. (Ism. Fővárosi 
Lapok 55., 90., Nemzet 82„ P. Napló 97., 
Budapesti Hirlap 142., Egyetértés 80. sz.). 
— 5. Dimitri Rudin. Ford. U. ott, 1886. 
(Turgenjev munkái 1.). — 6. Sipulusz 
tárczái. U. ott, 1891. (Szépirodalmi Könyv-
tár I. 9. Ism. Bud. Szemle, Hét, Nemzet 
50., Főv. Lapok 58., Élet 236. 1., Budap. 
Hirlap 50., P. Lloyd 63. sz. 3. kiadások: 
1892. és 1897. diszk.) — 7. Egy falusi 
Hamlet. Regény. U. ott, 1891. (Ism. Főv. 
Lapok 352., M. Hirlap 238., P. Napló 
328. sz.). — 8. Rejtett fészkek. Elbeszé-
lések. U. ott, 1892. (Ism. 1891: Élet 78. 
1., P. Napló 342., Fővárosi Lapok 347. 
Uj kiadás. U. ott, 1897.). — 9. Fohász 
Kossuth Lajos 100-ik születésnapjára 
1902. szept. 19-re az orsz. független és 
48-as párt megbízásából. U. ott. — 10. 
Téli rege. Regény. U. ott, 1893. (Egyetemes 
Regénytár VIII. 10. Ism. Nemzet 168., 
Főv. Lapok 91., Hét 16. sz.). — 11. 
Zuboly, Gyalu és társai. U. ott, 1894. 
(Ism. Vasárnapi Újság 21., Főv. Lapok 
193. sz ). — 12. Barnabás rabsága és 
egyéb elbeszélések. U. ott, 1896. (Ism. 
P. Napló 274., Budap. Hirlap 272., M. 
Hirlap 260., M. Szalon XXVI. k. Újabb 
kiadása: Athenaeum Olvasótára XI. 23. 
24. U. ott, 1903.). - - 13. Humoreszkek. 
U. ott, 1897. (M. Könyvtár 6.). — 14. 
Polgárháború. Linek Lajos 14 eredeti 
rajzával. U. ott, 1897. (Ism. 1898: Új 
Idők 1., M. Kritika 10., M. Szemle 7. sz.). 

— 15. Aranylakodalom. Látványos szín-
mű nyolcz képben, énekkel és tánczczal. 
Zenéjét szerzette Fekete József. U. ott, 
1898. (Beöthy Lászlóval együtt. Első 
előadása a fővárosi Magyar Színházban 
1898. márcz. 12., 100-ik 1899. márcz. 

15.). — 16. TJjabb humoreszkek. U. ott, 
1897. és 1899. (M. Könyvtár 6., 134.). — 
17. Korhadt fakeresztek. U. ott, 1899. (Ism. 
P. Napló 123.,Polit. Hetiszemle 23., M. Kri-
tika 14., Nemzet 191., Kolozsvári Lapok 
12., Hét 24., Vasárnapi Újság 11., Aradi 
Közlöny 69., M. Hirlap 78., M. Szemle 
15., Bpesti Hirlap 71., M. Salon 31. k., 
Fővárosi Lapok 14. (2. bőv. kiadás U. ott, 
1900. Ism. Budapesti Szemle 1900. Ifjú-
sági kiadás. U. ott, 1904.). — 18. Hős 
fiúk. Regényes történet a szabadságharcz-
ból. A magyar ifjúság számára. Mühlbeck 
Károly rajzaival. U. ott, 1900. (Ism. írod. 
Tájékoztató 1901. 2. kiadás. U. ott, 1904.). 
— 19. Tartalékos férj. Eredeti bohózat 
3 felv. U. ott, 1901. (Guthi Somával 
együtt. Fővárosi színházak műsora 96. ; 
először a vígszínházban 1900.) — 20. A 
sasok, vígj. 3 felv. U. ott, 1901. (Guthi 
Somával együtt. Fővárosi színházak mű-
sora 103—104.; először a nemzeti szín-
házban 1901. okt. 4.). — 21. Rákosi 
Viktor munkái. U. ott, 1903.1—XII. kötet. 
(I.Élném ultharangok, regény. II. Galambos 
Pál naplója. Jobbadán Amerikában, III. 
Sipulusz humoros elbeszélései, I. sorozat, 
IV. Sipulusz humoreszkjei, I. sorozat, V. 
Polgárháború. Egy falusi Hamlet. VI. 
Kóborlások itthon meg idegen földön, VII. 
Sipulusz humoros elbeszélései. 2. sor., 
VIII. Sipulusz humoreszkjei. 2. sor. IX. 
A bujtogatok. Téli rege. X. Elbeszélések 
és tárczák. XI. Sipulusz humoros elbe-
szélései. 3. sor., XII. Sipulusz humo-
reszkjei. 3. sor. Ism. 1902: M. Közélet, 
Pester Lloyd 296. sz., r. k., Erő 1. sz., 
Budapesti Hirlap 349. sz., 1903. M. 
Közélet II. évfolyam 2. kötete 362., 
Prot. Szemle. XIII. Korhadt fakeresztek. 
XIV. A falu meg a város. XV. Sipuiusz 
humoros elbeszélései. 4. sor. XVI. Emmy 
és egyéb elbeszélések). — 22. A brezo-
váczi hős. Eredeti bohózat 3 felv. U. ott, 
1902. (Guthi Somával együtt. Fővárosi 
színházak műsora 137—138. Először a 
vígszínházban 1903. jan. 2.). — 23. Egy 
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tutaj története. Az ifjúság számára. 
Gergely Imre rajzaival. U. ott, 1904. — 
Munkái közül több le van fordítva idegen 
nyelvekre, így németre: Mein Dorf und 
andere heitere Geschichten. Leipzig, 1889. 
(Reclam's Unterhaltungs-Bibliothek. 23. 
kötet). Wie man sich einen Gatten leiht u. 
andere heitere Geschichten. Leipzig, 1900. 
(Reclam's Universal-Bibliothek. 4114.) Die 
Hundesteuer (Berliner Tageblatt 1902. 184. 
sz.); a párisi Siécle 1895-ben közölte Az 
én falum cz. regényének fordítását Horn 
Emiliától; a Lidove Noviny cseh fordí-
tásban hozta Egy falusi Hamlet czímű 
regényét (1895); ugyancsak Prágában 
jelent meg cseh nyelven Az én falum 
(1895); Kopenhágában szintén 1895-ben 
jelent meg egy kötet víg elbeszélése és 
tárczája, melyek előbb az Illustretet 
Tidende cz. dán képes szépirodalmi lap-
ban jelentek meg, 1902-ben a Korhadt 
fakeresztek, megjelent Helsingforsban finn 
fordításban; 1903-ban a párisi Siécleben 
az Oroszlánkölyök cz. kurucz novellája 
Horn E. fordításában. — Kéziratban : A 
dezentor, népies látványosság dalokkal 
és tánczczal 3 felv. 8 képben (Először 
a budapesti népszínházban 1886. nov. 
13.); A rezervisták, énekes bohózat 4 
felv. Duru és Chivöt után magyarosította. 
(Először a népszínházban 1888. ápr. 17.); 
Sára és Bernát, paródia 1 felv. Szécsi 
Ferenczczel együtt (először a népszín-
házban 1888. deczember 13.); Napoleon 
öcsém, bohózat (Guthi Somával együtt; 
először a vígszínházban 1900. jan. 23.); 
Elnémult harangok. Színmű 4 felv. B. 
regénye után írták R. és Malonyay Dezső. 
(Először a nemzeti színházban 1905. jan. 
20.). — Álnevei: Vasálarcz (a Pesti Hír-
lapban), Nemo; a Sipulusz álnevet a 
Budapesti Hírlapnál használta először; 
ritkábban használt álneve a Puszpáng, 
szintén a Bud. Hirlap tárczarovatában. 

)I. Könyvészet 1886., 1891., 1893 , 1894., 1896— 
1904. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Dunán-
túli Képes Naptár. 1892. a r c z k . — Ország-Világ 

1893. 32. sz. arczk. 1894. 17. sz. arczk. — 
Budapesti Hirlap 1893. 252. SZ., 1895. 182. SZ. 
— M. írók és iliivészek. Bpes t , 1894. arczk . — 
Takáts Sándor, A b u d a p e s t i p iar i s ta k o l l é g i u m 
története . Bpes t , 1895. 421. 1. — Pallas Nagy 
lexikona XIV. 392. 1. ( N é g y e s y L.). XVIII . 
490. II . Pót lék 1904. 507. 1. —- Márczius 15. 
H a j d ú - N á n á s o n . Bpest . (Beszéde) . — Nemzet 
1897. 35. SZ. — Új Idők 1897. 7. SZ. arczk . — 
Vasárnapi Újság 1897. 23. s z . a r c z k . , 1901. 48. 
SZ. arczk . — Függetlenségi Album. Bpes t , 1897. 
25. 1. a r c z k . — Határőr 1899. 23. SZ. — Hazánk 
1899. 75. SZ. — Szatmár és Vidéke 1899. 40. SZ. 
— Rákosi Viktor. (A mi j e lö l t l ink . ) í r t a egy 
Öreg 48-as. Bpest , 1901. — Sturm-féle Ország-
gyűlési Almanach. B p e s t , 1905. 365 1. 

Rakovecz Elek, orvosdoktor, zágrábi 
származású. — Munkái: 1. Dissertatio 
inaug. sistens brevem mineralogiae con-
spectum historicum. Yindobonae, 1836. 
— 2. Die Schwefeltherme Toplieze bei 
Warasdin in Croatien (Warasdiner Töp-
litz). U. ott, 1863. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rakovszky Elek (nagy-rákói és kele-
menfalvi), kir. tanácsos, kerületi táblai 
bíró, R. Miklós birtokos és Szögényi 
Anna fia, szül. 1755. júl. 17. Nagy-
Rákón (Turóczm.), mely községet ősei 
R. Márton és László, kik a sajói ütközet 
után IV. Béla kíséretében voltak, 1245. 
hűségük jjutalmául kapták. R. 1787-beri 
II. József alatt Szatmármegye alispánja, 
majd kir. tanácsos, 1795-ben és még 
1810—15-ben is a dunáninneni kerü-
let táblabírája; birtokos volt Petten-
falván. — Munkái: 1. Cogitatio fugitiva 
in abitum glaciei 1. Februarii 1800. 
eodem pene temporis momento solutae 
quo Seren, princeps regius Josephus 
archi-dux Aystriae et regni Hungáriáé 
palatínus cum Seren. caes. principe 
Alexandra Paulowna neosponsa Budám 
inter festivos populi applausus appulit. 
Pestini. — 2. Oda ad diem 17. et 18. 
mensis Maji anni 1801. 111. Dno lib. 
Baroni Paulo de Reva perpetuo in 
Szklabina et Blatnicza i. comitatus Thu-
rociensis perpetuo comiţi etc. dicata, 
cum post gestum magna cum laude i 
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comitatus Zagrabiensis suprem, comitis 
offic. administrat, munus haereditariam 
supremi comitis dignitatem installante 
Exc. ac 111. Dom. comite Josepho a 
Brunczvik de Korompa, pro hoc actu 
commissario regio in antelato i. Thuro-
cziensi comitatu inter solennes frequen-
tissimae nobilitatis plausus felicissime 
auspicaretur. Tyrnaviae. — 3. Oda Cels. 
ac Rev. Dno principi Ernesto, Joanni, 
Francisco de Paula in Schvarzenberg, 
die 12. mensis Januarii anno 1818. ono-
masticum suum feliciter celebranti dicata. 
Hely n. — Kéziratban a m. n. múzeum-
ban : Criticae animadversiones in opus-
cula poetico-historica Joannis Valentini 
parochi Znio-Várallyensis 1808. 4-rét 
71 levél; Anti-Piringer, seu breves re-
flexiones historico-juridicae ad partem 
I-mam opusculi sub titulo Ungarns Ban-
derien per CI. Michaelem Piringer secre-
tarium aulicum Viennae Austriae A. 1810. 
in lucem editi. 1811. 8-rét 192 lap. 

M. Hirmondó 1795. I . 15. SZ. — Nagy Iván. 
Magyarország Családai IX. 611., 614., 618.1. 
— Petrik B i b l i o g r . — 31. Nemzetségi Zsebkönyv. 
II. rész. Nemes családok. Bpest, 1905. I. 5311. 

Rakovszky Ferencz (nagy-rákói és 
kelemen falvi), birtokos Novákon (Nyitra-
megye), R. István, cs. kir. kamarás és 
földbirtokos és kesselőkeői báró Maj-
thényi Ilona Beatrix fia, szül. 1861. máj. 
18. Pozsonyban. — Czikkei az Archaeo-
logiai Értesítőben (1888 — 89. Nyitra-
megyei ásatásaim eredménye). 

jV. Nemzetségi Zsebkönyv II. rész. Nemes 
Családok. Bpest, 1905. I. 533. 1. 

• Rakovszky Géza (nagy-rákói és kele-
menfalvi), országgyűlési képviselő, R. 
Károly birtokos és hanzlikfalvi Vagyon 
Judith fia, szül. 1845. ápr. 29. Trencsén-
ben; tanulmányait Budapesten végezte. 
1867-ben Trencsénmegyében tiszteletbeli 
aljegyzővé neveztetett ki, 1868-ban al-
jegyzővé választatott s egyúttal tisztelet-
beli főjegyző lett. 1871. okt. haváig mint 
törvényszéki jegyző működött, a mikor 

megnősülvén a megyei szolgálatot abba 
hagyta és gazdaságának élt. 1879-ben a 
trencséni kerület képviselővé választotta 
s ezen kerületet 1901-ig képviselte. Tagja 
volt a delegatiónak és a szabadelvű párt 
híve. — Humorisztikus rajzokat írt a 
Képes Családi Lapokba (1882—83). — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
B p e s t , 1892. 299. 1. — N. Nemzetségi Zseb-
könyv. II. rész. Nemes Családok. Bpest, 
1905. I. kötet 530. 1. 

Rakovszky György (rákói Feia), R. 
Lőrincz, a szepesi kir. kamara hivatal-
nokának, Turóczmegye táblabirájának fia. 
— Gyászverse van az atyja halálára 
1612. márcz. 16. (Parental ia . . . in mor-
tem. . . Laurentii Feia aliter Rakowszky... 
Kassa, 1615. czímű) megjelent gyűjte-
ményben. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 100. 

Rakovszky István (nagy-rákói és nagy-
selmeczi), kir. táblai biró és kir. tanácsos, 
R. István és Okolicsányi Rozália fia, 
birtokos Lonthón (Hontm.). Meghalt 1832. 
jan. 19. Pesten 52. évében. — Munkája: 
Carmen votivum, quod ad diem XX. 
Augusti, Divo Stephano Hungáriáé proto-
regi sacram, patri suo optimo . . . in 
perpetuum suae erga eum pietatis ac 
observantiae munumentum obtulit a. c. 
1794. Hely n. 

Petrik B i b l i o g r . — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
Családai IX. 615., 620. 1. és gyászjelentés. 

Rakovszky István (nagy-rákói és nagy-
selmeczi idősb), cs. kir. kamarás, R. Ist-
ván kir. táblai ülnök (meghalt 1832. jan. 
19. Pesten) és Gaszner Seraphin fia, szül. 
1832. jún. 16. Pozsonyban ; tanulmányait 
végezvén, gazdálkodott Lonthón (Hontm.) 
birtokán, hol a nyarat töltötte, míg a téli 
hónapokban Pozsonyban lakott és ideje 
nagy részét történelmi tanulmányokra s 
különösen Pozsony városa régi történe-
tének megírására szentelte; e czélból 
szorgalmas búvára volt a Pozsony városi 
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gazdag levéltárnak. A szent sír-rend közép-
keresztese és a pápai szent Gergely-rend 
lovagja volt. Meghalt 1891. decz. 28. 
Pozsonyban. Becses könyvtárt és gyűjte-
ményeket hagyott hátra. — Czikkei a 
Pressburger Zeitung évfolyamaiban (Al-
terthümliche Überlieferungen von Press-
burg); az Új M. Múzeumban (1860. Hont 
vármegye régi tisztviselőinek emlékezete); 
a M. Sionban (1863. Sághi prépostság 
emlékezete, 1865. Pozsony egyházai); a 
M. Tudom. Értekezőben (1862. I. Drégely 
vára emlékezete, Pozsonyiak két régi 
egyháza : Szent Lőrinczről nevezett egy-
ház és a Szent Mihályról nevezett egy-
ház ; II. Torna várának történeti vázlata); 
a Századokban (1875. Adalékok a magyar 
ágyúk történetéhez). — Munkái: 1. Po-
zsony sz.k. város rövid története. Pozsony, 
1865. (Különny. a Pozsony és Környé-
kéből). — 2. Das Pressburger Rathhaus 
und der Stadtrath, dessen Geschichte, 
Entwickelung und Verhältnisse im Mit-
telalter. Nach archivalischen Quellen 
zusammengestellt aus den alterthüm-
lichen Überlieferungen von Pressburg. U. 
ott, 1872. — Kéziratban: Diplomatarium 
Posoniense, ívrét 3 kötet; Das Pressbur-
ger Stadtrecht, ívrét 1 kötet; Pozsony sz. 
kir. város oknyomozó története, 3 kötetre 
tervezve ; Jegyzetek a magyarországi 
családokra s helyekre nézve a XV. szá-
zadtól a XVII. század végéig. 

Pozsonyi főgymnasium Értesítője 1875. 13. 1. 
— Fővárosi Lapok 1891. 359. SZ. — ÍH. Nem-
zetségi Zsebkönyv. I I . r é s z . N e m e s c s a l á d o k . 
B p e s t , 1905. I . 533. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Rakovszky István (nagy-rákói és kele-
menfalvi), az állami számvevőszék elnöke, 
val. b. titkos tanácsos, R. Károly és 
hanzlikfalvi Vagyon Judit fia, szül. 1847. 
szept. 26. Kocsóczon (Trencsénm.) gym-
nasiumi és jogi tanulmányait Budapesten 
végezte s külföldön, Franczia-, Német- és 
Angolországban tett utazásaival bővítette 
ismereteit. Az államtudományi és birói 
vizsgálatokat letevén, 1869 elején Pest 

vármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé válasz-
tatott s csakhamar nemcsak a vármegye 
közönségének elismerését vívta ki, de 
neve az országban is ismeretes lett szá-
mos közérdekű ügy kezdeményezése és 
létesítése által; így a többi között a 
bukovinai csángók hazatelepítését, a 
Petőfi születési házának megállapítását 
és megjelölését sat., Pest vármegye útján 
ő kezdeményezte. A honvédség felállítása-
kor (1869) testalkata és szemei gyenge-
ségének daczára «saját felelősségére» 
soroztatta magát és a tiszti vizsga leté-
tele után hadnagy lett. Tekintettel a bosz-
niai és herczegovinai zavarok által elő-
idézett háborús viszonyokra, a köteles 
szolgálati időn túl is megmaradt a hon-
védség kötelékében 1884-ig. 1877—78-ban 
a párisi nemzetközi kiállítás magyar 
országos bizottságának igazgatója volt. 
1877-ben megvált a vármegyei szolgálat-
tól, hol I. rendes aljegyző és tiszteletbeli 
főjegyző volt, de azután is tagja maradt 
a vármegye legfontosabb bizottságainak. 
1878 őszén a ráczkevei kerületben kép-
viselőnek választatott. Majd 1881-ben a 
turóczmegyei szucsányi kerületben vá-
lasztatott meg ismételten, egészen állami 
számvevőszéki elnökké történt kinevez-
tetéseig. Mint képviselő mindig a leg-
fontosabb bizottságoknak tagja volt. 
így a pénzügyi bizottságban a belügyi 
és honvédelmi tárgyak előadója, hat 
esztendeig a ház jegyzője, tízig a dele-
gatióban mint a hadügyi albizottság elő-
adója referálta a hadügyi rendes és 
rendkívüli költségvetést és a megszállott 
tartományok ügyeit. Ezeken kívül szá-
mos más állandó és ideiglenes bizottság 
tagja volt, így több felirati bizottságnak, 
a horvátországi regnikoláris bizottságnak; 
több bíráló bizottság elnöke és 1887-től 
a zárszámadási bizottságnak elnöke volt. 
1893. a képviselőház és főrendiház kandi-
dálása alapján a magyar állami szám-
vevőszék elnökévé neveztetett ki. Kitar-
tásának és az ügy iránt való odaadásának 
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eredménye lett az állami számvitelről 
1897. alkotott XX. t.-cz. Ujabb teret talált 
a királyi kormány kezelése és igazgatása 
alatt álló alapok és alapítványok rende-
zésének és számvevőszéki ellenőrzésének 
ügyében. A minisztériumok és az állami 
számvevőszék kiküldötteiből alakított 
szaktanácskozmány, melynek élén R. 
állott, a sok ezerre menő alap- és ala-
pítványra nézve közel három évi tár-
gyalás után 1899. befejezte az előkészítő 
munkálatot és megtette a rendezés iránt 
javaslatait. Ezen működéseért az ország-
gyűlésismételten kifejezte elismerését.1897 
ápr. 6. a politika, az egyház és a hivatal 
terén közel 30 éven át kifejtett eredmény-
teljes működése elismeréseül megkapta a 
v. b. t. tanácsosi méltóságot. Az 1896. 
rendezett ezredévi országos kiállítás és 
az 1900. párisi kiállítás több szakosztá-
lyának, illetőleg magyar csoportjának 
tagja, 1899-ben Budapesten a külföld-
nek is élénk részvételével tartott nem-
zetközi gyermekvédő kongresszusnak és 
a kongresszus előkészítő bizottságának 
elnöke volt. 1903. márcz. 26., midőn az 
állami számvevőszék elnöki tisztének 10. 
évét betöltötte, a tisztikar megfestette az 
állami számvevőszék részére életnagy-
ságú arczképét. A közélet egyéb terén is 
élénk tevékenységet fejtettki. Számos jóté-
kony és közhasznú egylet létesítőinek s 
vezértagjainak sorában volt ; tevékeny 
részt vett a magyarországi szabadkőmű-
vesség életében s a nagy páholynak 
huzamosabb ideig helyettes nagymestere, 
majd nagymestere volt. A közgazdasági 
élet is fölkereste munkaerejét s a többi 
között a hazai első takarékpénztár igaz-
gatóságának tagja s a Pallas nyomdai 
részvény-társaság elnöke is volt. Szám-
vevőszéki elnökké történt kineveztetése 
után ezen állásokról lemondott, hogy 
minden irányban megőrizze független-
ségét; de a társadalmi élet és jótékony-
ság teréről ma sem vonult vissza; a 
többi között elnöke a magyar tisztvise-

lők egyletének, a népoktatási körnek, a 
rabsegélyző egyesületnek, a siketnémá-
kat, vakokat és fogyatékos érzékűeket 
gyámolító egyesületnek, az országos lawn-
tennis klubnak, igazgatósági és választ-
mányi tagja az országos gazdasági egye-
sületnek, a képzőművészeti társulatnak, 
az országos vadászati védegyesületnek 
sat. — Már vármegyei tisztviselő korá-
ban több szaklapnak volt munkatársa.Czik-
kei a Jogtudományi Közlönyben (1866. Az 
őskor jogtörténelmi és nemzetközi viszo-
nyai, Laurent F. után, 1867. A magyar 
királynék koronázásáról, A polgári tör-
vényhozás az új olasz királyságban); a 
Fővárosi Lapokban (1867. Röpke levelek 
utamból. Bécsből. München. München-
ből Párisig és vissza); a Honban (1869. 
95. sz. József nádorról és a vakokról); 
a Budapesti Szemlében (1879. A keleti 
kérdés a népjog szempontjából, A dél-
afrikai bonyodalmak) ; a M. Dohány 
Újságban (Javítsuk a minőséget, A dohány 
minőségének javításáról) ; a Köztelek 
rovatvezetője volt, a Közigazgatási La-
poknak, a Nemzetnek, a Zenészeti La-
poknak és a Pallas Nagy Lexikonának 
is munkatársa volt. — Munkái: 1. Zadig 
vagy a végzet. Keleti történet. írta Vol-
taire, ford. Pest, 1870. (Előbb az Ellen-
őrben). — 2. Margit vagy a kettős 
szerelem. írta Mme Emile de Girardin. 
Ford. U. ott, 1872. — 3. A kedvenez 
eszmék. Bpest, 1874. — 4. A ráczkevei 
választókerület választóihoz, U. ott, 1878. 
(Németül. U. ott, 1878.). — 5. Kinevezés-e 
vagy választás ? U. ott, 1879. — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Szabadelvüpárti Naptár 1884-re arczk . —• 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete . — Sturm Albert, Országgyű lés i A l m a -
nach . Budapes t , 1892. 299. lap . — Magyar 
Dohány Újság 1892. 23. SZ., 1894. 4. SZ. a r c z k . 
— Vasárnapi Újság 1893. 8 . SZ. a r c z k . , 1899. 
38. SZ. arczk . — Agrár-Album 1902. arczk. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 393. 1. X V I I I . 490. 
1. és II . P ó t k ö t e t 1904. 507. 1. — )/. Nemzet-
ségi Zsebkönyv II . rész . N e m e s i Csa ládok. 
Bpest, 1905. I. 530. 1. 
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Rakovszky István (nagyrákói és nagy-
selmeczi), cs. és kir. kamarás, ország-
gyűlési képviselő, R. István cs. és kir. 
kamarás, író és kesselőkeői br. Majthényi 
Ilona fia, szül. 1858. jún. 16. Bécsben ; 
középiskoláit Pozsonyban végezte; jogi 
tanulmányainak befejezése után a katonai 
pályára lépett, de betegeskedése miatt 
kilépett a katonaság kötelékéből és gyó-
gyulás czéljából Velenczébe utazott. Haza-
térve nagy-selmeczi (Liptóm.) birtokán 
telepedett le, hol az ellenzéki párthoz 
csatlakozva, a megyei életben szerepet 
kezdett játszani. Az egyházpolitikai küz-
delmek alatt nagy része volt a néppárt 
megalakításában ; számos néppárti gyű-
lésen elnökölt. A képviselőházba 1896-
ban került és nemsokára vezérszerephez 
jutott a néppártban. A delegatióban is 
helyet foglalt pártja megbízásából és ott 
szintén az ellenzéki irányt képviselte. 
1899. febr. 23. a néppárt nevében ő írta 
alá azt a paktumot, a melyet az ellenzék 
a Széll-kormánynyal kötött. 1901-ben 
Csornán és Zsámbokréten megválasztva, 
az előbbi kerületet tartotta meg. Egyik 
harczosa volt az összeférhetlenségi tör-
vény megalkotásának és az Adria tenger-
hajózási társasággal kötött szerződés be-
czikkelyezéséről szóló javaslat ellen folyt 
vitának. 1903 óta az országgyűlési nép-
párt alelnöke. Tagja a szövetkezett ellen-
zék vezérlő-bizottságának. Az 1905-iki 
általános választások alkalmával a csor-
nai kerületben újra megválasztatott. A 
képviselőház alelnöke. — Politikai czik-
kei a napilapokban, országgyűlési beszédei 
a Naplókban vannak. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 490. 1. — Va-
sárnapi Vjság 1901. 49. s z . a r c z k . , 1903. 2. s z . 
a r c z k . — Sturm -féle Országgyűlési Almanach. 
B p e s t , 1905. 367. }. — Hl. Nemzetségi Zsebkönyv. 
II. r. Nemesi családok. Bpest, 1905. I. 533. 1. 
Rakovszky János, r. kath. alesperes-

plébános, szül. 1821-ben Nyitrán, fel-
szenteltetett 1844-ben; alsó-orechói (Tren-
csénm.) alesperes-plébános volt. Meghalt 
1893 körül. — Munkái: 1. Gyakorlati 

orosz nyelvtan, tanodai és magánhasz-
nálatra. Buda, 1867. (Uj czímkiadás. Ung-
vár, 1888. Ism. írod. Értesítő 11. sz.) — 
2. Srieborny d ruho t iny . . . v Trencine 
5. Aug. 1869. Nagyszombat, 1869. (25 éves 
papi jubileumán mondott beszéde.) — 
Segédszerkesztője volt a CerkovnaGazeta 
egyházi közlönynek 1856—58-ig. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1888. 
— HI. Sión 1890. 381. 1 . — Slovansky Pfehled. — 
Prága, 1899. 420 1. 

Rakovszky Márton (rákói). L. Rákóczy. 
Rakovszky Márton (rákói), kir. kamarai 

tanácsos, Rákóczy (Rakovszky) Márton 
költő unokaöcscse, R. István kapitány 
fia; magister lett; külföldön tanult, hol 
1579-ben és 1592—95. Turócz vármegye 
alispánja, utóbb kir. kamarai tanácsos 
és szintén versköltő volt, mint nagybátyja, 
R. Márton. — Munkája: De Partibus 
Reipublicae et causis mutationum. Vien-
nae, 1590. (Miksa királynak ajánlva. Ebben 
magát néha Rakoczynak, másutt rákói 
Rakovszkynak, írja; ez időben állandósult 
meg a család Rakovszky neve, Rákó ősi 
birtokhelyről származtatva.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i IX. , 
612., 617. 1. — Slovenské Pohlady 1887. 175. 1. 

Rakovszky Sámuel. — Munkája: 
Rendes élet módja. Fordíttatott deákbúi 
magyarra. Pest, 1776. (Költemény.) 

Petrik B ib l iogr . 

Rakovszky Sándor. — Munkája: Acta 
solennis inaugurationis in supremum 
comitem i. comitat. Thurocziensis ill. dni 
1. br. Pauli Révay . . . perpetui comi-
tis. Tyrnaviae, 1801. (Névtelenül.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rakssányi Gyula (raksai), mérnök 
Budapesten, R. Gábor mérnök és Raks-
sányi Julia fia, szül. 1851. febr. 20. 
Misérden (Pozsonym.); előbb a felvidéki 
tagosítási munkálatoknál, majd a Vág-
szabályozási előmunkálatoknál, Budapest 
főváros mérnöki hivatalánál hét évig, a 
Kőrös-Tisza-Maros közi műszaki árfej-
lesztésnél 1883-ban mint a vállalat belső 
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műszaki munkák vezetője háromig, 1886-
tól a felső torontáli fennsíki műszaki 
ártérfejlesztésnél két évig működött. 1889 
óta államszolgálatban van, mikor az al-
dunai Vaskapu-szabályozási munkálatok 
végrehajtására Orsován a kir. művezető-
ség tagja lett és az maradt 1899-ig. — A 
Rautmann-féle Magyar Lexikonban jelent 
meg 1879-ben két synchronistikai táblá-
zatakőnyomatban. — Munkái: Í.Magyar-
ország történetének synchronistikai tér-
képe. Az 1879. székesfejérvái országos 
kiállításon kitüntetett mű. Bpest. (Fény-
kőnyomat és nyomt. magyarázat). — 2. 
Az 1848—49. magyar szabadságharcz 
synchronistikai térképe. U. ott, 1888. — 
3. I. Napoleon életének és hadjáratainak 
synchronistikus átnézete. U. ott, 1900. 
(Marczali-féle nagy képes Világtörténelem 
X. kötetében). — Kéziratban: Az 1870—71. 
évi német franczia háború synchronisti-
kus átnézete és Vörösmarty Mihály éle-
tének és nevezetesebb műveinek sorozata 
(synchronistikus átnézet). Mindkettő a m. 
n. múzeumban. 

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

Raksányi Imre (raksai), 1848—1849. 
honvéd alezredes, R. Imre cs. kir. huszár 
alezredes és Ruttkay Anna fia, született 
1818. május 13. Orosházán (Békésm.); 
kiképeztetését az olmüczi tüzérségi kato-
nai iskolában nyerte és cs. kir. bomba-
vető volt. Megindította Bécsben a Szö-
vétnek cz. első magyar katonai szak-
lapot. Az 1848—49. szabadságharczban 
tevékeny részt vett, 1849. honvédtüzér-
őrnagy, majd tüzérségi felügyelő, később 
honvéd alezredes lett. Ez idő alatt a 
kormányzó személyes rendelkezésére volt 
beosztva. Mint Kossuthnak rokona és 
föltétlen híve mindvégig kitartott mel-
lette s megbízott harcztéri kiküldötte- és 
informátoraként szerepelt. 1848-ban had-
tudományi folyóiratot szándékozott kiadni 
s programmját márczius 25. ki is adta s 
első füzetét júliusra igérte, mely azonban 

nem jelent meg. Valószínűleg a temesvári 
csatában esett el 1849. aug. 9. (Nagy Iván 
szerint külföldre menekült.) — Munkája : 
Honvédelmi szövétnek. Pozsony, 1848. 
Három táblázattal, egy tervrajzzal és egy 
térképpel. 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s -
napjai. Pozsony, 1846. 50. 1. — Pesti Divat-
lap 1848. 16. s z . — Közlöny 1848. 99. SZ. 
163., 178. SZ., 1849. 83. SZ. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 627., 629. [lap. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Görgey István, 
1848. és 1849-böl. Élmények és benyomá-
sok. Bpest, 1885—88. II. 314., 501. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona I I . P ó t k ö t e t . B p e s t . 
1904. 507. 1. 
Raksányi Károly, ev. ref. lelkész, szül. 

1829-ben Veszprémben ; Balaton-Henyén 
(Veszprémm.) lelkészkedik, hol egyszer-
smind eles bortermelő, a ki nem engedte 
a iilloxera által szőleit elpusztítani, hanem 
azonnal védekezett ellene s régi szőlejét 
rendes termő állapotban fenntartotta ; az-
után ő árasztotta el a homoki szőlőket jó 
pénzért jeles fajvesszőkkel. A 80-as és 
90-es években irogatott és agitált a vidéken 
bortőzsde felállítására; azonban ezen 
eszméje a közönség részvétlensége miatt 
abban maradt. 1891 óta kiviteli bor-
kereskedést is folytat. — Tudósításo-
kat írt a Politikai Újdonságokba, a Va-
sárnapi Újságba, a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapba. Több gazdasági czikket írt a 
Borászati Lapokba (1874—85. és a 90-es 
években : A szőlőplántálás legegyszerűbb, 
legolcsóbb módjáról, rajzzal, A váloga-
tásról, A borértékesítő szövetkezet fel-
állításáról) ; a Dunántúli Protest. Lapba 
írt legújabban nekrologokat. 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból és önéletrajzi adatok. 

Rakschányi Máté, körmöczi iskola-
igazgató, turóczmegyei származású, R. 
András tanító fia; tanulmányait 1639-től 
Königsbergben gyarapította ; alig jött meg 
hazájába, Körmöczön igazgató-tanárnak 
választatott és ott mintegy 20 évig taní-
tott. — Munkái: 1. Aditus ad Publicum 
Collegium Philosophicum Disputatorium 
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Auspiciis SS. Trinitatis In Inclyta Brege-
lana Sub Praesidio M. Michaelis Eifleri... 
Respondente Matthaeo Rackschano Tu-
roceno-Hungaro d. 14. Januarij. Regio-
monti, 1639. — 2. Disputatio Theologica 
de sensu vocis auaaYjßa? Act. XIII. 32. 
JohanniCrellio opposita Praeside D. Mich. 
Behm. U. ott, 1641. — 3. Disputatio 
Theologica, continet assertiones quasdam 
miscellaneas. U. ott, 1642. — 4. Diatribe 
Logica: resp. Nicoiao Nigrini Vulgo 
Oskersky Solnensi 1645. — 5. De propa-
gation animae humanae. Cremnicii, 
1657. — Üdvözlő verseket írt következő 
munkákba: Aichinger, Tobias, Discursum 
Moralem de Justitia & More . . . Regio-
monti, 1641; Czernack, Sámuel, Insti-
tutionum Philosophicarum Exercitatio... 
U. ott, 1641; Rochmann, Paulus, Inšti-
tutionum Philosophicarum Exercitatio... 
U. ott, 1641. 

M. Tudom. Értekező 1862. I . 361. 1. — Figyelő 
X V I I I . 155. 1. — Slovenské Pohlady 1887. 80. 1. 
— Szabó-Hellebrant, R é g i M . K ö n y v t á r I I I . 
1. r é s z 405. , 476. 1. 

Rali János Keresztély (christani báró), 
erdélyi katonai főkormányzó s ország-
gyűlési kir. biztos. — Munkája: Ad 
generalia comitia Transylvaniae allocutio 
occasione propositionis regiae et depositi 
per ii. status et oo. die 23. dec. 1790. 
homagii. Claudiopoli, 1791. (Magyar és 
latin szöveg.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Ralovich Lajos, kir. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1849. április 28. Sátoralja-
újhelyt (Zemplénm.); gymnasiumi tanul-
mányainak befejezése után szaktanul-
mányokat végzett a pesti egyetemen. 
1871-ben a budapesti V. ker. főgymna-
siumhoz neveztetett ki helyettes tanárnak 
és ugyanily minőségben augusztus 29. a 
beszterczebányai kir. főgymnasiumhoz 
helyeztetett á t ; a tanári vizsgálatnak 
1873-ban letétele után 1874. június 1. 
u. ott rendes tanár lett; a magyar nyel-
vet és történelmet tanította. 1879-ben 

tanulmányi utat tett Németország, Bel-
gium és Francziaországban. 1884-től 
alumneumi igazgató és 1888-tól a fel-
vidéki közművelődési egyesület zólyom-
megyei választmányának titkára is volt. 
Meghalt 1904. aug. 8. mint nyug. tanár 
Beszterczebányán. — Czikkei a beszter-
czebányai kir. főgymnasium Értesítőjében 
(1875. A magyar szenvedő ige képzése 
és jogosultsága, 1886. A beszterczebányai 
kir. főgymnasium mellett fennálló alum-
nium története); a M. Nyelvőrben (1879. 
Szólásmódok Dugonics Etelkájából); a 
Figyelőben (1882. A hanyatlás korának 
lyrai triásza); a Hazánkban (1887—88. 
Adalék a magyar Tudom. Akadémia meg-
alapításának történetéhez, eredeti napló 
alapján, Az 1825—27. évi országgyűlés-
ről, eredeti napló alapján); az Egyet. 
Philol. Közlönyben (1889. Ányos Pál 
kiadatlan költeményeiből); a Besztercze-
bánya és Vidékének is munkatársa volt. 

A beszterczebányai főgymnasium Értesítője 
1895. 268. 1. — Vajda N é v k ö n y v e . 41. 1. — 
Budapesti Hirlap 1904. 223. SZ. 

Ramaszet ter Károly, Tápió-Szecsőn 
(Pestm.). — Munkái: 1. A birói függet-
lenség különlegességei. Bemutatva néhány 
végzésben, határozatban és ítéletben egy 
törvénytudatlan által. Bpest, 1897. — 2. 
A «Fundamentum regni». Közlemények 
a kényszerhelyzetből 1899. jan. U. ott. 

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

Rámér József\ az összes orvostudo-
mányok doktora, járási és tb. megyei 
főorvos, szül. 1863. okt. 29. Eperjesen 
(Sárosm.); középiskoláit az eperjesi kir. 
kath.főgymnasiumban végezte ; az orvosi 
tudományokat a budapesti egyetemen 
hallgatta, hol 1889. febr. 23. orvosi ok-
levelet nyert. Több évig gyakornok volt 
a budapesti egyetem élettani intézeténél 
Jendrassik Jenő tanár mellett, 1889—90. 
II. tanársegéd a bpesti élettani tanszék 
mellett. 1890. márcz. Somorján (Pozsony-
in.) telepedett le mint járási orvos, hol 
azóta gyakorló orvos, 1896-ban Pozsony 
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vármegye törvényhatósága tiszteletbeli 
megyei fó'orvossá neveztetett ki. — 
Czikke a Felvidékben (Verebély, 1903., 
10., 11., 14., 1904. 3., 6., 16. sz. Balese-
tek alkalmával szükséges első segélynyúj-
tásról, dr. —r. —f. jelzés alatt.) — Mun-
kája : Gazdasági továbbképző előadások. 
Miképpen védekezzünk a ragadós beteg-
ségek ellen ? Felolvastatott Somorján 
1899. okt. 29. Kiadja a pozsonymegyei 
gazdasági egyesület. Pozsony, 1899. — 
Kéziratban : Hogyan óvjuk és gondozzuk 
egészségünket? Darázs mérge, népszínmű, 
3 felvon. Kada Elek beszélye után (a 
somorjai kath. legényegylet adta elő); A 
gyermek védelemről, felolvasás. 

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

Rámóczy (Ramershofer) Valerián (Já-
nos), szent Benedek-rendi áldozópap és 
tanár, szül. 1807. április 27. Kőszegen 
(Vasm.) ; tisztes polgári szülők őrködése 
mellett kitűnő előmenetellel végezte kö-
zépiskoláit és 1821. október 15. a szent 
Benedek-rendbe lépett. Miután Pannon-
halmán theologiai tanulmányait elvé-
gezte s a győri tanulmányi kerület fő-
igazgatója előtt akkori szokás szerint 
vizsgálat által tanúsított képességéről 
a próbatétet kiállotta, 1829-ben a po-
zsonyi főgymnasium tanára lett. 1830. 
szept. 17-én miséspappá szenteltetett fel. 
1837. Pápára helyeztetett át; 1838—50-ig 
a győri akadémián a magyar nyelv és 
irodalom tanára volt. 1844-ben Rámers-
hofer családi nevét Rámóczyra változtatta. 
1850. ápr. 1. a pozsonyi németté változott 
akadémián a bölcselet rendes és a magyar 
irodalom rendkívüli tanára lett; egy ideig 
a statisztikát és bányajogot is tanította; 
rövid idő múlva még azon évben Pan-
nonhalmára került a főmonostor alper-
jelének és tanulmányi felügyelőnek s 
onnét gymnasiumi igazgatónak küldték 
Kőszegre, hol 1851—55-ig működött. Ez-
után 1864. jún. 20. bekövetkezett halá-
láig főgymnasiumi tanár és házfőnök volt 

Sopronban, egyszersmind a ns. Bácsa és 
Vecse székek táblabírája. — Czikkei a 
kőszegi gymnasium Programmjában (1853. 
Einiges über die frühzeitige Erwerbung 
naturhistorischer Kenntnisse); a soproni 
gymnasium Programmjában (1858. Eini-
ges über das Gedächtniss, 1860. Über 
den Einfluss der Seele auf den Leib.). — 
Munkái: 1. Magyarország rövid föld-
leírása. Pozsony, 1835. Térképpel. (2. 
kiadás. U. ott, 1836. magyar és latin 
szöveg, 4. és 5. megjobbított kiadás. U. 
ott, év n., 6. kiadás. Pest, év n., magyar 
szöveg). — 2. Német szövetséges tarto-
mányok rövid földleírása. Pozsony, év n. 
Térképpel. (Latin és magyar szöveg). — 
3. Nemzeti iskolai szótár. U. ott, 1838. 
(Magyar-német és német-magyar.) Két köt. 
— 4. Theoretisch-praktische Grammatik 
der ungarischen Sprache für Deutsche. 
U. ott, 1842. — 5. Nemzeti nyelvtudomány 
kérdésekben és feleletekben. U. ott, 1842. 
(Magyar és német szöveg. Új kiadás, U. 
ott, 1846.). — 6. Szavalattudomány. Pest, 
1843. (A Kisfaludy-társaság azon kérdé-
sére : «Készíttessék kézikönyv, mely a 
szavalásnak, mind általános, mind külö-
nösen színészetre alkalmazott elveit és 
szabályait kimerítőleg és gyakorlatilag 
adja elő, szükséges ügyelettel a magyar 
nyelv grammatikai viszonyaira, dialek-
tusra, versszerkezetre s azon hiányokra, 
mik jelennen színészeink szóbeli előadá-
sát dísztelenítik», pályázván, 1840. febr. 
6. a három biráló egy értelemmel neki 
ítélte a 20 arany jutalmat és a munka 
meg is jelent a Kisfaludy-Társaság Év-
lapjai I. köt. 199—243. 1.). — 7. Állada-
lomtan. Pozsony, 1847. Három füzet. (I. 
A statisztikának elméletét, Európa, meg 
az ausztriai birodalom általános rajzát 
terjesztendi elő, II. Magyarhon és Erdély. 
III. Európa többi államai). — Kéziratban 
a pannonhalmi könyvtárban : A hasznos 
növényekről a gazdaság és ipar körében 
4-rét 75 lap ; Népnövelési intelmek, 4-rét 
43 lap ; Természeti jogtan vázlata, 4-rét 
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173 és 112 lap ; Görögország története 
Nagy Sándorig, 4-rét 415 lap ; A bucsu-
járásokról, 4-rét 48 lap ; Methodenlehre, 
4-rét 62 lap ; Magyar szókötés, 4-rét 172 
lap; A magyar ékes szókötés,4-rét 124 lap. 

Kisfaludy-Társaság Évlapjai I . 149. , 154. 1. 
— Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . 378. 1. — 
1 8 6 4 : A Hon 143. Sz . , 11. Sion 560. 1., Oeden-
burger Lokalblatt 51. SZ. — Scriptores O r d i n i s 
S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 360. 1. — 
Ortvay Tivadar, S z á z é v e g y h a z a i f ő i s k o l a 
tör ténetébő l . Bpes t , 1884. 167. 1. — Figyelő 
X X I V . 1888. 233. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 398. 1. é s g y á s z -
jelentés. 

Rampelt János, ág. ev. lelkész, szül. 
1832. jan. 25. Muzsnán (Nagy-Küküllőm.), 
a főgymnasiumot Medgyesen elvégezvén, 
1851-ben a tübingai és lipcsei egyetemre 
ment a theologia tanulmányozására. 1854 
őszén visszatért hazájába s 1855. febr. 1. 
Medgyesen alkalmazták gymnasiumi tanár-
nak. 1864. febr. 26. Nagy-Ekemezőn, 1875. 
jan. 13. Muzsnán választották meg lel-
késznek. — Czikkei a medgyesi gymna-
sium Programmjában (1863. Stefan Bá-
thori, ein siebenbürgisches Fürstenbild); 
a Schul- und Kirchenbote-ban (II. évf. 
Einige Gebrechen, welche dem gedeih-
lichen Unterrichte in unseren Dorfschulen 
hindernd entgegenstehen, XY. Der evan-
gelische Landpfarrer in seinem ausser*-
ämtlichen Auftreten, XXIV. Aufgaben des 
Pfarrers hinsichtlich der Beaufsichtigung 
der erwachsenen Jugend in unseren Land-
gemeinden).— Munkája: Volkswirtschaft-
liche Zustände in den Landgemeinden des 
Mediascher landwirtschaftlichen Bezirks-
vereins. Hermannstadt, 1893. (Különny. 
a Landwirtschaftliche Blätterbol). 

Trausch,-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n IV. 
343. 1. 

Ramszauer Ferencz, gróf Eszterházy 
Miklós tatai uradalmi tisztje volt, a szőlő-
szetben és gyümölcsészetben egyaránt 
jeles; mindkét ágban tenyésziskolákat 
kezelt, nagymértékű nemesített csemete-
és szőlővessző - eladással. Tata körül a 

gyümölcsészet terjesztésében és Tatán 
gyakori gyümölcskiállítások rendezésében 
sok érdeme volt. — Czikkei a Gazdasági 
Tudósításokban (1841. Néhány szó a 
szőlőtőkék szakállgyökereinek elmetszésé-
ről, A szőlőket karó nélkül haszonnal 
lehet mívelni és ez által a karóra szük-
séges előleges költségeket mellőzni); a 
M. Gazdában (1842. Észrevételek Schams 
szőlőmívelési közleményeihez, Márvány-
hordók, A bornak magavalósága, léles-
sége és illatja mindenek felett azon szőlő-
fajtól függ, melyből a bor szüreteltetik, 
1843. Sárgadinnye tenyésztés, Zöld- vagy 
fűféle oltás próbatételek, Néhány igény-
telen szó a magyarországi szőlőiskola 
ügyében, 1845. Jószándékú tanács a 
szüret ügyében, 1847. Néhány szó az 
országos szőlőiskola ügyében). 

Galgóczy Károly E m l é k k ö n y v e . Bpest , 1884. 
IV. 159. 1. 

Randits Fortunátus, orvosdoktor, buc-
carii, magyar tengermelléki származású. 
— Munkája: Dissertatio inaug. medica 
de astromontano antidoto veneni animalis 
KaTs£o5(7]v viperini. Vindobonae, 1840. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ranézay József, kir. kath. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1875-ben Szarvason (Békésm.); 
1896-ban tett alapvizsgát a magyar, latin 
és görög nyelvekből; 1898-ban kinevez-
tetett a lőcsei kir. kath. főgymnasiumhoz 
helyettes tanárnak; jelenleg ugyanott 
rendes tanár. A kath. templomi énekkar 
tiszteleti elnöke és a lőcsei önkéntes 
tűzoltóság alparancsnoka. — Czikkei a 
Néptanítók Lapjában (1871. Tudósítás a 
szarvasi kisdedóvodáról); a lőcsei kir. 
kath. főgymnasium Értesítőjében (1902. 
Fazekas Lajos munkája és életrajza). 

A lőcsei kir. kath. főgymnasium Értesítője 
1899., 1902., 1903. — Vajda Emil N é v k ö n y v e 
133. 1. 

Rang Ferdinand, orvosdoktor, nagy-
károlyi (Szatmárm.) származású. — Czikke 
a Tudományos Gyűjteményben (1819. 
VIII. A meteor kövekről). — Munkája: 
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Dissertatio inaug. medica theoriam side-
rogeniae et siderojatricae sistens. Pestini, 
1819. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ranich István, theol. doktor, apát-
plébános Szabadkán és apostoli protono-
tárius. — Munkája: Sermo, quem in 
solenni inauguratione regii gymnasii ad 
liberam regiamque civitatem Neo-Plan-
tensem introducti calendis Septembris 
anni 1789. dixit. Neo-Plantae, 1790. 

Novum. Calendaritim 1792. B u d a e , 18. 1. — 
Petrik B ib l iogr . 

Ránkai György, ifjabb. — Munkája : 
Ősz . . . tavasz . . . Szerelmi dalok. 
Bpest, év n. (Ism. Vasárnapi Újság 1903. 
35. sz.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rannicher Jakab, vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumi osztálytanácsos, szül. 
1823. nov. 7. Nagyszebenben; a gymna-
siumot 1844-ben és a jogakadémiát szülő-
városában végezte. Mikor Erdélynek Ma-
gyarországgal való egyesítése napirenden 
volt, R. vezette az ellenzéki pártot, mely 
1848. máj. 4. kimondotta, hogy Erdély-
nek Magyarországgal egyesítéséről nem 
akar tudni. 1850. a bécsi vallás- és 
oktatásügyi minisztériumba lépett. 1856. 
helytartósági titkár lett Nagyszebenben 
és a főconsistorium tagja volt. 1863. 
kormányszéki tanácsossá neveztetett ki. 
Ezen értelemben tevékeny részt vett a 
nagyszebeni országgyűlésen (1863—64.). 
A kolozsvári országgyűlésen 1865. a 
szászok vezetője volt. De midőn Erdélyt 
a pesti országgyűlésre hívták, Nagyszeben 
•őt választotta képviselőjévé. Midőn 1867-
ben a kiegyezés megtörtént, br. Eötvös 
József osztálytanácsosnak hívta a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumba. A szász 
helytartósági kérdés következtében kö-
zötte és a választói között 1873-ban 
véleménykülönbség támadt. A III. oszt. 
vaskoronarend s az arany érdemkereszt 
tulajdonosa volt. Meghalt 1875. nov. 8. 
Budapesten. — Beszéde a Siebenbürger 

Quartalschriftben (I. 1859. Festvortrag bei 
dem Schiller-Festmahle am 10. Nov. 1859.). 
— Munkái: 1. Das Recht der Comeswahl. 
Kronstadt, 1846. (Előbb a Magazinban.) 
— 2. Denkblätter an die Installationsfeier 
Sr. Hochw. Herrn Franz Joseph von 
Salmen, Königsrichter von Hermannstadt, 
Graf der sächsischen Nation . . . U. ott, 
1847. (Névtelenül). — 3. Lie neue Ver-
fassung der ev. Landeskirche A. B. in 
Siebenbürgen . . . Hermannstadt, 1856. 
(2. k. U. ott, 1857.). — 4. Das Fürsten-
haus Schwarzenberg. U. ott, 1858. — 5. 
Handbuch des evangelischenKirchenrechts 
mit besonderer Rücksicht auf die evang. 
Landeskirche A. B. Siebenbürgen. I. Heft. 
Einleitung. U. ott, 1859. (I—VI. könyv 
kéziratban maradt.) — 6. Das Haus Leb-
zeltern. U. ott, 1860. — 7. Denkschrift 
über die Angelegenheit der Verfassung 
der ev. Landeskirche A. B. Siebenbürgen. 
U. ott, 1861. — 8. Sammlung der wich-
tigeren Staatsakten, Oesterreich, Ungarn 
und Siebenbürgen betreffend. 1860—62. U. 
ott, 1861—63. Három füzet. — 9. Aemt-
liche Aktenstücke, betreffend die Verhand-
lungen über die Union Siebenbürgens mit 
dem Königreiche Ungarn. U. ott, 1865—66 
Két füzet. — 10. J oh. Karl Schuller. U. 
ott, 1865. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III. 
80. , I V . 344. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 404. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Ranolder Nep. János, theolog. doktor, 
veszprémi püspök, született 1806. május 
16-án Pécsett (Baranyamegye), a hol a 
gymnasiumot végezte ; a bölcseleti tan-
folyam után, melyet a pesti egyetemen 
végzett, 1824-ben a pécsi papnövendékek 
közé lépett; 1824—1828-ig a pesti köz-
ponti papnevelőben nyerte kiképeztetését 
a theologiában. 1828—29-ben b. Szepesy 
Ignácz pécsi püspök egyházi udvarában 
mint püspöki díszpap, tollnok és levéltár-
nok volt alkalmazva.Pappászenteltettl829. 
máj. 17. és a bécsi sz. Ágostonról neve-
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zett es. kir. felsőbb papképző intézet tagjai 
közé soroztatott, hol 1831-ben theologiai 
doktorrá avatták. 1831—4l-ig a pécsi 
püspöki lyceumban a keleti nyelvek tanára, 
egyúttal alkony vtárnok és szentszéki ülnök 
volt; ezen idő alatt segédtársként mű-
ködött a Szepesy püspök által kiadott 
szentírás magyarra fordításában. 1841— 
46-ban a pesti egyetemnél hivataloskodott 
mint hitszónok, hittanár s a görög nyelv 
helyettes tanára; egyszersmind rendkívüli 
tantárgyként előadta az ó-kori földrajzot. 
1839-ben beutazta Ausztriát, Német-, An-
gol- és Francziaországot, Belgiumot, 1843. 
egész Olaszországot, Sardiniát, Siciliát, 
Svájczot, Savoyát, déli Francziaországot. 
1845-ben pécsi kanonokká neveztetett ki. 
1846-tól fogva ismét Pécsett működött 
mint papnevelői kormányzó és zsinati 
vizsgáló 1849-ig; ezen évben a bold. 
Szűzről czímzett sz. István apáttá nevez-
tetvén, Bécsben a cs. k. minisztériumnál 
tett az egyházi ügyek elintézésében segéd-
szolgálatot. Ugyanazon évben veszprémi 
püspökké, a magyar királyné kanczel-
lárjává, 1854. v. b. t. tanácsossá nevez-
tetett ki s a «de Uteris et artibus»-féle 
nagy éremmel díszíttetett fel. A római 
pápa trónállója volt. Pécsett meghono-
sította az irgalmas nővérek társulatát az 
ottani kórházban a betegek ápolására s 
az intézetnek 12,000 frtot adományozott. 
1857-ben maga és utódai nevében a 
király és a pápa helybenhagyásával le-
mondott a püspökséget illető úrbéri kár-
pótlásról (739,793 frt) s ennek jövedelmét 
36,989 frtot különböző jótékony czélokra 
fordította. Veszprémben leánynevelő-inté-
zetet alapított, 1863. ugyanott az irgalmas 
nővéreket 20,000 frttal segélyezte. Ő ala-
pította 50,000 frtnyi tőkével a budapesti 
R.-intézetet (IX. Gyep-utcza) szintén az 
irgalmas nővérek vezetése alatt, mely 
azonban csak halála után nyilt meg s 
azóta a székesfőváros és mások bőkezű-
ségéből jelentékenyen megbővült, úgy 
hogy jelenleg nemcsak elemi, hanem 

polgári iskolája és tanítóképzője is van. 
Az egyházmegyéjében elaggott plébáno-
sok felsegélésére 150,000 frtot, a kapos-
vári gymnasiumnak 6000 frtot adott sat. 
1864. márcz. a kormány a vaskorona 
nagy rendjével tüntette ki. Az 50-es évek-
ben az alkotmány visszaállítását czélzó 
memorandum egyik aláírója volt. Hogy 
borunk kivitelét előmozdítsa, Csopakon és 
Badacsony nagy területén tetemes költ-
séggel szőlőt rendeztetett be, hasonlókép 
a Somlyóhegyen és a Hegyalján. Bada-
csony ormára nagy kőkeresztet állíttatott 
és Kisfaludy Sándor költőnk sírjára 
Sümegen szintén az ő költségén létesült 
az emlékszobor. Meghalt 1875. szept. 12. 
Veszprémben. — Czikkei a Religio és 
Nevelésben (1843-44.. , 1846. Utazási 
vázlatok); a Religióban (1850. I. 46. sz. 
R. veszprémi püspöknek üdvszózata a 
papsághoz. Quinque-Ecclesiis, Dominica 
Passionis, 1850); a Sürgönyben (1864. 
53—57. sz. körlevele, 1865. 31—34. sz. 
körlevele Renan munkája ellen). — Mun-
kái: 1. Hermeneuticae biblicae generalis 
principia rationalia Christiana et catho-
lica. Selectis exemplis illustrata usibus 
auditorum exhibet. Quinque-Ecclesiis, 
1838. (2. kiadás. Buda, 1859.). — 2. 
Sermones sacri auditoribus suis oblati. 
Pestini, 1842. — 3. A kath. anyaszent-
egyház szertartásai a veszprémegyház-
megyei népiskolák számára. Veszprém, 
1851. és 1853. — 3. Elisabeth (Gisela) 
Herzogin in Baiern, erste Königin von 
Ungarn. Blätter der Erinnerung an die 
völkerbeglückende Vermählung Sr. k. k. 
apostolischen Majestät Franz Joseph I. 
mit Ihrer königl. Hoheit der Durchlauch-
tigsten Prinzessin Elisabeth Herzogin in 
Baiern. Wien, 1854. Öt kőny. táblarajz-
zal. — 5. A hitoktatás gyakorlati kézi-
könyve szent Ágoston szellemében katho-
likus középosztályok számára. Gruber 
Ágoston után. Pest, 1854. Két rész. — 
6. Ránolder János veszprémi püspök 
körlevele egyházmegye papságához és 

17. i v sajtó alá adatott 1905. dect. 18. 
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híveihez 1865. Karácsony napjáról, a 
római pápának küldendő Péter-fillér tár-
gyában. Buda, 1866. — Bőkezűségének 
köszönhetni, hogy 1853-ban Pécsett meg-
jelent Szombathy Ignácztól «Az ausztriai 
birodalom földrajza és története» és 1854-
ben Pesten a «Sz. Katalin» cz. legenda. 

Haas Mihály, B a r a n y a . P é c s , 1845. — Ferenczy 
és Danielik, M. írók. Pest, 1856. I. 380. 1. — 
Vasárnapi Újság 1857. 41 . SZ. a r c z k . , 1875. 20. 
sz. arczk. — .llendlik Ágoston, IX. Pius római 
pápa és a magyar püspöki kar. Pécs, 1864. 
50. 1. — Kákay Aranyos, Újabb fény- és árny-
képek. Pest, 1866. — Magyarország és a Nagy-
világ 1875. 19. sz. arczk. — Petrik Könyvészete 
é s B i b l i o g r . — M. Sión 1 8 9 2 . 627 . 1. — Várady 
Ferencz, Baranya múltja és jelene. Pécs, 1896. 
I . 409 . 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 404 . 1. 
és gyászjelentés. 

Ránosztai Rezső. — Czikkei a Szép-
irodalmi Közlönyben (1858. Negyedik Béla 
kor- és jellemrajza, Az utolsó Árpád); 
a Delejtűben (1859. Dobrai népszokások, 
Gróf Thurzó Szaniszló utasítása Borne-
misza János hadparancsnokhoz. Sempte, 
1860. máj 9., Bethlen Gábor levele Bor-
nemisza Jánoshoz, Novizolii 1620. aug. 
20., Bethlen Gábor levele az erdélyi 
szászokhoz, Tyrnaviae 1621. ápr. 5., Beth-
len Gábor levele Pázmán Péter eszter-
gomi érsekhez 1622. jan. 14., ugyanaz 
ugyanahhoz, Belus, 1622. jan. 17., Czobor 
Imre levele Pázmán Péter bibornok ér-
sekhez, Léva 1622. febr. 14., Bethlen 
Gábor levele Pázmán Péterhez, Kolozs-
vár 1623. jún. 30., 1860. Bethlen Gábor 
nyilatkozata az ő lovasaihoz, Torquato 
Tasso, élet- és jellemrajz); a Családi 
Körben (1861. A régi magyarok vallása, 
1862. Nándor 1717-ben, Zajos napok, 
tört. rajz I. Endre korából); a Nayadban 
(1863. Gizella, tört. rajz); a Zala-Somogyi 
Közlönyben (1864. 10., 11. sz. Morvaor-
szági utiképek.). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Ransanus. L. Ranzanus. 
Ranschburg Pál, orvosdoktor, ideg-

orvos, R. Salamon rabbi fia, szül. 1870. 
Id . S z i n n y e i J . . Magyar í rók XI. 

jan. 3., Győrött, hol középiskoláit, egye-
temi tanulmányait Budapesten végezte, 
u. ott 1894-ben orvosdoktorrá avatták. 
Ugyanazon évben h. tanársegéd lett Lau-
fenauer elme- és idegkórtani klinikáján, 
melyen, bár 1895-ben mint idegorvos 
Budapesten letelepedett, rövid megszakí-
tással, mint Volontär Laufenauernek 1901-
ben történt haláláig, s utóbb még 1902 
őszéig Moravcsik tanár mellett működött. 
1898-ban tanulmányutat tett Német-, Fran-
cziaországban és Svájczban. Hazatérve 
egy betege adományából sikerült az elme-
kórtani klinikához kapcsolt első hazai 
psycho-physiologiai laboratoriumot meg-
alapítania, melynek vezetésére megbíza-
tást nyert. 1898—1900-igLaufenauer meg-
bízásából félévenként kurzusokat tartott 
a kísérleti és orvosi psychologiából. Mű-
ködött a kir. orvosegyesületben; résztvett a 
gyermektanulmányibizottság és a magyar 
philosophiai társaság létesítésében; elő-
adásokat tartott a kir. természettudományi, 
a társadalomtudományi és az orsz. köz-
egészségtani társulatban; a tanítóképző-
intézeti tanárok szünidei tanfolyamain ; 
mindenütt a positiv lélektani búvárkodás 
eszméit és eredményeit hirdetve. Ugyan-
csak előadásokat tartott a baden-badeni 
psychiatriai, a giesseni és római psycho-
logiai congressusokon. 1902-ben önálló 
psychologiai laboratoriumot alapított. — 
Számos ideg- és elmeorvostani, valamint 
psychologiai czikket írt a hazai s kül-
földi lapokba. — Az Athenaeum Kézi 
Lexikonában (1893.) az orvostermészettu-
dományi czikkeket írta; az Orvosi Heti-
lapban (1895. Adatok a hypnotikus sugges-
tiv therapia kérdéséhez, 1896. Aggkorban 
fellépett heveny hysteria esete, 1900, 
Mnemometer, készülék az emlékező erő 
vizsgálatához, 1902. Az elménkre egy-
idejűleg beható homogén és heterogén 
ingerek hatásáról, tekintettel az illusiók 
keletkezésére); a M. Orvosi Archívumban 
(1897. A hysteriás anaesthesiák kisérle-
tes psychologiája, részben dr. Hajóssal, 

18 
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1906. 50 éves jubiláris száma. Fantom a 
psycbikus energia jelenségeinek demon-
strálására) ; a Bpesti Orvosi Újságban (1904. 
A neurasthenitások táplálkozásáról, A 
gyengeelméjűekminttanuk). Németül írt a 
Zeitschrift für wiss. Psychologie, 1895., 
Jahrbücher f. Psychiatrie u. Neurologie 
1897., Zeitschrift für Psychiatrie 1900., 
Monatschrift für Psychiatrie u. Neurologie 
1901., Zeitschrift f. Psychologie u. Phy-
siologie 1902. Zeitschrift!'. Kinderforschung 
1904., 1905., Journal f. Psychologie u. 
Neurologie 1905., Experim. Paedagogik 
1905—906 cz. folyóiratokba. — Munkái: 
1. Transitorikus elmezavarok. Az egye-
temi elmekórtani klinikáról (megügyelő 
osztály). Bpest, 1894. (Különnyomat a 
Budapest főváros kórházainak Evkönyvé-
ből). — 2. Neu Beitrüge zur Psychologie des 
hysterischen Geisteszustandes. Kritisch-
experimentelle Studien. Leipzig u. Wien, 
1897. Három szövegrajzzal. (Hajós Lajos-
sal együtt). — 3. A fejfájásról. A fej-
fájások és gyógytana, tekintettel a gya-
korló orvos szükségleteire. A magyar or-
vosok és természetvizsgálók XXIX. ván-
dorgyűlésén tartott előadás után. Bpest, 
1897. (Különny. a Gyógyászatból). — 4. 
Adatok az aggok psychophysiologiájához. 
I. A psychophysikai időmérések methodi-
kája. Alapvető vizsgálatok elemi művelt-
ségű fiatal egyéneknek. U. ott, 1900. 
(Orvosi Hetilap Közleményei különnyomat. 
Az Orvosi Hetilap által 100 forint díjjal 
jutalmazott mű. Ugyanez II. rész. dr. 
Bálint Rezsővel. Ugyanott, 1900.). — 
5. Lelki gyógymódok (Psychotherapia). 
A magnetizmusról, az emberi szervezetre 
való hatásáról és lehető külső és belső 
gyógyalkalmazásáról. Az orvosi tanár-
testület által a 600 frtös Gárdos-díjjal 
jutalmazott pályamunka. Két fénykép és 
három kőnyom, táblamelléklettel. U. ott, 
1900. (Décsi Károlylyal együtt). — 6. 
Babona és varázslat a legrégibb időktől 
a jelenkorig. írta Lehmann Alfréd dr., 
átvizsgálta dr. Laufenauer Károly. Ford. 

U. ott, 1900. Két kötet. (Term. tud. társ. 
Könyvkiadó vállalata). — 7. Studien über 
d. Merkfähigkeit d. Normalen und Geistes-
kranken. Leipzig u. Wien, 1900. — 8. 
Módszerem és készülékem emlékező erő 
vizsgálására. A m. elmeorvosoknak 1900. 
okt. 28—29. Budapesten tartott első or-
szágos értekezletén előadta. Bpest, 1901. 
(Psychophysikai Közlemények III. Különy. 
az értekezlet munkálataiból. Németül: 
Lipcse és Bécs, 1901.). — 9. A felfogás-
beli tévedések törvényszerűsége. U. ott, 
1902. (A magyar filozófiai társaság Közle-
ményei). — 10. Über die Hemmung 
geichzeitiger Reizwirkungen. Leipzig u. 
WTien, 1902. (Különny. a Zeitschrift für 
Psychologie u. Physiologieból). — 11. 
Az elménkre egyidejűleg beható homogén 
és heterogén ingerek hatásáról. U. ott, 
1902. (Különny. az Orvosi Hetilapból). — 
12. Gyenge tehetségű és gyengeelméjű 
iskolás gyermekek. A világrahozott és 
szerzett gyermekkori gyengébb elméjűség 
kórtana, psychologiája és gyógytana. 
Orvosok, paedagogusok részére. U. ott, 
1903. (Átdolgozott különny. a Budapesti 
Orvosi Újságból). — 13. A szórványos 
kretinizmus (gyermekkori myxoedema, 
myxoedémás idiotia) kór- és gyógytana. 
U. ott, 1903. (Különny. a Budapesti 
Orvos-Újság, Gyermekorvos mellékleté-
ből). — 14. A gyermeki elme fejlődése 
és működése. Különös tekintettel a lelki 
rendellenességekre, ezek elhárítására és 
orvoslására. Paedagogusok, orvosok, jogá-
szok és a művelt közönség számára. A 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megbízásából. U. ott, 1905. — 15. A szel-
lemi munka természete. U. ott, 1906. 
(Műveltség Könyvtára II. k.). — 16. A 
lelki élet abnormitásai. U. ott, 1906. 
(Műveltség Könyvtára II. k.). 

itf. KOnyvésiet 1897., 1900—1901., 1903., 1904. 
— Pallas Nagy lexikona I I . P ó t k ö t e t , 1904. 
509. 1. — Vasárnapi Újság 1904. 46- SZ. é s 
öneletrajzi adatok. 



549 Ranschburg 550 

Ranschburg Salamon, bölcseleti dok-
tor. gyó'ri rabbi, szül. 1816. április 26. 
Lužeban (Csehország), hol atyjának R. 
Sámuelnek Talmud-iskolája volt; R. Prá-
gában bölcseletet, jogot és felsőbb mathé-
zist hallgatott, 60 éves korában újra 
olvasta eredetiben Hómért, nagyra be-
csülte kedvencz íróját Tacitust s beszélt 
francziául és angolul. 1853-ban Petschau-
ban (Csehország) foglalt el rabbi állást; 
1855. febr. 25. a győri hitközség rabbija 
lett, a mely állásában élte végéig, mely 
1895. jan. 1. következett be, megmaradt. 
— Talmudikus tudását arra fordította, 
hogy mindazt, mit a talmud magában 
foglal a tudomány bármely szakmájából, 
kritikai jegyzésekkel ellátva betűrendben 
encyklopaediában rendezte; ebből 400 
ív maradt irodalmi hagyatékában, a tal-
mudból tizennyolcz könyvet magában 
foglalva; a munka befejezésében halála 
gátolta. 

Halotti beszédek. B p e s t , 1905. f é m n y o m . 
arczk . — Fischer Julius, Trauerrede . Bpest , 
1895. — V. Zsidu Szemle 1895. 53. J, ( G e r ö 
Attila). 

Ranschburg Viktor, az Athenaeum 
T.-t. igazgatója, R. Salamon rabbi fia 
•és R. Pál idegorvos bátyja, szül. 1862. 
aug. 8. Győrött, hol a szent-Benedek-
rendieknél a főgymnasiumot 1880-ban 
végezte. Ezután Németországba ment és 
a frankfurti I. Baer & Co. czégnél négy 
•évig a könyvkereskedés ismereteit elsajá-
tította. Visszatért 1884. aug. és a Révai 
testvérek, később Révai Leó czég üzlet-
vezetője lett. 1901. máj. 1. Emich Gusz-
táv felhívására elvállalta az Athenaeum 
irodalmi és nyomdai részvény-társulat 
könyvkiadó hivatalának vezetését. Ezen 
állásában résztvett a Szilágyi Sándor 
által szerkesztett tízkötetes Magyar nem-
zet történetének és a Beöthy Zsolt által 
szerk. Képes irodalomtörténetnek léte-
sítésében. 1902-ben az Athenaeum r.-1, 
helyettes igazgatója, 1903. aug. pedig 
annak egyik ügyvivő igazgatója lett. 

Részt vesz a 12 kötetre tervezett Mű-
veltség Könyvtára szerkesztésében. 1900-
ban két franczia (magyar vonatkozású) 
kiadvány érdeméül a franczia kormány 
által az «Officier d'academie» czímű ki-
tüntetésben részesült. 1901. a lipcsei 
nemzetközi kiadói congressuson a magyar 
könyvkereskedelmet képviselte, mint a 
magyar könyvkereskedők egyletének fő-
titkára. — Czikke a Corvinában (1897. 
10. sz. A hírlapok könyvhirdetései); a 
M. Kritikában (1900. 8. sz. A magyar 
könyvkereskedelem helyzete és szerepe). 
— Munkái: 1. Mikép fokozható a könyv-
árúsi sarjadék szellemi tehetsége és mi-
kép javítható ezzel kapcsolatban a könyv-
kereskedői segédek anyagi helyzete. 
Pályamunka. Bpest, 1885. — 2. A könyv-
árus műveltsége. Pályadíjat nyert mun-
kálat. Ehhez járul : Bíráló jelentés Gom-
bási Imrétől. U. ott, 1887. (Előbb a 
Corvinában). — 3. A szerzői jog nem-
zetközi védelmére alkotott berni egyez-
mény, vonatkozással Magyarországra. 
U. ott, 1901. (Ism. M. Könyv-Szemle, 
Vasárnapi Újság 48. sz.). 

M. Könyvészet 1887.— Kiszlingstein K ö n y v é -
szete és önéletrajzi adatok. 

Ransburg Zsigmond, az angol nyelv 
magántanára több fő- és székvárosi pol-
gári- és főreáliskolában, szül. 1843-ban 
Veszprémben; iskolai tanulmányainak 
befejezése után 1863-ban Londonba ment, 
a hol több évig foglalkozott az angol 
nyelv és irodalom tanulmányozásával. 
1870-ben Münchenben telepedett le, az 
angol nyelv terjesztését tűzvén felada-
tául ; itt az Odeon-teremben nyilvános 
angol társalgási estélyeket (összekötve 
angol ismeretterjesztő felolvasásokkal) 
tartott, közben pedig a Residenz-színház-
ban a Wagner-egylet íelkérésére és javára 
angol műkedvelő színi előadást is ren-
dezett; az előadott The turned head cz. 
színmű német fordítását az akkori bajor 
fejedelemnek II. Lajos királynak aján-
lotta fel, a ki ezért elismerő irattal 

18* 
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tüntette ki. 1878 óta Budapesten műkö-
dik. — Munkái: 1. Angol társalgási 
nyelvtan iskolai és magánhasználatra, 
Gaspey Tamás tanmódja szerint a magyar 
nyelvhez alkalmazta. Bpest, 1878. — 2. 
English reading-book. (Angol olvasó-
könyv) iskolai és magánhasználatra. 
Adomák, történeti és egyéb elbeszélések 
gyűjteménye, költemények. Anglia tör-
ténetének rövid vázlata, az összes angol 
királyok leszármazási táblázatával. Magya-
rázó szavakkal és kérdésekkel. U. ott, 1878. 
(2. olcsó-kiadás. U. ott, 1890.). — 3. Kay 
to Gaspey's english Conversations-Gram-
mair. U. ott, 1879. — Nevét Ransch-
bourgnak is írta. 

.)/. Könyvészet 1889. — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete és önéletrajzi adatok. 

Ranulag János, ev. beszterczebányai 
elemi iskolai tanító. — Munkája: Nový 
Šlabikár. Beszterczebánya, 1828. (Uj 
ABC-és könyv). 

Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányáról. 

Ranyi János, ág. ev. tanító Rokitóban 
(Sárosm.). Meghalt 1879. máj. 16. — 
Több czikket írt az egyházi és iskolai tót 
lapokba, legutóbb az Ev. Cirkewnikbe. 
— Álneve: Vzajunny Ľudomil. 

Korouhev 1880. 137., 139. 1. 

Ranzanus Péter, luceriai püspök, szent 
Domokos-rendi szerzetes, szicziliai panor-
mitani származású, ki Ferdinand nápolyi 
király követe volt három évig I. Mátyás 
magyar király udvarában 1478-ig, midőn 
a luceriai püspöki méltóságra emeltetett. 
Meghalt 1492-ben magas korban. — Mun-
kája : Epitome Perum Vngaricarum 
velut per Indices descripta . . . Nunc 
primum edita^una cum appendice quadam 
opera Joannis Sambuci . . . Adjecta Est 
Rerum Ad Agriam Gestarum anno 1552. 
breuiseiusdem Sambuci Narratio. Viennae, 
M. D. LVIII. (Újabb kiadásai: N.-Szombat, 
1579. Bongarsus János kiadása. Frankfurt, 
1600.; Schwandtner János György kiadása: 
Scriptores rerum hungaricarum veteres. 

Buda, 1746., I. kötet; végre kiadta Mátyás 
Flórián: Históriáé Hungaricae Fontes 
Domestici. Bpestini, 1885. Vol. IV. 116— 
290. 1.; XV. századi hártya codexe 4rét 
334 lap, mely 1500-ban Bakócz Tamás 
esztergomi cardinalis birtokában volt, 
jelenleg a m. n. múzeumban van. R. 
ezen munkáját 1487 után és 1490 előtt 
írta és Mátyás királynak ajánlotta. — 
Kézirati munkáit Gzvittinger felsorolja. 

Czvittinger, Specimen. Francöfurti etLipsiae, 
1711. 811. 1. — Schwarz, Godofredus, R e c e n s i o 
critica Epitomes Rerum Ungaricarum. Lem-
goviae, 1774. — Toldy F., Magyar nemzeti 
irodalom története. 2. kiadás. Pest, 1852. IJ. 
47., 50. 1. — Szabú-Hellebrant, Régi M. Könyv-
tár II. 40., III. 1. rész 134. 1. — Petrik Bibliogr. 

Rapaics Rajmund, theologiai doktor, 
egri kanonok, szül. 1845. jan. 1. Milanó-
ban (Olaszország); olasz származású atyja, 
kí a magyar szabadságharczban vitézül 
küzdött, később mint Heves vármegye 
főpénztárnoka Egerbe tette át lakását; itt 
végezte fia a középiskolát mint Foglár-
intézeti növendék s 1859-ben a papnevelő 
intézetbe lépett. A bölcseleti osztályok 
elvégzése után Bartakovics érsek 1862-
ben a pesti központi papnevelőbe küldte, 
honnét négy év múlva a bécsi szent 
Ágostonról nevezett magasabb papképző 
intézetbe ment. 1868-ban misés pappá 
szentelték, 1869. theologiai doktor lett és 
Nyíregyházán volt hitoktató. Innét Egerbe 
ment, hol 1870-től tizedfél évig az érseki 
lyceumban mint az egyháztörténelem és 
egyházjog tanára működött. 1873. főpász-
tora egyszersmind házasságvédővé, 1875. 
papnevelő-intézeti aligazgatóvá és zsinati 
vizsgálóvá nevezte ki. 1879-ben a király 
udvari kápláni czímet adományozott neki, 
míg a budapesti egyetem hittani kara a 
bekebelezett doktorok sorába igtatta. 1880-
tól a budapesti egyetemen az egyház-
történelmet adta elő; 1884 — 85. és 1885— 
1889. években dékáni tisztet viselt. 1900. 
jún. 8. egyetemi rektorrá választották. 
1903. decz. kinevezték egri kanonoknak. 
Tagja a vatikáni magyar okirattár szer-
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kesztő-bizottságának, a szent István-tár-
sulat tudom, és irodalmi osztályában 
pedig mint szakosztályi másod-előadó mű-
ködött. — Czikkei az egri Népkönyvtár-
ban (III. füz. Thessalonikai vérfürdő); az 
Egri Egyházmegyei Közlönyben (1870. 
Kinek kell a kárt megtérítenünk ? A kele-
tiek és a zsinat, 1872. A szentségi alakok 
megújításáról, Az egyház vagyonszerzési 
és birtoklási joga, Keresztény tekintély-
elv és a népfelség elve, 1873. Egy kis 
reflexió, Erkölcs és politika, Vallásszabad-
ság, A műveltség mint modern szólam 
és a valódi műveltség, Pachtler után, 
Igénytelen megjegyzések Hevesmegye 
legújabb feliratára, 1874. Liberalismus és 
socialdemokratia, 1875. A fentartott ese-
tekről, Az öntudatlan bölcsészete, Jézus 
sz. szíve iránti ájtatosságról); az Egri 
Népújságban (1872. Buzdító, költ.); az 
Egyet. Philologiai Közlönyben (1895. 
Pázmány P. «Felelete» és «Az Uj tudo-
mányok» cz. műveinek kiadója); az egri 
Irodalmi Szemlének is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. Egyetemes egyháztörténelem. 
Kútfők és jelesebb szerzők nyomán. Eger, 
1879—89. Három kötet. (I. Keresztény 
ó-kor, 1879. II. Középkor, 1881. III. Új-
kor 1. rész. A reformácziótól a franczia 
forradalomig 1886., 2. rész. A franczia 
forradalomtól napjainkig, 1889. (Ism. M. 
Sión 1878., 1881., 1886., Kath. Szemle 
1889.). — 2. Beszéd, melyet az 1884—85. 
egyetemi tanév megnyitásakor mondott. 
U. ott, 1884. (Acta reg. scient. universi-
tatis Budapestiensis. Fase. I.). — 3. Egy-
háztörténelmi emlékek a magyarországi 
hitújítás korából. U. ott, 1902. I. kötet. 
1520—1529. (Bunyitai Vinczével és Kará-
csonyi Jánossal együtt). — Szerkesztette 
az Egri Egyházmegyei Közlönyt 1872— 
1879-ig. 

M. Könyvészet 1886., 1889., 1902. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — M. Sión 1888. 782. 1. — 
Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 205. 1. — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 406. , I I . P ó t k ö t e t 1904. 
5 1 0 . 1. — Ország- Világ 1900. 25. SZ. a r c z k . 

Rapawy Ignáez, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1817-ben Komáromban; 
1832-ben lépett a rendbe és 1840-ben 
szenteltetett fel. Egy ideig bölcseleti, majd 
theologiai lector, egyszersmind Pozsony-
ban házfőnök volt; végre 1858-ban a 
rend kormányzó titkára lett és 1860. máj. 
9. meghalt Pozsonyban. — Munkái: 1. 
Szerafikus szent Ferencz atyánk regulája, 
melyet magyar fordításban ft. Golessény 
Pantaleo, Boldog-Asszonyról czímzett sz. 
Ferencz-rendi tartományfőnökének rende-
letéből sajtó alá készített. Pozsony, 1859. 
— 2. Szerafikus sz. Ferencz atyánk har-
madik rendje. U. ott, 1859. 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . M i n . S . 
P. Francisci . . . Posonii, 1879. 173. 1, — 
Petrik Bibliogr. III. 531. 1. 

Rapcsányi István, főreáliskolai tanár 
tanár volt Kecskeméten, jelenleg szolgá-
lattételre a budapesti VIII. ker. községi 
főreáliskoláboz van áthelyezve, — Mun-
kája : Rapcsányi István, alsókerületi füg-
getlenségi és 48-as párti képviselőjelölt 
programmbeszéde. Kecskemét, 1901. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Raphanides János, ág. ev. lelkész, R. 
György dubovai (Árvám.) lelkész fia, ki 
1657. jún. 19. iratkozott be a vittenbergai 
egyetemre, honnét hazájába visszatérve 
pásztói lelkész lett; 1674-ben a pozsonyi 
törvényszék elé ő is megidéztetett és ott 
társaival együtt, kik a térítvényt alá nem 
írták, ápr. 4. halálra ítéltetvén, sanyar-
gattatott 1675. júl. elejéig, midőn onnét 
elszállították és kivitték az országból, 
hogy a nápolyi gályákra eladattassék, de 
csak Buccariig hajtatott és ott tömlöczbe 
vetették és 1676. májusig sanyargatták. 
Végre a sok szenvedés lelki erejet meg-
törte s megtagadta az evangyéliomi hit-
vallást s áttért a római kath. egyház 
kebelébe. — Munkái: 1. Tractatio Pneu-
matica Quaestionis: An Existentia Spiri-
tuum, praecisa infailibili Sacrae Scrip-
turae autoritate, e solo lumine Naturae, 
evidenter demonstrări possit? Auspicio 
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Spiritus Sancti, In Celeberrima Witte-
bergensium Academia Praeside . . . Chris-
tiano Trentschio... Publicae Eruditorum 
ventilationi subjicit Aut. & Resp. (Witte-
bergae), 1659. — 2. Disputatio Theologica 
XIV. De Bonis Operibus, Quam Annuente 
summi Numinis favore In Electorali Aca-
demia Wittebergensi Sub Praesidio . . . 
Andreae Kunadi . . . Eruditorum disqui-
sitioni subjicit . . . U. ott, 1659. — 3. 
Disputatio Theologica De Conversione 
Hominis ab Infidelitate ad Fidem, Secun-
dum Dictum Prophetae Jerem. XXXI, 
18. 19. Demonstrata ac in Electorali ad 
Albim Academia Sub Praesidio... Andreae 
Kunadi... publice defensa ab Aut. & Res-
pond. U. ott, 1660.(2. kiadás. U. ott, 1701.). 

Bartholomaeid.es, lad.. Memoriae Ungaro-
rum. Pesthini, 1817. 152. 1.— Fabó Monumenta 
I I . 247. 1. — Rácz Károly, A p o z s o n y i v é r -
törvényszék. Sárospatak, 1874. 149. 1. (Neve 
Rafaidesnek irva). — Új 31. Athenás 581.1. — 
Szabó-Hellebrandt, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 645., 657. 1. 2. r. 593. 1. 

Rapics György (gradiskai), szt. Ferencz-
rendi Capistrán-szerzetes, szül. 1715. ápr. 
11. Gradiskán (Fiumei tengermellék), theo-
logiai lector volt, meghalt Velikán. — 
Munkái: 1. Svakomu po mallo . . . Pest, 
1762. (Mindenkinek valamit, vasárnapi 
prédikácziók). — 2. Od svaboga po mallo... 
U. ott, 1764. (Rövid leírása az életnek, 
szenvedésnek, egyházi beszédek). 

Pavich, Ramus Veridicantis Olivae. Budae, 
1766. 71. 1. — Csevapovich. Synoptico-Memo-
rialis Catalogus. Budae, 1823. 320. lap. — 
Schematismus Almae Prov. S. Joannis a Capis-
trano Ord. Min. S. P. Francisci 1887. Temes-
várim, II. 19.1. (írott jegyzetekkel) . — Petrik 
Bibliogr. 

Rápolthy Károly, városi levéltárnok 
Székely-Udvarhelyt, előbb m. kir. katasz-
trális becslőbiztos volt Brassóban. — 
Költeménye az Ország-Világban (1886. 
Szikrák, Rückert után ford.). — Munkái: 
1. A kezdet titkai. Kedélyes költői rajz 
három szakaszban. Brassó, 1877. — 2. 
A cs. kir. szabadalmazott örökkévaló 
birtoktáblák ismertetése. U. ott, 1885. 

(Ugyanez németül. U. ott, 1885.). — 3., 
Grundzüge des Bodenkatasters nach 
eigenen Reformen. U. ott, 1885. 

Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Kron-
stadt, 1886. 91., 100., 101. 1. — Kiszlingstein. 
Könyvészete . 

Rapos József, kisdedóvó képzőintézeti 
igazgató, szül. 1814. márcz. 13. Pápán 
(Veszprémm.); a gymnasiumi tanulást 
Pápán kezdte, Győrben és Székesfejérvárt 
folytatta ; ekkor Kovács Tamás pannon-
halmi főapát vette maga mellé mint udvari 
tisztet. Ez állásában alkalma nyilt a gaz-
dag könyvtár kincseivel megismerkednie. 
1845-től 1852-ig mint bérlő gazdálkodott. 
Egy ízben, még mint ifjú, a Brunswick 
Teréz grófnő által alapított kisdedóvó 
intézetet látogatta meg és ez a látogatás 
egész életére irányadó volt. Ettől fogva 
a kisdedóvás ügye annyira érdekelte, 
hogy Alapnevelés cz. egész rendszert 
dolgozott ki erről s mikor 1852-ben 
Székesfejérvárra ment lakni, ott saját 
házában kisdedóvót nyitott. Nőtlenség 
cz. munkája azonban összeütközésbe 
hozta a fejérvári papsággal s örömmel 
fogadta az egriek meghívását s intézetét 
oda tette át. Egerben megvolt a hajlan-
dóság, hogy tért nyitnak neki s intézetét 
a kath. képzővel is összeköttetésbe hoz-
zák. De időközben Ney Ferencz lemon-
dott a kisdedóvó intézeteket Magyar-
országban terjesztő egyesület képzőinté-
zetének igazgatásáról s helyébe Rapost 
hívták meg; 600 frt fizetéséből csupán 
ügyszeretetből 200 frtot az egylet gyara-
pítására fordított. Ez állásában sok ön-
feláldozással és lelkesedéssel munkál-
kodott 1870-ig, mikor is sokféle támadás 
miatt állását odahagyni kényszerült. Ekkor 
már mellbaja is kínozta, melyhez még 
szemgyengeség is járult, úgy hogy hóna-
pokig teljes vakságban élt; nejével és öt 
kiskorú gyermekével koldusként tengette 
életét. Meghalt 1894. jan. 18. Budapesten. 
— Czikkei a következő hírlapokban és 
folyóiratokban : Honművész (1840—41. 
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költemények); Századunk (1841. Jó szó 
a maga helyén); M. Gazda (1846., 1847. 
Gazdaság alapítás); Falusi Gazda (1858. 
Mezőgazdák sérelmei és ellenszerei); Két 
garasos Újság (1859. Az áthülés némely 
komoly következménye és ezek gyógy-
szere) ; M. Gazda (szerk. Erkövy, 1854— 
1860. Mezőgazdasági cselédügy); Vasár-
napi Újság (1862. Értesítés a kisdedóvás 
ügyében, 1866. Kisdedóvódák szaporod-
nak, Kisdedóvodai krónika); Ország Tükre 
Naptára (1863. A köznevelés alapinté-
zetei), Népnevelők Lapja (1868. R. tudó-
sítása az orsz. köznevelésügyi egyesület 
üléséről, Nyilatkozat «Brunswick Teréz 
grófnő élete és műve» tárgyában, Érte-
sítés az «Alapnevelők országos egylete» 
tárgyában, Kimutatás a kisdedóvó inté-
zeteket Magyarországban terjesztő egye-
sület hármas intézetéről, Meghívás az 
alapnevelők nagygyűlésére, 1869. Az 
alapnevelés terjesztése ügyében); M. or-
vosok és természetvizsgálók Munkálatai 
(XVII. 1875. A nevelészet és gyógyászat 
kölcsönös viszonyairól, kapcsolatban egy 
indítványnyal az emberi fejlődés közép 
fokainak megállapítása iránt); Paedagogiai 
Szemle (1883. Az alapnevelés és nép-
iskola, önéletrajza); írt még a Kémlőbe, 
Ismertetőbe, Mátray Gábor Regélőjébe, 
a P. Hirnök, P. Napló, Hon, Reform, 
Haladás, Népnevelők Lapja, (szerk. Márki 
József), Tanodai Lapok cz. hírlapokba. 

— Munkái: 1. Korszerű szózat a szent-
mártoni olvasó-társasághoz. Győr, 1842. 
— 2. Tudósítvány a sz.-fehérvári alap-
nevelési intézet megnyitásáról. Pest, 1860. 
(Előrajz). — 3. Nötlenség. Mint fejtvénye 
egy-egy pályafeladatnak, mely a Szegedi 
Hiradó cz. lapban egy nőtlen által ki-
tüzetett 1859-ben, Értesítéssel együtt a 
sz.-fehérvári alapnevelési minta-intézet-
ről. Székes-Fehérvár, 1861. — 4. Az egri 
városi kisdedóvó intézet nevelési rend-
szere. Eger, 1861. — 5. A köznevelés 
alapintézetei hazánkban. Tekintettel a 
lelenczházra, minek létesítését Pesten az 

«Elszegényesedések»-ben Fáy András 
indokolja. Pest, 1862. — 6. Felszólítás 
a hazai kisdedóvás terén fáradozó 
nevelőkhöz. U. ott, 1862. — 7. A 
kisdedóvó intézeteket Magyarországon ter-
jesztő egyesület Évlapjai 1862. és 1864. 
U. ott, 1862—64. —8. Igazgatói jelentés. 
melyet mélt. Ürményi József urnák . . . 
mint a kisdedóvó-intézeteket Magyaror-
szágban terjesztő egyesület elnökének... 
1862—63-ról előterjesztett. U. ott, 1863. 
— 9. Az országos kisdedóvás mai állapota, 
13. és 14. közlemény. U. ott, 1865. — 
10. Lelenczház-e vagy teljes köznevelde ? 
vagyis alapszabályjavaslat, melyet a le-
lenczházi bizottmánynak 1864. máj. 2. 
előterjesztett. U. ott, 1866. — 11. Brun-
swick Teréz grófhölgynek . . . élete és 
művei ; vagyis a közalapnevelésügy 
múltja és jelene hazánkban. U. ott, 1868. 
— 12. Az embertan vázlata. Az alap-
neveléstanhoz alkalmazott fölosztás sze-
rint. U. ott, 1869. Két ábr. —13. Észre-
vételek a kisdedóvó intézeteket Magyar-
országon terjesztő egyesület 1869. alap-
szabályaira. U. ott, 1869. — 14. Az alap-
nevelők 1868-ban tartott gyűlése. U. ott, 
1869. — 15. A kisdedóvó intézeteket Ma-
gyarországon terjesztő egyesület élet-
kérdései. U. ott, 1870. - 16. Emlékkönyv 
a Brunswick Teréz grófhölgy szobrának 
ünnepélyes leleplezéséről. U. ott, 1871. 
— 17. Bizalmas szó Frőbel követőihez. 
U. ott, 1872. — 18. A nevelészet és 
gyógyászatnak egymáshoz való viszonyai-
ról. U. ott, 1874. — Szerkesztette Az alap-
nevelők 1868. évben tartott I. orsz. nagy-
gyűlésének Évkönyvét (Pest, 1869.) és Az 
országos köznevelési egyesület Évköny-
veinek I. kötete 1869—70.1. füzetét (Pest, 
1870.). 

Hon 1873. 151. sz. (Egy élő halotr, György 
Aladártól). — Moenick- Vutkocich, Magyar írók 
Névtára, ľozsony , 1876. 210. 1. — Kiss Áron, 
Nevelés és oktatástörténetének kézikönyve. 
Bpest, 1880. 252. 1. és M. népiskolai tanítás 
t ö r t é n e t e 209. 1. — Paedagogiai Sietnie 1883. 
fénynyom. arczk. — Petrik Könyvészet« és 
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Bibliogr. — Verédy, Pâedag. Encyclopaedia. 
B p e s t , 1886. 771. 1. — Pallas Nagy lexikona 
XIV. 407. 1. (Kiss Áron). — Peress Sándor, A 
„KÍ8dednevelésu 25. évfolyama. Bpest, 1898. 
75. 1. é s a Hí. kisdednevelés irodalma. B p e s t , 
1900. 11., 12., 15—17. 1. 

Rápót i (Pap) Mihály, ev. ref. püspök, 
R. Mihály ev. ref. lelkész és Nagy Katalin 
fia, szül. 1660. júl. 20. Tisza-Dobon 
(Szabolcsm.); tanulását Debreczenben vé-
gezte, hol 1678. jan. 21. lépett a felső 
osztályba; köztanítói és contrascribai 
tisztet is viselt; 1686 tavaszán külföldre 
indult és aug. 17. a leideni egyetemre 
iratkozott be. Innét 1688 őszén haza ér-
kezett és 1689-ben nagy-bajomi (Biharm.) 
és 1691-ben debreczeni lelkész lett; 1710. 
jún. 18. esperessé s 1721. máj. 19. püs-
pökké választatott, de a debreczeni es-
peres-lelkészi hivatalát is folytatta. Meg-
halt 1726. febr. 7. Debreczenben. — Latin 
költeményei vannak a debreczeni Bra-
beumban (1688.) és a Iledera poeticaban 
(1686); üdvözlő verse van a Komáromi 
János, Christus Sol. Lugd. Batav. 1686. 
és Kondorosi János, Dissertatio Theologica. 
Franequerae, 1688. czímű munkákban; 
gyászverset írt Nógrádi Mátyás halálára. 
— Munkái: 1. Dissertatio Theologica De 
Lege Fidei Quam Deo Optimo Favente 
Sub Praesidio . . . Jacobi Gaillardi . . . 
Publicae disquisitioni proponet . . . Auct. 
& Defendens. Lugduni Batavorum, M. 
DC.LXXXVII. — 2. Temetesi Tanitas. 
Mellyel az Istent-felö, és másokkal-való 
jó-téteménnyel bővölködö, Bold. Emi. 
Férfiúnak, Jenei Mihály, Deák Uramnak, 
a Debreczeni KalmáriRendnek igaz keres-
kedésű Tagjának; sokszori változási és 
szív fájdalmi után; Yrban való ki-mulását 
meg-tisztelte, Böjt-más Havának 26. nap-
ján, 1694. esztendőben a N. Temetőben. 
Debreczen, 1694. — 3. Michaelis P. Rápóti, 
Michaelis Filii In Sancta Debrecinensium 
Ecclesia Servi Christi Scripturaria V. 
Testamenti Chronotaxis. In Qua Accurata 
Annorum ; & ideali Rerum enumeratione, 
Tempus, quod a Natalibus mundi ad 

Servatorem Christum effluxit, Septem 
Periodis, seu Aetatibus, ita dividitur, & 
describitur, ut omnis illius Ratio ad solas 
scripturae demonstrationes exigatur, sol-
vatur, nihilque admittatur, quod non, 
certum & indubitatum Scripturae docu-
erunt. Gal. 4. 4. Postquam venit Plenitudo 
temporis, emisit Deus Filium suum, 
factum ex Muliere. U. ott, 1696. — 4. 
De natura vera conjugii. U. ott, 1715. 

Tóth Ferencz, Túl a tiszai ref. püspökök. 
G y ö r , 1812. 160 1. — Sárospataki Füzetek 1859. 
881. 1. — Gróf Kemény József, T ö r t é n e t i é s 
irodalmi Kalászatok. Pest, 1861. 239. 1. — 
Szabó- Hellebrandt, Régi M. Könyvtár I. 583., 
II. 497., III. 2. rész 319. 1. — Irodalomtörténeti 
Közlemények V I I I . 1898. 460. I. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 125. 1. 
és Bakóczi János jegyzetei a debreczeni 
anyakönyvekből . 

Rappapor t Béla, bölcseleti doktor, 
rabbi, szül. 1868-ban Bodrog-Keresztúron 
(Zemplénm.), 1897 óta hitoktató a buda-
pesti VIII. kerületi főreáliskolában. — 
Munkája : Abulmeni Maimoni Ábrahám 
élete és művei. Tekintettel az Agada 
magyarázatának történetére. Bölcselet-
doktori értekezés. Bpest, 1896. 

Lippe, Ch. D., Bibliographisches Lexicon. 
Wien, 1899. Neue Serie I. Bd. 300. 1. — Vajda 
Emil Névkönyve 72. 1. 

Rappaport Márk, orvosdoktor, lem-
bergi (Galiczia) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de scorbuto. 
Pestini, 1833. 

Szinnyei Könyvészete. 

Rappensberger Márton, nyug. m. kir. 
erdőmester; a 70—80 as években Kolozs-
várt működött; a 80 as évek végén Zsar-
nóczára (Barsm.) helyeztetett át. Jelenleg 
nyugalomban él. — Czikkei az Erdészeti 
Lapokban (1874. Az épületfa fuvarozási 
díjának és adás-vevési árának alkalma-
zásban lévő egyik módozata felett, 1875. 
Adatok a faimpregnatióról és a fának 
kiszárításáról). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és rokona Rappensberger Vilmos szives köz-
léséből. 
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Rappensberger Vilmos, kegyes tanító-
rendi áldozópap és főgymnasiumi igaz-
gató, szül. 1848. szept. 14. Bélabányán, 
hol atyja kir. bánya-felőr volt; a gym-
nasiumi hat osztályt Selmeczbányán, a 
VII. és VIII. Nyitrán végezte 1866-ban; 
ekkor a kegyes tanító-rendbe lépett; a 
noviciusi év után a rózsahegyi gymnas.-
ban volt próbaéves tanár 1869—70-ben. 
Atheologiátl870—71-ben Nyitrán végezte; 
főgymnasiumi tanár volt: 1871—72. Nyit-
rán (ezen év aug. 2. pappá szentelték), 
1872—73. Szent-Györgyön, 1873—76. 
Nyitrán, 1876—84. Budapesten (itten 
1876—79. az egyetemet látogatta s 1879. 
máj. 24. tanári oklevelet nyert a ter-
mészetrajzból és vegytanból, ugyancsak 
a piaristák főgymnasiumi convictusában 
1879—84. praefectus volt). 1884—85. lett 
házfőnök és igazgató a kis-szebeni gym-
nasiumban ; 1885—1887. a trencséni 
lőgymnasium igazgatója volt, 1887—90. 
a nagybecskereki ház főnöke és a községi 
főgymnasium igazgatója. 1890 óta mű-
ködik a magyar-óvári rendházban mint 
házfőnök és gymnasiumi igazgató. 1876 
óta majdnem minden szünidejét utazásra 
fordította; beutazta Magyarországot, Euró-
pát (Oroszország kivételével); Konstanti-
nápolyból Ázsiába és Spanyolországból 
Afrikába is tett kirándulást. A moson-
vármegyei tört. és régészeti egylet elnöke 
és a Széchenyi-kör alelnöke. — Czikkei 
a Természettudományi Közlönyben (1877. 
A tűzszerzés módjáról a múltban és 
jelenben); a m.-óvári gymnasium Érte-
sítőjében (1891. A Nunkovics András 
által alapított ifjúsági segélyalap, 1897. 
Bécsi kirándulásunk emlékére, 1900. Car-
nuntum, ism. 1901. Egyet. Philol. Közlöny 
1901. Esztergomi kirándulásunk 1902. 
Római zarándoklatunk, ism. Egyet. Philol. 
Közlöny, 1905. Sicilia és régi classicus 
emlékein); a Mosonmegyei Lapokban 
(1895—96. Utazás az éjszaki fokig, fel-
olvasás). írt hat nekrologot elhunyt rend-
társairól és dr. Németh Antal főigazgató-

ról ; néhány czikket a trencséni, nagy-
becskereki és magyar-óvári lapok számára. 
— Munkái: 1. A magyar-óvári gymnasium 
története 1739—1894. Győr, 1896. — 2. 
A m.-óvári gymnasium könyvtára és tan-
szergyűjteményei. U. ott, 1896. — 3. 
Utazás az északi fokig. Magyar-Óvár, 
1897. — 4. A m.-óvári tornacsarnok. 
U. ott, 1899. — 5. A Brenneren át az 
Adriához. Győr, 1901. — 6. Négy hét a 
pyrenaei félszigeten. U. ott, 1905. — Nép-
szerű előadásokat tartott a trencséni ter-
mészettud. egylet estélyein: az egérről, 
a kátrányról, a glycerinről, anilinről, a 
szalonok virágairól és ápolásukról; a 
magyar-óvári Széchenyi-körben vetített 
képekkel: a Gletscher világról, néhány 
utazásról, Spanyolországról és bika-
viadalairól, Páristól Rómáig a Riviérán 
át; ugyanezen körben tartott több ünnepi 
beszédet: márczius idusán, Széchenyi 
István, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Vörös-
marty Mihály emlékezetére. Ezeken kí-
vül beszélt a gymnasium megnyitási, év-
záró és egyéb ünnepélyes alkalomkor. 
Szerkesztette a Trencsénmegyei termé-
szettudományi egylet Evkönyvét 1885 
Trencsénben (magyar és német szöveg). 

Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 492. 1. 
— Vajda Emil N é v k ö n y v e 135. 1. 

Rarrel Ferencz, lovag, m. kir. honvéd 
huszár száz. 1868. nov. 1. óta és a Ludo-
vika akadémiában a franczia nyelv tanára. 
(1887-től neve nem fordul elő a Név-
könyvben). — Munkája: A franczia nyelv 
gyakorlati tanfolyama. A franczia kiejtési 
szabályok teljes gyűjteménye és fokozatos 
olvasmányok. Bpest, 1886. Két rész. 

A Honvédség Névkönyve 1886-ra . — M. Könyvé-
szet 1887. 

Raschkow Lázár, rabbi. — Munkái: 
1. Einweihungsrede bei Eröffnung der 
israelitischen Schule zu Lovasberény, 
gehalten 1845. Pest. — 2. Die religiöse 
und politische Freiheit der Israeliten 
Ungarns. Raab, 1848. 

Petrik B i b l i o g r . 
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Raschkovi t s Moses, gymnasiumi tanár 
Pozsonyban. — Munkája : Oratio, quam 
musis valedicens Posoniensibus in gen. 
classis rhetorum examine a. r. s. 1768. 
d. VI. cal. Junii habuit. Viennae. 

Petrik Bibliogr. 

Ráskay Alajos, a báni tábla hites 
jegyzője. — Munkái: 1. Carmen Magn. 
ac Spect. Dno Nicoiao Mixich de Alsó-
Lukavec, dum officium magistri reg-
norum Dalmatiae Croatiae et Slavoniae, 
nec non exc. officii banalis protonotarii 
21. Januarii 1839. adiret devotissime 
oblatum. Zagrabiae, 1839. — 2. Ono-
masticon Exc., 111. ac Rev. Dno Georgio 
Haulik, episcopo Zagrabiensi diem nomi-
nis sui omine terfausto recolenti, in piam 
summi cultus contestationem oblatum. 
Carolstadii, 1841. 

Petrik Bibliogr. 

Ráskai Dezső, orvosdoktor, műtő-
orvos, Réach Jakab m. kir. főmérnök 
és Hirschler Johanna fia, szül. 1866. 
decz. 5. Budapesten;középiskolai tanulmá-
nyait szülővárosában, Eperjesen és Baján 
1885-ben, az egyetemieket Budapesten 
és Bécsben végezte. 1901-ben Budapes-
ten nyert orvosdoktori oklevelet. 1891— 
98-ig (egy évi külföldi tanulmányút ki-
vételével) mint gyakornok, majd kórházi 
segéd- és alorvos működött a klinika és 
Rókus-kórház különböző osztályain. Idő-
közben Réach családi nevét Ráskaira 
változtatta. 1898-ban mint gyakorlóorvos 
telepedett de Budapesten; külön szakma-
ként a húgyszervek sebészi bántalmaival 
(urologia) foglalkozik. Ez idő szerint a 
kerületi betegsegélyző pénztár intézel 
ezen osztályainak rendelő orvosa. — 
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1899. 
Cystitis aetiologiája, 1900. A hydrocele 
gyökeres műtétének értéke, A gonor-
rhoea mellékherelob pathogenesiséről, 
1901. Hithiasis-esetek); a Gyógyászatban 
(1900. Kezdődő arictura után kifejlődött 
hólyag-insufficientia); a M. Orvosi Archí-
vumban (X. 2. Adatok a gonorrhoeáshúgy-

csőszükületek kórszövettanához, 1904— 
905. A prostata hypertrophia tanának mai 
állása); a M. Orvosok Lapjában (1901. A 
gonorrhoea és a házasság, II. évf. Achron. 
gonorrh. gyógykezeléséről); a Klinikai 
Füzetekben (1903. A húgybeszűrődésről); 
a Bpesti Orvosi Újságban (1903. A húgy-
szervi megbetegedések diaetetikája); a 
Budapesti Szemlében (1905. Az élet valódi 
czélja); több kisebb czikk orvusi, politikai 
és társadalmi lapokban; külföldi szak-
lapokba is írt. — Munkái : 1. Adat a 
zsugorhólyag kór- és gyógytanához. A 
gonorrhoeás ált. fertőzés kérdése. Bpest, 
1901. (Orvosi Hetilap Közleményei. Kü-
lönny.). — 2 .A bakteriuria. U. ott, 1903. 
(Orvosi Hetilap Közleményei. Különny.). 

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

Ráskai Ferencz, hírlapíró és szerkesztő, 
Krausz Miksa kereskedő és Spitzer Berta 
fia, szül. 1880. nov. 23. Komáromban ; 
tanulmányait szülővárosában a benczé-
seknél kezdte, a fővárosban folytatta és 
most jogszigorló. Időközben Krausz csa-
ládi nevét Ráskaira változtatta. — Iro-
dalmi működését mint VI. oszt. gymna-
zista kezdte a Komáromi Hetilapban 
egy-két tárczaczikkel, majd irogatni kez-
dett a fővárosi napi- és szépirodalmi 
lapokba. Utóbb belső munkatársa lett a 
Magyar Közélet cz. politikai és szépiro-
dalmi hetilapnak, a hova tárczákat és 
verseket írt s azonkívül Rápoly és Rák 
Bende néven politikai s társadalmi czik-
keket. 1903 óta a Pesti Hírlapnak belső 
munkatársa, a hol több verse és (—kai) 
jegy alatt több kritikai czikke jelent meg; 
verses és prózai dolgozatai vannak a 
Jövendőben, M. Géniuszban, Az Újság 
gyermekmellékletén és még több fő- és 
székvárosi napilapban is. — Munkái: 1. 
Ötleté s «Ansix» versek. Komárom, 1901. 
(Komáromban nyomatott). — 2. Zongora 
dalai. Költemények. Bpest, 1901. (Ism. 
Egyet. Lapok 17. sz. M. Közélet I. évf. 
6. köt. 156. 1.). — 3. Szilveszter éj, egy 
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bakfiss monologja. U. ott, 1902. — 4. 
Élni, tovább... Költemények 1901—1903. 
U. ott, 1903. (Ism. M. Közélet II. évf. 
1. köt., Vasárnapi Újság 29. sz.). — Szer-
keszti a Mesemondó képes gyermeklapot 
1904-1905-ben. 

Itt. Könyvészet 1902., 1903. — Pesti Hirlap 
1905. 279. sz. és önéletrajzi adatok. 

Ráskay Gáspár (ráskai), főispán, R. 
Balázs tárnokmester (a Guth-Keled nem-
zetségből, 1224-től kezdve megszakítás 
nélkül leszármaztatva) és Zubor Kata 
fia (kilencz gyermek közt az ötödik a 
sorban); atyja halálakor (1517) már fel-
nőtt ember volt; 1525. márcz. 6. néki és 
társának, Czibak Imrének, mint ekkor-
tájban kinevezett temesi főispánoknak, 
kettőjük fizetésén 9000 frton felül, a 
temesvári várbeli száz gyalog katona 
ellátására 600, a vár erődítésére pedig 
2000 frt fizettetett ki részökre a királyi 
kincstárból. 1526-ban a felsőmagyar-
országi bányavárosokban történt zavar-
gások ellenében a király Verbőczit és 
R.-t azon utasítással bocsátotta ki, hogy 
a lázadást fojtsák el, az eretnekséget 
irtsák ki s a résztvevőket büntessék meg. 
Sikeres működésükről, melyet kivégez-
tetésekkel, nótázással, vagyonkobzással 
fejeztek be, Beszterczebányán 1526. ápr. 
13. írták meg jelentésüket. (Katona, Hist. 
Crit. XIX. 579. 1., Fejér, Jurium ac 
libertatum relig. Cod. Dipl. 43. 1.). Jászay 
azt mondja erről a megbízatásról, hogy 
«maga a pártos Verbőczy és az Erdély-
ben hasonló ügyben már harmadéve 
oly dicséretesen működött Ráskay Gás-
pár küldetett ki a bányavárosokba». (520. 
1.). Júl. elején már Tomorival s Török 
Bálinttal a péterváradi táborban volt, 
honnét Mohácshoz indultak. A mohácsi 
csatában harmadmagával, Török Bálint-
tal és Vitéz Kállai Jánossal, a király 
mellé rendeltetett. Meglehet, hogy mind-
hárman ott vesztek volna a királylyal 
együtt, ha Tomori a csata alatt a király 
mellől előre nem küldi őket. így egy 

pillanatra fogságba esett társukat, Kállait 
is kiszabadítván, mindhárman megmene-
kültek. Ráskay a mohácsi veszedelem 
után állandóan János király pártján és \ 
táborában volt. Nov. a koronázáskor Szé-
kesfejérvárt nógrádi főispánná neveztetett 
ki ; onnét csakhamar Tata és Komárom 
ellen küldetett s e két. helyet bevette. Mint 
nógrádi főispán vett részt az 1527. márcz. 
tartott budai országgyűlésen. Midőn Szoli-
mán 1529 őszén Bécs alól visszajött, a 
magával hurczolt foglyokat János király-
nak igérte, ez Ráskayt bízta meg azok 
átvételével. R. meg is jelent a török 
táborban a Rákoson, de a janicsárok a 
foglyok átadásáról hallani sem akartak. 
Budán a várban R. háza volt, melyről 
Verancsics az 1530. ostromról szólva 
emlékezik, midőn írja, hogy «Rogendorff 
erősen löveti Budát. A Zsidó-utcza (a fejér-
vári kapu környékén) és Ráskay háza 
felől sokszor megostromlotta, de meg 
nem vehette». Azok között, kik akkor 
János királylyal Budán tartózkodtak, 
egy bővebb névsorban az ő neve is 
előfordul. R. neve ezentúl csak a per-
iratokban fordul elő, midőn sógorával 
Bebek Ferenczczel a Feledi birtokait 
pusztította, később midőn birtokait sógo-
rai (Bebek és gersei Pető Ferencz) gyer-
mekeinek, majd testvérének, Istvánnak, 
birtokába bocsátja. János király halá-
lával megszűnik főispánkodása. Ezután 
otthon s talán nem is Nógrádban, ha-
nem a család ősi fészkében Zemplénben 
tölti az időt. 1552-ben, a mikor Francis-
cót írta, a versfők értelme szerint alsó-
lindvai rokonai körében időzött. Eddig 
egyéb dolgairól, valamint halála idejéről 
sincs tudomásunk. — Munkája: Egy szép 
história az vitéz Franeiscórul, es az ö 
Felesegeröl. Debreczen, 1574. (Első is-
mert kiadása egyetlen példánya a m. 
tudom, akadémia könyvtárában. Ujabb 
kiadásai: Kolozsvár, 1579. és U. ott, 
1601. Toldy említ egy 1578. kiadást is, 
mely eddig ismeretlen. Kiadta Szilády 
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Áron, Régi M. Költők Tára (Bpest, 1896.) 
VI. kötetben 49—72. 1. bő magyaráza-
tokkal a szerzőről és munkájáról. Ugyanő 
adta ki az Olcsó Könyvtár (Bpest, 1898.) 
1057. kötetében. (Ism. Egyet. Philolog. 
Közlöny XXII, 582. 1. Heinrich G.; a ki 
már 1879-ben megállapította, hogy R. 
írta e munkát, még pedig Báníi István 
házánál, kivel rokonságban volt, Alsó-
Lendván, Zalam.). 

Told y Ferencz, M. K ö l t é s z e t tör ténete 2. 
k iadás 110. 1. — Szabó Károly, R é g i M. 
K ö n y v t á r 1. 56., 84., 173. 1. — Egyetemes 
Philologiai Közlöny 1879. 100. , 1882.~T31. 1. 
( H e i n r i c h G. ) . — Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek 1R93. 67., 68. , 1904. 7. 1. — Szilády Áron, 
Régi M. Költök Tára VI. 299—314. 1. — M. 
Könyvészet 1898. 

Ráskay Lea, dömés apácza a XVI. 
század elejéről a margitszigeti kolostor-
ban, aki könyvek másolásával foglalkozott 
és 1510—22. élt. Jól tudott latinul s korá-
nak egész műveltségével bírt. Nyelv-
emlékeink közt 5 codex maradt fenn tőle : 
a Margit legenda, Példák könyve 1510., 
Szent Domonkos élete 1517., a Cornides-
(1514—19.) és Horvát-codexek 1522. R. 
nemcsak másolta ezen codexeket, hanem 
pl. a Margit legendát átírta, önállóan 
dolgozta; ezt és a többit is saját észre-
vételeivel látta el. R.-ról szól a Beöthy 
Zsolt költői elbeszélése (Bpest, 1881). 

P. Hirlap 1881. 24. sz. (Turi Mészáros I s t v á n , 
A M a r g i t - l e g e n d a írója és kora) . — Egyet. 
Philologiai Közlöny 1881. 99. 1. (Volf György) . 
— Beöthy Zsolt, M a g y a r s zéppróza i e lbeszé lés . 
Bpest , 1886. 1. 16., 18. 47. 1. — Faylné-Hentaller 
Mariska, A m a g y a r í rónőkrő l . Bpest , 1889. 
10.1. — Zolnai Gyula, N y e l v e m l é k e i n k . B p e s t , 
1894. 182., 183. 1. — Szilády, R é g i M. Kö l tök 
T á r a V I . 290. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
409. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények X. 
102. 1. 

Rass Károly, erdélyrészi áldozópap 
és főgymnasiumi tanár, szül. 1872. ápr. 
12. Gyéresen (Torda-Aranyosm.); 1899-
ben tett tanári vizsgát a magyar és 
német nyelvből és 1897 óta a gyula-
fehérvári róm. kath. fögymnasium tanára. 
— Czikkei a Kolozsvári Ellenzékben 

(1897. 50—52. sz. A «Toldy» csolnak 
jelenete), a Közművelődésben és a Gyula-
fehérvári Hetilapban (1901—1902). — 
Munkája: Vörösmarty Mihály emlé-
kezete. Gyulafehérvár, 1901. (A gyula-
fehérvári róm. kath. fögymnasium 1900. 
decz. 2. tartott ünnepélyén elmondta. 
Különnyomat az Értesítőből). 

A gyulafehérvári kath. fögymnasium Értesítője 
1898. 36., 1903. — Vajda Emil N é v k ö n y v e 103.1. 

Rast István, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, szül. 1671. 
decz. 11. Nagyszombatban (Pozsonym.); 
1686. okt. 8. lépett a rendbe ; grammatikát 
tanított, azután 3 évig bölcseletet; hit-
szónok és a rendház főnöke volt Kolozs-
várt, hol 1726. decz. 1. meghalt. — 
Munkája: Austrini Triumphus, Austri-
nae, Austrasiae Reginae conjunctus Affec-
tui. Et Honori ac Affectui Rev. Praen., 
Nob. ac Eruditorum Dnorum Neobac-
calaureorum, Cum In Alma Episcopali 
Universitate Cassoviensi prima Philo-
sophiae Laurea condecorarentur. Promo-
tore. Leutsoviae, 1703. 

Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r II. 589. 1. 
— Ve Backer-Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b -
liogr. VI. 1476. h. 

R á t h Arnold Lajos, ág. ev. főgym-
nasiumi tanár, szül. 1849. ápr. 27. Dob-
sinán (Gömörm.); gymnasiumi tanulmá-
nyait Rozsnyón és Eperjesen 1867-ben 
végezte. 1867—70-ig az eperjesi theologiai 
akadémián tanult és 1870 nyarán letette 
a candidátumi vizsgát, mely akkor a papi 
és tanári pályára jogosított. Azután egy 
évig nevelő volt Kis-Rozvágyon (Bodrog-
közben) Szeghy Gyula gyermekei mellett 
és két évig gróf Andrássy Manó család-
jánál, mely időnek nagyobb részét Genf-
ben töltötte. 1873 őszén Budapestre jött 
és mint tanárjelölt physikai és mathe-
matikai tanulmányokkal foglalkozott a 
József-műegyetemen és tudomány-egye-
temen két évig; az utolsó évben már 
mint a József-műegyetem kísérleti physi-
kai tanszékének tanársegédje. Innét meg-
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hívták hely.-tanárnak Nagy-Kállóba az 
áll. főreáliskolához és az iskolai év végén 
Budapestre az ág. ev. főgymnasium physi-
kai tanszékére, hol 1876. szept. 1. óta 
működik. Tanárvizsgálatot tett 1877-ben 
a physikából és mathematikából. Mikor 
a magyarhoni evangélikusok a közép-
iskolai tantervet 1889-ben revideálták 
elkészítette a mértan tanításának részle-
tes tervét az I—IV. osztályok számára, 
mely kéziratként sokszorosíttatott és az-
után az ág. ev. egyetemes gyűlés jegyző-
könyvében kinyomatott. Az egyetemes 
tanügyi bizottság ezen munkásságáért 
tagjának választotta s 1896-ban jegyzője 
is lett; mint ilyen összeállította a magyar-
országi ág. ev. összes iskolákról szóló 
évi jelentést (1. az egyetemes gyűlés 1896. 
jegyzőkönyvét); 1897-ben pedig a bánya-
kerületi iskolákról szólót (1. a bánya-
kerület gyűlésének jegyzőkönyvét). Az 
egyetemes tanügyi bizottság jegyzői állá-
sáról lemondván, kimaradt a bizottság-
ból is. 1889 óta tagja a nemzeti torna-
egyesület választmányának és tanügyi 
bizottságának; néha elnököl is a torna-
tanári képesítő vizsgálatokon. 1895 óta 
könyvtárnoka a kir. m. természettudo-
mányi társulatnak; évenként írja a 
könyvtár állapotáról és forgalmáról szóló 
jelentést. — Czikkei a Természettudo-
mányi Közlönyben és Pótköteteiben (ki-
sebb czikkeken kívül nevezetesebbek: 
1878. Az elektromos világítás, 1881. A 
szénsav és szerepe a természet háztar-
tásában, 1883. A forgó viharokról, 1888. 
A villámhárító kellékei és felszerelése, 
1888. A galvanoplastika feltalálása, 1890. 
Ujabb nézetek a nap fizikai alkatáról, 
A légkör optikai tüneményei, 1893. Föl-
dünk belsejéről, A chemiai ipar átszár-
mazása az ókorból a középkorba, 1894. 
A magasságmérés hőmérővel, 1895. A 
hó, 1903. Telegrafálás vezető drót nél-
kül, 1904. Az N-sugarakról); a Havi 
Szemlében (1879—80. A telephon, a 
mikrophon és a phonograph); a buda-

pesti ág. ev. főgymnasium Értesítőjében 
(1880. A spectroskop az astronomia 
szolgálatában) ; a M. Philos. Közlönyben 
(1887—88. A mechanika, a physika 
s chémia állása a positiv philosophia 
rendszerében) ; a K. M. Természettudo-
mányi Társulat félszázados jubileumára 
kiadott Emlékkönyvben (1892. A nap 
energiájának megmaradásáról). — Mun-
kái: 1. A kísérleti ehemia elemei. Bpest, 
1881. 26 ábrával. — 2. A kísérleti ter-
mészettan kézikönyve. A középiskolák 
felsőbb osztályai számára. U. ott, 1886. 
— 3. A mathematikai és physikai föld-
rajz elemei. A legújabb miniszteri uta-
sítások nyomán a gymnasiumok III. 
osztálya számára. U. ott, 1887. (Scholtz 
Alberttel együtt. 2. kiadás, a szövegbe 
nyomott 67 ábrával. U. ott, 1894. és 
1900.). — 4. Mennyiségtani jegyzetek. 
U. ott, 1891. (Kőnyomat. B. előadásai 
után Sági Ferencz). — 5. A kir. m. 
természettudományi társulat könyvtárá-
nak Czímjegyzéke. U. ott, 1901. — 
Jegyei: R. A. és R. A. L. (a Természet-
tud. Közlönyben). 

i)l. Könyvészet 1886—87., 1894., 1902. — Kisz-
Ungstein Könyvészete és önéletrajzi adatok. 

Ráth Evermód (Ferencz), prémontrei 
kanonokrendi és papnevelőintézeti al-
kormányzó, szül. 1853. jún. 7. Gyergyó-
Szent-Miklóson (Csíkm.); 1875. okt. 31. 
lépett a rendbe s 1882. jún. 24. szentel-
tetett fel miséspapnak. 1880-tól a rozsnyói 
főgymnasium tanára volt, 1887 óta pedig 
a kassai papnevelő alkormányzója. — 
Czikkei a rozsnyói főgymnasium Érte-
sítőjében (1882. Az ember odontogra-
phiája, 1885. Gömör—Kishontvármegye 
természeti viszonyainak leírása). 

Schematismus Canon. Reg. Ord. Praemon-
stratensis de eastro Jászó, Cassoviae, 1891. 
76., 151. 1. 

Ráth Ferencz, országgyűlési képviselő, 
szül. 1847. decz. 3 . ; Pécsett elvégezvén 
gymnasiumi és jogi tanulmányait, az 
ottani pénzügyi-igazgatósághoz nevez-
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tetett ki ; 1873-ban pénzügyi fogalmazó 
lett Pozsonyban, 1878. pénzügyminiszteri 
fogalmazó. Megválván az állami szolgá-
lattól, 1883-ban Pozsony cz. antiszemita 
lapot indított meg, mely azonban nem 
sokára megszűnt. Zichy Ágost gr. fiumei 
kormányzóvá történt kineveztetése után 
a szemezi kerület választotta meg kép-
viselőjévé s azt képviselte antiszemita 
programmal.. . — Munkája: Antiszemita 
Káté a magyar nép számára. Bpest, 1884. 
(Zimándy Ignáczczal együtt. Németül. U. 
ott, 1884. Tótul. U. ott, 1884.). — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach, 
Képviselőház, Bpest, 1887. 144. 1. — Kiszling-
stein Könyvészete és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Ráth György, nyug. kir. táblai tanács-
elnök, főrendiházi tag, szül. 1829. máj. 6. 
Szegeden; jogi tanulmányainak befeje-
zése után az 1847. országgyűlésen a 
csongrádmegyei követek mellett mint 
országgyűlési irnok volt jelen ; majd 
1848-ban a m. kir. pénzügyminisztérium-
ban mint segédfogalmazó kapott alkal-
mazást ; e mellett a szabadságharezban 
is mint önkéntes részt vett. Utóbb a 
jogi pályára lépett és előbb a bécsi leg-
főbb ítélőszék magyar osztályánál, az-
után a m. kir. udvari kanczelláriánál 
mint fogalmazó szolgált. Az októberi 
diploma után, midőn Apponyi György 
gróf mint országbíró Magyarország igaz-
ságügyének vezetésével megbízatott, az 
ő elnöki titkárává neveztetett ki udvari 
titkári czímmel, és ily minőségben két 
utódánál is megmaradt. Jegyzője volt az 
1861. országbírói értekezletnek és mint 
ilyen befolyt az ideiglenes törvénykezési 
szabályok alkotásába. E közben szám-
fölötti kir. táblai biróvá neveztetvén ki, 
a felmerülő jogi elvi kérdésekben a hét-
személyes táblánál előadóként működött. 
A bíróságok végleges szervezésekor a 
pesti kir. ítélőtábla rendes birájává s 
csakhamar rá a semmítőszékhez biróvá 

és ismét a budapesti kir. ítélőtáblához 
tanácselnökké neveztetett ki. Itt majd-
nem másfél évtizeden át a telekkönyvi 
tanácsot vezette és a judikaturában az 
addig szokásban volt szőrszálhasogató 
eljárás helyett szabadabb, magasabb fel-
fogást honosított meg; továbbá kiküszö-
bölte az ósdi, hosszadalmas kuriális 
stilust. E mellett gondot fordított arra, 
hogy több ülésben tanácskozó szak-
osztályánál az elvi egyöntetűség lehe-
tőleg megóvassék. Újításai iskolát csinál-
tak és a főbiróságok elnökeiben számos 
követőre talált. Ezenfelül hosszú bírói 
pályája alatt nagyszámú törvénykezési 
enqueteben vett részt. Több mint 40 éves 
szolgálat után 1890-ben nyugalomba lépve 
a szent István-rend kis keresztjét kapta. 
Birói működésével párhuzamosan min-
den szabad idejét a képzőművészeteknek 
és az iparművészet érdekeinek szentelte. 
Tíz évig volt az országos képzőművé-
szeti társulatnak választmányi elnöke. 
Főleg ő teremtette a társulat jelenlegi 
virágzó állapotát és eszközölte a régi 
műcsarnok s a mellette levő zeneaka-
démiai palota felépítését. Ebbeli érde-
meiért a társulat közgyűlése tiszteleti 
tagjává, később a nemzeti szalon dísz-
elnökévé választotta. Az 1873. bécsi 
kiállításon a magyar művészi osztályt 
rendezte s a nemzetközi juryban elő-
adója volt a szobrászati szaknak. Az 
országos képzőművészeti tanácsnak 1877-
től hosszú ideig alelnöke volt és annak 
új szervezése nyomán állandó tagja lett. 
Az országos m. kir. iparművészeti mú-
zeumnak 1881-től 1896-ig közvetlen veze-
tője volt és ő felsége e múzeum főigaz-
gatójának czímével tüntette ki. Mint 
ilyen ő rendezte a nagy feltűnést oko-
zott könyv- és ötvöskiállítást. A magyar 
iparművészetnek elnöke lévén, létrehozta 
a millenniumi kiállítás keretében a társu-
latnak ama külön kollektív tárlatát tar-
talmazó pavillonját, melyért ez a leg-
magasabb kitüntetésben, a díszoklevélben, 



599 
Ráthner—Ratiu 

573 

részesült. Ugyancsak ő készítette elő-
szervezte és rendezte az 1900. párisi 
világkiállításon a magyar iparművészeti 
csoportot, itt a nemzetközi szobrászati 
jurv alelnökévé választotta. Az imént 
felsorolt érdemeiért 1882-ben a Lipót-
rend lovagkeresztjét, 1902-ben pedig a 
franczia becsületrend középkeresztjét kapta 
s hét ízben királyi elismerésben részesült. 
A m. tudom, akadémia archaeologiai és 
irodalomtörténeti bizottságának tagja, a 
m. történelmi társulatnak alapító tagja 
volt. A közelebb lefolyt 25 év alatt részt 
vett jóformán az összes közművelődési 
mozgalmakban. A kizárólag hungarikák-
ból álló könyvtárának gazdagsága, válasz-
tékos képtára és sokoldalú régiséggyűj-
teményei ritkítják párjukat. Könyvtárát 
1895. decz. 16. halála esetére a m. tudm. 
Akadémiának ajándékozta (az Akadémia 
1905. okt. 16-án vette át). A főrendiház 
élethossziglan való tagjáva 1897-ben 
neveztetett ki. A királyi és országos köz-
igazgatási fegyelmi bíróság tagja volt. 
Meghalt 1905. júl. 7. Budapesten. — Czik-
kei a M. Emléklapokban (1850. I. Fog-
ságom Knicanin táborában,Báthkai György 
névvel); a Századokban (II. 1878. Réz-
metszetgyűjteményem, felolvasás, 1890. 
Arragoniai János); a M.Könyv-Szemlében 
(1889. A legrégibb esztergomi obsequiale 
1496-ból, 1893. Pilcz Gáspár és ellen-
felei, adalék a hazai kryptokalvinizmus 
hitvitázó irodalmához, 1894. Unikumok 
könyvtáramban, 1897. A Korvina önálló 
könyvkötési stylusa); az Irodalomtörté-
neti Közleményekben (1892. A felső-
magyarországi kryptokálvinisták hitvitázó 
irodalmáról); az Arch. Értesítőben (1897. 
Az esztergomi staurotheka). — Munkái: 
1. Kossuth parlamenti élete. Pest, 1850. 
Két kötet. (Rathkay névvel Karádfi-Szilágyi 
Sándorral együtt.). — 2. Honvéd- és 
huszárélet anekdotákban. U. ott, 1850. 
(Rathkay névvel.). — 3. Betűrendes út-
mutató a Magyar-, Tótország, Szerb 

-vajdaság és Temesi bánság számára 

(1852-iki szeptember 16-án) úgy az 
erdélyi fejedelemség számára (1852-iki 
máj. 3-án) kibocsátott ideiglenes polgári 
perrendtartáshoz. Egy magyar-német jogi 
szótárral. Pest, 1853. — 4. Az 1853. évi 
jan. 1-je óta érvényes legújabb váltó- és 
csődtörvénykönyv Magyar-, Horvát-, Tót-
ország s Szerb vajdaság s a temesi bán-
ságban a közönséges váltórendszabály, 
az új váltóeljárás, ideigl. polgári per-
rendtartás, büntető törvénykönyv, az 1840. 
XV, és XXII., úgy az 1844. VI. és VII. 
törvényezikkek és számos más rendeletek 
nyomán szükséges kiegészítésül az ideigl. 
polg. perrendtartásnak s a közönséges 
ausztriai polgári törvénykönyvnek, ügy-
védek, birák, jogtanulók, kereskedők s 
iparüzők számára, rendszeres egészszé 
összeillesztve, bevezetéssel, a végleges 
szervezés s a legújabb törvényhatósági 
szabályzásnak illető szakaszait magában 
foglaló toldalékkal, a bélyegfokozattal s 
betűrendes tárgyjegyzékkel ellátva. U. ott, 
1853. (2. bőv. kiadás: Teljes váltó- és 
csődtörvénykönyv... Bevezetéssel, betű-
rendes tárgyjegyzékkel és felvilágosító 
jegyzetekkel cz. U. ott, 1854. Németül. 
U. ott, 1853.). — 5. Gesetzbuch für 
Handel und Geverbe. U. ott, 1853. Két 
rész: I. Das Wechselgesetz. II. Die 
neue Konkursordnung. U. ott, 1853.) — 
6. Német-magyar és magyar-német mű-
szótára az új törvényhozásnak. U. ott, 
1853—54. Két rész. (Magyar és német 
czimlappal és szöveggel). — 7. Az ország-
bírói értekezlet a törvénykezés tárgyában. 
U. ott, 1861. Két kötet. — 8. A pannon-
halmi szent Benedek-rend nyomtatott ima-
könyvei a Bereviarium Monasticum be-
hozatala előtt. 1894. (Ism. 1895. M. Könyv-
Szemle,Századok). — 9. Gradeczi Horváth 
Gergely és Lám (Ambrosius) Sebestyén 
hitvitája. U. ott, 1895. (Különnyomat az 
Irodalomtörténeti Közlemények 1894. évf.-
ból. Ism. 1895 : M. Könyv-Szemle, Prot. 
Szemle). — 10. Két kassai plébános a 
XVI. században. U. ott, 1895. — 11. Egy 
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magyar róni. kath. Rituale a XVI. szá-
zadból. U. ott, 1895. (Különnyomat az 
Irodalomtört. Közleményekből). — 12. 
Arragoniai János. U. ott, 1895. — 13. 
Pilcz Gáspár és ellenfelei. U. ott, 1895. 
— 14. Bullinger Henrik és a magyar 
reformáczió. U. ott, 1896. (Különny. az 
Irodalomtörténeti Közleményekből). — 
15. Magyarországi könyvtáblák a tör-
ténelmi kiállításon. U. ott, 1897. Egy 
melléklettel. (Különny. az Iparművészet 
1896. évf.-ból). — 16. Az iparművészet 
Könyve. A magyar iparművészeti tár-
sulatmegbízásából szerkeszti. U.ott, 1902., 
1905. Két kötet. 804 szövegképpel és 177 
műmelléklettel. — Szerkesztette az Ipar-
művészet cz. évkönyvet 1895. és 1896-ra 
Györgyi Kálmán titkárral együtt. 

Századok 18G8. 57. 1., 1892. 117. 1. — Vasár-
napi Újság 1882 12. sz. arczk . ( P u l s z k y F.), 
1905. 29. SZ. arczk. — ,11. Tisztviselő 1882. 14. 
sz . arczk . — Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l iogr . 
— 31. Könyvészet 1895. 357.. 1897., 1902., 1904. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 412., X V I I I . , 
493. , I I . P ó t k ö t e t 1904. 510. 1. — Zoványi Jenő, 
Theol. Ismeretek Tára III. 127. 1. — Sturm-
féle Országgyűlési Almanach 1905—10. Bpest, 
1905. 175.1.— Akadémiai Értesilö 1905. ( K ö n y v -
tárának teljes jegyzéke) és "gyászjelentés. 

Ráth János. — Munkája : A gyakorlat 
folytán tapasztaltak után mindenki által 
könnyen megérthető, még eddig sehol egy 
füzetben meg nem jelent dióhéjban fog-
lalt munkálat. A gyümölcstermelés- és 
szőlőművelésről egy-egy érdekes tanács-
ajánlat a szimpathiával. Szombathely, 
1896. 

31. Könyvészet 1896. 

Ráth József Antal, esperes-plébános, 
szül. 1817. márcz. 27. Kis-Venyim pusz-
tán (Fehérm.); elemi iskoláit Érsekújvárt, 
a gymnasiumot Pozsonyban és Komá-
romban, a bölcseletet Győrött, a theologiát 
Nagyszombatban és Esztergomban végezte. 
1841. máj. 23. fölszenteltetett. Káplán és 
praebendatus volt három évig Eszter-
gomban, 1844. Budán, 1846. Pest-Lipót-
városban ; ugyanitt lett plébánossá 1854. 
július 21. Meghalt 1868. febr. 5. Pesten. 

— Czikkei a Religio és Nevelésben (1845. 
Akatholikusok és protestánsok közt létező 
hitágazati ellentéteknek saját nyilvános 
vallásirataik szerinti előterjesztése, A 
rationalizmus); a Religióban (1851. A 
szerzetes rendek Amerikában, 1853. A 
kath. érdekekről a XIX. században, Valami 
a szent atyákról, Tamás bátyja gunyhója, 
Juan Donoso Cortes, Polmer és az orosz 
egyház, Egyháztörténeti nyomozások : I. 
Liberius pápa esete, II. A harmadik és 
negyedik közzsinat és I-ső nagy Leó 
pápa dogmatikus levele, 1854. III. Nagy 
szent Leó pápa a calcedoni zsinat 28. 
cánonját megsemmisíti). Ezen két hír-
lapba mintegy 50 vezérczikket írt, dog-
matikus, egyházpolitikai, történelmi tar-
talmúakat és könyvismertetéseket; a 
Danielik Emlékkönyvében (Eger, 1852. 
I. Chateaubriand Emlék-könyveiből, II. 
A föld és az emberi nem őstörténete, 
Moises cosmogoniája, a geologia és nyelv-
nyomozás eredményei után). — Munkái: 
1. Egyházi beszéd, melyet a Pest-lipót-
városi basilika nagy sekrestyéje és mellék-
kápolnái ideiglenes istentisztelet helyévé 
ő eminentiája nagykéri Scitovszky János 
úr bibornok-herczeg-primás által végbe-
vitt ünnepélyes fölszentelésekor febr. 10. 
1861. mondott. Pest 1861. (Németül U. 
ott, 1861.). — 2. Egyházi beszéd, melyet 
a Szent-László-Társulat év-ünnepén, 1864. 
júl. 3. a pesti belvárosi plébánia tem-
plomban mondott. U. ott, 1864. — A 
Religio és Nevelés segédszerkesztője volt 
1844—46-ig Somogyi Károly mellett 
Budán; a Religiónak is segédszerkesztője 
volt 1849-től fogva Danielik János 
mellett. 

Ferenczy é s Danielik, Magyar Írók I. 381.1. 
— 31. Sion 1868. 80. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
— Új 31. Sion 1886. 842. 1. — Zelliger Alajos, 
E g y h á z i írók Csarnoka, Nagyszombat, 1893. 
426. 1.— Némethy, Ludovicus, Series P a r o e h o -
rum. Strigonii 1894. 885. 1. 

Ráth Károly, megyei levéltárnok, a 
m. tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1829. febr. 28. Győrött; rokona volt Rát 

IS. ir sajtó alá adatott 1905. deczember 21. 
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Mátyásnak, ki az első magyar hírlapot, a 
Magyar Hírmondói, alapította. Atyját, kit 
szintén Károlynak hívtak, s ki győri 
gabonakereskedő volt, még gyermek-
korában elvesztvén, az egyetlen üú neve-
lése egészen nem épen vagyonos anyjára, 
Kéler Zsuzsannára nehezedett. Kisebb 
iskoláit a győri evangelikus gymnasium-
ban Gayer Samu és Turcsányi János 
kedves tanárai vezérlete alatt végezte; a 
magasabb osztályok tanulására Pozsonyba 
költözött át, hol 1841—48-ig a lyceumi 
folyam befejezéseig Ballus Pál városi 
tanácsos és Pozsony monographiája szer-
zőjének felügyelete mellett növekedett. 
Még tanuló korában a minden tantárgy-
ból kitűnő előmenetelű ifjú szabad órái-
ban történelmi kutatásokkal foglalkozott 
és különösen Győr város történetét írta 
meg, mely munkálatait akkor a győri 
Hazánk (1846) és az Új M. Múzeumban 
közölte. Ez buzdítólag hatott a nemes 
törekvésű ifjúra, azonban az 1848-ban 
kitört szabadságharcz őt is magával 
ragadta s. a szülővárosában alakult 23. 
honvéd zászlóaljba lépett és evvel mind-
végig lelkesen harczolt. Kmetty had-
segédévé neveztetvén ki, részt vett a 
schwechati, moóri, braniszkói s kápolnai 
csatákban; ostromolta a budai vízvezeték 
védelmére emelt veszélyes palánkot, míg 
a fárasztó nyári hadjárat vége felé a sok 
viszontagság következtében kimerült és 
betegen a péterváradi kórházba került, hol 
az osztrákok foglyává lett. Itt kereste fel 
édes anyja, ki sok szenvedés és küzködés 
közt, egy hónapig tartó utazás után, alig 
lábbadozó fiát Győrbe hozta, honnét Po-
zsonyba vitték, hogy ott tökéletes föl-
szabadulását kieszközöljék. A mint a 
sok kellemetlen zaklatástól menekülhetett, 
ismét visszatért kedvelt történelmi tanul-
mányaihoz, melyekre Maár Bonifácz 
győri akadémiai benczéstanár is buzdítá. 
Első és legfőbb gondja volt a győr-
megyei s káptalan levéltáraiba bejuthatni, 
majd a győrvidéki nemes családok levél-

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

tárát kereste fel, és ezzel megvetette 
alapját azon oklevél- készletnek, melyet 
özvegye eredetiekben és pontos másola-
tokban a m. tudom, akadémiának aján-
dékozott. Függetlenségét megőrizvén, 
egyedül a győri olvasó-egylet könyvtár-
nokságát vállalta el. A m. tudom, aka-
démia 1858. decz. 15. levelező tagjának 
választotta meg. 1861-ben a rövid életű 
alkotmányos korszakban megválasztották 
agyőrmegyei bizottság tagjának és megyei 
levéltárnoknak, miután ezen hivatal teen-
dőivel már évek óta, minden jutalom 
nélkül, foglalkozott. Azonban ezen hiva-
talában csak hónapig maradt, mert mint 
alkotmányhű ember, több elvrokonaival 
együtt ő is leköszönt és független, tudo-
mányos búvárkodásához visszatért. 1863. 
decz. 27. Répcze-Szemerén tartott névnap 
alkalmával alsó-szopori Nagy János föld-
birtokos házánál néhány buzgó történet-
kedvelő, Ráthtal az élén megalakították a 
dunántúli törfénetkedvelők társ.-tát, mely-
nek czélja volt: a nemesség vidéki levéltá-
rait átkutatni, összejöveteleket és felolva-
sásokat tartani, hogy közléseikkel a hazai 
történelmet emeljék. Ez volt alapja a ké-
sőbbi történelmi társulat alakulásának. 
1862. aug. vezette oltárhoz Hencz Emiliát, 
a csikvándi ág.'ev. lelkész Hencz Károly 
leányát. 1867-ben a közbizalom Ráthot 
ismét visszahelyezte megyei levéltárnoki 
hivatalába. De szemei meggyengültek és 
1868. április 12. szélütés következtében 
meghalt Győrött. A m . tudom, akadémiá-
ban 1869. ápr. 5. Rómer Flóris tartott 
fölötte emlékbeszédet. — Czikkei az Uj 
M. Múzeumban (1852. Győr városa tör-
ténete a tatárjárástól az Árpádok kihal-
táig, 1853. Győr vármegye főispánjai 
Árpád- s vegyes házakbeli királyaink alatt, 
Levél Pest vármegyei romtemplomokról, 
1854. Néhány magyar köriratú pecsét. 
Pótlék Győrmegye főispánjaihoz, Gr. 

. Wesselényi Ferencz nádor némely neve-
zetes levelei 1663-ból, Magyar királyok 
utazásai, 1855. Egy adalék a zsidók tör-

19 
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ténetéhez, 1858. Eszterházy Pál nádor 
néhány levele Győr vármegyéhez 1682-
ből, 1858-54., 1856—57. Nevezetes ok-
levelek, bevezetés- és jegyzetekkel); a M. 
Történelmi Tárban (1845. A soproni 
kapitányság és kir. adóról szóló oklevelek. 
1857. Adalék a m. köriratú pecsétek is-
meretéhez, 1860. A Győrmegyei hódolt-
ságról, VIII. 1861. Gr. Eszterházy Miklós 
nádor levelei, IX. Adalékok a magyar 
tudomány történetéhez); a Pesti Napló-
ban (1855. 67. sz. Gróf Batthyány Kristóf 
hadra hívó parancsa az 1664. évből, 1864. 
207., 208., 1865. 57., 95. Dunántúli tör-
ténetkedvelők összejöveteleiről IV—VI., 
1865—66. ugyanazok VII., VIII. össze-
föveteleiről, 1867—68. ugyanazok IX—XI. 
összejöveteleiről); a M. Akadémiai Érte-
sítőben (1856. Keszthely mint végvár, Az 
M.DG.LX. év, okleveles adatok Magyar-
hon történetéhez, 1862. Török magyar 
viszonyok, Phil., törv.- és tört. oszt. III. és 
IV. k. folyt, és vége, 1864. IV. k. Az 
Ozmán uralkodóház egy ága Magyar-
országban) ; a Győri Közlönyben (1857. 
3—5. sz. Az 1663. Győrmegyei nemesi 
fölkelésről, 1858. 8. Győr bástyatégláinak 
jegyeiről, 25. A győri bécsikapu feletti 
földben talált római rézpénzekről, 48., 
49. sz. Győr városa neveiről, 1860. 167., 
168., 171. Czéhbeli szabályok, 107., 22a., 
290., 291., 307., 323 , 1861. 214., 218., 
222. 1. Régiségtár, I860., 353., 358. sat. 
414-ig Győrmegye alispánjai, 1861. 18., 
319. Két nevezetes házasság 1682-ben, 
1861.373., 374. Téth, Győrmegyei helység 
története a török uralom alatt és megyei 
tudósítások, 1862. 125., 129., 133., 137. 
GyŐr-Ujvárosról, 1862. 209., 214., 217. 
Csikvánd, Győrmegyei helység története, 
1862—64. Győr város története); a Gazda-
sági Lapokban (1856. Nevezetes oklevelek, 
1857. Hogy és mint szüreteltek a győriek 
ezelőtt 150 évvel); a Delejtűben (1858. 
Szapáry Péter életirata, 1860. Draskovich 
János levele, Kivonat Sebesi Ferencz 
naplójából, 1861. Bolgárfalvi Sebesi 

Ferencz temesvári követsége 1658-ban); 
a Vasárnapi Újságban (1858. A libényi 
gót egyház, négy képpel, 1862. Egy kéj-
lak Keszthelyen, képpel, 1863. A Héder. 
vári-féle kápolna Győrött, képpel, A 
Simor-kápolna Győrött, képpel, 1864. 
Molnár József, festész, Simon Vincze, 
csornai prépost, Laky Demeter, Brodszky 
Sándor, arczk., 1865. Somlyó vára 
Veszprémmegyében, képpel, Győri püs-
pökök emlékszobra a győri székesegy-
házban, képpel, 1866. A nagy- győri ág. 
evangélikusok egyházi és iskolai épülete, 
képpel); a Protestáns Egyházi és Isk. 
Lapban (1859—60. Közlemények és adatok 
a magyarországi protestantismus törté-
netéhez) ; a Győri Tört. és Rég. Füzetek-
ben (I., II. 1861—62. Rédey Ferencz 
erdélyi fejedelem megbízottjának, Sebesi 
Ferencznek követsége 1658-ban a budai 
vezérnél, Asszonyfai okmánytár, Czéh-
beli szabályok és kisebb közlemények, 
Őskori levelek, Mosonymegyéről és fő-
ispánjairól, Bolgárfalvi Sebesi Ferencz 
budai követsége 1655-ben, II. Rákóczy 
György erdélyi fejedelem alatt, Okmány-
tár az Árpádok korából, A régi magyar 
naptár és az okmányok kelteiről, V. 
László magyar, cseh . . királynak a római 
pápa, a görög császár, Sicilia és Arra-
gonia királya, a modenai herczeg, a ve-
lenczei doge, a szerb despota, a páviai 
püspök, a lublói kapitány s többekhez ; 
továbbá a magyar országgyűlésnek a 
pápához és Kázmér lengyel királynak a 
magyar királyhoz írt levelei, Rákóczy 
Erzsébet emlékezete, Mosonymegyei re-
gesták a vegyesházbeli királyok korából, 
Adatok Lessenyei Nagy Ferencz élet-
iratához, Gróf Zrínyi Miklós a költő le-
velei, Gzéhszabályok, Bethlen Gábor 
1619—21. évi tábor-szállásai, számos 
ezen hadjárat alatt eladományozott és 
beírt jószágok fölemlítésével, Árpád-kori 
okmánytár XI—XX., II., III. Zrínyi Péter, 
Frangepán Ferencz Kristóf és Nádasdy 
Ferencz elleni tanuvallatás, Szinán basa 
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és Bercsényi nótája, Komáromi ágyú-
öntöde a XVII. században, A Duna völ-
gyének leírása Petronelltől Tétényig 1500 
körüli időből, II. Rákóczy György erdélyi 
fejedelem mozsara és a legrégibb győri 
gyógyszertárról, Vincze mester krakói 
püspök lengyel krónikája, Szapolyai I. 
János király ágyufogatot kér a bakony-
béli apáttól 1527-ben, Hun vezér márvány 
ravatala Milanóban, Egy igazi törökbasás 
levél, A bolognai magyar tanulók társu-
lata, A marczaltői régi kastély, A bodön-
helyi erősített kastély Sopronmegyében, 
Árpádkori okmányok, Egy 125 éves öreg 
ember, Bakacs Tamás prímás esztergomi 
iskolája, Női öltöny és ágyneműek régi 
elnevezése, Bernárd Máté pápai nyomdász 
1628—1633. IV. A győri káptalan által 
kiadott okmányok, Szolnok történetéhez); 
a M. Tört. Emlékek I. oszt. Okmánytár 
(VIII. 106., 107. és IX. 84 , 344. 1. Ok-
levelek); a Honban (1864. 42., 129., 130. sz. 
A dunántúli történetkedvelők összejövetele 
I—III.); a M. Sionban (IV. Lóssy Imre esz-
tergomi érsek származásáról, A szent 
Margitról nevezett bélai benczés apátság 
Kőrös megyében); a Századokban (1867. 
Alkudozások kezdete Bocskay Istvánnal 
az 1605. év nyarán). — Munkái: 1. A ma-
gyar királyok hadjáratai, utazásai és tar-
tózkodási helyei. Győr, 1861. (2. bőv. 
kiadás I—III. füzet. U. ott, 1866—67. Ism. 
M. Sión). — 2. II. Rákóczy Ferencz em-
lékirata a magyarországi hadjáratról 
1703—1711. U. ott, 1861. (2. bőv. kiadás, 
jegyzetekkel. Thaly Kálmánnal együtt, 3. 
czím-k. 1868., 4. k. 1872. 5. k. 1872. 
Pest.) — 3. A bodonhegyi erősített kas-
tély Sopronmegyében. Győr, 1864. — 4. 
Hazai okmánytár. (Codex diplomaticus 
patrius). U. ott, 1865—66., 1867. I—IV. 
kötet. (Kiadják: Nagy Imre, Paur Iván, 
B.áth Károly, Véghelyi Dezső és Stummer 
Arnold). — 5. Dallós Miklós győri püs-
pöknek politikai és diplomatiai iratai 
1618—1626. Esztergom, 1867. (Franki 
Vilmossal együtt, Bécsben nyom. Ism. 

M. Sión). — 6. A libényi templom Moson 
megyében. M.-Ovár, 1874. — Szerkesz-
tette és kiadta Rómer Flórissal együtt 
a Győri tört. és rég. Füzeteket 1861—65-
ben, négy kötet. — Kéziratai a m. tudom, 
akadémia levéltárában és a m. n. mú-
zeumban : levelei Győrből Pesty Frigyes-
hez 1857—67-ig, Rómer Flórishoz 1863. 
ápr. 2., 11., Torma Károlyhoz 1857., 
1868. hét darab, Wenzel Gusztávhoz 1857. 
máj. 

Danielik, M a g y a r í r ó k II . 268. 1. — 31. 
'ľudom. Akadémiai Almanach 1861. 169., 1863. 
233., 1864. 237., 1865. 234., 1866. 213., 1867. 
290., 1868. 230. 1. — Rómer Flóris, Rátti K á r o l y 
e m l é k e z e t e . P e s t , 1869. — Századok 1868. 341. 
1. — Szinnyei Repertóriuma I , OSZt. 1. é s 2. 
k ö t e t . — Petrik K ö n y v é s z e t e és Bib l iogr . — 
Jakab Elek, M. tud . A k a d é m i a l e v é l t á r a . 40. 
1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 412. 1. 

R á t h Károly, kir. tanácsos, a m. keres-
kedelmi múzeum igazgatója és a buda-
pesti kereskedelmi és iparkamara alel-
nöke, Ráth György főrendiházi tagnak 
testvéröcscse, szül. 1838. júl. 6. Szege-
den ; középiskolai tanulmányainak bevég-
zése után további kiképzését az akkor 
híres Salzmann-féle intézetben Schnepfen-
thalban (Thüringia) nyerte; a 60-as évek-
ben szalmakalapgyárat alapított Pesten, 
melynek évekig főnöke volt; ez idő-
től kezdve tevékeny részt vett az iparos 
mozgalmakban, melyeknek egyik vezére 
lett. 1867-ben ő felsége a koronás arany 
érdemkereszttel tüntette ki. 1872-ben or-
szágos iparos-szövetséget alakított, mely-
nek elnökévé választották ; 1875—81. 
Pápa város országgyűlési képviselője volt; 
1876-ban az országos kiállítás eszméjét 
pendítette meg; ugyanez évben a bpesti 
kereskedelmi és iparkamara alelnöke volt. 
Nagy érdeme van a budapesti techno-
lógiai iparmúzeum létesítésében; szer-
vezte az ipartestületi országos gyűléseket 
melyeknek az utóbbi időig mindig elnöke is 
volt. 1882-ben a kormány kiküldetésében 
több havi tanulmányutat tett Németor-
szágban, Svájczban, Belgiumban, Angol-, 

19* 
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Dán-, Norvég-, Svéd-, Finn- és Orosz-
országban, hol meglátogatta a moszkvai 
orosz birodalmi kiállítást. 1893-tól a 
kereskedelmi múzeum igazgatója volt s e 
minőségben szervezte a háziipari bazárt ; 
a kormány megbízásából tanulmányozta 
a kontinens összes kiállításait. 1896-ban 
az iparügyek terén szerzett érdemei el-
ismeréseül a királyi tanácsosi czímmel 
tüntette ki a király. 1896. aug. 20. meg-
kapta a török III. oszt. medsidje-rendet. 
1899-ben kinevezték a magyar kereske-
delmi részvénytársaság kiviteli osztályá-
hoz miniszteri biztossá. Meghalt 1902. 
máj. 1. Budapesten. — Czikkei a M. 
Iparban, (melynek négy hónapig főmunka-
társa volt, 1880. A szalmafonás mint 
népipar); a Nemzetgazdasági Szemlében 
(1882. Az 1880. és 1881. években tartott 
országos iparkiállítások szervezete és 
pénzügyi eredménye); az Iparügyekben 
(1891. A nagy enquéte, 1892. Teremt-
sünk ipart, 1893. Vándoripar és háza-
lás, Magyar iparosok a bécsi kiállításon, 

1895. Kereskedelmi múzeum); a Köz-
gazdasági Értesítőben (1894. Az 1882. 
évi moszkvai orosz nemzeti kiállítás, A 
zürichi 1883. országos kiállítás szervezeté-
ről) ; a M. Kereskedelmi Múzeumban (VI. 
1896. Kiállítóink erkölcsi jutalma, A m. 
kereskedelmi múzeum 1895-ben, A keres-
kedelmi múzeum missziója, A kereskedelmi 
múzeum egy évi statisztikája). Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. — 
Munkái: 1. Beszéde a képviselőház 1879. 
febr. 27. ülésében. Bpest, 1879. (Külön-
nyomat a Magyarországból). — 2. A 
magyar iparkiállítások a múltban és a 
jövőben. A Budapesten rendezendő or-
szágos kiállítás általános tervezetével. 
U. ott, 1881. (Különnyomat a M. Iparból). 
— 3. Az 18S4. bpesti országos iparkiállítás 
szervezete. Előadói javaslat, az orsz. m. 
iparegyesület igazgatóságának előterjesz-

, tette, U. ott, 1882. — 4. Oroszország köz-
gazdasági fejlődése 1882-ben. U. ott, 1882. 
(Angolra is lefordították). — 5. Országos 

iparos gyűlések 1872- 1899. U. ott, 1899. 
— Szerkesztette és kiadta a Kézműipa-
rosok Lapját 1875-ben, később az Ipar-
társulati Lapokat és az Iparügyeket 1887-
től 1892-ig Budapesten. 

)I. Kézműiparosok Naptára 1874. 25. 1. a r c z k . 
— Gelléri Mór, A m . i p a r ú t t ö r ő i . B p e s t , 1887. 
294. 1. a r c z k . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 412 . , X V I I I . 493. , é s 
I I . P ó t k ö t e t 1904. 510. 1. — Iparosok Lapja 1902. 
18. sz. — Budapesti Hirlap 1902. 120. Sz. — 
Egyetértés 1902. 120. Sz. 

Rát Mátyás, ág. ev. lelkész, az első 
magyar hirlap szerkesztője, Rath János 
és Raits Zsuzsánna polgári szülők fia, 
szül. 1749. ápr. 13. Győrött; szülőváro-
sában, azután Modorban, Pozsonyban és 
Sopronban tanult. Pozsonyban az evang. 
lyceumban Benczúr József, a későbbi 
városi tanácsos, volt kedves tanára, ki 
különösen a magyar nyelv és irodalom 
szeretetét oltá be az erre különben is 
fogékony fiatal kebelbe. A hazai taninté-
zetekben befejezvén tanulmányait, be-
utazta Magyarországot és Erdélyt. Deb-
reczenben több ideig tartózkodott; így 
ismerkedett meg hazánk akkori viszo-
nyaival, megtanulta ezenkívül különösen 
a nép nyelvét. Ezután tanulmányainak 
kiegészítése végett külföldre utazott. 1773. 
szept. 10. már Göttingában volt, hol közel 
négy évet töltött az egyetemen; 1777. 
máj. 20—23. Casselben, júl 1. Nürnberg-
ben, 7., 8. Erlangenben, 13. Regensburg-
ban tartózkodott; azután valószínű, hogy 
szülőföldén tölté idejét. 1778. ápr. 6. 
Sopronban volt (a mint ezt a m. n. 
múzeumban levő albumából megállapít-
hatjuk). 1779 elején Pozsonyban telepedett 
le, hol első terve volt egy magyar hírlap 
szerkesztése, melylyel hitte, hogy nemzete 
szunnyadó lelkületét fölrázhatja és fogé-
konynyá teszi nyelvének művelésére. 
Patzkó Ferencz Ágoston pozsonyi nyom-
dászszal kiadták az «Előre való tuda-
kozását 1779. júl. 1.; időközben folya-
modtak a helytartótanácshoz hírlapkiad-
hatási engedélyért, melyet azon év okt. 
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megkaptak, és a pártolás sem hiányozván, 
nov. 17. kiadhatták a lap programmját. 
Ezen első magyar hirlap «Magyar Hír-
mondó» czímmel 1780. jan. 1. szombaton 
jelent meg először Pozsonyban; azután 
hetenként kétszer adták ki 8rét félíves 
számokban, melyeket «Levelek»-nek czí-
mezett a szerkesztő. Előfizetőinek száma 
ekkor 318 volt (ezen szám azonban 1784-
ben már 200-ra olvadt); a szerkesztőnek 
évi fizetése 600 frt.. volt. A kis lapot 
egészen a szerkesztő írta, csak gyéren 
kapott hazai tudósításokat, azért a lapnak 
tartalma majd egészen külföldi hirek 
voltak; a szerkesztő szerényen csak ne-
vének kezdőbetűjét írta a lap végére; 
évi előfizetési ára helyben 3, vidékre 
küldve 4 frt volt. Rát 1782. jún. 11. már 
íudta, hogy a laptól megválik; részint a 
szerkesztéssel járó kellemetlenségek, de 
még inkább a nyugodtabb élet utáni vágy 
és hogy nyelvészkedési hajlamait mun-
kájában kifejthesse, érlelék meg ezen el-
határozását. A Magyar Hírmondó 1782. 
utolsó (101.) számában búcsút vesz a 
közönségtől. 1783 elején Győrbe hívták 
meg az evang. község lelkészének, mely 
tisztet elfogadván, azon év április 21. 
Perlaki Dávid superintendens őt Fel-
Péczen ordináltat. A győri gyülekezet 
előtt 34 év és hét hónap után ő tartott 
először ismét isteni tiszteletet máj. 4. 
A templom felszentelésére néhány éneket 
készített. Alig hogy megismerkedett győri 
híveivel, midőn báró Podmaniczky József, 
Bácsmegye főispánjának, a kivel Göttin-
gában együtt tanult, ajánlására a pesti 
prédikátori hivatallal kínálták meg, melyet 
el is fogadott volna, ha a kissé túlzott-
nak tetsző követeléseire a gyülekezet reá 
állott volna. Tudományának hire elter-
jedvén, a nemes-csói egyházkerületi gyű-
lésen a dunántúli evang. eklézsiák super-
intendensének candidáltatott, még pedig 
második helyen. Ezen óhajtásának meg-
hiúsulta és gyülekezetében némely kelle-
metlenségei arra határozták őt, hogy 

még azon 1786. évben hivataláról le-
mondjon és nov. 26. tartotta búcsúbeszédét. 
Visszavonultan élt ezután Győrött és 
idejét egészen a tudománynak szentelte ; 
fővágya volt régi tervét valósítni és egy 
három nyelvű, magyar-latin-német nagy 
szótárt kiadni három kötetben. Minden 
reménysége daczára a közönség részvéte 
vállalata iránt oly csekély volt, hogy azt 
kezdetben már meghiúsultnak tekinté, sőt 
még felhívásával tiszttársainak nagyrészét 
is ellenségeivé tette. Tervének bukásával 
végkép meghasonlott embertársaival, ke-
rülte a társaságot és komorságát halála 
napjáig megtartotta. Ily körülmények közt 
mind neki, mind barátainak jól esett, 
hogy szülővárosának hívei, kik kitűnő 
tulajdonait átérezték és méltányolni tud-
ták, a már viselt papi hivatalra, utódja 
Freytag halálával, ennek helyébe 1789. 
elején őt újra meghívták, mely tisztet el 
is fogadva és működését azon év febr. 1. 
meg is kezdette. II. Leopold magyar 
király koronáztatása alkalmával Pozsony-
ban az ág. ev. templomban beszédet 
tartott. 1791-ben a pesti evang. synodusra 
egyháza részéről képviselőül küldetett, 
hol lelkésztársaitól jegyzőséggel tisztel-
tetett meg és több tárgyról férfias bátor-
sággal nyilatkozott. 1796-ban a pozsonyi 
ev. gymnasium rectora és első tanára 
Sztrecskó elhalálozván, helyébe rectornak 
és a theologia tanárának meghívták; ekkor 
nagy kedve lett volna azon czélpontra 
jutni, melyre termett volt; azonban ez is 
elenyészett és ő Győrött maradt, mert, bár 
erős testalkattal bírt, a hivatalos munka 
utóbb megtörte, nyugalomra vágyott, de 
híveinek kérése rábírta, hogy lelkészi 
hivatalát buzgón és hiven viselje 1810. 
febr. 5. történt haláláig. Hogy magyar-
ságát nevével is kitüntesse Rath családi 
neve helyett a Rát nevet használta. — 
Munkái: 1. Viro clariss. dno Adamo 
Farkas, gymnasii, quod apud aug. conf. 
addictos Sopronii floret, rectori, prae-
cipua pietate colendo nominis solemnia 
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IX. Calend. Januarii, faustis auspiciis 
agenti Ista bILarl CVLtV CeCInlt, fer-
YenteqYe CVLtV, CVLtrIX pierii, prIMa 
CaterVa IVgl. Sopronii, (1772). — 2. 
Első tisztelet rende 1783. Győr. — 3. 
Egy Istent-félő jó és gondos anyának és 
nagyanyának... Vatai Borbára özvegy... 
Roth Tamásné asszonynak életében, halá-
lában és holta után való vigasztalásai; 
mellyeket Mind-szent-havának 17. 1784. 
történt halála után Szent-András havá-
nak 28. napján lett el-temettetése alkal-
matosságával élő szóval elmondott. Mos-
tan pedig egyetlen-egy meg-maradott 
leánya Király-falvi Roth Johanna asz-
szony gróf Széki Teleki József élete párja 
költségén ki-nyomtattatott. U. ott, 1785. 
— 4. Búcsúztató versek, melyeket néhai 
főtiszt, és n. Perlaky Gábor úrnak el-
temetése alkalmatosságával a nemes-
dömölki szent-egyházban elmondott. TJ. 
ott, 1786. — 5. Ankündigung eines 
deutsch - ungarisch - lateinischen Wörter-
Buchs. U. ott, 1887. (Magyarul megjelent 
a M. Musában 1787. LVII. sz., az 573. 1. 
tudatja, hogy szótára nem jelenhet meg). 
— 6. Jobb egyházi embernek kevés tudo-
mánynyal bírni, de a kevéssel használni, 
mint sokat tudni, de a sok tudomány 
mellett mind az emberiség, mind a keresz-
tyénség regulájit el-hibázni. Ennek való-
ságát kivánta a magyar evangelikus prédi-
kátor. Pest, 1887. — 7. Keresztyény fejér 
népnek való imádságos könyv első darabja. 
Gyermekekre és nevendék leánykákra tar-
tozandó. Győr, 1788. (A több kötetre ter-
vezett imádságos-könyvből részvétlenség 
miatt csak ezen első rész jelenhetett meg). 
— 8. Frohe Aussichten treuer Bürger in 
die feyerlich angetretene Regierung ihres 
weisen Erbkönigs. Eine bey Gelegenheit 
der Dankfeyer für die den 15. Novbr. 1790. 
in Pressburg glücklich vollzogene Krönung 
des Kaisers u. Königs Leopold des Zwey-
ten zum Könige von Ungarn, vor der 
Evangel. Gemeine in Pressburg am 4. 
Advents-Sonntag desselben Jahres . . . 

gehaltene Predigt. Pressburg. — Levelei: 
Benkő Józsefhez, Győr, 1787. febr. 28. 
(Erdélyi Prot. Közlöny 1873. 6. sz.); 
Kazinczy Ferenczhez 1787. máj. 9. és 
jún. 9. (Kazinczy F. levelezése I. k.). 

,1/. Hírmondó 1783. 40. SZ. — Pressburger 
Zeitung 1787. 52. SZ. — Allgemeine Literatur-
Zeitung, J e n a & L e i p z i g 1787. IV . 301. sz . — 
HI. M us a 1787. 573. 1. (R. ítélete a német 
nye lvrő l ) . — Révai, P l a n u m . V i e n n a e , 1790. 
82—84. 1. — Hrabo vszky György, A d u n á n t ú l i 
evangy. aug. conf. superintendentia prédi-
kátora i . V e s z p r é m , 1806. 26. 1. — Hazai s 
Külf. Tudósítások. P e s t , 1810. I I . 27. é s 28. SZ. 
(Sikos István). — Annalen der Literatur und 
Kunst. Wien, 1810. IV. Bd. 521. 1811. I. 254. 
1. — Jenaer Literatur-Zeitung 1810. I n t e l l i g e n z 
blat t 69. sz . — Laer Sámuel, A l l g e m e i n e s 
historisch - biogr. - literar. Handwörterbuch 
U l m , 1816. I I . 278. h . — Tudományos Gyűjte-
mény 1820. I V . 44. 1. 1826. X . 69. 1. — Hébe 
1823. ( N é v a l á í r á s a ) . — Egyházi Almanach 1833. 
136.1. —Oesterr . National-Encyclopaedie. W i e n , 
1835. VI. 585. 1. — Kazinczy F. m u n k á i . Le-
velek I. (Kis Jánoshoz}. Buda, 1S42. 6., 44. 
1. — Kis János E m l é k e z é s e i . Sopron , 1845. 
Két kötet . — Ferenczy és Danielik, M a g y a r 
í r ó k . Pest , 1856. I. 381. lap . — VVurzbach, 
Biogr . L e x i k o n X X V . 15. 1. — Fővárosi Lapok 
1880. 1. SZ. — 1880 : P. Napló 1. Sz . , Győri 
Közlöny 1. SZ., Vasárnapi Újság 2. , 4 . , 5. SZ. 
(Id. Szinnyei József , A M. Hírmondó). — 
Figyeli VIII. (R. M., Szinnyei J., külön nyo-
m a t b a n is) XI. , XV—XVIII . — Uj Hl. Athenás 
337. 1. — B all agi Géza, A po l i t ika i i r o d a l o m . 
Bpest , 1888. 433. 1. — Petrik B ib l iogr . — 
Irodalomtörténeti Közlemények I I . 1892. 67. 1. 
— Egyetemes Philologiai Közlöny 1892. 213., 
214. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I I . 30. , X I V , 
411. 1. — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e II—V. 
VII—XIV. — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s m e -
retek Tára III. 127. 1. 

Ráth Mór, könyvkereskedő és kiadó, 
Ráth György főrendiházi tag testvéröcscse, 
szül. 1829-ben Szegeden, hol a Csanád 
vármegyében gazdálkodó atyja lakott; a 
gymnasium bevégzése után a bécsi poly-
technikum kereskedelmi osztályába ment, 
hogy ott a könyvkereskedelmi pályához 
szükséges előképzettséget megszerezze. 
1846-ban kezdte könyvkereskedői pályáját 
Geibelnél és folytatta 1848-ig. Ezen év 
decz. 31. Windischgrätz elől menekülve, 
Görgey seregéhez jutott, melyet Világosig 
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kisért, honnét sikerült atyjának közeli pusz-
tájára szöknie. A szabadságharcz lezajlása 
után kikerülte az osztrák hadseregbe való 
besoroztatását és pályáját Giebelnél foly-
tathatta. Ez időben irodalmi kisérletei szo-
rosabb viszonyba hozták őt az akkor 
már Pesten gyülekező irodalmi körökkel. 
Több évet a legelőkelőbb külföldi könyv-
kereskedésekben töltött. 1855-ben ismét 
haza került és könyvkereskedést akart 
nyitni, azonban a helytartó-tanács a 
könyvárusi engedély t tőle majdnem három 
évig megtagadta. De végre mégis kieszkö-
zölte az engedélyt és így 1857. máj. 1. a 
váczi ntczai « Vastuskó»-hoz cz. épületben 
üzletét megnyitotta. (Innét vették gróf 
Széchenyi István Blickjét, mely mint leg-
újabb lipcsei szakácskönyv és Horváth 
Mihály, Függetlenségi harcz történetének 
genfi kiadását, mely Alzog, Katholische 
Moraltheologie képében lopózkodott be 
az osztrák censura kijátszásával a ha-
táron). A magyar szellemi aristokratia, 
az 1848 előtti nagy politikai tekintélyek, 
Deák Ferencz, Eötvös József báró sat., 
az emigratió hazatért tagjai a R. könyv-
kereskedésében adtak egymásnak találkát, 
itt érlelődött meg az akkori törekvések 
politikai része. R. kiadói tevékenysége 
éveken át páratlan volt, kiadványainak 
mind száma, mind értéke túlhaladta a 
legtöbb magyar könyvkiadóét s külö-
nösen a magyar classikus írók kiadásá-
val elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
magyar irodalom körül. Az írói tisz-
teletdíjat oly fokra emelte, hogy egy 
magyar kiadó sem volt képes vele verse-
nyezni; kiadványainak külső kiállítására 
is a legnagyobb gondot fordította. Az 
1873. bécsi világkiállításon az ő áldozat-
készsége révén volt a magyar irodalom 
fényesen képviselve; ugyanez alkalommal 
kiadványait a legfőbb elismeréssel tün-
tették ki. Az 1885. országos kiállításon 
szintén a legnagyobb kitüntetést nyerte 
el, a millenniumi kiállítás alkalmával 
pedig a jury-tanács legnagyobb díját, a 

milleniumi nagy érmet kapta. Áldozat-
készségéről tanúskodik az, hogy 1872-ben 
Toldy Ferencz írói pályájának 50 éves 
jubileuma alkalmával 5000 frt árú ki-
tűnő munkát osztatott ki a középiskolák 
legjobb tanulói közt, pár évvel később 
Eötvös emlékére 2500 frt árú művet adott 
ismét 50 érdemes tanulónak ; honvéd al-
tisztek számára szintén 1500 frt értékű 
katonai kiadványokat ajándékozott; köz-
művelődési célokra felajánlott kiadványai-
nakértéke a 100,000 frtot meghaladja, töb-
bek között a szegedi árvíz alkalmával szülő-
városának ajándékozta összes kiadásainak 
egy-egy példányát. 1861. a Rottenbiller 
polgármestersége alatt szabadon választott 
100 tagból álló első városi képviselőtes-
tület tagjalett. Az alkotmány helyreállítása 
után az új népiskolai kiadások az ő taná-
csának és közreműködésének igénybe-
vételével jöttek létre és ő neveztetett ki az 
egész országra nézve azok főbizományo-
sává. Az első jótékonysági 200,000 frtos 
állami sorsjáték népiskolai tanszerek be-
szerzésére fordíttatott, melyeket ő neki kel-
lett előteremteni és az új tanfelügyelőkhöz 
juttatni. A honvédség felállítása alkalmá-
val egy magyar katonai tankönyv sem 
létezett; ilyenek több száz füzeteinek és 
köteteinek kiadása reá bízatott. Az igaz-
ságügyminiszter reá bízta a törvények és 
rendeletek hivatalos kiadását az ország 
minden nyelvén. Ezen alapon megin-
dított jogi kiadásai már több száz füzetre 
s kötetre terjednek. Többi kiadásai közül 
megemlítjük: Arany János balladái, Zichy 
Mihály rajzaival,páratlan díszmű facsimile 
kiadásban ; ugyanannak összes munkái, 
hátrahagyott iratai és levelezése, Összes 
költeményei, album-kiadás Than és Lötz 
8 fényképével; a Nibelungének, fordította 
Szász Károly, Schnorr Gyula világhírű 
rajzaival; Orczy Tekla bárónő imakönyve, 
100 színnyomatú képpel; Tóth Kálmán 
összes költeményei, első teljes díszkiadás; 
Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-
Afrika egyenlítői vidékein (1887—88. A 
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Rudolf- és Stefánia-tavakhoz, jogosított 
magyar kiadásban, 179 eredeti felvételek 
után készült rajzzal és színnyomatú tér-
képpel); Eötvös József báró összes munkái 
első teljes díszkiadás és album-kiadás, 
Keleti Gusztáv és Székely Bertalan rajzai-
val ; Shakspere színműveinek illusztrált 
nagy díszkiadása 6 kötetben, Csíky Gergely 
bevezetéseivel és jegyzeteivel, körülbelül 
600 czímképpel és szövegbe nyomott illusz-
trácziókkal; a Családi könyvtár néhány 
száz kötete; Gyulai Pál költeményei és 
Vörösmarty életrajza ; Tompa Mihály 
összegyűjtött költeményei, özvegyének 
javára kiadva; a Deák Ferencz által a 
költő árvái javára initiált Vörösmarty 
minden munkái; ugyanannak Szép Ilonka 
album-díszkiadása. Orlay Soma fényké-
pezett rajzaival; Toldy Ferencz össze-
gyűjtött munkái; a Csengery Antal és 
Gyulai Pál által szerkesztett Budapesti 
Szemle; Horváth Mihály, Huszonöt év 
Magyarország történelméből és Magyar-
ország függetlenségi harczának története, 
1848 - 49. sat. Üzlete tekintélyének fentar-
tásában nagy érdemei voltak Gyula fiának, 
ki egyúttal üzlettársa volt; ennek korai 
halála mélyen megrendíté R. egészségét, 
úgy hogy elmebetegsége miatt a budapesti 
kir. törvényszék 1900. ápr. 4. gondnokság 
alá helyezte. Meghalt 1903. febr. 5. Buda-
pesten. — Czikkei a M. Sajtóban (1857. 
23., 33. sz. Irodalmunk terjesztése esz-
közeiről) ; a Reformban (1870. 129. sz. 
Magyar politikai nézetek, 1871. 36. Eötvös 
és Goethe, egy kis visszaemlékezés, 50. sz. 
Még néhány kis visszaemlékezés.). — 
Munkái: 1. Ráth Mór kiadványainak 
jegyzéke 1857—1887. Bpest, 1888. (Ism. 
Századok). — 2. Ráth Mór kiadásainak 
a millennium alkalmával közrebocsátott 
képes jegyzéke. U. ott, év n. — Levelei 
Arany Jánoshoz és szerződése a m. tudom, 
akadémia levéltárában. 

Budapesti Szemle 1873. I I . 443. 1. — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1873. 17. Sz. a r c z k . — 
Ország- Világ 1880. 189.1. arczk . (Veres Sándor) . 

— Corvina 1882. 1. Sz. — Budapesti Hirlap 1882. 
122. sz . , 1903. 37. sz . — Petrik K ö n y v é s z e t e 
és B ib l i ogr . — M. Könyvészet 1886 — 1904. — 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 412. 1. — ,W. Nemzet 1900. 104. 
SZ. — Vasárnapi Újság 1903. 6. SZ. a r c z k . — 

A Hét 1903. 6. SZ. — Dl. Könyv-Szemle 1903. 94. 
sz. és gyászjelentés. 

Ráth Pál, színész, a magyar színészet 
úttörőinek egyike, ki a pesti első magyar 
színtársulat szereplő tagja volt.— Lessing, 
Katonaszerencse cz. színművét fordította, 
melyet előadtak a budai és pesti színpadon 
1792. júl. 29., aug. 3., 1793. febr. 4. és 
júl. 24. 

Bayer József, A nemzet i J á t é k s z í n története , 
Bpest, 1887. I. kötet. 

R a t h Pál, orvosdoktor, szemorvos 
Pesten, győri származású. — Munkái: 
1. Adreszbuch der Stadt Pesth auf das 
Jahr 1803. Ofen. Pest rézm. rajzával. —• 
2. Wegweiser durch Pesth. Oder Nach-
weisung aller Gassen, Märkte, Plätze, 
Kirchen, öffentlicher Gebäude und anderer 
Denkwürdigkeiten in Pesth, wie solche 
nach dem besonders dazu eingerichteten 
Grundrisse dieser Stadt bequem aufzu-
finden sind. Ein Anhang zu dem Adress-
buche von Pest. Pesth, 1804. Térképpel. — 
3. Adress-Kalender der königlichen Frey-
stadt Pest auf das Jahr 1805. Waitzen. 
Rézmetszettel. 

Sándor István, M. K ö n y v e s h á z . Győr , 1803. 
273. 1. — Petrik Bibl iogr. és a m. n. m ú z e u m i 
könyvtár példányaiból. 

R á t h Péter, gyógyszerész, a buda-rácz-
városi gyógyszertár tulajdonosa az orsz. 
gyógyszerész-egyletnek és a budapesti 
gyógyszerész-testületnek elnöke, az orszá-
gos közegészségügyi tanácsnak tagja és 
1865—68-ban a budapesti II. kerület 
országgyűlési képviselője. Meghalt 1873. 
okt. 7. Budapesten 62. évében. — Mun-
kája : Kurze chemische Abhandlung über 
Quecksilber-chlorid und Platinschwamm, 
welche an der königl. ung. Universität bei 
Bereitung erwähnter Präparate öffentlich 
abgehalten wurde. Pesth, 1833. 
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Magyarország és a Nagyvilág 1866. 39. SZ. 
a r c z k . — Gyógyszerészi Hetilap 1873. 40 . Sz. 
(Schédy Sándor). 

Ráth Péter (ruttkai), udvari tanácsos, 
mérnök, a kassa-oderbergi vasút vezér-
igazgatója, a m. vasúti és hajózási club 
elnöke, az iglói nevelő- és tápintézet 
megalapítója; Ráth Károly Budapest fő-
polgármesterének unokaöcscse, a magyar 
vasúti szakférfiak sorában az elsők között 
áll. Már a 60-as években működött a 
pest—losonczi vasút nyomjelzésénél ; 
onnét a kassa-oderbergi vasút építéséhez 
ment át, a hol magára vonta a kormány 
figyelmét s ekkor meghívták a közleke-
dési minisztérium vasúti szakosztályába. 
Később vasúti és hajózási főfelügyelő 
lett. Baross Gábor ajánlatára a kassa-
oderbergi vasúttársaság 1889-ben meg-
választotta vezérigazgatójának, mely ál-
lásában jelenleg is működik. 1896— 
1901-ig országgyűlési képviselő volt. — 
Czikkei a M. Mérnökegyesület Közlönyé-
ben (1869. Adatok Magyarország vasút-
hálózatához, 1870. A m. kir. szabadal-
mazott nyugati vaspálya győr—kis-czell— 
szombathelyi szakaszának f. é. február 
4—14. véghezment közigazgatási bejárása, 
A m. kir. északi vasút zólvom—ruttkai 
szakaszának f. é. jan. 10—20-ig tartott 
közigazgatási bejárása, A valkány—per-
jámosi helyi érdekű vasútról, A másod-
rendű vasuLakról). 

Magyarország rármegyéi és városa i . Abauj-
vármegye. Bpest, 1896. 254. 1. arczk. — 
Ország-Világ 1899. 40—44., 50. SZ. arczk . 

Ráth Zoltán, jog- és államtudományi 
doktor, jogakadémiai tanár, czímzetes 
egyetemi rendkívüli tanár és a m. tudom, 
akadémia levelező tagja, szül. 1863. jún. 
2. Győrött, hol atyja R. Károly, a tör-
ténetíró, megyei levéltárnok volt; atyját 
ötödféléves korában elvesztette; ekkor 
anyjának szeretete és gondossága egyetlen 
gyermekében összpontosult; még gymna-
siumi tanulmányai közben is együtt tanult, 
együtt rajzolt és gyakorolta a zenét vele. 

Középiskolai tanulását 1872-ben kezdte 
a győri ág. ev. gymnasiumban és ott tette 
le az érettségit 1880-ban. Visszavonult 
életet élt, egyedül Balogh Jenő volt barátja. 
A német nyelven kívül korán elsajátította 
a franczia, angol és olasz nyelvet. Már 
tanuló korában, midőn makacs torokbaja 
miatt édesanyjával a Bivierára ment, 
franczia és angol nyelven levelezett ba-
rátjával Balogh Jenővel. A csillagászat 
volt szenvedélye, azért anyjának ellenzése 
daczára, ki jogászt akart nevelni belőle, 
a bécsi egyetem bölcseleti karára irat-
kozott be, főtárgyául választva a csilla-
gászatot és mathematikát. Anyja azonban 
az anyagi ügyek intézése közben lépten-
nyomon rászorult fia tanácsára. Haza 
hívta s ő a tanév végén végkép búcsút 
vett a bécsi egyetemtől, egyszersmind 
kedvelt tudományától is s a következő 
tanévben már a győri jogakadémiára 
iratkozott be, hol két évet töltött és 1883. 
őszén a budapesti egyetemre jött, mint 
harmadéves joghallgató. Már ekkor hatá-
rozottan nyilatkozott nagy előszeretete a 
közgazdaságtan és annak segédtudományai 
iránt s tanárai közül különösen Kerkápoly 
Károly, Kautz Gyula és Láng Lajos gya-
koroltak erősebb hatást reá. De a jogi 
tárgyakat is szorgalmasan tanulta, mert 
követve édesanyja óhajtását, az ügyvédi 
pályára készült. 1885 nyarán végezte az 
egyetemet és már 1886. máj. 8. megkapta 
a jogi doktori oklevelet. Időközben meg-
kezdte az ügyvédi joggyakorlatot s 1887. 
febr. 12. már az államtudományi oklevelet 
is megszerezte. Azonnal megszerezte az 
ügyvédi diplomát is, mihelyt a joggya-
korlatra törvényesen megállapított idő le-
telt. Az ügyvédségre azonban nem érzett 
magában hajlamot, vágyai az egyetemi 
kathedra felé vonták. Feljött tehát Buda-
pestre, hogy magát a nemzetgazdaságtan-
ból magántanárrá habilitáltassa, a mi 
1888. decz. 28. meg is történt. Azonban 
kenyéradó pályáról kellett gondoskodnia, 
azért az országos statisztikai hivatalba 
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lépett, egyelőre csak mint díjnok, de már 
3 hónap múlva felesküdt gyakornok lett. 
Közreműködött a Közgazdasági és Sta-
tisztikai Évkönyv nemzetközi anyagának 
feldolgozásánál; de közreműködött a 
Nemzetgazdasági Szemlénél (később Köz-
gazdasági Szemlénél) is, mely folyóiratba 
1899-től kezdve 27 nagyobb értekezést 
és 54 könyvismertetést, bírálatot írt. 
Hivatalos statisztikai működésének em-
lékét az 1890. évi népszámlálási nagy 
mű egyes fejezetei és az 1890—93. évek 
népmozgalmát ismertető kötetekben írt 
bevezetések őrzik. Elkészítette bűnügyi 
statisztikánk reformtervezetét is. 1892-
ben a budapesti egyetemen a statisztika 
magántanárává képesíttette magát; ugyan-
azon évben a műegyetemen a nemzet-
gazdaságtan magántanára lett, 1894. jan. 
21. pedig egyetemi rendkívüli tanári czímet 
nyert. A m. tudom, akadémia 1894. máj. 
4. választotta levelező tagjai sorába. Az. 
1894-ben alakult magyar közgazdasági 
társaság főtitkárává választotta. 1896. 
aug. 27. kineveztetett a kassai kir. jog-
akadémiához a nemzetgazdaságtan, pénz-
ügytan és magyar pénzügyi jog rendes 
tanárává. Az összeköttetést azonban a 
budapesti irodalmi és tudományos kö 
rökkel nem szakította meg; továbbra is 
megtartotta a közgazdasági társaságnál 
viselt főtitkári állását, az üléseken többször 
megjelent, valamint akadémiánk felolvasó 
asztalát is felkereste. Részt vett az 1901 
őszén a nemzetközi statisztikai intézetnek 
egy hétig tartó budapesti ülésezésein, 
két előadást is tartott a szakosztályok 
munkálataiban, megnyerte a külföldiek 
rokonszenvét és a legközelebbi tagválasz-
táskor az intézet tagjai közé választották. 
A kisvárosi társadalmi kötelezettséggekkel 
nem barátkozott meg, sőt untatta, minda-
mellett lehetőleg részt vett a mulatságok-
ban is ; testi szervezetének gyengeségét 
érezve oly hygienikusan élt, hogy a mér-
tékletességnek mintaképe volt. A szün-
időket rendesen édes anyja körében, csa-

naki (Győrm.) szőlejükben töltötte. Azon-
ban egészségét minden gondozása mellett 
hanyatlani érezte. 1901 vége felé orvosi 
tanácsra a vöröskereszt-egylet budapesti 
Erzsébet-kórházába ment, hol komolyabb 
természetű operácziót állott ki. Az 1902. 
év jan. látszólag meggyógyultan, de tényleg 
megrendült egészséggel tért vissza Kassára; 
folytatta tanári munkáját. Ekkor régi vágyá-
nak teljesedéséhez közel jutott. O felsége 
1902. máj. 5. Láng Lajost kereskedelem-
ügyi miniszterré nevezte ki, a megüresedett 
tanszékre csak ő tarthatott igényt. A nagy 
szünidőre családjával együtt ismét Csa-
nakra ment, igyekezett ottmagát kipihenni 
és szellemi erejét visszanyerni. Itt azonban 
újabb csapás érte, anyjának állapota 
annyira roszra fordult,hogy szanatóriumba 
kellett őt szállítani. Ez végzetes hatással 
volt R. érzékeny lelkére. Érezte, hogy a 
testi gyógyulást és a lelki békét nem találja 
meg szülőföldén, azért elhatározta, hogy 
Lovranába megy üdülni; de előbb aug. 7. 
Budapestre akart utazni, hogy ott láto-
gatásokat tegyen; még az utolsó nap aug. 
6. reggelén is nyugodtan kelt föl és a 
rendes időben, mit sem sejtetve senkivel, 
nyugodtan ment a fürdőszobába; egy idő 
múlva fegyverdördülés riasztotta fel a 
háznépet és a katasztrófa megörtént. A 
m. tudom, akadémiában 1905. febr. 27. 
VarghaGyula tartott fölötte emlékbeszédet. 
— Nagyobb tanulmányai, értekezései a 
Nemzetgazdasági Szemlében (1888. A pénz-
értékváltozásának némely következménye, 
Az érték fogalma és osztályozása, 1889. 
Az új német törvény a szövetkezetekről, 
A munkásokra vonatkozó törvényhozás 
Francziaországban, Bűnügyi statisztikánk 
és annak legújabb eredményei, Részletek 
bűnügyi statisztikánkból, 1890. A köz-
gazdaság elméletének és törvényeinek kér-
déséhez, A tőke közgazdasági fogalmáról, 
Fővárosunk bűnügyi statisztikája 1885— 
89-re, 1891. A munkásbiztosítás hazánk-
ban, Az új porosz jövedelmi adó-törvény-
javaslat, A földbirtokososztály hitelszük-
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séglete és annak kielégítése, A vastermelés 
múltjából és jövőjéből, Az épületek sta-
tisztikája Francziaországban, A földbirto-
kosi hitel statisztikája, 1892. Az árstatisz-
tika feladata, különös tekintettel hazánkra, 
A közgazdaságtan újabb feladatairól) ; a 
Jogtudományi Közlönyben (1889. A jogász-
gyűlés és a munkásbiztosítás, Statisztikai 
évkönyvünk s az igazságügyi statisztika, 
Bűnügyi statisztikánk s annak legújabb 
eredményei, Részletek bűnügyi statiszti-
kánkból, 1897. A jogi szakoktatás feladatai-
ról); a Budapesti Szemlében (LXX. 1892. 
Nyilt levél a szerkesztőhöz, polémia Pólya 
Jakabbal); a Közgazdasági és Statisztikai 
Évkönyvben (III. IV. 1889—90. Az igazság-
ügyről és részben a pénz- és hitelügyről); 
a Közgazdasági és Közigazgatási Szemlé-
ben (1893. Népünk korviszonyai és halá-
lozási statisztikánk, 1894. Gazdasági hala-
dásunk és a munkásosztály 1895. Igaz-
ságügyi statisztikánk reformjáról), a Köz-
igazgatási Szemlében (1896. Az osztrák 
bűnügyi statisztika legújabb eredményei, 
1899. Egy új tankönyvről, 1901. Népessé-
günk szaporodásáról, A monopol kérdésé-
hez, 1902. A házasságok termékenysége); 
az Ezredéves magyar állam és Népe cz. 
munkában (1896. Magyarország népes-
sége) ; a Közgazdasági Lexikonban (I. 
1898. Áralakulás, Bűnügyi statisztika, 
Családi állapot, Erkölcsstatisztika, Fele-
kezetek statisztikája, Gazdaságosság, Ha-
landóság, Házasságkötés, Hitel, Hozadék, 
II. 1900. Igazságügyi statisztika, Jövedelem-
és vagyon-megoszlás, Korstatisztika, Mező-
gazdasági hitel, Munkásbiztosítás, III. 1901. 
Nemek statistikája, Népesség és népesedés, 
Születések, Tőke és kamat, Vagyon); a F. 
Magyarországban (1899. A szoczialismus-
ról); kisebb értekezések, könyvismerteté-
sek legnagyobbrészt a Nemzetgazdasági 
(később Közgazdasági és Közigazgatási) 
Szemlében (1889—1902); a Pallas Nagy 
Lexikonának is munkatársa volt. Fel-
olvasásai : a VIII. nemzetközi egészség-
ügyi és demográfiái congressuson (1894. 

Sur la distinction des classes sociales dans 
les recherches statistiques); a nemzet-
közi statisztikai intézet budapesti ülésén 
(1901. Memoire sur la methode la plus 
simple de mesurer la fécondité des man-
ages, Communication sur la méthode de 
la statistique criminelle de Ia Hongrie 
reorganisée en 1900.). — Munkái: 1. A 
földjáradék helye a nemzetgazdaságtan 
rendszerében. Bpest, 1887. — 2. A töke 
közgazdasági fogalmáról. U. ott, 1890. — 
3. A magyar korona országainak 1890. 
és 1891. népmozgalma. (M. Statisztikai 
Közlemények. Új sorozat V. kötet). U. ott. 
— 4. A magyar korona országainak 1892. 
és 1893. évi népmozgalma. (M. Statisz-
tikai Közlemények. Új sorozat VIII. kötet). 
U. ott. — 5. A magyar korona országai-
ban az 1891. év elején végrehajtott' nép-
számlálás eredményei. (M. Statisztikai 
Közlemények. Ált. jelentés 5—8-, fejezete. 
Új sorozat I. kötet). U. ott. — 6. A föld-
birtokosztály hitelszükséglete és annak 
kielégítése. U. ott, 1891. — 7. A köz-
gazdaságtan újabb feladatairól. U. ott, 
1892. — 8. Népünk korviszonyai és halá-
lozási statisztikánk. U. ott, 1893. — 9. 
Emlékirat az igazságügyi statisztika újjá-
szervezése tárgyában. U. ott, 1894. (Az 
orsz. statisztikai hivatal kiadványa.). — 
10. Közgazdaságtan és ethika. U. ott, 1896. 
— 11. Magyarország statisztikája. U. ott. 
1896. — 12. Évtizedünk egyenesadó re-
formjáról. U. ott, 1887. (Akadémiai Érte-
kezések). — 13. Emlékirat a kartellekről. 
U. ott, 1900. — 14. Népszaporodásunk 
kérdése a XX. század küszöbén. U. ott, 
1901. (Akadémiai Értekezések). 

Hl. Könyvészet 1887., 1891—92., 1896., 1899. 
1901 Pallas Nagy Lexikona X I V . 413. , X V I I I . 
493. 1. — Budapesti Hirlap 1902. a u g . 8. — 
Közgazdasági Szemle 1902. (Vizaknai Antal) . — 
Vargha Gyula, E m l é k b e s z é d Ráth Zol tán fölött . 
Bpest, 1905. (Emlékbeszédek XII. 11.). 

Rathgeb Mátyás, ág. ev. lelkész, 
soproni származású ; az 1677. téli félévre 
iratkozott be a jenai egyetemre, később 
kőszegi (Vasm.) lelkész volt. •— Munkája; 
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De ubiquitate operationis divinae. Sub 
praesidio Valentini Weihern. Jenae, 1678. 
— Versei vannak az Echo Salana . . . 
Jenae, 1678., és Vade Prosperum . . . U. 
ott, 1679. cz. munkákban. 

Haan, J e n a I l u n g a r i c a 27. 1. — Új 31. Athenás 
581. I. (Fabó). — Szabó- Hellebrant, R é g i M. 
Könyvtár III. 2. rész 133. 1. 

Ráthner Mihály L. Rattner. 
Ráthonyi Lajos (nagy - ráthonyi és 

adorjáni), országgyűlési képviselő, R. 
Péter Ugocsa vármegyei főszolgabíró és 
csokályi Fényes Krisztina fia, 1830-ban 
az országgyűlésen báró Perényi János 
képviselője (absentia), 1833—40. uti 
inspector, 1841—43. alszolgabíró, 1847. 
a Tiszaszabályozás igazgatója, 1861-ben 
országgyűlési képviselő volt Ugocsa me-
gyéből. — Czikkei a Honban (1873. 
102. sz. Vata leveretésének színhelye), az 
Ugocsában (1887. 4. sz. Vármegyénk a 
forradalom alatt). 

Nagy Icán, M a g y a r o r s z á g csa láda i IX. 648., 
651. 1. — Századok. 1873. 344. 1. 

Ratiu—Baciu János, 1848—1849-ben 
Axentie Szever névvel oláh néptribun, 
szül. 1827. ápr. 15. Asszonyfalván (Nagy-
Küküllőm.), földmivelö szülőktől ; tanult 
Balázsfalván és Nagy-Szebenben; 1842-
ben a balázsfalvi érseki papnevelőbe 
vették fel, azonban 184ô-ben a Leményi 
püspök-féle per és viszály után elhagyta 
a papnevelőt és Romániába ment, a hol 
a latin és rumén nyelv tanára lett. 
Romániában az 1848. eseményekben tett-
leges résztvett és Ilfov (bukaresti) járásban 
a propaganda biztosává neveztetett ki, 
hogy szervezze a kerületet és kénysze-
rítse az ideiglenes és alkotmányos kor-
mány elismerésére. Innét visszatért hazá-
jába és a szeptember 11. tartott grani-
csár gyűlésen Orláton részt vett ; innét 
másnap 200 társával a Balázsfalván 
tartott országgyűlésre ment. Az általános 
felfegyverkezés elhatározása után az 
oláhság szervezésén buzgólkodott és 
1849-ben védte Gyulafehérvárt. A fegy-

verletétel előtt azon fáradozott, hogy 
egy állandó lovas eskadront szervezzen, 
de fáradsága meddő maradt. Feljelenté-
sek alapján elfogták és Nagy-Szebenbe 
vitték, de mint ártatlant tiz nap múlva 
szabadon bocsátották. 1850 vége felé 
felhívták, hogy utazzék Nagy-Szebenbe, 
hogy a szász comité két császári rend-
jellel tüntesse ki; ő azonban ezt vissza-
utasította és az oláh népnek jogokat és 
anyagi veszteségeiért kárpótlást követelt 
Ennek következtében 1852-ben a rumén 
templomok (Alsó-Fehérm.) 60,000 frt 
kárpótlást kaptak. Ő felségét 1852. júl. 
21. Erdélybe utazása közben a Gaina 
hegységnél fogadta Ratiu és elkísérte 
Nagy-Szebenig, a hol a következő kitün-
tetéseket kapta : az arany érdemkeresztet, 
Ferencz József-rend III. osztályát és a 
szent Anna orosz katonai rend III. osz-
tályát. 1851—54-ig állami hivatalokat 
viselt és a rumén politikai mozgalmak-
ban élénk részt vett és az oláhság kultur-
mozgalmaiban vezető szerepe volt. Vissza-
vonultan élt Brassóban. Az 1848—49. 
szabadságharcz óta Axentie Szever nép-
tribun néven ismeretes. — Munkái: 1. 
Rapórtele prefecţilor Axente, Balint şi 
Jancu. Nagy-Szeben,;' 1884. — 2. Válasz 
gróf Teleki Sándor ezredes úrnak . . . 
1890. (Ism Kolozsvár 199. sz.). 

Budapesti Hirlap 1894. 248. — Enciclopedia 
Romana 1. 336. 1. — M. Állam 19U2. 278. SZ. 
és Zászló János jegyzeteiből. 

Ratiu János (nagy-laki), jogi-doktor, 
ügyvéd, az erdélyi és magyarországi 
rumén nemzetiségi comité elnöke, szül. 
1828. aug. 19. Tordán; a gymnasiumot 
és theologiát Balázsfalván és a pesti 
központi seminariumban végezte. 1848-
ban Muresián Miklóssal és Árpády Sán-
dorral légiót szervezett, melynek parancs-
noka Gratze cs. kir. kapitány volt; ezen 
legio több harczban vett részt, legkivált 
a Kemény Farkas hovvéd ezredes elleni 
küzdelmekben, midőn az abrudbányai 
havasokból kiűzte. A szabadságharcz 
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után 1850-ben Bécsbe ment jogot tanulni; 
innét Pestre jött hol jogi-doktor lett. A 
budai törvényszéken, úgyszintén a budai 
és kolozsvári ügyvédeknél gyakornokos-
kodott. 1860-ban tett ügyvédi vizsgát 
Nagyszebenben, a mikor irodát nyitott. 
1861-ben indult meg a mozgalom az 
«Astra» létesítésére, melynek ő volt 
egyik támogatója. Ugyanezen évben a 
megyék szervezésekor alispánná nevez-
ték ki; azonban az erdélyi autonómiából 
kifolyólag a magyarok és rumének közt 
támadt különbözetek miatt állásáról le-
mondott. 1863-ban képviselővé s az 
erdélyi országgyűlés jegyzővé választotta. 
Az 1867-ben kelt rumének Pronuncia-
mentuma az «unio» ellen az ő műve ; 
ezt egy küldöttséggel Sulutiu balázsfalvi 
érsekkel az élén ő nyújtotta át a király-
nak. Midőn Péchy kir. biztos Erdélyben 
utazott, kipuhatolandó a rumének állás-
foglalását az «unio»-val szemben, ő mon-
dott hozzá beszédet. R. rábeszélése 
következtében, Macellariu képviselő 1869-
ben Erdély-Szerdahelyen tanácskozásra 
hívta a ruméneket, melyen R. először 
nyilatkozott a passivitás érdekében; az-
után a Gyulafehérvárra hívott értekezletet 
ő vezette; majd 1880-ban Tordán saját 
házában, egyetértve Baritiu György tör-
ténetíróval és társaival megalapították a 
rumén nemzeti pártot, melynek elnöke 
lett. Az 1884. és 1892. összehívott párt-
gyűlés, melynek elnöke volt, kimondta az 
általa szerkeszett Memorandum terjeszté-
sét. 1892. máj. ő vezette a rumén nagy 
küldöttséget Bécsbe. Bécsben tartózko-
dása alatt Tordán a nép elpusztította a 
házát. 1894. júl. 25. pörbe fogták és 
fögságra ítélték, melyből egy évet és 3 
hónapot ült le a szegedi államfogházban 
Meghalt 1902. decz. 4. Nagy-Szebenben, 
a hol nyugalomban élt. — Ifjúságától 
fogva írt a hazai rumén lapokba, — 
Munkája ; Theses ex universa juris-
p r u d e n t et scientiis politicis. Budae, 
1857. 

1902 : Budapesti Hirlap 335. Sz . , Familia 
565. 1. ; Tribuna 215—228. SZ., Tribuna Popo-
rului 218. s z . , Unirea 49 . , 50 . Sz. , Gazeta 
Transilvaniei 257—261. SZ., Draperul 136—139. 
SZ., Controla 94—99, SZ., Telegraful Roman 
132. s z á m . — Enciclopedia Romana I i i . 370. 
371. 1. és Zászló János jegyzete i . 

Ratiu János, theologiai doktor, görög 
kath. rumén kanonok, szül. 1841. szept. 
30. Elekesen (Alsó-Fehérm.); Balázsfalván 
és Bécsben tanult a gymnasiumban és a 
theologiát is itt végezte; 1868-ban gym-
nasiumi és seminariumi tanárnak nevez-
ték ki, 1875. szentszéki tanácsos, 1877. 
tiszteleti esperes, 1878. érseki titkár, 
1879-től seminariumi rektor, kanonok és 
theologiai tanár volt Balázsfalván, hol 
1900. nov. 27. meghalt. — Munkái: 1. 
Principiele generale séu fundamentale 
ale religiunei creştine pentru gimnasiele 
superiore greco-catolice. Balázsfalva, 1891. 
(2-ik bővített kiadás). — 2. Principiele 
speciale seü dogmatice ale religiunií 
creştine pentru gimnasile superiore greco-
catolice si pentru alte institute medii. 
U. ott, 1895. (2. kiadás). — 3. Etica 
creş t ina . . . — 4. Despre matrimoniu, 
impedimente şi procedura cu respect la 
praxa vigentă în provincia mitropolitană 
gr. cat. de Alba Julia . . . — 5. Inşţitu-
ţiunile dreptului bisericesc. . . — Szer-
kesztette a Foaia bisericéscä şi şcolastica 
cz. közlöny egyházi részét 1887-től 1891-
ben történt megszűntéig Balázsfalván. 

Enciclopedia Romana I I I . 731. 1. — A m . n . 
múzeumi könyvtár példányairól és Zászló 
János jegyzeteiből . 

Ratiu (Raţ.) János. L. Rácz János dr. 
Ratiu (Rácz) Péter, görög kath. val-

lású kanonok, született 1805. febuár hó 
22-én Mező-Szilváson (Kolozsmegye); 
a gymnasiumot Marosvásárhely és Ko-
lozsvárt, a hol a bölcseletet is hall-
gatta, a theologiát, mint a nagyváradi 
görög kath. egyházmegyének növen-
déke, Pesten 1828-ban befejezte és 1831. 
szeptember 15. pappá szentelték. Bihar-
megyében Belényes-Űjlakon, Szombatsá-
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gon, majd Hagymádfalván kapott paro-
chiát. Itt érte a szabadságharcz. A bihari 
oláhság nem volt hűtelen a haza ügyé-
hez s talán ennek tulajdoníthatta R. is, 
hogy az ötvenes években Nagyváradon 
fogságot szenvedett. Úgy látszik, ezzel 
állt összeköttetésben azon elhatározása, 
hogy a görög keleti vallásra áttért. De 
mint ilyen, csak 1856-ig tanárkodott az 
aradi theologiai intézetnél; ekkor újra 
görög katholikus és Dobra Sándor lugosi 
püspöknek figyelméből aradi lelkész és 
temesvári esperes lett. Kitűnő egyházi 
szónok volt. 1867-ben kanonoknak ne-
vezték ki Lúgosra, hol 1875. márcz. 27. 
meghalt. — Egyházi beszédei és czikkei 
jelentek meg az akkori hazai rumén 
lapokban. —• Munkája: Vallási párhuza-
mok, unió és még valami. Nagyvárad, 
1842. (Rácz névvel a M. írók XI. köt. 
327. h. csak ezen munkája van felem-
lítve). — Prédikáczióit bár sajtó alá ren-
dezte még sem adta ki. 

Márki Sándor, B ihar i r o m á n írók. N a g y -
várad . 1880. 28., 39. lap. — Enciclopedia R. 
III. 733, — Sematismus i s tor ic . L ú g o s . 1903. 
135., 578. 1. — A m. n. múzeumi könyvtár 
példányaihói és Zászlós J. jegyzeteiből. 

Ratiu Vazul (n.-laki),gör. kath. prépost, 
szül. 1783. decz. 25. Tordán; Kolozsvárt 
végezte a gymnasiumot, Balázsfalván és 
Bécsben a theologiát; tanár volt a 
balázsfalvi gymnasiumban, Tordán espe-
res és 1827-ben kanonok Balázsfalván, 
a hol a növendékpapoKnak a bölcseletet, 
egyházjogot és egyháztörténelmet taní-
totta. A tordai templom- és iskolára tett 
adományán kívül, iskolaépítésre adott 15 
ezer frtot, ehhez még az iskolára vég-
rendeletében 10,000 ösztöndíjakra 2000 
frtot hagyott. Meghalt 1870. decz. 12. 
Balázsfalván. — Munkája: Istoria bise-
ricească. Balázsfalva, 1854. 

Sematismul . . . Fagaras. Blasiu, 1902.69.' 
70. , 759. 1. — Enciclopedia Romana I I I . 732. 1-
ós Zászló János j e g y z e t e i b ő l . 

Ratiu Vazul, görög kath. rumén pap-
nevelőintézeti rektor, szül. 1837. júl. 7-

Alsó-Kápolnán (Kis-Küküllőm.). 1872-ben 
iskolakönyvek bírálásával bizatott meg. 
Seminariumi rektor volt Balázsfalván, hol 
1902. jún. 1. meghalt. — Prédikácziókat és 
theologiai czikkeket írt a hazai lapokba 
és folyóiratokba. — Munkája: Catechism 
pentru scólele poporale. Balázsfalva . . . 
(Több kiadást ért). 

Familia 1902. 277. 1. — Gazeta Transilvaniei 
1902. 113. s z . — Unirea 19 j2 . 23. SZ. — Enci-
clopedia Romana III. 731. 1. és Zász ló J á n o s 
jegyzeteiből . 

Rátkai György (nagy-tábori báró), 
zágrábi kanonok, szül. 1612-ben; családja 
egyike azon számos magyar nemesi 
családoknak, melyek Mátyás király halála 
után, ennek a magyar trónról mellőzött 
fiát, Corvin János horvát bánt, elkisér-
ték Horvátországba, hol letelepedtek és 
egészen elhorvátosodtak. R. Gráczban és 
Bécsben tanult és a jezsuiták rendjébe 
lépett, de ezen rendből csakhamar kilé-
pett és világi pappá lett. 1640-ben zág-
rábi kanonok és utóbb kalocsai nagy-
prépost lett. A törökök elleni harczokban 
Zrínyi Miklós és Péter (rokonai) mellett 
hősileg harczolt és Zrínyi Péter kérel-
mére a zágrábi káptalan megengedte 
neki, hogy mint tábori lelkész a svédek 
elleni harczban részt vegyen. A 30 éves 
háborúban (1647) Frangepán György fő-
vezér, R. és Eszterházy Tamás alvezé-
rekkel Csehországba a pilseni táborba 
rendeltettek, honnét Szászországba és 
Thüringiába portyáztak. 1648-ban a zág-
rábi káptalan a megüresedett püspöki 
székre R.-t hozta javaslatba, de a Zrínyiek 
ellenségei kivitték az udvarnál, hogy őt 
mellőzték. R. vigaszt keresett a törökök 
elleni harczokban és irodalmi tevékeny-
ségben. A Memoria regum cz. 1652-ben 
kiadott munkája sok tisztelőt, de sok 
ellenséget is szerzett neki, főkép mert 
Opmer hollandi tudós értesítéseit a hor-
vát dolgokról nevetségessé tette és a 
protestánsok túlkapásait nyíltan elmon-
dotta. A német protestánsok könyvét 
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Frankfurtban és Regensburgban nyilvá-
nosan elégették s a hajsza itthon is 
megindult ellene. A zágrábi püspök 
1664-ben R-t kanonoki állásától és jöve-
delmétől megfosztotta. R. testben és 
lélekben megtörve mint Novavjes falucska 
(Zágráb mellett) plébánosa halt meg 
1666. szept. 1. — Munkái: 1. Kripozti 
Ferdinanda II. Rimzkogha Czeszara, 
Kraleztvih, Nimskogha, Wgerzkogha, 
Cheskogha, Dalmatinzkogha, Hervacz-
kogha, 1 Szlovinzkogha, Kralia, &c. Po 
Ortczu Gulielmusu Lamarmaini diach-
kim iezikom zlosene szada pako. Po 
Juriu Rattkai. Bécs, 1640. (II. Ferdinand 
római császár és magyar király, eré-
nyei, Lamarmannus Vilmos latin mun-
kájának ford.). — 2. Memoria Regum, 
et Banorum, Regnorum Dalmatiae, 
Croatiae & Sclavoniae, Inchoata Ab 
Origine sua, & usq. ad praesentem An-
num M. D. C. LII. Deducta. Viennae, 
1652. (A horvát bánokra, különösen a 
Zrínyiekre nézve forrásmű. Hozzájárul: 
Panegyris D. Ladislao Hungáriáé Regi 
declamata A. 1614. és Oratio in Synodo 
Zagrabiensi habita 26. Aug. 1642. Újabb 
kiadása. Bécs, 1772.) 

Czvitcinger, S p e c i m e n 313. 1. — Bod, M. 
A t h e n a s 230. 1. —Bar i t s , Adalbert, Scriptor. ex 
regno S lavoniae Collect io. Varasdiui , 1774. — 
Századok 1867. 92. 1. — Petrik B ib l iogr . — 
Irodalomtörténeti Közlemények I I I . 1893. 408. 1. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 415. 1. — Kath. 
Szemle 1897. 300. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i 
M. K ö n y v t á r III. 1. rész 467., 545. 1. 

R á t k a i János (nagy-tábori báró), Jézus-
társasági áldozópap és hittérítő, született 
1647. május 22. Pettauban (Stájerország); 
ifjú korában apród volt I. Leopold udva-
rában; 1660 körül elhagyta a király ud-
varát és 1664. nov. 13. lépett a jezsuita 
rendbe; tanította a grammatikát és a 
humaniórákat; 1680-ban mint hittérítő 
Mexikóba ment, hol Ujbiscayaban, vagy 
a tarahomaresi missióban 1684. nov. 9. 
a benszülött indiánusok megmérgezték. 
— Munkái: 1. Erster Brief an Nicolaum 

Avancinum Praep. Prov. Austr. Mexico 
16. Nov. 1680. — 2. Ein anderer Brief.. 
ad eundem, Neu-Mexico, 25. Febr. 1681. 
(Mind a két levél Stöcklein József, Die 
Neue Welt, Augsburg u. Grätz, 1728. cz. 
munkájának I. kötetében.) 

Stoeger, S c i p t o r e s 292. 1. — M. Állam 1890. 
80. SZ. m e l l é k l e t . — De Backer-Sommervogel, 
Bibl io théque-Bibl iogr . VI. 1488. h. 

Rátkay József, községi elemi iskolai 
tanító, szül. 1849. decz. 8. Balkányban 
(Szabolcsm.), hol atyja ev. ref. esperes-
lelkész volt; elvégezvén a tanítóképzőt, 
1873-ban Budapesten középiskolai és 
tornatanári oklevelet szerzett. Közben 
1870. júl. 19. Karczagra hivták meg s.-
tanítói állásra 300 frt fizetéssel, melyet 
elfogadott és az ottani IV. oszt. gymna-
sium növendékeit a testgyakorlatra taní-
totta. 1873-ban Nagyváradra választották 
meg községi tanítónak, hol jelenleg is 
működik. — A Nagyvárad cz. politikai 
napilap munkatársa, 1875 óta; írt a 
lapba tárczát, vezérczikket és költeményt; 
a fővárosi napilapokba is írt egy-egy 
czikket. — Munkái: 1 .A régi jó időkből. 
A mult század első fele Magyarországon. 
Nagyvárad . . . (Különnyomat a nagy-
váradi Szabadságból). — 2. Április 11. 
mint rendelt ünnep. U. ott, 1900. — 
Kéziratban : A tornatanítás, Nyelvtanítás 
és Földrajztanítás cz. három munkája. 

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

Rátkay László, ügyvéd, országgyűlési 
képviselő, szül. 1853. okt. 11. Gönyőn 
(Győrm.); tanulmányait elvégezvén jog-
gyakorlatra jött Budapestre Funták Sán-
dor ügyvédhez, majd Darányi Ignáczhoz, 
a későbbi miniszterhez. 1877-ben ügyvédi 
vizsgát tett és Dunaföldvárra költözött, a 
hol most is ügyvédkedik. A paksi kerület 
függetlenségi pártjának elnöke, a tolna-
megyei függetlenségi párt jegyzője. 1885-
ben és 1888-ban nem fogadta el a neki 
fölajánlott jelöltséget, 1892-ben kisebbség-
ben maradt; 1896-ban, 1901-ben és 1905-
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ben függetlenségprogrammal a pinczehelyi 
(Tolnám.) kerületben országgyűlési kép-
viselővé választották. — Költeménye az 
Ország-Világban (1898) stb. 1904 vége 
óta a függetlenségi párt hivatalos lapjá-
nak, a Budapestnek főmunkatársa. — 
Munkái: 1. Felhő'Klári, a népszinháztól 
100 arany pályadíjjal jutalmazott ered. 
népszínmű 3 felv., zenéje Erkel Elektől. 
Budapest, 1886. (Népszínház Műsora 16. 
Először adták a bpesti népszínházban 
1886. ápr. 10. 2. kiadás. U. ott, 1895.). 
— 2. Árvalányhaj, ered. népszínmű 3 
felv. dalokkal. U. ott, 1891. (Népszínház 
Műsora 22. Először a népszínházban 
1891, febr. 7. ; 3. kiadás. U. ott, év n.) 
— Kéziratban: A toborzás, ered. nép-
színmű 3 felv., dalokkal és tánczczal 
(először a budapesti népszínházban 1880. 
nov. 19.); Bársony uram, ered. népsz. 
3 felv. dalokkal (első előadása a nép-
színházban 1887. decz. 26.); Pünkösdi 
királyság, népsz. (első előadása a nép-
színházban 1888. márczius 9.); Csillag-
hullás, népszínmű 3 felv. (első előadása 
a népszínházban 1893. decz. 1.); Aba 
András és Betyár kendője. — Levelei E. 
Kovács Gyulához: Budapest, 1886. ápr. 
20., Dunaföldvár, 1895. jun. 2. (a m. n. 
múzeumban). Mint számos népdal szerzője 
(Gyere haza Kossuth Lajos) is ismeretes. 

31. Könyvészet 1886., 1891., 1895, — Debre-
czeni Ellenőr 1893. 303. 1. — Ország-Világ 1896. 
a r c z k . , 1897. 31. s z . k é z i r a t a h a s o n m á s a . — 
Függetlenségi Album. B p e s t , 1897. 13. 1. a r c z -
k é p . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 416. 1. — 
Vasárnapi Újság 1902. 11. SZ. a r c z k . — Sturm-
féle Országgyűlési Almanach. B u d a p e s t , 1905. 
369. 1. 

Rattkai Miklós, Jézus-társasági áldozó-
pap, turóczmegyei származású, született 
1611. máj. 20., a rendbe lépett 1641. 
nov. 5. ; tanított a grammatikai osztály-
ban és tíz évig az erdélyi hittéritésnél 
működött, azután 23 évig a rendházak 
főnöke, majd rektor volt. Meghalt 1689. 
szept. 15. Trencsénben. — Theologiai 
hitvitázó könyvet adott ki tót nyelven. 

Stoeger, S c i p t o r e s 293. l a p . — De Backer-
Sommervogel, B i b l i o t h é q e - B i b l i o g r . V I . 1489 .h . 

Ratkó József. — Munkái: 1. A haza 
öröminnepe az 1818-dik esztendőnek 
Szent-Mihály hava 9. napján Gömör- és 
Kis-Hont t. e. vármegyében tartatott tiszt-
választószék alkalmatosságával Markus-
falusi Máriássi István úr az első al-ispányi 
székben megerősíttetett. Miskolcz, 1818. 
(Költemény.) — 2. Mltgos nádor ispányi 
ítélő mester, szilasi és pilisi Szilasy Jó-
zsef úr neve napjára készült tisztelő ver-
sek. Hely n., 1819. 

Petrik B i b l i o g r . 

Ratkovics János (tornováczi), cs. és 
kir. alezredes 1897. nov. 1-től, előbb 
őrnagy volt 1893. május 1-től a 12. 
magyar gyalogezrednél Komáromban. 
1904-ben megkapta az érdemkeresztet és 
nyugalomba vonult. — Munkája: Instruc-
tionsbuch für den Patrouillendienst in 
Fragen und Antworten zusammengestellt. 
3. Auflage. Komorn, 1896. 

Schematismus f ü r d a s k . u n d k . H e e r . 
W i e n , 1895. 179, . 328., 1900. 212. 1. 

Ratkovszky Károly (csejthei), m. kir. 
erdőmester. R. Károly, kir. törvényszéki 
bíró és Schwartz Ida fia, szül. 1862. márcz. 
7. N.-Enyeden (Alsó-Fehérm.); a főgymna-
siumot érettségivel Temesvárt, az erdésze-
tet, 1880-tól mint erdőmérnök Selmecz-
bányán végezte; tanulmányainak befejez-
tével egyéves önkéntes lett és a tart. 
tiszti vizsgát Temesvárt tette le. Két évi 
erdészeti gyakorlati szolgálat után 1887-
ben Budapesten az erdészeti államvizs-
gát letette ; de már ezt megelőzőleg 
1885-ben m. kir. erdőgyakornokká nevez-
tetett ki a máramaros-szigeti erdőgazda-
sághoz ; innét 1888-ban Sopron várme-
gyébe helyeztetett át s az állami kezelésbe 
vett erdőknél teljesített szolgálatot. 1899 
óta Sopronban a m. kir. állami erdő-
hivatal főnöke. Az entomologiaval (főleg 
coleopterákkal) foglalkozik és szép bogár-
gyűjteménye van. — Czikkei az Erdészeti 
Lapokban (1890. A sopron-kövesdi m. 

19. iv sajtó alá adatott 1905. decz. 23, 
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kir. erdőgondnoksághoz tartozó erdőkről, 
1892. Azákáczpaizstetű Sopron vármegyé-
ben, A bucsús pókokról, 1894. Az ültetés 
idejének befolyása a csemeték fejlődésére, 
németből, Cserebogárrajzás, Az Ergates 
Faber, 1895, Védekezés az akáczpaizstetű 
ellen, A pajodok irtásáról, Időjárás Sop-
ronmegyében, 1896. A badeni megygy 
tenyésztéséről, Az akáczpaizstetű elleni 
védekezés eredményéről, Anthribus varius 
Fabr., A tölgy paizstetűje, A Kermes 
reniformis Geotfr., Helyreigazítás a badeni 
megygy tenyésztéséről megjelent czikké-
hez, 1897. A kőrisbogárról, Egérpusztítás 
Sopron vármegyében, Az egerek károsí-
tása, A Kermes reniformisról, 1898. A 
kőrisbogárról, A tölgy paizstetűje, Az 
egerek károsítása, 1898. A tölgy paizs-
tetűje, A cserebogár-pajodok elszaporodá-
sáról, Egérjárás, Oz- és nyúlkárokról, Új 
hasznos rovar : Anthribus varius, 1899. 
A Corobeus bifascialus Oliv., 1900. Helyi 
erdészeti kiállítás Sopron vármegyében, 
Az idei cserebogárrajzás, 1901. Az akácz-
paizstetű Sopron vármegyében, 1901. 
Erdészeti kiállítás Sopronban, A Ceci-
domya cizcinans, Középeurópa szúféléi); 
a Rovartani Lapokban (1898. Hasznos 
bogár, 1899. A tölgy paizstetűjéről). 

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

Ratkovszky Pál, szatmár - egyház-
megyei áldozópap, főgymnasiumi igaz-
gató, született 1851-ben Misztótfaluban 
(Szatmárm.); 1879-ben tett tanári vizs-
gát a mennyiségtanból és a természet-
tanból ; a szatmári királyi katholikus 
főgymnasiumban volt tanár ; jelenleg 
ugyanott igazgató, szentszéki ülnök és a 
Pázmány-sajtó vezetője. — Rozsályi ál-
név alatt társadalmi és nevelési ezik-
keket írt a vidéki lapokba, a szatmári 
Kölcsey-körben pedig felolvasásokat tart. 

31. Sión 1893. 454. 1. — Vajda Emil N é v -
k ö n y v e 202. 1. — A siatmári kir. kath. fögym-
nasium Értesítője 1902. 

Id. S z i n n v a i J - , Magyar Irők XI 

Ratkovszky Samu, theologiai doktor, 
főgymnasiumi tanár, szül. 1862. júl. 14. 
Misztótfaluban (Szatmárm.); középisko-
láit Szatmárt, az egyetemet Innsbruckban 
végezte. Jelenleg munkácsi áll. főgym-
nasiumi vallástanár. — Több hírlapi 
czikket írt a M. Államba és a Téli 
Estékbe. — Munkái: 1. Apróságok Be-
niczky István és Minka gyermekéveiből. 
Kézirat gyanánt. Szatmár, 1897. — 2. 
Hamisságok. U. ott, 1901. — 3. Szent 
beszéd a szent-tamási templom fölszente-
lésekor 1901. nov. 5. U. ott, 1901. 

R. Vozáry Gyula sz ives közlése. 

Rátonyi Zoltán, állatorvos Budapes-
ten. — Munkája: Párisi utam az 1900. 
évi nemzetközi kiállítás alkalmából. Buda-
pest székesfőváros tanácsának szakszerű 
jelentésképen bemutatja. Bpest, 1901. 

Kóssa Gyula, Magyar állatorvosi könyvé-
szet. Bpest, 1904. 185. 1. 

Rátskay Ferencz, róm. kath. esperes-
plébános, szül. 1800. nov. 6., felszen-
teltetett 1823. nov. 30.; négy évig volt 
segédlelkész ; 1827. tanulmányi felügyelő 
a váczi papnevelőben, hitoktató, theologiai 
tanár a püspöki lyceumban, 1832. plé-
bános Üllőn és soroksári alesperes, 1848. 
nagy-kátai alesperes-plébános, hol 1860-
tól nyugalomban élt és meghalt 1862. decz. 
28. Nógrád és Esztergom táblabírája is 
volt. — Munkája : Az igaznak remény-
sége halálkor. Sz. Rókus napjára. Pest, 
1832. (Magyar egyházi beszédek. Szerk. 
Szalay Imre. I. kötet.) 

Universalis Schematismus E c c l e s i a s t i c u s p r o 
Anno 1842-43. Budae, 1003. ll. -Schematis- . 
mus Cleri Vaciensis 1861. 88., 183., 1863. 
193. 1. 

Ratskó Mihály, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1788. szept. 28. 
Novákon (Nyitram.); 1808. okt. 9. Tren-
csénben lépett a rendbe és 1809—10-ben 
papnövendék volt; pappá szentelték 1815. 
aug. 26. Váczon; gymnasiumi tanár : 
1811—13. Korponán, 1816—17. Nyitrán 
és Szent-Györgyön theologus, 1818. tanár 

20 
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Korponán, 1819—25.Sátoralja-Ujhelyben, 
1827—31, a humaniórák tanára Podolin-
ban, 1831-től Trencsénben, hol 1837. 
május 12. meghalt, élete 48., papságának 
28. évében. — Munkája: Carmen Adm. 
Rev. patri Joanni Bapt. Grosser, cc. rr. 
scholarum piarum per Hungáriám, et 
Transilvaniam praeposito provinciali dum 
gymnasii Trenschiniensis scholas invi-
seret, oblatum mense Maio 1833. Posonii. 

Petrik Bibliogr. és a budapesti rendház 
jegyzökönyvéből (Rulla). 

Rattner Mihály, esperes-plébános, sz. 
1843. szept. 25. Alsó-Bükkön (Sopronm.), 
fölszenteltetett 1870. aug. 2., segédlelkész 
volt Pákán, 1871. Királyfalván, 1875. 
plébános Német-Hidegkuton, 1883. novi-
tius a Jézus-társaság rendjében, 1885. 
segédlelkész Rába-Szent-Mártonban és 
Pergelénben, 1886-tól gondnok a kőszegi 
Kelcz-AdelJffy-féle árvaházban ; 1887 óta 
pinkafői (Vasm.) esperes-plébános s 1894-
től szentszéki ülnök. Nevét Rathnernek is 
írta. — A Magyarország Vármegyéi és 
Városai. Vasvármegye. Bpest, 1898. cz. 
munkában Pinkafő történetét írta meg. 

A szombathelyi püspöki megye papságának 
Névtára 1887. 201. 1., 1897. 

Rátz . L. Rácz. 

Rau Gottlob báró, portugál kir. al-
konzul Budapesten és kőszénbánya-igaz-
gató. — Munkája: Das Judenthum in 
der Freimaurerei. Eine historische Studie 
mit Randbemerkungen. Vortrag gehalten 
in der Loge «Haladás» Or^*^ Budapest, 
am 30. October 1902. Bpest, 1902. 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Rau Mihály, ág. ev. lelkész, omlási 
(Szebenm.) származású, Königsbergben 
tanult és 1638. okt. 1. jött vissza hazá-
jába; 1644. jún. 13. Nagy-Szebenben lett 
iskolarektor, de már 1645. szept. Fenyő-
falvára (Szebenm.) hívták meg lelkész-
nek, hol meghalt. — Soterius, Trans 
Celebr. cz. munkájában : «Disputationes 

Philosophicae N. IX.» cz. kézirati mun-
káját emliti. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 82. 1. 

Rauch Ignácz, róm. kath. plébános, 
szül. 1741. aug. 10. Komáromban, 1756. 
nov. 4. lépett a jezsuita rendbe Tren-
csénben, hol 1756—58-ig Baróti Szabó 
Dáviddal együtt voltak növendékpapok 
és barátságuk innét származik. Baróti 
Szabó Dávid költeményt is írt hozzá, 
mely kéziratban a m. n. muzeumban 
őriztetik. Tanulmányainak befejezte után 
fölszenteltetett. Nagyszombatban a pap-
növendék igazgatója volt két évig, majd 
a polgári és katonai építészet és a német, 
nyelv tanára lett ugyanott, A rend fel-
oszlatása után (1773) beszterczebányai 
plébános lett, hol 1799-ben meghalt. — 
Munkái: 1. Lobrede auf den heiligen 
Aloysius Gonzaga aus der Gesellschaft 
Jesu am 21. Brachmonats, als bey dem 
zu dessen Verehrung neuaufgerichteten 
Altare die erste Feyerlichkeit begangen 
wurde. Tyrnau, 1782. — 2. Vier Predig-
ten auf das Fronleichnamsfest gehalten 
in seiner Pfarrkirche. Neusohl, 1789. 
— 3. Sermo in electione judicis habitus 
in praetorio lib. reg. ac montanae civi-
tatis Neosoliensis VIII. cal. Április 1792. 
U. ott. — 4. Sermo in electione judicis 
habitus in praetorio lib. reg. ac monta-
nae civitatis Neosoliensis V. Idus Febr. 
1794. U. ott. (Az első Erezi Ignácz László 
bírónak, a második Mervald Zsigmond 
bírónak megválasztásakor mondatott). 

Stoeger, S c r i p t o r e s 293. 1. — Schematismus 
Historicus Dioec. Neosol iensis pro A. 1776. 
Nesol i i 151. 1. — Petrik Bibliogr. — De Ba-
cker Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . V I . 
1490. h. és Németh Károly tanár szives köz-
lése. 

Rauch Mátyás, boroszlói tanuló, sop-
roni származású. — Munkája: De Ro-
dolpho I. Habsburgico, Imp. Romano 
Gloriosiss. Memoriae, ejusq. Symbolo, 
Oratiuncula . . . Mense Januario M. DC. 
XLIX. habita Vratislaviae. (Ajánlja nagy-
bátyjának Rauch Jakab császári kapitány-
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nak és nagyatyjának Wagner Balázs sop-
roni tanácsosnak). 

Szabó-Hellebrani Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 521. 1. 

Rauchbauer József, kánonjogi doktor, 
kegyes tanítórendi áldozópap és főgym-
nasiumi igazgató-tanár, szül. 1855. febr. 
11. Esztergomban; 1871. szept. 8. lépett 
a rendbe s 1878. aug. 4. szenteltetett fel. 
1885-ben tett tanári vizsgát a mennyiség-
tanból és bölcseletből; előbb Váczon volt 
főgymnasiumi tanár és 1895-től igazgató 
a trencséni kir. kath. főgymnasiumban ; 
1903 óta pedig a selmeczbányai kir. kath. 
nagygymnasium igazgatója és a mennyi-
ségtan tanára, házfőnök, tanulmányi ügy-
kezelő, az alumneumi egyesület elnöke. 
— Programmértekezése a tatai gymna-
sium Értesítőjében (1880. A delejes és 
villamos tünemények rokonsága). 

Perger Lajos, Esztergom város és vármegye 
Íróinak koszorúia. Esztergom, 1887. — Vajda 
Emil N é v k ö n y v e 223. 1. — A m. kegyes-tanitö-
t-end Névtára az 1905—OS. tanévre. Bpest, 
1905. 41. 1. 

R a u m Oszkár, kir. meteorologiai in-
tézeti I. asszistens, R. János (bajorországi 
Edelsfeldből származott és 1851-ben jött 
Magyarországba) és Virzigman Tus-Egg 
Erzsébet (pozsonyi szül.) fia, szül. 1866. 
márcz. 30. Székesfejérvárt; középiskoláit 
Győrben és Sopronban, felsőbb műszaki 
tanulmányait pedig Bécsben (hol 1889. 
műszaki vegyész képesítő oklevelet nyert) 
végezte. Két évig Felső-Ausztriában és 
Győrben egy szeszfinomító és hamuzsír-
gyárban mint vegyész volt alkalmazva. 
1891 elején a m. kir. országos meteo-
rologiai és földmágnességi intézetnél nyert 
alkalmazást, hol azóta asszistensi minő-
ségben működik és a zivatar-osztály ve-
zetője. Részt vett a m. kir. orsz. meteo-
rologiai intézetben 1896-ban felállított 
csillagászati és meteorologiai múzeum 
munkálataiban s ezen múzeumnak több 
évig őre is volt. A földmívelési minisz-
térium 1900-ban az országos jégverés 
elleni védekezés kísérleteivel bízta meg 

és e czélból két ízben küldte ki tanulmány-
útra Stájer- és Felső-Olaszországba; 1901-
ben ugyanaz a paduai II. nemzetközi 
congressusra is kiküldte. — Czikkei a M. 
Mérnök- és Építészegylet Közlönyében 
(XXXII. 1895. A magyar korona országai-
nak csapadékviszonyai, izohyetikus tér-
képpel, a Sajó Károly-féle 200 frtos díjjal 
jutalmaztatott); a Borászati Lapokban 
(1901. A jégverés elleni II. védekező 
nemzetközi congressus előadásai Paduá-
ban, több rajzzal, 1905. A forró nyarak 
és aszályok hazánkban); a Természettud. 
Közlönyben (1901. A jégeső és a vihar-
ágyú, 1905. Hallal való mérgezés); az 
Uj Időkben (1905. A sebesség őrültjei). 
— Munkái: 1. Az éjjeli fagyok agrár-
meteorologiai szempontból. Bpest, 1897. 
(Különny. az Időjárásból). — 2. Védekezés 
a jégverés ellen. U. ott, 1899. (Kísérlet-
ügyi Közlemények II. A földmívelésügyi 
m. kir. minisztérium kiadványa). — 3. 
Harmat, harmatpont és helyi időprogno-
zisok. Agrármeteorologiai tanulmány. U. 
ott, 1899. (Különny. az Időjárásból). — 
4. A kik a felhőkkel párbajoznak. U. ott, 
1899. (Különny. az Időjárásból). — 5. A 
hőmérséklet szerepe a mezőgazdaságban. 
Agrármeteorologiai tanulmány. U. ott, 
1899. (Különny. az Időjárásból). — 6. 
Casale Monferato. U. ott, 1900. (Különny. 
az Időjárásból). — 7. A viharágyú és 
jégeső. U. ott, 1901. (Különny. a Ter-
mészettud. Közlönyből). — 8. Viharágyúk 
a mezőgazdaság szolgálatában. U. ott, 
1901. (Különny. a Kisérletügyi Közlemé-
nyekből). — 9. Záporesők és felhőszaka-
dások 1901. jún. U. ott. (Különny. az 
Időjárásból). — 10. Meteorologiai meg-
figyelések a XIV. századtól a XVII. szá-
zadig. Hellmann J. értekezése alapján. 
U. ott, . . . (Különny. az Időjárásból). 

— 11. Resultati avutisi dagli spari in 
Ungheria. Padua, 1901. (Előadás, a Dip-
loma di benemerenza díszoklevéllel ki-
tüntetve). — 12. A Nagy- és Kis Magyar-
Alföld csapadékviszonyai. A m. kir. 

20* 
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orsz. meteorologiai intézet kiadása. Bpest, 
1904. — Az Időjárás cz. meteorologiai 
és csillagászati havi folyóiratnak 1900 óta 
társszerkesztője. 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányairól és önéletrajzi adatok. 

Raupenst rauch Gusztáv Adolf, böl-
cseleti doktor, vegyész-gyári igazgató, 
szül. 1859. jún. 21. Beszterczén (Erdély), 
hol atyja ág. ev. lelkész volt; szülőváro-
sában látogatta a gymnasium négy osz-
tályát azután, 1874-ben u. ott a gyógy-
szerészi pályára lépett; öt évi gyakorlat 
után visszatért a gymnasiumba s a két 
hátralévő osztálynak 1881-ben elvégzése 
után érettségi vizsgát tett. Ekkor a bécsi 
egyetemre ment, hol 1881-től 1886-ig 
a gyógyszerészetet és természettudomá-
nyokat tanulta, különösen a vegytant 
melyet az ottani felsőbb technológiai 
intézetben is hallgatott. Ugyanott gyakor-
lati műintézeti munkálatokat is végzett. 
1886-ban bölcseleti doktorrá avatták. 
Innét Németországba ment és Wiesbaden-
ben segéd-, majd osztályvezető lett. A 
különböző vegyészeti munkálatokban, így 
az élelmiszerek vizsgálatában, gyógyszeré-
szeti készletek használatában s az egész-
ségtani, vegyészeti szakban képezte ma-
gát ; különösen sikerült neki a ragályos 
betegségek fertőtlenítésénél szokásba vett 
káros karbolsav helyett a Lysolt hasz-
nálatba hozni. 1890-ben Hamburgba ment 
és átvette az újonnan alapított Lysol-
gyárnak vezetését. Időközben Svédor-
szágban, Belgium- és Francziaországban 
is megfordult hasonló gyárak alapítása 
érdekében. 1892-ben visszatért Bécsbe, 
hol átvette a hamburgi gyárvállatat. 
újonnan alapított osztályának vezetését, 
hol jelenleg is működik. — Czikkei közül 
felemlítendők a bécsi Sitzungsberichtek-
ben (1885. 92. k. II. rész. Über die Be-
stimmung der Löslichkeit einiger Salze 
im Wasser bei verschiedenen Tempera-
turen, 1887. 95. k. II. Über Kondensation 
des Normalbutyraldehyds); a Pharmaceut. 

Zentralhalleban (Drezda, 1888. Über die 
Löslichkeit des Gypses); a Pharmaceut. 
Zeitungban (Berlin, 1888. Über die Re 
aktionén einiger Phenole und analoger 
Körper, 1889. Über rohe Karbolsäure); 
az Archiv der Pharmacieban (Berlin, 
1891. Das Lysol, seine Darstellung, Eigen-
schaften und Prüfung). 

Eisenberg, Ludwig, Das geist ige Wien. Wien , 
1893.386.1. — Trausch-Schüller, Sctatriftsteller-
Lexikon IV. 346. 1. 

Rausch Ferencz (traubenbergi), böl-
cseleti doktor, egyetemi tanár, szül. 1748. 
szept. 13. Prellenkirchenben (Ausztria); 
elvégezvén Pozsonyban a szónoklati osz-
tályt. 1761. okt. 30. a Jézus-társaságba lé-
pett. A hazai nemesi Theresianum tanára 
volt Bécsben; midőn a rend 1773-ban 
feloszlott, esztergom-főegyházmegyei pap 
lett. 1777—1800 Budán, azután Pesten 
tanította az egyetemen az alkalmazott 
felsőbb mennyiségtant. 1786-ban bölcse-
letkari dékán, 1792. az egyetem rectora 
lett. Fizetése 1795-ben 900 forintról 1000 
frt.-ra emeltetett. Szent-Dömötörről neve-
zett szerémi cz. apát és kalocsai tiszt, 
kanonok volt, midőn 1800-ban a pozsonyi 
akadémia aligazgatója lett. E tisztet 1803-ig 
viselte. 1803. jan. 4. pozsonyi kanonokká 
és a győri tankerület főigazgatójává nevez-
tetett ki. Apostoli főjegyző és kir. taná-
csos is volt. Meghalt 1816. jan. 26. Po-
zsonyban. — Munkái: 1. Rede auf den 
glorreichen Geburtstag Marien Theresien 
der Durchlautigsten Landesfürstinn, da 
die königl. Akademie der Wissenschafften 
zu Raab diesen Tag mit jährlichem Ge-
dächtnisse • feyerlich zu begehen ange-
lobet, gehalten den 13. May 1777 in 
der akademischen Kirche. Aus dem 
Lateinischen übersetzt. Raab. (Majláth 
Antal beszéde). — 2. Elementa Architec-
t u r e ad structuras oeconomicas appli-
catae. In usum Academicorum per Reg-
num Hungáriáé et eidem adnexas pro-
vincias conscripta cum tabulis aeneis XI. 
Budae, 1779. (2. kiadás 1799., 3. k. 1816, 
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U. ott). — 3. Praktische Mathematik. 
Zwey Bände mit Kupfertafeln. Pressburg, 
1788. — 4. Mathesis practica. U. ott, 
1788. Két kötet. — 5. Geometria practica 
in usum geometrorum regni Hungáriáé. 
Budae. 1796. 14 rajztáblával. — 6. Arith-
metica. U. ott, 1797. Két táblázattal. — 
7. Compendium geometriae subterraneae. 
U. ott, 1797. 3 táblarajzzal. — 8. Idea 
specularium monimentorum breviter ad-
umbrata. U. ott, 1797. egy táblarajzzal. 
— 9. Descriptio brevis construendae for-
nacis, qnae calorem pro arbitrio tempe-
randum cum lignorum compendio ad-
mittit. Cum tab. aen. 6. U. ott, 1797. 
— 10. Compendium hydrotechnicum cum 
tab. aen. 6. U. ott, 1797. - 11. Elementa 
algebrae. Pestini, 1799. (Ambschell Antal-
lal együtt). — 12. Búcsú-beszéd a pozso-
nyi akadémia tanári kara a főigazgató-
jához. U. ott, 1803. (Extractus Protocolli 
Consessuum Reg. Pos. Acad.). — Kéz-
iratai az egyetemi könyvtárban: Ani-
madversiones in hydrotechnicam,De con-
structione pontis, Adnotationes in geo-
metriám practicam, De pyrotechnica sat. 
4rét két kötet. (Latinul és németül). 

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1816. 10. SZ. 
— Unterhaltungsblatt. Pressburg, 1816. 9. SZ. 
Katona História, Critica. XLI. 627. lap. — 
Fejér, História Academiae, 120., 132. 1. — 
Pauler Tivadar, Az egyetem rektorai és can-
cellárjai. Pest, 1856. 18. 1. és A budapesti 
egyetem története I. 150. sat. 1. — Stoeger, 
Scriptores 293. 1. — Szinnyei Könyvészete . 
— Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
életéből. Bpest, 1884. --- Petrik Bibliogr. — 
Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagy-
szombat, 1893. 428. 1. — De Backer-Sommer-
vogel, Bibliotheque-Bibliogr. VI. 1491. 1. 
Rausch Ignácz. — Munkája: Sermo 

in electione judicis habitus in praetorio 
lib. regiae ac montanae civitatis Neoso-
liensis VIII. kai. apriles 1792. Neosolii. 

Petrik Bibliographiája. 
Rausch János, orvodoktor, kőrösvár-

megyei (Horvátország) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica sis-
tens scorbutum. Budae, 1824. 

Szinnyei Könyvészete. 

Rausch Márton, lőcsei származású. — 
Üdvözlő verse van a Gratulationes Pie-
tate, . . . Witebergae, 1596. cz. munkában. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. I. 
rész 262. 1. 

Rauschan Gusztáv, idősb, nemes szár-
mazású pozsonyi polgár. — Munkája: 
Die „ Wiener allgemeine Versorgungs-
Anstalt". Chronologische Darstellung der 
wichtigsten Vorgänge in diesem Institute 
vom Jahre 1824 bis Ende 1900. Press-
burg, 1901. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Rauscher Jakab, bölcseleti doktor, a 

bécsi Pazmaneumban theologus. — Mun-
kája : Principia Geographica Ad Usum 
Globi, et Mapparum Geographicarum 
T'yroni conducentia. In celeberr. et Anti-
quissima Universitate Viennensi A. 1709 
Publice in Exercitium * proposuerunt 
Viennae. (Ribericz Jánossal együtt). 

Horvát István, Lexicon Erditorum cz. kéz-
irata a m. n. múzeumban. 

Rausz Alajos, róm. kath. lelkész, szül. 
1875. aug. 19., felszenteltetett 1899-ben ; 
segédlelkész volt Babarczon (Baranyam.), 
1900. betegeskedett, 1902. a mohács-szi-
geti plébánia gondnoka. — Munkája: 
Flammen der Liebe. Christkatholisches 
Gebet- und Gesangbuch. 2. verm Auflage. 
Mohács, 1900. (Szende Mátyással együtt. 
Végén 318—347.1. Miseénekek magyarul). 

Schematismus Cleri Quinque-ecclesiensis 
1903. 220. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Rausz Gáspár, ág. ev. lelkész, szül. 
1785. júl. 24. Brassóban ; tanult, ösztön-
díjjal 1781-től Tübingában ; 1785-ben lel-
kész lett Feífernitzben (Karinthia), mely 
hivatalába Bécsben Fock superintendens 
avatta fel. 1788-ban meghívták a brassói 
gymnasiumba lectornak, 1790. nov. 23. 
lelkésznek Sárkányba (Fogarasm.), végre 
1799. febr. 10. Keresztényfaluba (Brassóm). 
Részt vett 1806. decz. 17. a berethalmi 
zsinatban, hol superintendenst válasz-
tottak. Meghalt 1826. júl. 6. Keresztény-
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faluban. — A bécsi Denkblätter-ben (Bécs, 
1789.) kiadta előszóval és jegyzetekkel 
Martin Traugott Closius Denkpredigtjét. 
— Munkája: Predigt am GeburtsfestSr. 
Maj. des Kaisers, gehalten den 12. Febr. 
1809. Wien. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 83. 1. 

Rausz János, ág. ev. lelkész, R. Márton 
lelkész és Sigerus Agnetha fia, szül. 
1679-ben Brassóban; a nagyenyedi ev. 
ref. kollégiumban tanult, 1695-től pedig 
a brassói gymnasiumban; innét a königs-
bergi egyetemre ment, hol testvérével, 
Rausz Lukácscsal együtt tanultak és oly 
tehetséges zenészek voltak, hogy az 1706-
ban Frigyes Vilmos porosz király tisz-
teletére adott zeneestélyen a 200 tanuló-
társukból álló zenekart vezethették. 
Visszatérte után Brassóban kántornak 
alkalmazták. Az 1718. és 19. pestist sze-
rencsésen átélte, jóllehet a fertőzés gya-
nújában levő lakását elsőben zárták el. 
1718. Mártonhegyre (Nagy-Kükülló'm.) és 
még azon évben Volkányba (Brassóm.) 
ment lelkésznek, hol 1737. decz. 14. meg-
halt. — Munkája: Evangelia melodica 
d. i. Geistliche Lieder und Lobgesänge 
nach dem Sinne der ordentlichen und 
Festtags-Evangelien. Kronstadt, 1717. 
(Neidel Pál előszavával. 2. kiadás 1718., 
3. k. 1725., 4. k. 1734., 5. k. 1740. U. ott). 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 83. 1. 

Rausz Lukács, ág. ev. lelkész, R. Márton 
vak ev. lelkész fia és R. János lelkész 
író testvéröcscse, brassói származású, 
ugyanott tanult a gymnasiumban, azután 
a königsbergi egyetemen; hazatérve szülő-
városában segédlelkész lett, 1724. rendes 
lelkész Blumenauban, végre 1729. decz. 
7. városi lelkész Brassóban, hol 1734. 
márcz. 25. meghalt. Szintén jártas volt 
a zenében. — Munkája: Das Verlangen 
einer gläubigen Seele, den H. Jesum zu 
sehen und bei Ihm zu sein, bei dem 
hochbetrübten Begräbniss der weil. Fr. 
Katharina geb. Albrichin, des H. Lukas 
Seuler von Seulen, Kronstädter Pro-

judicis und M. Dokt. Ehegemahlin, welche 
1734 den 11. Febr. Ihr Verlangen erhal-
ten, Ihren Jesum zu sehen. In hiesiger 
grossen Pfarrkirche aus Pauli 1. 21. 23. 
vorgestellt. Kronstadt, 1734. — Német 
költeménye van Des Ehren Wohlgeachten 
Herrn Andreas Hamiltons . . . Thorn, 
1707. cz. munkában. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 84. 1. 
— Petrik Bibliogr, 

Rautenkranz János Venczel, felhívást 
küldött 1805 végén az ország nagyjaihoz 
a háború által szerencsétlenné lett ausz-
triaiak felsegélésére, melynek fényes ered-
ménye volt; ő maga 5000 frtot adomá-
nyozott. — Munkája: Ode an Se, Excel-
lenz den . . . Herrn Karl Grafen Pálffy 
von Erdőd . . . 1806. Hely n. 

Petrik Bibliogr. 

Rauth Ede, orvosdoktor, zágrábi szár-
mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica de otitide Viennae 1841. 

Szinnyei Könyvészete. 

Ravasz Árpád, ev. ref. főgymnasiunii 
tanár, szül. 1874-ben Kövesden (Maros-
Tordam.); 1898-ban tett tanári vizsgát a 
magyarból és latinból; azóta tanár 
Székely-Udvarhelyt. — Czikkei a székely-
udvarhelyi ev. ref. kollégium Értesítőjé-
ben (1900. A humor Arany Jánosnál, 
Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1901.); a 
M. Szóban (1901. Hans Thoma); a M. 
Paedagogiában (1904. A magyar nyelv 
tanítása a középiskolák alsóbb osztá-
lyaiban). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 211. 1. 

Ravasz Ferencz, Jézustársasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1649. okt. 27.; a 
rendbe lépett 1668. okt. 27. Trencsénben ; 
12 évig hitszónok volt, azután hittérítő 
Bessarabiában, majd rendházi főnök és öt 
évigprokurator.1727. aug. 7. Nagybányán. 
(Szatmárm.). — Munkája : Aliquot capita 
ad reducendam, propagandam, stabilen-
damque Graeco-catholicorum cum Ro-
mano-catholicis Unionem . . . Cardinalis 
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a Kolloních proposita anno 1687. (P. 
Nilles, Symbolae 780—796. 1.). 

De Backer-Sommervogel, Bibliotheque-Bib-
liogr. VI. 1498. sz. 

Ravasz László, egyetemi hallgató Ko-
lozsvárt. — Czikkei a kolozsvári Egyetemi 
Lapokban (1903. (Mefisztó és Luczifer); 
a kolozsvári tud. egyetem Évkönyvében 
(1904. Vallás és művészet, Jókai Mór). 

A in. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 
Ravazdy András (csanálosi), méhész-

gazda Keresztúron (Biharm.); régi nemes 
családból származott; Bihar és több 
megye táblabírája volt. — Munkája: 
Méh-tolmáes, az az oly tudósítás, a mely-
lyel a méhtartásnak, módját, szaporítá-
sát, hasznát kívánja, a közjónak elő-
mozdítására, világ eleibe terjeszteni egy 
nemes magyar méhész. Diószeg, 1791. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 663. 
— Rodiczky Jenő, A méhről. Bécs, 1876. 101. 
1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pataky Béla, 
Méhészeti Zsebnaptár, 1905. 63. 1. 

Rayé Lajos, franczia nyelvtanár, a 40-es 
években gr. Széchenyi István hozta be ma-
gával Francziaországból; haláláig első-
rangú franczia nyelvmester volt Pesten ; 
személyes ismerőse és barátja volt Petőlv 
nek, kit szintén ő tanított franczia nyelvre; 
tanítványai voltak még: Vörösmarty 
Mihály, Csengery Antal, Horváth Boldi-
zsár sat. A szabadságharczban szemé-
lyesen részt vett, Kossuth Lajosnak bizo-
dalmas embere volt. Az egyetemen fel-
állított franczia tanszékkel Trefort őt 
kinálta meg legelőször, de ő arra nem 
vállalkozott; a felsőbb leányiskoládan a 
franczia nyelv- és irodalom tanszékét 
azonban elfogadta és 1875-től halála 
napjáig ezen intézetnél működött; a m. 
kir. színiakadémián is tanított. Meghalt 
1879. aug. 28. Recsken (a parádi fürdő 
mellétt) 76. évében. — Munkája: Magyar-
franczia nylevtan. Ford. Ottó Emil után 
Pest, 1862—63. Két kötet, (Gyene Gusz-
távval együtt. I. köt. 2. kiadás. Bpest, 
1873., R által jav. 4. k. 1878., 5. jav. 

kiadás 1882., II. kötet. a. kiadás 1882. 
Bpest.). 

Petrik Könyvészete . — Klszlingstein Köny-
v é s z e t e . — Pesti Hirlap 1897. 249. SZ. — Va-
sárnapi Újság 1897. 37. sz. (Nekr.) és gyász-
jelentés. 

Rayger Ferdinánd, jogtudós, pozsonyi 
származású. — Munkája: Disputatio 
Juridica De Periculo Petentis, Quam 
Rectore... Friderico Vilhelmo, Marchione 
Brandenburgico . . . In . . . Academia Fri-
dericiana Praeside Dn. Samuele Strykio... 
In Anditorio Majori D. V. Octobr. A. 
M. DCC. Publicae Erditorum disquisitioni 
submittit. Halae Magdeburg. 

Szabó-HeUebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 553. 1. 

Rayger Károly, orvosdoktor, Lipót 
császár udvari orvosa, szül. 1641. szept. 
22. Pozsonyban (hova atyja R. Vilmos 
orvos Bécsből 1636-ban költözött); mi-
után középiskoláit szülővárosában bevé-
gézte, 1659-ben az altdoríi egyetemre 
ment, 1661. pedig Wittenbergában és 1662. 
Strassburgban folytatta tanulmányait. 
1665-ben Leidenben tanulta az orvosi 
tudományokat; innét Párisba ment, hol 
a boncztani és sebészeti előadásokat 
hallgatta s Montpellierben a fűvészetbűl 
szerzett ismereteket. 1667-ben visszauta-
zott Strassburgba, hol orvosdoktorrá 
avatták. Olaszországot beutazva, 1668-
ban visszatért hazájába s Pozsonyban 39 
évig orvosgyakorlatot folytatott. I. Lipót 
császár udvari orvosává és Magyarország 
főorvosává nevezte ki, 1694. decz. 24. 
pedig a bécsi császári Leopoldina aka-
démia tagjának választotta. Az influenza-
járvány pozsonyi fellépését ő írta le és 
ismertette a német Leopoldo-Carolina 
akadémia közlönyében a Miscellanea 
curiosa medico-physica naturae curio-
sorum (Frankfurt és Lipcse, 1677.) cz. 
folyóirat 312. lapján. Meghalt 1707. jan. 
14. Pozsonyban, hol Aulberus lelkész 
mondott fölötte gyászbeszédet. Emlék-
beszédet. a Leopoldina akadémiában Gen-
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selius János Ádám tartott, mely az 
Ephemer. Natur. Curiosor. Centur. VII. 
és VIII. függelékében a 190. és köv. 1. je-
lent meg az Epitaphiummal együtt, melyet 
Weszprémi (Succincta Medicorum Biogr. 
I. 145.1.) közöl. — Czikkei a bécsi Ephe-
merides Natur. Curiosorumban (Decur. 
I. Annus I. Observ. 7. De Anatomia 
Monştri bicipitis, Obs. 278. De periculo-
sis Capitis vulneribus, 279. De maxilla 
inferiore tota ore cadenţe, 280. De capite 
monstroso sine cranio et cerebro, 281. 
De febre maligna cum exanthematibus 
miliaribus, 282. De Valvulis cordis osseis, 
283. De Calculo in vesicula fellea humana, 
284. De mictione materiae albae, crassae, 
viscidae, Acidulis Egranis curata, 285. 
De calculo adnato grumo sangvinis, 286. 
De Volatica, 287. De abscessu infimi 
ventris per umbilicum evacuatio, An. IV. 
et V. Obs. 1. De defectu arteriarum 
spermaticarum, 2. De Lapide serpentis 
pileaţi, 3. De paracentesi ascitici et de 
femina anasarca laborante, aperta, 4. De 
parotidibus, 5. De aurium vermibus, 6. 
De repentina morte cum tota corporis 
inflatione, 7. De pleuritide curato, cui 
ex assumto incaute vomitorio varia 
symptomata, 10. De Cardialgia miris 
symptomatibus stipata, tandem lethali, 
I I . De asthmatica aperta, 12. De abscessu 
abdominis ingenti et rarae magnitudinis, 
feliciter curato, 89. De Vermibus cum 
nive cadentibus, 90. De fungis monstrosis 
et insolitae, formae, An. VI. et VII. Obs. 
100. De Lacrymis sangvineis, 201. De 
epilepsia infantum, 202. De quibusdam 
in dissectione recens natorum observatis, 
203. De malignitate occulta, catarrhum 
in pectore mentita, 204. De abortu bis 
venae sectione impedito, 205. De obser-
vatis quibusdam in uteri curatione, 206. 
De calculo per scrotum excreto, 207. 
De alapa lethali, 208. De gangraena 
spontanea tali, cum asthmate, 209. De 
oleo lini cum haemoptysi, 210. De phthisi 
et morte ex potu frigido, 211. De Visus 

privatione, omniumque membrorum tre-
more, ex totius corporis refrigeratione. 
212. De epilepsia, apoplexiae superveniente 
lethali, 212. De catarrhis, an. 1675. per 
autumnum grassantibus, 214. De sero 
lacteo venae sectione extracto, 215. De 
serpente ex homine post mortem prore-
pente, An. VIII. Obs. 57. De Hippomane, 
58. De foetu canino a puero per aluum 
excreto, 59. De Morpheae nigra, 60. De 
utero putrefacto, illaeso foetu, 61. De 
Phthisi, et morte ex vulnere pulmonum, 
62. De mirabili quadam odontalgia, et 
innoxia opiatorum continuatione, 63. De 
quibusdam in Dysenteria observatis. 64. 
De Puella sine cerebro vitali, An. IX. et 
X. Obs. 109. De innoxie deglutitis, 110. 
De hemiplexia ex ischuria, 111. De livore 
totius corporis periodice recurrente, 112. 
De sera dentitione, Decur. III. An. II. 
Obs. 21. De Formicis volantibus, Obs. 
22. De Locustis volantibus, 23. De Nad-
ragulya antipodagrico remedio, 24. De 
Liene rupto, 25. De ore sine palato, 26. 
De pinguedine in abdomine tumorem 
tympanitico similem efficiente, 27. De 
trigeminis successive editis,28.De Pusione 
Empusa, An.III. Obs. 134. DeNasturtio albo 
antiarthritico, 135. De enormi haemor-
rhagia uteri salvo foetu, 136. De hydrope 
ex catarrho salutari, 137. De Asthmate 
ex hydrope pectoris, 138. De Febre ter-
tiana intermittente oedematosa, 139. 
De Mesenterio abscessibus scatente. 
— Munkái: 1. Dissertatio medica, de 
inedia. Praes. Alb. Sebisio. Argentora-
tum, 1664. — 2. Dissertatio inaug. 
medica de Salivae natura et viciis. U. 
ott, 1667. — 3. Observationum medi-
cinalium Centuria a D. Paulo Spindlero 
Posonii consignata, studio et opera Caroli 
Raygeri collecta, in ordinem redacta, 
scholiis propiisque observationibus aucta. 
Accessit D. Mart. Rulandi Sen. Thesaurus 
medicus, continens aurea medicamenta, 
omni aetate et sexu, contra omnes mor-
bos . . . Francofurti, 1691. (Ism. Acta 
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Erud. Lipsiens). — 4. Jacobi Rolandi de 
Belebad Aglossostomographia sive Des-
criptio oris sine lingua quod perfecte 
loquitur, et reliquas suas functiones 
•naturaliter exercet: e Gallico in latinum 
conversa et adnotationibus illustrata 
(Ephemerides Nat. Curios. Decur. an. 
III. Appendix). — 5. Constitutio epide-
mica Posoniensis annorum 1695. 1696. 
1697. (Ephemerid. Nat, Cur. Decur. III. 
An. V. et VI.). — 6. Observatio de Puella 
sine cerebro nata.(Bibliotheca Dan. Clerici 
et I. Jac. Mangeti anatomica, edit. Geneu. 
an. 1685.Libr.IL). — Kéziratban: Diarium 
observationibus prope trecentis refertum; 
Responsa et consilia medica; Coristitu-
tiones aeris ab an. 1647. ad an 1705. ; 
Ephemerides de endemiis et epidemicis 
Hungáriáé; Commentarius in Wernherum 
de admirandis Hungáriáé Aquis. 

Czvittinger, S p e c i m e n 313. 1. — Weszprémi, 
Succincta Medieorum Biogr. I. 144. 1. — 
Ballus, Paul, Beschreibung der Stadt Press-
burg. Pressburg. 1822. 168. 1. — Pozsony e 
Környéke. Pozsony, I860. 191., 230., 234. 1. — 
Szinnyei Könyvészete . 

Rayger Károly, orvosdoktor, előbbinek 
és Bohaim Judit Katalin fia, szül. 1675-
ben Pozsonyban ; tanult 1693-tól az alt-
dorfi egyetemen három évig; azután orvosi 
ismereteit Olaszországban és Belgiumban 
gyarapította s 1698-ban Altdorfban nyert 
orvosdoktori oklevelet. Visszatérve hazá-
jába orvosi gyakorlatot folytatott; több 
főúrnak, így Pálffy Miklós nádornak is 
házi orvosa volt. A Komárom mellett 
Ó-Szőnyben 1701. október 26. összenőtt 
két leányt, kik 1723. február 13. haltak el, 
ismertette R. hátrahagyott irataiból 1757-
ben Torkos főorvos a londoni Philosoph. 
Transactions cz. folyóiratban (Vol. I. 
Part. 1. 311.. 1.). Meghalt 1731. febr. 5. 
— Munkái: 1. Exercitatio Anatomico-
Physiologica De Fluidorum Catholicorum 
foetus motu, Qvam Praeside Joh. Mauri-
cio Hoffmanno . . . Publicae Ventilation^ 
In Alma Noricorum Vniversitate Alt-

dorffina Add. XXIV. Apr. A. C. M. DC. XCV 
exponet. Altdorf. — 2. Dissertatio Inau-
guralis Medica De Labrosulcio seu Cheilo-
cace, Qvam Sub Divini Nu minis Praesidio 
Consensu et Autoritate . . . in Incluta 
Norimbergensium Universitate Altdorffina 
Pro Licenţia Sum mos In Arte Medica 
Honores Et Privilegia Doctoralia Rite 
Consequendi, Publico et Solenni Erudi-
torum Examini subj iciet . . . ad diem 28. 
Martu, A. C. M.DC.XCVIII. U. ott. 

Weszpremi, Succincta Medicorum Biogr. I. 
152. 1. — Ballus, Paul, B e s c h r e i b u n g d e r 
Stadt Presshurg, 168. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete 629. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár III. 2. rész 473., 519. 1. 

Raymann János Ádám, orvosdoktor, 
született 1690-ben Eperjesen (Sárosm.); 
miután tanulmányait a hazában bevé-
gezte, külföldre ment és Belgiumban 
látogatta az egyetemet. Leidenben 1712. 
decz. 16. doktorrá avatták. Visszatérve 
hazájába Eperjes városa, majd Sáros-
megye főorvosának nevezte ki. A császári 
természettudományi társaság 1719. okt. 
18. tagjának választotta. Meghalt 1770. 
ápr. 23. — Czikkei az Ephemerides Acad. 
Imp. Nat. Curiosorumban (Cent. IX. Obs. 
45. De dubia auri vuarum vegetabilis 
existentia, 46. De medicina efficaci, in 
ophthalmia non semper aequaliter effi-
caci, 79. De rheumatismo coxendicis 
muliebri, Vol. I. Obs. 170. De dubia 
hydropis pectoris et pericardii diagnosi, 
Vol. II. Obs. 130. De pathologia stran-
guriae in grauidis, Vol. III. obs. 128. De 
vomitus sabacei origine, Vol. IV. Obs. 8. 
De Artemisia alba fomitis loco optime 
adhibenda, Obs. 9. Abscessus omenti 
história et diagnosis, Obs. 10. De enormi 
haemorrhagia, levem linguae laesionem 
excipiente, Obs. 11. História febris con-
tinentis, haemorrhagia narium et sudore 
indicatae, Vol. V. Obs. 41. De Morosi 
paralysi linguae familiari, Vol. VI. Obs. 
1. De aphiona ebriorum, Obs. 2. De 
subsidiaria, eaque tutissima Lochiorum 
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per aluum evacuatione, Obs. 3. De Hae-
morrhagia penis periodica, Obs. 129. 
Fallacia Auri vuarum vegetabilis, ulterius 
demonstrata, Vol. VIII. Obs. 40. De 
Lochiorum absoluta necessitate et ema-
nationum salutari terminatione, Obs. 87. 
De Lochiis in utero suppuratis et per 
hypogastrium demum expurgatis, Vol. 
IX. Obs. 21. Petechiarum mendacium 
história, earumque a sinceris differentia, 
Obs. 22. De Anginae in pulmonum in-
flammationem metaptosi, Obs. 76. De 
uteri ascite in gravidis minus, ac extra 
impregnationem, noxio); a Nov. Act. 
Imper. Nat. Curiosorumban (Tom. III. 
Obs. 52. Specimen generale examinis et 
scrutinii praecipuarum in Incl. Comitatu 
Sárossiensi scaturientium Acidularum); 
az Acta Vratislaviensis Nat. et Artisban 
(Tractatus de Succino Carpathico vege-
tabili); az Annales Physico Medicae 
Vratislaviensesben (1717. História medica 
Variolarum Eperiesini in superiore Hun-
garia epidemice anno 1717. grassatarum, 
Descriptio fulminis, quod d. 17. Julii an. 
1717.notabilia TurriEperiesiensi impressu 
signata, História Monştri, die 4. Julii anno 
1717. Eperiesini in lucem editi, História 
et cura febris biliosae, mense Septembre 
anno 1717. observatae, História morbi 
melancholici, De Ventis statis vernalibus 
et insolitis in Eperies. Phymatis hepatici 
purulenţi história, 1718. Historica expo-
sitio proventuum terrae in Hungaria 
superiore a. 1718., Historica Relatio de 
Vindemia superioris Hungáriáé a. 1718., 
De Fallacia auri vegetabilis vitium in 
Hungaria, 1719. História et explicatio 
medica apoplexiae in Eperies. a. 1719. 
epidemice sevientis, História vermium 
intestinalium hieme a. 1719. in pueris 
observatorum, De purpura vernali in 
Julio a. 1719. Eperiesini observata, De 
enixo foetu mortuo, subsecuturis puer-
perae lochiis, et signis vitalitatis foetus 
et mortis in utero, História Dysenteria 
epidemicae M. Aug. in Eperies. a. 1719., 

Disquisitio variolarum Mense Octobre et 
sequentibus a. 1719. Eperiesini grassa-
tarum, 1720. De Morbis oculorum in 
Eperiesini an. 1720. frequentibus, De 
purgante foecum cerevisiae recentis vir-
tute, Notitia praeliminaris de edendo 
Medico suo clinico sub titulo : Medicus 
clinicus, seu Collectiones praedictionum 
et praenotionum Hippocraticarum, qua-
rum ope Medicus ad lectum aegri mor-
bos dignoscere et eorum exitum praedi-
cere valeat, História febris biliosae 
Eperiesini Mens. August, et. Sept. an. 
1720. grassantium, De proventu Vini 
Hungáriáé inferioris an. 1720., De Rheu-
matismis et doloribus artuum arthriticis 
Eperiesini in Hungaria an 1720. frequen-
tibus, 1721. Meteorologicae consideratio-
nes Mens. Januar an. 1721., De foecundi-
tate uteri h umani in Hungaria observata, 
De Halone solari, die 13. Maii an. 17*1. 
viso. História infantis, Ilydrocephalo 
intermo defuncţi, História Variolarum 
Eperiesini an. 1721. epidemice grassa-
tarum, earumque origine, curatione per 
vomitum, et inoculat.ione, Descriptio Vin-
demiae superioris Hungáriáé an 1721., 
1722. História morborum epidemiorum 
an. 1722. Mens. Febr. et Mart, grassa-
tarum, História catarrhi suffocativi, Mens. 
Februar, an. 1722., Depositio medico-
legalis ratione veneficii imputati, De 
incurabili et chronica alui obstructione, 
História vindemiarum superioris Hun-
gáriáé an. 1722., De venti Borealis et 
Australis, diuersa in Mercurium Baromet-
rorum efficatia, eiusque caussa genuina, 
De canibus rabie correptis in Hungaria, 
eorumqae cura specifica, Renunciatio de 
foetu obstetricis culpa in utero mortuo, 
De excrescentia ranulae sub lingva spon-
giosa, sectione curata, 1723. Historica 
enarratio febris catarrhalis scarlatinae, 
Eperiesini in Hung. Mens. Jul. et sequen-
tibus an. 1723. grassatae, História 
phymatis parulenti hepatici continuatio, 
De proventibus Terrae in superiore Hun-
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garia et vini in primis Hungarici an. 1723., 
1724. De Dysenteriis Mens. Januar, an. 
1724. observatis in Eperies., De Iride 
lunari Mens. Januar, an 1724. observata, 
De euporisto Colicae remedio, De dolo-
ribus rheumaticis serosis eorumque per 
vesicatoria curatione, De procreatione 
vini an. 1724., De insolite crassa Populo 
nigra in Comitatu Zempliniensi, De 
aphonia verminosa spasmodica, De effec-
tibus pulueris Hellebori albi per incuriam 
deglutiti, De indicatione Cephaleae in-
veteratae per abscessus, De luxatione 
ossis femoris ex longiori dolore ischiadico, 
1725. De morbillis Eperiesini an. 1725. 
in hieme grassantibuş, De salutari vomi-
toriorum usu in pleuritide, De morbis 
et in primis febribus catarrhalibus be-
nignis, Mens. Jul. et sequentibus an. 
1725. occurrentibus, De utilitate venae 
sectionis in gravidis, História procreationis 
vini in superiore Hungaria an. 1725., 
De Sarcomphalo, seu excrescentia um-
bilici fungosa,1726. De morbis hiemalibus, 
et in primis in tussi conuulsiva infantum, 
De intensitate frigoris, orta e nimia ni-
vium copia an. 1726. in superiore Hun-
garia observata, De accenso aere, contento 
in salis fodina Soovariensi in Hungaria, 
De constitutione aestatis epidemia in 
Eperies. an. 1726., De sterilitate an 1726. 
in superiore Hungaria, et procreatione 
vini anni eiusdem, Observatio de flore 
salis in fodinis soovariensibus repertae, 
Observationes Barometricae, Thermome-
tricae et tempestatum diariae ab an 1717. 
ad an. 1726. singulis separatim Tenta-
minibus leguntur insertae). — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica De praecipuis 
diversitatis morborum fundamentis et 
curatione diversa. Lugduni Batavorum, 
1712. 

Weszprémi, Succiiicta Medicorum Biogr. I. 
154., III. 313. 1. — PoggendorfT, Biogr.-Litera-
risches Handwörterbuch. Leipzig, 1863. 577.1. 
— Természettudom. Közlöny 1871. 493. 1. — 
Szinnyei Könyvészete . 

Raymann János Ádám, orvosdoktor, 
eperjesi származású, előbbinek mostoha 
testvére. — Munkája: De origine dysen-
teriarum cautoque in his passi hungarici 
usu. Halae Magdeb. 1750. 

Szinnyei Könyvészete . 

Raymann Sámuel, orvosdoktor, az 
első R. János Ádám fia, eperjesi szár-
mazású, hol 1740-ben meghalt. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica qua 
praeiudicatae quaedam de venae sectione 
opiniones expendentur. Halae Magd. 1738. 

Szinnyei Könyvészete. 

Raymund József, orvosdoktor, soproni 
származású. — Munkája : Dissertatio 
inaug. medica de exanthematibus febri-
libus. Viennae, 1768. 

Szinnyei Könyvészete. 

Rázel István, ispán O-Kigyóson (Békés-
megye). — Czikke a Kertész Gazdában 
(1870. Dinnyetermelés); a Gazdasági 
Lapokban (1870. Vidéki tudósítások Kí-
gyósról); az aradi Alföldben (1881. Tudó-
sítás Szék udvarról). 

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

Rázel József, róm. kath. plébános, 
szül. 1838. febr. 23.; felszenteltetett 1861. 
augusztus 28. ; miután segédlelkész volt, 
Berettyó-Szent-Mártonban lett plébános, 
még azon évben Uj-Ki.gyóson admini-
strator, 1872. plébános Tasnád-Szántón, 
1883-ban Tótteleken (Biharm.), hol 1890. 
jan. 31. meghalt. — Czikkei az Idők 
Tanujában (1860. 155—180. sz. Ázsiai 
levelek a keresztények üldöztetéséről 
Keleten, különösen Syriában, Beyrutb, 
Damaskus és Zahlehből); az István bácsi 
Naptárában (1889. Göndöcs Lajos élet-
rajza) ; a Kath. Lelkipásztor közölt tőle 
egyházi beszédeket (1867—68); 1884-ben 
a Korunk munkatársa volt. — Munkái: 
1. Két barátné. Elbeszélés. Németből 
átdolgozta. Békés-Gyula, 1863. (Ifjúsági 
Könyvtár I.). — 2. A rabszolga-keres-
kedő, vagy ész szív nélkül. Jellemrajzok 
Éjszak-Amerika déli államaiból az éret-
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tebb ifjúság számára. Irta Arnbach Ede, 
németből ford. Pest, 1864. — 3. A nász-
út. Tört. regény a XVI. századból. Bolan-
den Konrád után ford, és kiadta. Gyula, 
1865. — 4. A padlásszobában. Napló-
jegyzetek. Nagyvárad, 1870. — 5. A basa. 
Elbeszélés a nép számára. Bolanden Kon-
rád után ford. Bpest, 1876. — 6. Törté-
neti szent beszéd a tasnád-szántói r. k. 
egyház visszaállításának félszázados öröm-
ünnepe alkalmából. U. ott, 1879. — 7. 
A gyermekrabló. Népismei és természet-
rajzi elbeszélés Szumatrából az érettebb 
ifjúság számára. Francziából Eliée Ber-
thet nyomán ford. Bpest, év n. — Szer-
kesztette és kiadta az Ifjúsági Könyvtár 
néhány füzetét 1863-ban Gyulán. 

Petrik Könyvészete . — Kiszlingstein Könyvé-
szete. — Schematismus Cleri Dioec. Magno-
Varadinensis 1889. 124., 1891. 146. 1. — M. Sión 
1892. 145. 1. 

Rázga Pál, ág. ev. lelkész, szül. 1798. 
decz. 10. Bazinban (Pozsonym.); járt a 
modori gymnasiumban, majd folytatta 
Pozsonyban a tanulást, hol a theologiát 
is végezte. Idehaza nem kapott alkalmazást, 
azért az osztrák Plankenburgba ment 
tanítónak, majd ismét Bécsben hallgatott 
theologiát s végre 1823-ban pappá szen-
telték. A karinthiai Trebesingben négy 
évet töltött mint rendes lelkész és 1827-
től nyolcz évet Zlánban. Ekkor hazájába 
visszahívták és Modor városa megválasz-
totta papjává. Híveivel 1835-ben meg-
alapította a pozsonymegyei esperességi 
özvegy- és árvanyugdíjintézetet. A sors 
azonban ismét idegenbe késztette és 1839-
ben Prágába költözött, a hol a protestáns 
iskolát rendezte s ez ügyben 1840. nov. 
felhívást bocsátott ki híveihez, mely 
nyomtatásban is megjelent; e helyen hét 
évig lelkészkedett. Végre 1846-ban Pozsony 
evang. német egyháza hívta meg lelki-
pásztorának. Jellemző, hogy mindjárt első 
prédikácziójában szenvedélyes hazafiságát 
hangoztatta: «Erőm, tehetségem a tied, 
szeretet gyülekezet; életem a hazámé!...» 

Két évig, ha német szóval is, de lelkesen 
intette híveit a hazaszeretetre. 1848-ban 
Kossuth Lajos Pozsonyban az ország-
gyűlésen fölrázta a kedélyeket. R. a láng-
lelkű hazafi, a megváltás napjaként üd-
vözölte a hirtelen beállott fordulatot. 
Csakhamar megalakította a «pozsonyi 
nemzeti egyesület»-et és fönnen hangoz-
tatta, hogy az egyesületnek főczélja: «a 
magyar kormány törvényes intézkedései-
nek, haszükségeltetik, fegyverrel isérvényt 
szerezni». Néhány nap múlva a tagok 
száma 400-ra szaporodott, elnökül őt 
választották. O szervezte a nemzetőrséget 
is; ezeket küldte a Húrban, Stur és Hodzsa 
rabolva pusztító tót csőcselékje ellen 
Szenicz tájára. Pozsonyban ez alatt a 
forrongás tetőpontjára hágott. Kossuth a 
zöldfa-fogadó erkélyéről gyújtó beszédet 
intézett az összegyűlt tömeghez s rögtön 
utána Rázga állt Kossuth mellé s a be-
szédet németül tolmácsolta. E beszéd 
után annyi önkéntes honvéd jelentkezett, 
hogy hatalmas magyar sereg indulhatott 
Schwechat felé, a hol az osztrákok tábort 
ütöttek. A győzelem után sóvárgó sza-
badsághősök Köpcsényben gyűltek össze. 
R. odasietett, hogy jelen legyen az indu-
lásnál. Az ő hadserege volt az, ő terem-
tette elő és meg akarta áldani a magyar 
fegyvereket. Egy ágyúra állt föl a lelkes 
pap, hogy e rögtönzött szószékről intézzen 
beszédet a honvédekhez és imát mondjon 
a győzelem reményében. Változó sze-
rencse kisérte a magyar hadakat. Végre 
1848. decz. a visszavert császáriak ismét 
átlépték a magyar határt. A Pozsony felé 
közeledő osztrák hadsereg elől sokan el-
menekültek. R. elhatározta, hogy maradni 
fog, bár Komárom felé elmenekülhetett 
volna; barátai figyelmeztették erre, de ő 
hallani sem akart a menekülésről. Weiden 
gróf bevonult Pozsonyba 40,000 katoná-
jával. A város kapitánya akkor Vecsera 
volt (a meyerlingi katasztrófa hősnőjének, 
Vecsera Mari bárónőnek nagyatyja); ez 
nagy buzgón rendelkezésére állt Weiden 
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grófnak és még este gondoskodott, hogy 
R. börtönbe kerüljön. Ferenczy városi 
tanácsos egész csapat katona élén be-
rontott az Apácza-pálya 24. sz. lelkész-
lakba. Csak annyi időt engedett a gaz-
dának, hogy nejétől és öt gyermekétől 
elbúcsúzzék. A városházára vitték és 
azonnal vallatás alá fogták, de csakhamar 
a vizi kaszárnyába kisérték át, hol néhány 
hónapig sínlődött nyirkos börtönében. Az 
emberséges Weiden gróf helyébe az 
«erélyesebb» Haynau bárót küldte a bécsi 
kormány s még az nap összeállott a hadi-
törvényszék, hogy az összes foglyok fölött 
megkezdje az ítéletmondást. A haditör-
vényszék elnöke, Windischgrätz tábornok, 
megsajnálta a szerencsétlen lelkészt és 
alkalmat akart neki adni, hogy «kitisztázza» 
magát. De R. nem akarta elismerni, hogy 
hazájának védelme által bűnt követett el. 
Végre Haynau elé került a pör. Uj terhelő 
tanúk léptek föl a fogoly lelkész ellen, 
Megerle a német színház igazgatója és 
Baumann komikus, a kik azzal álltak elő, 
hogy R. az uralkodó családról több ízben 
sértőn nyilatkozott. Többé nem lehetett 
megmenteni a szerencsétlent. Az ítélet 
kötél általi halálra szólt. Az evangelikus 
egyház notabilitásai, majd a nők sere-
gesen keresték föl Haynaut kegyelemért; 
de mindez hasztalan volt. R. nyugodtan 
fogadta az ítélet kimondását. 1849. jún. 
17. éjszaka fölvitték őt a vár börtönébe, 
hol utolsó óráit töltötte. A parancsnok 
Simkó Vilmos evang. lelkészt rendelte 
melléje, a ki följegyezte mind, a mit a 
végzetes éjszakán együtt beszéltek: «Nem 
is én vigasztaltam R-t, hanem ő engem, 
hisz én egészen meg voltam törve». Más-
nap jún. 18. a vár mögötti Szamárhegyen 
kivégezték. A pozsonyi jogászok minden 
évben, halottak napján, fölkeresik sírját, 
1893 óta pedig emlékszobor dicsőíti őt, 
a ki hazája dicsőségét kereste és életét 
is áldozatul adta. — Az Unser Friedens-
und Trauerfest. Pressburg, 1848. cz. mun-
kában (Altarliturgie). — Munkái : 1. 

Gedächtnisspredigt auf Friedrich Wilhelm 
III. gehalten am 19. Juli 1840. Prag, 1840. 
— 2. Rede bei der feyerlichen Einweihung 
des neuen Schulhauses nebst Pastor-
wohnung der deutschen evang. Gemeinde 
A. C. in Prag am 9. Okt. 1843. U. ott, 
1843. — 3. Die Aufgabe des evang. 
Geistlichen den Forderungen der Zeit 
gegenüber. Antrittspredigt, in der ev. 
Gemeinde A. C. zu Pressburg, den 6. 
Sept. 1846. Pressburg. 

Slovnik Nauc'ny P r á g a , 1859. V I I . 176. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Budapesti Hirlap 1893. 82. 
SZ. ( P r é m J ó z s e f ) . — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 423. 1. 

Rázsó Imre, az országos m. kir. nö-
vénytermelési kísérleti állomás vezető-
helyettese és a kassai m. kir. gazdasági 
tanintézet tanára; előbb (1901) a kolozs-
monostori m. kir. gazdasági tanintézet 
rendes tanára volt. Három ízben utazott 
az országos gazdasági egyesület meg-
bízásából és a földmívelési miniszter 
támogatásával Német- és Csehországban 
1896. jún., aug. és okt., 1897. február, 
márcz. — Czikkei a Kisérletügyi Közlemé-
nyekben, kiadja a földmívelésügyi minisz-
térium (1898. A szuperfoszfát termés-
fokozó hatásának kipróbálása az őszi 
gabonafélék alá, Burgonyatermelési kí-
sérletek, Borsós csalamádé termelési kí-
sérlet, 1899. Termelési kísérlet «petkusi» 
rozszsal. Termelési kísérlet szöszös bük-
könynyel, Szőlőtrágyázási kísérletek, Gyü-
mölcsfa-trágyázási kísérletek, 1902. Össze-
hasonlító takarmányrépa-termelési kísér-
let) stb. — Munkái: 1. A műtrágyázás-
ról, különösen pedig a szuperfoszfát al-
kalmazásáról. Magyar-Ovár, 1899. (Nép-
szerű Gazdasági Előadások 5.) — 2. 
A szuperfoszfát alkalmazásáról. Nyitra. 
1899. — 3. Czukorrépa-magtenyésztés és 
a czukorrépa-átadás bajai. Német- és 
csehországi tanulmányai alapján. Kiadja 
a m. gazdasági egyesület. Bpest, 1899. 

— 4 .A legfontosabb szálas takarmány-
növények termesztése. Kolozsvár, 1901. 
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(Az erdélyi gazdasági egylet könyvkiadó 
vállalata 42.) 

A m. n. múzeumi hirlap-köuyvtár példa 
nyaiból. 

Rázsó Lajos, ev. ref. prédikátor Bis-
sén (Baranyam.). — Munkája: Érdem-
koszorú, mellyet ama virtusokkal gazdag 
méltóságos Siskovics tek. Guganovich és 
bajsai Yojnits fényes famíliáknak ágairól 
tek. Gödry Siskovics Pál úrnak cs. és 
kir. fels. udvarnokának Gödry jószágába 
tett beiktatása alkalmatosságára fűzött 
1808. máj. Szeged. (Költemény.) 

A m. n. múzeum kézirati példányáról. 

Rázsó Zoltán, uradalmi gazdatiszt. — 
Munkája : Gazdasági növények termelése 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye gazd. 
egyesülete által rendezett téli gazdasági 
előadások alkalmával összeállította és 
előadta. Kiadta a Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegyei gazdasági egyesület. Szolnok, 
1898. 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

Reách Dezső, L. Ráskai Dezső. 
Rebrich József, orvosdoktor, karlo-

viczi (Szerémm.) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. de aqua respectu 
duntaxat politico sumta. Budae, 1835. 

Rupp Nep. János, Beszéd. Buda, 1871. 158. 
lap. (Neve Rebzicsnek írva.) — Szinnyei 
Könyvészete. 

Rechenius Tóbiás, késmárki (Szepes-
megye) származású, ki 1596. aug. 2. irat-
kozott be a wittenbergi egyetemre. — 
Latin költeménye van az In Actum So-
lennem Ornatissimi Juvenis . . . Gabrielis 
Weidenbachi . . . Witebergae, 1596. cz. 
munkában. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 100. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 1. rész. 265. 1. 

Rechnitz Ede, orvosdoktor, született 
1848. június 19. Rév-Komáromban, a 
gymnasiumot Pápán és Győrött végezte, 
Bécsben hallgatta az orvosi tudományo-
kat és ugyanott 1872-ben orvosdoktorrá 

avatták. 1874-ben Pápán (Veszprémm.) 
telepedett le s azóta ott működik mint 
gyakorló orvos. — Czikkei a Pápai La-
pokban (IX. évf. 47. sz. Városunk szépé-
szeti ügyében, vezérczik, XI. A közegész-
ségügy rendezéséről, XII. 17., 18. sz. A 
hazai gyáriparügyről). 

Pesti Alfréd, Magyarország orvosainak Év-
könyve. Bpest, 1899. 268. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Rechnitz Ignácz. — Czikkei a M. 
Nyelvőrben (1896. Magyar szó a hajdu-
megyei oláhoknál, 1897. Macaroni szók, 
1900. Közmondások eredete); az Ethno-
graphiában (1897. Egy zsidó krónika 
adatai a hunnok és magyarok történeté-
hez, 1900. Hajdu-Szovát néprajzához). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 
Rechnitz János, orvosdoktor, pozso-

nyi származású, 1835-ben Pesten nyert 
orvosdoktori oklevelet és mint gyakorló-
orvos Pesten telepedett le. — Czikkei 
az Orvosi Tárban (1839. Gondolatok az 
orvosi tapasztalás felett, 1842. A gyógy-
tudomány és az úgynevezett élettani 
iskola jelen irányáról és könyvismertetés, 
1846. A végbél-sipolyokról, Az orvosi 
rend korviszonyairól s reform szükségé-
ről, 1847. A gyermekek ránggörcseiről 
életök első korszakában, 1848. A keleti 
cholera) ; a M. Orvos-Sebészi Évkönyv-
ben (1844. Schönlein kórodai előadásai; 
ellenzői és védelmezői, A lassú s a vér-
hiánytóli gyermekágyvízkórról, A hagy-
máz természete- és orvoslásáról); a 
Zeitschrift für Natur- und Heilkundeban 
(1852. Zur Therapie des Typhus, 1853. 
Über die orientalische Brechruhr.) — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
cancro in genere. Budae, 1835. 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend Név-
sora 1840-re Pest, 66. lap. — Rupp, Beszéd, 
158. 1. — Szinnyei Könyvészete . 

Rechnitzer Móricz, a körmendi zsidó 
hitközség elnöke volt 1866-tól több évig. 
— Munkája: Meine Erlebnisse unter 
meinen Glaubensbrüdern in der hiesigen 
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Gemeinde Körmend, im Jahre 1901. Kör-
mend, 1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Reckert Dániel. — Czikkei a Ver-
handlungen und Mittheilungen für Natur-
wissenschaftenben (VI. 1855. Botanischer 
Ausflug auf das Gebirge Koren bei Rodna, 
IX. 1858. Über Sorghum sacharatum 
chinesisches Zuckerrohr, 1867. Bota-
nisches Vorkommen und das Auftreten 
einer neuen Physalis.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Reckert E. Károly Nagy-Szebenben. 
— Czikke a Verhandlungen und Mit-
theilungen für Naturwissenschaften (Her-
mannstadt, 1867. Der Theer und einige 
seiner Produkte.). — Munkája: Chemische 
Untersuchung der Heilquellen nächst 
Mehadia. Hermannstadt, 1863. 

Szinnyei Könyvészete . 

Récsei Ede, kegyes tanítórendi áldozó-
pap és tanár, Szül. 1868. márczius 15. 
Zsámbékon (Pestm.); gymnasiumi tanul-
mányait Váczon befejezvén, 1888. aug. 
27. a kegyesrendbe lépett Váczon. A 
novitiatus eltöltése után Nyitrára ment, 
a hol két évig hallgatta a theologiát. 
1891. szept. Kolozsvárra került, hol az 
egyetemen a latin és német nyelvet és 
irodalmat hallgatta. 1892-ben Magyar-
óvárra helyezte a rend kormánya helyet-
tes tanárnak. 1893. júl. 9. áldozópappá 
szenteltetett. Egy évi tanári működés után 
ismét az egyetemre ment vissza, hogy 
tanulmányait befejezze. 1894. szept. 
Lévára helyezték ; ekkor megszerezte a 
tanári oklevelet. 1895— 98. Váczon tanár-
kodott, honnét a rencl kormánya a rendi 
növendékek tanulmányi felügyelőjének 
és tanárnak Kecskemétre rendelte, 1903-
ban pedig Kolozsvárra, hol a latin és 
német nyelvnek rendes, a franczia nyelv-
nek rendkívüli tanára, a rend gyakorlati 
tanárképzőjében szintén tanár; az erdélyi 
múzeum-egylet, a m. tanítók turista-egye-
sülete és az EKE választmányi tagja. — 

Czikkei a M. Államban (1901. 77—80. sz. 
Oberammergau és passiójátéka, 94. Mün-
chen szebb kath. templomai, 115. Lin-
derhof); az Alkotmányban (1901. 83. sz. 
Grácz, 136. sz. A müncheni Nibelungen-
termek, 1902. 197. sz. Borszék, 1903. 87. 
sz. Százéves etiquette); a M. Szemlében 
(1901. 26., 27. Admont és könyvtára, 32., 
34. Salzburg 1902. 23—27. München); 
a Váczi Közlönyben (1902. 11. 12. sz. 
Sz. Wolfgang és a Schafberg, 1903. 10. 
sz.Ibolyázás); aTurista-Közlönyben(1901. 
Dunántúli kirándulásaim, 1902. Borosznó, 
Zólyomi bolyongásaim, 1904.) — Mun-
kája : Erzsébet királyné turista-útjairól, 
a m. tanítók turista-egyesületének pálya-
adíját nyerte. Bpest, 1905. Több képpel. 
(Ism. Vasárnapi Újság 1904. 52. sz.). 

Vajda N é v k ö n y v e 114. 1. — A magyar 
kegyes-lanitórend Névtára. B p e s t , 1905. 23. 1. 
és Német Károly tanár szives közlése. 

Récsei Viktor Alfonz, bölcseleti doktor, 
szent Benedek-rendi áldozópap és könyv-
tárnok, szül. 1858. júl. 11. Nagyszombat-
ban (Pozsonym.); középiskoláit szülő-
városában járta és 1874-ben a VI. gym-
nasiumi osztályból fölvétetett a szent 
Benedek-rendbe. A VII. és VIII. osztályt 
a pannonhalmi lyceumban végezte és 
Győrött tett 1876-ban érettségi vizsgálatot. 
Négy évig készült a theologiai tanulmá-
nyok mellett az államilag elismert tanár-
képző főiskolán Pannonhalmán a tanári 
vizsgálatra. A felső cursus V. esztendejét 
a győrszentmártoni leányiskolán töltötte 
el tanítással és ugyanekkor jelentkezett 
az orsz. tanárvizsgáló bizottságnál Buda-
pesten alapvizsgálatra. 1881. júl. 11. 
szenteltetett áldozópappá pápai felmen-
téssel, mert ekkor még csak 23 éves 
volt. Az 1881—82. iskolai évben a kőszegi 
benczés gymnasiumban hitszónok volt s 
egyúttal Lichtenstein Alajos herczeg fiait 
Edét és Frigyest a gymnasium első osztá-
lyainak tárgyaiból mint házi tanár oktatta. 
Közben félévet Dél-Tirolban, a nyári hó-
napokat Stájerországban töltötte a her-
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czegi családnál. 1884-ben a soproni fő-
gymnasiumhoz tanárnak (ez évben Ritschl 
családi nevét Récseire változtatta), majd 
1887-ben betegeskedése miatt Zala-Apátiba 
levéltárnoknak helyeztetett át. Kis-Cell-
ben és Kassán való tartózkodása után 
(hol a 20,000 kötetes püspökségi könyv-
tárt rendezte) 1891-ben visszatért a ta-
nári pályára és az esztergomi főgymna-
siumhoz került. 1894-ben a classikus 
archaeologiából, művészettörténetből és 
oklevéltanból bölcseleti doktorrá avatták, 
miután a tanári szakvizsgálatot már 
1887-ben a budapesti egyetemen letette. 
1894 óta a pannonhalmi főapátság könyv-
tárának igazgatója és a levéltár őre. 
A m. tudom, akadémia irodalomtörténeti 
bizottságának segédtagja, a műemlékek 
országos bizottságának kinevezett, az 
orsz. archaeol.-társulat és a budapesti 
philologiai-társaság választmányi tagja, 
az esztergomi régészeti és történelmi 
társulat tiszteletbeli, a római archaeolo-
giai akadémia levelező-, az athenaei 
görög archaeologiai társulat külső tagja. 
— Czikkei a következő hírlapok- és 
folyóiratokban: M. Állam (1878. 261. sz. 
Kis Róma lépést tart a kis pápával 

1886. 27. Előfizetési felhívás vasmegyei 
írók bio- és bibliographiai gyűjteményre, 
1887. 218. Bérmálás Stájerországban, 
1888. 277. Néhány régibb egyházi írók : 
Libeniczky János, Némethy Ferencz, 
Répszeli László, Kenyeres József, Klaus 
Ignácz, Kelcz Imre, Szegedy János, 1889. 
1. A kassai püspök új otthona, 1890. 
48—50. A tihanyi apátság könyvtárának 
ős nyomtatványai és ritkább művei, Az 
új főpásztorok : Steiner, Dessewffy, 1892. 
8. sz. Eredeti adat a hazai reformáczió 
történetéhez: Summaia azon articulusok-
nak, kikről vetekedések támadtanak az 
august, tanétok között Keresztúr 1598. 
cz. unicumról); M. Korona (1879. máj. 
Aschner Tivadar emlékezete, 268. sz. 
Egy történelmi mű ismertetése); Religio 
(1880. Egy csendben működő társulat, 

Szent Benedek születésének XIV. száza-
dos évfordulója és a magyar Monte-
Cassino, 1887. Füssy Tamás, XIII. Leó 
pápa élete, 1893. Szelepcsényi György 
Magyarország herczegprimásának sírem-
léke Maria-Cellben, 1894. Halbig Cyprián 
az új tihanyi apát, Villányi Szaniszló 
bakonybéli apát életrajza); M. Sión (1880. 
Kis-Róma néhány vallásos emléke, 1891. 
Eredeti adat a hazai reformatio történe-
téhez, 1896. A pannonhalmi szt. Bene-
dekrend történeti monográfiája, 1899. 
Nicolaus de Hungaria benczés apát XV. 
századbeli kézirata Münchenben, Újabb 
adatok szt. Adalbert püspök életéhez, 
Magyarországi főpapok a középkorban); 
Kőszeg és Vidéke (1881. A Kőszegen és 
vidékén született vagy működött írók 
élete és irodalmi munkássága; Giseke volt-e 
Kőszegi,1882. Egy-két szó a nemzeti kérdés-
ről. Jurisics Miklós, Munkáskérdés, Üti jegy-
zetek, Gries, 1884. Rajnis József, 1886. A 
chernelházi Chernel-család vázlatos törté-
nete, dr. Keszler Károly, Rámóczy-Ram-
mershoffer Valerián, Vasmegyei írók); 
Vasmegyei Közlöny (1882. 45. sz. Hidasy 
Kornél, 1887. 41. Rámóczy Valerián, 47. 
Keszler Károly dr. Phil., 1888. 38. Szün-
idei reflexiók); Századok (1882. Thököly 
Kis-Rómában. 18^3. Jurisics Miklós két 
leveléről, 1889. Thurzó György nádor 
latin epigrammája, 1893. könyvism., 
1898. Egy XV—XVII. századbeli kézira-
tos formuláre Jászóvárott); Kath. Társa-
dalom (1883. 167. sz. Tárcza-levelek az 
árvízkárosult Tirolból) ; Studien und 
Mittheilungen (Raigern, 18^3. Ecclesia 
militans cz. költemények ismertetése, 
Nekrolog tíz tanárról, Bericht aus Mar-
tinsberg, statisztikai adatok) ; Sopron 
(1885. 23., 25. Az első magyar költőnő, 
Petrőczy Kata Szidónia, 1886. 56-—60. 
Sopron 1848-ban, 82. Rámóczy R. Va-
lerián, 1887. 17. Vámbéry Ármin sop-
roni vendégszereplése alkalmából, 29. 
Frankenburg Adolf, 18-8. 6. Viszhang az 
elnök-krízishez, 1889. 63. Látogatás a 
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Ferencz József-intézetben, 100., 101. sz. 
Adalék Csepreg, különösen iskolájának 
történetéhez); Pesti Napló (1885. 224. sz. 
•ötven év Balaton-Füred múltjából, 1888. 
167. sz. Uj római feliratos lelet Sopron-
ban, 245. Korytnicza, 1890. 299. sz. Ó-
egyiptomi képek); Oedenburger Zeitung 
{1885. 12. sz. Daten aus dem Leben wei-
land S. Exc. d. Erzabtes Dr. Chrys. 
Kruesz); Figyelő (1886. Vida József, Beythe 
István, 1887. Inchoffer Menyhért, Lakits 
Zsigmond György, Szelestey László, 1888. 
Asbóth János); Felv.Közlöny(1887.63 sz. 
Bubics Zs. új kassai püspök); Archaeolo-
giai Értesítő (1888. A legújabb soproni 
ásatásokról, 1888. A sopronmegyei rég.-
•egyesület közgyűlése, 1890. A borsod-
harsányi őskori leletről, A perkátai urna-
temető és vaskori lelet Fehérmegyében, 
1891. Bronzkori leletekről Hont- és Nóg-
rádmegyében, 1892. Zalavári emlékek, 
Őskori emlékek Esztergom vidékéről, 
1893. Az esztergomi szent-Lőrincz tem-
plom maradványai, Nagykövesdi feszü-
let, A kassai dómról és az ott újabban 
felfedezett falfestményekről, 1894. Római 
Castrum Tokodon és újabb régészeti lele-
tek Esztergom- és Hontmegyében, Néhány 
antik bronzszobrocska a nemzeti múzeum-
ban, Megkerült római emlékkő, Legújabb 
római lelet Pannonhalmán, 1895. Écsen, 
Győrm. talált római katonai elbocsátó 
diploma, Római fogadalmi oltár Puszta-
Dörögdön, 1896. könyvism.. 1897. Pannon-
halma tövében elterülő Pannónia nevű 
római község és legújabb ásatásaim össze-
függése, «Assarlik in Jonien» és könyv-
ism., 1898. A bőnyrétalapi urnatemető, 
1900. Őskori emlékek asatásáról Bakony-
bélben, Római keramikus leletekről 
Pannónia község területén, 1901. Egy 
Bakonyromándi urnaleletről, 1903. Egy 
értékes régiség-gyűjteményről a Bakony-
ban); Felvidék (1888. Régészeti és 
történeti reflexiók Lichtensteinben töltött 
szünidőben) ; Budapesti Hirlap (1889. 
37. Ferencz Ferdinánd főherczeg, 71. 

Id . S z i n n y e i .7., Magyar Irők XI 

Dukai Takáts Judit, 133. A kassai dóm 
újjáépítése, 179. A bécsi ötvös-műkiállítás 
magyar tárgyairól, 1899. 18. sz. Mikor 
kezdődik az új század? Révai Miklós 
véleménye; 1902. 331, sz. A m. n. mú-
zeum jubiláris könyvkiállítása, 1904. 321. 
A spalatói ereklyék, decz. 24. Fehér Ipoly 
titkos tanácsos); Felvidéki Szemle {1889. 
II. 15. sz. Munkáskérdés és legényegylet); 
Felvidéki Közlöny (1889. I. 10. sz. és II. 
11. sz. A nemzetiségi kérdésről); Kassai 
Szemle (1889. 6. A kassai püspök új ott-
hona, 24. Vámbéry Ármin Kassán); Nép-
iskola (1889. 8. sz. Dr. Németh Antal élet-
rajza és irodalmi működése); Pápai Lapok 
(1889. 7., 8. sz. ugyanaz); Délmagyar-
országi Közlöny (1890. 33. Csermeki és 
tarkői Dessewffy Sándor); Katholikus 
Szemle (1890. Pázmány Péternek ajánlott 
eddig ismeretlen magyar kalendáriom 
1634-re, 1891. és 1894. könyvism.); M. 
Szemle (1891. Ulrich von Lichtenstein 
hazánk történelmében, Ókori arczképek, 
a Graf-féle ó-egyiptomi képek, 1903. Ex-
libris-kiállítás Budapesten, 1904. Hunyadi 
Mátyás czímerpaizsa egy párisi múzeum-
ban); Egyetemes Pbilologiai Közlöny 
(1891. Kisfaludy Sándor és Rousseau, 
1893. Görög költemény szent László leá-
nyáról, 1895. Az athéni múzeumok, 1898. 
könyvism., 1899. Walther von der Vogel-
weide Tegernseeben, 1902. Cicero beszé-
deinek holkhami kézirata, 1903. könyv-
ism., Egy birálat története), Sümeg-Szent-
Gróth (1893. 30. sz. Gyömörey-család 
levéltára); Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek (1893. Kazinczy Ferencz levele 
Rumyhoz, 1895. Kultsár István levele 
Guzmicshoz, 1899. Révai Miklós néhány 
újabb levele, 1900. Levelek Guzmics Izi-
dorhoz, a pannonhalmi levéltárból, 1903. 
Böngészet a pannonhalmi kézirattárból: 
Guzmics Izidor levele gr. Dessewffy 
Józsefhez, Döbrentey Gábor levele Fe-
renczy Jákóhoz, Fejér György levele 
ugyanahhoz, Fényes Elek levele ugyan-
ahhoz); M. Könyv-Szemle (1894. A görög 
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nemzeti könyvtár kézirat-gyűjteménye 
Athenben. A lipcsei könyvkötészet 350 
éves jubileumi kiállítása, 1895. A pannon-
halmi főapátság könyvtára, 1896. A pan-
nonhalmi sz. Benedekrend központi könyv-
tára, válasz); Történelmi Tár (1894. II. 
Lajos adománylevele Vajda Ignácz szá-
mára, Oláh Miklós esztergomi érsek 
adománylevele 1563); Gazdaságtörténelmi 
Szemle (1895, A pannonhalmi főapát-
ságnak hegymesterei számára 1712-ben 
kiadott rendelete, 1903. Egy külföldi író 
véleménye hazánk mezőgazdaságáról a 
XVIII. század végén); Alkotmány (1898. 
86. sz. Forradalom a művészetben); 
Turul (1899. Egy régi kéziratos czímer-
könyv); Dunántúli Hírlap (1900. 14., 15. 
sz. Egy régi féldombormű a pannonhalmi 
templom külső falában); Mittheilungen 
der k. k. Centraikommission (Wien, 1902. 
Ein altchristliches Relief aus Ungarn); 
Katholikus Magyarország (1902. II. A 
pannonhalmi főapátság); Alte und Neue 
Welt (36. Jahrg. Das 900 jährige Jubiläum 
des Benediktiner-Ordens in Ungarn); 
Egyházi Közlöny (1903., Dr. Haudek 
Ágoston, nekrolog); írt még az Egyet-
értésbe és Hazánkba történeti és művé-
szettörténeti czikkeket. — Munkái : 1. 
Sopron ókori neve (Scarabantia) és a 
sopronmegyei római feliratok. «A sopron-
megyei régészeti társulat» első rendes 
közgyűlése alkalmával főtitkárrá válasz-
tásának emlékére, ismerteti. Sopron 1887. 
(Ismertet. Nemzet 1888. 55. sz,). — 2. 
A sopronmegyei régészeti társulat első 
évkönyve. Szerkeszti. U. ott, 1887. — 3. 
Dr. Vámbéry Ármin élete és tudományos 
működése. Soproni szereplése alkalmából 
bemutatja. U. ott, 1887. (2. jav. és bőv. 
kiadás. Kassa, 1889. Németül. U. ott, 
1889.). — 4. Vasmegyei írók. Bio- és 
bibliográfiái gyűjtemény. Összeállítá. Sop-
ron, 1888. (Pártoláshiány miatt befeje-
zetlen maradt), — 5. Felolvasások és 
leírások. I. füzet. Kassa, 1889. (Ism. 
Budap. Szemle LIX.). — 6. A kassai 

püspökségi könyvtár codexeinek és in-
cunabulumainak jegyzéke. Bpest, 1891. 
(Ism. Irodalomtörténeti Közlemények I., 
M. Sión, Századok. Kath, Szemle.). — 7. 
Néhány kiváló emlék Esztergom vidéké-
ről, képpel. U. ott, 1892. (Különnyomat 
az Archaeol. Értesítőből). — 8. Az esz-
tergomi Szent-Lőrincz-templom marad-
ványai. Felkutatta és a «Magyarországi 
műemlékek bizottságának» tett jelentése 
alapján leírta. Három egykorú metszet, két 
helyszíni felvétel és 18 ábrával. Esztergom, 
1893. (Ism.. Kath. Szemle, Századok). — 
9. Pannónia ókori mythologiai emlékei-
nek vázlata. U. ott, 1893. XI képes táb-
lával. (2. jav. és bőv. kiadás 55 autotypiai 
és cinkografiai táblával. U. ott,. 1894, 
Ism. M. Szemle, Archaeol. Értesítő 1894. 
Egyet. Philol. Közlöny, Kath. Szemle, 
Századok 1895.). — 10. Balaton-vidéki 
régészeti kutatásaim némi eredménye. 
Veszprém, 1895-ben. — 11. A kassai 
dóm régi síremlékei ; a kassai szent 
Erzsébet egyház megújíttatásának és fel-
szenteltetésének emlékére. Első füzet. 24 
autotypiai képmásolattal. Bpest, 1896. — 
12. Brevis história archivi archi-abbatiae 
O. S. B. de Monte Pannoniae. Cum brevi 
notitia illius alterius archivi publici regni-
colaris ven. conventus S. Martini de S. 
Monte Pannoniae. Veszprimii, 1896. (Ism. 
M. Sión, M. Könyv-Szemle, Századok, 
Turul 1897.). — 13. Exemplaria duplicata 
bibliothecae centralis Archi-Coenobii O. 
S. B. de S. Monte Pannoniae. U. ott, 
1896. — 14. Győr és Pannonhalma ne-
vezetességei. Az «Orsz. Középisk. Tanár-
Egyesüiet» győri közgyűlése alkalmával 
kiadja a Tanár-Egyesület. Bpest, 1897. 
— 15. Révai Miklós levelei Paintner 
Mihályhoz. A pannonhalmi Szent-Bene-
dekrend központi könyvtárának kiadatlan 
kézirataiból. Bévai Miklósnak sajátkezűleg 
megrajzolt arczképével. U. ott, 1898. 
(Különnyomat az Irodalomtörténeti Köz-
leményekből ; Ism. M. Sión, Egyet. Philol. 
Közlöny). — 16. írás és könyv hajdan 
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és most. Ismeretterjesztő előadás. A 
«codex aureus» egyik díszlapjának auto-
typiájával. Győr, 1899. — 17. Pannónia 
római község maradványai Pannonhalma 
tövében. Bpest, 1899. Fametszettel és több 
cinkogralíai képpel. (Különny. az Archaeol. 
Értesítőből és a Dunántúli Hirlapból). — 
18. Seckau, E m aus és Bfewnow. Szom-
bathely, 1899. Két cinkografiai képpel. 
(Németül. Breslau, 1901. 15 képpel). — 
19. Mozaik görögországi tanulmányutam-
ról. Bpest, 1900. 24 cinkografiai képpel. 
— 20. Külországból. Útirajzok és ismer-
tetések. Bécs, (1900. arczkép és életrajz 
Darvas Aladártól. Levelek görögországi 
tanulmányutamról. Múzeumok Athenben. 
Tyrins. Mykenae). — 21. Báró Wesse-
lényi Miklósnak «Regulus» cz. történeti 
szomorújátéka. Bevezetéssel ellátta és 
először kiadta. Győr, 1901. (Különnyomat 
az Egyetemes Philologiai Közlönyből). 
— 22. Kalászat a pannonbaimi kézirat-
tárból. A pannonhalmi Sz.-B.-R. központi 
könyvtára kéziratgyűjteményének kiadat-
lan leveleiből. Bpest, 1902. Révai Miklós 
egyik levelének hasonmásával. (Különny. 
az Irodalomtörténeti Közleményekből). — 
23. A pannonhalmi főapátság könyvtárá-
nak jegyzéke 1658-ban, Magger András 
Piacid főapát kormánya alatt. Közrebo-
csátja és előszóval megvilágítja. U. ott, 
1902. (Latin czímmel is. Ism. Századok 
1903., Centralblatt für Bibíiothekwesen. 
Leipzig, 1903.). — 24. A pannonhalmi 
központi könyvtár kettős példányainak 
jegyzéke. 1896 óta. U. ott, 1902. — 25. 
A tersató templom emlékkönyve. Fiume 
1902. — 26. Ősnyomtatványok és régi 
magyar könyvek a pannonhalmi könyv-
tárban. Leírta és meghatározta. Bpest, 
1904. — 27. «.Babel és Biblia» uti vázlat-
könyvemben. U. ott, 1904. — 28. Magyar 
vitézek felirata egy római katakombában. 
Esztergom. 1904. — 29. Szent László 
király leányának, Irene császárnénak 
síremléke és bazilikája Konstantinápoly-
ban. Felkutatta. Bpest, 1904. r 30. Ke-

resztény templomépítés az ókorban. U. 
ott, 1904. 19 cinkografiai képpel. (Ism. 
Archaeologiai Értesítő 1905.). — 31. A 
Rákóczy-templom Konstantinápolyban. A 
helyszínén tett kutatások nyomán. U. ott, 
1905. Két fénynyom. képpel. (Különnyomat 
a Budapesti Hirlapból). — Álneve és 
jegyei: Réchey, . . . y . . . z, R. A. V. 
(Kőszeg és Vidékében 1881—82., Szá-
zadokban 1882—83., M. Sionban 1880. 
és a M. Koronában 1879. 268. sz.). 

M. Könyvésiet 1888—89., 1891., 1893—96., 
1898—1900. , 1902. — Pallas Nagy Lexikona X I V -
432. , "XVIII . 495. 1. — Bécsi Közlöny 1899. 307 . 
SZ. a r c z k . — Ipar- és kereskedelmi Naptár 
1900-ra. Szerk. Darvas Aladár. Bécs, arczk 

Récsi Emil, bölcseleti és jogi doktor, 
egyetemi rendes tanár és a m. tudom, 
akadémia levelező tagja, R. József, az 
országos számvevőség építészeti szám-
tisztje és Brencsán Juliánná fia, szül. 
1822. nov. 17. Kolozsvárt; szülei gon-
dos nevelésben részesítették; negyedik 
évében már olvasni és írni tudott, ötö-
dik évében pedig a zongorajátékban oly 
rendkívüli előmenetelt tett, hogy Filtsch 
híres zongorászszal párhuzamba tették. 
Hét évvel lépett szülővárosában a gym 
nasiumba, melyet ugyanott 1835-ben kitű-
nően be is végzett. Édes atyja őt a had-
mérnöki pályára szánta, de a fiú gyenge 
testalkatánál fogva e szándékáról kény-
telen volt lemondani, mire a kolozsvári 
lyceumban hallgatta a bölcseleti tan-
folyamot és a doktori fok elnyerése vé-
gett Pestre jött és már 1837. szept. 17. 
bölcseleti doktorrá avatták. Visszatérvén 
Kolozsvárra, a jogi tudományokat hall-
gatta, azokat 1839-ben bevégezvén, a 
szokásos joggyakorlat megszerzése végett 
Marosvásárhelyt kir. táblai jegyzőnek fel-
esküdött, hol 1841-ben ügyvédi vizsgá-
latot is tett. Ez időben, hajlamát követve, 
lépett az irodalom terére is, és míg Er-
dély több nevezetesebb levél- és könyv-
tárát átkutatta, hogy nagyobb terjedelmű 
történelmi regény írásához anyagot gyűjt-
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son, másrészt megindította Franczia 
Regénycsarnokát. Szépirodalmi törekvé-
sei mellett azonban a komolyabb tudo-
mányokról sem feledkezett meg. Irodalmi 
működésével, melynek elismeréseül Do-
boka-megye és Marosszék táblabirájának 
neveztetett, folytatta saját kiképeztetését. 
E czélból Pestre jött és az egyetemi tan-
folyamot pótló magánvizsgálatot s 1846. 
szept. 23. első jogi doktori szigorlatát 
kitűnő sikerrel állotta ki; és habár már 
akkor első jelei mutatkoztak ama vész-
teljes bajnak, melynek később áldozata 
lett, még azon évben a kolozsvári kir. 
lyceumnál mint az egyházjog és statisz-
tika helyettes tanára lépett a közoktatási 
pályára, majd a politikai tudományoknak 
Huber Ferencz halála által megürült tan-
székére pályázott és ebbeli dolgozata alap-
ján 1847. okt. 27. az érintett tudományok 
rendes tanárává neveztetett ki s a kir. 
kormányszék decz. 30. intézménye sze-
rint tanszékét el is foglalta. De csakhamar, 
midőn ép egy általa szerkesztendő hírlap 
előkészületeivel foglalkozott, a bekövet-
kezett politikai események más térre 
szólították. Az erdélyi unió folytán báró 
Eötvös József vallás- és közoktatási 
miniszter 1848. máj. miniszteri titkárrá 
nevezte ki. R. Budára helyezendő át 
lakását, előbb június 13. Kolozsvárott 
Polyxena unokahúgával, nagybátyja Bren-
csán József számvevőségi tan. leányával 
pápai felmentvény alapján frigyet kötött. 
A közoktatási minisztériumban a felsőbb 
oktatási osztályban annak feloszlatásáig 
működött; azután egy ideig alkalmazás 
nélkül maradt, a pénzügyi minisztérium-
hoz 1849. máj. titkári minőségben tör-
tént áthelyezésének foganatja nem volt; 
szaporodott családja fentartási gondjaival 
terhelve, az időszaki sajtó terén keresett 
foglalkozást, mellette szaktanulmányait is 
folytatta. 1850. febr. 3. báró Geringer 
Antal teljhatalmú császári biztos, az 
állam- és igazgatási jog újonnan rend-
szeresített tanszékének ideiglenes ellátá-

i sával bízta meg; febr. 18. kezdette meg 
előadásait. Két évi helyettesi működés után 
1852. jan. rendes tanárrá neveztetett ki; 
1853. júl. 9. pedig a hátralevő szigorlatok és 
vitatkozások elengedésével jogi doktorrá 
avattatott. Tanítási körébe az ausztriai 
államjog, a közigazgatási és pénzügyi jog 
tartoztak. Tanszékének betöltése.mellett a 
Pesti Napló szerkesztője is volt 1850. 
aug. havában, majd 1851. szept. 9-től 
közel másfél évig, a legsúlyosabb viszo-
nyok közt; ezen idő alatt számos tájé-
koztató, fejtegető, főleg nemzetgazdászati 
vezérczikketírt; de óvatos eljárása daczára 
kétszer lett megintve, sőt 1852. végén 
másnak könnyelműségéből eredt törvény-
széki vizsgálat alá került, melynek a feje-
delem kegyelme vetett véget; azonban a 
lap szerkesztését 1853. febr. 12. Török 
Jánosnak adta át és szabad óráit ismét 
a szépirodalomnak szentelte. Használva 
a tanrendszer előnyeit, a római jog 
taníthatási engedélyeért folyamodott és 
azt 1856. szept. 26. azon megszorítással 
nyerte, hogy leczkéit kizárólag német 
nyelven tartsa. A m. tudom, akadémia 
azon év decz. 15. a törvénytudományi 
osztály levelező tagjának választotta. Az 
októberi diplomával egyidejű kiráyli le-
iratok által egyetemünknél a magyar 
államjog tanítását és a magyar tan-
nyelv teljes visszaállítását eredményez-
ték ; annak előadása Récsit illetvén, 
tevékenységét nagyobb mérvben vette 
igénybe. További intézkedéssel a német 
tanárok eltávozván, a római jog tan-
széke megürült. R., kinek ebbeli taní-
mítási engedélye 1858. szeptember 25. 
csak a római jog egyes részeinek elő-
adására volt szorítva, 1860. márczius 
24-én az egész tudományra kiterjesz-
tetett és 1862. júl. 25. annak rendes 
tanárává neveztetett ki; már előbb tag-
társai őt az 1861—62. tanévre a jog- és 
államtudományi kar prodékánjává meg-
választották és a következő évre ezen 
állásába^ megerősítették. Az 1862. év ta-
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vaszán első jelei mutatkoztak egészsége 
lijabb megrendülésének ; a budai Isten-
hegy üdítő levegője, melyet a Széchenyi-
orom tőszomszédságában hosszabb ideig 
élvezett, nem tévesztette jótékony hatá-
sát; a tanév elején szokott módon meg-
kezdhette tanításait, de már január 24. 
beállott vérhányási roham miatt félbe-
szakítani kényszerült; gondos ápolás 
bajának továbbfejlődését megakasztotta s 
az 1863—64. tanévben ismét megkezd-
hette előadásait; azonban 1864. márcz. 
újra kitört baja és azon év jún. 1. meg-
halt Pesten. A m. tudom, akadémiában 
1866. decz. 3. Pauler Tivadar mondott 
fölötte emlékbeszédet. — Czikkei az Aka-
démiai Értesítőben (1859. II. A jogtudo-
mányról, mint jogtételek forrásáról, 
székfoglaló) ; a Pesti Naplóban (1861. 
68. sz. Még egyszer a pragmatica sanc-
tió); az Ujabbbkori Ismerek Tárába 
is írt czikkeket; czikkei az Egyete-
mes Magyar Encyclopaediábanr(Achaei, 
Alexander Magnus, Actio, Ager sat.). — 
Munkái: 1. Polgári s büntető törvény-
hozási értekezések. Bentham Jeremiás 
kéziratai után kiadta Dumont István, 
francziából ford. Kolozsvár, 1842—44. 
Két kötet. — 2. Lélia. Regény. Sand 
György után francziából ford. U. ott, 
1842. Két kötet. (Franczia Regénytár). 
— 3. Indiana. Ford. U. ott, 1843. Két 
kötet. (Szerző életrajzával és arczképével. 
Franczia Regénycsarnok 1., 2.). — 4. 
Matild, egy fiatal nő emlékiratai. Sue 
Eugen után francziából ford. U. ott, 1843. 
Két kötet. (Bodor Lajossal együtt. Fran-
czia Régénycsarnok 3—10.). — 5. Erin-
nerungsrede., womit die am 18. Febr. d. 
J. (1850.) in der juridischen Facultät 
der. kön. ung, Landes-Universität begon-
nenen Vorlesungen aus der politischen 
Gesetzkunde eröffnet hat. Ofen, 1850. — 
6. A telekadó rendszere Magyarországban 
az 1850. márcz. 4. cs. pátens szerint. 
Pest, 1850. — 7. Politikai gazdászat tan-
könyve. Dr. Kudler József után. Buda, 

1851. Két kötet. — 8. Az ausztriai biro-
dalom közönséges és a koronaországok 
különös alkotmányjogának alaprajza. 
Vezérfonalul hallgatói számára. Pest, 
1851. — 9. Tökéletes útmutató az ideig-
lenes bélyegtörvényhez és minden eddig 
megjelent utólagos rendeletekhez, betű-
sorozatos rendben a közvetlenül fizetendő 
illetékek kiszabására és beszedésére ren-
delt hivatalok táblázati átnézetével. U. 
ott, 1851. — 10. Az úrbéri kárpótlás és 
a megszüntetett úrbéri kötelékből szár-
mazó jogviszonyok szabályozása Magyar-
országon, a szerb-vajdaság és temesi bán-
ságban az 1853. márcz. 2. cs. nyílt paran-
csok által. Előadva és jegyzetekkel ellátva. 
U. ott, 1853. — 11 .Hiúság vására. Regény. 
Thackeray után angolból ford. U. ott, 
1853. Hét kötet. (Sükeivel együtt. Külföldi 
Regénycsarnok 1., 2., 7—10.) — 12. Mont 
Revéche. Regény Sand Györgytől. Fran-
cziából ford. U. ott, 1853. Három kötet. 
(Külföldi Regénycsarnok 4—6.). — 13. 
Printemps Zsófia. Regény. írta ifj. Dumas 
Sándor, francziából ford. U. ott, 1854. 
Két kötet. (Külföldi regénycsarnok 11., 
12.). — 14. Közigazgatási törvénytudo-
mány kézikönyve, az ausztriai birodalmi 
törvényhozás jelen állása szerint külö-
nös tekintettel Magyarországra. U. ott, 
1854—55. Négy kötet. (Ism. Pesti Napló 
1855. 91. sz.). — 15. Nehéz idők, mos-
tani idők számára. Dickens Károly angol 
eredetije után ford. U. ott, 1855. Három 
kötet, (Téli Könyvtár 1—3. Ism. P. Napló 
1855.1. 49. sz , 2. kiadás. U. ott, 1870. 2 k.). 

— 16. Puszta ház. (Bleak house). Regény. 
Dickens Károly angol eredetije után ford. 
U. ott, 1855—56. Tíz kötet. (Téli Könyv-
tár 4—13., 2. kiadás. U. ott, 1870. Hét 
kötet). — 17. Kalmár és báró. Freytag 
Gusztáv «Soll und Haben» cz. regénye 
után németből ford. U. ott, 1856. Hét 
kötet. (Névtelenül. Téli Könyvtár 14—20.). 
— 18. A római jog elvei, tekintettel a 
történeti fejlődésre. Scheurl Adoif után. 
U. ott, 1857. (2. jav. kiadás : «A római 
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jog elemei . . .» cz. U. ott, 1864.). — 19. 
Magyarország közjoga, a mint 1848-ig s 
1848-ban fennállott, rendszeresen előadva, 
Buda-Pest, 1861. (2. kiadás bőv. és ren-
dezve Löw Tóbiás által. U. ott, 1869. 3. 
bőv. és rend. u. attól. U. ott, 1871.). — 
20. A római jog rendszere, tekintettel mai 
alkalmazhatóságára, vázlatban. Puchta 
Fr. Gy. után ford. Pest, 1862. — 21. A 
régi görög irodalom története. Müller K. 
0. és Donaldson J. Y. után angolból 
ford. U. ott, 1861. Két kötet. — Szerkesz-
tette és kiadta a Franczia Regénycsarnok 
12 kötetét 1843—44-ben Kolozsvárt, a 
Külföldi Regénycsarnok 12 kötetét 1853 — 
1854. és a Téli Könyvtár 20 kötetét 
1855—56-ban Pesten. 

Erdélyi Hiradó 1847. 311. Sz . — Újabbkori 
Ismeretek Tára V I . 134. 1. — Ferenczy é s 
Danielik, Magyar í r ó k I . 385., II . 414. 1. — 
1864: Hon 126., Fővárosi Lapok 127. , Koszorú 
I . 24. , Vasárnapi Újság 24. SZ. a r c z k . , Unga-
rische Nachrichten 127., Wiener Zeitung 140., 
144. SZ. — Hl. Akadémiai Értesítő V . k . P e s t , 
1865. 421. 1. (Pauler Tivadar Emlékbeszéde.) 
— Petrik K ö n y v é s z e t e és Bib l iogr . — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 432. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Récsi József, az országos számvevőség 
építészeti számtisztje Kolozsvárt; tudo-
mányosan művelt volt. — Munkái: 1. 
A mértan (Geometria) elemei az erdélyi 
elemi iskolák számára. Németből. Kolozs-
vár, 1843. Tíz tábla rajzzal. — 2. Oktatás 
a polgári építészetre a magyar elemi 
oskolák számára. Németből. U. ott, 1843. 
Hét tábla rajzzal. (Izzónak 1773-ban meg-
jelent német munkájából kivonat.) — 
3. Oktatás a mechanikára vagy erőmű-
tanra az erdélyi elemi oskolák számára. 
Németből. U. ott, év n. Két tábla rajzzal. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Recska Zsigmond, róm. kath. segéd-
lelkész Illaván (Trencsénm.), szül. 1864., 
felszenteltetett 1889-ben. — Munkája: 
Triíchloveö ned mohilou neb. Gabriela 
Barossa de Beluš. Povedal Emerich 
Bende biskop . . . Posloven . . . Trencsén, 
1899. (Baross Gábor halálára Illaván a 

mauzóleum előtt mondott beszéd, tótra 
ford.). 

Schematismus C ler id ioec . N i t r i e n s i s 1898. 
31., 83. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Recsky (Retski) András (recski), az 
ország első agarásza, R. Lászlónak, 
Hevesmegye főszolgabirájának (1821— 
1831) fia, szül. 1813 körül; 1835-ben 
hevesmegyei aljegyző volt, de csak rö-
vid ideig viselt hivatalt, inkább agará-
szati szenvedélyének élt. A legszebb és 
legjobb agarai voltak az országban ; 
garmadában álltak szobáiban az általuk 
díjul nyert arany és ezüst billikomok, 
drága lovagostorok és egyéb csecse-
becsék. 1846-ban Hevesmegyéből szép 
billikomot küldött Tompa Mihálynak. A 
nyulat futás közben felismerte; tudta, 
hogy melyik a homokbuczkák, melyik 
a hegyes vidék szülöttje. 1848-ban a 
parlamentnek tagja, majd kormánybiztos 
volt. A szabadságharcz után Tóbik pusz-
tai birtokára vonult és gazdálkodott. 
Recski Bandi híres kalandos csintevései 
bejárták az Alföldet, sőt az egész orszá-
got, úgy hogy egy időben őt tartották 
Sobrinak, mikor a hevesmegyei ifjúság 
színével 12-ted magával délczeg paripá-
kon, patyolat ingben és gatyában vonul-
tak be Szolnok városába. Nejét is úgy 
szöktette meg. A tiszamelléki nép csi-
nálta is egyre-másra a sok dalt Recsky 
Bandira, ilyen a sok közül: «Recsky 
Bandi, ne keseregj babádon ! Szellő szár-
nyán repülj hozzá lovadon». Házas élete 
nem volt szerencsés, mert míg agarait 
bársony pamlagokon gondozta, gyerme-
kei nevelését elhanyagolta, kik később a 
hálából kikötött évi járadékot is csak 
hosszú perlekedés útján kaphatták meg. 
A jeles sportsman még legutolsó éveiben 
is űzte kedvelt sportját és gyakran túl-
tett a fiatalságon is ; így megcselekedte, 
hogy lóháton egyfolytában 17 mértföldet 
lovagolt és utána még félnapot a tár-
sasággal vadászott. Élete utolsó éveit 
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Tisza-Kesziben (Borsodm.) Gencsy Fe-
rencz baráti hajlékában töltötte, hol 
1886. jan. meghalt 73 éves korában. — 
Sok czikket írt az agarászatról a Vadász-
és Versenylapba; olykor élénk hírlapi 
polémiákat is folytatott hazánk agarász-
matadoraival, így évek előtt a hazai 
agarászat nesztorával, Nadányi Imrével 
is. — Munkája: Néhány szó az agarak 
futásáról, azok közti különbség megíté-
léséről, birák kötelességeiről, kellékeiről. 
Pest, 1851. (Retski András névvel.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csaiádai IX. 667. 1. 
— Török Zsigmond, A p r ó f é n y k é p e k . S z a b a d k a , 
1882. 140. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő 
X . 1881. 188 1. — 1886: Egyetértés 19., Fővárosi 
I.apok 47. , Függetlenség 50. , Vnsárnapi Újság 4. 
Sz . ( N e k r . ) , Vadász és Versenylap 3. SZ. 

Réczey Gábor. — Munkája: Meltgs 
Kis Rhédei Rhédey Lajos úr kedves élete 
párja néh. Kohányi Kátsándi Therezia 
asszony halálára Íratott versek. Nagy-
Várad, 1804. 

Petrik B i b l i o g r . 

Réczey Imre, orvos-sebészdoktor, szü-
iészmester és műtő, szül. 1804-ben Bécs-
ben ; 1837-ben a pesti egyetemen nyert 
orvosdoktori oklevelet ; gyakorlóorvos 
volt Pesten és az egyetemen Stahly 
Ignácz assistense ; a csontok és izületek 
bántalmairól szóló tan magántanára; a 
budapesti kir. orvosegylet rendes tagja, 
az orvosi kar volt jegyzője, a pesti József-
hengermalom igazgató-választmányi tagja. 
Meghalt 1874. ápr. 12. Budapesten 70. 
évében. — Munkái: 1. A hudhólyagkő-
morzsolás. (Orvostudori értekezés.) Pest, 
1837. Egy tábla rajzzal. (Latin czímmel 
is.) — 2. A sebészi mütan alapvonalai. 
U. ott, 1838. — 3. Grundzüge zur Lehre 
der operativen Chirurgie. U. o., 1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e é s g y á s z j e l e n t é s . 

Tfcéczey Imre, orvos-sebészdoktor, szü-
lészmester és műtő, egyetemi rendes 
tanár, előbbinek és Martineiii Antonia 
fia, szül. 1848-ban Pesten, hol egyetemi 
tanulmányait végezte. 1871-ben az orvos-

doktori, 1872. a sebészdoktori és szülész-
mesteri oklevelet nyerte el. 1871. okt. 
1-től 1876. júl. 31-ig a budapesti egyetem 
sebészeti klinikáján mint díjazott műtő-
növendék volt alkalmazva és itt nyerte 
el a sebészműtői oklevelet is. 1874. szept. 
4-től nov. végéig a főváros törvényható-
sága által a sz. Rókus-kórház III. sebé-
szeti osztályának főorvosi állására helyet-
tesül választatott meg. 1884-ben a barak-
kórházban újonnan felállított III. sebészeti 
fiókosztály rendelő-orvosa lett s mint 
ilyen 1892-ig az üllői-úti közkórház 
III. sebészeti osztályán is működött. 
1876. szeptember a budapesti egyetem 
orvosi karán a csontok és izületek sebé-
szeti bántalmairól szóló tan magántaná-
rává képesíttetett. 1884. aug. 1. nyilv. 
rendkívüli tanári czímmel és jelleggel 
ruháztatott fel és 1892. szeptember 1. a 
sebészet ny. rendes tanárává kinevezte-
tett. A budapesti kir. orvosegyesülét. 
1875-ben könyvtárnokává, 1877. másod-
titkárává, 1890. ülés elnökké és 1892-ben 
alelnökké választotta, mely tisztséget 
jelenleg is viseli. Az 1885. országos ki-
állítás alkalmával a kormány jury-taggá 
nevezte ki s az egészségügyi csoportnak 
jury-alelnöke lett. 1887-ben az országos 
közegészségi egyesületnek választmányi 
tagja lett. Az 1894. évben Budapestnc 
tartott VIII. hygieniai és demographiai 
kongresszus XIII. szakosztályának el-
nöke volt. 1890-ben a német sebészeti 
társulat tagjává választotta. 1890. aug. óta 
az igazságügyi orvosi tanács rendes tagja. 
1895-ben a közkórházi orvostársulat elnö-
kévé választatott. 1889 tavaszán és nyarán 
hosszabb tanulmányutat tett a német-
országi sebészek működésének megisme-
rése és a tanításmód elsajátítása végett. 
Az orvosi tudomány és különösen a 
katonai orvosok kiképzése körül szer-
zett érdemei elismeréseül 1898. ápr. 8. 
megkapta a III. oszt. vaskorona rendet. 
— Czikkei az Orvosi Hetilapban (1873. 
A m. k. t. egyetemi sebészeti kóroda 
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betegforgalma 1871—72-ben, 1875. Gát-
varrat Heppner szerint, Csontok rossz-
indulatú álképletei, A tábori sebészet 
az utolsó 150 év alatt Poroszországban, 
1876. A csontok burkonytömlői, Ujjpercz 
központi csonthúsdagjának esete, 1882. 
A vese kiirtásáról, Az idült csípizületi 
lob kezelésének mai alapelvei, 1888. Az 
újabb sebkezelési módok és azok értéke, 
A mai sebészet fejlődése, 1885. A fővá-
rosi közkórház III. sebészeti fiókosztá-
lyának betegforgalma 1884-ben, Adatok 
a sublimát-sebkezeléshez, 1886. A fővárosi 
közkórház rákos-üszkös osztályának beteg-
forgalma 1885-ben, A fővárosi közkór-
ház III. sebészeti fiókosztályának beteg-
forgalma 1885-ben, 1888. A bőralatti vese-
repedésekről, 1890. Sebgyógyítás drain 
nélkül, Válasz Dollinger megjegyzéseire. 
1895. Orvosnők képzése, Tanévmegnyitó 
beszéd 1895. szept. 16.); a Budapest 
monographiájában (1879. Orvosi tan-
ügyünk) ; a budapesti kir. orvosegyesület 
Évkönyvében (1880. A budapesti kir. 
orvosegyesület története); A Klinikai Fü-
zetekben (1890. A sebészeti gümős beteg-
ségek) ; az Ünnepi dolgozatokban Kovács 
tanár jubileumára (1894. Képző műtétek). 
Ezen czikkek részben megjelentek néme-
tül a Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 
Bd. VII., a Wiener Klinikben (1888.), a 
Wiener Med. Presseben (1890.), az Ober-
länder-Zuelzer, Handbuch d. Krankheiten 
der Harnorganeban (Leipzig, 1894.). Kór-
házi orvostársulati előadások: Két horao-
lateralis esete, Macrodactylia esete, Rit-
kább echinococcus esete, Paraumbilicalis 
tuberculosis esete, Túlnagy bilateralis 
hydrocele esete, Arteria epigastrica ascen-
dens sérülése, hasmetszés, gyógyulás, 
Thiersch-féle bőrátültetések esetei. Radi-
calis sérvműtétek gyógyult esetei, A Pallas 
Nagy Lexikonának is sebészeti czikkek-
kel munkatársa volt. — Munkái: 1. 
Jegyzetek a növényboncz- és idomtan-
ból. Jurányi Lajos egyetemi előadásai 
után jegyezte és pályatársai számára 

kiadta. Pest, 1868. Hét tábla rajzzal. — 
2. Dr. Kovács József sebészi kórodája 
a budapesti kir. magyar egyetemen 1871— 
1872., 1872—73. és 1873—74. tanévben. 
Budapest, 1877. (Antal Gézával együtt. 
Németül. U. ott, 1877.). — 3. Hogyan 
mozgunk. U. ott, 1883. (Népszerű ter-
mészettud. előadások gyűjteménye VI. 
39.) 12. rajzzal. — 4. A fővárosi köz-
kórház III. sebészeti fiókosztályának beteg-
forgalma 1884—1889. években. U. ott,. 
1890. — 5. Jelentése dr. Moreili Károly 
képesítése tárgyában. U. ott, 1898. — 6.. 
Jelentése dr. Kuzmik Pál habilitálása 
ügyében. U. ott, 1898. — 7 . A z orvos-
tanhallgatók számának csökkenése. IL 
ott, 1898. (Különny. az Orvosi Hetilap-
ból). — 8. Klinikai megnyitó előadása 
1902. jan. 27. U. ott, 1902. (Orvosi Heti-
lap Közleményei). — 9. Az igazságügyi 
orvosi tanács munkálatai. U. ott, 1905. 
(IV. füzet többekkel együtt). — Szerkesz-
tette a budapesti kir. orvosegyesület Év-
könyvét 1879-től 1886-ig ; az Orvosi Heti-
lapot 1886—88-ig harmadfél évig ; a Dr. 
Kovács József 1869—1894. negyedszáza-
dos tanárkodásának emlékére kiadott 
Ünnepi dolgozatokat 1894-ben (Bakó Sán-
dor és Buday Kálmán közreműködésé-
vel) ; 1889-ben Druitt sebészeti kéziköny-
vének revisióját végezte az eredeti angol 
szöveg után és sajtó alá rendezte (70. 
nyomt. ív) a m. orv. könyvkiadó-társu-
lat megbízásából. — Arczképét 1897-ben 
tanítványai megfestették Stetka Gyula 
által az egyetem számára. 

Ssinnyei Kö ny vé sze t e . — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Budapester Hygienische Zeitung' 
1892. 19. s z . a r c z k . — Vasárnapi Újság ]892 . 
5. sz, arczk., 1894. 35. sz. arczk., 1896. 40. sz. 
arczk., 1897. 22. sz. arczk. (Stetka Gyula 
f e s t m é n y e u t á n ) . — Pallas Nagy LexikonaXYV^ 
433. 1., XVIII . 495. 1. — Högyes Endre E m l é k -
könyve . Bpest, 1896. 404., 717. 1. 

Rédei Ferencz, hírlapíró. — Munkái: 
1. Korszellem és házasság. B. Wolzogen 
A. két humoreszkje. Ford. Esztergom, 
1888. (Mulattató Zsebkönyvtár 47., 48.}, 
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— 2. Magyar földbirtok 1903. Magyar-
ország 100 holdon felüli birtokosainak 
és haszonbérlőinek czímtára, a magyar-
országi ingatlan becsértékének és a mun-
kásviszonyok ismertetésével. Budapest, 
1903. (Elek Emillel együtt.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Rédei Sipos S. L. Sipos. 
Rédeky Géza (rédeki), városi rendőr-

kapitány Nyitrán. — Munkája: Nyitra 
rend. tan. város köztereinek, valamint 
bel- es külterületi lakóházainak jegyzéke. 
Nyitra város tanácsának 19C0. évi aug. 
4. kelt megbizása alapján. Nyitra, 1900. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Redern Menyhért báró, lovag, Fried-
land, Reichenberg és Seidenberg ura, 
Rudolf császár és magyar király tábor-
noka. — Munkája: Diarium obsidionis 
castri et civitatis Magno-Varadinensis. 
A. 1598. (Joh. Petr. de Ludewig,Reliquiae 
manuscriptorum omnis aevi. Francofurti, 
1724. VI. 321. és köv. 1. Miller Ferdi-
nand másolata telegdi Csanády György 
Biharmegye főszolgabirájának kéziratáról; 
megvan a m. n. múzeumban, 8rét 66 1.). 
—• Kéziratban: Relation an den Hochw. 
u. Durchl. Erzherzog dessen was sich 
während seiner Anwesenheit zu Gross-
wardein begeben. (XVI. századbeli ere-
deti kézirat M. v. Rödern aláírással a m. 
n. múzeumban, ívrét 19 lap.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából 
és a levéltár kéziratáról. 

Redern Richard báró. — Munkái: 
I. Stimmen des Herzens und der Phan-
tasie. Ofen, 1843. Két rész. (I. Gedichte, 
II. Adelheid von Saaleck, Erzählung aus 
den Zeiten der Kreuzzüge.) — 2. Zum 
Jubilaeum 1846. in tiefster Ehrfurcht dar-
gebracht. Pest. (Költemény.) —• 3. Pot-
pouri. Ofen, 1847. (Költemény és próza). 
— 4. Der 24. April 1854. U. ott, 1854. 

Petrik lJibliogr. 

Rédey Gyula, theologiai doktor, kano-
nok-plébános, szül. 1849. jan. 15. Sümegen 

(Zalam.); 1871. aug. 1. szenteltetett fel a 
veszprémi püspök-megyében misés-pap-
nak; egy hónapig volt segédlelkész, az-
után a bécsi szent Ágoston-intézet növen-
déke lett; 1874. theologiai doktor és ismét 
káplán, 1875. püspöki levéltárnok és szent-
széki ülnök, 1883. püspöki titkár és szent-
széki jegyző, 1885. szenlszéki tanácsos, 
1888. pápai kamarás, 1890. kanonok és 
veszprémi plébános, 1891. szentszéki vizs-
gáló, 1898. vásárhelyi szent Albertről 
nevezett apát és següsdi főesperes, 1900— 
1903. kiérdemült plébános és a szent Pál 
intézet igazgatója, 1901. sümegi, 1902. 
zalai főesperes, 1903-tól püspöki biztos a 
veszprémi főgymnasiumnál. — Munkái: 
1. Egyházi beszéd, melyet XIII. Leo pápa 
ő szentsége 50 éves püspöki jubileuma 
alkalmából 1893. febr. 19. a veszprémi 
székesegyházban tartott. Veszprém, 1903. 
— 2. Beszéd, melyet az 1899. nov. 16. 
Veszprémben az örök imádás temploma 
ügyében tartott értekezleten mondott. U. 
ott, 1900. 

Schematismus dioec. Wesprimiensis 1905. 
197. 1., és a m. n. múzeumi könjv tár pél-
dányairól. 

Rédey István, földbirtokos (réginemes, 
a család nemesi oklevele 1571-ben kelt), 
szül. 1856. okt. 8, Köves- K állán (Zalam.); 
tanult Veszprémben, Felső-Lövőn, Süme-
gen és otthon magán szorgalomból. 1876-
ban Balaton-Füredre ment ügyvédi iro-
dába s ott volt 1882-ig, a midőn szemei-
nek megrongálása miatt haza kellett 
mennie s attól fogva otthon gazdálkodott. 
Meghalt 1890. jan. 12. Köves-Kállán. — 
1877-ben a Balaton és Vidékének lett 
munkatársa, költeményeket, társadalmi 
czikkeket és Füredi tündér cz. beszélyt 
írt a lapba; 1878—80-ban a Magyar-
ország és a Nagyvilágban több költeménye 
jelent meg; 1878. a Keszthelynek is 
munkatársa lett, melyben megjelent: A 
kik megtartják szavokat cz. beszélye, A 
sümegi katakombák cz. humorisztikus 
rajza és több költeménye ; 1879. és 1881-
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ben a Budapestbe írt verseket és a Zalá-
nak lett a munkatársa (költemények, 
rajzok, társadalmi és politikai czikkek, 
1880 —85. költemények, karczolatok, napló 
töredékek és színi kritikák); a Képes 
Családi Lapokba (1880—81.) írt költemé-
nyeket és a Bolond Istókba (1880., 1882.) 
szintén ; a Gondűzőben 1885-ben jelent 
meg néhány költeménye ; írt ezeken kí-
vül a Veszprémbe s a Veszprémi Füg-
getlenségbe költeményeket még a további 
években is. — Kéziratban maradt egy 
kötet költeménye. 

Önéletrajzi adatok és ipja Vörösmarty 
József szíves közlése. 

Rédey József (Sümeghy), gazdatiszt. 
— Munkája: Meltsgs és f öt. Zichi és 
Vásonkeői gr. Zichy Domonkos urnák 
veszprémi megyés püspöknek . . . Kis-
Lődön 1846. június 29. történt egyházi 
látogatása alkalmával. Veszprém. (Köl-
temény.) 

Petrik Bibliogr. 

Rédey Károly. — Munkája:" A mag-
vetőről szóló példázat. Egyházi szent 
beszéd. Szekszárd, 1905. 

Corvina 1905. 34. SZ. 

Rédey László (kis-rhédei gróf), Mára-
marosmegye főispánja, R. Ferencz erdélyi 
fejedelemnek, ki 1659.jún. 13. emeltetett 
grófi rangra, és iktári Bethlen Druzsina 
fia, szül. 1636. jan. 11., 1654-ben II. Rá-
kóczy György erdélyi fejedelem bejárója 
(cubicular. mag.) volt, a szerencsétlen 
lengyel expeditióban pedig mint dandár-
vezér vett részt. 1653. okt. 12. eljegyezte 
budetini Szunyogh Zsuzsannát, kivel 
1655. júl. 27. esküdött meg Szent-Joóbon 
(Biharm.). Huszďnnégy éves korában már 
Barcsai Ákos az ország generálisságával 
kínálta meg őt. Egy évvel utóbb Három-
szék főkapitánya lőn. 1661. jún. veszté 
el első nejét; 1662. márcz. 29. már a 
másodikat, Barcsai Ákos özvegyét, Bánffy 
Ágnest vezette oltárhoz. A török Kemény 
irányában atyjával együtt őt is meg-
kínálta a fejedelmi méltósággal. Meghalt 

1664 táján magtalanul. — Munkái: 1. 
Rhédei László naplója. Közli Vass József, 
a szerző életrajzával. Pest, 1855. (Magyar 
Történelmi Tár I. kötet 222—234. 1. a 
b. Radák Istvánné szül. Rédei Klára 
grófnő birtokában volt eredeti után ; a 
napló 1655. márcz. 23-tól 1657. júl. 26-ig 
terjed.). — 2. Récley László történeti 
maradványai 1658—1663. Közli Nagy 
Iván. Pest, 1871. (Magyar Történelmi 
Tár XVII. A budapesti egyetemi könyv-
tárban levő eredeti kéziratból: üti jegy-
zetek, Vegyesek, A tatár fogságba esett 
rabok dolgairól, Rédei Ferencz fejedelem-
ségére vonatkozó levelek, Levelek 1658-
ból, Rédei László levelei 1659-ből, Rédei 
László levelező könyve 1660—63.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 743., 
74S. 1. — M. Nemzetségi Zsebkönyv. I . F ő r a n g ú 
családok. Bpest, 1888. 204. 1. 

Rédey Miklós, államrendőrségi fő- és 
székvárosi kerületi kapitány és főkapi-
tányi titkár, szül. 1868. decz. 7. Tatában 
(Komáromm.); középiskoláit ugyanott és 
Győrött, jogi tanulmányait Győrött és 
Budapesten végezte. 1891-ben Győr váro-
sánál lépett a rendőrség szolgálatába; 
itt írta első munkáját, mely a szakkörök-
ben figyelmet keltett, mire Sélley Sándor 
a budapesti rendőrség akkori főkapitánya 
meghívta őt a budapesti állami rendőr-
séghez fogalmazónak. 1896-ban a rend-
őrségi sajtóiroda vezetője s 1899-ben ker. 
kapitány. 1896 óta a főkapitánysági titkár 
tisztségét tölti be. — A Győri Közlöny 
munkatársa volt 1890—92-ig és a Rendőri 
Lapoknak főmunkatársa tiz évig, mely 
idő alatt körülbelül 400 szakczikket írt 
ezen lapba. Czikkei a Rendőri Lapokban 
(II. A bizományi ügylet és a sikkasztás, 
A tudakozó irodák, A zálogjegy szédel-
gés sat.). — Munkái: 1. Magyarország 
városi rendőrsége és annak újjászerve-
zése. GyŐr, 1891. — 2. Cselédügy rende-
zése. U. ott, 1891. (Különnyomat a Győri 
Közlönyből.) — 3. Rendőri rendelet-
gyűjtemény. (I—VI. évfolyam.) Bpest, 
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1895—1901. — 4. A budapesti állami 
rendőrség évi jelentései. 1895—'1904. U. 
ott. Tíz kötet. (Hivatalos.) — 5. Nyomo-
zási eljárás bűnügyekben, a 130,000. Y. B. 
1899. sz. belügyminiszteri rendelettel ki-
adott utasítás. U. ott, 1900. — 6. Jelen-
tési minták a rendőrközegek részére a 
130,000. B. M. sz. utasítás nyomán. Pót-
füzet : A nyomozási eljárás bűnügyekben 
cz. munkához. U. ott, 1900. — 7. A 
nyomozási eljárás nehézségei, (J. ott, 
1901. (Különnyomat a Rendőri Lapok-
ból.) — 8. Alaki eljárások a rendőri 
hatóságok előtt. Iratminták. Rendőr-
kapitányságok, szolgabiróságok és a nagy-
közönség használatára. U. ott, 1901. 
(Közigazgatási Könyvtár IV. évf. 6—8.) 
— 9. Magyar gyülekezeti jog gyakorlati 
kézikönyve. U. ott, 1903. (Közigazgatási 
Könyvtár Y. 2.) — 10. Rendőrségi irat-
mintatár. U. ott, 1903. — 11. Rendőrségi 
Lexicon. U. ott, 1903. (Laky Imrével 
együtt.) — 12. Színházi rendtartás. U. 
ott, 1906. (Sajtó alatt.) — Nyolcz éve 
szerkeszti Bockelberg Ede rendőrfelügye-
lővel együtt a Budapesti Útmutató cz. 
rendőrségi zsebkönyvet, melyet a legény-
ség az utczán útbaigazításul használ. 

it. Könyvészet 1892. 1901—1904. és önélet-

rajzi adatok. 

Rédiger Géza, unitárius lelkész, szül. 
1845. nov. 25. Tordán ; ott kezdette tanu-
lását és 1862-től Kolozsvárt folytatta 
derék kollégiumi ifjúság társaságában, 
melyet Kozma Ferencz vezetett; R. írói 
készséget és költői tehetséget vitt magá-
val, s már az első évben pályadíjat nyert 
egy beszélyével. Az idealista ifjú a kö-
vetkező évben azzal lepte meg társait, 
hogy a kollégiumból kilépett és elment 
Lengyelországba, hogy a derék lengyelek 
utolsó szabadságharczában részt vegyen. 
Keserves csalódás volt az eredmény, mert 
a forradalomnak véget vetett a nagy-
hatalmú orosz birodalom. Félévi katonás-
kodás után újra visszatért a kollégiumba. 
Kritikákat és költeményeket írt a Remény 

cz. ifjúsági lapba ; a Dalnok iskolája cz. 
költői beszélyével, mely ugyanott 1867-
ben jelent meg, feltűnést keltett. A hat 
kollégiumi éven keresztül még több pálya-
díjat is nyert. Szerencséje volt, hogy a 
nagytudományú költő, Kriza János, nem-
csak tanára volt, hanem nevelője is. R. 
a püspöki házhoz járt étkezni. Miután 
két évig Székely-Kereszt urt a gymnasium-
ban tanított, 1871-ben pap lett; Ilomo-
ród- Újfalu hívta meg lelkészének. 1876-
ban elfogadta a szabédi (Maros-Tordam.) 
népes egyház meghívását, hol haláláig 
lelkészkedett. A nemzetiségi vidéken a 
magyarságért sokat tett. Az egyházi kör-
nek 15 évig jegyzője volt. Meghalt 1905. 
június elején. — Költeményeket írt a 
kolozsvári Reménybe (1871); költemé-
nyeket, leginkább hymnuszt és zsoltár-
fordításokat valamint szent beszédeket a 
Keresztény Magvetőbe (1873. Az emberi 
tökéletesség ismertetőjele, 1883., 1886. és 
köv. évfolyamaiba) ; az Unitárius Köz-
lönynek is munkatársa volt. — Munkái: 
1. Rédiger Géza költeményei. I. kötet. 
Székely-Udvarhely, 1875. — 2. Kincses 
Jancsi, vagy a juhászbojtár meséje. 
Budapest, 1886. (Jó Könyvek 50.) — 3. 
Jóslat. Drámai költemény. Marosvásár-
hely, 1896. (Ism. Egyetértés 228., Jelen-
kor 9. szám.) — 4. Rédiger Géza költe-
ményei. II. kötet. U. ott, 1901. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 1886. 
— Unitárius Közlöny 1901. 3 ) 6 . 1. a r c z k é p . 

(Boros G y ö r g y . ) — Budapesti Hirlap 1905. 
157. SZ. — Vasárnapi Újság 1905. 24 . S z á m . 

(Nekr.) 

Rédly Károly, uradalmi főszámvevő, 
szül. 179 J. jan. 28. Magyarádon (Hont-
megye) ; tanulmányait Váczon, Nagy-
szombatban és Pozsonyban végezte, az-
után a gazdászati pályára lépett. Az 
esztergomi érseki uradalomban szám-
tartó volt Nagy-Sallóban, Pozsonyban 
és Esztergomban, hol ott mint főszám-
vevő meghalt 1854. márczius 1. — A 
Tudományos Gyűjteménynek rendes 
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munkatársa volt, gazdasági értekezéseket 
írt oda, melléklapjába a Koszorúba (1828., 
1837.) költeményeket. — Munkája : Mon-
tesquieu a törvények lelkéről. Ford. a 
párisi 1816. kiadás szerint. Pozsony, 
1833. Három kötet. (Névtelenül.) — Kéz-
iratban maradt: Barlaam és Josaphat cz. 
munkája. 

István bácsi naptára 1861. 141. 1. — Zelliger 
Alajos, Esztergom-vármegyei írók. Bpest, 
18S8. 175. 1. 

Redlich Lajos. L. Szemák István. 
Redlich Márkus, fővárosi okleveles 

táncztanító. — Munkája: Táncz- és 
illemtan tanítványok részére. Budapest, 
1899. 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Redlich Vilmos. — Munkája: Vor-
träge eines Hofnarren. Budapest, 1903. 
(Költemények.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Redmeczi T. János (széki), debreczeni 
tanuló volt, hol 1605. május 2. lépett a 
felső osztályba (subscribált). Valószínű-
leg református pap volt és Bethlen Gá-
bornak buzgó híve és Széken (Dobokam.) 
birtokos. 1622-ben Kassán tartózkodott. 
— Munkája: Az Felséges Bethlen Gábor-
nak Magyar Országhnak, Horváth és Tóth 
Orszagnak, Dalmatianak, Diczéretes vá-
lasztót Királlyának, Erdélynek Feiedel-
menek, az Szekelyek örökös Ispannianak. 
Eöt rendbeli halhatatlan es örök emle-
kczetre méltó Isten Anya Szentegy haza-
val cselekedet jo tetemenyerül minden 
keresztyén fő népeknek tanúságokra 
tükörül irattatot rövid könyvetske. Red-
meczi T. János által Cassan, 1622. (Ez 
igen érdekes munkának, melyet Bod 
Péter (M. Athénás 231. 1.) még általa 
használt ép példány után ismertet, ma 
egyetlen végül csonka példánya megvan 
a marosvásárhelyi ref. coll. könyvtárá-
ban, mely példány a 70. lap után sza-
kad meg. Bod szerint a könyv 5 részre 
volt osztva s ezekben meg van írva: 
1. Az 1619. táborozás. 2. Az elpusztult 

ecciesiákban helyre állíttatások a taní-
tóknak. 3. Bethlen Istvánnak akadémiákra 
küldetése. 4. A bibliának oláh nyelvre 
fordíttatása s az oláh papok jó rendbe 
szedettetések. 5. Az Ariánusok és Szom-
batosok ellen való disputatziók. 

Bod, M. A t h e n a s 231. 1. — Bodor Károly, 
Doboka vármegye. Kolozsvár, 1837. 216. 1. 
— Budapesti Közlöny 1873. 168. SZ. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár I. 234. 1. — Pallas 
Nagy Lexikona XIV. 434.1. és a debreczeni ev. 
ref. főiskolai anyakönyvből. 

Redmeczi Péter, a franekerai egyetem 
tanulója, hova 1640. jún. 19. iratkozott 
be. — Munkája: Disputatio XXXVII. 
Respondente. Franekerae, 1640. (Nicolai 
Vedelii Collegium Hungaricum czímű 
gyűjteményben.) 

Történelmi Tár 1886. 605. 1. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 1. kötet 469.1. 

Rednich Gergely, m. kir. pénzügyőri 
felügyelő Kassán. — Munkája : Átszámí-
tási táblázat a hektoliter - fokokban ki-
fejezett szeszmennyiségeknek netto súlyra 
való átszámításához. Összeállította és 
kiadja. Ungvár (1899). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Redwitz-Schyttra Ilona bárónő. — 
Munkája: A boszniai háreméletből. Raj-
zok. Bpest, (1899.). Ism. Vasárnapi Újság 
(1899. 48. sz.). 

<)/. Könyvészet 1899. 

Reeb György. — Munkája: Distinc-
tions et axiomata philosophica a . . . 
collecta et explicata. Tyrnaviae, 1736. 

Petrik Bibliogr. 

Reesch Alajos (lewaldi), magy. kir. 
helytartótanácsi fogalmazó. — Munkája : 
Universalis Schematismus Ecclesiasticus 
venerabilis cleri romano- et graeco-
catholici saecularis et reguláris inclyti 
regni Hungáriáé partiumque eidem ad-
nexarum nec non magni principat us 
Transilvaniae, sub benigno gratiosa pro-
tectione excelsi consilii regii locumtenen-
tialis Hungarici pro Anno 1842—43., 
redactus. Budae. 

Petrik Bibliogr. 
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Reéz Pál, hírlapíró, szül. 1880. febr. 
21. Várpalotán (Veszprémm.), hol atyja 
R. Sámuel gazdaember volt; a gymna-
síumot Szombathelyen végezte. 1896-ban 
hírlapíró lett a Szombathelyen megjelenő 
Vasvármegye cz. lapnál; honnét segéd-
szerkesztő korában ment katonának. Há-
rom évet töltött Boszniában és Hercze-
govinában. Ez idő szerint Szegeden a 
Szegedi Napló munkatársa. — Katona-
korában sok verset írt a Pesti Hírlapba, 
tárczákat a Pesti Hirlap, Uj Idők, 
Egyetértés és a Budapestbe; több czikke 
jelent meg a Budapesti Hírlapban is. — 
Munkái : 1. Messze földről — kaszárnyá-
ból. Szombathelz, 1904. — 2. Kemenesi 
magyarok. Szeged, 1906. (Sajtó alatt.) 

Pesti Hirlap 1904. 267. s z á m és ö n é l e t r a j z i 
a d a t o k . 

Réffy Endre, r. kath. plébános és cz. 
kanonok Egyházasfaluban (Sopronm.), 
szül. 1829. ápr. 11. Csényén (Vasm.); 
a hat gymnasiumi osztályt Kőszegen 
végezte, mely után 1845-ben a kegyes-
tanító-rendbe lépett Trencsénben; vé-
gezve újoncz éveit, Kanizsára küldetett, 
honnét 1848-ban honvédnek állott be s 
részt vett a branyicskói csatában és az 
Ujházy-féle vadász-csapatnál szolgált a 
világosi fegyverletételig; hosszabb ideig 
bújdosott, majd Szombathelyt és Győrött 
folytatla tanulmányait, melyeknek végez-
tével 1851-ben a győri növendék-papok 
sorába lépett. 1855. júl. 25. áldozópappá 
szenteltetett és Csepregbe (Sopronm.) 
küldetett segédlelkésznek, hol 1856. aug. 
17-ig, innét Csornára, hol harmadfél-
évig működött. Ezután félévig püspöki 
szertartó volt Simor János győri püs-
pök mellett, utána két évig győrvárosi, 
másfélévig pedig ugyanott karkáplán; 
1863-tól 1873-ig csornai, ezentúl egyházas-
falui plébános és cz. kanonok, szentszéki 
ülnök és zsinati vizsgáló volt. Meghalt 
1905. júl. — Czikkeket írt a vidéki lapokba. 

Farkas Sándor, C s e p r e g t ö r t é n e t e . B p e s t , 
1887. 488. 1. — M. Sión 1891. 471. 1. — Sche-

matismus Cleri J a u r i n e n s i d 1898. 23., 182. 1. 
— Vasárnapi Újság 1905. 32. SZ. ( N e k r . ) 

Réíy Lajos, róm. kath. iskolamester. 
— Munkája: Egyházi énekek a róm. 
kath. anyaszentegyház istentiszteletének 
minden ágára és az év minden ünne-
pére. Zala-Egerszeg, 1864. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Regályi Lajos. — Munkája : Ode rev. 
dno Joanni Bapt. Fort. Láng, abbati B. 
M. V. de Rákony,. . . moecenati muniíi-
centissimo diem suo nomini sacrum 24-a 
Junii anni 1828. fauste recolenti in 
perenne grati animi monumentum devota. 
Pesthini. 

Petrik B i b l i o g r . 

Regéczi Nagy Imre. L. Nagy Imre. 
Regéczi József, kir. kath. tanítóképző 

intézeti igazgató, szül. 1851. febr. 6. 
Kassán (Abaujm.) szegény iparos szülők-
től ; szülővárosában 1870-ben végezte a 
togymnasiumot; ekkor a kegyes-tanító-
rendbe lépett ; a novitiatusban töltött egy 
év után rendkormánya Privigyére küldte 
a népiskola I. és II. osztályába tanító-
nak. A szerzetből 1872-ben kilépett; egy 
évig önkéntes, azután a kassai törvény-
széknél napidíjas írnok lett. 1874-ben 
Róth Károly tábornokhoz Zélére (Nyitram.) 
ment nevelőnek. Itt három évet töltött 
és szorgalommal tanulta a természet-
tudományokat. 1877-ben a nagyszombati 
kir. tanítóképző intézetben képesítő vizs-
gálatott tett és 1877. szept. 19. ugyanazon 
intézetnél tanár, 1884. nov. 4. igazg.-tanár 
lett. Meghalt 1895. márcz. 21. N.-Szombat-
ban. — Czikkei a Nagyszombati Hetilapban, 
melynek 1878-tól főmunkatársa (1878. A 
nőnevelésről, 1879. A fekete ország, Stan-
ley és Rholfs kutatásai nyomán ; 1883— 
1884. Peschel Oszkár Völkerkundéjéből); 
a M. Gaeaban (1881. Az etnographia 
fogalma és feladata); a M. Vidékben 
(Pápa, 1881. A Daltonismus); munka-
társa volt a Pozsonyvidéki Lapoknak 
1878—80-ig; az Ált. Tanügyi Közlöny-
ben (Arad, 1882. A földleírás tanítása 
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a népiskolában); az Új M. Sionban (1882. 
Könyvism.); a Tájékozóban (1883. Az 
iskolaszékekről); a Népiskolai Tanügyben 
(1884—85. Az iskolai felügyeletről, Szám-
tani tanításunk reformjához, Tanítóegye-
sületeink teendői. Tanítóképzésünk aka-
dályai) ; a Közoktatásban (1883. Pesta-
lozzi törekvéseinek lényege a tanítás 
módjának javítása körül, 1884. Dr. Kár-
mán és a logika); a Majer István jubi-
leumára kiadott Emlékkönyvben (Nagy-
szombat, 1886. A néptanító önképzésé-
ről, különös tekintettel az általános mű-
veltségre). — Munkái: 1. A népiskolai 
felügyeletről. Tanulmány. Eger, 1886. (Kü-
lönnyomat az egri Népiskolai Tanügy-
ből). — 2. Herbart Ján. Frigyes. Bpest, 
1888. (Paed. Plutarch III.). — 3. A Her-
bart-iskola nevelési elveinek története, 
kritikája és alkalmazása. Első rész. Her-
bart és követői. Nagyszombat, 1889. — 
Szerkesztette és kiadta a Kalauz a nép-
iskolai nevelőoktatás terén cz. kath. 
paedagogiai folyóiratot Nagyszombatban 
1887-től 1892-ig. — Álneve és jegyei: 
Karsay, x (a Nagyszombati Hetilapban) 
és x—y. 

V. Könyvészet 1887., 1889., — Hí. Paedagogiai 
Szemle 1887. 130. 1. (Simon Béla), fénynyom. 
arczk. — Orbuk Mór, Paedagogiai Zsebnaptár 
1889—90. 92. 1. arczk. — Vasárnapi Vjság 1895. 
13. sz. (Nekr.). 

Regéczy (Nagy) Miklós, orvosdoktor, 
bényei (i'estm.) származású; 1837-ben 
tett orvosdoktori szigorlatot a pesti 
egyetemen ; azután gyakorló-orvos volt 
Miskolczon (Borsodm.), hol 1879. jan. 7. 
meghalt 68. évében. — Munkája: Or-
vosi elmélkedés a hirtelen meghűlésről. 
(Orvostudori értekezés.) Buda, 1837. 
(Latin czímmel is.) 

Bugát—Flor, Magyarországi orvosrend név-
sora 1840-re. Pest, 29. 1. — Hupp. Beszéd. 
Buda, 1871. 159. 1. — Szinnyei Könyvészete 
és gyászjelentés. 

Regele János, kir. tanácsos, a kép-
viselőház nagyiroda főigazgatója; 1861-

ben a fővárostól lépett a képviselőház 
szolgálatába. A provizórium aiatt ismét 
visszatért a fővároshoz, a honnét 1867-
ben került vissza képviselőházi tisztvise-
lőnek és azóta 1903-ban bekövetkezett 
betegségeig állandóan a képviselőházat 
szolgálta. 1875-ben irodai igazgató, majd 
főigazgató lett. 1894-ben a kir. tanácsosi 
czímet kapta. Meghalt 1904. aug. 5. 
Budapesten 71 éves korában. — Mun-
kái : 1. Az 1881—84. évben tartott or-
szággyűlés képviselőháza jegyzőkönyvei-
nek tartalom-mutatója. Bpest, 1884. Négy 
kötet. — 2. Az 1881—84. évben tartott 
országgyűlés képviselőháza irományai-
nak tartalom-mutatója. U. ott, 1884. 

M. Könyvészet 1886. — Nemzet 18.94. 5. SZ. 
e s t i . — Budapesti Hirlap 1904. 218. SZ. — 
Vasárnapi Újság 1904. 33. SZ. arczk. 

Regen Gusztáv. — Munkája: Feld-
blumen. I. Sträuszchen. Bpest, 1877. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Régeni István, ev. ref. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1813-ban Kolozsvárt; gym-
nasiumi és bölcseleti tanulmányait a 
helybeli ev. ref. iskolában elvégezvén, 
a törvény és hittudomány hallgatására 
Nagy-Enyedre ment. Rendes tanulmányai 
mellett egyik előkelő úri háznál neve-
lősködött, hol Erdély kitűnő férfiaival 
ismerkedett meg. Végezvén tanulmányait, 
köztanítóul választatott az akkori 7. 
(oratoria) osztályba, e mellett a tovább 
folytatott nevelői pályáját is bevégezvén, 
Marosvásárhelyre ment a kir. táblához, 
hol ügyvédi vizsgát is tett. Az akkori 
politikai ébredés lángoló barátja volt, 
azért Pozsonyba is felment az 1843. 
országgyűlésre, hol ismét ügyvédi ok-
levelet szerzett. Hazatérte után nem 
tudván megbarátkozni az ügyvédi állás-
sal, nevelőséget vállalt báró Wesselényi 
F.-nél, hol ismét kedvelt tanulmányai-
val (magyar és latin literatura, história) 
foglalkozhatott. 1848-ban a kolozsvári 
főiskolához hívták meg a classika lite-
ratura és történelem tanszékére; itt mű-
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ködött mindaddig, míg az iskola újra-
szervezésével átlépett a főgymnasiumba 
mint a latin és magyar irodalom tanára; 
1855—1856-ban igazgató is volt. Meg-
halt 1858. január 6-án Kolozsvárt. — 
Munkája: Latin-magyar iskolai szótár. 
Dolgozta néhány kolozsvári tanár, szer-
kesztették . . . Kolozsvár, 1858. (Finály 
Henrikkel együtt, R. életrajzával és ezen 
külön czímmel i s : Latin iskolai szótár 
I. rész. Latin-magyar szótár.). 

Uj )I. Múzeum 1858. I . 61. 1. — Új M. Athe-
nás 338. 1. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Régeni Pál Mihály, Kolozsvárt szüle-
tett és nevelkedett az unitárius vallásban; 
az ottani unitárius iskolában elvégezvén 
tanulmányait, Drezdában folytatta tanu-
lását ; elhagyta az unitárius vallást és 
áttért az ág. ev. vallásra. — Munkái: 
1. Summaria Dissertatio De Oeconomia 
Redemtionis nostrae per Christum pár-
táé, Ubi Praecipuae Controversiae inter 
nos & Unitarios (vulgo Socinianos) circa 
peccatum Originale, Personam & Officia 
Christi, Causam mortis ejus, & satis-
factionem, strictim & dilucide pertrac-
tantur, Sententia orthodoxa solidis argu-
mentis stabilitur, unitariorum vero opinio 
candide refutatur per Pau. Michaelem 
Rhegenium, N. A. Claudiopol. Transyl-
vanor. olim quidem Unitariorum. Reli-
gioni, nunc vero Evangelico-Lutheranae 
addictum. Eph. IV. 15. Veritatem sectemur 
cum charitaté. Lipsiae, 1688. — 2. Excel-
lentissimi ac Clarissimi Johannes Klau-
bergii, Philosophi ac Professoris qvondam 
in Academia Teutopolitana Clivorum 
longe Celeberrimi Physica Contracta. 
In qua tota rerum universitas per clara 
& certa principia succincte & dilucide 
explicalur. In gratiam Studiosae Juven-
tutis nunc primum in hanc formam red-
acta & praemissa utili praefatione adjec-
tisque ad calcem tribus Aut. Dissertatiun-
culis aucta. Studio Pauli Michaelis 
Rhegenii, Claudiopolitani Tr. U. o., 1689. 
(R. három értekezése a könyv végén: 

399—472. 1. 1. De mundi unitate. 2. De 
fontium origine. 3. Axioma. Omnis na-
tura est conservatix sui.) — 3. Johannis 
Claubergii Specimen Logicae Cartesianae 
Seu Modus Philosophandi Ubi Certa 
Cartesianorum Veritatem Inveniendi Via 
Ostenditur & in quibusdam Novae Intro-
ductions in Philosophiam A ulicam Veri-
tas paucis expenditur. Studio. U. ott„ 
1689. 

Bod, M. Athenas 231. 1. — Benkö, Trans-
si lvania II. 408., 438. 1. — Szabó-Hellebrant,, 
Régi M. Könyvtár III. 2. rész 334., 354. 1. 

Réger Béla, bölcseleti doktor és 
gymnasiumi tanár Szent-Gotthardon. — 
Czikke a M. Nyelvőrben (1904. Az «arti-
culus» magyarjai). — Munkája: A hatá-
rozott névmutatóról. Bpest, 1905. (Nyel-
vészeti Füzetek. Ism. Vasárnapi Újság 
39. sz.) 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Reger Ferencz, nyugalm. néptanító ; 
a breznóbányai fő-népiskolának volt 
tanítója. — Munkái: L Počiatky ma-
darskej reči pre slovenské školy. Štvrte 
vydanie. Nagyszombat, 1900. (A 3. kiadás 
1882-ben Szakolczán jelent meg. A ma-
gyar nyelv elemei tót iskolák számára.) 
— 2. Slövensky anekdotar. Nagyszom-
bat, 1902. (Tót adomák.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Reggiani János, minorita rendfőnök 
Lőcsén, hol 1693. ápr. 18. meghalt. — 
Munkája: Anticatechetica, Seu Errores 
A Conrado Dieterico, In Institutionibus 
Catecheticis, Pontificiis affricati, Quos 
vindicat: P. Jo : Bap : Reggianus de S.. 
Felice Ord: Seraphici Minorum Conven-
tualium. Leutschoviae (1673.). 

A magyarországi ilinorita-rend Névtára. A r a d , 

1883. 147. , 153. 1. — Szabó Károly, R é g i M. 
Könyvtár II. 554. 1. 

Regiomontanus (Müller) János, német 
csillagász, szül. 1436-ban Königsbergben 
(Würzburg mellett); már 12 éves korában 
a lipcsei főiskola hallgatója volt, később 
Bécsbe ment, hol Purbach tanítványa és 
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segéde lett. Purbach állandó barátságot kö-
tött vele; a két tudós ezentúl együtt végezte 
megfigyeléseit. A pápai követtől Bécsbe 
küldött Bessarion kardinális felszólítására 
Purbach Rómába ment hogy az Alma-
gesztnek egy a kardinálisnak birtokában 
levő kézirata alapján fordítást készítsen; 
ezúttal R-t kérte, hogy kisérje Rómába, 
mit R. meg is tett. Purbach Rómában 
meghalt, és R. fejezte be a Ptolomaios-
féle Almageszt, fordítását. 1468-ban vissza-
tért Bécsbe, hol meghalt barátja helyét 
töltötte be. Mátyás király Magyarországba 
hívta, hogy a Konstantinápoly elfoglalá-
sánál zsákmányolt görög kéziratokat ren-
dezze. R. a meghívást el is fogadta, de 
nem sokáig maradt Magyarországban, az 
újra kitört háború miatt elment Nürn-
bergbe. A pozsonyi Academia Istropoli-
tananak is tanára volt és 1467-ben 
Esztergomban Vitéz János érsek udva-
rában írta egyik munkáját. Nürnberg-
ben egy igen gazdag polgár, Bernhard 
Walter annyira érdeklődött munkái 
iránt, hogy azokat saját költségén ki-
nyomatta. 1474-ben IV. Sixtus pápa 
Rómába hívta, hogy a naptárreformhoz 
szükséges előmunkálatokban részt vegyen; 
R. azonban Rómában 1475. vagy 1476-
ban hirtelen meghalt. A csillagászat és 
mathematika sokat köszön neki. A csil-
lagászat terén főérdeme, hogy az ég-
boltozat látszólagos mozgását az idő-
mérésre használta. O az első, ki Német-

I országban az algebra előadását ismét 
szokásba hozta, kiváltkép a trigonometriát 
fejlesztette, melyben a tangensek hasz-
nálását honosította meg. Physikai munkái 
a hydrostatika és optika terére vonat-
koznak. — Munkái közül a következőket 
említjük': 1. De doctrina triangulorum. 
Venetiis, 1463. — 2. De quadratura cir-
culi ... 1463. — 3. Calendarium. Nürn-
berg, 1473. — 4. Ephemerides. U. ott, 
1474. — 5. Dialógus contra Gerhardi 
Cremonensis in Planetarum theorias 
deliramenta. U. ott, 1475. — 6. De refor-

mation calendarii. Venetiis, 1484. — 
7. De cometae magnitudine longitudine-
que. Nürnberg, 1531. — 8. De triangulis 
omni módis. U. ott, 1533. — 9. Tabulae 
directionum profectionumque in nativita-
tibus multum utiles. Venetiis, 1585. (Táb-
lázatokban mutatta be az égitestek pálya-
futását, keringését és elhajlását; ezenkívül 
naptárt ad az 1475-től 1515-ig terjedő 
időszakra ; R. ezen munkáját Vitéz János 
érsek felszólítására Esztergomban dol-
gozta ki, mint ezt a krakói Vitéz-codexben 
latinul olvashatjuk, mely szerint «A táb-
lák e könyvét R. magister úr szerkesz-
tette az esztergomi várban az Úr 1467. 
évében, mely munkában neki Marton 
mester segédkezett vala». Ez a magyar 
csillagászati naptár tehát nemcsak tudo-
mányos tekintélyben, de megjelenésében 
is megelőzte az augsburgi 1491., lübecki 
1519. és rostocki 1523. naptárakat és két 
századon keresztül a művelt Európa 
csillagászai ezt használták kézikönyvül.) 
— 10. Cisio. Kolozsvár, 1580. (Debreczen, 
1592., Kolozsvár, 1592., Buda, 1825., 1855. 
R. német munkájából fordítva). 

Új 11. llúzeum 1858. I . 202. 1. — Szabó 
Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . k . — Ábel Jenő, 
E g y e t e m e i n k a k ö z é p k o r b a n . B p e s t , 1881. 
30. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e é s B i b l i o g r . — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 450. 1. ( H e l l e r A . ) 
— Budapesti Hirlap 1902. 319. s z . 

Regis Márton, ág. ev. lelkész, szül. 
1668. körül. Nagy-Bobróczon (Líptóm.); 
szüleit korán elvesztvén, sanyarú sorsba 
jutot t ; tanulását Szentiványon, Nagy-
Palugyán, Kézsmárkon, Korponán és Kör-
möczbányán végezte; ekkor meghívták 
Fülekre iskolaigazgatónak, honnét Vitten-
bergába ment, hol 1705. júl. 18 iratko-
zott be az egyetemre. Visszatérve hazá-
jába 1708. Radványban lett rector. 1710. 
jan. 10. lelkészszé avatták és Korponán 
lelkészkedett. Innét azonban hat hét 
múlva Radványba költözött, hol a magán-
életbe vonult. Később Rozsnyóra hívták 
meg lelkésznek és oda költözött, ugyan-
ott és Berzéthén a gömöri egyházkerület 

21. it> sajtó alá adatott 1906. febr. 14, 
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seniora is volt és 1737. márcz. 4. meg-
halt. — Munkája: Pauli Emberi De 
Praedestinatione et Reprobatione Sen-
tentiam Auspiciis Rectoris Academiae 
Magnificentissimi, Serenissimi Principis 
atque Domini Dn. Friderici Augusti, Elect. 
Saxon. Heredis . . . Praeside Gottlieb 
Wernsdoríio . . . In Illustri ad Albim 
Academia D. VIII. Aug. M.DCC. VII. Ad. 
purum Dei verbum examinatam rejiciet... 
Witenbergae. — Üdvözlő verseket írt a 
következő munkákba : Quum Vir . . . 
Georgius Lycius . . . Vitenbergae, 1705. ; 
Propempticon. . . U. ott, 1706.; Quum 
V i r . . . Joannes Blasius . . . U. ott 1706.; 
Thurzó, Johannes, Auspicio Rectoris . . . 
U. ott, 1707.; Vota Propempt ica . . . U. 
ott, 1707. 

Bartholomaeides, Ladislaus, C o m i t a t u s G ö -
mör 425. 1. és Memoriae Ungarorum 201. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész. 881. 1. 

Regis Simon, lányok tanítója, nagy-
disznódi (Szebenm.) származású ; honnét 
Brassóba költözött, hol fiatal lánykák 
tanításával kereste kenyerét. — Munkái: 
1. Geistreiches Handblüchlein. Kronstadt, 
1865. — 2. Geistreiches Liederbüchlein. 
U. ott, 1865. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III . 86. 1. 
— Gross, Julius, Kronstädter Drucke 217., 
218. sz. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
II. 426. 1. 

Regmeczi P. János. — Czikkei a 
Fővárosi Lapokban (1883. 292. Kazinczy 
Ferencz elfogatása. 1885. 43. Hugó Vik-
tornál, egy franczia író czikke); a Bor-
sodmegyei Lapokban (1886. 87., 88. sz. 
Vajda Jánosról, 96, sz. Esős nap, Long-
fellow költ. ford.). — Munkája : La Roche-
foucauld ... 1889. (Ism. M. Szalon XII. k.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Regner Tivadar. — Czikke az Aka-
démiai Értesítőben I. osztály 1861—62. 
365—447. 1. A magyar nyelv kiejtése. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Regőczi (Exner) Győző. L. Exner. 
Id. S z i n n y e i J . . Magyar írók. XI. 

Reguly Antal, egyetemi alkönyvtár-
nok, a m. tudom, akadémia levelező 
tagja, született 1819-ben Zirczen (Vesz-
prémin.), hol atyja a cziszterczita - rend 
ügyésze volt. Atyjának gondos vezérlete 
alatt korán megkedvelte a hazai törté-
netet, s Körösi Csorna Sándor neve és 
vállalkozása szokatlan hatással volt reá. 
Győrött, hol Maár Bonifácz történettanár 
hatott reá legmélyebben, és a pesti egye-
temen végezte tanulását; itten Horvát 
Istvánnál volt élelmezése és szállása; 
de a mi kiemelendő, a híres tanár sem 
utasítással, sem eszközök közlésével nem 
kötelezte őt le. Pesten ismerkedett meg 
külföld irodalmával és nyelveivel, szün-
ideit kirándulásokra használta fel. 1839. 
júl. elvégezvén a törvénytudományi tan-
folyamot, elindult világot látni; mintegy 
4 hónapot felső Németország, Hollandia 
és Belgium bejárására akart fordítani, de 
azon titkos tervvel, hogyha győzné, Skan-
dináviát is lássa, a tanév bekövetkezté-
vel pedig vagy a bonni, vagy a heidel-
bergi egyetemre teljes kiképzése végett be-
iratkozzék ; azt remélte, hogy szülőinek 
beleegyezését merész terveibe megnyer-
heti s némi erkölcsi kényszer hozzájárul-
tával fiuk tudnivágyását megbocsátani 
s őt tovább is segíteni fogják. Vándor-
lása Bécsen és Prágán keresztül Szász-, 
Poroszországba. Rügen szigetére s Ros-
tokon át Hamburgba vezette. Itt az Éj-
szaki-tenger közelében ellenállhatatlan 
vágy kezdte vonzani Skandinávia felé. 
Kielben gőzhajóra ült s Kopenhágába, 
onnét pedig Stockholmba érkezett, hol 
a királyi könyvtár látogatása s Arvidson 
könyvtárnok ismeretsége elhatározó lett 
jövendőjére. A finn-magyar rokonság meg-
fejtését tűzte ki élete feladatává s 1839. 
nov. 8. Aboban finn földre lépett. Min-
denekelőtt sajátjává tette a svéd nyelvet, 
fiatalsága egész hevével fordult a finn 
néptörzs régiségei, története, nyelve és 
irodalma körüli tanulmányokhoz. 1840.. 
márcz. Schildt orvos társaságában mélyen 
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behatolt Finnország belsejébe s hossza-
sabban időzött Lommasalo helységben, 
egy paraszt gunyhóban, hol finn szó-
nál egyebet nem hallott s a néppel 
együtt élve. tanulta meg a finn nyelvet 
és gyűjtötte tudományos kincseit. Midőn 
a helsingforsi tudós társaság tagjává 
választotta, e kitüntetést már finn-nyelvű 
levélben köszönte meg. Május végén 
tovább ment kelet felé, Karéliába, az-
tán a lapp földre, hol élvezte azt. a 
mi után régóta sóvárgott, t. i. június 
közepétől július 18-ig nem látta lenyu-
godni a napot. Kezdte tanulni a lapp nyel-
vet s gazdag ethnographiai tanulmányo-
kat tett ; házigazdája a lapp flóra nagy-
nevű leírója, Laestadius prédikátor, beve-
zette a hitregevilágba s megengedte, hogy 
kézirataiból kivonatokat készítsen. Aug. 
hónapot Kemiben, a tudós Castrénnál 
töltötte. Világnézete napról-napra öntu-
datosabb lett és czélja határozottabb; ki-
merítő utazási tervet készített, melyet 
azonban a segédeszközök csekélysége 
miatt végre nem hajthatott. A felsőbb tár-
saságokban nagy kitüntetéssel fogadták 
és lapp tanulmányaiban is nagy elő-
menetelt tett. 1841 elején visszatért Hel-
singforsba, hol máj. 24-ig mulatott és 
csodálatot gerjesztett a könnyűség által, 
melylyel a ^ é d és finn nyelvet beszélte. 
Ezután az' nyelvvel kezdett foglal-
kozni és Szent-Pétervárra ment, hogy a 
keleti finnugor néptörzsek meglátogatására 
illően elkészülhessen. Ezalatt itthon is 
megkezdődtek a mozgalmak a fiatal Re-
guly által annyi szilárdsággal s férfias-
sággal, annyi áldozattal és nélkülözéssel 
követett czél pártolására. A m. tud. Aka-
démia, csekély pénzerejéhez képest, némi 
pénzsegedelmet és megbízásokat küldött 
Regulynak. A szent-pétervári tudományos 
előkelőségek, Baer, Frähn, Sjögren, Kop-
pen, Krug, Schmidt, br. Stiglitz sat. egyen-
kint kitűnő szívességgel látták az érde-
kes magyar utazót, Balugyánszky állam-
tanácsos (született magyar) házában pe-

dig valódi atyai fogadtatásra talált. Itt 
ismét komolyan, sőt egészségét veszé-
lyeztető erőfeszítéssel állt neki az új tanul-
mányoknak. Először is az orosz nyelv 
tanulásához fogott, azután a keleti finn-
ugor, ú. m. zűrjén, mordvin, cseremisz, 
nyelveket búvárolta, mikhez a csuvas is 
járult. Tanulmányainak történelmi, föld-
és néprajzi anyagát tetemesen gazdagítá, 
folytonosan szeme előtt tartva végczél-
ját , a finnugor népek önvizsgálati meg-
ismerését, mely nélkül nem hitte, hogy 
a finn-magyar rokonság kérdéséhez ala-
posan szólni lehessen. A szilárd és áldo-
zatkész ifjat ez öntudatos útjáról semmi 
melléktekintetek le nem tántoríthatták. 
Az akadémiai, bár csekély, segedelemnek 
nagy erkölcsi hatása volt nemes törek-
véseire ; az akadémiai elnöki ajánló-levél 
hivatalos jelleget ruházott reá és mint 
a nemzeti tudós kar megbízottját vezeté 
be a pétervári'tudományos intézetek- és 
testületekbe. Szegény volt, de becsülte-
tett ; lemondott a jelenről, hogy keble 
sugalta feladatának éljen. Jelentést írt a 
m. t. Akadémiának, mely 1842. márcz. 
érkezett Pestre, s az Akadémia méltá-
nyolva a fiatal tudós utazónak ez első 
tudományos vallomását, utazása összes 
költségeinek elvállalását ajánlotta az igaz-
gatóságnak, mit azonban a pénztár álla-
pota nem engedett meg. Regulyt azonban 
szertelen erőlködéssel űzött tanulmányai 
megtörték ; aggasztó betegségbe esett 
Peterhofban. Felgyógyulván, miután ha-
zájából lényegesebb segélyre számot nem 
tarthatott, Pétervárott pedig nagy rész-
véttel pártoltatott Baer és Balugyánszky 
által és Demidoff Anna herczegnőnek, 
sőt az udvarnál is bemutattatott; orosz 
segélylyel volt tehát meglátogatandó a 
keleti finnugorokat, a mi nagyon fájt nem-
zeti büszkeségének. Azonban a m. t. 
Akadémia 1842. nagygyűlésén hathatósb 
pártfogásra talált, 1000 p. forint ren-
deltetett útiköltségei pótlására. 1848. 
okt. 7 a m. tud. Akadémia levelező tag-
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jának választotta. Ugyanez év okt. 9. 
indult el Pétervárról második, vagyis 
urai-szibériai utazására, főképen Baer 
segítségével. Moszkván és Novgorodon 
•át, a Volgán lefelé, sok nélkülözés közt, 
okt. 27. érkezett Kazánba. Keleti finnugor 
népek közt, útja czéljánál találta magát. 
Kazánt, hol a tudós Kovalevszki őt segít-
tette, nov. 8. hagyta el. Útját' a votják 
'és baskír népfaj közt folytatta, mindenütt 
tanulta az.illető nyelveket és szokásokat. 
Decz. 4. szerencsésen átkelt az Urálon; 
és az oroszok uráli telepeinek végpontján, 
Vszevolodszkoiban, voguloktól vett taní-
tást ezen faj nyelvében s viszonyaiban, 
mely már kihaló félben van, s vogul 
szótárt írt össze. Éjjel és nappal halmozta 
rakásra az anyagot, s márcziusig meg-
vetette alapját a vogulok nyelve s szokásai 
ismeretének. Márcz. 17. Tobolszkba érke-
zett, hol Castrénnal találkozott. Utazásai-
nak fénypontja azonban éjszaki felfedező 
útja volt. Pelimből 1844. júl. 24. indult 
ki; oly nélkülözéseket kellett szenvednie, 
oly veszélyekkel küzdenie, melyeket csak 
oly ember viselhet el, kit valamely nagy 
eszme iránti lelkesedés vezérel. Oly vidé-
keket járt be az éjszaki vogulok és iram-
szarvasok ez ismeretlen hazájában, me-
lyeket még művelt utazó soha meg nem 
látogatott. A vogulok hazájából az osztják 
nyelv és népélet vizsgálatára tért át. 1845. 
szept. érkezett az Obi tartomány főhelyére. 
Hosszas vándorlás után a vadász és halász 
nomád törzsökök közt, Berjozovba ért, hol 
egész buzgósággal feküdt osztják stú-
diumainak; az általa leírt osztják énekek 
meghaladták a nyolczvan ívet, midőn 
pétervári levelek folytán kénytelen volt 
Kazánba visszaindulni. Az osztjákok közt 
1845. márcziusig lakott. Visszautaztában a 
nyelvrokonok baráti kezet nyújtottak meg-
kedvelt utazónknak s íjakkal és nyilakkal 
ajándékozták meg. Kazánból a cseremisz 
és csuvas nyelvek tanulmányozása vé-
gett a rajfai kolostorba költözött. Egész-
sége mindinkább elromlott, haja elhullott, 

de szelleme nem hanyatlott. Idő közben 
a m. tud. Akadémia aláírást nyitott a 
bátor utazó segélyezésére, mely mintegy 
1400 frtot jövedelmezett, de új köteles-
ségeket is szabott az utazónak. Hanyatló 
egészsége daczára hazafiúi örömmel és 
készséggel határozta el magát, hogy a 
volgai finnugorok buvárlását a mordvinok 
és csuvasok'meglátogatásával egészítse ki. 
Május végéig a cseremis nyelvet már meg-
tanulta, Kazánt elhagyván, Nizsni-Novgo-
rodból a mordvinok közé indult. A mordvin 
nyelvvizsgálattal el is készült, de a csu-
vasok látogatásának ez alkalommal költ-
séghiány miatt el kellett maradni. Itthon 
azonban az utazónak barátja Toldy Fe-
rencz nem szűnt meg az ügy érdekében 
izgatni, s 1845 elején megalkottatott a 
«Reguly-társaság», melynek teendője volt 
egy «Reguly-könyv» kiadása által annyi 
pénzt szerezni, hogy utazónk két évre 
fedezve legyen, a gyűjtött anyagot fel-
dolgozhassa és hazájába visszatérhessen. 
Ekkép lehetővé vált a csuvas nyelvnek 
is a nép között való megtanulása, s Re-
guly elszánta magát ez új terhes útra. 
Befejezvén mordvin dolgozatait, 1845. 
nov. a csuvasok közé ment, az 1845—46. 
telet pedig csuvas tanulmányai szerkesz-
tésével töltötte Kazánban. így a finnugor 
nyelvcsalád több és több ágával ismer-
kedvén meg, életből szedett nyelvanyagát 
mindinkább kitisztázta s elveit megálla-
pította. Ily lelkiismeretes eljárás után, 
három évi terhes utazását befejezte s 
1846. aug. 25. visszaérkezett Szent-Péter-
várra. Érdemben és hírben gyarapodva, 
nyílt karokkal fogadtatott barátaitól. Mint-
hogy az általa beutazott helyek részle-
tes ismerete sehol sem gerjeszthetett oly 
érdekeltséget, mint. Szent-Pétervárott és 
e helyt legtöbb segédeszközre találha-
tott : utazása eredményeinek feldolgozá-
sát ott kezdte meg és a 180 geographiai 
mérföldre terjedő éjszaki Uralvidék föld-
abroszát nagy fáradsággal ki is dolgozta. 
E munkája 1847 végén készült el s áll 
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egy földabroszból, mely 16 4rét lapot 
tölt be, s magyarázó szövegből. E roppant 
műről, mely egy egész utazó társaság-
nak is becsületére válnék, nyiltan be-
vallották a szent-pétervári lapok, hogy 
«Reguly e munkája által Oroszország 
geographiájában s ethnographiájában egy 
terjedelmes terra incognita fölfedezőjévé 
lett». Az orosz tudósok siettek e felfede-
zéseket térképeiken fölvenni, R. pedig 
hálájának lerovása után, 1847. febr. 3. 
elhagyta Szent-Pétervárfc, Gräfenbergbe 
ment megromlott egészsége érdekében, 
onnét pedig szept. hazájába tért rövid 
látogatásra. Novemberben, miután az 
udvarnál is kegyesen fogadtatott, Berlinbe 
ment, hogy ott már most megújult erővel 
munkái rendezéséhez fogjon. De feszültebb 
munkálkodása visszahozta testi bajait. 
1848. jún. 13. a m. kir. közoktatási mi-
nisztérium őt a pesti egyetemi könyv-
tár első őréül nevezte ki, de hivatalát 
csak 1849. szeptemberben foglalhatta el, 
melyben, ideiglenes felfüggesztés után, 
1850. jan. 25. is megerősíttetett s e hi-
vatalát egész haláláig viselte. A. m. tud. 
Akadémia érdemlett részvéttel fogadta 
egyik 1847. népes gyűlésében a főtitkár 
áttekintő értesítését Reguly utazásairól, 
mely alkalommal ethnographiai gyűjte-
ménye is fel volt állítva közszemlére. 
Mióta hazájába ért, folytonosan beteges-
kedve gyűjtésének csak igen kis részét 
volt képes feldolgozni. 1850-ben tartotta 
első akadémiai elôadásáľa dzungár nép-
ről. 1851. Hell Miksának a finn-magyar 
nyelvrokonságról hátrahagyott kéziratait 
ismertette (M. Akadémiai Értesítő 1851.); 
1856-ban még két előadást tartott az éj-
szaki Ural földrajzáról. Utolsó éveiben 
Hunfalvy Pál segítségével vogul tanul-
mányai feldolgozásával foglalkozott. A 
zágrábi délszláv régészeti társaságnak is 
tagja volt. Meghalt 1858. aug. 23. Buda 
mellett az Istenhegyen. A m. tudományos 
Akadémiában 1863. Eötvös József báró 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Munkái: 

1. A Dzungár nép és annak a magyarral 
állított fajrokonsága. Olvasta a m. Aka-
démia ülésében szept. 16. 1850. Pest, 
1850. (Különnyomat az Akadémiai Érte-
sítőből).— 2. Cseremisz gyűjtéseit Budenz 
adta ki és dolgozta föl a Nyelvtudományi 
Közlemények III. és IV. kötetében. U. 
ott, 1864—65. — Reguly Antal hagyo-
mányai. I. A vogul föld és nép. Kiadta 
Hunfalvy Pál. U. ott, 1865. (Ism. Buda-
pesti Szemle XXI. 290. 1.). — 4. Mordvin 
gyűjtéseit Budenz adta ki a Nyelvtudo-
mányi Közlemények V. kötet. U. ott,. 
1866. — 5. Vogul népköltési gyűjtemény. 
Vogul gyűjtéseit Munkácsi Bernát adta 
ki. Budapest, 1892—1902. (Magyar for-
dítással). — 6. Osztják népköltési gyűj-
temény czím alatt osztják gyűjtéseit 
Pápay József adta ki. Budapest — 
Lipcse, 1905. (Magyar és német fordí-
tással. Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai 
utazása V. kötet. 4rét LXXXII+282+2' 
lap. Reguly életrajzával és arczképével). 
— Levelei szüleihez és barátaihoz 1840— 
1857-ig összesen 135 darab (a m. tud. 
Akadémia levéltárában). — Arczképe: 
Tyroler J. metszette aczélba Pesten 1850. 
(A Reguly-Albumban). 

M. Akadémiai Ertesitö 1840—41., 1843—44., 
1847. — Athenaeum 1841. (Utazása i , l eve le i ) . 
— Csorna de Körös und Reguly Antal ( K ü l ö n n y . 
a St. Petersburger Zeitung 1842. 233., 236. 
s z . - b ó l ) . — Világ 1843. 4—7. Sz . — Nemzeti 
Vjság 1844. II . 48. sz. (Leve le B a e r h e z 1842. 
j a n . 12.). — Jelenkor 1844. 31. sz . ( A k a d é m i a i 
jelentés és felszólítás R. ügyében). — Reguiy-
Album. Pest, 1850. arczk. (R. utazásai Toldy 
F e r e n e z t ö l ) . — Ujabbkori Ismeretek Tára V I . 
136. 1. — Ferenczy é s Danielik, M a g y a r í r ó k 
I. 382. 1. — Pester Lloyd 1858. 197., 199. SZ. — 
Vasárnapi Vjság 1859. 33. SZ. a r c z k . — M. 
Akadémiai Almanach 1863. 294. 1. — Eötvös 
József báró, R. emlékeze te . (Budapes t i S z e m l e 
XVIII . 1863.). — Egyetemes 31. Encyclopaedia 
X I I . 197. 1. — Toldy Ferencz ö s s z e g y ű j t ö t t 
munkái II. (Utazásai). IV. (Beszéd R. mellett). 

— Pallas Nagy Lexikona X I V . 453. 1. — Buda-
pesti Hirlap 1905. 360. s z . ( R . h a g y a t é k a ) é s 
gyászjelentés. 

Réh János, nyűg, papnevelő-intézeti 
lelkiigazgató, szül. 1821. ápr. 9. Eszter-
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gombán, hol atyja sekrestyés volt. Az 
algymnasiumot szülővárosában elvégez-
vén, mint növendékpap Pozsonyban az 
Emericanumban volt; a bölcseletet 1837. 
Nagyszombatban, a theologiát 1839-től 
Pesten végezte, hol a 4. évben a magyar 
iskola elnöke volt. Tanulmányainak be-
fejezése után egy évet töltött Esztergom-
ban Haynald vezetése alatt és ugyanott 
1844. júl. 15. pappá szentelték. Ezután 
egy évig Budán nevelősködött Rédl Imre 
báró családjánál; majd egészsége meg-
erősödvén, Haynald tanácsára a lelki-
pásztorkodás terére lépett és 1845. decz. 
nyergesujfalusi káplán lett, majd később 
•esztergom - vízivárosi; végre káptalani 
karkáplán volt és a Sion káptalani házai-
ban berendezett kórházban, mely akkor 
a gyakori ütközetek miatt, tömve volt, 
látta el a betegeket. 1850-ben a pesti 
papnevelőbe küldték spiritualisi s igazg.-
helyettesi minőségben. Itt mutatkoztak 
raj ta először a tüdővész jelei. Egy évi 
nyugvás után 1851-ben Nagyszombatban 
előbbi minőségben, 1852 őszén pedig 
mint helyettes. 1853-tól mint rendes 
lelkiigazgató Esztergomban működött. 
Majd még examinator, zsinati vizsgáló 
•és egyházkerületi censor lett. Félévig a 
liturgiát adta elő Esztergomban. A hires 
1857. országos máriacelli búcsújáraton 
elmondott fő-imákat ő szerkesztette. Nem-
sokára egy nagyobb tüdővérzés az állandó 
betegek sorába juttatta. 1864-ben az esz-
tergomi nyugdíjintézet tagjává lett, 1865-
ben Pozsonyban a lazaretumba tették 
lelkésznek. Négy év múlva ott is erő-
södvén tüdővérzése; Skoda bécsi orvos 
tanácsára Meranba tette át lakását. Vég-
eveit tudományos foglalkozás és írással 
a meráni papok segélyző-egyletének házá-
ban, a Filipinumban töltötte, hol 1895. 
febr. 20. meghalt. — Czikkei a bpesti 
papság Munkálataiban (VIII. 1841. Imád-
ság La M . . . után, Reménység a szűköl-
ködők iránt, Maximilián bg. Jeruzsálem-
ben, A fogházakról, 1842. A ker. religio, 

különös tekintettel a szent titokra, Ge-
houde után, 1843. Vallási üldözésekről 
Milner után, Miatyánk és szivárvány); 
a Religio és Nevelésben (1847. Kopácsy 
temetése alkalmából, 1848. Miskolczy 
Márton püspök életrajza); a Religióban 
(1849. Komárom kapitulálásáról, 1850. 
Scitovszky látogatása Esztergomban, Ri-
mini, Német népnaptár a szent István 
Társulattól kiadva, 1853. Lumen ad reve-
lationem gentium, később Scitovszky 
római első útja, 1859. Pázmány sírjának 
felfedezése és Esztergomba viteléről, 
1860. Scitovszky arany miséje); a Kath. 
Christben (1853. czikkek a búcsúról); a 
M. Államban (1860. 2. sz. Szózat, mely 
szavazatnak is beillik, Válasz a filiszter 
levelére: Magyarország alkotmányjoga az 
1848. törvények alapján, O jegy alatt Az 
állam lényeges hatalmáról, Az egyház, 
jogai s javai iránti kötelességéről, 1861. 
A felelős min. a béke, 1877—93. néhány 
czikk a meráni betegpap-egylet érdeké-
ben, úgy a Religióban is); az Esztergomi 
Újságban (1864. több czikk); a Függet-
lenségben (1868. néhány czikk az egyházi 
liberalismusról). — Munkája: Manuale 
ordinandorum usibus cleri junioris et neo 
sacerdotum. Strigonii, 1860. (Névtelenül, 
a bevezetés végén R. J. jelzéssel.) — 
Kézirati munkái: A szükségesebb egy-
házi reformokról, 1865. Három kötet, 
Comes Pius 1892. Egy kötet. 

m. Sion 1886. 842. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. N.-
Szombat, 1893. 430. 1. és önéletrajzi j egy-
zetek. 

Rehacsek Eduard, orientalista, szül. 
1819. júl. 3. Illokon (Szlavónia); közép-
iskoláit Pécsett végezte, hol magyarul, 
francziául, latinul és németül megtanult; 
azután a pesti egyetemen folytatta tanul-
mányait, főkép mathematikával és a latin 
nyelvvel foglalkozott. Mérnöki oklevelet 
nyerve, 1843-ban Párisba, később Ameri-
kába, onnét Bombayba ment, hol 1847-
ben a latin nyelv és mathematika tanára 
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lett a Wilson-collegeben. Három évvel 
később ugyanott az egyetemen rendes 
tanárnak tették ; tanította az arab, perzsa, 
latin és franczia nyelvet. Kerülte az európai 
társaságot és csak a művelt hinduk köré-
ben élt. Utóbb egyetemi tanári állásáról 
lemondott és visszavonulva élt. A leg-
utóbbi anthropologiai congressuson Bom-
bayban felolvasásokat tartott. Meghalt 
1891 végén Bombayban és hindu szokás 
szerint temették: máglyán megégették. 
— Kisebb dolgozatai az Indian Antiquary, 
a Calcutta Review és a Journal of the 
Indian Associationban jelentek meg; 
németül csak egy nevezetes dolgozata: 
Oriental. Rüstungsstücke látott napvilágot 
a Deutsche Morgenländ. Gesellschaft folyó-
iratában (1882.); az Archeological Survey 
of Western India számára arab és perzsa 
feliratokat fordított le (Persian and Arabic 
series of inscriptions from Ahmudabad 
and other places of Guzarât). — Munkái: 

1. Fortune and misfortune. Bombay, 1870. 
(Mahbáb ul-kulub beszélygyűjtemény szá-
mos elbeszélése, perzsából fordítva.) — 
2. Catalogue raisonné of the Arabic, Hin-
dostani, Persian and Turkish MSS in the 
Mulla-Firuz library. U. ott, 1873. — 3. 
Mirkhond, the Rauzat-us-Safa: or garden 
of purity, translated from the original 
Persian. London, 1892—94. Öt kötet. — 
Legfőbb műveinek mondják: Bombay 
115 évvel ezelőtt, öt kötet; India gyémánt-
bányái. írt továbbbá vallásbölcseleti mű-
veket az iszlám és kereszténység viszo-
nyáról, Jézus életéről, a Nagy Sándor-
mythosról. Kéziratban maradt : Dsuveini 
Nigarisztánjának angol fordítása. 

Pesti Hirlap 1892. 27. SZ. — Fővárosi lapok 
1892. 27. SZ. — Vasárnapi Újság 1892. 3. Sz . 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 455. 1. 

Rehák Anna. L. Moór Anna. 
Rehák </., biztosítási hivatalnok Pes-

ten. — Munkája: Biztosítási ügyekben. 
Egy szó a magyar nemzethez. Pest, 
1858. Két táblázattal. (2. bőv. kiadás. U. 
ott, 1858. Németül. U. ott, 1858. A né-

metnek 2. bőv. kiadása: «mit einer 
Wiederlegung der ungarischen erfolgten 
Journalangriffe als Nachtrag» mellék-
czímmel. U. ott, Í858. 

Petrik B i b l i o g r . 

Rehfuss E. — Munkája: Leslehre der 
hebräischen Sprache nach der Laut-
methode. Verbessert zum Gebrauche der 
israelit. Haupt-Normalschule zu Pest. 
Ofen, 1885. (Ugyanez. U. ott, 1859.). 

Petrik B i b l i o g r . 

Rehlingen Antal. — Munkája: Die 
Bewahrschule für kleine Kinder von zwei, 
bis sieben Jahren. Pest, 1832. 

Petrik B i b l i o g r . 

Rehlinus György Dániel, ág. ev. lel-
kész, Rehlini János pozsonyi conrector 
fia, ki 1680-ban iratkozott be a witten-
bergai egyetemre. — Munkája: Disser-
tatio de originibus Habsburgico-austriacis 
et Hohenzollerano-brandenburgicis. Prae-
side Georg. Caspar. Kirchmayer." Witte-
bergae, 1680. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 1 9 . — Bartholomaeides,. 
M e m o r i a e U n g a r o r u m 186. 1. — Szabó- Belieb-
rant, R é g i M. K ö n y v t á r I I I . 2. r é s z 190. 1. 

Rehlinus János, bölcseleti mester, az 
ékesszólás és költészet tanára és conrec-
tor Trencsénben. — Munkája: Gymnasium 
Sapientiae, Ac Virtutum Inter iniţia 
gymnastica Novi Gymnasii Posoniensis 
Exemplo Dramatico in Theatro extructum. 
& Honori Immortali Viri. Nobiliss. Am-
plissimi ac Prudentissimi Dr. Andreaé-
Segneri Lib. Regiaequ. Regip. Posoniensis 
Cons. Eccl. ac Scholae Inspectoris gra-
vissimi optimaeque merentiss. AEdilis 
Gymnasii Beneficent, gratitud. ergo dedi-
catum Operante LiterariaeMachinatore.... 
Trenchinii, 1657. 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 246. 1. 

Rehorovszki Mihály, bölcseleti boros-
tyános mester. — Munkája: Theo-politica,. 
authore R. P. Ant. Vanossi e soc. Jesu 
in auditores distributa dum assertiones-
ex universa philosophia in alma . . . 
universitate Tyrnaviensi a. 1746. publice 
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propugnaret . . . Praeside Franc. Xav. 
Halwax. Tyrnaviae, 1746. 

Horvát István, Lexicon eruditorum cz. kéz-
irata a m. n. múzeum kézirattárában. 

Rehorovszky Miklós, jogtudományi 
doktor, ügyvéd, 1848 előttt a m. kir. ka-
maránál ügynök volt, előbb a m. kir. 
Ítélőtábla esküdt jegyzője, a pesti egyetem 
bekebelezett tagja és több megye tábla-
bírája ; később cs. kir. miniszteri taná-
csos, a cs. kir. Lipót-rend és a Ferencz 
József-rend lovagja volt. Utolsó éveit 
Perchtoldsdorfban (Bécs mellett) nyuga-
lomban töltötte, hol 1883. aug. 20. meg-
halt 78 éves korában. -— Munkái: 1. 
Dissertatio inauguralis historico-juridica 
de donatione palatinali, quem in universi-
tate hungarica Pesthiensi publicae erudi-
torum disquisitionisubmittit. Pestini(1829). 
— 2. Populärer Vortrag über die Staats-
Anwaltschaft. U. ott, 1850. 

Nagy Iván, Magyarország családai IX. — 
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Reibner Márton. — Munkája: Analecta 
ad latinitatis Hungarorum dictionarium. 
De latinitate librorum rationum. Bpest, 
1893. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Reich Albert, orvos-sebészdoktor, nyug. 

állat-egészségügyi felügyelő, szül. 1836-
ban Marosvásárhelyt; ott végezte iskoláit 
is, mire 1854-ben Kolozsvárra ment és 
az orvossebészi tanfolyamra iratkozott 
be; 1857-ben megkapta az orvos-sebész-
oklevelet, azután 1859. július hó végéig 
Kolozsvárt, majd Felvinczen gyakorlatot 
folytatott. Az 1859. olasz hadjárat alatt 
júliustól szeptember végéig a nagyszebeni 
katonai kórházban működött. 1859. okt. 
a válaszuti cs. kir. járási hivatalhoz ne-
veztetett ki, hol harmadfélévig Bonczhidán 
és Szamosujvárt működött. Innét Doboka 
vármegyébe Szamosujvár székhelylyel 
kerületi orvossá neveztetett ki. Innét öt 
évi szolgálat után állása fentartásával 
Pestre jött és itt 1865—1866-ban az 
állatorvosi tanintézetben mint rendes 

hallgató végezte a tanfolyamot; ugyan-
ezen idő alatt az orvos-sebészi, szülész-
és szemmesteri tanfolyamokra is beirat-
kozott és állatorvosi oklevéllel együtt az 
orvos-sebészi, szülészi és szemészmesteri 
okleveleket is megszerezte. Az 1866. 
hadjárat alatt ismét katonai kórházban 
foglalkozott. Ezután visszatért dobokai 
állására ; 1867. jan. a kir. főkormányszék 
áthelyezte Felső Fehérmegyébe Ilidvégre, 
hol a kerületi orvosi teendőket látta el; 
itt csakhamar tiszteleti főorvossá válasz-
tatott és az előpataki fürdőorvosi teen-
dőkkel is megbízatott (1867—69); a nyári 
szünidő alatt az állatorvostanból előadá-
sokat is tartott. 1872. szept. 30. állásáról 
leköszönt s ekkor az ó-sánczi veszteg-
intézethez helyettes-igazgatóvá nevezte-
tett ki; ez állásában 1877. év májusáig 
maradt; ekkor II. oszt. vesztegintézeti 
igazgatónak neveztetvén ki, áthelyeztetett 
Soósmezőre, hol 1882. ápr. haváig vé-
gezte teendőit. Április 15-én Kolozsvár 
székhelylyel ker. állatorvossá és 1890. 
II. oszt. állami főállatorvossá neveztetett 
ki és a kolozsvári felügyelői kerületben 
a felügyelői s állatorvosi teendőkkel is 
megbizatott. 1893. jún. ő felsége az állat-
egészségügyi felügyelői czímet adomá-
nyozta neki. Az erdélyi gazdasági egylet 
már 1883-ben tiszteletbeli tagjává válasz-
totta. Az ezredéves országos kiállítás 
alkalmával mint kiállítási kerületi és 
biráló-bizottsági tag működött. 1898 óta 
Kolozsvármegye törvényhatósági bizott-
ságának választott tagja. 1890. nov. 6. 
hivatalos működésének 40 éves jubi-
leumát kartársai és barátai ünnepélylyel 
ülték meg, mely alkalomból R. a Ferencz-
József-rend lovagkeresztjét kapta. Ezután 
nyugalmaztatását kérte; de mivel már 
előbb a Kolozsvár város közvágóhidi 
igazgatójává kineveztetett, terhes családi 
viszonyai miatt kénytelen volt ezt elvál-
lalni. Az országos állatorvosi egyletnek 
választmányi tagja; az országos hely-
hatósági állatorvosi egylet alelnöke és 
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az erdélyi részek állatorvosi egyletének 
elnöke. — Czikkei a Magyarország és 
Nagyvilágban (1867. 34., 35. sz. Élőpa-
tak) ; a Gazdasági Lapokban (1868) a 
vesztegintézetek és az állategészségügy 
szervezéséről, valamint a szakszolgálat 
fejlesztéséről czikksorozatot tştt közzé, 
az Erdélyi Gazdának állandó munkatársa 
volt (1869. A keleti marhavészről és lép-
fenéről, 1870. Az érvágásról, A takony-
kórról) ; az erdélyi politikai lapokba, így 
a Kolozsvári Közlönybe is sokat írt, több-
nyire álnév alatt. — Munkája: A sza-
vatossági hibákról. Kolozsvár, év n. 

Erdélyi Gazda 1899. 45. SZ. arczk. (Jakab 
László.) — Ellenzék 1899. 255. SZ. 
Reich András, brassói könyvkereskedő. 

— Munkái: 1. Leihbibliothekskatalog des 
Kronstädter Handelsmannes Andreas 
Reich. (XVIII. század.) — 2. Leihbiblio-
theks-Verzeihniss der Brüder Johann und 
Andreas Reich. Hely és év n. - - 3. Zweite 
Fortsetzung des Gebrüder Reichischen 
Bücherlese-Verzeichniss welche theils in 
dem gewöhnlichen Preiss zum Lesen 
angegeben theils auch verkaufet werden. 
Hely n. 1789. 

Reich Emil, bölcseleti doktor, hazánk-
fia Berlinben, később Londonban. — 
Munkái: 1. Last E., Több világosságot! 
Kant és Schopenhauer főtantételei, köz-
érdekű előadásban. A német eredeti 2. 
kiadásából ford. Berlin, 1879. — 2. Hun-
garian literature. An historical and criti-
cal survey. London, 1898. (Ism. Budap. 
Szemle 96. k., Budapesti Hirlap 297. sz. 
M. Kritika 4. sz., 1899: P. Napló 1. sz., 
Századok, Egyet. Philol. Közlöny. Athe-
naeum, Révue Critique, 1900 : Irodalom-
történeti Közlemények). — 3. Foundations 
of modern Europa. Twelwe lectures de-
livered in the University of London. U. 
ott, 1904. (Ism. Századok). — 4. History 
of Civilisation... — 5. „A neiv studentli 

Atlas of modern history . . . — 6. Greco-
Roman institution . . . sat. 

Kisilingstein Könyvészete és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányairól. 

Reich Henrik, bölcseleti doktor, fő-
rabbi előbb Mosonban, később Bonyhá-
don (Tolnám.); jelenleg Bécsben. Reich 
Ezechiel báni (Baranyam.) rabbi fia. — 
Munkái: 1. Ein neues Leben. Neujahrs-
predigt 5632. — 2. Die Versöhnung. 
Jom-Kippur Predigt 5633. Pressburg, 
1873. — 3. Gottesdienstliche Vorträge. 
Wien, 1874. Három füzet. (I. Neujahres-
tag, II. Versöhnungstag, III. Verschiedene 
Reden). — 4. Die Erhaltung Israels. 
Predigt am Passah-Fest 1537. (Istóczy 
ellen). — 5. Das neue Zion. Schabbat 
Nachmi-Predigt 5637. — 6. Geister-
rufe . . . am Schebuoth-Feste 5637. — 
7, Schnellfüssig wie ein Reh, leicht wie 
der Adler. Schebuoth-Fest 5637, — 8. 
Das Judenthum der Neuzeit. Zehn Vor-
lesungen, gehalten im Schulhause der 
israel. Gemeinde in Wieselburg. Ungarisch 
Altenburg, 1877-80 . Két füzet. — 9. 
Kanzelreden enthaltend Fest- und Gele-
genheitsreden. Wien, 1880. IV. Heft. — 
10. Machion Welkiljon . . . am 2. Tag 
Schebuoth 5639. — 11. Drei Posaunen-
töne ... 5640. — 12. Auf heiligem Boden. 
Rede gehalten Chanuka 5640. — 14. Zur 
Wehrund Lehr. Ein Wort zur Zeit an die 
denkenden ungarischen semitischen und 
antisemitischen Bürger. Altenburg, 1882. 

— 15. Friede dem Nahen und Fernen. 
Friedensworte an meine Glaubensgenos-
sen. Bonyhád, 1885. — 16. Predigt. U. 
ott, 1886. — 17. Kol Jehuda. Pressburg, 
1887. — 18. Trauerreden. U. ott, 1888. 
— 19. Zur Genesis des Talmud. Wien, 
1892. — 20. Der Zionismus. U. ott, 1897. 

Lippe, Ch. D. Bibliographisches Lexikon. 
Wien, 1881—99. I. 338., II. 229., III. 302. 1. 

Reich Ignácz, a pesti izraelita hit-
község főiskolájának tanára, szül. 1821-
ben Zsámbékon (Pestm.), hol atyja a 
zsidó községnél jegyzői minőségben sze-
gényes viszonyok közt ugyan, de köz-
becsülésben élt. Ámbár R. atyja még 
latinul is beszélt, kis «Eizeh» fiát 13 éves 
koráig csak a cheder (zsidó elemi iskolák, 
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melyekben a romlott zsidó szójárást hasz-
nálva tanították s melyek jelenleg már 
nem is léteznek) tantárgyaiban részesít-
tethette, azaz tanulta a bibliát eredeti 
héber szövegben és a Talmudot; de jeles 
elmetehetsége, éles esze már ekkor mutat-
kozott. E zsenge korában annyi jártas-
ságot és ismeretet tanúsított a Talmud 
végtelen tömkelegében, hogy az akkori 
zsámbéki rabbi a «choverral» tüntette ki. 

'(A chover tulajdonosai a «rabbi» prae-
dikátumot viselik nevök előtt): Ezen 
-ajánló diplomával és az atyai áldáson 
kívül semmivel, útra indult a 14 éves ifjú, 
Nagyváradra ment héber tanulmányait 
folytatandó, hol testvérbátyja Salamon 
mint rendes elemi tanító volt alkal-
mazva. Bátyja vezetése mellett a ma-
gyar és német nyelv elemeit elsajá-
títván. a gymnasiumba lépett és mialatt 
ezt rendesen látogatta és kitűnő siker-
rel bevégezte, a Talmudot is tanulmá-
nyozta. A gymnasiumot elhagyván, 1842-
ben Pestre jött, hol a bölcseletet végezte. 
Minden anyagi támaszt nélkülözvén, 
tanulmányait félbe kellett szakítania s 
miután már magyarul, németül, fran-
cziául és héberül jól értett, latinul pedig 
beszélt is, mint nevelő nyert alkalmazást 
Pest előkelő izraelita házainál, e minő-
ségben 1848-ig működött. Hírlapírói mun-
kásságát leginkább a zsidók magyaroso-
dási ügyének szentelte. 1850-ben Zsámbé-
kon visszavonultságban élt és szorgalma-
san tanulta az angol nyelvet, mert a 
kivándorlási eszme őt is megszállta; 
azonban ezen szándékáról, miután a 
székesfej érvári izraelita hitközség az 
ottani iskolához meghívta, lemondott. 
Egy év múlva a pesti izraelita hitközség-
től kapott meghívást az itteni iskolához, 
melyet készséggel fogadott. A pesti izra-
elita községi főiskola magyarosodásának 
R. egyik főtényezője lett az által, hogy 
•előadásainál a magyar nyelvet használta 
tannyelvül és a biblia héber szövegének 
.magyarra fordítását ő kezdeményezte. 

A pesti hitközség ezt méltányolván, a 
tantestülethez intézett egyik iratában 
különösen is kiemeli azt, hogy ezen 
iskolában, mely már akkor mintegy 60 
éve fennállott, R. az első, ki a héber 
grammatikát magyar nyelven tárgyalta. 
A 80-as évek elején nyugalomba vonult. 
Meghalt 1887. április 18. Pesten. — 
Czikkei a Pester Isr. Haupt- und Unter-
realschulprogrammjában (1856. Geschicht-
liche Skizzen der israelitischen Haupt-
und Unterrealschule); a Ben-Chananjában 
(Szeged III. 1860. Moritz Horschetzky, 
Biogr. Skizze); a Beth-Lechemben (Pest, 
I. 1871. Der Ackerbau bei den Hebräern, 
II. 1874. Einen Monat in der altjüdischen 
Metropole); a M. Izraelitában (1861—64. 
Irodalmi Kravalok cz. humorisztikus czikk-
sorozat; itt jelent meg a Bocherl (talmud-
tanuló) cz. elbeszélése is); a Winter-féle 
évkönyvben (Der jüdische Handelslehr-
ling) ; az Izraelita Közlönyben (1864. stb. 
Das Armenwesen der alten Hebräer, 
czikksorozat); az Ung. Jüdische Wochen-
schriftben (Keber Avot, czikksorozat). 
Költeményei közt legkiválóbbak a Zsidó 
hangok és Zsidó kovácsdal. Kölcsey 
Hymn usát dr. Jozeíl'y társaságában héberre 
fordította. — Munkái: 1. Honszerelmi 
dalok. Buda, 1848. — 2. Beth El. Ehren-
tempel verdienter ungarischer Izraeliten 
(Pest, I. 1856. Bach Joseph, Prediger der 
Pester izr. Kult. Gem., Benedikt Markus, 
Märisch-scbles. Oberlandes Rabbi, Gutt-
mann Jakob, Bildhauer, Holitscher Wolfg., 
Gemeinderath der kön. Freistadt Pest, 
Joachim Jos., kön. Hannov. Konzert-
meister, Mandelli David, der Diogenes 
unserer Zeit, Oesterreicher Jos. Manes, 
Dr. der Medizin, Rózsavölgyi Márk, ung. 
National-Kompositeur. Singer Edmund, 
Konzertmeister, Weisz Gabriel, k. k. 
Major, II. 1859. Biedermann M. L. k. k. 
Hofjuwelier, Cohn Albert, Orientalist, 
Dukes Leopold, Bibliograph, Grosz Fried-
rich, Dr. der Medizin, Stern M. E., hebr. 
Literat, Wahrmann Israel, weil, über-
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rabbiner zu Pest, III. 1860. Breuer Eduard, 
Romandichter, Eger Agiba, weil. Ober-
rabbi zu Posen, Fischhof Adolf, Doctor 
der Medizin, Gruby Dávid, Dr. der Medi-
zin, Hauser Michael, Violinvirtuose, 
Joachim Wilhelm, medizinischer Schrift-
steller, Neumann Moses Samuel, hebr. 
Jugendschriftsteller, Schey Philipp, Edler 
von Koromla, Schlesinger Sulka, Philan-
tropist, IV. 1862. Friedmann Ignaz, 
Enciklopädist, Mauksch Moritz, Gründer 
des ersten Taubstummen-Institutes. in 
Ungarn, Sonnenthal Adolf, Hofschau-
spieier, 'V. 1865. Engel Josef, Bildhauer 
in Rom, Hahn Ignaz, Direktor der Landes-
Marinen Fabrik zu Surabaya in Ost-
indien, Schwarz Eduard, Korvettenarzt 
und Botaniker, Sichermann Emanuel, 
Ökonom, 2. kiadás. Budapest, 1878. Két 
kötet 14 arczképpel.) — 3. Beth-Lechem. 
Jahrbuch zur Beförderung des Acker-
baues, des Handwerks und der Industrie 
unter den Israeliten Ungarns. U. ott, 
1872—1873. Két évfolyam. — 4. Házi 
szertartás a két első Peszach-éjjelre. A 
héber szöveg után magyarította. U. ott, 
1878. (2. kiadás. U. ott, 1882.) — 5. 
Mózes első könyve, a héber eredetiből 
fordította, iskolai és magánhasználatra. 
U. ott, 1879. 

Vasárnapi Újság 1865. 5. SZ. arczk. — Lippe, 
Ch. D., B ibl iographisches Lexikon. Wien , 
1881., 389., 645. lap. — Petrik Bibliogr. — 
Kiszlingstein Könyvésze te . 

Reich János György, königsbergi egye-
temi hallgató volt 1640—42-ben, selmecz-
bányai származású. — Két alkalmi költe-
ménye van a : nPOSO£íNHMATA in 
Lauream... Johanni Polani Berseviceno-
Ungaro... Regiomonti, 1640. és Lachrimae 
In obitum . . . Pauli Horleri Leutschovia-
Hungari. U. ott, 1642. cz. munkákban. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész. 471., 480. 1. 

Reich Joachim, ág. ev. lelkész, Greifs-
waldeban (Pomerania) született és nevel-
kedett ; sikerült latin költeményei s ügyes 

szavalása miatt szülővárosa egyetemén 
koszorús költővé avatták. Mily körülmé-
nyek közt került Magyarországba, nem 
tudható, csak annyi bizonyos, hogy 
1617-ben Selmeczbánya városi iskolájá-
nak konrektora volt: 1623-ban azonban 
nem volt már Selmeczen, miután tan-
széke Müller Sámuel által volt betöltve. 
Hova távozott mint lelkész vagy iskola-
mester, szintén nem ismeretes; azonban 
tény, hogy két bártfai zsinaton vett részt, 
u. m. 1629. jún. 6. és 7. és 1634. május 
3. és 4. Valószínűleg Kassára került 
Bussaeus Mihály helyére, valamint az ő-
helyébe Modorról Knogler Illés követ-
kezett. 1630. okt. 1. Lang János, Kassa 
város tanácsosának temetésén ő tartotta 
a gyászbeszédet. Kassáról, hol német 
lelkész és egyházi felügyelő volt, Wallen-
dorfba (Szepesm.) ment, talán egészségi 
okokból; itt halt meg 1645. pestisben. — 
Munkái: 1. Apotheca Sacra Psalmorum, 
oder Deutsches Gesangbuch enthaltend 
606 Lieder . . . Zusammengetragen, ge-
druckt und verlegt durch Daniel Schultz 
Buchdruckern zu Kaschau. Kaschau, 
1628. (Az előbeszédet írta Reich Joakhim 
kassai evang. német lelkész.) — 2. Ante 
obitum moriens non moriturus abit. Das 
ist: Christliche Leichenpredigt bey Nieder-
setzung und dem wohlbestellten aber 
traurigen Begräbniss des weiland Edlen, 
Festen und Wohlweisen Herrn Hansen 
Langen, des inneren Raths, und Eltesten> 
bey der königlichen freyen Stadt Kaschaur. 
welcher im 1630. Jahr den 29. September 
seelig im Herrn entschlaffen und den L 
October in der grossen Kirche daselbst 
mit volkreicher Begleitung ehrlich be-
graben worden. U. ott, 1630. 

Klein, Nachrichten III. 359.1. (Fabó, Monu-
menta Evang . Hung IV.). — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 125., 129. 1. 

Reich Manó, felsőkereskedelmi iskolai 
tanár, szül. 1863. máj. 1. Pesten, ugyanitt 
végezte a reáliskolát, valamint egyetemi 
és műegyetemi tanulmányait. Üzleti 
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gyakorlatra kereskedelmi czégeknél meg-
ejtett tudakozódások útján tett szert. 
Képesítve van polgári iskolákra a meny-
nyiség-természettanból és kereskedelmi 
iskolákra a könyvvitel-, kereskedelmi 
ismeretek és levelezésből, valamint a 
kereskedelmi és polgári számtanból. 
Tanít 1886 óta; Újvidéken kereskedelmi 
iskolai igazgató volt 1888-ig; Nagyvára-
don polgári iskolai igazgató 1890-ig; 
Homonnán tanár 1894-ig; azóta a szegedi 
államilag segélyezett községi felső keres-
kedelmi iskolánál működik és jelenleg 
tanítja a kereskedelmi és polgári szám-
tant és kereskedelmi levelezést. Tanított 
német és magyar nyelvet, jogi ismere-
teket is. Az építő ipari téli tanfolyamban 
tanít könyvvitelt, a női ipariskolában 
számtant, az esti ker. tanfolyamban 
kereskedelmi számtant. — Czikke az 
újvidéki ipar- és kereskedelmi iskolai 
Értesítőben (1888. Az árúkereskedés elő-
mozdítására szolgáló intézmények és 
azok előnye); paedagogiai és tanügyi 
czikkeket írt a Kereskedelmi Szakokta-
tásba, Nemzeti Iskolába, Egyetértésbe és 
a Felső Nevelési és Polgári Iskolai Köz-
lönybe. — Munkái: 1. Magyar és német 
kereskedelmi levelező. A felső kereske-
delmi iskolák alsó osztálya számára, 
Szeged, (1901). — 2. Magyar és német 
kereskedelmi levelező. Felső kereskedelmi 
iskolák számára. U. ott, 1902. 

Schack Béla, kereskede lmi i sko lá ink és 
tanáraik a mi l lennium esz tendejében . Bpest , 
1896. 73. 1. — 31. Könyvészet 1901., 1902. 

Reich Miklós, orvosdoktor, a buda-
pesti mechanikai Zander-gyógyintézet fő-
orvos-tulajdonosa, szül. 1856-ban Zsám-
békon (Pestm.), a gymnasiumot Pesten, 
az orvosi egyetemet ugyanott és Bécsben 
végezte, mely után 1879-ben orvosi ok-
levelet nyert és Korányi Frigyes klini-
káján mint gyakornok nyert alkalmazást. 
Az amsterdami Metzger-massage gyógy-
módja és a svéd gymnastika felköltötték 
figyelmét a mechano-therapiairánt.Trefort 

Ágoston minisztertől nyert ösztöndíjjal 
1881-ben tanulmányútra indult és főképen 
Svédországban töltött közel egy évet. 
Visszatérve, intézetet nyitott 1882-ben 
Budapesten, melyet 1896-ban az összes 
physikai gyógytényezőkkel, nevezetesen 
a Zander orvos rendszeréhez tartozó 
készülékekkel bővített ki. Az országos 
közegészségi egyesület és az orvosi 
könyvkiadó-társulat alapító tagja. — 
Czikkei a Balneologiai Évkönyvben (1896. 
Massage és gyógygymnastika); a Ver-
handlung des XVII. Congresses für innere 
Medizinben (Wiesbaden, 1899. Der Thermo 
Äerophor); a M. Orvosok Lapjában 
(1902. A furunculosis abortiv gyógyítása 
száraz levegővel, Az enteroptosis és annak 
mechanikai kezelése); a Zeitschrift für 
diätetische und physikalische Therapie-
ban (Lipcse, 1902—03. Abortivbehandlung 
der furunkulose mittels überhitzter trocke-
ner Luft); a Budapesti Orvosi Újságban 
(1903. A fejmassage módszerei); az Urban 
és Schwarzenberg által kiadott Lexikon 
der Physikalischen Therapieban (Wien, 
Berlin, 1904. Einleitungsmassage, Extre-
mitätenmassage, Klopfung.Magenmassage, 
Nervendehnung, Passive Bewegung, Rei-
bung, Schüttelung, Streichung, Vibration). 
— Munkái: 1. A túlhevített szárazlevegő 
fürdők módszerei és javallatai. Budapest, 
1901. (Különnyomat az Országos balneo-
logiai egyesület Évkönyvéből). — 2. 
Mecliano-therapia. (Magyar orvosi Vade-
mecum.) U. ott, 1902. — Társszerkesztője 
a Budapesti Orvosi Újság physikai gyógy-
módok cz. mellékletének. 

Pesti Alfréd, Magyarország orvosa inak É v -
k ö n y v e . Bpest , 1899. 161. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Reich Móricz, rabbi Bánban (Tren-
csénmegye.), Reich Henrik L. rabbi-író 
testvére. — Munkái: 1. Predigten. I. 
Theil. Homilien zum I. Buche Moses. 
I. Hälfte. Tr.-Bán, 1885. — 2. Predigten. 
I. Theil. Homilien zu den Wochen-
abschnitten des I. Buches Moses. U. ott 
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1893. — 3. Gottesdienstliche Vorträge. 
2. Folge. Sabbath-Reden, gehalten in 
der Synagoge zu Baán. U. ott, 1894. 

Lippe Ch. D., Bibliographisches Lexikon. 
Wien. 1899. II. 229., III. 302. 1. 

Reich Salamon, izraelita elemi tanító, 
R. Ignácz tanító- és írónak testvérbátyja, 
előbb Nagyváradon működött mint ren-
des elemi tanító, később Aradon a híres 
Chorin rabbi alatt, mint a magyar nyelv 
tanítója. A zsidók magyarosítása körül 
szerzett érdemeket. — Czikke az Első 
magyar zsidó Naptár- és Évkönyvben 
(Pest, 1848. Chorin Áron aradi főrabbi 
életírása). 

Jlnenich—Vutkovich, Magyar írók Névtára, 
Pozsony, 1876. 521. 1. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányából. 

Reichard András. L. Reichardt. 
Reichard Jakab, orvosdoktor, paksi 

(Tolnám.) származású ; 1835-ben a pesti 
egyetemen tett orvosi szigorlatot; később 
gyakorlóorvos volt Temesvárt. — Mun-
kája : De diabete mellito. (Specimen 
inaugurale). Pestini, 1834. 

Bugát—Flór, Magyarországi orvosrend név-
sora 1840-re. Pest, 95. 1. — Rupp, Beszéd 
158. 1. — Szinnyei Könyvészete . 

Reichard Károly Gottfried, könyv-
kereskedő, nyomdász és a városi tanács 
kültagja Kőszegen (Vasm.); a mult szá-
zad első évtizedeiben kiadványaival a 
tudomány terén nagy érdemeket szerzett, 
úgyszintén a saját írói működésével. 
Üzletét Bécsben személyesen vezette; 
tudományosan képzett és széles látkörű 
kereskedő volt. Meghalt 1844. május 17. 
Kőszegen 65. évében. — Munkái: 1. Das 
neueste Gemälde von Persien. Wien, 
1810. — 2. Moderne Biographien oder 
kurze Nachrichten von dem Leben und 
den Thaten der berühmtesten Men-
schen seit dem Ausbruche der franzö-
sischen Revolution bis zum Wiener 
Friedensschluss. Aus dem Französischen 
übersetzt und vermehrt. U. ott, 1811. Hat 
kötet, 6 arczk. — 3. Nouvellist fran-

cais, ou recoueil des memoires . . . U. 
ott, 1815. 12 kötet (Henri Richard álnév-
vel). — 4. Galetti J. G. A., Allgemeine 
Weltkunde, oder geographisch-statistisch-
historische Uebersichtsblätter aller Län-
der, in Rücksicht ihrer Lage, Grösse, 
Bevölkerung, Cultur,vorzüglichsten Städte, 
Verfassung und Nationalkraft, nebst einer 
Skizze der altern und neuern Geschichte. 
5. Auflage, nach dem neuesten Zustande 
umgearbeitet und vermehrt. Mit 25 Gene-
ral- und Specialkarten. Pest und Wien, 
1822. (6. átdolg. és bőv. kiadás. U. ott, 
1823.) — 5. Sammlung kleiner Schriften 
aus dem Gebiete der mathematischen 
und alten Geographie. Güns, 1836. Három 
táblával. — Kiadványai közül nevezete-
sebbek : Balbľs Geographisches Hand-
buch ; Blumenbach's Neueste Landes-
kunde von Oesterreich unter der Enns ; 
Gaaľs Musterschriftsteller; Schütz' Erd-
kunde, 30 kötet; Rinna von Sarenbach's 
Medicinisches Repertórium ; Meyers 
Pharmacologic; Tschitschka's Stephans-
dom sat. 

Oesterreichische National-Encyclopädie v o n 
Gräffer und Czikann. Wien, 1835. IV. 363.1. 
— Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Reichard Zsigmond, jogi doktor, tör-
vényszéki biró, szüU 1863-ban Székes-
fehérvárt ; 1893-ig ügyvéd Budapesten, 
ez évtől ugyanott váltótörvényszéki al-
biró. — Czikkei a Jogtudományi Köz-
lönyben (1889. A jogászi fictiók kérdésé-
hez és könyvism., 1890. Emberölések 
statisztikája, A feltételes ítéletekről, Az 
új olasz közbiztonsági törvény); a M. 
Nyelvőrben (1901. A polgári törvény-
tervezet nyelve). — Munkái: 1. A biró 
büntetésenyhitési joga. Budapest, 1890. 
(Különnyomat a Jogtudományi Közlöny-
ből.) — 2. A feltételes elítélés. U. o., 1890. 
(Jogászegyleti Értekezések VI. 4.) — 3. 
A feltételes elítélés kérdésének néhány 
vitás pontjáról. U. ott, 1891. (Jogászegyl. 
Értek. VI. 10.) — 4 . A közigazgatási 
bíróságok hatásköre. U. ott, 1891. (Jogász-



697 Reichardt—Reichenberger 698 

egyl. Értek. VII. 8.) — 5. Az anthro-
pologikus büntetőjogról. U. ott, 1892. 
(Jogászegyl. Ért. VIII. 1.) — 6. Az ügy-
védség szervezete. U. ott, 1893. (Jogász-
egylet Értekezések VIII. 7.) — 7. Psychia-
tria és büntetőjog. U. ott, 1893. Két 
rész. (Jogászegyl. Ért. X. 4. 11. A II. 
részt Laufenauer Károlylyal együtt.) — 
8. A közigazgatási bíróságok. U. ott, 
1893. — 9. Az erkölcsi érzés. U. o., 1894. 
— 10. Az új sommás eljárás köréből. 
Kommentár az 1893. XVIII. t.-cz. némely 
intézkedéséhez. U. ott, 1894. — 11. Die 
Uebertretung. U. ott, 1899. (A nemzet-
közi büntetőügyi egyesületnek 1899. con-
gresszusára.) — 12. Tervezet a büntető-
törvény módosításánál. U. ott, 1901. 

,»/. Könyvészet 1890., 1893--94., 1902.— Pallas 
Nagy Lexikona I I . P ó t l é k 1904. I I . k . 514. 1. 

Reichardt András, jogtudós, pozsonyi 
származású ; 1673. júl. 12. iratkozott be 
a wittenbergai egyetemre. — Munkája: 
Dissertatio Juridica Quam de Testamen-
tis solennibus & minus solennibus, Magni-
fici &Nobilissimi JCtorum Ordinis indultu, 
Sub Praes idio . . . Dn. Joanni Caroli 
Naev i i . . . Promotoris & Praeceptoris sui 
aetatem devenerandi Publicae disquisi-
tion! subjicit Andreas Reichardt. M. DC. 
LXXV. Wittebergae. — Üdvözlő költe-
ménye van : Kienast Mátyás, Exercitatio 
Theologica . . . Wittebergae, 1673. czímű 
munkában. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 176. 
lap. (Neve Reichardnak írva.) — Szabú-
Hellebrant. Régi M. Könyvtár III. 2. rész 
68. 1. (Neve Reichartnak írva.; — Uj Hí. 
Athenas 581. 1. 

Reichardt Mihály, Jézus - társasági 
áldozópap és tanár, szül. 1724. szept. 13. 
Szent-Miklóson (Győrm.); 1742. okt. 15. 
lépett a rendbe; a költészetet és ékes-
szólást tanította Trencsénben, hol 1757. 
május 1. meghalt. —Munkája ; Natales 
poetici Unghvariensis. Cassovii, 1751. 

De Backer—Sommervogel, Biogr.-Bibliogr. 
VI. 1614. h. 

Reichart Ignácz, orvosdoktor. — Mun-
kája : Dissertatio inauguralis medica de 
erysipelate. Hely n., 1769. 

Szinnyei Rönyvészete . 

Reichel Károly, a kir. kath. gymna-
sium helyettes latin tanára Pozsonyban 
1852-ben. — Czikke a pozsonyi kir. kath. 
gymnasium Programmjában (1852. Ho-
ratius und die ältere römische Poesie). 

A pozsonyi kir. kath. gymnasium Pro-
grammja 1852. 28. 1. 

Reichenberger S., szattyánfestő és 
timármester Pesten. — Munkája: Leg-
újabb gyapjúmosás rendszere annak 
állománya felfedezésével. Pest, 1842. 
(Németül: U. ott, 1842.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Reichenberger Zsigmond, orvosdok-
tor, Zarándmegye főorvosa. — Czikkei 
az Orvosi Hetilapban (1865. Az al-váczai 
fürdő Zarándmegyében); a Közegészségi 
és törvényszéki Orvostanban (1865. Agy-
rázkódás, súlyos testi sértés, 1866. Észre-
vételek a közegészségügy szervezése tár-
gyában); az Ung. Med.-Chirurg. Presseben 
(1865. Der Sanitäts-Gesetzentwurf und 
die materielle Lage der Aerzte in Ungarn, 
Curiosum aus der gerichtsärztlichen 
Praxis , 1866. Erstickungstod durch Com-
pression des Thorax und des Unterleibes, 
Badeort Boholt und Kalán in Sieben-
bürgen, Tod durch Ertrinken, 1867. Die 
Emancipation des Sanitätswesens von 
der Verwaltung, 1868. Komitatsphysikus 
in Kőrösbánya. Rückblick, 1869. Zur 
Sanitäts-Enquéte. Rückblick, Vatermord, 
Unzurechnungsfähigkeit des Thäters; 
Obergutachten der k. ungar, medizinischen 
Facultät, 1870. Ein Sylvesternachtstraum, 
1871. Rückblick, Klage auf Kindesmord 
Sinnestäuschung von Seite der Ange-
klagten ; Obergutachten der k. ungar, 
medizinischen Facultät, Kindesmord; 
Freisprechung der Angeklagten wegen 
Mangelhaftigkeit der ärztlichen Unter-
suchung, 1873. Rückblick, Sanitätspoli-
zeiliche Briefe, 1874. Rückblick); a 
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Honvédarztban (1870. Zur Assentirung, 
An die Redaktion des «Honvédarzt»). 

A m. n. múzeumi hírlap-könyvtár pél-
dányaiból. 

Reichenhaller Kálmán, chemiai dok-
tor, állami főreáliskolai tanár, született 
1852. márcz. 16. Pesten; középiskoláit 
Váczon és Sopronban végezte. 1868— 
1872-ben a keszthelyi és magyar-óvári 
gazdasági akadémián, majd a selmeczi 
erdészakadémián tanult s mindkét gazda-
sági ismeretkörből diplomát szerzett. 
1872—74-ben a selmeczi bányász- és 
erdész-akadémián mint chemiai assistens 
működött. 1874-ben akadémiai ösztön-
díjjal három évre külföldre küldték. Hei-
delbergben Bunsen assistense volt, majd 
1877. Hohenheimban és Münchenben 
tanult. Doktori oklevelet a vegytanból 
1876-ban Heidelbergben és 1878-ban 
Budapesten nyert, 1877-ben visszatérve, 
Aradra nevezték ki az új állami főreál-
iskolához a chemia tanárává, a hol három 
évig működött és fölállította az intézet 
chemiai laboratóriumát. 1880-ban a buda-
pesti VI. kerületi (most V. ker.) állami 
főreáliskolához helyezték át, melynek 
laboratóriumát szintén fölszerelte. 1884-
ben megbízatott az egész országra kiter-
jedő államrendőrségi chemiai vizsgálatok 
vezetésével, valamint a pénzügyi biztosok 
tanfolyamának tanárságával. —Munkái: 
1. A műszaki vegytan egyes fejezetei. 
M. kir. pénzügyi közegek, gazdasági és 
iparintézetek számára. A szöveg közé 
nyomott 98 ábrával. Bpest, 1887. — 2. 
Általános anorganikus és organikus 
chemia. Középiskolák és tanítóképző-
intézetek számára. U. ott, 1889. Két köt. 
(I. rész. 2. jav. és átdolg. kiadás. U. ott, 
1890.) — 3. Szeszgyártás és eczetgyár-
tás. Különös tekintettel a szesztermelési 
adó ellenőrzésére. Pénzügyi közegek, 
gazdasági és ipariskolák számára. 34 a 
szöveg közé nyomott ábrával. U. ott, 
1890. (Stiassny Nándorral együtt.) — 
4. Anorganikus chemia és mineralogia. 

Főreáliskolák és tanítóképző-intézetek 
számára. Az 1899. tantervnek megfele-
lően teljesen átdolgozott harmadik kia-
dás. Ugyan ott, 1901. Két kötet. — 
5. Chemia és mineralogia. Főgymnasiu-
mok VI. osztálya számára. Az 1899. 
tantervnek megfelelő első kiadás. 196 a 
szöveg közé nyomott rajzzal és két szí-
nes képpel. U. ott, 1901. — 6. Organikus 
chemia. Főreáliskolák VII. osztálya szá-
mára. Az 1899. hivatalos tantervnek meg-
felelő harmadik kiadás. 53 a szöveg közé 
nyomtatott rajzzal. U. ott, 1902. — 7. 
Mineralogia és kémia főgymnasiumok 
számára. U. ott, 1903. (2. kiadás. U, ott, 
1906.) 

Szöllőssy Károly, Aradmegye népoktatási 
intézeteinek Névtára. Arad, 1879. 50. 1. — 
31. Könyvészet 1887,, 1890., 1900—1902. — 
Pallas Nogy Lexikona X I V . 457. 1. 

Reichenstein Ferencz József báró. 
L. Müller Ferencz József (reichensteini 
báró). 

Reicherstorffer György, kir. kincs-
tartó, nagy-szebeni származású, a csa-
ládja azonban Reichesdorfból (Medgyes-
szék) származott és onnét vette nevét. 
Hol tanulta a jogtudományokat, ismeret-
len; ő magát pápai s császári nótárius-
nak nevezte és 1522-től 1525-ig városi 
írnok volt Nagyszebenben. 1525-től Mária 
magyar királynő titkára volt. II. Lajos 
király halála után I. Ferdinand szolgála-
tába állott és már 1527-ben királyi titkár 
és tanácsos, végre erdélyi kincstartó lett. 
Bél szerint (Notit. novae Tom. I. 455. 1.) 
1537-ben a kir. magyar kamaránál taná-
csos volt. I, Ferdinánd nevezetesebb 
követségeknél Erdélybe s Moldvába hasz-
nálta fel. így 1528. Erdélybe jött és két 
honfitársával Gross Zsigmonddal és Mau-
rer Mártonnal utazásokat tett az ország-
ban, hogy Zápolya János híveit gyengítse 
és a szászokat I. Ferdinand részére meg-
nyerje. Küldetésüket oly buzgalommal 
teljesítették, hogy Brassóban zavarokat 
idéztek elő, sőt némely hajthatatlanokat 
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«1 is távolítottak, így Margondai László 
nagy - sinki királybírót és Graf Péter 
tóbiási bírót. A zavargások okozóiként 
•Gross és Maurer még azon évben elfo-
gattak és János király parancsára Budán 
lefejeztettek. R. kétszer járt követségben 
Moldvában. 1527. június 27. R. mint 
I. Ferdinand meghatalmazottja, Pozso-
nyon keresztül utazott Olmützbe,. Krak-
kóba, Lembergbe és Bakuba, Péter 
moldvai vajdához, hogy vele szövetséget 
kössön; miután ez megtörtént, Brassóba 
utazott, hol sikerült a lakosságot Ferdi-
nand részére megnyerni s a többi szá-
szoknak, úgy Erdély nagyjainak rokon-
szenvét is. Nagyszebenben sok küzdelme 
volt, melyet Trausch részletesen megírt. 
1530. és 1531-ben Olmützben élt és 
Ferdinand az erdélyi ügyekben minden-
kor kikérte tanácsát. 1535-től Moldvából, 
második kiküldetése alkalmával vissza-
térve, 1543 ig Budán és Olmützben tar-
tózkodott. Élete körülményeiről még csak 
-annyit tudunk, hogy 1550-ben Bécsben 
élt. — Munkái: 1. Moldáviáé Qvae Olim 
Daciae Pars, Chorographia, Georgio a 
Reicherstorf. Viennae, M. D. XLI. (Az 
utolsó levél előlapján a Reichersdorfer 
czímere.) — 2. Chorographia Transyl-
vaniae, Quae Dacia olim appellata, ali-
arumquae provinciarum & regionum 
succincta descriptio & explicatio. Georgio 
a Reychersdorff... autore. U. ott. M.D.L. 
(A 21. levélen külön czímlappal áll: 
Moldáviáé, Quae Olim Daciae Pars, Cho-
rographia. A Transylvania és Moldavia 
újabb kiadása, Bronovius Tartariajával 
együtt. Köln, 1595.). — 3. Transsilvaniae 
Olim. Daciae. Dictae Descriptio a Io. 
Petro & Paulo Manuciis, ex uariis uete-
rum & recentiorum Scriptorum monu-
mentis, & praecipue ex Georgio a Rey-
chersdorff, accurate in unum congesta. 
Romae, M. D. XCVI. — Kisebb munkái: 
Acta Legationis G. R. in Diarium con-
gesta sub a. s. 1527. (Kiadva J. Chr. 
Aretin által. München, 1806.); Progressus 

itineris mei ex urbe Viennensi Austriae 
per varias Regiones in Trans, ab anno 
dom. 1527. p. 651—652.; Egressus ex 
Cibinio Budám versus die 16. Apr. a. 
dom. 1528. ; Oratiuncula Auct. coram 
Maj est. R. Pragae habita; Acta legatio-
num G. R. ad Moldáviám, p. 655—668.; 
Liber G. R. . . Principis dmni Ferdinandi 
Hungáriáé et Bohemiae etc. Regis Se-
cretarii sub anno domini DXXX. feliciter 
concriptus, (eredeti kézirata a müncheni 
Hof- und Staatsbibliothekben. Ezen kisebb 
gyűjteményes munkákat részletesen leírja 
Trausch). 

Bod, M. Athenas 231. 1. — Czvittinger, Spe-
cimen 314. 1. — Horányi, Memoria III. 163. 1. 
— Benkö, T r a n s s i l v a n i a II . 335. 1. — Katona, 
História Critica XXIII. 875.1. — J. K. Schuller, 
Georg Reichersdorfer und seine Zeit 1527— 
1536. Wien. (Ism. Magazin f. Gesch. u. Liter. 
N. F. I. 1859. 180.1.). — Trausch, Schriftsteller-
Lexikon III. 86—102. 1. — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 1. rész., 102., 118., 
260. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 458. 1. — 
Alig. Deutsche Bibliographie X X V I I . 678. 1. 
(Fr. Teutsch). 

Reicher t Zsigmond, szabászati speczia-
lista; a m. kir. kereskedelmi minisztérium 
felügyelete alatt állott budapesti szabó-
ipariskolában a főszabászat tanítója, szül. 
1836-ban Turócz-Szent-Mártonban; 1847-
ben lépett a szabószakra. 1894-ben a 
fővárosi szabóipartestület ruházta rá szak-
iskolájának főtanítói tisztét. Ez iskola 
feloszlása után a magyar szabóipar érde-
keit szolgáló tankönyvek írásának szen-
telte idejét. A magyar országos iparegye-
sület 1901. ezüst díszéremmel tüntette ki. 
— Munkái: 1. Szabászati tankönyv a leg-
újabb centimeter- és schema-módszernek 
magánúton való megtanulására és szak-
iskolák számára. Bpest, (1896. magyar 
és német czímmel és szöveggel.) — 2. 
A szabótanonczok oktatása a szakrajz-
ban. A munkakidolgozás, annak leg-
szükségesebb szabályaival a szaktanító 
részére kidolgozva. U. ott, (1897. magyar 
és német czímmel és szöveggel, több 
tábla rajzzal.) — 3. Szabászati tankönyv. 
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(Repräsentant-rendszer.) U. ott, 1898. 
(Magyar, német és rumén czímmel és 
szöveggel.) — 4. A ruhakivitel törvényei 
és a szövet-gazdálkodás, a magyarországi 
viszonyok tekintetbe vételével. U. ott, 
(1899. magyar és német czímmel és szö-
veggel ; több táblázattal.) — 5. A legújabb 
centiméter-rendszer első része. U. ott, 
1905. 

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

Reichetzer Ferencz, bányamérnök, 
előbb bazini bányatörvényszéki helyettes 
biró ; 1805-től Selmeczbányán a mennyi-
ségtant, geognosiát, erőműtant és bánya-
míveléstant tanította 1812-ig. — Munkája: 
Anleitung zur Geognosie, insbesondere 
zur Gebirgskunde nach Werner. Wien, 
1812. 

A selmeczi m. kir. bányász- és erdészaka-
démia Emlékkönyve. Selmecz, 1871. 23. és 
27. 1. 

Reií Jakab, főreáliskolai tanár, szül. 
1844. szept. 24. Baánon (Nyitram.); el-
végezvén a főreáliskolát, a budapesti 
műegyetemen és tudomány-egyetemen 
mennyiségtani, természettudományi és 
bölcseleti előadásokat hallgatott és a 
mennyiségtan és természettan tanítására 
tanári oklevelet nyert. Néhány évig Buda-
pesten mint nevelő működött. 1870—72-
ben államsegélylyel a lipcsei és karls-
ruhei főiskolákon tartózkodott, különféle 
előadásokat hallgatott és a mennyiség-
tani, természettani és paedagogiai semi-
nariumok tagja volt. Lipcsében a Ziller-féle 
gyakorló-iskolában majdnem egész évig 
számtant és mértant tanított. Ezen két 
év alatt Németország tanügyét tanulmá-
nyozta. 1872. okt. a budapesti II. ker. 
állami főreáliskolához helyettes tanárnak 
alkalmazták és 1874-ben ugyanoda a 
mennyiségtan rendes tanárának nevez-
ték,, ki. 1893. aug. saját kívánságára a 
budapesti akkori VI., most V. ker. állami 
főreáliskolához helyezték át. A buda-
pesti kereskedelmi akadémiában 1878 óta 

szintén tanít mennyiségtant és keres-
kedelmi számtant; az orsz. középiskolai 
tanáregyesület választmányi tagja. — Irt 
tanügyi czíkket, jelentést és könyvismer-
tetést a napi lapokba ; czikke a budapesti 
11. ker. főreáliskola Értesítőjében (1877. 
A család és iskola); az Országos közép-
iskolai Tanáregylet Közlönyének is munka-
társa. — Munkái: 1. Kosmopolitismus 
és nationalismus, különös tekintettel a 
zsidók jelen állására. Irta Rf. J. Bpest, 
1875. -— 2. Érettségi vizsgálati mathe-
matikai feladatok gyűjteménye. U. ott,. 
1893. (Beke Manóval együtt). Átdolgozta 
Lutter Nándor Közönséges számtanának 
12. kiadását és e tankönyv újabb kiadá-
sait jelenleg is sajtó alá rendezi. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1892 . 
— Bricht Lipót, A budapesti kereskedelmi 
akadémia története. Bpest, 1896. 121. 1. 

Reif Móricz, táncztanító Pesten. [— 
Munkája: Der Tanzunterricht als Mittel 
für körperliche Bildung. Pest, 1857. 

Petrik Bibliogr. 

Reigl Antal. — Munkája: Mise- és 
egyházi énekek a kath. tanuló ifjúság 
használatára. Magyar és német nyelven. 
Buda, 1866. 

Petrik Könyvészete. 

Reilich Gábor, zenész, szent-györgyi 
(Szepesm.) származású, városi orgonista 
volt Nagy-Szebenben, hol 1677. nov. 12. 
meghalt. — Munkái: 1. Ein Neu-Musi-
calisches Werklein Von der Geburt unser s 
lieben Hey lands . . . Jesu Christi . . . 
Hermannstadt, 1665. — 2. Geistlich-
Musicalischer Blum- und Rosen-Wald... 
Erster Theil. U. ott, 1673. Anderer Theil. 
Bestehend m etlichen herrlichen Liedern,, 
über welche neue Melodeyen (Canto Solo, 
Cum Basso continuo) sind gemacht wor-
den. U. ott, 1677. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 102., 
IV. 348. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyv-
tár II. 365., 388. 1. 

Reim Lajos, hírlapíró és szerkesztő, 
R. Ferencz a m. tud. akadémia szolgája 

22. iv sajtó alá adatott 1906. február 19, 
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és Péter Máriának fia, szül. 1870. ápr. 11. 
Pesten; félbeszakított tanulmányait ma-
gán szorgalommal pótolva, a hírlapírói 
pályára szánta magát'; munkatársa volt 
a Budapesti Újságnak, a Független Hír-
lapnak és később a Hazánk politikai 
napilapnak, melytől távozva 1895-ben 
megalapította a Vidéki Tudósító czímű 
kőnyomatos lapot Budapesten, melynek 
czélja az összes vidéki lapokat közle-
ményekkel ellátni. Jelenleg több hírlap-
nak munkatársa ; társadalmi s humorisz-
tikus tárczaczikkeket és költeményeket 
ír. — Munkái: 1. Modern dalok (humoros 
versek). Bpest, 1894. (Ism. Vasárnapi 
Újság 26. sz., Főv. Lapok 260., Jókai 
24. sz.). — 2. Pipacsok. Költemények. 
U. ott, 1899. (Ism. Beggeli Újság 50. sz.). 
— 3. Babszem Jankó tréfás gyűjte-
ménye. U. ott, (1899.). — 4. A kopott 
Mária-szobor, vagy hogyan gyógyít az 
Isten? U. ott, 1900. (Népiratkák 165.). 
— 5. Istenben bízzál, nem csalatkozol! 
Elbeszélés. U. ott, 1900. (Népiratkák 174.) 
— 6. Egy imádságos könyv története. 
Verses elbeszélés. A vak leány. Csodás 
történet. U. ott, 1904. (Népiratkák 213.). 
— 7. Idézetek képes-levelezőlapokra és 
emlékkönyvekbe. Szerelem könyve. Tar-
talmazza a virág-, keztyű- és bélyeg-
nyelvet, a színek jelentőségét s gondos 
útbaigazításokat mindkét nembeli szerel-
mesek számára. U. ott, (1904.). — 8. 
Nevető történetek. U. ott, 1905. — Szer-
kesztette a Színházi Élczlapot 1898. szept., 
mely naponként jelent meg, de csak 
egy hónapig; és szerkeszti a Babszem 
Jankó élczlapot 1899 óta. 

iW. Könyvészet 1900., 1904. és önéletrajz i 
adatok. 

Reimann János Ádám, L. Raymann. 
Reimesch Frigyes, elemi néptanító, 

szül. 1862. június 26. Feketehalmon 
(Brassóm.), hol atyja R. Mihály a szász 
iskola rektora volt; tanult előbb a brassói 
alreáliskolában, majd a theol.-paedag. 
seminariumban. Miután 1880—82-ig Fe-

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

ketehalmon mint tanító működött, meg-
látogatta a lipcsei, jenai s berlini egye-
temeket 1882—84-ig, paedagogiát, böl-
cseletet és természettudományokat hall-
gatva ; egyszersmind segédtanítónak al-
kalmazták Ziller paedag. seminári urnában 
Lipcsében és Stoynál Jenában. Utazásokat 
tett Dél-Németország, Tirol, Felső-Olasz-
ország, Svájcz, Holland és Közép-Német-
ország tartományaiban; meglátogatta 
a tanítónevelőintézetet Halberstadtban 
és Eisenachban és a kéziipar-tanfolyamot 
Lipcsében. 1885—87-ig elemi iskolai rek-
tor volt Vidombábon és Szász-Szent-
Györgyön (Besztercze-Naszódm.). 1887 
óta elemi iskolai tanító Brassóban. — 
Czikkeket írt az erdélyi német hírlapokba. 
— Munkái: 1. Schumann-Reimesch, 
Magyariches Lese- und Sprachbuch für 
Volksschulen mit deutscher Unterrichts-
sprache ; Iglau, 1892. Két kötet. (Több 
kiadást ért). — 2. Handbuch für den 
Lehrer zu dem obigen Lese- und Sprach-
buch. U. ott, 1892. — 3. Magyar olvasó-
és nyelvkönyv német tannyelvű népiskolák 
számára. Irta Schumann Sándor. Átdol-
gozta és bővítette. Igló, 1894—95. (I. k. 
13. kiadás. 1895., 2. k. 8. kiadás 1894.). 
— 4. Heimat- und Vaterlandskunde für 
die Volks- und Bürgerschulen der ev. 
Landeskirche A. B. der siebenbürgischen 
Landestheile Ungarns. Kronstadt. 1897. 
(Ism. Korr. f. Lkde XX. és Sieb. d. Tage-
blatt 7266. sz.). — 5. Gegen die Herr-
schaft der Männer. Singspiel. Mühlhausen 
in Thüringen, 1898. — 6. Taschenmerk-
buch für die siebenb.-sächsischen Volks-,. 
Elementar- und Bürgerschullehrer. Kron-
stadt, 1898. (2. kiadás. U. ott, 1904). — 
7. Magyar olvasókönyv német ipar- és 
kereskedelmi tanoncziskolák számára. 
Igló, 1898. — 8. Magyarisches Lesebuch 
(mit Wörterbuch) für Gewerbe- und 
Handelsschulen. Kronstadt, 1899. — 9. 
Liedersammlung. Zweite umgearbeitete 
Auflage. U. ott, 1899. — 10. Sagen und 
Ortsgeschichten zur Belebung des heimat-

23 
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kundlichen Unterrichtes an den Elemen-
tar- und Volksschulen des Kronstädter ev. 
Kirchenbezirkes A. B. U. ott, 1899. (Külön-
nyom. a Kronstädter Mädchenschule Pro-
grammjából). —11. Valentin Bakosch,Va-
terländisches Volksstück (mit Gesang) in 3 
Akten. U.ott, 1900. (1900. febr. 28., márcz. 
3. és 21. a brassói szász dalárda által 
előadatott.) — 12 Liedersammlung und 
Gesanglehre. U. ott, 1902. - 13. Schön-
schreibschule. U. ott, 1903. Négy füzet. 
— 14. Die Hohe Koppe. Volksoper in 
3 Aufzügen. U. ott, 1904. — 15. Vater-
landskunde. U. ott, 1904. — 16. Karte 
«Gliederung des Kirchen- u. Schulwesens 
der evang. Landes-Kirche der siebenb. 
Landeskirche Ungarns». Gotha, 1904. — 
17. Heimatkunde für die evang. Schule 
des Burzenlandes. Kronstadt, 1905. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
349. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Reimesch Mihály, elemi néptanító, 
szül. 1809. jún. 4. Feketehalmon (Brassó-
megye); szülővárosában látogatta a gym-
nasiumot és mielőtt ott bevégezte volna 
tanulását, 1831-ben Szent-Péteren és 
Szász-Hermányban (Brassóm.), 1832-ben 
szülővárosában lett tanító. Nagy érde-
mei vannak az éneklésnek nemcsak 
Feketehalmon, hanem az egész Bárcza-
ságban való terjesztésében. 1838-ban ala-
pította az első énekkart, melyet más 
városok is követtek. Miután 1882-ben 
50 éves szolgálatát ünnepélyesen meg-
ülték, 1883-ban az arany érdemkeresz-
tet kapta. 1884-ben lépett ki a tanítói 
szolgálatból és 1890. november 4. meg-
halt. — Munkái: 1. Liedergärtchen. Eine 
Auswahl beliebter Schul- und Jugend-
Lieder mit ein- und mehrstimmigen Sing-
weisen und Notenziffern. Erstes Heft. 
Enthält 93 Lieder mit 74 Melodien, wo-
runter 8 Canons nebst einem Anhange 
von Treffübungen. Kronstadt, 1853. — 
2. Liedersammlung für die ev. deutschen 
Volksschulen in Siebenbürgen. U. ott, 

1880. (Ism. Siebenb. d. Tageblatt 2125. 
szám.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
102., I V . 350. l a p . — Z u r Erinnerung a n d i e 
Jubelfeier des Herrn Michael Reimesch, 
Rektors der ev. Volksschule in Zeiden am 
4. Juni 1882. Kronstadt, 1882. — Gross, Julius, 
Kronstädter Drucke. Kronstadt, 1886. 71. 
88. 1. — Petrik Bibliogr. 

Rein Ad. Maria. — Munkája: Der 
Brand von Maderdorf am 23. Merz 
1829. Tirnau. (Költemény). 

Petrik Bibliogr. 

Reinbold Béla, orvosdoktor, élet- és 
vegytani tanársegéd Kolozsvárt Udránszky 
László egyetemi tanár mellett. — Mun-
kája : Alkalmazható-e a Schotten-Bau-
mann-féle Benzoylozás az ép vizelet 
szénhidrátjainak mennyileges meghatá-
rozására. Bpest, 1902. (Különnyomat az 
Orvosi Hetilapból.) 

A m, n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Reinbold Ignácz, sebészdoktor, régiség-
búvár és térképrajzoló Zalathnán Erdély-
ben. — Munkája : Monumenta Romana, 
ívrét rajztáblák colligatuma az erdélyi 
múzeum kézirattárában, az adományozó 
Reinhold következő, sajátkezűleg írt jegy-
zetével : Monumenta haec Romana per 
me anno 1836 in facie loci delineata, 
nunc vero ad usum Musei Transilvaniei 
noviter deseripta in 125 figuris ad 14 
tabulas ordinata sunt ; et quidem sub ; 
Lit. A. in pago Kisfalud in aula comi-
tissae de Teleki 8, B. in oppido montano 
Zalathna 39, C. in pago Petrosan 1, D. 
in Porto Marusii 1, E. Albae Carolinae 
in arce et civitate inferiore 21, F. in 
residentia Episcopi et horto superiore 
35, G. in bibliotheca 17. Nota! Haec 
monumenta nec in Inscriptiones L. B. 
Jos. Thoroczkay anni 1767, nec in libro 
Joannis Seivert, de Monumentis Romanis 
anni 1773. inveniuntur. Explicatio autem 
mythologica sub Lit. G. et aliquot inscrip-
tionum continentur in libro per me 
extradato cui titulus: Beträge zur daci-
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sehen Geschichte des Franz Xav. Hene 
Bischof zu Dulcinea und Carlsburger 
Domprobst. Hermannstadt, 1836. Ugyan-
azon rajztáblák másik, szintén ívrét pél-
dánya a m. n. múzeum kézirattárában 
Budapesten 233. Fol. Lat. R. következő 
megjegyzésével: Haec in XIII Tabulis 
-delineataac descriptaMonumentaRomana 
sunt rudera coloniae Apulensis e terri-
torio Apuli, hodie Alba Carolina, et Pat-
roissae, nunc sub nomine Zalathna eruta: 
novissime revisa et correcta per me 1836. 
összesen 13 rajztábla, a melyek utolsójára 
R. ezt jegyzé: Als Nachtrag römischer 
Merkmale zu Zalathna in Siebenburgen 
im 8ber 828. — Levele névtelenhez (1844) 
egy római feliratos köveket ábrázoló rajz-
táblával (az erdélyi múzeum kézirattárá-
ban. gróf Kemény József: Archaeologiai 
convolutum VI.). — Thalson (Dienes) és 
Reinbold római régiségeket tárgyazó jegy-
zetei és rajzai, 4-rét 9 lapnyi kézirat és 
rajz (az erdélyi múzeum kézirattárában, 
gróf Kemény József: Arch, convolu-
tum VII.). 

Torma Károly, Repertórium Dacia régiség-
és felirattani irodalmához. Bpest, 1880. 168., 
169., 172. 1. 

Reindl István, tanító és orgonista. — 
Munkája: Piesne vianočné. Rózsahegy, 
1892. (Karácsonyi énekek.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról, 

Reindl János, orvosdoktor, nagy-kikin-
dai (Torontálm.) származású, a kikindai 
kerület tiszteleti főorvosa Nagy-Kikindán. 
— Munkája: Febrium et indammatio-
num characteres pathognomici. Dissertatio 
inaug. Vindobonae, 1838. 

Szinnyei Könyvészete . 

Reindl Román, theologiai doktor, szül. 
1852. febr. 26. Szepesváralján ; középis-
koláit több helyen, a bölcseletet Eszter-
gomban, a theologiát Bécsben végezte. 
1877. júl. 1. pappá szentelték. Káplán 
volt Garam-Szent-Benedeken, Budapesten 
a Teréz- és Erzsébetvárosban, 1888-ban 
plébános Nagykereskényben, 1894-ben 

Csekén (Barsm.), hol jelenleg is műkö-
dik. — Czikkei közül a M. Koronában 
(1879. 266—268. sz. A Garam melletti 
Szent Benedek apátságának rövid törté-
nete) ; a Religióban (1880. II. A tan-
monopolium, 1882. I. Van-e külömbség 
az ünnepélyes és az egyszerű fogadalom 
közt és ha van, miben áll az, tekintve 
az elméletet és gyakorlatot ? 1886. I. A 
gyóntató mint biró, tanító és orvos); a 
M. Államban (1883. 291—295., 298., 301. 
sz. Vallásoktatás és a közös iskola). — 
Munkái: 1. A lelkipásztorkodás fgyakor-
lati vezérfonala. Bpest, 1886. — 2. Igaz-e, 
hogy dr. Luther Márton felakasztotta 
magát ? Vagy Luther Márton kedélyálla-
pota, életének végperczei és halála. U. ott, 
1891. — 3. A katli. anyaszentegyház 
szentelményei. U. ott, 1896. — Szerkesz-
tette a Hazánk és külföld jelesebb szó-
noklatai cz. egyházi havi folyóiratot 1887. 
ápriltól, de csak rövid ideig. 

M. Sión 1886. 842 . 1. — M. Könyvészet 1886. 
1891. — Kiszlingstein k ö n y v é s z e t e . — Zellinger 
Alajos, Egyház i Írók Csarnoka. Nagyszom-
b a t , 1893. 430 1. — Pallas Nagy Lexikona XIV. 
461. 1. 
Reineggs Jakab, orvosdoktor, brunsz-

viki (Szászország) származású. — Mun-
kája : Systematis chemici ex demonstra-
tionibus Tyrnaviensibus pars naturalis 
et experimentális theoretica, quas in 
universitate Tyrnaviensi pro consequenda 
prima doctoralis medicinae laurea pub-
licae disquisitioni submittit. Tyirnaviae, 
1773. 

Szinnyei Könyvészete . 
Reiner Adolf, hírlapíró és szerkesztő 

Temesvárt. — Szerkesztette : Temesvarer 
Volksblatt hetilapot 1876-ban, novemberig 
20 száma jelent meg; a Südungarischer 
Lloyd politikai napilapot 1882-től; a 
Südungarische Presse politikai lapot, mely 
hetenként ötször jelent meg 1885. okt. 
1-től október 18-ig; a Temesvári Naplót 
1898. nov. 1-től decz. 31-ig. 

Berkeszy István, A temesvári könyvnyom-
dászat és hírlapirodalom története. Temes-
vár, 1900. 90., 96., 98., 146. 1. 

23* 
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Reiner Bertalan. — Czikkei a nagy-
váradi Szabadságban (1888. 292., 298. 
sz. A császár legelső útja Magyarorszá-
gon) ; az Egyetértésben (1889. 252., 253. 
sz. Haynan - emlékek). — Munkái: 1. 
Magyar kulturképek. Bpest, 1891. (Szép-
irodalmi Könyvtár II. 4.). —. 2. Magyar 
kulturképek. Ujabb sorozat. U. ott, 1892. 
(Szépirodalmi Könyvtár III. 3, Ism. Főv. 
Lapok 326. sz.). 

il. Könyvészet 1891—92. 

Reiner Ferencz. L. Rajna. 
Reiner Ignácz, jogi doktor, miniszteri 

osztálytanácsos, szül. 1861. febr. 14. 
Gyulafehérvárott, hol atyja R. Zsigmond 
városi főorvos volt; középiskoláit a gyula-
fehérvári és temesvári főgymnasiumban, 
jogi tanulmányait a budapesti egyetemen 
végezte, hol jogi doktori oklevelet is 
nyert. Ügyvédi oklevelét szintén Buda-
pesten szerezte. Tanulmányainak befe-
jezte után, 1882-ben mint gyakornok 
lépett be a m. kir. igazságügyminisz-
leriumba, a hol 1895-ben titkárrá, 1901-
ben miniszteri osztálytanácsossá nevez-
tetett ki s a börtönügyi osztályban mű-
ködik. Jelenleg az igazságügyminisz-
terium nemzetközi jogi osztályának he-
lyettes főnöke. A magyar jogászegylet 
börtönügyi osztályának és a budapesti 
rabsegélyző egylet igazgató választmá-
nyának és az országos nemzeti szövet-
ség igazgatóságának tagja. — Czikkei a 
M. Szalonban (1889. Az igazságügyi 
minisztériumról); a Jogtudományi Köz-
lönyben (1890. A birói és ügyészi szer-
vezet módosítása); a Jogi Szemlében 
(1892. A magyar orsz. letartóztatási in-
tézetek állapota); munkatársa a Pallas 
Nagy Lexikonának, az Ulbrich s Mischler 
által szerkesztett Österreichisches Staats-
wörterbuch s az Oesterreichisches Staats-
Lexikon magyarországi részének. — Mun-
kái : 1. Am. kir. bíróságok szervezete 
és területi beosztása. Hivatalos adatok 
alapján. Bpest, 1886. (Lázár Elekkel 
együtt. 2. módosított kiadás, kibővítve 

a Horvát-Szlavonországok területén lévő 
bíróságok szervezete és területi beosztá-
sával, valamint a Bosznia-Herczegovinai 
bírósági szervezettel. U. ott, 1889.). — 
2. A közjegyzői törvény magyarázata. U. 
ott, 1886. — 3. A magyar ügyvédség. 
Kézikönyv az ügyvédségre vonatkozó 
összes törvények és rendeletekből, a kir. 
curia, kir. ítélőtábla és pénzügyi köz-
igazgatási bíróság elvi jelentőségű hatá-
rozataiból, valamint a budapesti ügyvédi 
kamara gyakorlataiból. U. ott, 1888. — 
4. A birói és ügyészi szervezet módosí-
tásáról szóló törvény magyarázata. U. 
ott, 1891. — 5. Az erdélyi birtokrende-
zési eljárásról szóló törvény módosítása 
és kiegészítése. U. ott, 1892. — 6. A 
büntető intézetek Magyarországban. U. 
ott, 1898. (Francziául és németül is meg-
jelent). — 1. A kegyelmezési jog. U. ott, 
1903. 

,»/. Könyvészet 1886., 1888—89. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 461. 1. 

Reiner Jakab, német hírlapíró Buda-
pesten, hol 1882. febr. meghalt. 

Fővárosi Lapok 1882. 38. Sz. ( N e k r . ) 

Reiner János, jog- és államtudományi 
doktor, ügyvéd, egyetemi rendkívüli tanár 
és a m. tudom, akadémia levelező tagja, 
R. Zsigmond főorvos-író fia, szül. 1865. 
jún. 22. Nagy-Becskereken (Torontálm.); 
középiskoláit Gyulafehérvárt, a jogot 
Budapesten végezte az egyetemen, a hol 
1886. jogdoktorrá, 1887-ben pedig állam-
tudományi doktorrá avatták. Ügyvédi 
oklevelét 1889. Budapesten szerezte; 
ugyanekkor a budapesti egyetem jogi kara 
az egyházjogból magántanárrá képesí-
tette ; ugyanezen évben a budapesti egye-
tem államtudományi állam vizsgáló-bizott-
ságának tagjává neveztetett ki ; 1894. a 
budapesti ügyvédvizsgáló-bizottságba vá-
lasztatott és ugyanekkor a Szent István-
Társulat irodalmi s tudományos osztálya 
tagjává; a m. tudom, akadémia pedig 
1902. máj. 9. levelező tagjának válasz-
totta. -— Czikkei az Archiv für katho-
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lisches Kirchenrechtben (Mainz, 1888. 
Die Besetzung der Bisthiimer in Ungarn ; 
az 1885—86. tanévben: A püspöki székek 
betöltése, történelmi fejlődése s jelen 
állása szerint cz. pályadíjat nyert dolgo-
zatának Magyarországra való része át-
dolgozva) ; a Történelmi Tárban (1889. 
A gyulafehérvári levéltárból); a Jogi 
Szemlében (1889. mut. sz. A birtok fel-
darabolásának befolyása a dologi kegy-
úri jogra, 1891. A névhez való jog, A 
bérlő jogköre, 1892. A jászkunok özvegyi 
és hitvestársi öröklése és özvegyi joga, 
1893. Az utólagos házasság általi törvé-
nyesítés); a Jogtudományi Közlönyben 
(1889—92. könyvism. 1891. 26. sz. Kény-
szeríthető-e a rabbi házasságkötésnél való 
közreműködésre ? 48. sz. Főpapi kineve-
zések ellenjegyzésének jogáról, 1893. A 
vegyesházassági válóperekről szóló 1868. 
48. t.-cz., 1894. A bizományi viszony 
jogi természete); az Ügyvédek Lapjában 
(1890. A kegyúri jogról, 1893. Szabály-
rendelet és egyleti alapszabály, 1894. A 
házassági együttélés joga és kötelessége); 
a Polgári Törvénykezésben (1896. A 
tulajdonközösség megszüntetése iránti 
per feljegyezhető-e a telekkönyvben ?); 
az Oesterreichisches Rechtslexikonban 
(Prága, 1896. Ungarisches Privatrecht); 
a Pallas Lexikonának is munkatársa volt. 

— Munkái: 1. A jogtörténelem és kuta-
tási módszerei. Bpest, 1894. (Különnyomat 
a Jogtudományi Közlönyből). — 2. A 
felszentelést czím az érvényben levő jog 
szerint. U. ott, 1895. (Különny. a Hit-
tudományi Folyóiratból). — 3. Egyházi 
szervezet. U. ott, 1896. (Az ezredéves 
magyar állam és népe cz. munka része). 
— 4. Kirche und Kirchengenossenschaften 
in Ungarn. Wien, 1896. (Különny. az 
Ulbrich és Mischler által szerk. Oester-
reichisches Staatswörterbuchból). — 5. 
Az ezredéves magyar állam és népe. U. 
ott, 1896. — 6. Magyar magánjog. írta 
Zlinszky Imre. Teljesen átdolgozva s új 
részekkel kiegészítve 5. kiadásként. Buda-

pest, 1897. (6. és 7. kiadás újra dolgozva. 
U. ott, 1899., 8. k. U. ott, 1901.) - 7. 
Jogi dolgozatok. U. ott, 1898. — 8. A 
szerződésen kívüli kártérítési kötelmek. 
U. ott, 1898. (A Fodor által szerkesztett 
Magyar magánjog III. kötetének része-
ként és külön is. U. ott, 1899.) — 9. 
A Concordatumról. U. ott, 1898. (Külön-
nyomat a Hittud. Folyóiratból). — 10. 
Az egyházjog fogalma. U. ott, 1899. 
(Különny. a Hittud. Folyóiratból). — 11. 
Az egyházi személyek utáni örökösödési 
jog Magyarországon. U. ott, 1900. (2. 
kiadás. U. ott. 1901.). — 12. Az egyházi 
házasságkötési jog történelmi alapjai. U. 
ott, 1903. (Akadémiai székfoglaló. Érte-
kezések a társadalmi tudományok köré-
ből XII. 8.). — 13. Magyar házassági 
jog. 1. füzet. U. ott, 1904. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 461. 1. — 'V. 
Könyvészet 1896—1900. , 1903. 

Reiner Móricz, orvosdoktor, keresz-
tényi (Sopronm.) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica. Norma 
históriás morborum rite concinnandi. 
Pestini, 1842. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Reiner Zsigmond, orvosdoktor, megyei 
főorvos, szül. 1813. okt. 20. Szegeden 
(Gsongrádm.); középiskoláit a szegedi 
kegyesrendiek gymnasiumában, az orvosi 
tudományt Bécsben és Páduában végezte, 
hol orvosdoktori oklevelet is kapott. Az 
1848—49. szabadságharcz idején Perczel, 
Tóth Ágoston, Guyon Richard és Bem 
alatt minden ütközetben jelen volt és kö-
tözte a sebesülteket. 1849. aug. 16. Déván 
a fegyverletételnél elfogták és a gyula-
fehérvári várba vitték ; innét másodnap 
szabadon bocsáttatott, oly feltétel alatt, 
hogy a sebesült császáriakat gyógykezelje 
a mit meg is tett, egyszersmind a honvé-
deket is gyógyítva, kik közül 366-ot saját 
költségén gyógykezelt. Hosszabb tanul-
mányutakat tett Német-, Franczia-, 
Olasz-, Angolországban és Hollandiában, 
sőt a keleten is járt. Hogy Gyulafehérvár 
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városának 1863-tól 1870-ig kórháza volt, 
az ô érdeme, mert azt saját vagyonából 
tartotta fenn. A cholera-, himlő-, és diph-
teritis-járványok idején ezeket ő foj-
totta el városában. Az európai művelt 
nyelveket, még a spanyolt is beszélte; 
az irodalomnak és színművészetnek nagy 
pártolója volt. Alsó-Fehérmegye tiszt, 
főorvosa s Gyulafehérvárnak szintén 
főorvosa (1855—90) s az ottani kir. tör-
vényszék orvosa volt. 1890-ben nyugdíjba 
vonult és Budapestre költözött, hol 1893. 
jan. 29. meghalt. — Czikkei a Gyula-
fehérvári Közlönyben (1885. 31., 37., 39. 
sz. Budapesti orvosi congressusról; a köz-
egészségi rovatnál is közreműködött); 
a gyulafehérvári Politikai Szemlében a 
közegészségügyi rovatnak állandó veze-
tője volt, és itt Gyulafehérvár közegész-
ségügyi viszonyait statisztikai adatokkal 
támogatta. Havonként a város közegész-
ségügyi, születési és halálozási állapotáról, 
közléseket tett közzé ; a m. kir. államva-
sutaknak általa kezelt gyulafehérvár-
szászvárosi szakát: Vasúti egészségügy 
cz. alatt tárgyalta. 

Vasárnapi Vjság 1893. 33. SZ. a r c z k . — Ko-
lozsvári Tört. Lapok 1893. 9. SZ. — Budapesti 
Ellenőr 1893. 19. SZ. — Pallas Nagy Lexikom 
XIV. 462. 1. 

Reiner Zsigmond, jogi doktor, ügyvéd, 
előbbinek fia, szül. 1862. jún. 21. Gyula-
fehérvárt ; középiskoláit itt és Temesvárt, 
jogi tanulmányait pedig a budapesti egye-
temen végezte, hol jogi doktori okleve-
let nyert; ugyancsak Budapesten sze-
rezte ügyvédi oklevelét is. 1886-ban léte-
sítette az alsófehérmegyei történelmi, 
régészeti és természettudományi egyletet 
Gyulafehérvárt. A 80-as évek végén bosz-
szab praehistorikus kutatásai kapcsán j utott 
az ispánlaki nagy bronzlelet legnagyobb 
részének birtokába. Történelmi értékű 
gyűjteménye egyes darabjainak kiállítá-
sáért az 1896. kiállítás történelmi osztálya 
részéről elismerő oklevelet nyert. Régi-
ségtárgyaiból néhányat a m. n. múzeum-

nak, római feliratos emlékkő- és szobor^ 
gyűjteményét pedig az általa alapított 
múzeumnak ajándékozta. Tevékeny részt 
vett a pesti hazai első takarékpénztár 
egyesületének 1892-ben történt újjászer-
vezésében, mint a közgyűlés által kikül-
dött bizottság tagja. Közgazdasági,politikai 
és jogi tanulmányok czéljából hosszabb 
ideig tartó utazásokat tett; beutazta Orosz-
ország és Skandinávia kivételével egész 
Európát. Járt Marokkóban is, hol a tengeri 
consullal külkereskedelmi és külforgalmi 
kérdések tárgyában tett megbeszélései alap-
ján Írásbeli előterjesztést tett a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszterhez, mely-
nek következtében a miniszter intézke-
désére a magyar kereskedelmi múzeum 
expositurát létesített Ţangerban. A tör-
ténelmi társulat alapító tagja. — Czikkei 
a Nemzetben (1883. 36., 54. sz. A gyula-
fehérvári székesegyházról); az Archaeo-
logiai Értesítőben (1887. Az alsó-fehér-
megyei régészeti egylet működéséről, A 
vízaknai leletekről, 1888. Az ispánlaki 
bronzleletről); a M. Szalonban (1890. 
Gyulafehérvár); az Oesterr. Rechts-Lexi-
conban (Prága, 1897. Ungarisches Staats-
recht) ; szépirodalmi czikkei, beszélyei, 
rajzai az Életben, a Hevesi-féle Decame-
ronban és a M. Szalonban. — Munkái r 
1. Egy görbe országból. Gyulafehérvár, 
1885. (Novellagyűjteménye). — 2 .A pesti 
hazai I. takarékpénztár legújabb rész-
vény kibocsátása. Bpest, 1894. — 3. A 
választói jog reformja. U. ott, 1904. — 
Szerkesztette a Politikai Szemlét 1886. 
és 1887-ben Gyulafehérvárt. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 462. 1. — Gyula-
fehérvári Hetilap 1901. d e c z . 19. — Alsó fehér-
vármegye M o n o g r a p h i á j a . N a g y - E n y e d , 1901. 
— Dr. Reiner Z s i g m o n d . Éle trajz . A m a g y a r -
igeni képviselő választás alkalmából. Bpest, 
(1902.) Fény nyom. arczk. — Minerva 1902. 
Bpest . — M. Könyvészet 1903. 

Reine r t (Reinhárd) János, ág. ev. 
lelkész, szent-ágothai (Nagy-Küküllőm.) 
származású ; lelkész lett 1658. Kürpödön 
(Nagy-Szebenm.), 1665. Nagy-Sinken és 
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1667. Morgondán (Nagy-Küküllőm.); 1680-
ban megfosztatott lelkészi hivatalától és 
azon év máj. 10. meghalt. — Munkája: 
Diatribe VI. de Modo arguendi ac Incom-
modum dedicendi, praes. M. Frider. Dede-
kindo d. 23. Oct. 1646. Gryphisvaldiae. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 103. 1. 

Reinhárd Menyhért, osztrák írónak írja 
Ballagi Géza. — Czikke a M. Musában 
(1787. LXII. sz. A közönséges nemes 
ember testestől lelkestől megvizsgáltatik 
egy katekismusba egy valamely nemestől, 
a ki az ő nemes atyafiai ellen azért kel 
ki, hogy többé magát közikbe nem egye-
lítheti). — Munkái: 1. A közönséges 
nemesség testestől lelkestől, de nem a 
bécsi nemesség. Tanításképen kérdések-
ben vétetett egy nemes által, ki azért 
támadja meg nemes társait, mivel már 
többé vélek nem tarthat. Kiadatott német 
nyelven. Pest, 1784. — 2. A bécsi ember 
szokása testestől ki-adatott fársángi taní-
tásban. U. ott, 1784. (Névtelenül). 

Ballagi Géza, A politikai irodalom Magyar-
országon 1825-ig. Bpest, 1888. 216. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Reinhardt Pál, hírlapíró, szül. 1853-
ban Pozsonyban ; miután tanulmányait 
bevégezte, 1874-ben a bécsi Oberlandes-
gerichtnél lépett szolgálatba ; itt azonban 
csak két évig maradt és útra indult 
Afrikába; úti élményeit a külföldi hírlapok 
tárczáiban közölte s ezzel a hírlapírói 
pályára lépett. 1879—83-ig Berlinben 
tanított a hadi-akadémián és mint hír-
laptudósító is működött. Bécsbe vissza-
térve, Die Gegenwart czímű mérsé-
kelt klerikális hírlap szerkesztője lett; 
szerkesztette a Mittheilungen des poli-
tischen Volkvereines im VI. Bezirke cz. 
gyűjteményt, egyszersmind a bel- és kül-
földi lapok levelezője volt. Több szín-
művet fordított, így: Wie die Saat, so 
die Mahd, olaszból; Die Dreizehn, fran-
cziábói; Unberufen, magyarból és Königs-
abenteuer, spanyolból; ezek nyomta-
tásban is megjelentek és részben elő 

is adattak. R. egy fordító-iroda főnöke 
Bécsben. — Munkája: Die judenfeind-
liche Strömung. Wien, 1892. 

F.isenberg Ludwig, Das geistige Wien. Wien, 
1893. i. 444 1. 

Reiniger Herman,' orvosdoktor, sze-
gedi bába-intézeti gyakornok. — Munkája: 
A szegedi m. kir. állami bábaképezde 
1899—1900. évi története. Bpest, 1901. 
(Különnyomat az Orvosi Hetilapból.) 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

Reinisch József. L. Bajnis. 
Reinitz Béla, jogi doktor, R. Márk fia, 

szül. 1879. decz. 20. Középiskoláit Szabad-
kán, egyetemi tanulmányait Budapesten 
és Kolozsvárt végezte, hol jogi doktori 
okievetet szerzett. — Mint hírlapíró dolgo-
zott a Kolozsvári Újságba és a M. Pol-
gárba (1900. 223. sz. Erkel Ferencz és 
Hunyadi László). 1905-ben a Király Szín-
ház előadta kisebb zenedarabját; ez év 
aug. havában pedig a Városligeti Színkör 
Hajnali csók cz. nagyobb keringőjét, mely 
a Harmónia zene-czég kiadásában 1905-
ben megjelent. 

Bányai Elemér dr. sz ives közlése, 

Reinitz József, ügyvéd, államvasúti 
főfelügyelő, a m. államvasútak jogi osz-
tályának vezetője, R. Márk ügyvéd-író 
testvér-öcacse, szül. 1847-ben Halason 
(Pestm.), meghalt 1893. okt. Budapesten. 
— Czikkei a Reformban (1870. 371. sz. 
A legrégibb költemény); a Jogtudományi 
Közlönyben (1876. A büntetőjogi elévü-
lés, 1887. A becslő eskü a vasúti kár-
térítési perekben, 1888. A vaspálya fele-
lősségéről szóló 1874. XVIII. t.-cz. viszonya 
a vasúti alkalmazottak nyugdíjához). — 
Munkája: írásbeliség a fuvarozási jog-
ban. Bpest, 1888. (Különnyomat az Ügy-
védek Lapjából). 

Vasárnapi Újság 1903. 44. SZ. ( N e k r . ) 

Reinitz Márk (írói nevén Rízai), ügy-
véd, szül. 1842. máj. 1. Halason (Pestm.); 
Szegeden beiratkozott a tanítóképzőbe és 
oklevelet szerzett. Mint tanító Bonyhádon 
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és Szabadkán működött; később Pesten 
mint nevelő talált alkalmazást, miközben 
a jogot is hallgatta. A megélhetés gondjai 
irodalmi munkálkodásra ösztönözték ; a 
Bucsánszky-Rózsa-féle vállalat számára 
írt népies dolgozatain kívül munka-
társa, később segédszerkesztője volt a 
pénzügyminisztérium kiadásában meg-
jelenő hivatalos lapnak. Jogi tanulmá-
nyainak bevégzésével, 1868-ban, ügyvédi 
képesítést nyert és Szabadkán telepedett 
le. Jelenleg Zentán él. — Költeményeket 
írt a Vadnay Károly által szerkesztett 
Fővárosi Lapokba; czikkei a Jogtudo-
mányi Közlönyben (1877. Birói illetőség, 
Az «exceptio non numeratae pecuniae»-
nek lehet-e helye váltóperben). — Mun-
kája : Uriel, drámai költemény. Sza-
badka, 1868. 

Korunk 1868. aug. 20. sz. és dr. Bányai 
Elemér szives közlése. 

Reinitz Máté József, hírlapíró,"előbbi-
nek fia, szül. 1881-ben Újpesten, tanult 
Szabadkán és Budapesten ; középiskolai 
tanulmányainak befejeztével a bécsi Paz-
maneum tagja lett. Gyönge szervezete 
és tüdőbetegsége miatt csakhamar el 
kellett hagynia az intézetet és egyideig 
délvidéken keresett bajára gyógyulást, 
majd abudakeszi Erzsébet-sanatoriumban 
és az ó-budai Margit-kórházban, hol 1905. 
nov. 4. meghalt. — Munkatársa volt a 
Budapesti Hírlapnak, 1905. máj. 1-től 
pedig az Alkotmány szerkesztőségébe 
lépett belmunkatársnak; vezérczikkeket, 
tárczákat, történelmi s egyházi fejtegeté-
seket írt. 

Vasárnapi Újság 1905. 46. , 47. SZ. ( N e k r . ) . 
— Alkotmány 1905. nOV. 7. SZ. — ill. Állam. 
1905. 257. SZ. 

Reinprecht Ferencz Kristóf.\ szent 
háromság-rendi szerzetes és a gram-
matikai osztály tanulója. — Munkája: 
Tres sagittae ad signum. Drey Pfeil 
Jonathä zum Zeichen. Das ist: Jährliche 
Pflicht- u. Ehren-Rede, m welcher das 
unbegreifliche Geheimnuss der allerhöch-

sten Drey-einigen Gottheit nach Maas 
des eingeschränkten menschlichen Ver-
nunfts vorgebildet, u. am hohen Titular-
Fest des von Gott selbsten gestiften Ordens 
der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Er-
lösung gefangener Christen, in der königl. 
ung. Frey-Stadt Commorn, vor zahlreicher 
Gegenwart einer hochlöbl. Englischen 
Ertz-Bruderschaft erwehnten Ordens. 
Raab (1746). 

Petrik Bibliogr. 

Reinthaler Szeverin, szent Ferencz-
rendi szerzetes, szül. 1695-ben Győrött, 
1714-ben lépett a rendbe és 1718. Nagy-
szombatban miséspappá szentelték. Mint 
a széptudományok és bölcselet lectora 
1719-től Sümegen tanított; innét 1726-
ban Pozsonyba helyeztetett át theologiai 
tanárnak. Miután 1731-től a soproni, 
1732. az esztergomi convent főnöke volt, 
visszavonult Máriavölgybe, majd Kis-
martonba és lelkészi szolgálatot telje-
sített 17.39-ig, midőn a győri növendék-
papok mestere lett ; 1747-től 1753-ig 
ugyanott a III. osztálybeli szerzetes 
tanulók igazgatója volt. Meghalt nyuga-
lomba vonulva 1763. szept. 3. Budán. 
— Munkája: Unterrichtungen der Heil-
sammen. Buss des dritten Ordens Wel-
che In der Regel von dem Seraphischen 
Heiligen Vater Francisco denen Welt-
lichen Tertiariis vorgeschrieben, von 
Nicoiao den IV. bestättiget Um dardurch 
alle in ihren eigenen Behauptungen woh-
nende Catholische Christen anzueyfern, 
das höchstnothwendige Geschäft ihrer 
Seelen zu würcken so zusammengetra-
gen, mit einem Anhang H. Gebettern 
sammt dem H. Kreuzweg. Von einem 
armen Franciscaner, Marian. Hung. 
Provinz zu grösserer Ehre Gottes, des 
H. Francisci und Trost des ganzen drit-
ten Ordens deren Büssern. Pressburg, 
1752. 

Farkas, Seraphinus. S c r i p t o r e s O r d . M i n . S . 
P. Francisci Prov. Hungáriáé Reformatae 
nunc S. Mariae. Posonii , 1879. 54. 1, 
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Reipchius Dániel, ág. evaiig. lelkész, 
brassói származású ; 1568-ban beiratko-
zott a wittenbergi egyetemre ; 1572—74-
ben lelkész volt Ober- és Unter-Bösingen-
ben (Würtemberg), azután Colmüntzben 
és Hofkirchenben ; hazájába visszatérve 
1579—80-ban városi lelkész volt Brassó-
ban és 1580. szept. 13-tól 1612. jan. 29. 
történt haláláig Vidombákon. Hitvitáiban 
elkeseredett harczot folytatott a brassói 
lelkészekkel, különösen egykori tanárával 
Kerzius Pállal; úgy hogy már azon 
gondolattal foglalkozott, hogy visszatér 
Németországba. — Kézirati munkái: 
Kleinod und Ehrenkranz der löbl. Stadt 
Krön, wie auch der anderen sächsischen 
Städte in Siebenbürgen seit der Refor-
mation her, welche durch M. Joh. Hon-
terum daselbst angefangen und sämmt-
lich angenommen, auch bis auf die 
jetzige Zeit durch Gottes Gnade erhalten 
worden. Jetzt erst zusammengelesen und 
geflochten durch D. R. Coron. zu Gute 
und Ehre des ganzen Vaterlandes, Anti-
Kerzius. Eine Wiederlegung des Paul 
Kerzius (mind a két kézirat a brassói 
káptalan levéltárában); Lateinische Dis-
tichen auf Luthers und Melanchthons 
Schriften (Trausch - Netoliczka, Iland-
schriftenk. Nr. 485.). 

Horányi, M e m o r i a I I I . 164. l a p . — Benkö, 
Transsi lvania. Vindobonae, 1778. II. 352. 1. 
— Trausch—Schuller, Schriftsteller-Lexikon 
III. 103., IV. 350. ). 

Reis Mayer, szerkesztő', meghalt 1884. 
márcz. 17. Budapesten. — A Jüdische 
Pester Zeitung szerkesztő-tulajdonosa volt 
1874-től 1884 márcz. 17-ig, mikor meghalt. 

Jüdische Pester Zeitung 1884. 33. s z . ( N e k r . ) 

Reisch Lénárd, munkájának czímlap-
ján «Presbyter et Algojus»-nak mondja 
magát, a mű végén pedig: Denchlinganus 
et Primissarius in Oberdorff. 1707. febr. 
22. pozsonyi kanonokká neveztetett ki. 
Meghalt 1711-ben. — Munkája: Horo-
logium rotatile astronomicum, Centum 
diversorum Horologiorum : exhibens, 

Veros Planetarum, ac Fixarum motus etc. 
et Ex isto Horologio jam conscriptae 
sunt Ephemerides ab Anno 1701 usque 
ad 2000 annum Christi; in quibus Ephe-
meridibus pro quotidiano usu invenero, 
quid quid in ista Synoptica expositione 
per numeros, 36, 37, 41, 42, 44,58, 59, 
60, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 85, 86, 87, 
94, 95, et 96 explicavero. Aa dabit pro 
toto terrarum orbe in currentibus tribus 
Saeculis Eclipses Solares 478: Lunares 
autem464. Communicabitque Plenilunium 
verum pro Temporis Paschalis usu. De 
quibus ephemeridum fructus loquatur... 
Ex Ducali Compidonensi Typographia. 

Zelliger A!ajos, Egyházi írók Csarnoka 431.1. 

Reische Frigyes, szerkesztő Temes-
várt. — Szerkesztette a Neue Temes-
varer Zeitung czímű [politikai napilapot 
1882. jún. 17-től 1887. nov. 13-ig; és a 
Südungarische Gewerbezeitungot, mely 
havonként kétszer jelent meg 1884. aug. 
1-től; rövid ideig élt. 

Berkesii István, A temesvári könyvnyom-
dászat és hírlapirodalom története. Temes-
vár, 1900. 85., 96. 1. 

Reischer Endre, gazdaság-intézeti ta-
nár, szül. 1807-ben Eperjesen (Sárosm.); 
gymnasiumi tanulmányai után az 1825— 
1827. tanévekben végezte a keszthelyi 
Georgikont, ezután D.-Vasvárott lett 
irnok. 1839. június 2. neveztetett ki a 
mezőgazdaságtan, számvitel, vegytan és 
technologia rendes tanárává és a kísérleti 
telek igazgatójává a keszthelyi Georgikon-
nál ; ezen állásában a Georgikon megszűn-
téig kilencz évet töltött; később a keszt-
helyi gazdasági tanintézetnek volt a tanára 
1864-ig. Meghalt a 70-es években. — Czik-
kei a Hetilapban (1847. Igénytelen szó-
zat a Georgiconból és mellette); a Falusi 
Gazdában (1864. II. A hatsoros árpáról, 
1865. I. A takarmány mint egyik főalapja 
a mezőgazdaságnak); a Falusi Gazda 
Naptárában (1865. Az angol mezei gazda-
ság alapszabályai hazánkbeli gazdálkodás 

! módjával összehasonlítva, illetőleg a 
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növények és az állatok tenyésztését). — 
Munkái: 1. Mezei gazdát érdeklő növény-
állati vegytan és elemtan. Sprengel Ká-
roly nyomán. Pest, 1844. — 2. Keres-
kedelmi növények művelése. Nevezetesen 
az olajmagú-, fonálbeli-, festő- s egyéb 
gyáraknak való, végre a közhasznú fű-
szeres növények miképeni termesztésé-
ről szóló kézikönyv, megkülönböztetve a 
nagyobb birtokban termesztendő növé-
nyeket olyasoktól, melyek kisebb bérnö-
kök és kis telkes gazdák által lennének 
ezentúl művelendők feltűnő jövedelem-
mel. Az e részbeni tapasztalásuknál fogva 
híres mezőgazdák gyakorlati munkáik 
nyomán hazánk viszonyaihoz alkalmazva. 
Ü. ott, 1864. (Falusi Könyvtár IV., 2. ki-
adás. Átnézte és orvosi fűszernövények-
kel bővítette Farkas Mihály. Budapest, 
1883.) — 3. Juhtenyésztés és gyapjúisme, 
a j uhbetegségek ismeretével és gyógyítás-
módjával. U. ott, 1864. (Falusi Könyvtár 
V., 2. jav. kiadás. Bpest, 1878., 3. jav. 
kiadás. U. ott, 1899.) — 4. Korunk igényei 
szerinti gyakorlati mezőgazda-tiszt. Egy-
úttal czélszertí s tanulságos kézikönyv a 
földbirtokosok, bérnökök, mezőgazdaság-
intézők, kezdőgazdák s tanonczok, szóval 
mindazok számára, kiket érdekel a gya-
korlati mezei gazdaság. PaczigG. C. ötö-
dik kiadása nyomán hazánk viszonyai-
hoz alkalmazva átdolgozta. Pest, 1864. 
— 5. Mezei gazda népszerű gyám- és 
vezérkönyve . . . Galgóczy Károly har-
madik kiadása után 4. kiadásban javí-
totta és bővítette. U. ott, 1865. Két kötet. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein 
Könyvészete . — Csanády Gusztáv, Emlék-
könyv. Keszthely, 1897. 38., 72. 1. 

Reisenhoffer Rudolf, cs. kir. posta-
igazgatósági fogalmazó. — Munkái: 1. 
Osztrák postaügy kézikönyve. Kolozsvár, 
1864. — 2. Az osztrák birodalom állam-
tani kézikönyve. Különös tekintettel a 
magyar korona országaira. Főtanodák 
használatára. U. ott, 1864. 

Petrik Könyvészete. 

Reiser F., német vándor-színész. — 
Munkája : Theater-Journal. Enthält das 
Verzeichniss aller Trauer-, Schau-, Lust-
und Singspiele, welche im hiesigen städ-
tischen Theater . . . vom 1. Okt. 1814-
bis 18. März 1815. aufgeführt wurden. 
Oedenburg. 

Petrik Bibliogr. 

Reiser Antal, mester, előbb pozsonyi, 
utóbb oehringeni ág. ev. prédikátor. — 
Munkája: Einfältige Exulanten-Gedan-
ken. Über den Drey und siebentzigsten 
Psalmen, insonderheit Den vier und 
zwanzigsten vers. Mit Einverleibter kur-
tzer Unschulds-Verteidigung. Hely n.?  

1675. 
Horvát István Lexicon eruditorum cz. kéz-

iratgyüjteménye a m. n. múzeum könyvtára 
kézirati osztályában. 

Reiser József\ Jézustársasági szerzetes, 
szül. 1704. febr. 4. Brassóban ; mint 
gyógyszerész 1727. okt. 10. felvétetett a 
coadjutorok közé, s 1769. ápr. 30. tör-
tént haláláig Kolozsvárt 30 évig műkö-
dött mint gyógyszerész. — Hátrahagyott 
természettani munkálataiból halála után 
kiadtak egy kötetet Collectanea cz. . . -

De Backer-Summervogel, Bibliothéque Biblio-
gr. VI. 1643. h. 

Reiser Nándor, a Fonciére pesti biz-
tosító-intézettitkára, szül. 1839. máj. 8. N.-
Magyaron (Pozsonym.); 1873. ápr. a hír-
hedt «Borsod-Miskolczi kiházasító egylet» 
szédelgéseit egy röpiratban feltárta, ennek 
alapján a kereskedemi miniszter enquettet 
hívott össze s később e botrányos vál-
lalatot meg is szüntette. Ugyanezen évben 
Szegedre költözött. 1875-től fogva Ara-
don lakik. — Kiválóan a szépirodalom-
mal foglalkozik németül, és magyarul. 
Czikkeit a Vácz cz. lapba kezdte írni, 
majd aHorn által szerkesztett Neuer Freier 
Lloydba közgazdasági vezérczikkeket írt, 
melyek közül az Unsere Mühlen-Industrie 
cz. czikksorozat említendő ; ugyanez idő-
ben a Honnak is rendes levelezője volt, 
hol a társadalmi ferdeségek ellen kelt ki. 
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1873-tól a Szegedi Híradóba közgazdasági 
és társadalmi czikkeket, 1875-től fogva 
pedig Aradon kereskedelmi, társadalmi, 
de kiválóan biztosításügyi czikkeket írt. 

Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 
III. 77. 1. 

Reisinger Ferencz József, orvosdoktor, 
magyar-óvári (Mosonm.) származású. — 
Munkái: 1. Dissertatio inaug. opthalmo-
logica de myopia. Vindobonae, 1837. — 
2. Pelargonien aus Ungarn. Gedichte. 
Pesth, 1846. — 3. Allgemeine fassliche 
Aufklärung über die Bestrebungen der 
republikanischen Parteien in Deutschland 
und Oesterreich, zur nützlichen Belehrung 
des Volkes. Linz, 1848. — 4. Politische 
Bilder aus Ungarns Vorzeit. Hamburg, 
1849. 

Szinnyei Könyvészete . — Petrik Bibliogr. 

Reisinger Ignäcz, orvosdoktor, sebész-
és szülészmester, Torontál-megye, majd 
Selmecz város főorvosa, pesti szárma-
zású, a pesti egyetem bekebelezett tagja. 
— Czikkei az Orvosi Tárban (VII. 1832. 
A körömméreg, X. 1833. Néhány szó a 
takárról.) — Munkái : 1. Dissertatio 
inaug. medica sistens conspectum febris 
nervosae. Budae, 1829. — 2. Das Wechsel-
fieber und dessen Heilung mittelst Haus-
und Volksmittel. Pest, 1833. 

Fejér, História Aeademiae 212. 1. — Szinnyei 
Köcyvészete . 

Reisinger János, orvos-sebészdoktor, 
es. kir. tanácsos, egyetemi tanár, szül. 
1784. máj. 24. Győrött; orvosi tanulmá-
nyait a pesti egyetemen végezte ; 1806-
orvosdoktorrá, 1807-ben pedig sebész-
doktorrá avattatott. Ezután Szegeden tele-
pedett le mint gyakorló orvos, de itt 
csak rövid ideig működött, mert még 
ugyanazon évben a természetrajzi tan-
szék mellé adjunctussá neveztetvén ki, 
visszajött Pestre. Nemsokára meghalt 
főnöke, Schönbauer József, és a tanszék 
helyettesítésével bízatott meg. 1809-ben 
a fölkelő nemzeti sereghez ment mint 
törzsorvos és ezen állását csak a fölkelt 

seregek kórházainak eltörlésekor hagyta 
el. 1810-ben az állattan és ásványtan 
tanárává nevezték ki a pesti egyetem-
hez és mint ilyen működött 1848-ig, a 
mikor nyugdíjazták. 1813—14. és 1814— 
1815:ben dékán, 1825—26-ban pedig rec-
tor volt. 1840. szept. kir. tanácsosi czí-
met nyert. Meghalt 1852. február 12. 
Pesten. — Czikkei az Orvosi Tárban 
(IV. 1831. Magyarország legnevezete-
sebb bögölyeinek különrajza, 1839. II. 
A kerteket és erdőket pusztító hernyók-
ról és azon módról, mely által a jö-
vendő évekre nézve az általok oko-
zandó károk elháríttatnak, 1841. II. Be-
széde az orvosok és természetvizsgálók 
nagygyűlésén, 1842. II. A savó-, tej-, víz-, 
lég-, világosság- és szőlőgyógy méltány-
lása, legtöbb idült s kivált altesti kórok-
ban, 1848. I. Sáskák bélyegzése-, pusztí-
tása-, vándorlása- és kiirtásának rövid 
leírása, II. Javaslat az egyetem, és külö-
nösen az intézetek rendezéséről); a M. 
természettud. társaság Evkönyvében (I. 
1841 — 45. A chinai theáról s honi pót-
lékáról) ; az Irodalmi Szemlében (1846. 
8. sz. könyvism.); a Pesti Divatlapban 
(1844. 17. sz. Az ember, különösen a 
nő); a M. orvosok és természetvizsgálók 
Munkálataiban (V. 1845. Beszéde a nagy-
gyűlésen Pesten, Az ebdühről, latinul); 
a Zeitschrift für Natur- und Heilkunde-
ban (1850. 19. sz. Winke über die grosse 
Verwandtschaft der Naturwissenschaften 
mit der Theologie). — Munkái: 1. En-
chiridion anorganosiae. Vol. I. Budae, 

1820. (Ismertetésére válasza Tud. Gyűjt. 
1821. I. 99. L). — 2. Dictio qua diem 
anniversarium fundatae regiae scient. 
universit. Hungaricae Pestiensis anno 
1827. Juni 26. die celebravit . . . prae-
missis augustissimae regnantis domus 
Austriacae in provehenda re literaria 
Hungáriáé maximis, ac immortalibus 
meritis exponendo praecedentes futuras-
que telluris universae generatim, speci-
atim vero soli Hungarici mutationes. U. 
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ott, 1828. — 3 Specimen ichthyologiae-
sistens pisces aquarum dulcium Hungáriáé, 
ott, 1830. (Szirmay András Ignácz, orvos-
doktor : Dissertatio inaug. medico-zoolo-
gica, sistens pisces aquarum Hungáriáé. 
Vindobonae, 1840. czímű munkájában 
Magyarország halainak megismertetését 
R. tanár monographiájából kiírva és 
megrövidítve adja). — 4. Parentatio 
qua Joan. Nep. Schuster condam che-
miae prof. p. o. fac. med. prosenioris 
et r. sc. universitatis h. rectoris emeriti 
memoriam recolit. . . die 4-ta Mai 1838. 
Pestini, 1838. — 5. A nemek különbsége 
és elsősége természet-, boncz- és élettani 
tekintetben. Irta és a magyar orvosok 
és természetvizsgálók ötödik nagygyűlé-
sén Kolozsvárt e lőad ta . . . A m. orv. és 
természetvizsgálók V. évkönyvéből. Ko-
lozsvár, 1845. — 6. Állattan a gerin-
czésekről. I. kötet. Emlősök. Madarak. 
II. kötet. Hüllők. Halak. Buda, 1848. 
Két kötet, több fametszettel. 

Status praesens regiae literarum Universi-
tatis Uugaricae. Budae, 1830. 20 1. — Orvosi 
Tár. Pest, 1831. II. 82. J. — Fejér, História 
U n i v e r s i t a t i s 137., 156. 1. — Erdélyi Hiradó 
1844. 80. SZ. — Hanák János, Az á l l a t t a n t ö r -
ténete és irodalma Magyarországon. Pest, 
1849. 151. 1. — Zeitschrift für Natur- und 
H e i l k u n d e 1852. I . 33. SZ. — Pauler Tivadar, 
Egyetem rectorai és cancellárjai. Pest, 1856. 
20. 1. — Szinnyei k ö n y v é s z e t e . — Högyes E m -
lékkönyve. Bpest, 1896. 153. 1. (fénnyom. 
arczk.) és gyászjelentés. 

Reisinger János, bölcseleti doktor, kir. 
tanácsos, kegyes tanítórendi áldozópap 
és egyetemi tanár, szül. 1802. aug. 7. 
Magyar-Óvárt (Mosonm.); 1819. okt. 9. 
lépett a rendbe Privigyén, hol 1820—21. 
növendékpap volt; 1822—23-ban Temes-
várt grammatikát tanított; 1824—25. Vá-
czon bölcseletet tanult és doktorrá avat-
ták; 1826. Nyitrán, 1827. Szent-Györgyön 
theologiát tanult és 1826. okt. 7. Eszter-
gomban misés pappá szentelték. 1828—29. 
Temesvárt gymnásiumi tanár a gramati-
kai osztályban, 1830—40. a történelem 
tanára Szegeden. 1841. jan. 5. a pesti 

egyetem történelmi tanárának nevezte-
tett ki. 1849-ben Pesten nyugalomban élt. 
1850—64-ig a pesti egyetemen ismét a 
történelem rendes tanára volt. Két ízben 
volt a bölcseleti kar dékánja és 1863-tól 
a tanárvizsgáló bizottság tagja. 1865-ben 
nyugalomba vonult és ez alkalomból kir. 
tanácsosi czímet nyert. Meghalt 1868. 
febr. 25. Pesten. — Czikke a Figyelőben 
(1839. 13., 19. sz. R. történeti táblái 
ügyében). — Munkái: 1. Eventus Memora-
biles Históriáé Universalis, serie chrono-
logica in VII tabulis ad usum audito-
rum suorum indicaţi. Szegedini, '(1839.) 
ívrét. — 2. Állítások a közönséges tör-
ténetből, melyeket a m. kir. egyetem-
ben mélt. és főt. bölcsészeti kar elnöké-
nek és ugyanazon tanszék igazgatójának 
helybenhagyásával Reisinger János a 
történetek tanára előadásaiból. Pest, 1846. 

ill. Sión 1868. 160 . ( N e k r . ) . — Budapesti 
Közlöny 18G8. 49. SZ.( N e k r . ) — Takács Sándor, 
A budapesti piarista kollégium története. 
Bpest, 1895. 360. 1 és a budapesti rendház 
jegyzökönyve (Bulla. Csaplár Benedek által) 
és gyászjelentés. 

Reisinger József, róm. kath. plébános 
Gáloson (Mosonm.), szül. 1856. szept. 29, 
Kőszegen : később tanítóintézeti tanár lett 
Győrött. — Czikkeket írt a Sopronba 
(Visszaemlékezés Wandorfra, a Pálos-
rend bandorfi, most Wandorf, Bánfalu, 
székházának története); a Népiskolai 
Lapokba, M. Államba, M. Koronába és 
több egyházi beszéde a Borsomaeusban 
jelent meg; czikkeit többnyire álnév 
alatt írta — Munkái: 1. Alkotmánytan 
és a polgári jogok és kötelességek rövid 
ismertetése. Kézikönyv felső nép- és 
polgári iskolák és tanítóképző-intézetek 
számára. Győr, 1885. (2. teljesen átdol-
gozott kiadás. U. ott, 1886.). — 2. Egy-
házi könyvtilalom. (Index). U. ott, 1899. 
(Ism. Alkotmány. 55. sz.). — Álneve: 
Rákosi. 

II. Könyvészet 1886. — Kiszlingstein K ö n y v é -
s z e t e . — M. Sión 1891. 470. 1. — Zalka E m -
lékkönyve. Györ, 1892. 147. 1. 
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Reisman Henrik, jogi doktor, ügyvéd, 
szül. 1876. szept. 13. Ungváron, hol a 
gymnasiumi tanulmányait végezte ; aztán 
Budapesten jogot hallgatott és jogi dok-
tori, 1900. pedig ügyvédi oklevelet szer-
zett ; szülővárosában telepedett le, hol 
jelenleg is gyakorló ügyvéd. — Költe-
ményei, beszélyei, czikkei a fővárosi s 
ungvári lapokban jelentek meg, leginkább 
Henry álnév alatt. — 1803-ban a Közélet 
cz. lapot alapította, melybe több socialis 
czikket ír t ; utóbb e laptól megvált és az 
Ungvári Közlöny társadalmi s politikai 
hetilapot szerkeszti, azóta minden iro-
dalmi munkásságát e lapnak szenteli. — 
Munkája: Versek. Beregszász, 1899. — 
Piros szegfű cz. egy felv. vígjátékát elő-
adták Ungvárt, Beregszászon és másutt is. 

31. Könyvészet 1899. és önéletrajzi adatok. 

Reisman Mária, ungvári származású, 
Reisman Áron leánya; atyjával Jeru-
zsálambe ment, hol meghalt. — Munkája : 
Zsidó nők a történelem, az irodalom és 
művészet terén. Irta Kayserling M. dr., 
ford. Bpest, 1883. 

Kiszlingstein Könyvészete és Keisman 
Henrik sz ives közlése. 

Reisman Ödön, gyógyszerész-doktor. 
— Munkája: Bacteriumok, mint egyes 
gyógyító- és kémlő-szerek bomlásának 
okozói. Gyógyszerész-doktori értekezés. 
Kolozsvár, 1893. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Reisner György. L. Reusner. 
• Reiss József. — Munkája : Szabadalmi 

tanulmányok. I. füzet. Bpest, 1899. 
A m. n. múzeum kézirati példányáról. 

Reissenberger Frigyes Károly, reál-
iskolai tanár, szül. 1870. máj. 5. Nagy-
szebenben, hol 1888. július 3. az ág. ev. 
gymnasiumban bevégezte középiskolai 
tanulmányait. A theologiai tudományok 
hallgatása s a tanári pályára (mathemati-
kából és természettanból) való képesí-
tése végett beiratkozott a lipcsei, buda-
pesti, berlini s a beidelbergi egyetemre. 
Felsőbb tanulmányainak bevégzése után, 

1894-ben a nagyszebeni ágostai evang. 
elemi iskolánál alkalmazták. 1898-ban 
rektor lett a nagy-disznódi főelemi 
iskolánál és 1900-ban tanár a nagy-sze-
beni reáliskolában. — Czikkei a Dahn 
E., Pädagogisches Archivjában, Braun-
schweig (1896. 2. Die Schulen der Sieben-
bürger Sachsen. Ism. Korr. f. Lkde XIX. 
55. 1.); a Jahrbuch des Vereins für die 
Geschichte des Protestantismus in Oester-
reich cz. munkában (1896. 3. és 4. füzet. 
Das Corpus Evangelicorum und die öster-
reichischen Protestanten 1685 bis 1764. 
Ism. Korr. f. Lkde XX. 1897. 70. 1.) 

Schuller—Trausch, Schriftsteller- Lexikon. 
Hermannstadt, 1902. IV. 350. 1. 

Reissenberger Károly Frigyes, böl-
cseleti doktor, főreáliskolai igazgató, szül. 
1849. febr. 21. Nagy-Szebenben és u. ott 
látogatta az ág. ev. gymnasiumot; 1867-
ban a jenai egyetemre iratkozott be, hogy 
a theologiát, német philologiát és törté-
nelmet tanulja; 1868. tavaszán a jenai 
akadémiai-theologiai egyesület tagja lett. 
1869-ben elhagyta Jenát, hogy a lipcsei 
egyetemet látogassa. Itten különösen a 
német philologiát művelte. Tanulmányai-
nak végeztével 1871. aug 9. Lipcsében 
bölcseleti doktorrá avatták. Hazájába 
visszatérve az ág. ev. gymnasiumban 
és a felső leányiskolánál, mint kisegítő 
tanár működött ideiglenesen. 1873-ban 
a tartományi consistorium előtt tanítói 
vizsgálatot lett a német nyelvből, föld-
rajzból és történelemből. Miután nem 
volt kilátása szülővárosában alkalmazást 
nyerhetni, 1874. febr. 10. Gráczba uta-
zott, hogy az ottani állami vizsgálóbizott-
ság előtt szintén letegye a tanári vizs-
gát ; ezt megelőzőleg már azon év febr. 
15. a cillel állami gymnasiumban helyettes 
tanári állást kapott. Midőn jún. 26. a 
nagyszebeni vizsga ismétlésével Grácz-
ban is megnyerte a tanári képesítést, aug. 
12. az osztrák közoktatási minisztérium 
a cillii gymnasiumhoz kinevezte rendes 
tanárnak. Miután Gráczban a történelem-
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bői és földrajzból is tett a felsőbb osztá-
lyokra képesítő tanári vizsgát, 1877-ben 
a gráczi állami főreáliskolához helyezték 
át. Ezen intézet felsőbb osztályait 1884-
ben megszüntették és ekkor R. a gráczi 
főgymnasiumnál nyert alkalmazást. 1883-
tól 1887-ig a stájerországi történelmi tár-
sulat választmányi tagja is volt. 1887-ben 
a biellitzi főreáliskola igazgatójának ne-
vezték ki, mely állásban jelenleg is mű-
ködik. — Czikkei az Archiv für Landes-
kundeban (N. Fl XIII. Die Forschungen 
über die Herkunft des siebenbürgischen 
Sachsenvolkes); a gráczi áll. főreáliskola 
Programmjában (1879. Zur Krone Hein-
richs von dem Türlin); a gráczi ág. ev. 
község Jahresberichtjében (1881. Fesl-
rede, gehalten bei der Säkularfeier des 
Toleranzpatentes zu Graz am 13. Oktober 
1881) ; a Pädagogische Zeitschriftben 
(Graz, 1881. Über Anastasius Grün); a 
Rosegger Heimgartenjában (1881. Ein 
Muster und Meister des deutschen Vol-
kes. Festrede, gehalten bei der Lessing-
feier des akademischen Lehrervereins in 
Graz); a steiermarki tört. társaság Mit-
theilungenjében (1882. XXX. Prinzessin 
Maria Christierna von Innerösterreich 
1574—1621.); a Wiener Abendpostban 
(1882. Zwei siebenb.-deutsche Dichter: 
Schuster und Kästner); a gráczi állami 
gymnasium Programmjában (1887. Fest-
rede, gehalten anlässlich des Namens-
festes Sr. k. u. k. Majestät am k. Staats-
gymnasium in Graz); a Zeitschrift für 
den ev. Religionsunterrichtben (1891. 
Der ev. Religionsunterricht an den Gym-
nasien und Realschulen in Österreich); 
a Festgabe für Rudolf Hildebrand zum 
13. März 1894. cz. munkában (Leipzig, 
1894. Lessings Laokoon als Schullektüre). 
— Munkái: 1. Über Hartmanns Rede 
vom Glauben. Ein Beitrag zur deutschen 
Litteraturgeschichte. Inaugural Disserta-
tion zur Erlangung der philosophischen 
Doktorwürde auf der Universität Leipzig. 
Hermanstadt, 1871. — 2. Bilder aus der 

Vergangenheit der Siebenbürger Sachsen. 
Wien, 1879. (Ism. Wiener Abendpost 241. 
sz., Korr. f. Lkde II. 117.). — 3. Sieben-
bürgen. U. ott, 1881. Több képpel. (Die 
Länder Österreich-Ungarns in Wort und 
Bild. Ism. Korr. f. Lkde IV. 110., Grazer 
Tagespost 192. sz., Im neuen Reich 32. 
sz., Deutsches Litteraturblatt 14. sz., 
Zarncke Litter. Zentralblatt 45. sz., Sie-
benb. d. Tageblatt 2324. sz.). — 4. Über 
den deutschen Unterricht im Obergym-
nasium in den Verhandlungen des Verei-
nes Innerösterr. Mittelschulen in Graz. U. 
ott, 1886. — 5. Reinhart Fuchs. Halle 
a. S. 1886. (Altdeutsche Textbibliothek, 
herausg. von Hermann Paul). — 6. 
Goethes Reineke Fuchs. Mit Einleitung 
und Anmerkungen. U. ott, 1889. (Grae-
sers Schulausgaben klassischer Werke). 
— 7. Des hundes not, untersucht und 
herausgegeben in Xenia Austriaca. (Fest-
schrift der österr. Mittelschulen zur 42. 
Philologen-Versammlung in Wien). Wien, 
1893. (Különnyomat). 

Trausch—Schüller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n . 
IV. 351. 1. 

Reissenberger Lajos, ág. ev. főgymn. 
nyug. tanár, szül. 1819. jan. 23. Nagy-
szebenben ; az ottani gymnasiumban ta-
nult és 1837—39-ben a berlini egyete-
met látogatta; hazájába visszatérve a 
nagyszebeni ág. ev. gymnasium tanára 
lett és 1863-tól a báró Bruckenthal-mú-
zeum őre; egyszersmind a régészeti 
emlékek felügyelője volt a nagyszebeni 
kerületben. 1880. novemb. 17. tanári és 
1882-ben múzeumőri állásától megvált 
és nyugalomba vonult. R. részt vett a 
társadalmi életben; mint városi bizottsági 
tag és az ág. ev. egyház presbytere is 
működött. Meghalt 1895. nov. 27. Nagy-
szebenben. Iskolai és tudományos czélra 
7000 váltó forintnyi alapítványt tett; 
physikai s meteorologiai műszereit a 
gymnasiumnak, könyveit, régészeti s 
egyéb gyűjteményeit pedig a Brucken-
thal-múzeumnak hagyta. — Munkálatai 
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Erdély föld- és néprajzára, természet-
tan- és csillagászatra, meteorologiára, 
állat- és növénytanra, statisztikára, régé-
szetre és numismatikára, építészet- és 
művészetre vonatkoznak ; mindezen czik-
keket, munkákat, különnyomatokat, ösz-
szesen 78-at, fölsorolják czímük szerint 
Trausch-Schuller munkájukban. — Mun-
kái közül nevezetesebbek : 1. Die bischöf-
liche Klosterkirche D'Argys in der Wa-
lachei. Wien, 1860. Több szövegképpel 
és négy fametszetű rajztáblával. — 2. 
Künstliche Kunstdenkmäler aus Sieben-
bürgen. 1. Serie. Kurze Erläuterungen. 
U. ott, 1887. 24 fénynyom. táblával. — 
3. Die Kerzer Abtei. Mit zahlreichen 
Illustrationen. Hermannstadt 1894. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
105., IV. 353.1. — Korrespodenzblatt. Hermann-
stadt, 1896. 1. sz. 

Reisz Henrik, a pesti izr. tanítóképző-
intézet tanára volt, egyszersmind az 1862— 
1863. iskolai év elején a földrajz és 
német nyelv segédtanára lett a kereske-
delmi Akadémiában. 1865. máj. megrongált 
egészségének helyreállítására szabadságot 
kapott., melyről visszatérve előadásait 
folytatta, míg 1868. jan. 7. meghalt Pes-
ten. — Munkái: 1. Természetisme és ter-
mészettan. Naturkunde : Naturgeschichte 
ynd Naturlehre. Pest, 1863. (Magyar és 
német szöveg. 2. kiadás. A népiskolák 
felsőbb osztályai számára. Eine Zusam-
menstellung des naturkundlichen Unter-
richtsstoffes für die Hand der Schüler 
in den oberen Volksschulklassen. U. ott, 
1865. 3. kiadás. U. ott, 1868. 5. kiadás. 
U. ott, 1871. 3 fametszetű rajzzal. 7. 
kiadás. U. ott 1873. 9. jav. kiadás. Bpest, 
1883.) — 2. Első oktatás a természet-
rajzban. A természetrajzi tárgyak összege. 
A népiskolák felsőbb osztályai számára. 
Pest, 1867. (2. kiadás. U. ott, 1870., 4. 
kiadás, Bpest, 1874., 5. kiadás. TJ. ott, 
1879., 6. kiadás. U. ott, 1887.). 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
s z e t e . — 31. Könyvészet 1886. — Kiss Áron, 

M. Népiskolai tanítás története, 424. 1. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Bricht Lipót, A 
budapesti keréskedelmi akadémia története. 
Bpest, 1896. 122. I. 

Reisz József, orvosdoktor, szül. 1843-
ban; Bécsben nyert 1868-ban orvosdoktori 
oklevelet és mint gyakorló orvos Miskol-
czon (Borsodm.) ţelepedett le. — Czikkei 
az Ung. Med.-Chirurg. Presseben (1869. 
Ein Fall von krebsiger Entartung der 
Hüllen des Hodens und des Samenstran-
ges, Operation, Heilung; Beitrag zur thera-
peut. Behandlung der chron. Blenorrhoe ; 
Ueber Elektrotherapie und ihre Heil-
zwecke ; Milztumor, Function, Heilung; 
1870. Febris intermittens, consecutiv tu-
mor lienis, Electricität, Heilung; 1872. 
Mittheilungen aus der Privatpraxis ; Zur 
Pathologie und Therapie des Lupus; Chro-
nische Scheiden- und Gebärmutterentzün-
dung). 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 
Magyarországban. Bpest. 1876. 398. 1. és a 
m. n. múzeum hirlapkönyvtárának példá-
nyaiból. 

Reisz Keresztély, megyei mérnök 
Gömörrnegyében. —- Czikke a Bredeczky 
Sámuel, Neue Beyträge zur Topographie 
und Statistik des Königreich Ungarn (Wien, 
1887. Topogaphische Beschreibung der 
im Gömörer Komitate bei dem Dorfe 
Aktelek befindlichen Höhle Baradla). — 
Gömörmegye térképét több ízben készí-
tette és ki is adta. 

Bartholomaeides, ComitatUS Gömör 426. 1. 
— Petrik Bibliogr. 

Reisz Miksa, orvosdoktor, községi or-
vos Puszta-Szent-Tornyán (Békésm.). — 
Munkája: A házasság. Kiadja az orszá-
gos közegészségügyi egyesület békés-
vármegyei osztálya. Gyula 1898. (Farkas 
Jenő- és László Elekkel együtt). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Reisz Oktáv, orvosdoktor, műtő-orvos. 
— Munkája : A tétlenségi csontsorvadás. 
Bpest, 1898. (Különny. a Gyógyászatból). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
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Reiszig Ede (ifjabb), bölcseleti doktor, 
R. Ede főispán és báró Szegedy-Ensch 
Irma fia, szül. 1873. márcz. 25. Szombat-
helyt (Vasm.); középiskolai tanulmányait 
a nagy-kanizsai kegyesrendi gymnasium-
ban végezte ; ezután a budapesti egye-
temen a jogi szakon kívül a bölcseleti 
karban főleg a történelmi előadásokat 
hallgatta. 1894-ben hosszabb ideig tartóz-
kodott Németországban, hol főleg a nyil-
vános könyvtárakat tanulmányozta. 1895-
ben bölcselet-doktorrá avattatott és azon 
év júl. 27. Vasmegye tiszteletbeli aljegy-
zőjévé neveztetett ki; aug. 5. szolgabíróvá 
választották. 1897. febr. 10. a belügy-
minisztériumban segéd-fogalmazónak ne-
veztetett ki, hol most is működik. 1899-ben 
a magyar heraldikai és genealógiai tár-
saság, 1904-ben pedig a magyar törté-
nelmitársulatválasztmányitagjává válasz-
totta ; 1805-ben a vallás- és közoktatási 
miniszter a műemlékek orsz. bizottságánál 
levelező tagnak nevezte ki. 1901-ben hosz-
szabb tanulmányutat tett külföldön (Mün-
chen, Stuttgart, Strassburg, Páris), 1902-
ben pedig Drezda, Prága és Berlin nyil-
vános könyvtárait tanulmányozta, főleg 
a családtörténeti irodalom szempontjából, 
1903-ban a Földközi-tengeren tett nagyobb 
utazást. — Czikke a Történelmi Tárban 
(1893. A rezneki család, 1894. A béri 
Balogh család, 1895. Egy gyilkossági per 
a XVI. században) ; a Turulban (1896. 
Hasságyi Farkas Márton czímerlevele, 
1899. A Csabi nemzetség, 1900. A Geregye 
nemzetség, 1901. A Pethendi Budai család 
czímerlevele, 1905. Keszői Jakab czímer-
levele); a Sopronban (1897. Némethy Ger-
gely hajdú vezér felkelő hadjárata, mutat-
vány Vasvármegye története cz. munkájá-
ból); Magyarország vármegyéi és városai 
Vasvármegye (Bpest, 1898) egyik szerkesz-
tője volt és e műbe Vasvármegye története 
és Vasvármegye családai cz. czikkeket is ő 
írta; a többi kötetekben : Nyitravármegye 
nemes családai, Szabolcs megye közigaz-
gatása és nemes családai, Bihar-, Bars- és 

Gömörvármegye története és nemes csalá-
dai, Pozsonyvármegye nemes családai, A 
Pálffyak, Zemplénvármegye nemes csa-
ládai); a Nagy Iván cz. folyóiratban (1899. 
A Thuróczy család); a Katholikus Szem-
lében (1902. A János lovagok Budafel-
hévizen, 1903. A János lovagok a tatár-
járás alatt, 1906. A János lovagok Csur-
gón) ; a Századokban (1903. A János 
lovagrend és Róbert Károly király). — 
Munkája : Magyar nemzetségi Zsebkönyv. 
II. rész. Nemes családok I. kötet. Bpest, 
1905. (Pettkó Bélával együtt.) 

Jlagyarorsiag Vármegyéi és Városai. Bpest, 
1898. 348. 1. és önéletrajzi adatok. 

Reiszner György (reiszenfelzi). L. 
Reusner. 

Reiszner Pál, bölcseleti doktor, kegyes 
tanítórendi áldozópap és tanár, született 
1794. jan. 30. Vág-Ujhelyen; 1811. okt. 
5. lépett a szerzetbe; 181a. Privigyén 
első éves novitius, 1813. u. ott elemi 
isk. tanító volt, 1814—15. Magyar-Óvárt a 
grammatikai osztályban tanított, 1816—17. 
Váczon bölcseletet tanult; 1817. aug. 22. 
míséspappá szentelték. 1818. Nyitrán, 
1819. Szent-Györgyön theologiát tanult. 
1820. M.-Ovárt a grammatikai osztály-
ban tanított, 1821—1822. Pesten elemi 
iskolai tanító, 1823—26. ugyanott gram-
matikai tanítás közben 1823-ban bölcse-
leti doktori oklevelet szerzett, 1827—31. 
Kolozsvárt a természettan tanára volt, hol 
1831. nov. 2. meghalt. — Munkái: 1. 
Ode adm. rev. patri Martino Bolia cleri-
corum scholarum piarum per Hungáriám 
et Transilvaniam praeposito provinciali, 
dum domum Magyar-Ovariensem visí-
taret, ab eadem oblata. Posonii, 1820. — 
2. Ode adm. rev. patri Martino Bolia, 
clericorum regularium scholar, piarum 
per Hungáriám et Transilvaniam prae-
posito provinciali, dum 21. Augusti 1825. 
sacerdotii annum quinquagesimum cele-
braret, a gymnasio Pesthiensi oblata. 
Pesthini. — 3. Elegia ad excell. ill. ac 
rev. dnum Ignatium 1. b. Szepesy de 

23. iv sajtó alá adatott 1906. febr. 21. 
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Négyes, dum ex Albensi Transilvaniae 
dioecesi ad Quinque-Ecclesiensem guber-
nandam discederet, oblata a scbolis piis 
Claudiopolitanis. Anno 1827. 

Petrik Bibl iogr . és a budapest i rendház 
j e g y z ö k ö n y v é b ő l . (Rulla. Csaplár B.) 

Reiter György, a rakamazi m. kir. 
dohánybeváltó hivatal főnöke volt. — 
A Magyar Dohányujság régibb évfolya-
maiba sok czikket írt (A kacsozási kísér-
letekről, Dohánytermelési előmunkálatok-
ról sat.). 

.11. Uohányság 1894 . 4. SZ. a r c z k . 

Reiter János, néptanító Mehalán (Te-
mesm.), lelkes méhész. — Szerkesztette az 
Ungarische Biene cz. havi folyóiratot 
1877-től 1882-ig Grand Miklóssal együtt 
Buziáson. 

A m. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r példányairól . 

Reiter János, jogi doktor, ügyvéd és 
országgyűlési képviselő, szül. 1840. febr. 
2. Parndorfon (Mosonm.) földműves szü-
lőktől ; a gymnasiumot Sopronban és 
Győrött végezte ; jogot Bécsben és Buda-
pesten hallgatott és az utóbbi helyen jogi 
doktori oklevelet nyert. 1863-ban egy 
mosoni ügyvédi iroda vezetését vette át 
és 1892-ig tartotta fenn, a mely évben a 
magyaróvári kerület nemzeti párti pro-
grammal megválasztotta országgyűlési 
képviselővé. Alelnöke a rábaszabályozási 
társulatnak. Megyei bizottsági tag. Az 
1896. választások alkalmával újra meg-
választatott. A vízügyi bizottság tagja 
volt. — Munkája: Zur Geschichte der 
Raabregulirung. Rede in der Sitzung 
des ungarischen Reichstages am 6. April 
1895. Raab, 1895. — Országgyűlési beszé-
dei a Naplókban vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlés i A lmanach . 
Bpest , 1897. 330. 1. és a m. n. múzeumi 
k ö n y v t á r példányáról . 
Reithammer A. Emil, gyógyszerész 

Pettauban, magyarországi származású. 
— Munkája: A stassfurti kősótelepeJc. 
Pest, 1868. (Különnyomat a Természet-
tud. Közlöny VII. kötetéből). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

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

Reithammer I. A., gyógyszerész-
növendék. — Munkája: Chemischpharma-
ceutische Abhandlung über das andert-
halb Cyaneisenkalium (Sesquicianuretum 
kalii et ferri) und über die reine concen-
trate Salpetersäure (Acid, nitricum conc. 
pur.). Pest, év n. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Reitlechner Károly, bölcseleti doktor, 
a m.-óvári gazdasági tanintézet tanára 
szül. 1833. decz. 10. ; tanársegéd volt a 
m.-óvári gazd. tanintézetnél 1856. márcz.-
tól, rendkívüli tanár u. ott 1862. jún.-tói 
1869-ig, a mikor rendes tanár lett a 
borászati és gyümölcstermesztési tanin-
tézetnél Klosterneuburgban. Jelenleg nyu-
galomban él Salzburgban. — Munkája : 
Lehrbuch der landwirtschaftlichen Ma-
schinenlehre. Ein Leitfaden für Vorträge 
an landwirthschaftlichen Schulen, sowie 
zum Selbststudium des heutigen land-
wirthschaftlichen Maschinenwesens. Mit 
133 Holzschnitten. Wien, 1869. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Balás Arpád, 
Magyarország m e z ő g a z d a s á g i szakoktatás i 
in tézménye i . Magyar-Óvár , 1897. 232. 1. 

Reitmann Venczel, r. kath. plébános, 
szül. 1828. okt. 18. Baján (Bács-Bodrog-
megye); 1854. jún. 21. miséspappá szen-
teltetett és káplán volt, Adonyban; 1856-
tól nevelő a gróf Batthyányi-fiúknál Pol-
gárdiban; 1860-tól plébános volt Alapon 
(Fehérmegye), hol 1895-ben meghalt. — 
1868-ban egy alkalmi beszédet adott ki. 

Imrik József, E g y e t e m e s kath. e g y h á z i N é v -
tár. Pest , 1864. 209. 1. — '11. Sion 1893. 792. 1. 
— Schematismus dioec. A lbarega lens i s 1894. 
119. 1. 

Reitter Aladár. — Munkája : A gyufa-
gyártásról. Kolozsvár, 1902. (Az orsz. 
közegészségi egyesület kolozsvári osztá-
lyának kiadása. 1902. 10.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Reitter Ferencz (temesi), m. kir. nyug. 
miniszteri tanácsos, mérnök, a fővárosi 
közmunkatanácsnál, osztályfőnök, a m. 
tudom, akadémia levelező tagja, R. Mátyás, 
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megyei orvos fia, szül. 1813. márcz. 1. 
Temesvárt, hol a gymnasiumban tanult, 
1829-ben Szegeden bölcseletet hallgatott, 
melynek befejezése után Scheich József 
Temesvár városa főmérnökéhez, azután 
pedig az ottani kincstári építő-hivatalhoz 
ment gyakorlatra, honnét két évi praxis 
után Pestre jött, a hol 1831 végétől fogva 
a mérnöki tanfolyamot hallgatta s azt 
1833-ban bevégezte. Alkalmazást nyert a 
hajdani országos építészeti főigazgatóság 
felügyelete alatt működő Duna-térképezési 
intézetnél, honnét a Tisza és Maros folyók 
völgyein épen akkor megindult térképe-
zési fölvételekhez segédmérnökül rendel-
tetvén ki, a két folyó völgyületén, Mára-
marostól Titelig és Szegedtől Erdélyország 
határáig folyt háromszögelési fölvételek, 
vízszín-megállapítások, vízemésztési mé-
rések és hasonló vízműtani kérdések 
megoldásával közhasznú munkát végzett. 
Ezen munkálatokat 1833-tól 1837-ig si-
kerrel folytatta és nagyobbára be is vé-
gezte. R. tevékenysége új foglalkozást 
nyert az első magyar lóvonatú vaspálya 
tervezése és építésénél Pozsonytól Nagy-
szombatig, hova az országos építészeti 
igazgatóságtól küldetett ki. 1838-ban mű-
ködő mérnöknek neveztetett ki a Duna-
térképezési hivatalnál; 1839-ben pedig 
rendes hivatalnok, úgynevezett rajzoló 
lett az országos építészeti igazgatóságnál. 
A fentérintett vasúti munka befejezése 
után tehát Budára költözött. Miután azl848. 
magyar kormány a székesfehérvár-budai 
és a pest-debreczeni vonalak tanulmányo-
zására s tervezésére kiküldte, a szabadság-
harcz után hadi törvényszék elé állíttatott, 
de miután elítéltetésére lényeges ok nem 
létezett, ismét visszanyerte szabadságát. A 
következő korszakban az akkori helytar-
tósági osztály építészeti igazgatóságánál 
alkalmaztatott, hol mint elsőrendű mérnök 
a középítészetet vezette, úgy hogy két 
év múlva valóságos építész-mérnökké 
vált. Mint ilyen nagy szenvedélylyel 
folytatta pályáját és húsz évig a fővá-

ros területén fölmerült építési ügyekben 
mérvadó lett az ő nézete s véleménye. 
Ezen időben történt, hogy a Duna-gőz-
hajózási társaság pályazatot nyitott az 
alsó Duna-rakpart létesítése ügyében. 
A pályázók közt R. munkáját fogadták 
el és az építés véghezvitelével ő bízatott 
meg ; ezzel kapcsolatosan építette későb-
ben a csatlakozó felső- és alsó Duna-
rakpartot. A rakpartok létesítése körül 
szerzett érdemeiért a Ferencz József-rend-
jel keresztjével diszíttetett fel. Amaz idő-
ben hivatalból bízatott meg az országban 
megindított száraz építkezés vezetésével, 
nevezetesen a váczi fegyház, valamint a 
budai kapuczinusok zárdájának felépítése 
és gyökeres átalakításával; ugyanakkor 
tervezé a roskatag állapotú kincstári 
Lukács-fürdő újjáépítését, mely felügyelete 
alatt végre is hajtatott. Ez alkalommal 
szerkesztett egy igen érdekes emlékira-
tot a Császár- és Lukács-fürdő tulaj-
donosai közt évek óta villongó perle-
kedések végképeni megszüntetése érde-
kében. 1860 elején az országnak hely-
tartósági osztályai Budán pontosultak 
össze s ezen egyesítés folytán számos 
hivatalnok rendelkezés alá került; ezen 
sorsban ő is részesült. Ez nem zavará 
meg kitartó szorgalmát; ezen idő alatt 
készítette az állam- és déli-vaspálya ösz-
szekapcsolása czéljából szerzett terveze-
tet, mely szerint a két vasúti főindóház 
a Margit-szigeten alól összesített Dunán 
át építendő vas-híd és vaspálya által ak-
ként köttetett volna össze, hogy az össze-
kapcsoló főpályának egy mellékágazata 
a két fővárost közvetlen érintkezésbe hozta 
volna a Zugliget kies környékével. Ugyan-
ekkor különös előszeretettel foglalkozott 
a Buda és Pest közötti Duna szabályo-
zásánaknagyhorderejű eszméjével; ennek 
megfelelőleg pontos méréseket hajtott 
végre saját költségén. Ezen tárgyban írt 
munkája nagy feltűnést keltett és 1865. 
decz. 10. a m. tudom, akadémia leve-
lező tagjai sorába választotta. Az általa 
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tervezett pesti hajózható csatorna létre-
hozására egész szellemi erejét és anyagi 
•tehetségét fordította; Pest városa már a 
tervezetet végrehajtani óhajtotta, midőn 
bekövetkezett az 1867. fordulópont és 
-az önálló minisztériumnak fő eszméi 
inkább szellemi irányt követtek, mint 
sem hogy anyagi kérdések nyomában 
haladtak volna; azért R. tervének ki-
vitele elmaradt. E helyett a kormány 
a király koronázási ünnepélyének beren-
dezését reá bízta. Ezen alkalommal tanú-
sított tevékenységeért a vaskorona rendet 
-és avele járó nemességhez csatolt «temesi» 
«lőnevet kapta. A magyar minisztérium 
alakulásával osztálytanácsos lett és a köz-
építészeti osztály ügyeinek vezetésével 
bízatott meg. A két főváros közötti Duna-
folyam szabályozása ez időben szavaz-
tatott meg az országgyűlés által; R. a 
megindított szabályozást kezdettől fogva 
nagy érdekkel kisérte s tevékeny részt 
vett annak kivitelében és a szabályozás 
•érdekében felállított hivatalos szakbizott-
mány minden nevezetesebb tanácskozá-
sában is. A két főváros egyesítése, ren-
dezése és általános szépítésére fölállított 
közmunka-tanács által a tényleges végre-
hajtással megbízott szakosztály főnökéül 
R. választatott meg; hogy ezen feladatá-
nak eleget tegyen, azonnal külföldre uta-
zott ; kőrútjában Európa legnevezetesebb 
pontjait, mint London, Páris, Berlin, 
München, valamint az olasz fővároso-
kat is saját költségén látogatta meg; 
azután kész alaptervvel lépett fei, mely 
biztos irányt jelölt ki azoknak, kik 
később folytatták azon művek végre-
hajtását. Közreműködött még a pesti 
kör- és sugárút tényleges helyreállítása 
ügyében ; kidolgozta az országos építési 
rendszabályt, valamint a főváros földalatti 
csatornázásának programmját; tevékeny 
részt vett azonkívül az állatkert létesíté-
sében, jelesen annak gyakorlati berende-
zésében. Nejének 1873-ban történt halála 
mélyen sújtotta s hanyatló egészségének 

helyreállítása végett a gleichenbergi fürdő 
ismételten fölkereste. Közbejött nyugal-
maztatása még növelte testi szenvedéseit. 
Meghalt 1874. decz. 9. Budapesten. A m. 
tudom, akadémiában 1876. márczius 27. 
Fest Vilmos tartott fölötte emlékbeszédet. 
— Munkái: 1. Duna-szabályozás Buda 
és Pest között, a Csepelsziget s a sorok-
sári Duna-ág balpartján fekvő ártér ár-
mentesítése. Három javaslat. (Kézirat 
helyetti nyomtatvány). Pest, 1865. Két 
térképpel és egy fényképpel. (Németül. 
U. ott, 1865.). — 2. A pesti Duna-csa-
torna s a hozzá kapcsolt minden remé-
nyek valósítására alkalmas utak és mó-
dokról. Közgazdasági és mértani tanul-
mány. Akadémiai székfoglaló. U. ott, 1867. 
(Különnyomat a m. tudom, akadémia 
math, és term.-tud. Értesítője VI. kötetéből). 
— 3. A műszaki osztály igazgatójának 
előterjesztései a Budapesten létesítendő 
csatornarendszer megállapítása és végre-
hajtása tárgyában, a fővárosi közmunkák 
tanácsának illető határozataival együtt. 
Egy kőnyom, átnézeti tervvel a Budapest 
fővárosi csatornázási programm iránti 
jelentéshez. Bpest, 1873. 

Magyarország és a Nagyvilág 1865. 1. SZ. a r c z k . 
— Hazánk s a Külföld 1865. 39. SZ. a r c z k . , 1871. 
12. sz. arczk. — Fest Vilmos, Temesi Reitter 
Ferencz emléke. Bpest, 1876. (Értekezések a 
mathem. tud. köréböl IV. 9.). — Szinnyei 
Könyvészete. — Petrik Könyvészete. — Sár-
közy Imre, Régibb vizi mérnökeink életéből. 
Bpest, 1897. 27. 1. arczk. és gyászjelentés. 

Reitter Károly (ifjabb), orvosdoktor, 
tanársegéd. — Munkája: A rekesz alatti 
gáztályogok differentialis kórisméje körül 
fölmerülő akadályokról. Közlemény a 
bécsi III. belgyógyászati klinikáról. Buda-
pest, 1903. (Különnyomat az Orvosi Heti-
lapból). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Reitter Mátyás, főtanító és orgonista 
a nagy-kovácsii (Pestm.) r. kath. nép-
iskolánál. — Munkája : Katholisches 

I Gebet- und Gesangbuch mit einem An-
24* 
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hang der nöthigsten ungarischen Lieder... 
Temesvár, 1900. Fénynyom. képpel. 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

Reitz Frigyes (bányai), lovag, minisz-
teri tanácsos volt a m. kir. földm.-, ipar-
és keresked. minisztériumban az osztrák 
cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a svéd kir. 
Wasa-rend vitéze és a m. fötdtani társu-
lat elnöke. Meghalt 50 évi szolgálat után 
1883. aug. 15. Budapesten 73. évében. — 
Czikkei a M. földtani-társulat Munkálatai-
ban (III. 1867. A magyarhoni barna-
szén-telepek fontossága iparos tekintet-
ben); a Gazdasági Lapokban (1872. Az 
állattenyésztés érdekében). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból 
és gyászjelentés. 

Reitzer Gyula, a selypi (Nógrádm.) 
czukorgyár részvénytársaság irodafőnöke. 
— Munkái: 1. A czukorprémiumok kér-
déséhez. (Tanulmány.) Az 1901—1902. 
évi brüsszeli nemzetközi prémiumkon-
ferenczia alkalmából. Második részben 
módosított kiadás. Bpest, 1902. (Külön-
nyomat a Közgazdaság 1901. folyamá-
ból). — 2. A czukor. Javaslat a brüsz-
szeli konferencia alkalmából. U. ott, 1902. 
— 3. Nemzetközi támadás a hazai czu-
korkontingens ellen. U. ott, 1903. 

Magyar Könyvésiet 1902., 1903. 

Reitzner Viktor (heidelgergi), nyug. 
cs. és kir. ezredes (1878-tól), előbb a 60. 
magyar gyalogezrednél szolgált Egerben 
és Kassán és tanár volt a katonai mű-
szaki iskolában. — Munkája: Die Ter-
rainlehre. Zum Selbststudium für Offiziers-
aspiranten. Kaschau, 1885. Sok famet-
szettel és egy Atlasz 16 táblával. 

Síinnyei K ö n y v é s z e t e . — M i l i t ä r - S c h e m a t i s m u s 
Wien, 1874., 1889. és 1904. 

Reizner János, kir. tanácsos, múzeumi 
és könyvtár-igazgató, szül. 1847. jan. 20. 
Szegeden vagyonos polgári szülőktől. 
(Elődei Rusztról költöztek Szegedre s a 
városnak legrégibb beköltözött német 
polgárai közé tartoztak). Iskoláit Szegeden 

a piaristáknál 1865-ben végezte. A jogot 
Pesten és Pozsonyban hallgatta. 1871. 
márcz. 27. ügyvéd lett; de már 1872. 
jan. 4. Szeged város aljegyzőjének, 1875. 
nov. 14. főjegyzőjének és az 1878. márcz. 
24. tartott tisztújításon ismét főjegyzőjének 
választatott meg. A közigazgatás minden 
ágában szakismerettel járt el, így az ármen-
tesítő kérdéseknek is előadója volt. E mel-
lett a követválasztási központi bizottság-
nak, a bor- és húsfogyasztási adóváltságot 
kezelő bizottságnak jegyzője s több más 
választmány és küldöttség elnöke volt; 
egyúttal jegyzője az 1877—78-ban gróf 
Károlyi Sándor elnöklete alatt alakult alsó 
tisza-völgyi társulati érdekeltségnek, majd 
a tisza-völgyi társulatok központi választ-
mánya tagjául választatott meg. Az 1873. 
bécsi világkiállítás alkalmából a szeged-
vidéki kiállítási bizottságnak, majd az 
1876. Szegeden tartott országos ipar-, 
termény-, állatkiállítás bizottságának volt 
a jegyzője; úgyszintén a Dugonics-szobor 
létesítésén működött bizottmánynak is 
jegyzője volt és a szobor létesítése körül 
buzgólkodott. A közpályán és társadalmi 
téren kifejtett buzgalmáért, különösen a 
kiállítás körüli munkásságáért 1876. szept. 
3.Ő felsége a koronás arany érdemkereszt-
tel tüntette ki. A politikai téren elfoglalt 
pártállásánál fogva a pártélet támadásai-
nak volt kitéve; ez és az 1879. árvíz által 
szevedett anyagi veszteségek elkeserítet-
ték; ezért 1882. júl. 16. főjegyzői állásáról 
lemondott és a Somogyi Károly eszter-
gomi kanonok által Szeged város közön-
ségének adományozott könyvtár vezetését 
mint annak igazgatója vette át. A könyvtár 
fölállítása és rendezése foglalta el idejének 
nagy részét; a könyvtárt, mely 45,000 
kötetet foglalt magában, 1883. október 
16. ő felsége ünnepélyesen megnyitotta. 
Ekkor a város újjá alkotása körül tett 
szolgálataiért a Ferencz József-lovag-
rendet kapta. Ettől fogva kizárólag a tudo-
mány és irodalom művelésével foglalko-
zott ; egyszersmind városi képviselő volt. 
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A könyvtár mellé a város áldozatkészsé-
géből múzeumot szerveztek, melynek 
szépművészeti (festmények), nurnismati-
kai, régészeti és természetrajzi osztályai 
vannak; ennek szintén igazgatója lett. 
1896-tól a szegedi felső kereskedelmi isko-
lában a közgazdaságtant és államháztar-
tást is tanította. A Dugonics-társaságnak 
alelnöke volt. 1908-ban királyi tanácsossá 
nevezte ki a király. Meghalt 1904. jan. 20. 
Szegeden. — Czikkei a Szegedi Hiradó 
ban (1869. 48—50. Emlékirat az alaku-
landó szegedi történelmi társulat ügyé-
ben, 1871. 124. A levéltár és levél-
tári hivatal, 1872. Fölszóllítás Szeged 
és vidéke polgáraihoz a hazai műem-
lékek ügyében, 64—70. A czéhek és 
az új ipartörvény, 66. Úrnapi körmenet 
Szegeden 1724-ben, 1876. 15—19. Deák 
Ferencz politikai jellemrajza, 1885., 95., 
96. A Somogyi-könyvtár sat.); a Maros-
ban (1870. 4—10. sz. Csanád vármegye 
régi határai, 1871. 1., 2. sz. Csanád-
megye régi törvényhatósági bizottsága, 
közgyűlései, tisztviselői, ezek fizetése) • 
a Századokban (1872. Jelentése a b. 
Palocsaycsalád levéltáráról); az Archaeo-
logiai Értesítőben (1872. II. Rákóczy 
Ferencz rézpénzeinek érmészeti és pénz-
ügyi ismertetéséhez, 1890. A szegedvárosi 
múzeumról, 1891. A rábéi leletekről, 
Magyar pogánykori sírleletek, Rábéi ása-
tások, Szegedvidéki leletekről, 1892. A 
szeged-röskei sírleletek, Ásatások Csen-
gelén, Csongrádm., 1898. Éremlelet Sö-
vényházán, Oroszlámosi magyar pogány-
kori sírlelet, A tömörkényi bronzleletről, 
1899. Közlemények a szegedvárosi mú-
zeumból, 1903. A szeged-domaszéki ma-
gyar pogánykori sírleletről, A rivó-dülői 
ásatásokról és kőtörési leletekről, A 
sárüllősi és szőreghi leletekről, 1904. 
Sebői öthalmi és ó-lébai ásatások); a 
Lévay Ferencz szerk. alatti Szegedi Köz-
lönynek 1874—75-ben belmunkatársa volt, 
48 nagyobb és 116 kisebb czikket írt a 
iapba, valamennyi Szeged város hatósági, 

társadalmi, közművelődési és közgazda-
sági viszonyait tárgyalják, nevezetesebbek : 
1874. 84—92. sz. Adalékok Szeged sz. 
kir. város iparstatisztikájához, 116—120. 
A szegedi mészáros-czéh a török uralom 
alatt sat.); a Lévay Ferencz szerk. Em-
léklapok a szegedi országos dalárünnepély 
alkalmából cz. munkában (1876. Szeged 
város története dióhéjban); a Dugonics-
Albumban (1876. Ünnepi beszéd a Dugonics 
szobor leleplezése alkalmával 1876. aug. 
19.); a M. Könyv-Szemlében (1881. III. 
Ferdinánd király rendelete magyar köny-
vek elkobzásáról 1642-ből, 1882. Adalé-
kok a szabadságharcz s az emigráczió 
könyvészetéhez, 1898. A szegedi Somogyi-
könyvtár állapota 1897—98-ban, 1899. 
Ugyanaz 1898—99-ben, 1902. Ugyanaz 
1901—1902-ben); a Történelmi Tárban 
(1882. Két szendrői levél a lovasok hó-
pénzéről) ; a Vasárnapi Újságban (1882. 
Adalékok az emigratio érmei és pénz-
ügyei történetéhez); a Szegedi Naplóban 
(Könyves J. álnévvel. 1890.159. sz. Szeged 
hírlapjai 1849—90., 354. sz. Czigányaink a 
mult században); a M. Gazdaságtört. Szem-
lében (II. 1896. Régi gabonamértékek); 
a Pallas N. Lexikonának is munkatársa 
volt. — Munkái: 1. 1870. 42. t.-cz. a köz-
törvényhatóságok rendezéséről, különös 
tekintettel Szeged szab. kir. város ren-
dezésére. Szeged, 1871. (Névtelenül). — 
2. Jelentés az 1876. árvíz védekezéséről. 
U. ott, 1876. — 3. Évi jelentések Szeged 
város közigazgatása, közművelődése s 
belső viszonyainak haladásáról. U. ott. 
1872—81. Tíz füzet. — 4. Jelentés Sáros-
megye levéltáráról. Bpest, 1881. (Külön-
nyomat a Századokból.) — 5. A Szegedi 
Hiradó politikai napilap negyedszázados 
pályafutása. Szeged, 1884. — 6. A régi 
Szeged. U. ott, 1884. és 1887. Két kötet. 
(1. A negyvenes évek s a forradalom 
napjai Szegeden. II. A kőbálvány és 
a kunpuszták pere. Ism. Budapesti 
Szemle XLIII. 1885.) — 7. Törté-
nelmi vizsgálatok a zsidók szegedi letele-
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pülése körül. U. ott, 1885. (Különny. Löw 
Immánuel és Kulinyi Zsigmond, A sze-
gedi zsidók 1785—1885. cz. munkájukból.) 
— 8. A szegedi Somogyi-könyvtár. Bpest, 
1884. — 9. A kegyúri jog és a szegedi 
gyakorlat. Szeged, 1886. — 10. Magyar 
pogánykori 'sírleletek. U. ott, 1891. — 
11. Makó város története. Kiadja Makó 
város közönsége. U. ott, 1892. — 12. A 
szegedi dalárda emlékkönyve. Alakulásá-
nak negyedszázados évfordulójára. U. ott, 
1893. — 13. Szeged és Délmagyarország. 
Szeged magyarságának kulturális és nem-
zeties hatása a délvidékre. (Eredmények 
és czélok.) U. ott, 1895. (A Dugonics-
társaság által 400 koronával jutalmazott 
pályamű.) — 14. A mindszentalgyői ura-
dalom történetéből. Bpest, 1896. (Különny. 
a M. Gazdaságtörténeti Szemléből.) — 
15. Szeged története. U. ott, 1896—1902. 
Öt kötet, a szöveg közé nyomott képek-
kel és színes térképekkel. (I. A legrégibb 
időktől a XVIII. század végéig; II. A 
XVIII, század végétől az 1879. évi ár-
vízig ; III. Egyházak, hitfelekezetek, ható-
ság és társadalom, egészségügy, iskolák, 
közműveltség, közgazdaság; IV. Oklevél-
tár, Név- és tárgymutató ; V. Szeged új 
kora. Irta Kulinyi Zsigmond.) — Álneve 
és jegyei: Könyves J. (a Szegedi Napló-
ban), R. J. (a Szegedi Híradóban), A (Sze-
gedi Közlönyben) és —r —s (az Emlék-
lapokban). 

.V. Könyvészet 1886—87 . , 1895 . , 1902 . — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Schack Béla, K e r e s -
kedelmi i skolá ink és tanáraik a mi l l enn ium 
esztendejében. Bpest , 1896. 15., 16. lap. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 4 6 5 . I I . P ó t l é k . 
1904. I I . k . 516 . 1. — 1 9 0 4 . : M. Könyvszemle 
126 . 1. — Vasárnapi Újság 4 . , 5 . SZ. a r c z k . — 
Budapesti Hirlap 21 . s z . — Ö n é l e t r a j z i a d a -
tok és gyász je lentés . 

Rejtényi József, állami gymnasiumi 
tanár Zomborban. — Munkája : Latin, 
magyar, német, szerb iskolai zsebszótár 
az algymnasiumok számára. Budapest, 
1874—75. Négy kötet. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Rejtényi László. Munkája : A megholt 
unoka. Vígj. 1 felv. Kotzebue után ford, 
(a Felsőmagyarországi Minerva 1830. I_ 
kötet.) 

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

Rejtey Regina. — Munkája: Izabella 
királynő legyezőnyelve. Spanyol kútfők 
után. Pest, év n. 

Petrik Könyvésze te . 

Rejtő Adolf magy. kir. főerdész, volt 
erdészeti akadémiai tanársegéd Selmecz-
bányán. — Czikke az Erdészeti Lapokban 
(1887. Gubacsok a selmeczi erdészeti 
akadémia gyűjteményében). — Munkája : 
Állattani jegyzetek. Előadásai után ösz-
szeállítva. Selmeczbánya, 1897. 15 tábla 
rajzzal. (Vadas Jenővel együtt.). 

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

Rejtő Sándor, udvari tanácsos, mű-
egyetemi tanár, szül. 1853-ban Kassán; 
gymnasiumi tanulmányait Kassán és Eper-
jesen, a műegyetemet pedig 1872-től 
Budapesten végezte. 1877-ben gépész-
mérnöki oklevelet nyer t ; ezután két évig 
állami ösztöndíjjal a szövő-ipart külföldön 
gyakorlatilag tanulmányozta. Külföldről 
hazatérve, Kemény Gábor báró földmív e-
lés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
1880. ideiglenes szakközegül alkalmazta, 
1882. pedig iparfelügyelőnek nevezte ki. 
Mint ipari felügyelő a gyáripar fejlesz-
tését, az egyes iparosok közvetlen támo-
gatását és a háziipari tanműhelyek helyett 
az ipari szakiskolákat hozta javaslatba. 
1887-től az iparfejlesztés helyett a gyár-
vizsgálattal kellett foglalkoznia, miről az 
1887. és az 1888. évi gyárvizsgálatról 
szóló jelentései tanúskodnak. A műegye-
tem meckanikai-technologiai tanszékére 
1888. helyettes tanárnak, 1889. rendkívüli 
és 1890. rendes tanárnak nevezték ki, 
1896-ban pedig a szabadalmi tanács tagja 
lett. Szakszerű kutatásai mellett az ipar-
fejlesztési mozgalmakban is részt vesz, 
így az ezredéves kiállításon a textil-cso-
port berendezését és szervezését mint 
csoportelnök, a csoport bírálatát mint 
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csoportjury-elnök vezette. Ez irányú fá-
radozásáért 1896-ban a III. osztályú vas-
koronarenddel tüntették ki; 1903. ápr. 
21. pedig a m. kir. udvari tanácsosi czí-
met kapta. Időközben Haltenberger csa-
ládi nevét Rejtőre változtatta. — Czikkei 
a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyé-
ben (1895. Az anyagvizsgálók nemzetközi 
kongresszusa Zürichben, 1896. A vas 
mikroskopikus vizsgálása); a Pallas Nagy 
Lexikonába a textilipari czikkeket írta. 
— Munkái: 1. A szövet tartósságának 
megállapítása. Bpest, 1887. 28. ábrával. 
— 2. A papiros tartósságának megálla-
pítása. 52 a szöveg közé nyomott ábrá-
val. U.ott, 1891. — 3 Utasítás magánosok 
részére papirvizsgálatok végzésére. U. ott, 
1893. — 4. Az elméleti mech. technologia 
néhány alaptétele. 22 rajzmelléklettel. 
U. ott, 1896. — 5. A mechanikai techno-
logia néhány alaptétele. U. ott, 1896. 
(Különnyomat a M. Mérnök- és Építész-
egylet Közlönyéből.Németül. U.ott, 1896.). 
— 6. Textil-ipar. A fonás, szövés és 
kikészítés fontosabb gyakoriali adatai. 
Rejtő S. előadásai nyomán Maly Ferencz. 
U. ott, 1903. (Kőnyomat). — 7. A belső 
súrlódás számértéke és a szerkezeti anya-
gok mechanikai sajátságainak megállapí-
tása nyíró igénybevételekkel. U. ott, 1904. 

Szily Kálmán, A kir. Józse f -műegyetem 
tanárai és hal lgatói . Bpest, 1883. 38. 1. — 
)I. Könyvészet 1888., 1891., 1893., 1896., 1904. 
— ľallas Aagy Lexikona XIV. 466. 1. XVIII. 
498. lap. 

Relkovics Neda (davori), bölcseleti 
doktor. — Munkája: Buda város jog-
könyve. (Ofner Stadtrecht.) Bölcsészet-
doktori értekezés. Bpest, 1905. 

Századok, 1905. 591. 1. 

Reil Arnold. — Munkája: Gräfin 
Chateaubriant. Dramatisches Gedicht in 
vier Aufzügen. Mit theilvveiser Anleh-
nung an den gleichnahmigen Roman 
von H. Laube. Pest, 1865. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Reil Lajos, bölcseleti doktor, ág. ev. 
főgymnasiumi tanár, Reil Soma, ág. ev. 

tanító (Petényi Salamonnak unokaöcscse) 
és Hackenberger Mária fia, szül. 1874. 
okt, 14. Zoboron (Nógrádm.); a gym-
nasiumot Losonczon és Szarvason vé-
gezte ; 1893-ban iratkozott be a bpesti 
•egyetem bölcseleti karára s ott maradt 
az 1896—1897. iskolai év végéig. Tagja 
volt a br. Eötvös-kollegiumnak s 1896— 
1897-ben elnöke a bölcselet-hallgatók 
segítő-egyesületének. Budapesten avatták 
fel 1898-ban bölcseletdoktorrá. 1897-ben 
nevelőnek mint Bethlen Ödön gróf csa-
ládjához Kolozsvárra ; ugyanakkor gya-
korló tanár is volt a kolozsvári ev. ref. 
kollégiumban. 1898-ban a békéscsabai ág. 
ev. Rudolf-főgymnasiumhoz választották 
meg tanárnak, hol jelenleg is működik. 
Tanári oklevelet a magyar és latin nyelv-
ből és irodalomból 1901-ben Budapesten 
szerzett. Titkára a békéscsabai múzeum-
egyletnek, jegyzője a bekésmegyei füg-
getlenségi pártnak és a b.-csabai nő-
egyletnek. — Czikkei a Szarvas czímű 
lapban (1893. A szabadságharcz ereklye-
múzeum helye, első pályadíjat nyert 
czikke); a Szarvas és Vidékében (1893. 
Régi módi tánczok); a békés-csabai ág. 
ev. főgymnasium Értesítőjében (1899. 
Erzsébet 1837—98., Kirándulás Fiúméba, 

1901. Nevelésügyünk néhány akadálya, 
1903. A debreczeni torna-verseny); a 
Békésmegyei Közlönyben (1899. A költő 
halála: Petőfiről, 1901. A pessimista, 
1902. Kossuth Lajos, 1903. Rákóczi a 
népköltészetben, Balog István költészete, 
1905 A magyar diák. egy monographia 
részlete); a b.-csabai múzeum-egyesület 
Évkönyvében (1901. A pogány magyarok 
műveltsége); a békésmegyei Független-
ségben (1905. A feminizmushoz, Rózsa-
színű babonák és politikai czikkek); a 
Karácsonyi könyvben (1905. Régi módi 
utazások: diák, katona, vándorlólegény. 
Több költeményeket, szépirodalmi és 
társadalmi czikkeket is írt még a békés-
megyei lapokba többnyire álnév alatt — 
Munkája : Latin szók a magyar népnyelv-
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ben. Kolozsvár, 1898. (Ism. Nyelvtud. 
Közlemények, Egyet. Philol. Közlöny 1899., 
M. Nyelvőr 1900.). — Szerkesztette a 
budapesti magyar kir. tudomány-egyetemi 
bölcsészethallgatók segély-egyesületének 
Evkönyvét az 1895 — 96. évről. 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 36. 1. — A békés-
csabai ág. ev. főgymnasium Értesítője 1901. 
61., 1904. 19. 1. és önéletrajzi adatok. 

Relle Iván, bölcseleti doktor, posta-
és távírási titkár, szül. 1861. márcz. 9. 
Győrött; tanulmányait Győrött és Buda-
pesten végezte. 1878-ban a győri Hazánk, 
1880—85. a Pesti Napló s 1885-től a 
Nemzet belmunkatársa volt. Egyideig a 
fővárosi Magyar Színháznak, 1899-től 
pedig a pozsonyi színháznak igazgatója 
volt. Miután teljesen visszavonult a 
színügyektől, jelenleg postai titkár. — 
írt az aradi Alföldbe (elbeszéléseket), a 
Délmagyarországi Közlönybe és a Sze-
gedi Híradóba; czikkei az aradi Alföld-
ben (1882. A menyecske és A hét törté-
nete I—III. Fullánk álnév alatt, 1883. 
Fővárosi tárcza I—II., Egy fotografia 
története); a Nemzetben (1890. 127. sz. 
Ujváry Lajos, 1891. 319. Csiky Gergely, 
1893. 325. sz. A szökött katona, jubileum 
a Népszínházban) sat. — Munkája: Egy 
férfiú. Regény. írta Dewall János, ford. 
Szeged, 1883. — Színművei: Árvalány-
haj (előadták 1878-ban a műkedvelők 
Győrött); Fityfirity, eredeti népszínmű 3 
felv., zenéje Lányi Gézától (első előadása 
a Népszínházban 1890. szept. 26.); Már-
czius 15., drámai költemény (1892-ben a 
budapesti Népszínházban). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 469. 1., XVIII . 498.. IL Pót lék-
kötet 1904. 517. 1. 

Rembold Lipót, orvosdoktor, dieten-
heimi (Würtenberg) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de the-
rapiae methodis in genere spectatis. 
Budae, 1836. 

fíupp, B e s z é d 159. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Remekházy József (gurahonczi báró), 
jogi és bölcseleti doktor, kir. asztalnok, 
udvari tanácsos, szül. 1803. márcz. 12., 
1848 előtt a m. kir. udvari kanczelláriánál 
titkár, 1860 előtt a bécsi cs. kir. semmítő 
legfőbb törvényszéknél udvari tanácsos. 
1854. júl. 27. ausztriai báróságra emel-
tetett. Meghalt 1864. decz. 23., vele a R. 
bárói ág kihalt; a R. család előbb Remold 
nevű pesti polgári család volt, mely 1821. 
jan. 26. magyar nemességet nyert és nevét 
Remekházyra változtatta ; neje : Remek-
házy Jozefin báróné névvel német írónő, 
landseei Dietrich Konrád Lőrincz leánya, 
szül. 1809. nov. 13. és férjével Bécsben 
lakott. — Munkája: Positiones ex uni-
versa jurisprudentia et scientiis politicis. 
Pestini, 1829. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g csa ládai IX. 
675. , 676. 1. — V. Nemzetségi Zsebkönyv I. F ő -
r a n g ú c sa ládok . Bpes t , 1888. 520. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Remekházy Károly (gurahonczi), pénz-
ügyi tanácsos. Meghalt 1905. ápr. Aradon 
74. évében. — Czikke a Földrajzi Közle-
ményekben (1888. Vízszabályozásunkról). 
— Munkái: 1. Aradmegye térképe. A 
legújabb adatok nyomán szerkesztve. 
(Mérték 1 : 160,000). Temesvár, 1883. — 
2. Temesmegye közigazgatási és kultur-
térképe és statisztikája a legújabb adatok 
nyomán. Kőre rajozlta és nyomta Beránek 
J. Második kiadás. U ott, 1884. — 3. 
Néhány szó alföldünk folyóvizeinek sza-
bályozásáról. Egy vízrajzi ábrával. II. ott, 
év n. 

M. Könyvészet 1886. , 1888. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 1905. IS. SZ. 
(Nekr). 

Reméle Nep. János, bölcseleti doktor, 
egyetemi tanár, szül. 1808. nov. 17. Budán, 
hol középiskoláit végezte; bölcseletet a 
pesti egyetemen hallgatott. 1825-ben Győ-
rött theologiát tanult, utóbb azonban 
nyelvészeti tanulmányokra adta magát. 
1838-ban engedélyt nyert Alsó-Ausztriá-
ban tanintézet felállítására, melyben ma-
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gyar nyelvet és irodalmat tanított. 1841-
ben a bécsi egyetemhez kapott meghívást 
a magyar nyelv és irodalom tanítására, 
1844-ben a bécsi egyetemen doktorátusi 
rangot nyert és még ugyanazon évben az 
egyetem philosophiai fakultásának tagja 
lett. 1847-ben Albrecht s Vilmos herczegek 
tanítója volt a magyar nyelvben. Midőn 
1848-ban a bécsi egyetemen a magyar 
nyelv és irodalom tanszékét rendszeresí-
tették, őt hívták meg ezen kathedra be-
töltésére. 1848. jún. 26. a bécsi cs. aka-
démia levelező tagjának választotta. Meg-
halt 1873-ban Bécsben. —Czikkeabécsi 
cs. akadémia Sitzungsberichtejében (XVII. 
1855.Elemente der magyarischen Sprache). 
— Munkái: 1. Lehrbuch der ungarischen 
Sprache nach einer neuen leichtfasslichen 
praktischen Methode, mit Berücksichti-
gung der gegenwärtigen Verhältnisse, 
auf Beispiele gegründet sowohl zum 
öffentlichen als Selbstunterricht bearbeitet. 
Wien, 1841. (2. bőv. és jav. k. 1846., 3. 
átdolgozott és bővített kiadás. 1850., 4. k. 
1853., 5. k. 1855., 6. k. 1862. U. ott). — 
2. Analyse ungarischer Classiker, gestützt 
auf einfache Grundregeln der ungarischen 
Sprache, nebst einer alphabetischen Ueber-
sicht sämmtlicher Ableitungs- und Zusam-
mensetzungs- Sylben und ihrer Bedeutun-
gen. Eine praktische Fortsetzung jeder 
ungarischen Grammatik, ein Lehrbuch der 
classischen Literatur und zugleich eine 
neue leichtfassliche Anweisung zur Erler-
nung der ungarischen Spache in sehr kur-
zer Zeit, nach der praktischen Methode des 
Luneau de Boisgermain. U. ott, 1842. — 
3. Ungarische Wörter - Sammlung zu 
dieser Sprache auf praktischem Wege, 
gesammelt und zum Gebrauch für seine 
Schule nach I. N. R. geordnet durch M. 
Ábel. Ofen, 1842. — 4. Ungarischer 
Geschäftsstyl in Beispielen. Eine Anwei-
sung, alle Arten von ungarischen amt-
lichen Aufsätzen auf die leichteste Art zu 
verstehen, zu verfassen und selbe vom 
•Ungarischen in's Deutsche und zurück zu 

übersetzen. Zum Gebrauche der ungarisch 
lernenden Jugend. Wien, 1843. — 5. 
Magyar tiszti írásmód példákban. Útmu-
tatás, mikép lehessen legkönnyebb módon 
minden ágú magyar hivatalos irományo-
kat megérteni, fogalmazni és azokat ma-
gyarból németre, vagy viszont fordítani. 
Bécs, 1843. — 6. A csodaorvos és házi-
barát. U. ott, 1846. — 7. Elemi földírás, 
különös tekintettel Magyarországra. 2 föld-
képpel. U. ott, 1847. — 8. Ueber die 
Identität der Magyaren und Jazygen. U. 
ott, 1848. (Székfoglaló. Különnyomat a 
Sitzungsberichteből). — 9. Praktische 
ungarisch-deutsche Sprachlehre. Nach den 
deutschen Sprachlehren von Grimm, Heyse 
und Becker bearbeitet. Gyakorlati német 
nyelvtan. U. ott, 1852. — 10. Muster-
stücke zur praktischen Erlernung der 
ungarischen Sprache. Nach Hamilton's 
und Boisgermain's Interlinearmethode. 
U. ott, 1855. — 11. Der ungarische Gesell-
schafter. Lese- und Gesprächbuch, um sich 
in der ungarischen und deutschen Con-
versationssprache möglichst schnell und 
gründlich zu vervollkommen, mit Rück-
sicht auf die Eigenthümlichkeiten beider 
Sprachen. U. ott, 1856. (Ezen magyar 
czímmel is: Magyar és német társal-
kodó . . .). — 12. Az i f j ú állampolgár, 
vagyis miként lehet valaki derék alatt-
való ! Tanulságos könyv az ausztriai 
birodalom fiainak, a császári jelszó 
«Viribus unitis» jobb értésére szen-
telve. Második német kiadás szerint magya-
rította. U. ott, 1859. aczélmetszettel. 

Wurzbach, Biogr. L e x i k o n X X V . 276. 1. — 
Színnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iogr . — 
Pallas lexikona X I V . 471. 1. 

Remellay Gusztáv, ügyvéd, 1848—49-
ben ezredes-hadbiró, később biztosító-
társulati hivatalnok, szül. 1819. jan. 5. 
Pesten ; Szolnokon nevelkedett, hol atyja 
sóházi hivatalnok volt; a gymnasiumot 
Pesten és Szegeden végezte ; a bölcseletet 
Pesten, Váczon és Szegeden, a jogot Eger-
ben tanulta és joggyakornok volt Batta 
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Samu pestvármegyei főbírónál, ma jd ju - ] 
rátus Dokus László ítélőmesternél. Az 
ügyvédi vizsgát 1840. letette s még azon 
évben Pest város titzteleti alügyészévé 
választatott. Mint ilyen sokat fáradozott 
a pesti dolgozóház létrejöttén, melynek 
hasznára egy kötet eredeti novellát adott 
ki. Újvidékről nősülvén, ugyanott városi 
főjegyzővé neveztetett ki és sokat küzdött 
a magyar nyelv érdekében. 1848-ban 
tolmács lett a belügyminisztériumnál, 
később ezredes-hadbiró volt Görgey tá-
borában. Midőn a szabadságharcz le-
veretett, 15 évi várfogságra ítéltetett a 
haditörvényszéktől és Kufsteinban volt 
hat évig; azonban 1856-ban kegyelmet 
nyert, mire a Magyar Sajtó és Magyar 
Néplapnál működött; végre az első álta-
lános magyar biztosító társulatnál nyert 
hivatalt. Irodalmilag is szakadatlanul mű-
ködött ; örömmel foglalkozott a gyermek-
irodalommal is, majd egy, majd más 
vállalatnál. Ezeken kívül több színdara-
bat fordított magyarra. Sokat tett a 
magyar történet népszerűsítésére, kivált 
a nő- és gyermekvilág körében. Meghalt 
1866. márcz. 31. Pesten. Leányát 1864-ben 
Juarez mexikói köztársasági elnök íia vette 
nőül. Parisban ismerkedett meg vele, 
hol R. elvált neje lakott. Az ifjú Juarezt 
Miksa császár hívei később elfogták és 
agyonlőtték. Miksa császár elfogatása 
után a fiatal özvegy közbenjárást kísér-
lett meg ipánál a császár érdekében, de 
eredménytelenül. Utóbb Párisba tért vissza. 
— Történeti elbeszélései, rajzai, törté-
nelmi és ismeretterjesztő czikkei a követ-
kező hírlapokban, folyóiratokban és év-
könyvekbenjelentek meg: Arpádia (1835. 
Zólyom); Honművész (1837. költ.); Raj-
zolatok (1838. II. Szanda, Töredék Heine 
párisi salonjából sat.); Pesti Hirlap (1841. 
60. sz. Pest városa fenyítő bizottmánya); 
M. Gazda (1841. Eszmék egy általános 
cselédrendszerről); Athenaeum (1841. 
beszélyek, II. Szolnok vidéke, Törvény-
hatalom, Tiszavidéki néprege, Néhány szó 

! a dolgozóházakról, 1842. I. Zsojcza, oláh 
néprege, Árvíz előtt és árvíz után, Rév-
Komárom és beszély. II. Serbia 1837 óta, 
1843.1. Elisa de Castro, II. A szerb fejedelem 
beiktatási ünnepélye s néhány szó Belgrád-
ról, beszély); Regélő Pesti Divatlap (1842., 
1844. elbeszélések, 1845. II. Váczvár, 
Neográd, Migazzi kastély, 1846. Bécsi 
levelek magyar dolgokról, Szomber He-
lena és elb., 1847. Bécs, Nagyvárosi 
nőnevelő-intézet) ; Magyar Életképek 
(1843. elbeszélések); Szivárvány (Mis-
kolcz, 1843. elb.); Világ (1843. 3 6 - 5 2 . 
Aldunai képek, 1844. 10., 12. sz. Pest 
város története); Életképek (I. 1844. 
Aldunai képek, II. beszély, III. 1845. A 
Forgách név, IV. Népmondák, várleírá-
sok 1. Gács-vár, VI. 1846. elbeszélés, IX. 
1848. Zrínyi Boldizsár, az utolsó Zrínyi); 
Pesti Divatlap (1845. Népregék, nép-
mondák és várleírások. Pest Margit-
szigete, A dunaparti torony, Szent Endre, 
Stara Voda, Királyi sír, Édes reggel, 1848. 
Karácsony estéje a bécsi tébolydában, 
Szentgyörgyiné); Ajándok (1846. beszély); 
Magyar föld és népe (1846. Zólyom vár); 
Hazánk (1847. 101—135. Uti jegyzetek 
Budától Zimonyig); Hölgyfutár (1850. 
102. sz. Nő nem lehet király, vígj. 3 
felv. Seribe után ford., előadták Pesten 
1848. júl. 31., 1851. 182. sz. Rögeszme 
és őrültség, dr. 3 felv., írta Mellesville,. 
ford., A bácsi vagy a szerelmes család, 
vígj. 3 felv., írta Benedix, ford., először 
előadták Pesten 1847. ápr. 30., 1856. 
Szanda, Kapisztrán János, Bécsi levelek 
és elb., 1857. A rózsa, Kaland egy 
barátom életéből és elbeszélések, 1858. 
Az öregség, Harrer után, Egy kép törté-
nete, Van der Velde életéből, A festé-
szet történetéről, A történeti festészetről, 
A pókok a világtörténetben, Mit hordtak 
hajdan kezükben a nők ? A görögök és 
a rómaiak lakomái, A mi őseink és az 
ibolyák, Hogy öltözködtek őseink ? A 
nevetés, Művészvilági képecske és elb.,. 
1859. A történeti festészet és szobrászat 
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érdekében, A magyar zenéről, A régi 
női hajékek, Hogy temetkeztek őseink, 
Hogyan házasodtak őseink, Istenítéletek 
a XIII. században, és elb., Régi Isten-
ítéletek a XVIII. században, Boronkay 
százados paripája, A férfiú kit szeretünk, 
a férfiú kit nem szeretünk, Angyal 
angyalért, tört. rajzok, Hosszú életkorok, 
A török nők öltözéke, Az egri nők öltö-
zéke 1552., Az első hosszú derekú ruha 
és elb., 1860. Reményi, A régi magyar 
viseletről; a téli férfi öltönyök, a női 
ruhakelmék ára II. Ulászló korában, 
Hazánk első feloszlatása Árpád s a 
magyar és kun kapitányok közt, A 
balassa-gyarmati hölgyek, elb., Az ősi 
szerződés, multunk hölgyei, III. Murád 
leányának eljegyzési ünnepélye, Még 
egy adat Petőfi haláláról, Néhány szó 
a magyar jelmezképek ügyében, 1861. 
Csernovics Mária, 1862. elb., 1864. A 
koronázás és elb.); M. Sajtó (1856. 94. 
sz. A zsebrákok Magyarországban, 189. 
sz. Az utolsó Brankovics gróf); Család 
Könyve (1856. Palermo) ; M. Néplap 
(1856. elbeszélések. Bosnyák Zsófia, 
1857. Epizod Zrínyi a költő életéből és 
elb., Pálffy István és János grófok, 
Sámboky János, Zrínyi Miklós a költő, 
Zrinyi György halála, Illésházyak, Eger 
ostroma, Ghymes); Szépirodalmi Köz-
löny (1858. A regezit és a növény-
ország, b. Mednyánszky Alajos, A trou-
badour-költészet, a Jeux floreuxok, sze-
relmi udvarok, franeziából, Kiss Bálint 
által Karácsonyi László számára festett 
történelmi képek s néhány szó a hazai 
történelmi festészetről, A magyar huszá-
rok száz évvel ezelőtt); Kalauz (1857. 
Labaudi Eugen keresztje); Mátyás diák 
Könyvesháza (1857. Gizella, szent István 
király felesége); Vasárnapi Újság (1857. 
A régi magyar kereszt-, aranysarkantyú-
és sárkányrend, 1858. Még néhány szó 
Kapisztrán Jánosról, 1860. A Dessew-
ffyek, 1862. A székesfehérvári régi főegy-
ház és királyi sírbolt) ; Szépirodalmi 

Közlöny (1858. Emlékezzünk régiekről); 
Nővilág (1859. Sajátszerű törvényszéki 
egyezkedés és elb., 1860. Emős álma, 
A mit a nők a nőkről írnak, 1862—68. 
elb.); Delejtű (1859. Temesvár és a 
Bánság elvesztése 1552-ben, Temesvár 
és a Bánság visszafoglalása, Csernovi-
csok, A Szent-István társulat); az Aradi 
Hiradó (1859. beszély); Divatcsarnok 
(1859. Frangepán Beatrix, Kalászat a 
magyar hitregéből); Győri Közlöny (1859. 
1—7. sz. Pálffyak); Kétgarasos Újság 
(1859. Leánykérési szokás a régi horvá-
toknál és szerbeknél); Bajai Közlöny 
(1860. 17. sz. Biztosítsunk, 13—15. A 
futaki országgyűlés); Alföldi Kalauz (Arad, 
1860. A károkkal kivívott győzelem, 
epizod, Vázlatok az Alsó-Tisza s Maros-
vidék történetéből a mohácsi vész óta, 
A karókkaľkivívott győzelem); Nép újsága 
(1859. Dugovics Titusz, Eger védelme 
Dobó István alatt, 1860. Az 1552. év); 
Sürgöny (1861. 9. A Bánság visszacsa-
tolása 1778-ban, 12., 19., 23. sz. A határőr-
ezredek, 25. sz. Az óhitűek nemzeti 
zsinata); Családi Kör (1861. Az aradi 
vértanúk, 1862. Nándorfehérvár, Mátyás 
király második nászünnepe és Beatrix 
királynő megkoronáztatása és elb., 1863., 
Kún László udvara, A székesfehérvári 
hajdani főegyház) ; Emich Gusztáv nagy 
képes Naptára (186l-re Mátyás király had-
serege, Egy szegedi menyecske, visszaem-
lékezések a jó időkre, 1864. Mátyás király 
özvegysége); Alkotmányos nagy Naptár 
(1862. Damjanics János és a szolnoki 
diadal); Ország Tükre (1862. Iza, Hadúr 
főpapnéja, Zsolt arája, Hroszvitta, Rikéza 
I. Béla király neje, Sarolta, Gejza neje, 
1864. Buda történetéhez Zsigmond és 
Mátyás korában); Felvidék (1863. be-
szély) ; Ország Tükre Naptára (1863. 
Emeső, Álmos vezér anyja, Etelka szent 
László neje, Ilona, szent László testvére, 
Piroska, szent László leánya); Színházi 
Látcső (1864. Buda Mátyás király korá-
ban és a Corvin-palota); Fővárosi Lapok 
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(1864. Virágok rövid története, 1865. A 
budai várpalotáról, emlékezés az 1741. 
május 31-ikére) ; Magyarország és a 
Nagyvilág (1865. A mai budai királyi 
palota és a régi királyi paloták, 1866. 
Az 1848 előtti országgyűlés); Remény 
Naptár (1865. A virágok rövid története); 
Hazánk és a Külföld (1865. A magyar 
czéhek a XV. században, A Zsigmond 
által alapított Sárkány-rend, 1867. A 
czigányok bevonulása hazánkba s Európa 
egyéb tartományaiba); a Szegedi Hír-
adónak és az Egyetemes M. Encyclopae-
diának is munkatársa volt. — Munkái: 
1. Történeti beszélyek. Pest és Buda, 
1842., 1844. Két kötet. (E munka tiszta 
haszna a Pesten felállítandó dologház 
javára fordíttatik.) — 2. A nagyra-
vágyók. Dráma 5 felv. Seribe után ford. 
U. ott, 1843. (Színműtár IV. 55. füz.) — 
3. A tőzsér. Angol regény. Warren Sá-
muel után ford. Pest, 1844. (Új Külföldi 
Regény tár II.) — 4. A nőnem befolyása 
hazánk múltjára. Regényes krónika. Po-
zsony, 1847. Két kötet. Kőnyom, rajzzal. 
— 5. Metternich nagyszerű fiascója, vagy 
a bécsi forradalom. U. ott, 1848. — 6. 
Gróf Kolovráth és a horvátországi s 
újvidéki események. Pest, (1849). — 7. 
Julcsa a század leánya. Történeti elbe-
szélés mindkét nembeli ifjúság számára. 
U. ott, 1857. (Mulatva oktató beszélytár 
I., 2. kiadás : Julcsa a huszárezred leánya 
cz. U. ott, 1864.). — 8. Józsa a kis 
jancsár. Történelmi elbeszélés mindkét 
nembeli ifjúság számára. U. ott, 1857. 
(Mulatva oktató beszélytár II. Uj kiadás. 
Bpest, 1875. Ifjúsági könyvtár 28.) — 
9. Hunyady János. Történeti regény. 
Pest, 1857. Két kötet. (Müller Gyula 
kiadó az 1856. augusztus 1. kelt szer-
ződés szerint ezen munkáért 100 forin-
tot fizetett p. p.). — 10. Az árvák. 
Elbeszélés az ifjúság számára. Hoffmann 
Ferencz után ford. U. ott, 1857. — 11. 
A huszár és kedvese. Történeti regény. 
U. ott, 1858. (Népies regénytár I.) — 

12. Mindennemű újpénz és azzal hogyan 
kell számítanunk új pénzünk szerint. Pol-
gártársainak használatára. U. ott, 1858. — 
13. Szent István Magyarország első ki-
rálya. Mindkét nembeli katholikus ifjúság 
számára. U. ott, 1860. (Történeti könyv-
tár 1.). — 14. Multunk hölgyei. Hazai 
történelem regényes krónika modorban 
magyar hölgyek számára. Pest, 1860. Két 
kötet. — 15. Kereszt és félhold. Regényes 
korrajzok a török világból. U. ott, 1861. 
Két kötet. — 16. Ábránd és való. Regé-
nyes korrajzok hazánk múltjából. U. ott, 
1862. Két kötet. — 17. Szent László 
király. Tört. elbeszélés. U. ott, 1862. Két 
kötet. — 18. Fény és ború. Tört. elbeszé-
lések az ifjúság számára. U. ott, 1863. 
Két kötet, négy kőnyom, képpel. Új ki-
adás. Bpest, 1874. — 19. Árpád Ilon és 
Votta Etel. Tört. korrajz. Pest, 1864. Két 
kötet. — 20. A Hunyadyak. A legdicsőbb 
magyar család története. U. ott, 1865. 
Két kötet. — Szerkesztette a Mult és 
jelen cz. biztosítási és történelmi évkönyvet 
1861. es 1862-re. (Pest, 1860. 1861. Két 
kötet) és az Ifjúság Lapja cz. heti gyer-
meklapot 1864. decz. 22-től 1866. januárig, 
midőn csak az 1. száma jelent meg Pesten. 
— Fordított művei kéziratban : Ki mer, 
nyer ! vígjáték 2 felvovásban, francziából 
Forst és Leitner után fordította (először 
adták Pesten 1842. január 8.); Vadon 
fia, dr. 5 felv. Halm Fridrik után ford. 
(Először adatott elő Pesten 1843. márcz. 
11.); Nőbarátság, vígj. 3 felv. Mazéres 
után ford, (először 1850. júl. 26. Pesten, 
Rejtélyes árva, dr. 3 felv., Mosenthal 
után ford, (először 1857. aug. 29. Pesten); 
ism. Greguss, P. Napló 198. sz. és Ta-
nulmányok II. 200. 1.). — Levele Arany 
Jánoshoz, Pest, 1862. nov. 10. (a m. t. 
akadémia levéltárában). 

Honderű 1847. II. 16. sz . (Severus) . — Fe-
renczy é s Danielik. M . í r ó k I I . 265. 1. — 
Ungarns Männer der Zeit. P r a g , 1862. ( K e r t b e n y ) . 
— Magyarország és a Nagyvilág 18C6. 17. SZ. 
arczk., 1867. 29. sz. (Síremléke a kerepesi 
t e m e t ő b e n ) . — Fővárosi l.apok 1866. 76. SZ. — 
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Fremden-Blatt. Wien, 1866. 96., 1867. 190. — 
Neue Freie Presse. W i e n , 1869. 1764. SZ. — 
Török Zsigmond, Árny- és fényképek 143.1. — 
Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 471. 1. 

Remenár Eleit, orvosdoktor, volt szem-
klinikai gyakornok Budapesten. — Mun-
kája : A kötőhártya amyloid és hyalin 
elfajulása. Bpest, 1902. (Különnyomat az 
Orvosi Hetilapból). 

A ni. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Remenius Dániel, ág. ev. lelkész, 
német-lipcsei (Liptóm.) származású; előbb 
rektor volt Trencsénben, azután prédiká-
tor O-Zólyomban. A vallásüldözés alatt 
1672-ben száműzetett hazájából és Brieg-
ben (Szilézia) talált otthont. Itt halt meg 
1678. okt. 22. — Munkái: 1. Dissertatio 
de gloriosa Christi resurrectione. Resp. 
Melchiore Raphanides. Trenchinii, 1638. 
— 2. Par positionum, de universalitate 
mortis Christi contra Calvinianos, re-
spondente Daniele Sartorio. U. ott, 1639. 
— 3. Quaestiones nobiliores de ascen-
sione Christi in coelum ; resp. Martino 
Mihule. U. ott, 1640. — 4. Carmen lugubre 
in obitum M. Joannis Hodik Superinten-
dentis 1642. d. 16. Mart. U. ott. (A Hono-
res Exequiales cz. munkában, mások 
beszédeivel és költeményeivel együtt.) — 
5. Dissertatio, de triumphali Christi 
ascensione in coelum. U. ott, 1643. — 

Klein N a c h r i c h t e n I I . 423. 1. — Fabó, 
Monumenta evang. I. 50. 1. — Rácz Károly, 
A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-
ben. Sárospatak, 1874. 155. 1. — Szabó Ká-
roly, Régi M. Könyvtár II. 149., 170. 178. 1. 
— Új M. Athenás 582. 1. 

Remény Andor. — Czikkei és költe-
ményei a Tudom. Gyűjteményben (1825. 
VI.); az Alig. Deutsche Real-Encyclopaedie 
Suppl. Bd-jában (Leipzig, 1824. A magyar 
irodalomról); a Felsőmagyarországi Mi-
nervában (1825. X. költ., 1827. XII. 
Angliának törvényes állapotja). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Remény Arthur. — Munkája: Hason-
szenvi (homoepath.) állatorvos. Vezér-

könyv gazdák és lótulajdonosok számára, 
mikép lehessen a lovak, szarvasmarhák, 
juhok, kecskék, sertések és kutyák beteg-
ségeit hasonszenvi gyógymód szerint 
gyorsan és olcsón orvosolni. A hason-
szenvi (homoepath.) gyógyszerek lajstro-
mával és azok külön készítése módjának 
megismertetésével. Günther Fr. Ágost XII. 
bőv. és javított kiadása után Náray Imre 
beleegyezésével írta. Pest, 1868. (Nyomt. 
Nagy-Kanizsán.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Reményíy Rezső, m. kir. postatiszt, 
szül. 1828. jún. 3. Léván (Barsm.); u. 
ott. és Nyitrán tanult a gymnasiumban; a 
bölcseletet a pesti egyetemen, a jogtudo-
mányt a nagyváradi akadémián hallgatta. 
1848—49-ben részt vett a szabadság-
harczban. 1851-ben a postatiszti pályára 
adta magát, melyet a pesti postaigazgató-
ságnál kezdett meg. 1852. jan. 24. a 
postatiszti vizsga után véglegesen alkal-
maztatott és Kolozsvárra helyeztetett, 
honnét 1864-ben Temesvárra, 1866-ban 
pedig Kassára tették át. 1875-ben Nagy-
váradon működött. Reisenhoffer családi 
nevét 1867 - ben Reményfyre változ-
tatta. — Munkái: 1. Osztrák postaügy. 
Kolozsvár, 1864. — 2. Osztrák-birodalom 
államtana. U. ott, 1864. — 3. Egyetemes 
földisme. Kassa, 1866. — 4. Postakezelő. 
U. ott, 1870. (2. jav. és bőv. kiadás. U. 
ott, 1872.) — 5. A magyar postarendszer. 
Nagyvárad, 1875. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Századunk névváltoz-
tatásai. Bpest, 1895. 127. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Reményi Antal, ügyvéd, szül. 1825. 
ápr. 15. Miskolczon (Borsodm.); iskoláit 
Egerben, a jogi gyakorlatot Pesten elvé-
gezvén, 1846-ban ügyvédi oklevelet nyert. 
A szabadságharcz kitörésekor 1848. júl. 
Pesten Lázár György őrnagy parancs-
noksága alatt szervezett 1. honvédzászló-
aljhoz beállott közhonvédnek, végig küz-
dötte a szabadságharczot és századosi 
rangot nyert. Komárom várának átadása 
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után Klapka György tábornokkal, a ki 
mellett az utolsó napos szolgálatot telje-
sítette a várban, külföldre menekült, hol 
12 évet töltött Angliában, legnagyobb 
részt azonban az északamerikai Egyesült-
Államokban. Részt vett az Egyesült-Álla-
mok által rendezett több expeditióban. 
1860-ban Párisba ment, a honnét 1861 
•őszén visszatért Magyarországba ; ismét a 
jogi pályára lépett és birói hivatalt vállalt 
a pestvárosi törvényszéknél. 1869 tava-
szán megválasztották főjegyzőnek és u. 
azon év őszén törvényszéki tanácsos lett. 
1872. jan. kinevezték a budapesti angol 
királyi főkonzulátus tanácsosának és ettől 
fogva egyszersmind ügyvédi gyakorlatot 
folytatott. 1882-ben a tengerészeti publi-
cisztikai térre lépett és azóta buzgón 
terjeszti a magyar lapokban a tengeré-
szeti s különösen a hadi tengerészeti 
ismereteket. Károly István főherczeg ten-
gernagy, néhai József nádor unokájának 
parancsnoksága alatt 1892. a cs. és kir. 
yachtraj megalakulván, a főherczeg ki-
nevezte őt a yachtraj jogtanácsosának. 
1895-ben megkapta a Ferencz József-
rend lovagkeresztjét. Midőn testvére R. 
Ede 1872-ben európai körútjára indult, 
ő vette kezébe a Petőfi-szobor ügyét és 
az ő munkásságának köszönhető, hogy a 
szobor 1882 őszén felállíttatott. Hoffmann 
családi nevét testvéreivel együtt 1862-ben 
változtatta Reményire. — Czikkei a M. 
Sajtóban (1861. 154. sz. Ricasoli); a 
Földrajzi Közleményekben (1889. Nyugot-
Afrika és az Albatros utazása); a Buda-
pesti Szemlében (1891. A hadi tengeré-
szetről, 189H. New-Orleans bevétele Far-
raguttól. Válasz Szabó Samu úrnak); a 
Vasárnapi Újságban (1895. A Levantéba 
kiküldött osztrák-magyar hajóhad, 1899. 
«Renember the Maine», Egy új jégtörő 
hajó, 1900. A «Jauréguiberry» franczia 
hadihajó, Hajórajunk Máltában, 1901. Az 
Árpád csatahajó, Az Árpád hajó vízre-
bocsátása, 1903. Zelenik); a Budapesti 
Hírlapban (1906. 47. sz. A Dreadnought, 

50. sz. Rozsdesztvenszky redivivus). — 
Munkái: 1. Two Adresses delivered at 
the sittings of the centralcommittee of the 
society of St. Ladislaw at Pest by the vice-
president John Danielik. Ford. Pest, 1862. 
— 2. Zur Geschichte der Donau-Flotille 
von den Römerzeiten bis zur Schlacht 
bei Mohács 1526. Mit hauptsächlicher 
Benützung von Eugen Szentkláray's Werk 
«A dunai hajóhad története». Pola, Wien, 
1888. — 3. Nelson életrajza. Irta Southey 
Robert, ford. Bpest, 1902. Kiadta a m. 
tudom, akadémia. (Könyvkiadó-vállalat. 
Uj F. 4.). — 4. A szent szövetség had-
járata II. Selim szultán ellen. Don Juan 
de Austria és a lepantói csata 3 mellék-
lettel és 2 képpel. U. ott, 1903. (Ism. 
Vasárnapi Újság 16. sz.). — 5. Kolumbus 
származása és családja. U. ott, 1903. 
(Különnyom. a Kath. Szemléből). — Kéz-
irat : Die Seeschlacht am Yalu. Vortrag 
gehalten am 17. März in dem Militär-
wissenschaftlichen und Casino-Verein in 
Budapest. — Szerkesztette az Emlék-
könyvet a Petőfi-szobor leleplezése alkal-
mából, mint bizottsági titkár (Bpest, 1882). 

Századunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1895. 187 
1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 472., I I . 
P ó t l é k 1904. I I . k . 517. 1. — II. Könyvészet 
1903. — Vasárnapi Ujsáy 1905. 17. SZ. a r c z k . 

Reményi Dezső. — Munkája: Hon-
védségünk. Vázlatok és képek a magyar 
kir. honvédség életéből és szervezéséből. 
Bpest, 1895. 

)I. Könyvészet 1894. 

Reményi Ede, hegedűművész és író, 
szül. 1829-ben Miskolczon; már gyermek-
korában feltűnt rendkívüli zenetehetségé-
vel. Bécsben az ottani zenede hires 
zenetanára Böhm G. vezetése alatt mű-
velte ki magát és a 40-es évek második 
felében Pesten hangversenyzett nagy 
sikerrel. A szabadságharcz alatt Görgey 
tábornok segédtisztje és tábori hegedű-
művésze volt. Mint menekült több évet 
töltött Párisban és Londonban, hol az 
50-es években lelkes apostola volt a 
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magyar zenének. Viktoria angol királynő 
udvari virtuózi czímmel tüntette ki. 
1860-ban amnestiát kapott és visszatért 
hazájába, beutazta egész Magyar- és 
Erdély- s a többi koronaországokat ; min-
denütt kitüntetésekkel halmozták el. Ez 
időtől fogva állandó lakását Budapesten 
tartotta egészen a 70-es évek köze-
péig ; koronként európai műutazásokat 
tett, sőt még Egyiptomba is ellátogatott. 
Jelentékeny összegeket áldozott hazai 
közművelődési czélokra, ő kezdemé-
nyezte a Petőíi-szoboralapra való gyűj-
tést, melynek nagy részét ő hegedülte 
•össze országos körútjai alkalmával; össze-
sen 67,000 forintnyi összeggel járult a 
Petőfi-, valamint a Széchenyi-szoboralap-
hoz. A magyar műzene fejlesztésének is 
egyik leglelkesebb apostola volt. 1870-ben 
Orczy Bódog báró, a nemzeti színházi 
intendánsa első magánhegedűsnek és 
versenymesternek szerződtette, de ez 
állásától alig egy év múlva megvált és 
tovább folytatta hazai és külföldi mű-
utazásait, míg végre nőül vévén Fáy 
Antalnak Gizella leányát (meghalt 1896 
tavaszán), családostól együtt Párisba köl-
tözött és onnét tett hangversenyi kirán-
dulásokat. A 70-es évek végén családját 
Párisban hagyván, Amerikába vitorlá-
zott ; ott töltött több évet és onnét a leg-
messzebb világrészekbe is eljutott. A 
90-es évek elején hosszú távollét után 
ismét visszatért családjával együtt hazá-
jába, hol legelőször Budapesten hang-
versenyzett, majd beutazta az országot, 
több mint 50 hangversenyben működött. E 
körútjabevégeztével ismét elhagy ta a hazát 
•és visszatért Párisba. Az északamerikai 
Egyesült-Államokban élte utolsó éveit. 
Meghalt 1898. máj. 15. este a new-yorki 
Vaudeville színházban hangverseny köz-
ben hegedűvel a kezében. — R. nemcsak 
mint hegedűvirtuóz, hanem mint zeneíró 
is előkelő helyet foglal el a zene terén. 
Magyar stilusú zeneművein kívül írt szá-
mos nagyobb szabású művet is, mint 

concertet zenekar szerkezettel s vonós 
négyest, énekműveket s hegedűábrándo-
kat. Az 50-es és 60-as években mint 
műíró is tevékeny részt vett úgy a hazai, 
mint a külföldi lapokbon sokféle irányú 
czikkeivel. Kiválóan szellemesek kon-
stantinápolyi és olaszországi úti levelei. 
— Czikkei a Hölgyfutárban (1859. A 
magyar zenéről, 1861. 2. sz. Petőfi Pes-
ten állítandó szobra ügyében, 1864. II. 
35. sz. Hazánk művészeti viszonyairól); 
a Pesti Naplóban (1860. 50. sz. Petőfi-
emlék ügyében, 125. sz. Néhány szó 
Ábrányi Kornél úr úgynevezett vála-
szára, 301. Petőfinek Pesten állítandó 
szobra ügyében, 1864. 237. Nyilatkozat a 
Petőfi-szobor ügyében); a M. Sajtóban 
(1860. 283. sz. Felszólítás a nemzethez, 
Petőfi szüleinek háza Félegyházán emlék-
táblával megjelölésére gyűjtés, 289. sz. 
A Petőfi-szobor ügyében a Pesti Naplóhoz 
intézett nyilt levél); az Ország Tükrében 
(1863. Olaszországi levelek: Ferrara, 
Parma, Milano) ; az aradi Alföldben 
(1867. Levél a fővárosból); a Figyelőben 
(1871. Liszt és a magyar nemzeti zene-
művészet); a Veszprémi Hírlapban (1891. 
14. sz. Konstantinápolyi élményeim); a 
Magyar szellemi életben (Bpest, 1892. 
Konczert, a háremben). — Zeneművei: 
Eredeti magyar népdalok és csárdások 
zongorára. Bécs, év n., Eredeti magyar 
és egy tánczdai zongorára. Pest, 1859. ; 
Repülj fecském ablakára és Ezt a 
kerek erdőt járom én, magyar népdalok 
zongorára átírva. Buda, 1860.; Nagy 
hallgató magyar hegedűre zongora kísé-
rettel, zongorára átírta Ábrányi Kornél. 
Pest, év n . ; Hulladoz a hársfavirág. 
Románcz Thaly Kálmántól, zenéjét 
szerzé. Pest, 1862. ; Gyilkos fenék ma-
lom volna, ha volna, népdal Tompa 
Mibálytól, zenéjét szerzé. Pest, 1863. — 
Arczképe : Kőnyomat ny. Haske és társa 
Pesten (a Divatcsarnok 1860. 19. szá-
mához). 
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Vasárnapi Újság 1856. 47. SZ. a r c z k . , 1891. 
9. SZ., 1898. 21 . SZ. a r c z k . 28. SZ. — Győri 
Közlöny 1860. 13. s z . , 1891. 11. s z . , 23. — 
.11. Sajtó 1860. 58. SZ. — Delejtü I I I . 1860. 
268. 1. — Hölgyfutár 1860. 44. SZ. — Színházi 
Kaptár 1857. a r c z k . — Idők Tanúja 1860. 107., 
237., 239., 242. , 245. SZ. — Emich Gusztáv 
Nagy Naptára 1861. 141. 1. a r c z k . — Ország 
Tükre 1864. 1. s z . a r c z k . ( M a r a s t o u i ) . — 
Archaeol. Értesítő 1873. 49. 1. (R. r é g i s é g e i ) . 
— Egyetemes M. Encyclopaedia X I I . 199. SZ. 
— Erdélyi Hiradó 1890. 297. s z á m . — 1891 : 
Eger 2. SZ., Fővárosi Lapok 47., Pesti Napló 
10., 45. s z á m o k , Ország-Világ 7. s z á m , Élet 
252. 1., Békés 21. , Borsodm. Lapok 13. SZ., 
M. Szalon X V . 19. 1., Nemzet 16., Nagyváradi 
Hírlap 40. Sz. — il. Szellemi Élet 1892. a r c z k . 
é s n é v a l á í r á s a . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
472. , X V I I I . 498. 1. — 1898: Jl. Géniusz 21. 
SZ., Budapesti Hirlap 141., 150. SZ. 

Reményi Ede (iljabb), bölcseleti dok-
tor, kir. kath. főgymnasiumi tanár, Remé-
nyi Antal ügyvéd író és Mauksch Jo-
hanna fia, szül. 1861. június 14. Chica-
góban (Amerika, Egyesült-Államok), hol 
atyja mint magyar emigráns tartózkodott 
volt; szüleivel visszatért Magyarországba 
s itt a fővárosban tanult, hol az egyete-
men 1886. bölcseletdoktori és tanképesítő 
oklevelet szerzett a classika philologiából; 
1886. júl. 6. kineveztetett a pancsovai 
áll. főgymnasiumhoz helyettes tanárnak, 
1888. július 30. rendes tanár lett. 1889. 
aug. 27. óta a II. ker. főgymnasium 
tanára, hol a görög, latin, magyar nyel-
vet és bölcseletet tanítja. — Czikkei az 
Egyetemes Philol. Közlönyben (1883— 
1886. Műfordítások Martialisból, 1885— 
1886., 1890 Theokritosból, 1885. Nyelv-
járási különbségek a Theokritos-féle költe-
ményekben, ism. Egyetemes Philologiai 
Közlöny, 1886. és R. válasza, Waith er 
von der Vogelweide sírverse, műfordítás, 
1890. Szent Ágoston dicséneke a menny-
országról, 1891—92. könyvism., 1893. 
O-skót ballada töredék, 1894. Kiváló angol 
anekreonisták. 1895. Leírások Milton epo-
szaiban, 1896. Hasonlatok Milton eposzai-
ban, Antik és modern szerelmi költészet, 
Nausikaa és Desdemona, Achilleus és 

Patroklos, Anyai jellemek Homeros 
eposzaiban, 1897. Homeros leíró mű-
vészete, 1898. Anaekreon mint typus-
alak, Milton Krisztusa és sátánja, 1899. 
Milton ľ Allegóriája és il Penserosója,. 
1900. Homeros költői leírásai, Meleagros 
tavaszi dala, 1901. Műtárgyak költői le-
írásai, 1905. Az antik szobrászat tárgy-
köre, 1906. Hasonlatok Milton eposzai-
ban) ; a Budapesti Szemlében (XLIV. 
1885. Adalék a görög költészet pessimis-
musához, 1897. Anakreon szerelmei); a 
pancsovai áll. főgymnasium Értesítőjében 
(1888. A magyar nyelv tanítása a pan-
csovai főgymnasium I. osztályában, ism. 
Egyetemes Philol. Közlöny 1889); az 
Életben (1891. Sappho dalai mutatvá-
nyokkal, Adonis siratása Bionból és 
könyvism., 1893. Interview az Olympus-
ban és az alvilágban, szatíra, Az elége-
detlen patak, allegória); a Magyarország-
ban (1894. 157. sz. Argirus királyfi his-
tóriája) ; a Magyar Paedagogiában (1898.. 
Homeros természetszemléletének közép-
iskolai tanítása); írt kisebb elbeszéléseket 
az Életbe (1892) s uti tárczákat és czik-
keket a Pesti Naplóba, Egyetértésbe s 
Magyarországba (1890—95). — Munkája : 
A görög epigramma s a görög antho-
logia eredete. U. ott, 1887. (Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1887, Nemzet 208. sz.) 

M. Könyvészet 1886—87- — A pancsovai állami 
főgymnasium Értesítője 1 8 8 7 . 6 1 . , 1890. 7 8 . 1 . — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 473. 1. — Vajda 
Emil N é v k ö n y v e . 5'S. l a p . 

Reményi Ferencz, cs. és kir. hadi-
tengerésztiszt, előbbinek testvéröcscse, 
szül. 1868-ban Pesten; az- alsó négy 
gymnasiumi osztályt ugyanitt végezte. 
1882-ben a fiumei tengeri akadémiába 
lépett, hol 1886-ban mint első sorol-
tatván ki, két évre rá a nagy tiszti 
vizsgálatot is letette és fokozatos elő-
léptetésben 1896. már a sorhajóhadnagyi 
(századosi) rangot érte el. Ferencz Fer-
dinánd főherczeget a Kaiserin Elisabeth 
fedélzetén elkísérte a föld körüli útjára 

24. iv sajtó alá adatott 1906. febr. 23. 
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•és erről az útjáról a Budapesti Hirlap, 
Nemzet és az Egyetértés hasábjain, fő-
kép pedig a Vasárnapi Újságban képek-
kel illusztrált tárczaleveleket és útleírá-
sokat tett közzé. — Czikkei a Vasárnapi 
Újságban (1895. Képek Japánból, 1897. 
Emlékek Keletindiából, 1898. Hongkongi 
^mulatságok) sat. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 473. 1. 

Reményi Károly, ügyvéd, Balassa-
gyarmat főbírája, Nógrádm. törvény-
hatósági bizottsági tagja, R. Ede hegedű-
művész testvéröcscse. Meghalt 1896. 
május 25. Balassa-Gyarmaton 59 éves 
korában. — Levelei Horvátországból a 
Hölgyfutárban (1861. 103., 111. sz.), 
levél Fiúméból (u. ott 1861. 115. sz.); 
a Vasárnapi Újságban (1861. Horvát 
országgyűlés, 1867. Guyon sírja, Abdul 
Aziz, 1868. Brunócz, A szegszárdi új-
városi templom); a Századunkban (1868. 
104., 105., 112., 117. sz. Törökország 
jelen államférfiai); Hazánk és a Külföld 
(1865. Liszt Ferencz, 1866. Traján táb-
lája, Hugo Viktorról, 1867. Hét torony, 
konstantinápolyi tűzoltók, 1868. Bangya 
János); a Magyarország és a Nagyvilág-
ban (1868. Török díván) ; a Családi 
Körben (1870. 48., 49. sz. A mai török 
nők neveléséről); a Reményi Antal által 
szerk. Petőfi-szobor Emlékkönyvben (1882. 
A szobor története, átvették a fővárosi 
napilapok); a Reformban (1870. 315., 
316. Izlam és a háremek Törökország-
ban, 1871. 312. szám., könyvism. 132. 
Rákospalota, 1874. 118. sz. Nádasdy 
Ferencz 1671.); a Fővárosi Lapokban 
(1866. A Herkules - fürdő, Rosenberg 
Berta, 1867. Konstantinápolyi élet és 
séták, 1869. A keszthely-hévízi fürdő, 
Szliács, 1870. Árva vára, 1871. Az 1671. 
vértanúk); az Athenaeumban (1873. A 
szerb egyház jelen zavarainak kútforrása 
és gyógyszere, 1874. A magyarok törté-
neti helyzetéről és hivatásáról szláv 
szempontból); a Pesti Naplóban (1878. 
123. sz. Izsó Miklós); a Losonczi Hir-

Id . S z i n n y e i .T„ Magyar írók XX. 

adóban (1878. 16. sz. A zsélyi fürdő). 
— Munkája: A keleti kérdés magyar 
szempontból. Pest, 1867. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Nemzet 1896. 146. s z . 
est i k. — Vasárnapi Újság 1896. 22. SZ. (Nekr . ) 

Reményi Katalin (Jankovich Béláné), 
előbínek nőtestvére; szül. Fogarason, 
Erdélyben. — Elbeszéléseket írt a Nő-
világba (1858., 1863); a Hölgyfutárba 
(1859—1860); a Pesti Hölgydivatlapba 
(1863-64) és a Családi Körbe (1866). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár pél-
dányaiból. 

Reményik Lajos, ág. ev. gyakorló-
iskolai tanító Eperjesen. — Munkái: 1. 
Sárosvármegye földrajza a sárosmegyei 
népiskolák III. osztálya számára, írta és 
térképekkel ellátta. Eperjes, 1896. Szö-
vegbe nyomott térképrajzokkal. (2 telje-
sen átdolgozott kiadás. U. ott, 1899.) — 
2. A magyar nyelv tanítása a tótajkú 
iskolákban. Tótajkú községekben működő 
tanítók, tanítójelöltek s a tanítónők szá-
mára. Elméleti rész. U. ott, 1896. — 3. 
A magyar nyelv tanítása. I. rész. U. ott, 
1898. 

ül. Könyveszet 1897—98. 

Remenyik Lajos, bányatanácsos a m. 
kir. pénzügyminisztériumban, előbb kohó-
főmérnök volt. — Munkája : A magyar 
fémbányászat ismertetése különös tekin-
tettel az 1900. évi párisi nemzetközi 
kiállításon résztvevő vállalatokra. Irta a 
XI. csoport megbízásából, kiadja ugyan-
azon csoport szakbizottsága. Bpest, 1900. 
(Francziául. U. ott, 1900.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Remess Kázmér, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, 1842—43-ban Hatvanban volt 
nevelő, az 50-es években főgymnasiumi 
tanár Szabadkán. — Czikke a szabadkai 
r. kath. gymnasium Értesítőjében (1856. 
Az olvasmányok megválasztásáról). — 
Munkái: 1. Öröm érzet, mellyel Nagy-
tiszt. Furdek Kelemen Üdvözítőnkről 
nevezett Ferenczi szabadkai egyesület 
érdemteljes elöljárójának, . . . . midőn 

25 
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neve ünnepélyét szentelné, őszutó 23-kán 
1844. évben hódol. Szabadka. (Költe-
mény.) — 2. Öröm, füzér, mellyet N. t. 
Furdek Kelemen Üdvözítőről czímzett 
Ferencziek szabadkai egyesület érdem-
teljes elöljárójának, midőn névünnepét 
üdlené, őszutó 23 kán 1845. évben kötött. 
U. ott. (Költ.) — 3. Hálaérzet, mellyel 
Méltgs., Nagys., Ft. Deáky Zsigmond 
urnák, midőn sz. kir. Szabadka város kir. 
tanodalmit atyailag látogatná 1846.. hó-
dol Szabadkán. U. ott, 1846. (Költ.) — 
4. Hódolat Főtiszt, és T. Stipula József 
úrnak, midőn dicső névünnepét üllené, 
Tavaszelő 19-dikén 1847. Kecskemét. 
(Költ.) 

Universalis Schematismus Ecclesiast icus 
pro anno 1842—43. Budae, 1200. h. — Petrik 
Bibliogr. 

Remete József, ügyvéd; a soproni ág. 
ev. lyceumban tanult, hol a magyar 
társaság tagja volt; 1844-ben másodévi 
joghallgatónak Győrbe ment. 1846-ban 
mint királyi táblai jegyző Pestre költö-
zött, üres óráit, melyeket joggyakornoki 
és nevelői elfoglaltságai hagytak az Aeneis 
fordításának szentelte. Toldy a fordítót 
szívesen fogadta és buzdította, sőt a Kis-
faludy-Társaság 1847. május 27. tartott 
ülésében abból néhány száz verset fel-
olvasott és a Szépirodalmi Szemlében az 
első énekből mutatványt is közölt. Költői 
munkálatát 1850. és 1851-ben folytatta 
Pesten és Sopronban, hová mint ügyvéd 
az 1850. őszén átköltözött. Az 1854. évi 
tavaszszal bekövetkezett ügyvédrendezés 
alkalmával Felső-Pulyára (Sopronmegye), 
1857-ben pedig folyamodására Kőszegre 
helyeztetett át. 1862. szept. 28. Kősze-
gen meghalt 38. évében. Virgil Aeneisé-
nek fordítását még fiatalon 1841-ben 
kezdé s 1859 végén fejezte be ; meghalt 
a nélkül, hogy megérte volna műve 
kiadását. Barátjára Horváth Károlyra 
bízta ezt. Megható a levél, melyben a 
halálát érző intézkedik műve felől. «A 
kór, úgymond, Aeneisem szüleménye, 

úgy elfogott, hogy tüdőmre adva magát, 
nem sokára sirba viend. De épen e körül-
mény okozza, hogy hozzád fordulok; ha 
már vesztem okozza az Aeneis, szeretnék 
miatta örömet is élvezni. E végett akar-
lak én téged valamire kérni. S ez nem 
kevesebb, mint hogy szerezz nekem 
kiadót, vagy add ki magad». Barátja 
teljesíté kérelmét. Hennicke győri könyv-
árusban kiadóra talált, de a fordító öröm-
élvezetét meghiusítá a halál. — Munkája: 
P. Virgilius Maro Aeneise. Ford. Győr, 
1863. (Előszóval és életrajzi adatokkal 
Horváth Károlytól. Ism. Koszorú 1863.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 1865. 
11. SZ. 

Remetey Fülöp Károly, jogi doktor, 
köz- és váltóügyvéd, szül. 1836. április 
24. Patóházán (Szatmárm.); 1860-ban 
letette a jogdoktori szigorlatokat, Aradra 
ment Csemeghy Károly irodájába. 1861-
ben aradmegyei aljegyző lett; azon év okt. 
18. aljegyzői állását a megyéknek hatalmi 
ténynyel lett feloszlatása alkalmával el-
hagyta és ügyvédi pályára lépett. Mint 
zeneművelő az aradi dalárda érdekében 
sokat tett. Mint törvényhatósági képvi-
selő, iskolaszéki tag és az aradi ref. egyház 
főgondnoka buzgó működést fejtett ki. 
Jelenleg is Aradon működik mint ügyvéd. 
Pompéry Magyarországának (1861—62) 
Aradról levelezője és munkatársa volt; az 
aradi Alföldben czikkeket közölt az aradi 
dalárda hanyatlásának okairól, nemkülön-
ben a módokról, melyek által a dalárda 
ügyét Aradon és országszerte művészi 
magaslatra lehessen emelni. — Mint natu-
ralistazeneismerő négy művet írt, u. m.: 
Julia emlék-csárdás, Remetey Fülöp Ber-
tácska csárdás, 1861., Patóházi lako-
dalmas és Niklai emlék 1865. 

l akatos Ottó, Arad története. Arad,1881. 78.1. 

Remetei József, erdély-zalathnai gya-
korló gyógyszerész. — Munkája : Gyógy-
szeres értekezések. A hamany vasany-
kékletről (cyanuretum kalii ferratum) és 
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a festagsavas ólmacsról (chromas plum-
bosi). Pest, 1836. 

Szinnyei Könyvészete. 

Remetei Narczisz, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1623-ban ; miután sokat 
hányatott a világban, 1660-ban a rendbe 
lépett és 1663-ban felszenteltetett; nagy 
buzgalommal gyakorolta hitvallását, külö-
nösen Nagyszombatban ; ezért definitori 
s őri rangot nyert. 1692-ben a Szentföld 
biztosának neveztetett ki, 1696-ban pedig 
rendkormányzói helyettes lett. Meghalt 
1703. június 5. Szent-Katalinban (Vas-
megye). — Munkái: 1. Boldogságos Szűz 
Zsoltár könyve. Bécs, 1698. (Szent Bona-
ventura zsoltárainak ford, névtelenül.) — 
2. Titkos Értelmö Róza A'vagy a Förtő 
mellett lévő Boldog Asszony csudálatos 
érdeminek, Drága illattyáról, és Jó-téte-
menyinek, s lelki, testi üdvösséges orvos-
lásinak egynéhány Példáiról együgyüen 
emlékező könyvecske. Melly, a Tiszte-
lendő Páter Narcissus Remetei Magyar-
országi Boldog-Aszszony Provinciájának 
Vicárius Provinciálisa, Praedikátora En-
gedelmével. Megiratott 1697. A Förtő 
melléki Páter Franciscánusok által. U. ott, 
1698. 

Horányi, M e m o r i a , i l l . 161. l a p . — Farkas, 
Serapliinus, Seriptores Ord. Min. S. P. Fran-
cisci Prov. Hungáriáé Reform, nunc S. 
Mariae. Posoni i , 1879. 29. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 606. 1. 

Remetei Péter. — Versei vannak a 
Kegyelemnek örök dicsőségre készíttetett 
e d é n y e . . . (Kolozsvár, 1757) és Örökké 
tartó szombat . . . (Kolozsvár 1757) cz. 
munkákban. 

Petrik Bibliogr. 

Rémi Alfonz, róm. kath. papnövendék 
korában halt el Esztergomban; Rémi 
(Áuspitz) fővárosi vendéglős fia volt. — 
Munkája : Papissa. Döllinger után ford. 
Esztergom, 1882. (Különny. az Uj M. 
Sionból.) 

Kiszlingstein Könyvészete. 
Remolt Károly, rézműves és tűzoltó-

fecskendő készítő. Pesten. — Munkája: 

Kurzer Unterricht über das Verfahren 
mit den Feuergeräthschaften nach dem 
Brande, um selbe auf jeden Fall anwend-
bar und tauglich zu erhalten. Nebst einem 
Anhang über die Direktion der Feuer-
spritzen bey bevorstehendem Brande. 
Pesth, 1813. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rempler András, szépművészetek mes-
tere, ág. ev. lelkész ; Odera-Frankfurtban 
tanult, hol mesteri fokot nyert és a 
bölcseleti kar dékánja volt; nyolcz. év 
múlva visszavágyott hazájába Erdélybe s 
Nagy-Demeteren (Besztercze -Naszódm.) 
lelkészi állást foglalt el. 1602-ben, midőn 
háború, pestis, fagy és éhség pusztította 
a beszterczei kerületet, sok nyomorral 
küzdött; ekkor az ottani káptalan 
lelkésze közül csak ő maradt életben. 
1606-ban bevégezte földi pályáját. —-
Munkája: Oratio De Ivdiciorvm Teme-
ritate, Qvam in Francofvrtensi Academia, 
XIV. Cal. Maii Anno Christi M.D.XIIC 
vbi honores Magistrales aliquot candi-
datis ex officio & concessa potestate 
conferret, . . .tum temporis collegii Philo-
sophici Decanus publice consueto loco 
h a b u i t . . . Witebergae. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon IIJ. 107. 1. 
— Szabó-Hellebrandt, Régi M. Könyvtár III» 
I. rész. 230. 1. 

Rencz János, bölcseleti doktor, kir. 
kath. főgymnasiumi tanár, szül. 1871-ben 
Nagy-Károlyban; 1896-ban nyert tanári 
oklevelet és azóta a pozsonyi kir. kath» 
főgymnasium tanára, hol a magyart és 
latint tanítja. — Czikkei az Egyet. PhiloL 
Közlönyben (1898. Vajda János költé-
szete) ; az Állatok Védelmében (1899. Az. 
állatvédelem ügye a «Falu jegyzőjé»-
ben); az Orsz. Tanáregylet Közlönyében 
(1900. Művészettörténeti előadások, 1901. 
Adalékok az érettségi vizsgálathoz: a 
magyar irodalom kérdései); az Irodalom-
történeti Közleményekben (1901. Adatok: 
Czuczor Gergely életéhez); az Erdélyii 
Múzeumban (1902. Petőfi költészetének 
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méltatása); a Nyugatmagyarországi Hír-
adóban (1902. 81. sz. könyvism.). 

Vajda Emil Névkönyve . Győr, 1900. 174. 1. 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Rendek János József, bölcseleti és 
jogi doktor, ügyvéd és jogtanár, rovnéi 
(Trencsénm.) szarmazású ; tanulmányait 
1716-ban Nagyszombatban kezdte meg, 
mely évben mint a II. nyelvtani osztály 
tanulója, annak anyakönyvébe iktattatott. 
A bölcseleti tanfolyam befejezése után 
1724. annak első babérjait nyerte el ; 
1727-ben a bölcselkedés mesterévé avat-
tatott, utóbb pedig hites ügyvéddé lett. 
A XVIII, század negyedik évtizedé-
ben a nagyszombati egyetemen a római 
jog tanításával bízatott meg, mely hiva-
tásában 1747-ben bekövetkezett haláláig 
működött. — Munkái: 1. Institutionum 
imperialium liber I. ex praelectionibus 
publicis. Tyrnaviae, 1734. — 2. Disser-
tatio juridica desumpta e quatuor libris 
institutionum juris imperíalis, in qua 
resolvuntur variae eruditae quaestiones, 
quibus accedunt Inst. lib. 2. tit. 6, 7, 8 
9. U. ott, 1735. (Ennek többi czímei tan-
védelmi állításokkal nyilvános vitatkozá-
sok alkalmával bocsáttattak ki. U. ott, 
1736. ; bővebb kiadása. U. ott, 1738.). — 
3. Epitome, seu compendium universae 
doctrinae legális, brevissimis verbis, sed 
sensu amplissimo universam juris mate-
riam exhibens. Pars prima. U. ott, 1737. 
— 4. Maximae juris celebriores, deductae 
ex jure canonico civili, glossa : illustratae 
exemplis, rationibus, limitationibus, in 
usum iuri utrique addictorum auditoribus 
oblatae. U. ott, 1747. 

Katona, História Critica XXXIX. 995 1. — 
Fejér, História Academiae 75. 1. — ill. Aka-
démiai Értesítő 1855. 492. 1. — Pauler Tivadar, 
A nagyszombati törvénykar romanista irói. 
Pest, 1856. 10.1. és A budapesti egyetem tör-
ténete 29. 1. — Petrik Bibliogr. 

Rendek József, esztergomi kanonok, 
szül. 1810. máj. 27. Tatán (Komáromm.) 
polgári szülőktől; elvégezvén gymnasiumi 
tanulását szülőföldjén, felvétetett az 

Esztergom-főegyházmegyei papnövendé-
kek közé és a bölcseletre Nagyszombatba, 
a theologiára pedig 1832-ben Pestre a 
központi papnevelőbe küldetett. Miután 
1836. október 28. fölszenteltetett, nyolcz 
hónapigmint kisegítő működöttDoroghon, 
Lekéren, Nyerges-Újfalun, Duna-Mocson 
és Drégely-Palánkon; végre 1837. július 
3-án Lekérre került káplánnak. 1842. 
ápr. 12. képzőintézeti tanárnak nevezte-
tett ki Esztergomba, majd 1846. máj. 8. 
plébános lett Gútán, 1859. nov. 6. pedig 
alesperes; 1861. nov. 8. javadalmát fel-
cserélte az érsekújvárival; 1869. jún. 12. 
esztergomi kanonokká és végre 1874. 
június 8. czikádori cz. apáttá neveztetett 
ki. 1875. márczius 25. nagycsütörtökön 
reggel, bár még gyengélkedett, felment a 
székesegyházba, hol a papsággal együtt 
megáldozott. Délután állapota rosszabbra 
fordult és este 8 órakor meghalt. Bars, 
Esztergom vármegyék, a verebélyi és 
sz.-gvörgyi érseki nemes székek tábla-
bírája volt. — Czikkei közül említendők 
a Sürgöny Csarnokában (1840, A f. évi 
Társalkodó 83. számában «Felvilágosí-
tásul a Sürgöny Csarnokának» felirat 
alatt megjelent pestmegyei tb. törvény 
alkalmazásaira, A vegyes házasságot 
külömbség nélkül megáldani vonakodó 
kath. papra az 1647. 14. t.-cz. szigorú 
büntetését alkalmazni lehet-e, szabad-e ?); 
a Jelenkorban (1841. A vegyes házas-
ságok ügyében); a Religio és Nevelésben 
(1842. II. Tanítási módszer a falusi elemi 
iskolákban tanító mester urak számára, 
a nagysallai esperesi egyházi kerületben); 
a Nemzeti Újságban (1842. 61—62. sz. 
Értekezés a borsodi körlevél czáfolatául); 
a Pesti Hírnökben (1847. Mátyás emléke 
ügyében); a Kath. Néplapban (1850. A 
ker. kath anyaszentegyház történeteinek 
nevezetességei, 1855. A vasárnapi iskolák 
behozatala, rendezése, tanítók, tantár-
gyak, a tanítás módja s ideje, pályadíjas 
mű, 1865. Fölszóllalás a káromkodás 
megszüntetésére) ; a Családi Lapokban 
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(1852. A moldvai magyarok hit és nyelv 
tekintetében); a M. Sajtóban (1857. Nyel-
vünk és irodalmunk ügyében, Nemzeti 
művelődésünk); a Religióban (1860. A 
káromkodás elleni egyletek I—IY.); a 
Pesti Hirnökben (1865. Hazánk és nem-
zetiségünk ügyében); a Pesti Naplóban 
(1867. A városi tanácsról); az Idők 
Tanujában (1867. Paraenesis a terjedő 
erkölcstelenség és haza sorsa felett, Hét 
pont); a M. Államban (1871. Mikép kell 
a germanismus terjedésének gátot vetni? 
145. sz. A Szent László-Társulat május 
31. közgyűlés titkári jelentésére vagy a 
Szent László-Társulati szent képekről); 
az Uj M. Sionban (1871. Az alesperesi 
hivatalos látogatások). — Munkái: 1. 
Főméit, herezeg Kopácsy József úrnak, 
az esztergomi székesegyház érsekének... 
magos székeibe iktatása végett, ünnepé-
lyes bejövetele alkalmával hódolnak az 
Esztergom főmegyebeli káplánok. Május 
27. 1839. Esztergom. — 2. Szent ének. 
A keresztény katholika egyház hitágazat-
és szertartásaira alkalmazva az ajtatos 
hívek számára. Buda, 1842. (2. kiadás. 
Komárom, 1855.) — 3. Tanításmód, a 
városi elemi iskolatanítók és mester-
képzőintézetek használatára. Buda, 1845. 
(Ism. Egyh. Lit. Lap 1845—46. 2. kiadás. 
Pest, 1847.) — 4. Egyházi beszéd, melyet 
Szent István első magyar és apostoli 
király nemzeti ünnepén a budavári fő-
szentegyházban mondott. Buda, 1845. — 
5. Kalauz az elemi tanodákban írni 
tanuló és olvasást gyakorló gyermekek 
számára. Pest, 1847. (Ism. Egyh. Lit. 
Lap 1847. I.) — 6. Egyházi szózat, 
mellyet fönséges Károly cs. kir. főherczeg 
. . . cs. kir. tábornagy . . . elhunyta fölött 
az Esztergom-Szent-Tamás mezővárosi 
kápolnában Turszky lovag nevét viselő 
62. számú magyar gyalogezrednek hely-
ben tanyázó 7. századja által tartatott 
egyházi gyászünnepély alkalmával 1847. 
június 2. mondott. Esztergom. — 7. A 
nyilvános első és másodrendű oktatás-

nak igaz elvei. E. van Bommel lüttichi 
püspök után szabadon magyarra for-
dítva. Veszprém, 1847. — 8. Ünnepélyes 
hálaadás az esztendőnek utolsó estvélyén. 
Pest, 1849. — 9. A gyermekek első áldo-
zásakor ünnepélyes szertartás. U. ott, 
1849. — 10. Hálakoszorú, melyet mélt. 
és főt. Viber József úrnak, bosoni vál. 
püspök . . . midőn az érseki székes fő-
egyházban hályei püspökké szenteltetnék, 
1856. szept. 14. nyújt az alpapság. Esz-
tergom, 1856. — 11. Üdvözlet mélt. Tóth 
Imre püspökké szentelésére . . . 1857. — 
12. Egyházi beszéd, melyet Andór helység 
új templomának felszentelésekor szent 
András hava 7.1858-ban mondott, Komá-
rom, 1858. — 13. Örömvers, melyet 
Nagy-kéri Scitovszky Ker. János úrnak, 
Magyarország herczegprimása arany-
miséje alkalmával 1859. nov. 6. fölajánl 
az esztergom-főmegyei alpapság. Eszter-
gom. — 14. Üdvözlet mélt. Fekete Mihály 
püspök aranymiséjére . . . 1859. — 15. 
Egyházi beszéd, melyet a rév-komáromi 
sz. András főtemplomának főmagass. 
bibornok herczegprimás nagykéri Sci-
tovszky János úr által végbe vitt föl-
szenteléskor 1860. október 28 mondott. 
Komárom, 1860. (Ism. Religio 1860. II. 
49. sz.) — 16. Egyházi beszéd, melyet 
sz, István király évfordulati ünnepén 
Bécsben aT. Kapuczinus Atyák templomá-
ban 1868. Kisasszony hava 18-án tartott. 
Bécs, 1868. 

Ferenczy és Danielik, Magyar írók I. 385. 1. 
— Egyetemes HI. Encyclopaedia X I I . 201. SZ. — 
Kiss Áron, Nevelés története 222. 1. és M. 
népiskolai tanítás története 171., 207., 222. 1. 
— i'erédy, Paedagogiai Encyclopaediae 775. 
1. — Új 1U. Sión 1886. 842. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
— Zeitiger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 431. 1. — Kollányi Ferencz, 
Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 
495. 1. és gyászjelentes. 

Renkey Gyula, bölcseleti doktor. — 
Munkája: A tellurossav, tellursav illetve 
tellur jodometrikus meghatározása. Böl-
csészettudori értekezés a kir. magy. tud. 
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egyetem vegytani intézetéből. Budapest, 
1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Renner Adolf\ orvosdoktor, tanársegéd 
a m. kir. egyetemen és okleveles tanár, 
orvos Budapesten, vízgyógyintézeti tulaj-
donos ; 1879-ben Bécsben nyert orvos-
doktori oklevelet. — Munkája: A leg-
nevezetesebb ehető, gyanús és mérges 
gombák, természethű képekkel, 12 szín-
nyomatú táblán. A cs. kir. alsó-ausztriai 
országos közegészségügyi tanácsnak meg-
bízásából összeállítva. A magyar orvosi 
könyvkiadótársulat megbízásából Lorinser 
Fr. V. után ford. Bécs, 1877. 

Kiszlingstein K ö a y v é s z e t e . — Pesty Alfréd, 
Magyarország orvosainak Évkönyve . Bpest, 
1899. 161. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányairól. 

Renner Gusztáv, gazdász, szül. 1845. 
január 16. Alhón (Vasm.); gymnasiumi 
tanulmányait Felső-Lövőn és a soproni 
ág. ev. lyceumban, a gazdasági tan-
folyamot a magyar-óvári gazdasági felső 
tanintézetben végezte. Gazdasági intéző 
volt Magyar-Üvárt 1869. okt. 1-től 1871. 
okt. l-ig, a mikor szolgálattételre a föld-
mívelési minisztériumba osztatott be, 
honnét 1880. okt. 1. a kisbéri ménes-
birtok igazgatója lett, mely állásban 
1891. ápr. 30-ig volt. Tanulmányutakat 
tett Ausztriában, Német- és Angolország-
ban, Svájczban. 1884-ben a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjét kapta. 1891. 
máj. 1. az Eszterházy herczeg kaposvári 
uradalmának igazgatását vállalta el ; 
ugyanott gazdasági szeszgyárt és czukor-
gyárt is létesített. 1895. okt. 23. meg-
vált ezen állásától. A gazdasági kiállítá-
sokon hazánkban és Ausztriában jury-tag 
volt. Jelenleg Budapesten lakik. — Mun-
kái : 1. Takarmányozási összeállítás a 
m.-óvári m. kir. gazdasági akadémia gaz-
daságában 1876—1877. évben. M.-Óvár, 
1877. (Magyar és német czím és szöveg.) — 
2. Buza János „Kultivált növényeink és 
betegségei* czímű munkájának bírálata. 

Bpest, 1880. (Különnyomat a Földmíve-
lési Erdekeinkből.) — 3. Az üszögbetegség 
és az anyarozs tekintettel fejlődésükre, a 
nevezetes fajok leírására és az ellenök 
alkalmazandó eljárásra mívelésbeli növé-
nyeinknél. U. ott, 1880. 21 szövegábrával 
és színnyomatú táblával. (Különny. a 
Földmívelési Erdekeinkből.) 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 484. 1. — Halas 
Árpád, Magyarország mezőgazdasági szak-
oktatási intézményei . Magyar-Óvár, 189". 
232. 1. — Krssa Gyula, Magyar állatorvosi 
Könyvészet . Bpest, 1904. 193. 1. 

Renner "Vilmos, gazdaság-intézeti ren-
des tanár volt Magyar-Ovárt 1836. októ-
bertől 1841. októberig. Munkája: Leit-
faden für Vorträge über Baukunst am 
landw. Institute zu Ung.-Altenburg. Ung.-
Altenburg, 1840. 

Balás Arpád, Magyarország mezőgazda-
sági szakoktatási intézményei . Magyar-
óvár , 1897. 232. 1. 

Rentmeister Antal (szentgyörgyi Rad-
vay), jogi doktor, akadémiai jogtanár, 
szül. 1837. január 29. (Szent-Györgyön) 
(Pozsonym.); a nagyváradi jogakadémián 
1860—62. az osztrák pénzügyi törvény 
helyettes, 1863—66. a római és egyház-
jog rendkívüli, majd rendes tanára volt 
és 1866. aug. 30. a pozsonyi jogakadé-
miához helyeztetett át, hol szintén a 
római jog rendes tanára s a jog- és 
államvizsgálati bizottság elnöke volt. 
Miután nyugalomba lépett, 1905. ápr. a 
király szentgyörgyi előnévvel a magyar 
nemességet adományozta neki és törvé-
nyes utódainak, egyszersmind megen-
gedte, hogy eddigi családi nevét Radvay-ra 
változtassa. — Czikkei a Jogtudományi 
Közlönyben (1866—67. Fejtegetések a 
házassági jog köréből, 1869. Jogi tan-
intézeteink reformjáról, 1870. Jogaka-
démiáink valódi képe néhány vonásban 
rajzolva, 1872. A magánjogi codificatió-
ról, 1881. Addictio. In diem addictio) ; 
a Pressburger Zeitungban (1868. Ein 
interessanter Rechtsstreit und §§. 1—3. 
des 31. Gesetz-Artikels vom Jahre 1868); 
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a Pozsonyvidéki Lapokban (1883. A római 
nemzet némely családjogi intézményeiről, 
különösen a császároknak a nőtelenek és 
házasságkerülők ellen hozott törvényei-
ről) ; egyéb kisebb-nagyobb magyar és 
német dolgozatai egyes szaklapokban és 
a napi sajtóban, különösen a pozsonyi 
hírlapokban jelentek meg. — Munkái: 
1. Gams. 4 kőnyom, melléklettel. Pest, 
1869. (Értekezések a törvénytud. köréből. 
I. 8.) — 2. A római jog alapjai. (Insti-
tutiones juris romani.) Marczoll Tivadar 
tankönyve nyomán. Pozsony, 1880. (Az 
első füzete 1875-ben jelent meg. II. vál-
tozatlan lenyomat. U. ott, 1901.) — 3. 
Lex falcidia és quarta falcidia. Értekezés 
a pandekta jog köréből. Bpest, 1888. 

Ortvay Tivadar, Száz év egy liazai főiskola 
életéből. Bpest, 1884. 14"). i. — Petrik Köny-
vészete . — .11. Künyvészet 1888., 1900. —- Bu-
loky Alajos, A nagyváradi kir. akadémia 
százados múltja. Bpest 1889. 86., 90.. 91. 1. 
—• Budapesti Hirlap 1905. 114. Sz. 

Renyes István, bölcseleti doktor, Jézus-
társaságbeli áldozópap és tanár, született 
1643-ban Nagyváradon református szülők-
től ; miután áttért a római kath. hitre. 
1666. okt. 17. lépett a jezsuita rendbe; 
grammatikát, bölcseletet és theológiát 
tanított Kassán ; bölcseleti doktorrá avat-
ták és ugyanezen tantárgyat előadta Nagy-
szombatban, hol később a nemes ifjak 
convictusának és a papnevelőintézetnek 
igazgatója, majd a trencséni rendház 
főnöke és a szerzet növendékeinek mes-
tere lett. Életének többi éveit mint hit-
szónok töltötte el; jeles szónoki tehet-
ségeért magyar Tulliusnak nevezték. Mint 
hittérítő számos hívet szerzett a római 
kath. egyháznak. Meghalt 1699. július 7. 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Szép Nevei-
nek mindenekben tökélletesen megfelelő, 
és Örök emlekezet érdemlő Dicsiretes 
Aszszonyi-allat. Az az : Tekintetes és 
Nagysagos Milith Klara Anna Aszszony, 
Méltóságos Groff Csáki Istvánnak, Felső 
Magyar Ország-Fő Generalissának &c. 
néhai kedves Házas-Társa; Kinek gyá-

szos halotti pompáján igy prédikállott 
Szepes-Várában 1685. (Lőcse). — 2. 
Tekintetes es Nemzetes Krompachi Udös-
bik Hollo Sigmondnak, Felséges Csá-
szárink, és Koronás Királyink ötven 
esztendeig való igaz és álhatatos jámbor 
Szóigájának, Magyar és Szepesi Kamo-
rák Tanáttsának, éltében erdemlett teljes 
dicsirete; mellyet hólta után örök emle-
kezetre, prédikatióba foglalt, és temeté-
sének gyászos pompáján világ eleibe 
ter jesztet t . . . Nyomtattatott Lőcsén, és 
prédikáltatott Szepes-Várallyán, abban 
az esztendőben, Melyben FeLséges Klra-
LyVnknak Vitéz ArMaDála Erse(K)-
VlVárat a TöröktőL VIszsza Vette. (1685). 
(Mind a két munka a nagyenyedi minorita 
zárdában van). — 3. Bara Avis in terris, 
Alboq. simillima Corvo ; sive Spectabiiis, 
ac Generosus Dominus Sigismundus Hollo 
Senior, de Krompách, ex Vetusta Corvi-
norum Stirpe progenitus, Sacrae Caesarae 
Regiaeq. Majestatis Aulae Familiaris, nec 
non Inclitarum Hungáriáé & Scepusiensis 
Camerarum Consiliarius, ob eximiaHeroi-
carum Virtutum decora inter rariores 
Hungáriáé Heroes mertto numerandus : 
cujus Funebres Exequias, in Capitulari 
Basilica Scepusiensi solenniter celebratas, 
hac dictione Panegyrica exornavit Anno 
TVrCICae potentlae CIrCa StrlgonlUM 
profLIgatae, arCIsqVe VI-VáriensIs re-
Ceptae. (1865). 

Fehér, História Academiae 21., 33. 1. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 298. 1. — Szabó Károly, 

Régi M. Könyvtár I. 546., 547., II., 429. I. 
— De Backer - Sommervogel, B i b l i o t h e p u e -

Bibliogr. VI. 1687. sz. 
Rényi György, nyug. honvédezredes, 

Schreiner József tiszttartó és Poyzl Rozina 
fia, szül. 1828-ban Szklenón (Túróczm.); 
1848-ban Győrött a jogakadémia I. évét 
végezte, mikor a honvédek közé lépett 
(ekkor Schreiner családi nevét Rényire 
változtatta) és utóbb Komáromban mint 
százados kapitulált. 1850-ben egyideig 
nevelő volt Pozsonyban, majd Párisba, 
később Olaszországba ment, hol a magyar 
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légió tisztje volt. Cavour küldötteként az 
aldunai tartományokban, különösen Cuza 
oláh fejedelem kormányánál járt el, hogy 
egy újabb magyar felkelés számára szük-
séges fegyverek átszállíthatását kieszkö-
zölje. 1866-ban az osztrákok ellen induló 
poroszországi magyar légió őrnagya lett. 
Az alkotmány visszaállításakor a m. kir. 
honvédségbe lépett és 1886-ban mint 
ezredes vonult nyugalomba. Meghalt 
1891. máj. 5. Bpesten. — A magyar ügy 
érdekében, mint emigráns, czikkeket írt 
a külföldi lapokba. — Kossuth Lajos 
1889-ben megbízta az olaszországi ma-
gyar légió történetének megírásával, de 
közbejött halála miatt műve befejezetlen 
maradt. 

Nemiet 1886. 209. SZ. — Pallas Nagy lexi-
kona XVIII . 501., II . P ó t l é k k ö t e t 1904. 519. J. 

Rényi Gyula, bölcseleti doktor. — 
Munkája: Félszüzek. írta Prevost Mar-
czel, ford. Szeged, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rényi József', jogi doktor, műegyetemi 
tanár, volt vallás- és közoktatásügyi minisz-
teri titkár, R. Rezső író fia, szül. 1871. 
febr. 16. Esztergomban; középiskoláit 
ugyanott, egyetemi tanulmányait Buda-
pesten végezte s 1891-ben azon «Válasz-
irat» érdekében megindult főiskolai moz-
galmat kezdeményezte, melylyel a magyar 
ifjúság a bukaresti diákoknak egész Euró-
pában terjesztett magyarellenes memo-
randumára felelt. Az 1891—1892-ben az 
egyetemi kör elnökévé választotta s ugyan-
ekkor az Egyetemi Lapok szerkesztője 
volt. 1892 tavaszán főiskolai kérdések 
megvitatása czéljából egybehívta a magyar 
ifjúság első országos congressusát, a mely 
azóta évről-évre folytatódik. Hosszabb 
külföldi tanulmányút után, 1894-ben a 
belügyminisztérium tisztikarába lépett, 
Wlassics Gyula miniszter 1895-ben a 
vallás- és közoktatási minisztériumba 
nevezte ki fogalmazónak és szolgálat-
tételre maga mellé vette. 1900-ban a 
magyar közigazgatási jog egyetemi ma-

gántanárává habilitálták. 1904. júl. a 
József-műegyetemen a közigazgatási jog-
ból magántanárrá és 1905. jún, ugyanott 
a közigazgatási jog- és jogencyclopaedia. 
rendkívüli tanárává neveztetett ki. — 
Mint hírlapíró főleg közigazgatási jogi 
tanulmányokkal foglalkozik ; társadalmi 
s egyéb czikkei a Budapesti Naplóban,. 
Vasárnapi Újságban (1897. Az egyetemi, 
új palota), jogi czikkei a Magyar Jogi 
Lexikonban, a Közgazdasági Lexikonban 
és 1900 óta a Magyar Közigazgatás cz.. 
szaklapban jelentek meg; a Pallas Nagy 
Lexikonának is munkatársa volt. — 
Munkái: 1. A helyi önkormányzat és a 
felette gyakorolt állami felügyelet elve 
és jogrendszere, különös tekintettel a 
kormányhatósági felügyeletre. Bpest, 1896. 
— 2. Dolgozatok az angol és franczia, 
közigazgatási jog köréből. U. ott, 1899. 
(Különnyomat a Magyar Jogi Lexikon-
ból.) — 3. A gyülekezeti jog. Tanulmány 
a rendőri közigazgatás köréből. A gyüle-
kezetre vonatkozó államrendészeti sza-
bályok rendszere. Az európai törvény-
hozásra, a magyar rendeletekre és a. 
hatósági gyakorlatra különös tekintettel. 
U. ott, 1900. — 4. A felelősségi rendszer 
mint jövendő közegészségügyi közigaz-
gatásunk alapja. U. ott, 1901. — Kézirat-
ban : A magyar közigazgatási jog, elméleti 
és gyakorlati kézikönyv. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 501. , I I . P ó t -
köte t 1904. 519. 1. — V. Könyvésiet 1890., 1899., 
1900. — Vasárnapi Vjság 1904. 28. SZ., 1905.. 
24. SZ. 

Rényi Károly, könyvkereskedő, szül. 
1866. okt. 29. Baánban ; a gymnasium 
alsó osztályainak elvégzése után 1880-
ban könyvkereskedői pályára lépett és 
1894-ig Nyitrán, Debreczenben, Kolozs-
várt, Sopronban (hol mint a kereskedelmi 
kör titkára közreműködött az ottani keres-
kedelem magyarosításán), Budapesten és 
Egerben működött. 1904-ben Budapestre 
jött és a Grill-féle udvari könyvkereskedés 
sortiment-vezetője volt. 1905-ben alapi-
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totta a magyarországi könyvkereskedők 
központi bizottmányi üzletét Budapesten. 
— Czikkei, melyek a könyvkereskedés-
sel foglalkoznak, a Corvinában, sociál-
politikai czikkei pedig a Magyarországban 
jelentek meg. — Munkái: 1. A soproni 
magyar kereskedelmi kör XI. évi jelentése. 
Sopron, 1891. — 2. Irodalmi kalauz. A 
magyar nemzeti irodalom jelesebb művei-
nek jegyzéke, könyvkereskedők használa-
tára. Bpest, 1899. — 3. Általános könyv-
jegyzék 1900 óta. U. ott. Hét kötet. — 
4. Magyar Könyvészet 1900 óta. U. ott. 
(A Corvina havi melléklete.) — 5. Magyar 
könyvkereskedők Evkönyve. (Magyar köny-
vészet.) U. ott, 1900—1904. Öt kötet. — 
5. Bibliographica Hungariea 1902., 1903. 
Két kötet. (Különnyomat az Évkönyvből.) 

V. Könyvészet 1899—1904. és Önéletrajzi 
adatok. 

Rényi Rezső, ügyvéd, R. György hon-
védezredes testvérbátyja, szül. 1827. de-
czember 4. Szklenón (Turóczmegye); a 
gymasiumot Körmöczbányán és Eszter-
gomban végezte, azután Kopácsy József 
primáš a növendékpapok közé fölvette ; 
e minőségben három évet töltött és mint 
ilyen végezte a bölcseletet és az első évi 
theologiát; ekkor elhagyta a papi pályát 
és jogi tanulmányokba fogott; az első 
évet Temesvárt nyilvánosan, a másodi-
kat mint magántanuló Győrött (ezidő 
szerint Csécsényben a szarvaskendi Sibrik-
családnál lévén nevelő) végezte. Nyil-
vános pályáját 1848-ban Zólyom vár-
megyében kezdte Plathy Györgynél, Zó-
lyommegye másod-alispánjánál, mint jog-
gyakornok, majd rövid időre ugyanezen 
megye esküttje lett. 1848. szept. mint őr-
mester lépett a zólyomi zászlóaljba (mely 
a 17. majd 64. sz. viselte). Részt vett 
a felsőmagyarországi hadjáratban; decz. 
végén Komáromba került zászlóaljával; 
végig élte 1849-ben az ostromot és részt 
vett a jún., júl. csallóközi és komáromi 
csatákban, végre az aug. 3. ácsi csatában 
érdemrendet nyert; végül Aschermann 

tábornoknak, a komáromi parancsnoknak 
segédtisztje volt. A szabadságharcz után 
az osztrákok részéről sok zaklatásnak 
volt kitéve, mert az a gyanú terhelte^ 
hogy a külföldre menekült emigránsok-
nak a hazai körökkel való levelezést 
közvetíti. 1860-ban Somogymegyében 
mint törvényszéki ülnök és telekkönyi 
előadó foglalt állást. 1865-ben Esztergom 
város főbírája és törvényszéki elnöke 
lett s e minőségben 1867-ig szolgált, 
mikor az ügyvédi pályára lépett. 1889-
ben Pozsonyba költözött, hol a Toldy-
körnek több évig elnöke volt. Meghalt 
1899. február 23. Pozsonyban. — Czik-
kei az Életképekben (1876. Franczia fog-
ságom, Kisfaludy Sándor kézirata és ki-
adatlan költeményei, 1877. Zách Klára 
egy olasz krónikában); az Esztergom cz. 
lapban (1878. 5., 6, 16—23. és 42., 44. 
sz. könyvism., 15. sz. Kazinczy Ferencz 
és Rumy Károly, 1—36. sz. La Valliére 
herczegnő élete, francziából, 1879. 19—30. 
Egy honvéd naplója); a Honban (1879. 
okt. 24. Németek az Osztrák-Magyar biro-
dalomban, 276—278. sz. Egy epizod 1848-
ból, 1880. 30., 31. sz. A magyar Dante-
ról); a Vasárnapi Újságban (1880. Esz-
tergom története, 1882. és 1884. Adalékok 
az alkotmány visszaállítása történetéhez, 
Simor János bibornok mint műgyűjtő és 
műpártoló); a Mátravidékben (1880. 18 
19. sz. Petrarca Laurája); a Művészet 
Szemlében (1880. Metszetek, képrajzok) 
az Ország-Világban (1880. 15. sz. könyv 
ism.); az Esztergomi Közlönyben (1880 
25., 26. sz. Don Gomez. Satyra. írta Ne 
querdqui Piroucha); aM. Koronában (1880 
265., 266. sz. Történelmi, műirodalmi és 
okmánytári részletek az esztergomi főegy-
ház kincstárából, 299. sz. könyvism., 1884. 
166—170. sz. A vallás befolyása Róma 
költészetére, 192—206. sz. A vallás be-
folyása a keresztény költészetre); az Ellen-
őrben (1881. 397—405. sz. A klasszikus-
romantikus festészet); a Budapesti Szem-
lében (1883. Itália költészetéből, A szer-
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zetes költők, felolv. 1882. febr. a Kisfaludy -
Társaságban); a Koszorúban (1883. A 
vallás befolyása Shakespearre, felolv. a 
Petőfi-Társaságban, 1884. A kereszténység 
mint plasztikai képző, 1885. Dante-tanul-
mányok Italiában, Az olasz eposz kút-
fői); a Hazánkban (1884. A 64-ik honvéd-
zászlóalj története); a Nyugatmagyar-
országi Híradóban (1891. 37. sz. Nóra, 
czáfolat Lázárra, 49. sz. könyvism., 1892. 
39. sz. könyvism.); az Irodalomtört. Köz-
leményekben (1892. A humanismus jel-
leme, 1893. Magyar befolyás az olasz 
karolingi mondákra és a Roland-regékre); 
írt még a Somogyba, Magyar Sajtóba és 
a Zala-Somogyi Közlönybe. — Munkái: 
1. A telekkönyvi törvények magyarázata 
gyakorlati példákkal, felvilágosító jegy-
zetekkel és mintázatokkal . . . Pest, 1862. 
— 2. Telekkönyvi példánytár, azaz: mint 
kell a telekkönyvi kérvényeket készítni, 
felszerelni s hogy kell szerződéseket, adós-
leveleket kiállítni, hogy betáblázhatok 
legyenek. Kaposvár, 1863. — 3. Pausa-
nias. Trag. 5. felv. Esztergom, 1866. (Ism. 
Esztergom és Vidéke 1888. 79., 80. sz.) 
— 4. Vallás és művészet szépészeti kap-
csolatban. U. ott, 1869. (Korkérdések IX., 
X.) — 5. Petrarca mint hazafi, tudós és 
költő. Bpest, 1875. (M. Könyvesház 12.). 
— 6. Hrotsuita álláspontja a mysteriu-
mok és fejlett dráma közt. Esztergom, 
1876. (Ism. Bupapesti Szemle XII., Hon 
139. sz.). — 7. Az esztergomi primáši 
kép- és metszettár, s annak műirodalma 
culturtörténeti szempontból. Bpest, 1879. 
(Különny. a M. Korona 270—278. sz. 
Ism. Koszorú 1880., Esztergom és Vidéke 
66. sz.). — 8. Petrarca és Kisfaludy 
Sándor. Irodalomtörténeti tanulmány. U. 
ott, 1880. (Ism. M. Sión, Esztergom és 
Vidéke 68. sz. M. Korona 122. sz.). — 
9. Italia költészete a középkorban. A m. 
tudom. Akadémia által segélyezett kiadás. 
U. ott, 1887. (Ism. Új M. Sion, Bud. 
Szemle L., Nemzet 177. sz. Vasárnapi 
Újság 272. 1., írod. Értesítő 1888. 3. 

sz.). — Kéziratban: Italia költészete a 
renaissance-korban; Vallás és költészet 
kölcsönös befolyása; Ariosto. — Szer-
kesztette az Esztergom cz. hetilapot 1877— 
79-ben. — Álnevei és jegyei: Somogyi, 
Garami, Pauson, a skorpió jegy és © a 
M. Sajtóban (1860—61), Zalasomogyi 
Közlönyben 18b0—64., Ilonban, Ország-
Világban, Vasárnapi Újságban, Ellenőrben 
1879—80. s az itt felsorolt lapokban 
később is. 

Petrik K ö n y v é s z e t f . — Hl. Könyvészet 1887. 
— Figyelő X X I V . 1888. 230. 1. — Zellinger 
Alajos, Esztergom vármegyei irók. Bpest, 
1888. 177. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Pallas ľiagy Lexikona X V I I I . 501. 1. — Buda-
pesti Hírlap 1899. 59. SZ. — Vasárnapi Újság 
1899. 10. s z . ( N e k r . ) . — Az esztergomi főgym-
nasium 1902. hstesítöje. — \yugatmagyarországi 
üiradó 1902. márcz . 30. sz. és öné le tra jz i 
adatok. 

Renz Károly. — Munkája: Prolog. 
«Des Menschen Thun undTreiben».Pesth, 
1856. 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Renzenberg Antal, Jézus-társasági 
áldozópap, szül. 1742. jún. 30. Pozsony-
ban, 1758. okt. 18. vétetett fel a rendbe és 
a három próbaév eltelte után Gráczban 
az ottani papnevelőben igazgató volt. 
A rend feloszlatása után (1773) mint 
magánzó élt és 1793. decz. meghalt. — 
Munkája : Epigrammata recentium quo-
rundam occasione eventum. Viennae, 
1790. (A. R. jegy alatt.) — Ezenkívül 
társaival együtt több évig szerkesztett és 
kiadott latin folyóiratba írt. 

Stoeger, S c r i p t u r e s 298. 1. — De Backer-
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - Bibl iogr. VI. 
1667. sz. 

Reök István, birtokos és Békésmegye 
bizottmányi tagja. — Munkái: 1. A 
dohány okszerű kezelése. Gyula, 1867. 
— 2. Társadalmi életképek, tekintettel a 
székhelykérdésre Békésmegyében. Békés-
Csaba, 1873. — 3. Böpívek a megye 
székének áttétele érdekében Gyuláról 
Csabára. U. ott, 1874. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 
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Répák József. Munkája: Az új szövet-
ségi szent iratok igaz eredete, elterjedése 
és hittani épsége. Eperjes, 1899. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Répánszky József. L. Répászky. 
Répássy János, róm. kath. plébános, 

volt képezdei tanár, szül. 1844. febr. 2. 
Hernád-Némethiben (Zemplénm.); iskolai 
tanulmányait a miskolczi algymnasium-
ban és az egri érseki lyceumban fejezte 
be. Az egri papnevelő-intézet egyház-
irodalmi társulatában nagy tevékeny-
séget fejtett ki. Felszenteltelése után 
mint poroszlói káplánt a Magyar Állam 
szerkesztői felhívták a fővárosba, hogy 

.itt az egyház képviselője és a lap bei-
munkatársa legyen. 14 hó múlva azon-
ban visszavágyott a lelkipásztorkodás 
terére. Érseke Jász-Apáthiba nevezte ki 
káplánnak, honnét Egerbe jött főegybázi 
hitszónoknak és tanítóképző-intézeti tanár-
nak és e kettős minőségben működött 
1886. október végéig, amidőn is saját ké-
relmére Alsó-Ábrányba lelkészszé nevez-
tetett ki, hol jelenleg is működik.— A 70-es 
években munkatársa volt a M. Államnak, 
Religiónak, Kath. Néplapnak, a M. Sion-
nak, Egri Egyházm. Közlönynek és hét 
évig a Népiskolai Tanügynek. — Mun-
kái : 1. Örömhangok Bartakovics Béla 
egri érsek aranymiséjére. Az egri nö-
vendékpapság nevében zengi. Eger, 1866. 
— 2. Az egély. Költői hitvédirat hat 
énekben. Racine Lajos után francziából 
magyarítá. U. ott, 1870. — 3. Répássy 
János költeményei. U. ott, 1872. — 4. 
Hymnus mélt. és főt. Lévay Sándor föl-
szentelt püspök tiszteletére. U. ott, 1872. 
— 5. A jegyes öröme. Allegóriái költe-
mény. U. ott, 1872. — 6. A népiskolai hit-
oktatás módszertana. Kath. képezdék, 
növendékpapok, és hitelemző lelkészek 
használatára. U. ott, 1873. (2. bőv. k.U. ott, 
1880.). — 7. Katholikus egyháztörténelem 
a Szentlélek eljövetelétől korunkig. Közép-
tanodák használatára. U. ott, 1873. (2. k. 
1879. U. ott, 5. k. 1897.). — 8. Kis magyar 

nyelvtan. Szarvas Gábornak a m. tud. 
Akadémia által koszorúzott igeidőivel. A 
népiskolák III. s IV. osztályának. U. ott, 
1873. — 9. Irály-, költészet- és szavalás-
tan a képezdei ifjúság használatára. U. 
ott, 1873. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1880. 
és 1885.). — 10. Egyházi beszédek a róm. 
kath. egyházi év ünnepeire és vasárnap-
jaira. A szónoki előadásra vonatkozó 
gyakorlati szabályokkal és függelékül hét 
májusi beszéddel a «Magnicat» fölött. 
Bpest, 1877. és Eger, 1881. Két évfolyam. 
(3. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1886—87. 
Három kötetben.) — 11. Karácsonyi 
pásztorjáték. Karácsonyi és újévi olvas-
mányok jó iskolás gyermekek számára. 
Egyszersmind színi előadásra alkalmazva. 
Bethlehemesek részére. Eger, 1877. — 12. 
Csevegő habok. Vigan folyó locsogás mo-
dern furcsaságok fölött. Bpest, 1879 —80. 
Két kötet. (Ribizke névvel.) — 13. Olvasó-
könyv a római kath. városi elemi leány-
iskolák III. és IV. oszt. számára. Tárkányi 
Béla által 60aranynyaljutalmazott munka. 
U. ott, 1879. — 14. Ugyanaz az V. és 
VI. oszt. számára. U. ott, 1879. — 15. 
Szellemi körutazás a nyári szünidő alkal-
mából. Itthon maradt lelkészek és tan-
ügybarátok számára ötven krajczárért 
igazítja. Eger, 1882. — 16. A széptan 
alapvonalai. Irta Stöckl Albert; a 2. ki-
adás után ford. U. ott, 1882. (Bölcseleti 
Füzetek XX., XXI.) — 17. A szónoklat-
tan alapvonalai. U. ott, 1882. (Bölcseleti 
Füzetek XXII.) — 18. A vallás bölcselete. 
írta Stöckl Albert. A 2. kiadás után ford. 
U. ott, 1882. (Mind a három munkát Zaf-
féry Károlylyal együtt.) — 19. A bűn-
bánat szentsége. Az egri egyházmegyei 
irodalmi egylet által jutalmazott pálya-
munka. U. ott, 1883. — 20. A keresztény-
ség védelme. Irta Hellinger Ferencz. Az 
5 jav. és bőv. kiadás után ford. U. ott, 
1883—84. Öt kötet. — 21. Korunk nagy 
kérdései és a kereszténység szellemi, 
erkölcsi és társadalmi téren. Apologetico-
philosophiai és socialpolitikai tanulmá-
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nyok. írta Stöckl Albert. Ford. U. ott, 
1883. Három kötet. — 22. A bölcselet 
tankönyve Aquinói Sz.-Tamás nyomán. 
2. magyar kiadás. Lényegesen átdolgozta 
és az eredeti szöveghez alkalmazta. U. 
ott, 1884—85. Három kötet. — 23. A 
róni. kath. káté alapos és könnyen fel-
fogható értelmezése válogatott történeti 
példákkal. Segédkönyv az iskolai és tem-
plomi bitelemzéshez. Irta Deharbe József. 
Az eredeti német 4. kiadás után ford. U. 
ott, 1885—86. Öt kötet. — 24. Ujabb 
költemények. U. ott, 1896. (Ism. Egri 
Hiradó 88., M. "Állam 287., írod. Közlöny 
12. sz.). — 25. Hárfahangok. Uj és ere-
deti egyházi énekek róm. kath. templomi 
és temetési használatra. Egy szólam (1. 
tenor) hangjegyekkel. U. ott, 1899. — 
Szerkesztette a Népiskolát 1875—77-ig 
Egerben és ez időtől a Népiskolai Tan-
ügy gyé átalakult lapnak főmunkatársa volt. 
— Álneve és jegyei: Ribizke, (?), (!), —p —. 

Petrik Könyvészete. — Verédy Paedagogiai 
E n c y c l o p a e d i a 780. 1. — .!/. Sión 1888, 782. 1. 
— Kiss Áron, M. Népiskolai tanítás története 
212. 1. — Koncz Ákos, Egri egyházmegyei 
papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 206. 1. 
— V. Könyvészet 1886., 1897., 1899. 

Répássy Miklós, kir. főmérnök, az 
orsz. halászati felügyelőségnél Bpesten. — 
Czikke a Köztelekben (VII. A ponty a 
mezőgazdaságban). — Munkái : 1. Édes-
vízi halászat és haltenyésztés Darányi 
Ignácz m. kir. földmívelésügyi miniszter 
megbízásából közrebocsátja az országos 
halászati felügyelőség. Bpest, 1902. 28 
képpel, egy térképpel. (A m. kir. föld-
mívelésügyi miniszter kiadványai 1902. 
2. sz.). — 2. Halaszatunk és haltenyész-
tésünk. Darányi Ignácz . . . megbízásá-
ból . . . U. ott, 1902. (A m. kir. föld-
mívelésügyi miniszter kiadványai 1902. 
29. sz. Francziául: U. ott, 1902.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Répászky Alajos. L. Répászky Lajos. 
Répászky József, orvosdoktor, Dabas 

és Gyón (Pestm.) községek orvosa. — 
Munkája : Cholera, epemirigy, vagy nyál-

mirigy és avval összekötött s azt meg-
előző s utánkövető bajok, úgymint elfoj-
tott havi tisztulás, aranyér, megrögzött 
köszvény, rendetlen váltóláz és szélütés 
közelebbrőli megismertetése és orvos 
távollétében azok orvoslása. Pest, 1855. 

Pefik Bibliogr. 

Répászky József, kassai apátkanonok,, 
szül. 1828. márcz. 5. Krompachon (Sze-
pesm.) szegény polgári szülőktől; tanu-
lását későn kezdte s abban megakasz-
totta a szabadságharcz, melyben mint 
honvéd-hadnagy részt vett. A harcz el-
multával hosszas bujdosás után a kassai 
papnövendékek közé lépett; a theologiára 
a pesti központi papnevelőbe küldetett. 
1855. febr. 11. pappá szentelték és Kassán 
segédlelkész, 1856-ban Péchy Manó gróf 
gyermekeinek nevelője, 1859. a kassai 
főgymnasium tanára lett; a magyar 
irodalmat, mennyiségtant és természet-
tant tanította. 1860—73-ig lelkészkedett,, 
két évig Bodókőváralján és 11 évig 
Enyiczkén, Kassa mellett. 1873-ban püs-
pöke a kassai papnevelő intézetbe a dog-
matika tanárának hívta meg. 1875-től 
zsinati vizsgáló s 1878-tól szentszéki taná-
csos volt. Az 1876. képviselőválasztások 
alkalmával a kassai kerületben képviselő-
nek lépett fel a Sennyei Pál báró által 
vezetett jobb ellenzéki pártnak programm-
jával, de kisebbségben maradt. 1881-ben 
a kassai székeskáptalan kanonokjának 
neveztetett ki s ezután is tanított még 
három évig. 1883-ban a sóvári apátságot 
nyerte. 1884 után székesegyházi főesperes 
és püspöki helyettes lett sat. Meghalt 1897. 
szept. 5. Kassán. — Czikke az Új M. 
Sionban (1876. A pantheizmus rendszerei 
és a zsinat, négy közlés); gyűjteményes 
kiadásokban jelentek meg szent beszédei. 
— Munkái: 1. Szent László és iskolai 
társulati emlény, melyet kedves hívei 
számára a lelkipásztorsági gondok rózsái-
ból fűzött. Kassa, 1862. — 2. Emlék-
beszéd bodókő-váraljai gr. Péchy Manó 
családi sírkápolnájának egyházi felava-



793 Répászky—Repiczky 794 

tása alkalmával. U. ott, 1862. — 3. 
Mluvnica. U. ott, 1869. (Magyar nyelvtan 
tótok számára). — 4. Általános dogmatika. 
Eger, 1878—80. Két kötet. — 5. Egyházi 
•beszéd, melyet Szt.-István első apostoli 
magyar király nemzeti ünnepén 1879. 
aug. 20. a budai cs. kir. várőrség tem-
plomában mondott. Kassa, 1879. — 6. 
Részletes dogmatika. I. kötet. Eger, 1883. 
(Több nem jelent meg). — Szerkesztette 
a, Katholikus Világ cz. egyházirodalmi 
havi folyóiratot 1874-től másfél évig. 

Némethy Lajos, D i c s b e s z é d e k . Bpest , 1881. 
44. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — .)/. Sión 1891. 
707. 1. — Violet Gyula E m l é k k ö n y v e . Kassa , 
1893. 220., 225., 233. 1. — 1897: Sárosmegyei 
Közlöny 38. SZ., Abauj-Kassai Közlöny 37. SZ. 
Budapesti Hirlap 251. sz. ( N e v e h i b á s a n v a n 
R é p á n s z k y n a k irva) . Vasárnapi Újság 37. sz. 
(Neki-.). 

Répászky Lajos, róm. kath. esperes-
plébános, szül. 1823. jan. 27. Miskolczon 
(Borsodm.); 1840-ben a növendékpapok 
közé lépve Egerben volt bölcselethallgató 
5 elvégezve a hittudományokat, 1846-ban 
áldozópappá szenteltetett és Nagy-Kállóba 
küldetett; 1853. leveleki, 1857. hajdu-
doroghi, 1872-ben pedig karczagi plébá-
nos és esperes lett. Meghalt 1872. máj. 
12. Miskolczon, hova testvérét ment 
látogatni. — Munkája: Alkalmi beszédek 
Saitz Antal tiszteletére. Eger, 1843. — 
A Kath. Lelkipásztor 1867. évf. is hozott 
tőle egy alkalmi beszédet. 

M. Sión 1888. 784. 1. — Koncz Ákos, E g r i 
egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 
1892. 209. 1. 

Répászky Tivadar, államvasuti fűtő-
házfőnök és segéd-mérnök Kolozsvárt. 
— Munkája: Az osztrák birodalom tör-
ténete. Szmets Mór után ford. Nagy-
Becskerek, 1891. (Történeti, nép- és föld-
rajzi könyvtár, kiadja Szabó Ferencz, 
plébános XXXIII—XXXV.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Répay Dániel, m. kir. állami tanító-
képző-intézeti tanár és könyvtárnok volt 
Pápán ; jelenleg a kolozsvári áll. tanító-
képzőben rendes tanár. — Munkái: 1. A 

pápai m. kir. állami tanitóképzö-intézete 
ifjúsági könyvtár ismertetése és könyv-
jegyzéke. Pápa, 1900. — 2. Ugyanannak 
I. kiegészítő könyvjegyzéke. U. ott, 1902. 

Magyarország Tiszti Czim- és Névtára, B p e s t 
1906. 3(7. 1. és a in. n. múzeumi könyvtár 
példányidról. 

Repiczky János, egyetemi magántanár, 
a m. tudom. Akadémia lev. tagja s al-
könyvtárnoka, szül. 1817. április 23. Uj-
Barson ; atyja mészáros volt ugyanott s 
később Korponára tette át lakását, hol a 
szegénysorsú, de tanulni vágyó ifjúnak 
alkalma nyilt az alsó osztályokat kitűnő 
sikerrel bevégezni. Innét Selmeczre ment 
s magánoktatással keresve élelmét, vé-
gezte be a humaniorákat és a bölcseletet, 
valamint a pozsonyi ág. ev. lyceumban a 
theologiai tudományokat. Ekkor ébredt 
fel benne a keleti nyelvek szeretete; a 
héber és arabs nyelveken kívül magán-
szorgalommal a török nyelvet is meg-
tanulta. 1842-ben a pozsonyi ev. tan-
intézet segedelmével Tübingába ment a 
theologiai tanulmányok bevégzésére, hol 
azonban a keleti irodalmat tette tanul-
mányozása tárgyává. Szorgalmasan láto-
gatta Ewald előadásait s minden idejét a 
keleti irodalom, föld- és néprajz, történet 
és költészet tanulmányozására szentelte. 
Tübingát elhagyva, Bécsben állapodott 
meg, hol egy ideig a perzsa nyelvet 
tanulmányozta. Azontúl Pesten tartóz-
kodott, magán tanórákból szegényesen 
élve. 1847-ben a vidéken kapott nevelői 
állást és ugyanazon év decz. 23. a m. 
tudom. Akadémia levelező tagjának vá-
lasztotta. 1848-ban Pesten az akadémiai 
könyvtárnál írnoknak alkalmazták s az 
írnoki csekély jövedelemből tengődött 
1851-ig, midőn őt az akkori ideiglenes 
polgári kormányzó b. Geringer Károly a 
pesti egyetemen a keleti nyelvek magán 
tanárává nevezte ki. A Pyrker-képtárnak 
József nádor névnapján történt meg-
nyitásakor a szép napot és annak ün-
nepeltjét arab költeménynyel üdvözölte, 
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melyhez magyar fordítást mellékelt. A 
m. tudom. Akadémia 1851-ben őt a magyar 
történeti kútfők gyűjtésével és ismerteté-
sével bízta meg; e megbízatás eredményei 
lettek a török-magyar kori történetírást 
érdeklő bécsi kéziratok lajstroma, a jász-
berényi török levelek másolata s fordí-
tása, Naima török történetirónak kivo-
natos fordítása, mik közül a váczi tábo-
rozás kezdetét 1596.,Szaturdzsi Mahomed 
tábornagy dolgait, a zsitvatoroki béke 
történetét, Hatvan és Eger ostromát és 
meghódítását 1596. felolvasta az Akadémia 
üléseiben ; továbbá Dzsáfer pasa névtele-
nének magyarországi emlékiratait, lévai 
török levelek fordítását sat. olvasta föl; 
mikre nézve 1854-ben az Akadémia tör-
ténelmi bizottság tagjául választotta. Meg-
halt 1855. márczius 25-én Pesten. A m. 
tudom. Akadémiában 1855. ápr. 23. Toldy 
Ferencz tartott fölötte gyászbeszédet. — 
Czikkei a Társalkodóban (1846. Az arab 
költészet rövid ismertetése); az Akadé-
miai Értesítőben (X. 1850. A perzsa 
és szanszkrit nyelvek párhuzama, A 
Dzsáfer pasa történeteit tárgyazó aka-
démiai török codex ismertetése, XIV. 1854. 
Tudósítások a mohácsi veszedelemről); 
az Uj M. Muzeumban (I. 1850—51. Ali 
mondataiból egy fogás, II. 1851 — 52. A 
zentai ütközet, török írókból, Jerney 
János Parthiájáranyelvészeti észrevételek, 
Parthia, Al-Mazjar, Garaboncos, III, 1853. 
Az arab rímes próza és Hariri, V. 1855. 
A türk nemzetségek, Cazwini szerint); a 
Család Könyvében (I. 1855. A mohácsi 
csata, Rásid története Budának 1684. 
ostromáról, Török felírású kő Budán, II. 
1856. Győr várának elfoglalása a törökök 
által 1594-ben, III. 1858. Győr vára két 
ostroma 1594. és 1598-ban midőn a 
keresztények csellel foglalják el); a Ma-
gyorország és Erdély I. kötetében (1855. 
Török-magyar oklevél, képpel); a M. 
Történelmi Tárban (I. 1855. A mohácsi 
ütközet). — Munkái: 1. Arab kölészet fő 
vonásai. Pest, 1846. — 2. Versek József 

főherczeg ő fenségének a magyar nemzet 
nádorának, kinek dicsőségét tartsa fen 
isten örökké és magasztalja fel szeren-
cséjét az nap, midőn a nemzeti múzeum 
Pyrker-képtára ünnepélyesen megnyitta-
tott. Buda, 1846. (Magyar és arab czímmel 
és szöveggel). — 3. Keleti órák. Költé-
szeti, történeti és nyelvtudományi tekin-
tetben. I. füzet. Párhuzam a~ arab, perzsa 
és török költészet közt. Szeged, 1848. — 
4. Gyakorlati török nyelvtan. Pest, 1851. 
(Kőnyomat). — 5. Nagy-Körös város 
török levelei. A város levéltárában levő 
eredetiekből fordította . . . Bevezetéssel 
ellátva kiadta Szilágyi Sándor. Kecskemét, 
1859. (Különnyomat a nagy-kőrösi ev. 
ref. főgymnasium Tudósítványából). — 
Kéziratban : Szeladeddin története, keleti 
forrásokból dolgozva, de tekintettel a 
középkori keresztény tudósításokra is. 

Vjabbkori Ismeretek Tára V I . 141. 1. — Aka-
démiai Értesítő 1855. 325. 1. ( T o l d y F . e m l é k -
b e s z é d e ) . — Pest-Ofner Zeitung 1855. 75. s z . 
— Magyar Sajtó 1856. 19. s z . ( T o l d y ) , 199. s z . 
— Prot. Képes Naptár 1857. 53. 1. — Danielik, 
M. í r ó k II . 266. 1. — Toldy Ferencz Ö s s z e -
g y ű j t ö t t m u n k á i V. 370. 1. — Bars 1882. s z . 
s z . — Petrik B i b l i o g r . 

Repitsch János. — Munkája: Positiones 
ex universo jure, quas. annuente incl, 
facultate juridica in universitate Pestiensi 
publicae eruditoľum disquisitioni submittit. 
Pestini, 1785. 

Petrik B i b l i o g r . 

Repszeli László, bölcseleti és jogi 
doktor, Jézus-társaságbeli áldozópap és 
tanár, szül. 1703. április 24. Szombat-
helyen vagy Bödön (Vasm.) és 1725. 
okt. 9. lépett a rendbe ; Nagyszombatban 
a költészettant, Kolozsvárt a rhetorikát 
és bölcseletet három évig, a theologiát 
Nagyszombatban négyig tanította ; azután 
ugyanott és Kolozsvárt a convictus és 
papnevelő igazgatója volt ; majd Budán 
a rendház főnöke, Kassán rector, végre 
mint lelkiigazgató meghalt 1763. ápr. 24. 
— Munkái: 1. Hunnias, sive hunnorum 
e Scythia asiatica egressus, honoribus... 
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neo-baccalaureorum, dum in. . . universi-
tate Tyrnaviensi, prima aa. 11. & philos. 
laurea condecorarentur, promotere Franc. 
Kazi ab humanitate Tyrnaviensi dedi-
cata. Tyrnaviae, 1731. (Költemény.) — 
2. Rhetor officiosus. Honoribus... domi-
noium aa. 11. & philosophiae magis-
trorum ab illustr. rhetorica Tyrnavi-
ensi, cum in universitate Tyrnav. per 
RP. Ferdinandum Litkey . . . suprema 
aa. 11. & philosophiae laurea dona-
rentur a. 1733. Ugyanott. — 3. Meta-
morphosis septi-collis dacici occasione 
mortis Caroli VI. rom. imperat Honori. 
neo-baccalaureorum dum in alma, ac 
regio-principali soc. Jesu academia Clau-
diopolitana prima aa. 11. & philos. laurea 
insignirentur. Ab illustris. poesi Claudio-
politana dicata anno 1741. Claudiopoli. 
— 4. Syntagma juris hungarici, ac Tran-
silvaniei, partiumque iisdem annexarum, 
utilitati publicae accommodatum. U. ott, 
1742., 1745., 1760., Cassoviae, 1747., 
1763. (Névtelenül). — 5. Idea actionum 
juridicarum. Dum in . . . universitate 
Claudiopolitana positiones philosophiae 
universae publicepropugnandassuscepit... 
C. Stephanus P e s k i . . . Praside... Primum 
edita. Claudiopoli, 1742. — 6. Memoriale 
confessariorum. Tyrnaviae, 1747. — 7. 
Joannis Barclaji Paraenesis ad sectarios 
Romae primum edita secuii proxime 
superioris anno XVII. Dein cum prope 
intercidisset, ab interitu vindicata ac 
denuo luci publicae reddita. U. ott, 
1748. — 8. Pauli Klozs prof. Tyrnavi-
ensis Praxis Fori spirituális. Notas ad-
jexit ex jure canonico. L. Répszeli. U. 
ott, 1756. 

Pauler Tivadar, Egyetem rectorai és can-
cellárjai. Pest, 1856. 16. 1. — Stoeger Serip-
tores 298. 1. — De Backer-Sommervogel, Bib-
liothéque-Bibliogr. VI. 1669. sz. — Petrik 
Bibliogr. 

Requinyi Géza, főreáliskolai tanár, 
született 1853-ban Eperjesen (Sárosm.); 
1874-ben nyert tanári oklevelet földrajz-

ból és történelemből és 1882-től fogva 
a pécsi állami főreáliskola tanára volt 
hol egyszersmind az alsófokú keres-
kedelmi iskolában tanította a földrajzot 
és fogalmazást. Meghalt 1902. október hó 
21. Pécsett. — Czikkei a Természetben 
(1877. A geyserekről, Hóolvadás és lavi-
nák, Légáramlatok és csapadék, A fjor-
dokról, 1878. A jegesek keletkezéséről, 
A jegesek mozgása, A jegeseken mutat-
kozó tünemények, Morénák, Oroszország 
népei, A jegesek hatása a talajra); a 
Földrajzi Közleményekben (1877. A hegy-
ségről, A földrajzi helyesírásról, 1878. 
A tavak keletkezéséről, A jegesek föld-
rajzi elterjedése, Új-Seeland egykor és 
most, 1879. A földrajzi ismeretek az 
ó-kor első felében, 1880—81. könyvism., 
A datolyapálma földrajzi elterjedése, 
1884. A természetes népek kihalásának 
okai és könyvism., 1887. Olaszország 
újabb statisztikájából és könyvism., 1889. 
Az Osztrák-Tengerpart nemzetiségi viszo-
nyai) ; az Orsz. Tanáregylet Közlönyében 
(1877—78. Néhány észrevétel a földrajz 
tanításáról, Az ethnographia mint a 
középtanodai oktatás tárgya, 1878—79. 
A praedestinatio a történelmi oktatásban, 
1879—80. Néhány megjegyzés az anthro-
pologiai műszótár érdemében, 1882 — 83. 
A földrajz irányairól, 1883—84. Könyv-
ism., 1884—85. Böngészet az iskolai 
értesítőkben, 1886—87. A tanári könyv-
tárak számára kiadott könyvjegyzék, A 
kereskedelmi iskolák tanterve); a Magyar-
ország és a Nagyvilágban (1879. Föld-
és néprajzi mesék az ó- s középkorban, 
Az ember őshazája, A jégkorszak, Ter-
mészettani regék, Regék a holdról, Az 
emberiség egysége, 1880. Mióta élünk a 
földön ? Az ősember és kortársai, Az 
írás jelentősége, 1881. Körséta egy távoli 
szigeten, 1883. A műveltség fejlődése 
köréből); Bodnár Zs. Havi Szemléjében 
(1879. Könyvism., 1881. A liánok vidéke, 
Anthropologia és ethnologia); a Bihar 
cz. hírlapban (1880. Eszmetöredékek az 
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ethnologia köréből. Az írásról, 1881. A 
jégkorszak okairól, 10 közlés és könyv-
ism.); a Magyar Gacaban (1880. Ethno-
logiai osztályozás nyelvi alapon); a lőcsei 
Albumban (1882. Az ember régisége); a 
pécsi főreáliskola Értesítőjében (1883. 
Az északkeleti átjáró, 1886. Az emberi-
ség művelődésének iránya, 1893. Gon-
dolatok a földrajz feladatai és módszere 
köréből); a Budapesti Szemlében (1888. 
Hübner báró utazása, 1889. Brit-Amerika 
s a canadai Pacific, 1890. Kétes adatok 
Columbus életéről); a Pécs cz. hírlapban 
(1890. Városok nevei az Egyesült-Álla-
mokban és 1882—90. Könyvism.); a Pécs 
és Környéke cz. műben (1894. Pécs föld-
rajzi fekvése); az Emléklapok Pécs város 
múltjából és jelenéből cz. munkában 
(1894. A pécsi áll. főreáliskola ismerte-
tése). — Munkái: 1. Európa földrajza. 
Az osztrák-magyar monarchia kivételével. 
A középiskolák IV. osztálya számára. 
Bpest, 1877. — 2. Általános Összehason-
lító földrajz. U. ott, 1878. — 3. Franczia 
nyelvtan, főreáliskolai használatra. U. o., 
1884. — 4. A pécsi állami főreáliskola 
története. Pécs, 1895. 

Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink és 
tanáraik. Bpest, 1896. 163. 1. — Vajda Emil 
N é v k ö n y v e 172. 1. — Budapesti Hírlap 1902. 
292. sz. (Nekr.) és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Resch Adolf, érmész, 20 évig foglal-
kozott Erdély érmeivel és kétezer darab-
ból álló gyűjteménye van ezer pedig 
érmek lenyomata. — Munkája: Sieben-
bürgische Münzen und Medaillen von 
1538 bis zur Gegenwart. Hermannstadt, 
1901. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Resch Aurel, bölcseleti doktor, állami 
főreáliskolai helyettes-tanár Fogarason. 
— Czikke a fogarasi állami főreáliskola 
Értesítőjében (1904. Beszédgyakorlatok 
a latin nyelvtanítás első óráiban). — 
Munkája: Az Ilias latina. Bpest, 1902. 

U. Könyvésiet 1902. — A fogarasi á l l a m i 
főreáliskola Értesítője 1905. 

Resch Ignácz, r. kath. segédlelkész 
Bajmokon (Bács-Bodroghm.). — Mun-
kája : Es gibt einen Gott. Bpest, 1897. 
(Christliche Volksbibliothek 3., 4.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Reschner Ilona. — Munkája: Por-
szemek. Elbeszélések. Kolozsvár, 1901. 
(Ism. Vasárnapi Újság 1902. 22 sz.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Reschner Márton, ág. ev. lelkész, 
szül. 1791. május 1. Nagyszebenben, 
hol a gymnasiumot végezte 1812-ben; 
a mikor a gróf Teleki Mihály fiainak 
nevelője lett; 1815-től 1817-ig a jenai 
egyetemen tanult. Mint a nagyszebeni 
gymnasium tanárát, 1821. július 7. Kis-
Disznódra választották meg lelkésznek, 
1835. szept. 12. pedig Talmácsra, hol 1863. 
elgyengülvén, Hienz Frigyes helyettesí-
tette. Meghalt 1872. febr. 16. — Czikke-
ket írt a brassói Blätter für Geist, Gemüth 
und Vaterlandskunde cz. folyóiratba; a 
Schuller által kiadott Archiv für die 
Kenntniss von Siebenbürgens Vorzeit 
und Gegenwartba (263—296. 1. Kritische 
Beiträge zur Kirchengeschichte des Her-
mannstädter Capitels vor der Refor-
mation ; ennek folytatása az Archiv des 
Vereins für siebenb. Landeskunde I. köt. 
3. füz. 71 — 134. 1. és ugyanezen Archiv 
N. Folge 3. köt. 383—430. 1.) — Mun-
kája: De praediis praedialibusque An-
dreani commentatio. Cibinii, 1824. — 
Kéziratban: Diplomatorium continens 
monimenta antiqua litteratoria res Saxo-
num Transsilvaniae tam ecclesiasticas, 
quam civiles illustrantia; 11 ívrét kötet 
több mint 3000 oklevél-másolattal, melyet 
R. nagy pontossággal többnyire a szász 
nemzeti-, nagyszebeni tanács- és káptalan-
levéltárából másolt; ezenkívül hét ívrét 
kötet: Collectanea varia historico diplo-
matica; saját kézirata, ezt és az előbbeni 
gyűjteményt 1865. okt. a későbbi történet-
írók használatára a báró Bruckenthal-
múzeumnak ajándékozta. 

2.5. tv sajtó alá adatott 1906. febr. 27. 
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Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I I . 
108., IV. 358. 1. — Archiv für L a n d e s k u n d e . 
N . F . X. G. D. T e u t s c h , Denkrede . — Alig. 
Deutsche Biographie X X V I I I . 239 . 1. ( G . D . 
T e u t s c h . ) •— Zimmermann, Franz, H a n d -
schriftliche Urkunden-Sammlungen. Her-
m a n n s t a d t , 1884. 22. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Résely Mihály, róm. kath. esperes-
plébános, szül. 1813. szept. 8. Felső-
Zellén (Nyitramegye); a bölcseletet és 
theologiát Nagyszombatban elvégezvén, 
a presbyteriumban jogi tanulmányokkal 
foglalkozott. 1836. okt. 28. fölszentelte-
tett. Segédlelkész volt Vajkán, Duna-
szerdahelyt és Bazinban. 1842. jún. 1. 
neveztetett ki somorjai (Pozsonym.) plé-
bánossá. Egyházkerületi jegyző, 1872. 
helyettes, 1880-ban valóságos alesperes 
lett. Jeles botanikus volt. Meghalt 1892. 
július 4. Somorján. — Czikkei az István 
bácsi Naptárában (1857. Csallóköz ismer-
tetése, némely régi magyar irattal); az 
Oestr. Botan. Zeitschriftban (XVI. 1866. 
Correspondenz aus Sommerein, 1867. 
Zur Flora der Insel Schütt in Ungarn, 
1869. Correspondenz aus Schütt-Som-
merein). — Kéziratban maradt: Az 
organikus növények betegségei élősdiek 
által. Füvészeti gyűjteménye a m. n. 
múzeumba került. 

II. Állam 1886. 308 . Sz . — Függetlenség 1886. 
308 . SZ. — Budapesti Hirlap 1892. 189 . SZ. — 

Zelliger Alajos, E g y h á z i írók c s a r n o k a . N a g y -
s z o m b a t , 1893. 433 . 1. — Némethy, Ludotiicw, 
Series Parochorum. Strigonii, 1894. 890. 1. 

Reseta János, bölcseleti doktor, egye-
temi tanár, szül. 1776. jún. 8. Székes-
fejérvárt polgári szülőktől; első nevelte-
tését szülői körében nyerte s középiskolai 
tanulmányait befejezvén, teljesen a tudo-
mánynak, honának ohajtá áldozni magát; 
a bölcseletet tanulmányozta, annak dok-
tora, majd később a gróf Waldstein fiúk 
nevelője lett. 1830. aug. a pesti egyetemen 
a német nyelv és irodalom tanárává 
neveztetett ki. Ezen állásában maradt 
1849 őszig, a mikor nyugalomba vonult 
és helyére az egyetemi tanács Majer 
Istvánt választotta. Mint egyetemi tanár 

Id . S z i n n y e i J „ Magyar Irők XI 

egyszersmind királyi könyvvizsgáló volt, 
mely tisztét a mily lelkiismeretesen, épen 
oly kímélettel teljesítette. Gróf Széchenyi 
István «Politikai programmtöredékek» cz. 
röpirata tartalmát az ellenzék irányában 
igén élesnek ítélte s azért azt átallá sajtó 
alá bocsátani; erre gr. Széchenyi István 
1847. jan. 16. ezt írta a censornak: «ma-
gamra vállalom a felelősséget az Impri-
matumért». R. gróf Széchenyi István 
naplója szerint «megpuhult» és a röpirat 
kiadását megengedte. 1848-ban a szabad-
ság proklamálásakor őtet a szilajabb elem 
megtámadta; azonban tisztességes voltáért 
nem kisebb ember, mint Petőfi erélyesen 
védelmezte, pedig ha valaki, úgy Petőfi elég 
munkát, fejtörést, gondot okozott neki. 
Nem alapított családot, hogy annál inkább 
élhessen hazájának. Horvát Istvánnak 
testi-lelki barátja volt, ki fia gyámjául is 
Resetát kérte fel. 1859. jún. 15. írta vég-
rendeletét, melyben 26.200 frtot hagyott 
a m. tudom, akadémiának, 10,000 frtot 
a székesfej érvári kórháznak és másik 
10,000 frtot a székesfej érvári seminarium-
nak sat. Meghalt 1862. márcz. 5. Pesten 
86. évében. — Munkája: Egész esztendő-
beli evangéliumok és azoknak magyará-
zattyaik Leonhard apát ur után magyarul. 
Buda, 1821. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1830 . I I . 15 . s z . 
— Fejér, His tór ia A c a d e m i a e 133., 156. 1. — 
— Hölgyfutár 1862. 30. SZ. — Magyar Sajtó 1862. 
56 . SZ. — Petrik B i b l i o g r . — István bácsi Nap-
tára 1891. 5 0 . 1. a r c z k . — Ezernyolczszaz-
negyvennyolcz. A lbum. B p e s t , 1898. 43.1. arczk . 
és gyászjelentés. 

Resetka Mihály, róm. kath. plébános 
és trencsénmegyei táblabíró, szül. 1794-
ben Boboton (Trencsénm.); miséspappá 
szenteltetett 1817-ben ; segédlelkész volt 
Dubniczon, azután plébános lett Felső-
Szucsánban (Trencsém.),hol 1854. máj. 9. 
meghalt. Harmincz évig gyűjtött anyagot 
a tót nyelv és irodalom történetéhez és 
így könyvtára igen jelentékeny volt. — 
Munkái: 1. Jéžisek krásni príklad dob-
rich detek. Nagyszombat, 1830. (Jézuska, 

26 
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jó gyermekek példaképe.) — 2. Walaská 
škola stodola. U. ott, 1830. Két kötet. 
(Erkölcsi iskola, a szentírásból vett rövid 
versek. Gavloviő Ilugolin után javítva és 
bővítve kiadta). — 3. Kázne príhodné od 
rozličních nekdi kazatelow w gazíka 
slowenském powedané. U. ott, 1831—34. 
Két kötet. (Alkalmi egyházi beszédek). — 
Dwe duchowné réci.. . U. ott, 1832. (Két 
egyházi beszéd.) — 4. Duchowná reč, 
kterú pri Primíciách Gozefa Lang . . . 
w. Chérme Božkém Trenéánském . . . . 
1835. U. ott, 1836. (Egyházi beszéd Lang 
József első miséje alkalmából.) — 5. 
Obraz Žiwota čnostliwého. U. ott, 1839, 
(Tisztességes élet példája.) — 6. Výklad 
nedelnich Evanjelií v krátkych pre lud 
obecný . . . Buda, 1851—52. Két kötet. 
(Vasárnapi evangéliumok magyarázata.) 
— 7. Wylewy srdca ludu slowenského 
Weličenstwa Františka Jozefa I. do slob, 
a král, mesta Trenöanského na den Xl-ty 
mesiaca augusta určenemu, které s nagh-
lbšou pomženosťou a úctou tlumočil. 
Beszterczehánya, 1852. (A tót nép szivé-
nek ömlengései I. Ferencz József király-
nak trencséni látogatása alkalmával aug. 
11. 1852.) — Még öt munkát adott ki, 
melyeket nem ismerek; öt munkája pedig 
kéziratban maradt. 

Schematismus Cleri Dioeces . Nitriensis 1855. 
110. 1. (Neve Kessetkának írva.) — Slovenské 
Pohlady 1888. 3. 8Z. — Petrik B i b l i o g r . I I I . , 
IV. k. — Vlček Jaroslav, Dejiny Literatúry 
Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 1890. — 
31. Sion 1890. 381. 1. 

Resofszky Emil, gyógyszerész-doktor. 
— Munkája: A fontosabb növényi porok 
és praeparatumaik gyors felismerése kém-
lések segélyével. A budapesti m. kir. tud. 
egyetem gyógyszertani intézetében készült 
értekezés a gyógyszerész-doktori fokozat 
elnyerésére. Bpest, 1899. 

ill. Könyvészet 1899. 

Réső Ensel János. L. Ensel János. 
Réső Ensel József, Pestmegye tiszte-

letbeli aljegyzője, R. E. Sándor nyitra-

megyei földbirtokos és Polgár Erzse fia, 
idősb R. E. Sándor ügyvéd-író testvér-
öcscse, szül. 1797. okt. 6. Magyar-Soókon 
(Nyitram.); meghalt 1869. máj. 1. Nagy-
Kőrösön. — A magyarországi véderőről 
cz. a m. tudom, akadémiától 1835-ben 
száz arany pályadíjjal jutalmazott műből 
kivonatot közölt a Nyitramegyei Közlöny 
(1890. 40., 41. sz.) — Munkája: Az 
esküdtszék Magyarországon. A nép szá-
mára írva. Pest, 1867. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 681., 
683. 1. — A Hon 1869. 103. SZ. (Nekr.) — 
Petrik Könyvészete . 

Réső Ensel Sándor, idősb, táblai ügy-
véd és több megye táblabírája, előbbinek 
testvérbátyja, szül. 1787. okt. 25. Magyar-
Soókon (Nyitram.); középiskolázását Rév-
Komáromban kezdte, Losonczon, Po-
zsonyban folytatta s Debreczenben vé-
gezte, hol 1807-ben már a harmadéves 
papjelöltek közé jutott. 1809-ben boros-
jenői Tisza Lászlónak Lajos fia mellett 
volt nevelő; 1810-ben ismét pályáját 
folytatta és noha szülei a papi pályán 
szerették volna őt látni, ő az ügyvédi 
pályára készült; 1811. ősszel az ország-
gyűlés alatt gyakornokoskodott, 1812-ben 
Szeghalmon volt tanító; onnét báró 
Wenckheim József nemesi fölkelési ezre-
des mellett alhadnagyi ranggal segéd 
lett; 1815. ápr. 19. kir. táblai jegyzőnek 
esküdött fel és 1816. márcz. 11. ügyvédi 
vizsgálatot tett, mint ügyvéd állandóan 
Pesten telepedett le. R. E. Sándor egyike 
volt Pest kitűnőbb és jelesebb kir. táblai 
ügyvédeinek és mint a törvénytudomány-
ban kiválóan jártas, Pestmegye gyűlésein 
és törvényszékein is szerepelt, s majd 
minden kiküldöttségben részt vett; mint 
szónok főleg a sérelmi ügyekben tünt 
föl. Pest vármegye közgyűlésein Széchenyi 
és Kossuth őt szólították fel, hogy a 
fölterjesztésekben a törvények helyes 
alkalmazására ügyeljen. A magyar jogász-
világ élő Corpus Jurisnak nevezte el. 
Mint buzgó protestáns 1848. január 2. 
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egyházi algondnokká választatott; a pesti 
takarékpénztárnak^ Fáy Andrással egyik 
alapítója s választmányi tagja, a szabad-
ságharcz alatt pedig az éjjeli bizottsági 
ülések elnöke volt. E mellett a tudomá-
nyosság terén is búvárkodott és több 
értekezést is adott ki. Az 1859. szept. 
protestáns vallási pátens el nem fogadása 
mellett harczolt, mint a dunamelléki 
ref. egyház algondnoka s egyházi taná-
csos, ezért bírósági vizsgálat alá vona-
tott. Nemességét Pestmegyében 1826. 
ápr. 1., Komárommegyében pedig, hol a 
család birtokos volt, 1828. jún. 2. hir-
detteté ki. Barátai: Kállay Ferencz és 
Sztrokay Antal, az ő zsidó, szanszkrit és 
czigány nyelvgyűjteményéből a m. tud. 
akadémiában felolvasásokat tartottak; 
ugyancsak a m. tudom, akadémiának a 
nagy szótár előkészületéhez két gyűjte-
ményt küldött, melyért 1836. márcz. 4. 
elismerő levelet kapott. Barátai közül 
Földváry Gábor őt 1837-ben a nemzeti 
színház alapítói közé vette fel. Meghalt 
1860. május 29. Pesten. — Czikkei a 
Tudományos Gyűjteményben (1832. IX., 
X. Béla király névtelen jegyzőjéről); a 
Tudománytárban (XIV. 1837. 1. A szan-
szkrit nyelv ismerete); a Pesti Hírlapban 
(1841. 68. sz. Honoratiorok és válasz-
tási jog); a Jelenkorban (1845. 31. sz. 
Az adóról, 1846. 385. Az idegenekről); 
a M. Sajtóban (1856. 138. sz. Károlyi-
családról) ; a Prot. Egyh. és Isk. Lapban 
(1859. Erdősi János protestáns vallásá-
ról). — Nevezetesebb kéziratai: Az 
izmaeliták, máskép agarenusok, szaracze-
nusok és czigányok eredetéről (ez válasz 
volt Horvát Istvánnak a Tudományos 
Gyűjt. 1828. XII. k. megjelent czikkére); 
Az angol püspöki ekklezsiákban az isteni 
tisztelet módja ; A zsidó folyóírás erede-
téről; Milyen volt a műipar és kereske-
dés honunkban az Árpád- és a vegyes-
házakból származott királyok alatt (pálya-
mű a m. tud. akadémia által 1835-ben 
kitűzött díjra); A hunn betűk eredetéről 

(2rét 29 levél a m. n. múzeumban) ; 
Értekezés a Croy-nemzetség eredetéről, 
geneal. táblával; Útmutatás a szanszkrit 
nyelv ösmeretére ; Értekezés a Századok-
ban elveszettnek tartott arabs betűkről; 
A czigány nyelv szótára és kifejezései; 
Az európai nyelvek összehasonlítása; 
Pestmegye közgyűlésén 1835. márcz. 20., 
aug. 25., 1840. aug. 25., nov. 18. és 1841. 
febr. 3. tartott beszédei. 

Pesti hapló I860. 128. SZ. — Prot. Egyh. és 
Isk. Lap I860. 23. SZ. — Törvényszéki Csarnok 
1860. 43 . s z . — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
Családa i IX. 681., 683. 1. — Nemzet 1888. 52. 
SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 495. 1. — 
Gyászjelentés és fiának szíves közlése. 

Réső Ensel Sándor, ifjabb, ügyvéd és 
kir. táblai fogalmazó, később pestmegyei 
központi ügyész, előbbinek és Pákozdy 
Zsuzsánna fia, szül. 1833. febr. 1. Pesten, 
hol középiskoláit 1852-ben végezte s 14 
éves korában már egyetemi polgár volt. 
Tanulmányait végezve, bátyja R. E. Kál-
mán törzshadbiró mellett működött. 
1855-ben neveztetett ki segédbiróvá a 
miskolczi törvényszékhez; innét 1856-ban 
a kocsi (Komáromm.) szolgabírói hiva-
talhoz tétetett át, hol a hivatal vezető-
jévé neveztetett ki. 1861-ben a királyi 
táblához került mint fogalmazó, honnét 
1863. febr. 16. Pestmegyéhez neveztetett 
ki tiszti ügyésznek, mely minőségben 
nemcsak a büntető ügyeket kezelte, de 
az árva- és közigazgatási ügyekben is 
eljárt, a nevezetesebb kiküldetésekben 
részt vett és az inségügyi bizottságnak 
tevékeny tagja volt. 1862. máj. 11. a 
gyorsírászatból vizsgát tett Szombathy 
Ignácz tanárnál a Gabelsbergi rendszer 
szerint, mely társulatnak 1865-ben elnöke 
lett. 1864. okt. 7. külföldi útra kelt az 
esküdtszék és börtönügy tanulmányozása 
végett, utazott Ausztriában, Bajorország-
ban, Würtenbergben s Francziaországban; 
1867-ben felállította az első budapesti 
ügyvédi ügynökséget, 1868. jún. 6-tól 
fogva pedig Ausztriában, Morva-, Cseh- és 
Poroszországban jogtudományi ismereteit 
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gyarapította s azon év aug. 6. a német-
országi fegyházegylet tagsági oklevéllel 
tisztelte meg. A magyarországi börtön-
könyvtáraknak ő lett az első alapítója; 
felhívásának 7000 kötet volt az ered-
ménye, melyhez ő maga is tetemes áldo-
zattal járult. Az «Árpád sírja» (1862.) 
megírásával az osztrák időben oly hatást 
keltett, hogy Vidats János gépgyáros 
munkásaival tüntetve kereste a sírt s 
minthogy más gyári munkások is csatla-
koztak hozzá, a császári rendőrség for-
rongástól tartva, a pesti oldaltól Ó-Budáig 
kordont húzatott és többeket elfogatott. 
A 60-as évek elején azon indítványával, 
hogy a m. n. múzeum részére a megyék 
czímeres székei szereztessenek be, oly 
lelkesedést keltett, hogy e czélra a hölgyek 
kézimunkájukat ajánlották fel és pénzgyűj-
tést is rendeztek. Ezen czímerek a múze-
umi Széchenyi-terem menyezetét díszítik. 
Meghalt 1899. február 24. Budapesten. 
— Czikkei a következő hírlapokban je-
lentek meg : a Vasárnapi Újságban (1854. 
Magyar erdészet, 1855. Nem sok mester-
ség kell az igazmondáshoz, 1856. A 
Karacsai családnév magyarázata, Rof 
eredete, 1862. A gróf Illésházyak, 1863. 
Kéry János, Csáky László, Erdődy György 
stb.); a Győri Tört. és Rég. Füzetekben 
(I. 1861. A vizahalászatról a XVI. szá-
zadban); Nefelejts (1861-62. Történeti 
népszokások, 1864. A bruchsali álorczás 
rabok, 1898. Waldheimi fegyház lakónői, 
1873. Dániai női fegyházakról); Sürgöny 
(1865. 43. A frankfurti «Zuchtpolizei-
gericht», 53. A budai városház börtönei-
ről, 154. Az álommagyarázó József bör-
töne Kairóban, 164. Pestmegye központi 
börtöne, 194. A külhoni fogházak, 238. 
Pestmegye börtön-könyvtára, 257. Statisz-
tikai kimutatás az írni s olvasni tudó pest-
megyei rabokról, 1866. 28. A fogházrend-
szerekről, 33. La Roquette fogház Párisban 
fiatal bűnösök számára, 69. A lipótvári 
férfifegyintézetről, 70. Pestmegyei börtön-
könyvtár, 95. A bécs-neudorfi női fegyház, 

96. Fegyencz óvóegvlet eszméje, 110. 
Márianostrai női fegyház, 117. Statisztikai 
kimutatás hazai fogházakra tett kiadások-
ról, 121. A lipótvári fegyház kórodája, 
127—130. A lipótvári országos fegyház, 
141.Gyermekfenyítő-intézet Párisban, 152. 
A rabok munkáltatása Somogymegyében, 
154. Ingyen oktatásban részesítése a 
fegyenczeknek, A fegyházi lelkészek hiva-
tásairól, 163. Könyvadomány börtön-
könyvtáraink részére, 175. Földalatti bör-
tönök, 184. A jászkun-kerület fegyházairól, 
219. A börtön-könyvtárak ügyében, 221. 
Fegyházi zenetanoda Lipótvárott, 239. 
Nagyváradi börtönök, 240. A makói bör-
tönök s megyei kórház, 278. Haladás a 
javítórendszerben, 1867 12. Nyilvános 
számadás a börtön-könyvtári adományok-
ról) ; Pesti Napló (1865. 15. A bruchsali 
álarczos rabok, 23. A pönitentiárhaus 
Würtenbergiában, 63. Melyik börtönrend-
szer lenne honosítandó, 85. A hallgató-
rendszer, 94. A párisi Prison de Mazas, 
109. A «Conciergerie» vagy börtön és 
fogság közti különbség, 113. Statisztikai 
észleletek a külhoni börtönök köréből, 
123. Nézetek a magánrendszer mellett 
és ellen, 135. A mai fogházaink, 1870. 
312. A bécsi fegyház leírása, 1876. 105. 
Az oktatás ügye a börtönökben); a Jog-
tudományi Hetilapban (1866. Pestmegyei 
börtönökről, A lipótvári fegy- és javító-
intézetről, Börtönfegyelem gyakorlásáról, 
Pozsonymegye fegyháza, A börtönmunka 
és tápbérbeadásáról, Pozsonyvárosi fegy-
ház, A míveltebb fegyenczekkeli bánás-
módról, Ingyen oktatásban részesítése a 
fegyenczeknek, A fegyházi lelkészek hiva-
tásairól, A javító-rendszerről, Testi fenyí-
ték női fegyházakban, Karczagi börtön, 
Debreczeni börtön, Pestvárosi börtön); 
Budapesti Közlöny (1867. 33. sz., 1868. 
39. Nyilvános számadás a börtön-könyv-
tárak részére tett adományokról, 1869. 
163. A börtön-könyvtár kezeléséről, A 
börtön-könyvtár kezeléséről Poroszország-
ban); Hon (1870. 8. sz. Spandaui fegyház 
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Poroszhonban, 246. Moibiti fegyház Ber-
linben, 1871.192. Fegyházi egylet gyűlése, 
1872. 175. Fegyházi töredelmezési rend-
szer, 1873. 176. Fegyházi munkaviszo-
nyokról); Magyar Jogászgyűlés Evkönyve 
(1872. Magánvádló közvádló helyébe lép-
het-e és mily esetben, 1874. A közvádló 
és védő jogköréből, 1877. Az elítéltetéssel 
a rendes büntetésen felül egyéb jog-
következmények kapcsolandók-e össze, 
A vádelv oly korlátlanul alkalmazandó-e, 
hogy a biróság a vádló indítványához 
kötve legyen, 1879. Az amerikai párbaj 
ellen); Közrendészeti Lap (1872. Fegy-
házi kényszermunka Dániában, Az elítélt 
fegyenczek feltételes szabadságolása, A 
munkácsi fegyházról, A tápozás hatósági 
fegyházakban, A dániai női fegyintéze-
tekről, Központi fegyházak szükségességé-
ről, A philadelphiai vagy magánrend-
szerről, 1873. Berlini rendőrség története, 
Központi fegyházi hatóság felállítása és 
szervezése, A magánrendszer mellett, 
A fegyházi lelkészek, orvosok és hiva-
talnokok kötelességeiről, A fegyenczláto-
gatásokról, Kisebb hatósági börtönök 
felügyelői, A férfi fegyenczek szabály-
rendelete, Paedagogiai levelek fegyház-
felügyelők részére, Pestvidéki börtönök, 
Javaslat a fegyházi munkáltatásról, A 
váczi fegyházban az osztályozás, 1874. 
Alakítsunk fegyházi egyletet, Fegyházi 
reformtörekvések, Fegyházi igazgatásról, 
Fegyházi egyes kellékekről, Külső és 
belső kellékekről, Fry Erzsébet a fegy-
házi irodalom terén, Czélszerű-e egy 
bizonyos rendszert alkalmazni, Fegyen-
czekrőli gondoskodás kiszabadulásuk ese-
tére, Fegyházi igazgatás ágazatairól, A 
philadelphiai fegyintézetről, Waldheimi 
fegyház főhivatalnokai szolgálati utasí-
tása, A fegyenczek tápozásáról, A fegy-
házi felügyelőnők szolgálati utasítása, A 
börtön-könyvtárak körüli elvek, Lüne-
burgi fogházfelügyelői képezde, A fegy-
házi munka üzletszabályai, Fegyencz-
óvoda fiatalok számára, Fegyenczóvoda 

alapelveiről, A börtönrendszer az új 
büntető törvényjavaslat keretében, A 
sachsenburgi javítóház fiatal fegyenczek 
számára, 1875. Fegyenczóvó- és rab-
segélyző - társulatokról, Szükséges-e a 
fegyházi munka ? A fegyházmunkák 
értékesítéséről, Börtönügyi reformtörek-
vések, A fegyházi munkáltatás, Az idő-
leges fegyházbüntetés leghosszabb tarta-
máról, A fegyenczek rehabilitatiójáról, 
Fegyházi kényszermunkáról, A fegyházi 
munkavezetőkről, A fegyházi munkál-
tatás gyári vagy kézmíves legyen-e ? 
Adatok az irhoni börtönrendszerhez, 
Paedagogiai levelek fegyházfelügyelők 
számára, A fegyenczek lelki és testi 
neveléséről, A fegyenczmunkabér oszta-
lékról, A munkaadás magán-hallgató és 
közrendszernél, Szolgálati szabályok a 
fegyintézetek számvevői részére, Szolgá-
lati szabályzat a női fegyház főfel-
ügyelőinek részére, A steini fegyház 
Ausztriában, Gr. Thun reform-nézetei); 
Szabolcsmegyei Közlöny (1874. 48. A 
börtön-könyvtárak használatáról, 54. A 
mária-nostrai női fegyház, 1875. 6. 
A schubbeni osztrák fegyház, 1877. 
3. A berlini rendőrfegyház és foglyai, 
10. Borsodmegye a fegyházi reform 
terén, 1878. 5. Borsodmegye börtönei a 
provisoriumban, 17. Nők a börtönben, 
41. A börtönökről az ókorban); Themis 
(1872. Waldheimi fegyházról, u. ott a 
női osztály, Fegyházi kényszermunka 
Dániában, Feltételes szabadonbocsájtás, 
Központi fegyházi hatóságról, 1873. Bör-
tönfelügyelőkről, Fegyőr képzőintézet Vá-
czott, Szekszárdi börtönök, Osztályozás 
a váczi fegyházban, 1874. Mária-nosztrai 
országos fegyház, Közös börtönrendszer 
ellen, A börtönkönyvtárak használatáról, 
Az elmebeteg fegyenczek elhelyezéséről, 
Borsodmegye a fegyházi reform terén 
1875. Nyitrai törvényszék börtönei, A 
steini fegyház Ausztriában, 1876. Model 
prisus, 1877. A magán- vagy az irhoni 
rendszer fogadtassék-e el hazai börtön-
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rendszerünkben ? Földmívelői telep kis-
korú elítéltek számára Oroszországban, 
1878. Belga gyermekjavítóházak, Prison 
deMazas Párisban, 1880. Azirhoni börtön-
rendszer hazánkban); Ellenőr (1877. nov. 
29. esti k. Rajnavidéki javító- és fegy-
intézet kiskorúak számára); Budapest 
(1878. 298. Conciergerie fogház Párisban, 
311. Mária-nostrai női fegyház, 327. A 
neudoríi női fegyház, 348. Budapesti 
rendőri fogház és dologház, 1879. 4. A 
budapesti kir. törvényszék vizsgálati bör-
tönei); Magyar Lapok (1879. 21. Fővá-
rosi fegyház); Fegyintézeti Lapok (1881. 
Irhoni rendszer szerint, hogy készíthetők 
el börtöneink ?); a temesvári történeti és 
régészeti Értesítőben (1881. Temes vár-
megye és Temes város czímere és ma-
gyarázata, 1882. Néhány Temes vár-
megyei községi pecsét magyarázata) ; 
Nagy-Kunság (1881. 43. Karczagi börtön, 
47. Jászkun-kerületi börtönök); Pesti 
Hirlap (1885. 192. A rendőri bíráskodás-
ról); Jog (1888. Az ügyvédi munkadíjak-
ról) ; a Törvényszéki Csarnoknak is 
munkatáxsa volt (1863.). Ezeken kívül 
több százra menő czikket irt a szépiro-
dalmi s humorisztikus lapokba ; továbbá 
történelmi, régészeti, politikai s vegyes 
czikkeket a szakközlönyökbe, napilapokba 
s 46 vidéki lapba ; így a Budapesti Ellen-
őrben egy évben (1892) húsz czikke jelent 
meg. — Munkái: 1. A helynevek magya-
rázója. Pest, 1861—62. Két füzet. (I. A. 
betűvel kezdődő helynevek, II. B. betűvel. 
Több nem jelent meg. 1853-ban kezdte 
gyűjteni a helyneveket, sikerült neki 
1861-ig 3—4000-et összeszedni.) — 2. 
Árpád sírja. Öt rajzzal. U. ott, 1862. — 
3. Amalazuntha. (Ocsai templom falfest-
ménye). ö. ott, 1863. (Különnyomat a 
Sürgöny, Hivatalos lapból). — 3. Pest, 
Pilis és Solt t. e. megyék tisztikarának 
örömünnepe. Kapi Ede negyedszázados 
hivataloskodása emlékére. U. ott, 1863, 
— 5. Attila sírja. U. ott, 1864. — 6. 
Pestmegye a régészet terén. U. ott, 1864. 

(Különnyomat a Sürgöny, Hivatalos lap-
ból.) — 7. Hazai fenyítő eljárásra vo-
natkozó szabályrendeletek. U. ott, 1864— 
1867. Két füzet. — 8. A hazai polgári 
eljárásra vonatkozó szabályrendeletek. 
U. ott, 1864. — 9. A külföldi fogházak, 
börtönrendszerei. Egy rajzzal. U. ott, 1865. 
— 10. 1843. évi magyar büntető törvény-
javaslat. U. ott, 1865. — 11. Az esküdt-
szék Magyarországon. U. ott, 1867. — 
12. Magyarországi népszokások. U. ott, 
1867. — 13. Fegyházi reform Magyar-
országon. 1868. — 14. Berlini bűnös 
világ. Bpest, 1873. (Különny. a Közren-
dészeti Lapokból.) — 15. Csörsz árka. 
Régészeti közlemény. Nyíregyháza., 1875. 
— 16. Erklärung ungarischer Ortsnamen. 
Bpest, 1877. — 17. Tizenhét törvényszéki 
védbeszéd. U. ott, 1879. — 18. Három 
országos női fegyház. Úti naplójából. U. 
ott, 1887. — Kiadásában és szerkeszté-
sében megjelentek Pesten : Jegyzéknaptár 
1865. évre ; Országos Naptár 1868. évre ; 
Budai Ferencz Polgári Lexikona 1866. 
Három kötet; Házi titoknok, levelező, 
1869.; Pap István, A fegyházi lelkész 
erkölcsi beszédei és imái, átdolgozta 
Szikszay Gyula, kiadta . . . Bpest, 1874. 
— Kéziratban Önéletrajza naplószerűleg 
megírva gyermekségétől 1887 végéig; 
mint jogász írta Werbőczy életrajzát és 
Hármaskönyve ismertetését, melyet tanára 
Wenzel Gusztáv az egyetemi könyvtár-
ban helyezett el ; Virágcsomó és szüle-
ményei, vígj. 1 felv. (előadták családi 
körben 1851); Nőm tied lehet, vígj. 1 
felv. olaszból ford. 1851., Házasság Isten 
dolga, eredeti színmű, Szókratész halála, 
színmű, olaszból ford.; Keresztesek, 
olaszból ford, színmű, mind a hármat 
1854. jan. 1. küldte be a nemzeti szín-
házhoz ; Mohácsi vész cz. drámáját 1855. 
aug. 29. küldte be a Tomory-pályázatra; 
Érettségi vizsga, bohózat, 1862. jan. 31. 
adta be a budai népszínházhoz; A 
táblabiró-világból, színmű (előadták 1886. 
márczius hó 18-án családi körben). — 
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Jegyei: R. E. S., + , r—-s. (az 60—60-as 
években). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX 
682. , 683. l a p . — Pesti Napló 1862. 186. s z . , 
1865. 148., 1867. 155. . 1874. 115. — Sürgöny 
1863. 208., 1864. 248., 1865. 206., 1866. 96. sz. 
— Fővárosi Lapok 1865. 239. s z . — Századunk 
1868. 182. s z . — Ungarischer Lloyd 1868. 193. 
— Nefelejts 1869. 16. Szám. — Hon 1871. 122., 
192. SZ., 1872. 156. — Budapesti Közlöny 1872. 
184. sz . — Szinnyei Repertór iuma. I . , Törté-
n e l e m 1. és 2. kö te t . — Moenich- Vutkovich, 
Magyar írók Névtára. Pozsony, 1876. 442. í. 
— JI. Lexikon V I I . 16., X I V . 1884. 303. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvésiet 1887. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Bpesti Ellenőr 
1893. 8. SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 495. 
1. II. P ó t l é k k . 1904. 520. 1. — Budapesti 
Hirlap 1899. 58. sz. — Önéletrajz i adatok é s 
gyászjelentés. 

Reszler Jeromos, zircz-cziszterczi-rendi 
áldozópap és tanár; Nagyszombatban 
végezte iskoláit; eleintén a gymnasium 
tanára, majd a szerzetes-növendékek 
elöljárója volt; 45 évig a szombathelyi 
és győri püspökmegyében lelkipásztor-
kodott; végre az ujoncz szerzetesnövendé-
kek mestere volt a szt-kereszti cziszterczi 
rendű kolostorban, hol 1823. okt. 15-én 
meghalt 92. évében. — Különös hajlama 
volt az alagyás versezéshez, már világi 
korában adta ki ezen nemben a hazai 
törvényeket; írt sok kisebb verses mun-
kát, melyek közül többet kinyomatott. A 
mint életírója említi, írt még egy erkölcsi 
theologiát szintén versben; a szent-
kereszti kolostor történetét is megírta két 
ívrét kötetben; úgy ezek is, mint leg-
több munkája kéziratban maradhatott, 
mert kiadott munkát tőle nem ismerek. 

Tudományos Gyűjtemény 1824. V I . 120. 1. 

Rétay Kálmán (hahodi), róm. kath. 
plébános, szül. 1865-ben, felszenteltetett 
1888-ban; jelenleg plébános Szirákon 
(Borsodm.) és a miskolczi róm. kath. 
nőegylet titkára. — Munkái: 1. Jelentés 
a miskolczi róm. kath. nőegylet 1897. 
évi működéséről. Az egylet VII. kimuta-
tása. Miskolcz, 1898. — 2. Hóvirág. 

Alkalmi lap. U. ott, 1900. (Bottlik Jó-
zseffel együtt.) 

Schematismus d ioec . cleri A g r i e n s i s 1906. 
41., 164. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányairól. 

Rétay Sándor (hahodi), kir. postafel-
ügyelő, temesvári posta- és távirdataná-
csos, R. József kincstári uradalmi pénz-
tári tiszt és berzéki Paulikovics Emília 
(Paulikovics Lajos írónak édes testvére) 
íia, szül. 1842. márcz. 1. Máramaros-
Szigeten; atyját 1846-ban elvesztvén, 
édesanyja nevelte ; iskoláit szülővárosá-
ban és Pesten végezte ; azonban tanul-
mányait súlyos betegsége (tüdővérzés) 
miatt félbe kellett szakítani, s édesanyja 
kieszközölte, hogy kinevezték postames-
ternek Gesztre (Biharm.), hol hat évig és 
pár hónapig működött. Midőn 1867-ben 
a magyar minisztérium megalakult, azon 
év aug. kinevezték Nagyváradra posta-
járulnoknak és miután félév múlva le-
tette a postatiszti vizsgát, postatisztté 
lépett elő. 1868. decz. mint fogalmazó 
és postaigazgatósági előadó Kassára köl-
tözött. 1871. postafelügyelővé neveztetett 
ki. Baross Gábor működése idején titkár-
nak, majd a posta és távíró egyesítése 
idejében Pécsre, az új posta- és táviró-
igazgatósághoz tanácsossá neveztetett ki. 
— Mint postamester és állami tisztviselő 
több czikket írt a Posta Közlönybe, főleg 
a postatakarékpénztár életbeléptetése, a 
távírda egyesítése érdekében ; később a 
posta-távíróhivataloknak városokban és 
községekben való elhelyezéséről, történeti 
háttérrel stb. — Munkája: A postai köz-
igazgatási és kezelési szabályok kézi-
könyve. Kassa (Sárospatakon nyomatott), 
1881. (2. bőv. kiadás. Kassa, 1883.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e és önéletrajz i 
adatok. 

Retchew Araik. — Munkája : Poetische 
Sünden. Mediasch. 1897. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Reteganul Popu János. L. Pop-Rete-
ganul János. 
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Réthly Ayital, a magy. kir. országos 
meteorologiai és földmágnességi intézet 
II. assistense, született 1879. május 8. 
Budapesten és itt végezte tanulmányait; 
előbb az ó-gyallai meteorologiai obser-
vatoriumnál volt alkalmazva; a magyar 
kir. országos meteorologiai intézet assis-
tensévé 1904. június 24. neveztetett ki. 
1901-ben meglátogatta a strassburgi föld-
rengési központi intézetnek observatoriu-
mát és egyúttal több más külföldi obser-
vatoriumot is megtekintett. 1903 óta a 
magyarországi földrengések feldolgozását 
végzi s újabban csak a földrengésekkel 
foglalkozik és gyűjti a régi magyar föld-
rengésekre vonatkozó adatokat. 1906 
elején két felolvasást tartott a hegyi 
observatoriumokról a turista-egyesület-
ben és az Erzsébet-népakadémián. — 
Az Időjárás czímű meteorologiai folyó-
iratnak 1900 óta rendes munkatársa. — 
Czikkei a Természettudományi Közlöny-
ben (1901. A hőmérséklet menete a 
magasabb légrétegekben, Az első föld-
rengésügyi kongresszus és a strassburgi 
földrengés-figyelő intézet, Elhasznált 
vasúti sínek felhasználása, A vihar-
ágyuzás múltjából, 1902. Sztereoszkópos 
távolságmérő, A nap működéséről, A 
tengeri hajók szénfogyasztása, 1903. A 
sárkány a meteorologia szolgálatában); 
írt még a meteorol. intézet Évkönyvébe 
(1903. Az 1903. évi magyarországi föld-
rengések), a Délmagyarországi Természet-
tudom. Füzetekbe (1904. A június havi 
hőcsökkenésről), a Földrajzi Közlemé-
nyekbe, a Turisták Lapjába, a Meteoro-
logische Zeitschriftba (1904. Resultate 
der Regenmessungen in Debundscha), a 
Mezőgazdák szövetkezetének Értesítőjébe, 
a Meteor, intézet ünnepi Emlékkönyvébe, 
az Aeronautaba, valamint a Hazánk, 
Pesti Hirlap és Magyar Hirlap cz. poli-
tikai napilapokba. — Munkái: 1. A föld-
rengésről és annak megfigyeléséről. Bpest, 
1899. — 2. Az ó-gyallai m. kir. országos 
meteorologiai és földmágnességi Obser-

vatorium könyvtárának név- és tárgy-
mutatója. U. ott, 1903. (Magyar és német 
czímmel és szöveggel; valamint ennek 
Pótjegyzéke 1904.) — 3. Japan mete-
orologiai szolgálata. U. ott, 19U0. — 4. 
Meteorologiai emlékek. U. ott, 1900. 
(Különny. az Időjárásból.) — 5. Romania 
meteorologiai szolgálata. U. ott, 1900. 
(Különny. az Időjárásból.) — 6. Jelentés 
a m. kir. orsz. meteorologiai és föld-
mágnességi intézet és az ó-gyallai köz-
ponti observatórium működéséről 1900— 
1904. ü. ott, 1901—1905. (Németül U 
ott, 1900—1905.) Tíz füzet. — 7. Egy 
100 éves naptárról. U. ott, 1901. (Kül. 
ny. az Időjárásból.) — 8. A földrengés-
ről és annak megfigyeléséről. U. ott, 
1901. (Különny. az Időjárásból). — 9. 
Meteorologiai szolgálat Boszniában és 
Herczegovinában. U. ott, 1901. (Különny. 
az Időjárásból.) — 10. Az aacheni 
meteorologiai observatórium és Aachen 
klímája, ü. ott, 1901. (Különny. az Idő-
járásból.) — 11. A Semmering vidékre 
tervezett asztrofizikai és meteorologiai 
Observatorium kérdéséhez. U. ott, 1901. 
(Kül. ny. az Időjárásból). — 12. Buda-
pest szélviharainak gyakorisagi értéke. 
U. ott, 1902. (Kül. ny. az Időjárásból.) 
— 13. Délsarki expedicziók. U. ott, 1902. 
(Kül. ny. az Időjárásból.) — 14. A 
dobogókői meteorologiai állomás. U. ott, 

1903. (Kül. ny. a Turisták Lapjából.) — 
15. A Bjelasnicán (Boszniában) lévő 
obszervatóriumról. U. ott, 1903. (Kül. 
ny. az Atmosphaerából.) — 16. Az 1903. 
évi magyarországi földrengések. U. ott, 
1904. (Magyar és német szöveg.) — 17. 
A földrengésjelző műszerekről. U. ott, 
1904. (Kül. ny. a Természettud. Köz-
lönyből.) — 18. Rendkívüli jégverés 
Ó-Gyallán. U. ott, 1904. (Kül. ny. az 
Atmosphaerából.) — 19. A babigagorai 
menedékház. U. ott, 1905. (Kül. ny. a 
Turisták Lapjából.) — 20. A napfény 
tartama a Dobogókőn. U. ott, 1904. 
(Kül. ny. a Turisták Lapjából.) — 21. 
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Magyarország legmagasabb meteorologiai 
állomása. U. ott, 1905. (Kül. ny. a Föld-
rajzi Közleményekből.) — 22. Az 1904. 
ápr. 4. földrengés U. ott, 1905. (Kül. 
ny. a Természettud. Közlönyből.) — 23. 
Jelentés az 1906. évben Magyarországon 
észlelt földrengésekről. I. évf. U. ott, 
1906. (Magyar és franczia szöveggel.) 
Ezen munkák részben fénynyom. képek-
kel és térképekkel vannak ellátva. — 
Szerkeszti az 1906. földrengések heti 
jelentését. 

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

Réthy Andor, ev. ref. lelkész szülő-
helyén Kálosán (Gömörm.). — Már theo-
logus korában egyike volt ama buzgó 
gömöri ifjaknak, kik elhatározták, hogy 
Tompa Mihálynak Rimaszombatban szob-
rot emelnek. E tárgyban sok lelkesítő 
czikket írt a Gömör-Kishontba, melynek 
állandó munkatársa volt. Irt költeménye-
ket, dalokat, balladákat, tárczaczikkeket is. 

Magyarország vármegyei. GÖmÖrmegye. Buda-
pest, 1906. 

Réthy András, róm. kath. lelkész és 
akadémiai tanár, született 1778-ban; a 
theologiát 1798-tól Pozsonyban hallgatta; 
fölszenteltetett 1802-ben; segédlelkész volt 
Somorján (Pozsonym.) több évig, utóbb 
mint a győri kir. akadémia görög nyelv 
tanára működött. Meghalt 1841. nov. 24. 
Budán. — Munkája: Lingua universalis 
communi omnium nationum usui acco-
modata. Yiennae, 1821. 

Tudom. Gyűjtemény 1820. I V . 40. 1. — Philo-
sophiai Pályamunkák I . 1835. 52 1. — M. Sión 
1886. 842. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zelliger, 
Eeryházi írók Csarnoka 434. 1. 

Réthy Dezső, iparkamarai titkár, szarvasi 
(Békésm.) származású, hol atyja kereskedő 
volt ; ugyanott tanult és érettségi vizsgá-
latot tett, mire gróf Csáky Albin gyer-
mekei mellé került nevelőnek. Majd később 
tanulmányait Budapesten bevégezve, az 
első hazai takarékpénztárnál vállalt hiva-
talt, a melyet azonban megrongált egész-

sége miatt oda hagyni kényszerült. Ekkor 
a hirlapírás szolgálatába állott. Munkájá-
nak : «Magyarország érdeke a Balkán 
félszigeten» sikere következtében állást 
nyert a budapesti kereskedelmi és ipar-
kamaránál. Itt sem volt sokáig maradása, 
mert a kamarában a vezetők germanizáló 
törekvése miatt nemzetietlen szellem ural-
kodott, megvált hivatalától és egy hírlapi 
czikkben leleplezte ezen üzelmeket; emiatt 
Steinacker Ödönnel pisztoly-párbaja volt. 
Azon időtáj t alakult a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara mely őt 
titkárának választotta. Ezen kamara .kö-
rül jelentékeny szolgálatokat tett; a 
kamara első évi jelentésében megvilá-
gította a Székelyföldnek jelenlegi köz-
gazdasági állapotát; a később kiadott 
kamarai jelentésekben is hű tükrét adta 
a Székelyföld legújabb közgazdasági álla-
potának. Figyelmet keltett a székely vas-
utak átépítése kérdésében előterjesztett 
memoranduma ; a második műegyetem-
nek az erdélyi részekben való felállítása 
iránt szintén ő szólalt fel. Ugyancsak R. 
fáradozásainak köszönhető a marosvásár-
helyi kereskedelmi esti szaktanfolyamnak 
létesítése, valamint az iparosok és ipari 
munkások kiképzésére szolgáló helyi bi-
zottság szervezése, melyeknek jegyzője és 
előadója volt. Különösen nagy munkát 
végzett az ezredéves kiállításkor a kerületi 
bizottság ügyeinek vezetése körül. Kiváló 
szolgálatot tett a kamarának az iroda 
újjászervezésével is. Az ipartestületeknek 
1890-ben Aradon és 1893. Miskolczon 
megtartott országos gyűlésein napirendre 
tűzött egyes kérdésekben előadó volt. 1895. 
febr. 15. öngyilkos lett Nagyváradon 31. 
évében. — Czikkei az aradi Alföldben 
(1885. Budapest és a vidék, 1886. 65. sz. 
könyvism., 227. Szeged és új színháza); 
a Magyar Kereskedők Lapjában (VIII. 
1888. Kereskedelmi érdekeink a Balkánon); 
az Iparügyekben (III. 1889. A gyáripar 
decentralisatiója, A hazai ipar és a magyar 
kereskedők, Iparfejlesztés hazai tőkével, 
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Népesség és ipar, IV. 1890. A szabadalmi 
ügy hazánkban, Vidéki központok); a 
Heinéből fordított 12 költeményét közli 
Sipos Soma az Egri Híradóban (1895. 42. 
sz.) —Munkája: Magyarország a Balkán 
piaczain. Statisztikai tanulmány. Bpest, 
1889. 

M. Könyvészet 1889. — 1895: Egyetértés 46. SZ., 
M. Hirlap 46'. SZ., Egri Hiradó 41. , 42. SZ. Hlaros 
vidék 9. s z . 

Réti Ferencz, 1803. — Czikke a Mára-
marosban (1887. 29—31. sz. Második 
József corregens és trónörökös Mára-
marosban 1773. közli Szilágyi István). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyából. 

Réthy Gyula, jogi doktor, ügyvéd. — 
Mint jogszigorló élénk irodalmi tevékeny-
séget fejtett ki a napi sajtóban ; a Bolond 
Istók Betők Gergölyének ő a szerzője. 
Jelenleg több napilapnak kecskeméti leve-
lezője. Van egy monologja is: Gyűlöld a 
nőket czímmel. 

Hornyik József, K e c s k e m é t i irók. K e c s k e m é t , 
1901. 

Réthy Imre. — Munkája: Belehrung 
undTarif der städtischen Accise-Gebühren-
Einhebung. Kronstadt, 1881. 

Gross, Julius, K r o n s t ä d t e r Drucke . Kron-
stadt, 1886. 

Réti János, énekszerző, kisasszonyi 
instructor. — Egy kézirat-kötetben (4rét 
116 levél a m. n. múzeumban) vannak 
18 levélre terjedő énekei 1663-ból; 
ebből és más hasonló énekeskönyvekből 
compilálta Kajoni a maga énekes gyűjte-
ményét (1676). R. is valószínűen nem 
csak egyszerű másoló, hanem szerző is, 
mert legalább néhány oly éneke, mely 
alatt neve áll, nem fordul elő énekes 
gyűjteményeinkben. 

Egyetemes Philologiai Közlöny 1893. 97. 1. 
(Erdélyi Pál.) 

Réti János, gazdaságintézeti rendes 
tanár, okleveles gazda, szül. 1849. júl. 17. 
Csongrádon; iskoláit Kecskeméten, Szé-
kesfejérvárt és Szegeden végezte s mint 

gazdasági gyakornok Károlyi Sándor gróf 
uradalmaiban töltött két évet; látogatta 
a debreczeni, keszthelyi s magyaróvári 
gazdasági felsőbb tanintézeteket s miután 
végbizonyítványt nyert, állami ösztöndíj-
jal külföldre utazott és hallgatója volt 
egy évig a hallei és heidelbergi egyetemek 
gazdasági fakultásainak. Állami szolgá-
latba lépett és tanított a felső népiskolá-
ban 1874-ben Kézdi-Vásárhelyt; ugyan-
azon évben áthelyeztetett Dicső-Szent-
Mártonba mint igazgató-tanító a felső 
népiskolához; gazdasági tanár volt Debre-
czenben 1876-tól; áthelyeztetett ugyan-
azon minőségben 1882. októberben Kolos-
Monostorra, hol jelenleg is működik; 
tanítja a talajismét, az általános és külön-
leges növénytermelést, rétmívelést, ég-
hajlattant, a gazdasági gépismét s az 
ügyirálytant; az intézet könyvtárosa ; a 
meteorologiai és árvíz-jelző állomás veze-
tője és a növénytermelési kísérleti tér 
kezelője. — Czikkei az Erdélyi Gazdában 
(1873. Eszmecsere a gazdasági szakokta-
tás szervezése tárgyában, 1874. Van-e a 
gazdatiszti pályán jövő ? 1884. Gyáripart 
az országnak); a Kolozsmonostori tan-
intézet Evkönyvében (1888. Néhány szó 
az orosz, román és magyar gabonater-
melés és forgalomról); a Köztelekben 
(II. 1892. 610. 1. A gazdasági szakokta-
tásról). — Munkái: 1. Miként emelhetjük 
gazdaságunk jövedelmét ? A földmívelő 
nép számára. Bpest, 1875. (2. jav. kiadás. 
U. ott, 1899. Falusi Könyvtár XV.) — 
2. A termőföldről, annak míveléséről és 
javításáról a gazdaközönség használa-
tára. U. ott, 1878. (Falusi Könyvtár 30.) 
— 3. Népszerű előadások a növény-
termelés köréből. Kolozsvár, 1884. — 
4. A trágyáról, a trágyázásról és a 
trágyakezelésről szükséges tudnivalók. 
Kolozsvár, 1888. (Erdélyi gazdasági egy-
let Könyvkiadó-Vállalata, 1. és 2. bőv. 
kiadás 1893., 4. bőv. k. 1899., 5. bőv. 
k. 1901. U. ott.) — 5. Szántás és vetés-
ről. Bpest, 1889. 25 ábrával. (Falusi 
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Könyvtár 36.) — 6. A burgonya- és 
czukorrépa-termelésről. U. ott, 1890. 
(Falusi Könyvtár 38.) — 7. A komló-
termelésről. Kolozsvár, 1894. (Erdélyi 
gazd.-egylet Könyvkiadó-Vállalata 25., 2. 
bőv. kiadás. U. ott, 1899., 3. bőv. kiad. 
U. ott, 1901.) — 8. A legjobb takar-
mányfüvek termesztéséről. 13 ábrával. 
U. ott, 1896. (Erdélyi gazdasági-egylet 
Könyvkiadó-Vállalata 29., 2. bőv. kiadás 
1899., 3. bőv. kiadás 1901. U. ott.) — 
9. A vetőmag-termesztésről. U. ott, 
1900. — 10. A kisgazda tanácsadója. 
Bpest, 1900. (Falusi Könyvtár 47.) — 
11. Kolozsvár időjárása az utóbbi 20 
évről (1881—1900). Helyi észlelések alap-
ján. Kolozsvár, 1902. — Szerkesztette a 
Szőlőszeti és Borászati Lap mezőgazda-
sági rovatát (Kassa, 1887 elejétől 1890 
végéig). 

Szinnyei Könyvészete. — Hl. Könyvészet 1888., 
1890., 1893—94., 1896., 1900. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
510. 1. — Bálás Árpád, Magyarország mező-
gazdasági szakoktatási intézményei. Magyar-
óvár , 1897. 103., 232. 1. 

Réti József. — Munkája: Tompa 
Mihály. Jellemrajz. Bpest, 1899. 

Hl. Könyvészet 1899. 

Réthi Lajos (vámosgálfalvi), nyug. 
kir. tanfelügyelő, Réthi Mózes, ev. ref. 
lelkész és Vályi Anna fia, szül. 1840. 
jan. 3. Erdő-Csinádon (Maros-Tordam.); 
11 éves korában Marosvásárhelyt a II. 
gymnasiumi osztályba vették föl; 1857-
ben tett érettségi vizsgát; azután még 
két évig maradt a kollégiumban, hol a 
bölcseleti tanfolyamot végezte, azután 
apja kivánságára a papi pályára lépett 
és 1859—61-ben Kolozsvárt a theologiait 
tanulta. Ezután egy évig gymnasiumi 
tanító volt ugyanott; innét kapott meg-
hívást br. Kemény György házához és 
nevelője lett br. Kemény Endrének, a 
költő s országgyűlési képviselőnek. 1865-
ben befejezvén az ifjú báró nevelését, 
az irodalomnak kívánta szentelni életét 
és megalapította a Növendékek Lapját, 

azonban pártolás hiánya miatt három-
negyed év múlva ezt megszüntette. 1866-
ban br. Huszár Károly házánál Abafáján 
vállalt nevelői állást. A függetlenség utáni 
vágy itt sem hagyta pihenni s már 1867-
ben Pestre tette át lakását, beim unkatársa 
lett a Vasárnapi Újságnak és néhány 
társával megindította a Jó Barát czímű 
néplapot, mely tisztességes jövedelmet is 
biztosított számára. A tanfelügyelőségek 
szervezésekor 1869-ben Brassó, Fogaras-
és Felső-Fehér vármegyék tanfelügyelő-
jévé nevezte ki br. Eötvös József minisz-
ter kir. tanácsosi czímmel. 1873-ban 
áthelyeztetett Hunyad és az akkor még 
létezett Zaránd vármegyék tanfelügyelő-
jévé Dévára, hol nagy tevékenységet 
fejtett ki Déva és Hunyad vármegye tár-
sadalmi és humanisztikus életében. Meg-
alapítója volt a Hunyad cz. vegyes tar-
talmú hetilapnak 1877. ápr. 17., melynek 
mindvégig buzgó munkatársa volt. Az 
Emke hunyadmegyei választmányának 
alelnöke, később elnöke lett. 1903. 
okt. 24. a hunyadmegyei ált. tanító-
egyesület megünnepelte hunyadmegyei 
tanfelügyelőségének 30 éves fordulóját, 
tiszteleti tagjának választotta s az orsz. 
Ferencz József tanítók-házánál nevére 
4000 koronás alapítványt tett. 1906. jan. 
nyugalomba vonult, mely alkalomból a 
népoktatás terén kifejtett buzgó és ered-
ményes működése elismeréseül ő fel-
sége a miniszteri osztálytanácsosi czímet 
adományozta neki. — Czikkei a Korány 
czímű zsebkönyvben (1861. Képek az 
életből és költemények); a Kolozsvári 
Albumban (1862. Költemények) ; az 
Ország-Tükrében (1863. Bolyai Farkas); 
a Korunk Tárczájában (1865. Egy nép-
dal és eredete) ; az Uj Korszakban 
(1865. Bolyai Farkasról); a M. Sajtóban 
(1865. Vak Laczi, a marosvásárhelyi 
Homér); a Magyarország Képekben cz. 
folyóiratban (1867. Czigánynépélet, 1868. 
Erdélyi szász népviselet, A székely nő,, 
üti képek a Székelyföldön: Kézdivásár-
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helytől a Szent-Anna tóig); a Hazánk 
és a Külföldben (1868. Beniczky Lajos 
honvédezredes); a Népiskolai Könyvtár-
ban (1868. Gyermekélet a harczos idők-
ből) ; a Vasárnapi Újságban (1868. Az 
•erdélyi unitáriusok, Conrád Mór az erdélyi 
szászok ispánja, AHora-világból: Hunyad-
vármegye folyamodása Magyarországhoz 
1790., Keresetre induló székelyek, A 
gernyeszegi népiskola, Takács János, Szol-
noki honvéd-emlék, Thury György halála, 
Tiboldi István, A városerdőben nyári 
ünnepnapon, Szász községi biró Erdély-
ben, 1869. Csordahajtás, Levantei keres-
kedés, Faáruló székely, 1870. Apja levele 
Bolyai Farkashoz, Mit tud a székely, ha 
rosszra adja a fejét, 1873. Marosvásárhely 
a philosophusok városa, Magyar nemze-
tiség Hunyad megyében, Tanuljunk az 
erdélyi szászoktól, A székelyföldi gyógy-
fürdőkről, Hosszú húsvét, Brassói román 
népszokások, 1874. A székely leányok 
Brassóban, 1877. Négy írónő egy család-
ból: Jósika Mária bárónő, Gyulai Józsefné, 
b. Dániel Polixéna, gr. Wass Ottilia, 
1880. Janku, a havasok királya, 1884. 
Párvivás, 1887. Brassói emlékeimből, A 
dévai királynapokról, 1904. Hegyek közül: 
alakok és esetek, 1906. Az öreg sírdogál, 
ra jz) ; a Néptanítók Lapjában (1874. Mi 
lesz a világból, ha mindenki tudós lesz? 
Életkép, A pálya és az elismerés, élet-
képi vonások néptanítóink köréből, 1875. 
A cebei kis kántor, 1876. Fogadhat-e el 
a tanító ajándékot tanítványai részéről? 
Népiskolai jutalmazások, 1877. A nép-
tanítók mellékfoglalkozása, 1879. Tan-
felügyelői levelek); az Igazmondóban 
(1877. 27. sz. beszély); a Magyarország-
ban (1879. 46. sz. Adatok Petőfi ifjúsá-
gához); a M. Polgárban (1884. 17. sz. 
Br. Nopcsa Lászlóról); a Szabadelvűpárti 
Naptárban (1884. és 1885-re Életképek); 
a Kolozsvárban (1887. 300. sz. Oda 
«Fenn» emlékezés, elmélkedés); aHunyad-
ban (1888. 45., 46. sz. Báró Jósika Géza 
emlékezete); írt még a Hon, Haza, Re-

form, Nemzet, Ország Tükre, Kritikai 
Lapok, Magy. Tanügy, Fővárosi Lapok, 
Budapesti Közlöny, Üstökös, Kolozs-
vári Közlöny, Kelet, Erdélyi Protestáns 
Közlöny czímű lapokba s az 1850 óta 
megjelent csaknem minden szépirodalmi 
vállalatba. — Munkái: 1. Szavalmányok 
növendékleányok számára. Kolozsvár, 
1862. — 2. Ifjúsági beszélyek. Függelékül 
két színmű. Pest, 1868. — 3. Komoly 
szózat a választókhoz. Függelékül : Észre-
vételek Skorpió röpiratára. U. ott, 1869. 
— 4. Megpihenés óráiból. Elbeszélések. 
Déva, 1882. (14 évig írt beszélyeinek 
gyűjteménye.) — Szerkesztette a Korány 
cz. zsebkönyvet, a ref. iskolai ifjúság 
dolgozataiból Kolozsvárt 1861-ben (báró 
Bánffy Dezsővel együtt); a Kolozsvári 
Albumot 1862-ben (br. Bánffy Dezső és 
Deák Farkassal együtt); a Növendékek 
Lapját 1865. ápr.—decz. Kolozsvárt; a 
Jó Barát cz. szépirodalmi és ismeret-
terjesztő képes lapot, mely havonként 
kétszer jelent meg 1867. okt. 1-től 1868. 
decz. 16-ig Pesten ; a Jó Barát cz. nagy 
képes naptárt 1870-re, szintén Pesten. — 
Jegyei: R—s. és R. L. (a Vasárnapi 
Újságban.) 

Néptanítók Lapja 1869. 401. , 1870. 401. 1. — 
Vasárnapi Újság 1879. 11. SZ. a r c z k . , 46. SZ. 
arczk., 1895. 24. sz. arczk., 1903. 44. sz. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Paedagogiai Plutarch. 
1887. II, 51. 1. k ö n y . arczk . — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 1895. 23. sz . 
a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 509. 1. 
— Vaday József, M a g y a r tanférf iak. Békés -
Csaba, 1896. f é n y n y o m . arczk . — Budapesti 
Hirlap 1906. 32. SZ. 

Réthy László, bölcseleti doktor, m. 
nemzeti múzeumi éremtári igazgatóőr, 
a m. tudom. Akadémia levelező tagja, 
szül. 1851, nov. 21. Szarvason (Békésm.), 
hol atyja R. Lipót az első békésvár-
megyei könyvnyomdát alapította 1846-
ban; ezzel később Békés-Gyulára, majd 
1858-ban Aradra költözött. R. elemi tanul-
mányait Aradon Nikodém János ev. lel-
kész iskolájában végezte, majd a szarvasi 
evang., később a pesti ev. ref. gymnasi-
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umban tanult. Felsőbb tanulmányait a 
budapesti és bécsi egyetemeken végezte, 
mint Rómer, Salamon. Budenz, Miklo-
sich, Karabaček, Müller Frigyes tanítvá-
nya. 1877—79-ben a békéscsabai polgári 
leányiskolánáltanított;onnét Aradra ment 
és történelmi tanulmányokkal foglalkozott. 
1880-ban bölcseleti doktorrá avatták. 1882. 
máj. 31. a m. n. múzeum érem-és régi-
ségosztályához nevezték ki írnoknak. 1885. 
decz. 18. segédőr, 1893. jún. 17. őr és 
1901-ben igazgatóőr lett. A m. t. Aka-
démia archaeologiai bizottsága 1883-ban 
a Corpus Nummorum Hungáriáé Árpád-
kori anyagának összegyűjtésével bízta 
meg, e czélból Nyugot-Európa nevezete-
sebb gyűjteményeit tanulmányozta. 1885-
ben a György Endrétől vezetett balkáni 
tudományos expedicziónak tagja volt. 
A m. tud. akadémia 1892. máj. 5. leve-
lező tagjává választotta. A m. történelmi, 
az országos embertani és régészeti, vala-
mint a m. néprajzi társaság igazgató-
választmányi tagja. 1900. jan. 5. a buda-
pesti egyetem bölcsészeti kara magán-
tanárrá képesítette. Tudományos munkás-
ságának legfőbb eredménye, hogy az oláh 
nyelv és faj keletkezésének és alakulásá-
nak kérdését megoldásához legközelebb 
hozta. Az 1901-ben megalakult mumis-
matikai társaság elnökének választotta. 
— Czikkei az Alföldben (1874. A poro-
szok régi nemzetisége, 1883. Bukuresti 
élmények, 1887. 45. sz. Egy aradi román : 
Alexi György a m. Akadémiában); a 
Magyarországban (1879. 65. sz. Magyar-
ország közepe : Szarvas irodalma 1848— 
49-ben, Szarvasi kalendáriom és Greguss 
Ágost, Aradi R. László névvel, Az orosz 
Attila); az Ellenőrben (1879. Ukkon-pohár 
és könyvism.); a Békésmegyei Közlöny-
ben (1880. Magyar kereskedők az Árpád-
korban) ; az Arch. Értesítőben (1882. 
Montenuovo hg. magyar éremgyűjtemé-
nye Frankfurtban, 1885. Magyar aranyak 
egy rajnavidéki leletben, 1886. Kiadatlan 
magyar érmek a nemzeti múzeumban, 

1887. A Dobóczky-féle oláh éremgyűjte-
mény, Ujabb utam az egyetemes magyar 
éremtári kiadvány érdekében, 1888. Az 
úgynevezett hunn-székely írás, 1891. 
Kiadatlan Árpád- s vegyeskori érmek, 
Redwitz Miklós Szörényi bán érmei, Ki-
adatlan magyar érmek, 1892. Az oláh 
Decebal - monda, Adatok a havaselvi 
vajdaság numizmatikájához, 1894. A* 
margitszigeti Árpádkori éremlelet, 1898.. 
Két Árpádkori temető Aradmegyében, 
Kis Károly aranyérme, 18y5. A Béla- és 
István-féle rézpénzekről, Déli szláv és 
oláh érmek a Weifert-féle gyűjtemény-
ben, A tisza-versenyi éremleletről); a 
Turulban (1884. A román királyság 
czímerei és színei, Oláh eredetűek-e a 
Hunyadyak ? 1885. Rákóczy állítólagos 
sírja a ferik-kőji temetőben); a Vasár-
napi Újságban (1885. A magyar archae-
ologiai kongressusból: Hampel, Lipp, 
Czobor); a Budapesti Hírlapban (1885. 
Vámbéry és a finnisták, 1887. 359. A 
svájczi «hunnok»); a Numismat. Zeit-
schriftben (Bécs, 1885. Noch einmal die 
Karolus- und Ludovicus - Florence) ; a 
Régészeti és embertani társulat Év-
könyvében (1886. Dáczia nemzetiségi 
viszonyai a rómaiság idején); az Erdélyi 
Híradóban (1888. Montenegro földje és 
népe, 3 czikk, Az uj Athéné, 3 czikk); 
az Ethnographiában (1890. A svájczi 
«hunnok», A székelyek és a magyar 
honfoglalás, Traján-Decebal tradicziók az 
oláhoknál, A magyar örmények, A tót 
név jelentése, Magyarországi spanyol 
telepek, 1891. A magyar nemzet alaku-
lása, Francziák és elszász-lotharingiak a 
magyarságban, Hunfalvy Pál helye az 
irodalomban, 1898. Magyarország és a 
szomszéd területek) sat.; a Bukaresti ma-
gyar képes Naptárban (1890. Román ele-
mek a magyar társadalomban); a Revue 
d'Orientben (1891. L'Origine des Romai-
nes) ; a Turisták Lapjában (1891. Az 
amateur-fotografiai kiállítás két érme); 
az Ethnol. Mittheilungen aus Ungarnban 
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{1891. Die Armenier in Ungarn, mutat-
vány «Magyar társadalom» cz. munká-
ból); a M. Hirlapban (1892. 286. sz. Az 
oláh Deczebál - monda); a Hunfalvy-
Albumban (1892. A magyar irodalom és 
az oláhok); a Századokban (1892. Oláh 
történeti kiadványok, 1893. könyvism.); 
a Hunfalvy Pál «Oláhok történetéhez» 
<1894. Előszó); Beöthy Zsolt, Képes 
Irodalomtörténetében (I. füzet. A magyar 
nemzet őskora); a Tagányival és Kádár-
ral írt megyei monográfiában (Szolnok-
Doboka megye néprajzi története); a 
Pallas Nagy Lexikonába ethnographiai 
és érmészeti czikkeket írt. — Munkái: 
1. Magyar pénzverő izmaeliták és Bes-
sarábia. Arad, 1880. Tábla rajzzal. (Ism. 
Egyetemes Philol. Közlöny 1881.) — 2. 
Anonymus az erdélyi oláhokról. Bpest, 
1880. (Ismerteti Századok 1880., Egyet. 
Philol. Közlöny, 1881. Bud. Szemle XXV. 
Erre Pascutiu Dénes válasza, A román-
oláh nemzet római eredete és nyelvének 
latinságáról. Arad, 1881.) — 3. Magyar 
styl. Bpest, 1885. (Ism. Bud. Szemle 
XLII., Pesti Napló 91. sz.) — 4. Die 
ungarischen Münzen des Fürstl. Mon-
tenuovo'schen Münzcabinets. Frankfurt, 
1886. Két kőnyom, táblával. — 5. Az 
oláh nyelv és nemzet megalakulása. 
Bpest, 1887. (Ism. Századok, Egyetértés 
187. 188., Gömör-Kishont 33., Alföld 
187., Salon VII., Ethnol. Mittheilungen, 
1888: Bud. Szemle LIV., Aradi Közlöny 
181., 182. 2. kiadás: Szabó Ferencz, 
Tört.-nép- és földr. Könyvtár XX. köt. 
Nagy-Becskerek, 1890.) — 6. A roma-
nismus Illyricumban. Székfoglaló. Bpest, 
1896. (Értekezések a tört. tud. köréből 
XVII. 12. Romanul ford. Costa János. 
U. ott, 1896.) — 7. Daco-Roumains o u 
Italo-Roumains ? Études historiques et 
philologiques. U. ott, 1897. (Különny. a 
Revue d'Orient et de Hongrieből, Ism. 
Ethnographia.) — 8. Corpus nummorum 
Hungáriáé. Magyar egyetemes éremtár. 
I. kötet 1. füzete. Árpádházi királyok 

kora. A m. tudom, akadémia archaeol. 
bizottsága megbízásából. U. ott, 1898— 
1899. 18 táblarajzzal. 2. füzet. Vegyes-
házi királyok kora. U. ott, 1906. — Mint 
a néprajzi társaság egyik alapítója szer-
kesztette az Ethnographia I. évfolyamát 
(1890.) — R. mint szatirikus költő Lőwy 
Árpád név alatt írt kéziratban elterjedt 
verseket. — Álneve és jegyei: Aradi R. 
László, R. L., r. 1. és r—y (az Ethno-
graphiában), R—y (a Vasárnapi Újság-
ban.) 

lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 
III. 78. 1. — ül. Könyvészet 1887., 1890., 1896.. 
1898—99. — Kiszlingstein Könyvészete. — A 
M. N. Hlúzeum (1802—1895.). Bpest, 1896.79. 1. 
— Pallas Nagy lexikona X I V . 510., X V I I I . 504. 1. 

Réth i Lipót, orvosdoktor, egyetemi 
magántanár, szül. 1857. jún. 18. Eper-
jesen (Sárosm.); a gymnasiumot szülő-
városában végezte 1857-ben, mire a 
bécsi egyetemre ment, hol 1880-ban az 
összes orvostudományok dektorává avat-
ták. 1881—83-ig műtőnövendék volt a 
bécsi egyetem I. oszt. sebészeti klinikáján 
és 1883—91. assistens az általános Pofi-
klinikán. Jelenleg gyakorlóorvos és egye-
temi magántanár Bécsben. Rosenthal 
családi nevét|1883-ban változtatta Réthire. 
— Czikkei a Wiener medicin. Presseben 
(1884. Casuistische Mittheilung aus der 
Abtheilung für Hals- und Brustkrankhei-
ten des Prof. Schnitzler, Zur Casuistik 
der Laryngitis haemorrhagica, Zur Casu-
istik der Lungensyphilis, 1885. Die Chrom-
säuere und ihre Anwendung als Aetz-
mittel bei Krankheiten der Nase etc., 
Zur Casuistik der Miliartuberculose des 
Kehlkopfes und des Rachens, 1886. Ueber 
Reflexneurosen, 1887. Die Behandlung 
der Kehlkopftuberculose mit phosphor-
sauerem Kalk); a Wiener klin. Wochen-
schriftben (1889. Ueber Pachydermia 
laryngis, 1890. Ein neuer Schiingen-
schnürer der Nasenrachen-Polypen, Die 
Verlegungen der Nasescheidewand und 
ihre Behandlung) sat. Munkatársa a 
Medicin. Lexikonnak és a barcellonai 
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Laryngol. Zeitschriftnak. — Munkái: 1. 
Diagnostik und Therapie der Kehlkopf-
krankheiten. Wien, 1891. — 2. Die 
Krankheiten der Nase, ihre Nebenhöhlen 
des Rachens. Mit 35 Abbildungen. U. 
ott, 1892. — 3. Experimentelle Unter-
suchungen über den Schwingungstypus 
und den Maschinismus der Stimmbänder 
bei der Falsettstimme. U. ott, 1896. kő-
nyom. táblával. 

Eisenberg, Ludwig, Das geist ige Wien. Wien, 
1893.11. 392. 1. —Századunk névváltoztatásai 
Bpest 1895. 188. lap és in. n. múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Réthi Mór, bölcseleti doktor, műegye-
temi rendes tanár, a m. tudom, akadé-
mia rendes tagja, szül. 1846. nov. 9. 
Nagy-Kőrösön (Pestm.); ugyanott végezte 
a gymnasiumot; főiskolai tanulmányait 
a bécsi műegyetemen kezdte s 1866-tól 
a budai József-műegyetemen folytatta, 
a hol 1869 őszétől kezdve három fél-
évig tanársegéd volt, aztán pedig ugyan-
annyi ideig Körmöczbányán a főreális-
kolában tanár. 1872—74-ben állami ösz-
töndíjjal a göttingai és heidelbergi egye-
temenjárt és az utóbbin bölcseleti doktorrá 
lett. 1874—86-ig a kolozsvári egyetemen 
az elméleti physika és a mathematika 
tanára volt. 1886 óta a budapesti József-
műegyetemen működik, még pedig 1891-ig 
mint a mathematikának, azóta pedig az 
analytikai mechanikának tanára. A m. 
tudom. Akadémia 1878. jún. 14. levelező, 
1900. máj. 4. rendes tagnak választotta. 
1870-ben Rothbaum családi nevét Réthire 
változtatta. — Czikkei a m. tudom. Aka-
démia Értesítőjében (1874. A diffractio 
elméletéhez); a Kolozsvári Orvos-Termé-
zsettudom. Társulat Értesítőjében (1879. 
A hydrodynamikai nyomás képlete lapra 
és ékre levezetve Hirschhoíf módszere 
szerint, 1880. Elméleti vizsgálatok a rez-
géstan köréből, 1884. A sarkított fény 
polárosítása); a Poggendorff Annalenjei-
ben (XII. 1880. Theorie d. Reflexion und 
Brechung, Ueber die Polarisation d. gebeug-

ten Lichts); a Természettudományi Köz-
lönyben (1884. Az elhajlított fény polá-
rozása, 1890. A végszerűen egyenlő terü-
letekről, 1892. A kinematikai alapfogalmak 
megállapítása, a gravitáczió, az elektro-
mosság, a mágnesség, a fény elméletének 
közös alapon való tárgyalása, 1894. Folya-
dék sugarak, 1895—96. A legkisebb akczio 
elve, 1899. Az erők egyensúlyának fölté-
telei)'; a m. tud. Akad. Értesítőjében (1885. 
Megjegyzések Fröhlich Izor lev. tag dolgo-
zatához: Kritikai megjegyzések az elhajlott 
fény elméletéhez, ugyanaz német fordítás-
ban a Wiedemann Annalenje XXIV. köte-
tében, 1894. A végszerűen egyenlő terü-
letek elméletéhez, ugyanez németül a 
Berichte aus Ungarn és Mathem. Annalen-
ben); a Mathem. és Physikai Lapokban 
(1894. A súrlódás elméletéhez, 1903. Bolyai 
János «Ujj, más világának» ismertetése); 
a Berichte aus Ungarnban (1894. Flüssig-
keitsstrahlen in incompressiblen reibens-
losen Flüssigkeiten, 1896. Über das 
Princip der kleinsten Action, Über das 
Princip der kleinsten Action und über 
das von Hamilton) ; a Mathem. és Ter-
mészettudom. Értesítőben (1895. A leg-
kisebb actio elvéről, 1896. A legkisebb 
actio elvéről és a Hamilton-féle elvről, 
1897. Súlyos folyadék sugarakról, 1902. 
Az actio elve és a mechanikai variatio 
elvek azon osztálya, a melyhez tartozik, 
széhfoglaló értekezés); a Mathem. Annalen-
ben (LIX. 1905. Das Ostwaldsche Princip 
vom Energieumsatz in der Mechanik). A 
Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa 
volt. — Munkái: 1. A diffractio elméle-
téhez. Bpest, 1874. (Értekezések a mathem. 
tud. köréből III. 5.). — 2. A kerületre 
redukálható felület egészletek elméletéhez. 
U. ott, 1874. (Értekezések a mathem. tud. 
köréből III. 7.). — 3. A három, méretű 
homogén tér (u. n. nem euklidikus) sík-
tani trigonometriája. U. ott, 1875. (Érte-
kezések a mathem. tud. köréből IV. 7.). 
— 4. A propeller és peripeller felületek 
elméletéhez. U. ott, 1875. (Értekezések a 
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mathem. tud. köréből IV. 8.). — 5. A 
fény törése és visszaverése Neumann 
rendszerének általánosításával és bővíté-
sével, székfoglaló értekezés. U. ott, 1880. 
(Értekezések a mathem. tud. köréből VII. 
15.). — 6. A sarkított fényrezgés elhajlító 
rács által való mozgatásának magyarázata 
különös tekintettel Fröhlich észleleteire. 
U. ott, 1880. (Értekezések a mathem. tud. 
köréből VII. 16.). — 7. Folyadék-sug arak. 
U. ott, 1894. (Értekezések a mathem. tud. 
köréből XV. 4.). — 8. Über schwere 
Flüssigstrahlen. U. ott, 1898. (Különny. 
a Mathem. u. Naturw. Berichte aus 
Ungarnból). — Kiadta bolyai Bolyai 
Farkas: «Tentamen juventutum studiosam 
in elementa matheseos» cz. művének I. 
kötetét. Bpest, 1897. König Gyulával, a 
II. kötetét Kürschák és Tötössy társasá-
gában a m. tudom, akadémia megbízásá-
ból. — Kőnyomatban: Mechanika. R. 
és ifj. Szily Kálmán előadásai és gyakor-
latai alapján jegyezte Szűcs Sándor. 
Bpest, 1898. 4rét 300 lap; Ugyanaz, je-
gyezte Windisch István, 4rét 288 lap ; 
Ugyanaz, összeálította Enyedi Béla, Bpest, 
1904. 8rét 601 lap. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szily Kálmán, A 
kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói. 
Bpest , 1883. 75. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Egyenlőség 1891. 
11. SZ. — Zichy Hermann g r ó f é s Derestye Gy. 
M., Magyar Zsidók a millenniumon. Bpest. 
1896. 150 1. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 510. 1. — Ország- Világ 1899. 39. SZ. 
arczk. 

Réthy Pál, orvosdoktor és városi 
orvos, szül. 1809-ben Szarvason (Békés-
megye) ; atyja Schlotterbek N. Stettinből 
(Würtemberg) a XVIII. század végén jött 
hazánkba. R. szülővárosában kezdte 
tanulását, majd a mezőberényi algym-
nasiumban és Pozsonyban végezte, hol 
mint bölcselethallgató a magyar nyelvet 
előadta, mellesleg nevelősködött. A pesti 
egyetemen hallgatta az orvosi tudomá-
nyokat ; 1836-ban lett orvosdoktor és 
Fabiny Theofil assistense. Még azon év-

ben mint első orvosdoktor költözött 
B.-Csabára (addig ott csak sebész volt). 
Sokat tett a védhimlőoltások népszerű-
sítése érdekében, ő maga 25,000-nél 
többet oltott be, s hogy Békés-Csabán 
kórház alakult, az ő érdeme ; ennek alap-
ját 1854-ben ő vetette meg 100 forinttal 
és sok beszédet tartott a városi és egy-
házi gyűléseken. Mint városi főorvos 
1873-ban a kolera körül tanúsított kitartó 
fáradozásaért Békésmegye főispánja tisz-
teleti főorvossá nevezte ki és a király 
1882-ben arany érdemkereszttel jutal-
mazta. Időközben Schlotterbek családi 
nevét Réthyre változtatta. Meghalt 1896. 
ápr. 20. Békés-Csabán. — Czikkei a Tár-
salkodóban (1846. 9. sz. Békéscsabai 
casino); a Zeitschrift für Natur- und 
Heilkundeban (1852. Über einige medi-
cinische Missbräuche als Narrheiten be-
trachtet, in Ernst und Scherz, Auscul-
tation und Percussion - Homoeopathie, 
Mesmerismus, Über die alzugrosse Sterb-
lichkeit der Neugebornen besonders auf 
dem Lande, Über die Belohnung der 
Medicinalpersonen in Ungarn, 1853. Bei-
träge zur Reform des Medicinalvvesens 
in Ungarn); az Arad cz. lapban (1864. 
114. sz. Néhány történeti adat az oláhok-
ról mint románokról) ; a Békésmegyei 
Közlönyben (1879. 14., 15. sz. A pestis 
Magyarországban a mult század elején). 
— Munkái: 1. Szegényeket ápoló- és 
kórintézet felállításáról Békés-Csabán. 
Szarvas, 1847. — 2. Az önnemzés. (Gene-
ratio aequivoca.) A növények, állatok és 
emberek őseredeti keletkezése. Több tudós 
természetvizsgáló után. Pest, 1869. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Békésmegyei Köz-
löny 1896. 33. s z . és g y á s z j e l e n t é s . 

Réthy Pál, ev. ref. lelkész Golopon 
(Zemplénm.). — Czikkei a Sárospataki 
Füzetekben (1864. Adalék a csehországi 
magyar prot. papok történetéhez, 1868. 
Egyházi szertartást illető törekvések 
Angliában, Athanasius élete s különösen 
az Arianizmus elleni küzdelem, A Luther-

26. iv sajtó alá adatott 1906. márczius 18, 
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emlék leleplezése Wormsban jún. 24— 
26.); a Budapesti Szemlében (Uj F. XV. 
1869. Commenius és a tanügyi realismus). 

Tóth Sámuel, A m a g y a r o r s z á g i e v . r e f . 
egyház Egyetemes Névtára. Budapest, 1887. 
168. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Rétlaky Ferencz. — Munkái: 1. 
Gyász-dal, ő felsége Erzsébet királyné 
élete, szenvedései és halála. Budapest 
(1898. Költemény és próza). — 2. A 
honfoglalás. Történeti elbeszélés. U. ott, 
1899. (M. nép- és ifjúsági Könyvtár 35 ). 
— Magyar költeményszöveget ír t : Auf 
der Hochzeitreise cz. Neuer J. zeneszer-
zeményéhez. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Retteg D. — Munkája: Abhandlung 
von der Hundswuth. Pest, 1814. 

Petrik Bibliogr. 

Retteg Ferencz Lőrincz, bölcselet- és 
orvosdoktor, Pest, Pilis és Solt megyék 
főorvosa. — Munkái: 1. Rationes seu 
decas relationum annuorum medico phy-
sicarum ad inclytam universitatem comi-
tatuum Pest, Pilis et Solt articulariter 
unitorum conpetenti tempore perrectarum 
ab eorumdem ordinario-physico. Budae, 
1807. — 2. Az színes halál, vagyis az 
szörnyű elevenen való temettetés elkerü-
lésére példák által oktató könyvecske, 
melyet közhaszon végett gyűjtött s írt. 
U. ott, 1809. — 3. De typho nosocomiali 
contagioso prima secuii hujus annorum 
decade in inclytis articulariter unitis 
Hungáriáé comitatibus Pest, Pilis et Solt 
iterata vice grassato, cum adjunctis 
quibusdam Reflexionibus de statu ner-
voso, seu, neurosi d isserui t . . . Pestini, 
1812. — 4. Az álhalottak, vagy is : az 
elevenen eltemettetésnek borzasztó pél-
dái . . . után újra szerkeszté Sz(ekrényesy) 
E. Pest, 1835. 

Szinnyei Könyvészete. 
Rettegi (Pullhri) András. — Munkái: 

De justiflcatione, De antichristo, De 
vanitatibus Bellarmini. Heidelberg, 1609. 

Koncz József szives közlése. 
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók. XI 

Rettegi György (kis-budaki), megyei 
alispán, R.'jlstván alispán és Csegezi Judit 
fia, szül. 1718-ban; Doboka vármegyének 
előbb pénztárnoka, utóbb 1768—1771-ig 
alispánja volt. Meghalt 1786-ban. — 
Emlékiratait (1718—1777) Torma Károly 
adta ki a Hazánkban (I. 1884. Közélete 
eseményeit s hazája akkori társadalmi 
viszonyait érdekesen ecseteli; genealógiai 
jegyzetei nagybecsűek; kora szokásait, 
viseletét s viselkedését híven jegyzi fel; 
Erdély akkori magasabb köreinek életét, 
erényeit és hibáit élénken írja le, sőt 
pikánsabb adatok följegyzésével se fukar-
kodik. «A XVIII. századi memoire-iro 
dalműnk valóságos gyöngye», írja Torma. 
Az eredeti kéziratot R. unokája R. Sámuel 
adta át Tormának, ki azt az Erdélyi 
Múzeumban helyezte el). 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 
687., 689. 1, 

Rettig Ferencz Xavér, orvosdoktor, 
budai származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica sistens caput obsti-
pum. Budae, 1783. 

Szinnyei Könyvészete . 

Rétyi Mihály, járásbíró, volt ország-
gyűlési képviselő, született 1846-ban 
Taraczközön (Máramarosm.); a gym-
nasiumot Máramaros-Szigeten bevégez-
vén, a jogi tanfolyamot Nagyváradon 
hallgatta, azután a máramarosmegyei 
tisztikarba lépett; innét 1872-ben a kir. 
törvényszékek felállításakor Husztra al-
járásbíróvá neveztetett ki, 1877-től pedig 
Técsőn mint járásbíró működölt; 1896-
ban és 1901-ben ugyanott országgyűlési 
képviselővé választatott. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban, programm- és 
beszámoló beszédei pedig a helyi lapok-
ban vannak. 

Sturm Albert. Országgyűlési Almanach 
1901—1906. Bpest, 1901. 347. 1. — Vasárnapi 
Újság 1901. 49. sz. arczk. 

Reuschel Frigyes, rajztanár, született 
1853. április 7. Weichenzellben (Bajor-
ország) ; Ansbachban a latin- és ipar-

27 
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iskolát látogatta, azután Nürnbergben az 
iparművészetit. 1875. febr. 12. meghív-
ták a szász-sebesi gymnasiumhoz rajz-
tanárnak. Miután 1881. szept. 8. saját 
kérelmére elbocsájtatott, Romaniába köl-
tözött és 1888. okt. 11. Crajovában meg-
halt. — Munkája : Die ev. Pfarrkirche in 
Mühlbach. Mit 7. photo-lithographischen 
Illustrationen. (Különny. a szász-sebesi 
gymnasium Programmjából.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller - Lex ikon. 
IV. 358. 1. 

Reusner György (reissenfelsi), nagy-
szebeni polgár; atyja R. György ugyanott 
városi tanácsos volt; R. a törvénytudo-
mányban képezte magát és 1693—95-ben 
Wittenbergában tanult. 1702-ben a városi 
tanács tagja volt és Reissenfels előnévvel 
nemességet kapott. 1703-ban, midőn a 
népszámlálásnál Kolozsvárt működött, a 
környéken kilovagolva máj. 11. a lóról 
leesett és meghalt. — Munkái: 1. Foe-
eundam Transylvaniae laetitiam Super 
auspicatissima festivitate & festiva Nup-
tiarum solennitate Víri Magnifici. . . Dn. 
Valentini Franck . . . Sponsi Cum Nobi-
lissima . . . Anna Maria Rosenaueria . . . 
Anno 1693. Cibinii Transylvanorum cele-
brata . . . exprimere conatus est Magni 
Frankiani Nominis Perpetuus Admirator... 
Wittebergae. — 2. Positionum Juris Feu-
dális exercitatio Quarta: De Feudis Im-
propriis, Quam Praeside Casparo Henrico 
Hornio . . . D. XIX. Augusti M.DC.XCIII. 
. . . publice defendet. U. ott. — 3. Ad 
Jus Statutarium Saxonum In Transyl-
vania Exercitatio Prima. Quam Praeside 
Jo. Henr. Bergero . . . Publice disquisi-
tioni subjicit M.DC.XCIV. U. ott. — 4. 
Commentatio Succincta Ad Jus Statutarium 
Saxonum in Transylvania, Una cum textu 
locis debitis inserto. U. ott, 1695. (Tulaj-
donképen 3 Exercitatióból áll, melyeket 
R. 1694. és 1695-ben Berger János Henrik 
elnöklete alatt tartott s melyek akkor 
külön-külön czímlapokkal megjelentek. 
Új czímlappal és az ajánlás elhagyásával 

újra kiadva: Exercitatio Prima 1—128. 1., 
II. 129—344. 1., III. 345—416. 1. Witten-
berga, 1722. Ezen,munkát fia, R. György 
is kiadta Lipcsében 1744-ben). 

Benkö, T r a n s s i l v a n i a I I . 521. 1. — Katona, 
História Critica XXXIX. 995. 1. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon III. 109. 1. — Petrik 
Bibliogr. — Szabó — Hellebrant Régi M. 
Könyvtár III. 2. rész 448., 449., 470. és 485. 1. 

Reusner János György (reissenfelsi), 
előbbinek fia, szül. 1699. máj. 16. Nagy-
szebenben ; 1719-től 1723-ig a hallei és 
vittenbergai egyetemen tanult; mint al-
jegyző kisérte friedenbergi Kinder polgár-
mestert bécsi küldetésében ; később vá-
rosi tanácsos volt Nagy-Szebenben, hol 
1748. ápr. 16. meghalt. — Kézirati mun-
kái : Religiosa Nationis Saxonicae in 
Transilvania, sex capitibus distincta; 
Fragmenta ad Históriám Nationis Saxo-
nicae facientia. (A szebeni s azon kívüli 
Comeseket Aristaldus és Albertustól 1272-
től egész Teutsch Andrásig, a ki 1711. 
szept. 3. iktattatott be hivatalába. Máso-
lata megvan a Heydendorf-féle kézirat-
gyűjteményben). — Kiadta atyjának: 
Commentatio succinctaad Jusstatuarium... 
cz. munkáját Lipcsében 1744 ben. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. i l l . 1 
— Petrik Bibliogr. 

Reusz Frigyes (ráthonyi), orvosdoktor, 
R. Henrik és Flesch Emma fia, szül. 
1873. ápr. 26. Budapesten ; középiskoláit 
és egyetemi tanulmányait ugyanitt vé-
gezte ; azután három évig külföldön 
(Heidelberg, Strassburg, Berlin, majd 
London és Páris) tartózkodott. Hazajöve-
tele után egy ideig Laufenauer mellett 
az elmegyógyászati klinikán mint díjtalan 
gyakornok működött. 1903-ban a köz-
ponti idegrendszer élettana cz. előadási 
tárgygyal magántanárrá képesíttetett: Je-
lenleggyakorló-orvos Budapesten. —Czik-
kei a Természettudományi Közlönyben 
(1899. Az asztalkopogtatás magyarázata, 
1901. Az alkohol hatása a szervezetre, 1902. 
Kisagyi műtétek galambokon); a Mathem. 
és Term. tud. Értesítőben (1901. A spalax 
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hungaricus központi idegrendszerének 
szerkezete); a M. Orvosi Archivumban 
(1903. A Golgi-féle methodus használható-
ságának határai a központi idegrendszer 
physiologiájában és pathologiájában, 1905. 
Adatok a galamb kisagyvelő boncztaná-
nak és élettanának ismeretéhez). — 
Munkái: 1. Landry-féle felhágó hüdés 
egy esete. Közlemény a berlini egyetem 
II. belgyógyászati klinikájáról. Budapest, 
1899. (Különyomat az Orvosi Hetilapból). 
— 2. Icterus és súlyosabb jellegű ideg-
rendszeri tünetek. Közlemény a buda-
pesti m. kir. tudom, egyetem elmekórtani 
klinikájáról. U. ott, 1901. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 3. Zur Kenntniss 
der postmortalen Cysten, recte Blasen-
bildung im Gehirn. U. ott, 1901. (Külön-
nyomat a Pester Med. Chirurg Presse-
bői). — Munkálatai részben németül és 
francziául is megjelentek a külföldi folyó-
iratokban. 

Önéletrajzi adatok és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Reuss Gusztáv, orvosdoktor, született 
1818. jan. 4. Nagy-Rőczén (Gömörm.), 
hol atyja R. Sámuel ág. ev. lelkész és 
természetbúvár volt, ki fiát a füvészet 
ismereteiben oktatta s előkészítette az 
orvosi pályára; R. Rozsnyón tanult, 
azután a humaniorákat Pozsonyban be-
végezve, Pestre jött az egyetemre, hol 
az orvosi tudományokat hallgatta, melles-
leg azonban a botanikában is képezte 
magát. Bécsben folytatta orvosi tanul-
mányait, hol orvosdoktori oklevelet nyert. 
Hazájába visszatérve, az orvosi gyakor-
lat mellett szenvedélylyel foglalkozott 
hazája flórájával. 1844-ben Moskoweczre 
ment orvosnak. 1848—49-ben a sűrűn 
jelentkező sebesültek gyógyításával volt 
elfoglalva. 1851-ben Nagy-Rőczére hívták 
meg városi tiszti orvosnak, hol súlyosan 
beteg atyját is ápolta; e mellett folyto-
nosan foglalkozott füvészeti tanulmá-
nyaival és számos ezen tudományágra 
vonatkozó czikket közölt. Meghalt 1861. 

január 12. Nagy-Rőczén. — Munkája: 
Kvéta slovenská čili opis všech jevno-
snubných na slovenská divorostaucich a 
mnohý zachradnich zrostlin podlé sau-
stavy De Candolle-ovy. S pripojeným 
zrostlinárŕskym násvoslovím, slovnikem 
a návodem k určitbé zrostlin podlé 
saustavy Linné-ovy. Selmeczbánya, 1853. 
(Tót Flóra, člZ clZ cl felső megyékben 
vadon termő 2000-nél több növénynek 
ismertetése.) — Kéziratban tót etymolo-
giai szótárhoz bő anyagot hagyott hátra, 
úgyszintén gazdag növénygyűjteményt. 

h'anitz, Aug., Versuch einer Geschichte der 
ungarischen Botanik. Halle, 1865. 229. 1. — 
Bericht über die österr. Literatur der Zoolo-
gie, B o t a n i k . . . Wien, 1855. 93., 115., 177.1. 
— Slovenské Pohlady 1888. 1. s z á m . — Petrik 

Bibliogr. — Vlček, Jaroslav, Dejiny Litera-
túry Slovenskej , Turócz-Szent-Márton, 1890. 
116., 183., 271. 1. 

Reusz József, az esztergomi takarék-
pénztár igazgatója, mely intézetnél 1873— 
1892-ig titkár, 1890. máj. 6-tól helyettes 
igazgató volt és 1891 decz. 30. valóságos 
igazgatónak választatott. — Munkája: 
Az esztergomi takarékpénztár ötven éves 
története 1844—45. évtől 1895. évig. Bpest, 
évn. Számos fénynyom. képpel és arcz-
képpel. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 
Reuss Sámuel, ág. ev. tiszakerületi 

adminisztrátor, szül.1783. szept. 8. Zólyom-
Lipcsén R. János és Coroni Mária pol-
gári szülőktől; tanulmányait Osgyánban 
(Gömörm.) kezdette, a felső osztályokban 
Késmárkon folytatta, a theologiai tanfo-
lyamot pedig Pozsonyban végezte. 1805. 
okt. 16. iratkozott be a jenai egyetemre. 
Külföldön Kriesbach, Eichstädt tanárokkal 
és Goethevei megismerkedvén, a mineralo-
giai társulatnak titkára és a latin társaság-
nak rendes tagja lett. Az 1806. okt. 14. 
Napoleon ellen vívott ütközetben a porosz-
németekkel jelen volt. Németországból 
hazatérve, Beszterczebányán conrector-
nak választották; innét 1807. szept. 10. 
Schulek Mátyás tiszolczi lelkész hívta 
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meg segédlelkésznek. 1809 óta a kis-
honthi esperességbeli Kraszkón mint lel-
kész öt évig működött. 1812-ben a nagy-
rőczei egyházba ment át rendes lelkész-
nek; itt 15 évig hivataloskodott. A gömöri 
esperesség al-, majd főesperesévé válasz-
totta meg; egy ideig kerületi jegyző is 
volt. A szabadságharcz után 1850 febr. 
15-dikén az osztrák császári kormány 
tisza-kerületi adminisztrátorrá nevezte ki. 
Meghalt 1852. deczember 22. — Munkái: 
I. Ueber die Kirchen-Disciplin bei den 
Protestanten . . . — 2. Das Privile-
gium-fori bei den Protestanten in Ungarn 
. . . — 3. A garamiak egyházi törté-
nete (tótúl). — 4. Ornithologie . . . — 
5. lieber Begräbnisse und Begräbnissör-
ter . . . — 6. Ueber Alter thumer . . . 
— Sat. (Ily hiányosan adja Hörk a mun-
káinak czímét.) 

Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 130. 
1. ( í íevét Reisznek írja). — Eürk József, Az 
ev. Tisza-kerúlet püspökei. Kassa, 1888. 90. 
1. — Slovenské P o h l a d y 1888. 1. s z . — Abel-
}lokos, Magyarországi tanulók a jénai egye-
temen. Bpest, 1890. 92. 1. 

Reussius Dávid, ág. ev. lelkész Kör-
möczbányán, querfurti származású. — 
Munkája: Fünffzehen Trostreiche Pre-
digten, über die Seuche der Pestilenz 
vor den Haubt Obern in der Bergstadt 
Cremnitz im 80-ten Jahre als die Seuche 
regierte. Nebst Sermon von weiland 
Thomas Froelichii zu Kaschau. Leipzig, 
1581. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 1. rész 206. 1. 

Reuter Camillo, orvosdoktor, ideg- és 
elmeorvos, egyetemi klinikai tanársegéd, 
R. Károly bányamérnök és harkányi 
Schiller Franciska fia, szül. 1874. febr. 
I I . Resicza-Bányán (Krassó-Szörénym.); 
iskoláit u.-ott, Aninán, Temesvárt és 
Budapesten végezte, hol 1901-ben orvos-
doktori oklevelet nyert. 1901 óta az 
egyetem elmekórtani klinikáján működik. 
— Munkái: 1. Az elmekórtan haladása. 
Budapest. 1902. (Különnyomat az Orvosi 

Hetilapból.) — 2. A terhesség alatt fejlő-
dött elmezavar. U. ott, 1903. (Különny. 
a Gyógyászatból.) — 3. Adatok az 
elmebajok casuistikájához. (Kataraktás, 
eclampsias elmebajok.) U. ott, 1903. 
(Különny. az Orvosi Hetilap «Elme- és 
Idegkórtan» czímű mellékletéből.) — 4. 
Periodusosan ismétlődő hysteriás depres-
siós állapotok. U. ott, 1904. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 5. Casuistikus és 
therapiás közlemények a budapesti kir. 
tudom, egyetemi elmekórtani klinikáról. 
Isopral, újabb altatószer. U. ott, 1904. 
(Különny. az Orvosi Hetilap «Elme- és 
idegkórtan» cz. mellékletéből.) — 6. Két 
ritkább tünet elmebetegeknél. U. ott, 1904. 
(Különny. az Elme- és Idegkórtanból.) — 
7. A gyöngeelméjüség alapján fejlődő 
elmezavarok. U. ott, 1905. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 8. Ujabb tenyéri 
reflex. U. ott, 1905. (Különny. az Elme-
és Idegkórtanból). — 9. Közlemények a 
budapesti kir. tud.-egyetem elmekórtani 
klinikájáról.(Szent János-közkórház elme-
beteg-megfigyelő osztálya.) A maretinről. 
U. ott, 1905. (Különny. az Elme- és 
Idegkórtanból.) — 10. Az elmebetegek 
testsúlyáról. U. ott, 1905. (Különny. az 
Elme- és Idegkórtanból.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példáuyairól 
és önéletrajzi ndatok. 

Reuter György, sz. Ferencz(Salvator)-
rendi szerzetes. — Munkája : Incendium, 
dum nuper bungaricus pagus Broders-
dorf cum sibi finitimo austriaco pago 
Brodersdorfeodem tempore iisdem flam-
mis est absumptus, carmine descriptum. 
Viennae, 1769. 

Petrik Bibliogr. 

Reutter Máté, joghallgató a jenai 
egyetemen, hova az 1677. nyári félévben 
iratkozott be, selmeczbányai származású. 
— Munkája: Collegii publici ad titul, 
uit. digestorum de diversis regulis juris 
antiqui Disputatio XV., quam praeside 
Petro Müllero u. t. d. et p. p. exerciţii 
gratia exponi t . . . die 21. Sept. Jenae, 
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1678. — Üdvözlő verset írt a Vade 
Prosperum . . . cz. munkába Palumbini 
Máté tiszteletére. (Jena, 1679.) 

Haan, Jena Hungarica 27. 1. (Nevét Raeu-
ternek írja.) — Figyelő XVIII. 222. 1. — Ábel-
3Iokos, Magyarországi tanulók a jenai egye-
temen. Budapest, 1890. 26. 1. (Neve Matthias 
Reuternek írva.) -Szabó-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár III. 2. rész. 134. 1. 

Reutter Mihály, joghallgató a dan-
czigi egyetemen ; 1664-ben selmeczi fő-
biró volt. — Munkája : Disputatio Extra-
ordinaria, De Urbe & Republica, Quam 
D. O. M. A. in celebri Gedanensium 
Athenaeo, Praeside . . . Petro Ölhafio 
J. U. D. & Prof. Publ Placidae diven-
tilationi submittit Anno 1650. Dantisci. 
(Ajánlja atyjának Reutter György Ulrich 
bányamivelőnek.) 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 528., 699. 1. 

Reutter Sándor (K.). — Rajzokat írt 
az Ország-Világba (1895—97.) — Mun-
kája : A szoczialista. Bpest, 1897. (Nép-
iratkák 126. 2. kiadás. U. ott. 1900.) 

31. Könyvészet 1897. 

Rév Mór, m. kir. pénzügyigazgatósági 
fogalmazó Nagy-Becskereken. —Munkája: 
A magyar állami tisztviselők szolgálati 
szabályainak rendszeres gyűjteménye. 
Bpest, 1901. (Közigazgatási Könyvtár III. 
évf. 9. sz.) 

31. Könyvészet 1901. 

Révay Antal (szklabinai és blatniczai 
gróf, theologiai doktor, nyitrai püspök, 
R. Péter gróf turóczi főispán és Eszter-
házy Krisztina grófnő fia, szül. 1718-ban 
Kis-Selmeczen (Turóczm.); 1737. nov. 9. 
a nagyszombati papnevelőbe lépett és a 
bölcseletet itt, a hittudományokat 1738-
tól Bécsben hallgatta. Mint növendékpap 
1741-ben rátóthi prépost lett. 1743. jan. 
22. pozsonyi kanonokká, 1744. vágújhelyi 
préposttá neveztetett ki. Ezen prépost-
ságot 1780-ig megtartotta. 1752. jan. 9. 
esztergomi kanonok s már január 31-
sasvári főesperes lett. Ugyanezen év-
ben karczolai választó püspök, 1754. 

pedig fölszentelt püspök és az esztergomi 
érsek suffraganeusa lett. 1776-ban első 
rozsnyói püspökké, 1780. jún. 25. nyitrai 
megyés püspökké neveztetett ki, de az 
örökös főispáni tiszt nélkül, a mit pedig 
elődei 474 évig viseltek. Meghalt 1783. 
decz. 26. Mocsonokon (Nyitramegye.) — 
Munkái: 1. Assertiones theologicae de 
jure et justitia . . . Viermae, 1741. — 2. 
Sermo . . . habitus Rosnaviae die XXI. 
Nov. 1776. dum primo cathedralem ecc-
lesiam Rosnaviensem ingrederetur. Leut-
schoviae. — 3. Sermo . . . ad clerum 
suum dictus dum in episcopum Nitrien-
sem die 15 mensis novembris a. 1780. 
inauguraretur. Tyrnaviae. 

Xagy lean, Magyarország Családai IX. — 
K. Sión, 1886. 842., 1890. 381., 1892. 938. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
írók csarnoka. Nagyszombat, 1893. 434. 1. — 
Kollányi Ferencz, Esztergomi kanonokok. 
Esztergom, 1900. 365. 1. 

Révay Elek (szklabinai és blatniczai 
báró), R. Elek báró kir. tanácsos és 
Révay Emerentia bárónő fia, arany sar-
kantyús vitéz. — Munkája: Selectae Ac 
Curiosae Quaestiones Scripturisticae. Ex 
Commentarijs R. R. Benedicti Pererei 
Societatis Jesu Theologi, in Genesim 
Collectae ac Excerptae & in Compendium 
redactae. Tyrnaviae, M.DC.XCII. (Ajánlva 
van Eszterházy Pál nádornak, 1744-ben 
is kiadatott u. ott.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 696., 
706. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
II. 468. 1. 

Révay Elek (szklabinai és blatniczai 
báró), szent Ferencz-rendi szerzetes, R. 
Boldizsár báró (ki 1728. szept. 15 halt 
meg) és Schlossberg Teréz fia; 1731-ben 
a költészeti osztályban tanult Nagyszom-
batban. Nyitrán lépett a szent Feréncz-
rendbe, a hol hitszónok, theologiai tanár, 
később quardian és superior volt, midőn 
a szerzetből kilépett és az ág. ev. vallásra 
tért át. 1751-ben Frankfurtból Witten-
bergába ment, hol okt. 1. iratkozott be 
az egyetemre mint lelkészjelölt. Witten-



851 Révai—Révay 844 

bergából 1755. nov. távozott Bercsénybe 
Székelyi tábornokhoz, hol helytartói 
czímmel katonai szolgálatba lépett. — 
Munkái: 1. Divus Ivo juris-consultus, 
panegyrica dictione celebratus. Dum inel. 
facultas juridica in academica soc. Jesu 
D. Joannis Baptistae basilica Tyrnav. 
annis tutelarem suum honoribus prose-
quere tu r . . . a. salutis 1731. Tyrnaviaei 
— 2. Epistola pastoralis ad clerum suum 
et concionatores data Viennae . . . quam 
secundum lucem evangelicam exposuit, 
enucleavit, illustravit... Wittembergae et 
Servestae, 1752, die 12. Sept. - 3. 
Epistola pastoralis Joannis Jos. Comi-
tibus Trautsohn . . . Archiepiscopi Vien-
nensis ad clerum suum et concionatores 
data 1. Jan. 1752. observationibus prac-
ticis, moralibus, theologicis, secundum 
veram lucem Evangelii exposuit, enuclea-
vit, illustravit Witembergae et Servestrae 
1752. (Német fordításban : Frankfurt és 
Lipcse, 1752.) 

Cornides, Daniel, B ib l io theca Hungarica . 
P e s t i n i , 1792. 137. 1. — Catalogus B ib l io thecae 
Hungaricae Francisci com. Széchényi, Sop-
roni i , 1799. I I . 247. 1. — Katona. História 
Critica X X X V I . 756. lap. — Bartholomaeides, 
M e m o r i a e U n g a r o r u m 260. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország családai IX. 696,, 706. lap. — 
M. Tudom. Értekező 1862. I . 250. 1 — Petrik 

» Bibliogr. 

Révay Erzsébet, (szklabinai és blatni-
czai bárónő), R. István turóczi főispán és 
Ujfalussy Kata leánya, Petróczy István, 
báró tábornok (1690. 1704.) neje, Pet-
róczy Kata-Szidónia ^költőnő sógornéja; 
miután első férje meghalt, másodszor 
férjhez ment Galisius Fülöphöz. Faylné 
szerint egy imakönyvet írt. 

Nagy Iván, Magyarország családai IX. 278., 
697, 1. — Faylné-Hentaller Mariska, A m a g y a r 
Írónőkről. Bpest, 1889. 30. 1. 

Révay Ferencz (szklabinai és blatni-
czai), alnádor, R. László és Eszteleky 
Anna fia, szül. 1489-ben; 1521-ben már 
Báthory István nádor titkára volt. A 
mohácsi vész után Ferdinand pártjához 

csatlakozott; ő szerzé meg e pártnak 
bátyját Istvánt és a híres czár Jovánt 
1527-ben, mely érdemeiért I. Ferdinand 
által megkoronáztatása után a kir. tábla 
elnökévé neveztetett és kir. adományt 
nyert Szklabina vár felére; 1540-ben meg-
szerezte a másik részt is. 1532-ben Turócz-
megye főispánjává neveztetett ki. 1538-
ban kir. személynök volt. Több birtokot 
szerzett adomáyozás és házasság által. 
1542-ben nádori helytartói méltóságra 
emeltetett. Jelen volt még az 1550. or-
szággyűlésen, hol a 41. törv. czikkben a 
határvizsgáló-bizottság tagjául választa-
tott. Kedvelte a tudományt és a tudóso-
kat ; Veranczi Ferencz tőle kérte Bonfin 
IV. és V. tizedének kéziratát, mit a tudós 
bibornok 1550. márcz. 5. levele bizonyít. 
Meghalt 1553. nov. 1. Pozsonyban. — 
Levelei Gyulai Andráshoz 1542. (Száza-
dok 1873. 47. 1.); Choron Andráshoz 
(Századok 1887. 59. 1.). Mint Luther 
Márton híve, vele levelezett; Luthernek 
hozzá írt levelét Ribiny is kiadta (Memo-
rabilia II. 43. 1.). 

Fe/sömagyarországi Minerva 1829. I . 65. 1, 
( K o v a c s ó c z y ) . — Nagy Iván, Magyarország 
c s a l á d a i IX. 694., 709. 1. — Századok 1873. 
48., 49 . , 625., 1875, 371. 1. — Történelmi Tar 
1878., 1880., 1882., 1887. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1894. 419, 1. 

Révay Ferencz (szklabinai és blatni-
czai báró), szent Ferenczrendi szerzetes, 
R. Boldizsár báró és Schlossberg Teréz 
fia, R. Elek báró, szintén szerzetes-író 
testvérbátyja, szül. 1715-ben Yerbón; 
1732-ben Malaczkán lépett a rendbe; 
miután bölcseleti és theologiai tanulmá-
nyait bevégezte, 1739-ben miséspappá 
szentelték föl és theologiai tanárnak al-
kalmazták ; azonban bölcseleti tanulmá-
nyai tévútra vezették, sőt a protestáns 
vallás érdekében egy munkát is í r t ; 
később Rómában az eretnekség vádja 
alól fölmentetvén, hat évet töltött bűn-
bánatban ; azután 1766-ban visszahelyez-
tetett theologiai tanári állásába. Meghalt 
1774. ápr. 26. a szent antali zárdában 
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(Pozsonym.). — Kézirati munkái: Nova 
Legenda Sanctorum, singularibus gratiis 
et praerogativis a Deo insignitorum ex 
Surio et veteri Aurea Legenda, aliisque 
probatis Vitae Sanctorum Scriptoribus . . . 
1849. 8rét 400 lap ; Felicissimi secundo 
aurei secuii Annus Sententiosus 1747. 
quot alias diebus, tot idem paragraphis 
lectissimarum sententiarum distinctus, 
in quo naturalium et supernaturalium 
concors discordia duorum terminorum 
«Susţine et Abstine» theorica simul et 
practica significatione illustratur et foede-
ratur. 8rét 659 lap. (Mind a két munka 
a szerzet pozsonyi könyvtárában); Nucleus 
verae pietatis et scientia Sanctorum, e 
Ss. Patribus, piisque auctoribus compositus 
1760. (A szerzet budapesti könyvtárában); 
De Stultitia propter Christum. Dialógus 
inter G. M. S.Gloriosum Mundi Sapientem. 
S. P. X. Stultum propter Christum. D. 
S. A. Discipulum Sapientiam anhelantem. 
Auctore Stulto propter Christum. Anno 
1769. Ad Cucull. et Calep e aratus inter 
Fagos et Quercus in Provincia Hungáriáé 
S. Mariae 4rét 126 1. (A szerzet szent-
lászlói könyvtárában). 

Farkas, Seraphinus, Scriptores Ord. Min. S. 
P. Francisci provinciáé Hungáriáé reforma-
tae nunc S. Mariae. Posonii, 1879. 72. 1. 

Révay Ferencz Xaver (szklabinai és 
blatniczai báró), Turócz megye főispánja, 
a főrendiház tagja, R. György báró cs 
kir. kamarás és főispán és buzini gróf 
Keglevich Róza fia, szül. 1835. szept. 21. 
Birtoka a mosóczi uradalom. — Czikke 
az Uj M. Muzeumban (1859. I. Az Esz-
terházy-család nemzedékrendét illető ere-
deti feljegyzések). 

M. Nemzetségi Zsebkönyv. Főrangú családok. 
Bpest. 1888. I. 412. 1. 

Révay György, fő elemi-iskolai tanító. 
— Munkája: Imák és énekek, melyek a 
róm. kath. elemi tanuló ifjúság lelki épü-
lésére összeszedettek és kiadattak. Kecs-
kemét, 1856. (Ujabb kiadása. Pest, 1860. 

Dé gy József, Gömöry N. és Kovács Antallal 
együtt). 

Petrik Bibliogr. és Könyvészete. 

Révay (Gáspár) István, kegyes tanító-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1781. 
január 5. Siglisbergen (Pjerg, Hontm.); 
1799. okt. 3. lépett a rendbe Privigyén, 
hol papnövendék volt, 1801—02, egy-
szersmind 1802-ben a grammatikai osz-
tályban tanított; 1803. Tatán, 1804-ben 
Nyitrán grammatikai osztálytanító volt; 
1805—06. Vác.zon bölcseletet tanult és 
1806. aug. 5-én miséspappá szentelték ; 
1807—1808. Szent-Györgyön theologiát 
tanult; 1809. Tatán, 1810—11. Temes-
várt a grammatikai osztályban tanított; 
1812—1816. Kolozsvárt a humaniórák 
tanára volt, 1817—18. Máramaros-Szige-
ten a humaniórák osztályát és a magyar 
nyelvet tanította, 1819—26. Váczon a 
költészet tanára volt, 1827—29. Szegeden 
a humaniórák II. oszt. tanított; 1830. 
Privigyén helyettes tanár, 1831. Debre-
czenben házi másodfőnök és lelkiatya, 
1832. Kalocsán a humaniórák II. oszt. 
tanára, 1833-tól Váczon a rendi növen-
dékek aesthetika és philologia tanára, 
hol 1841. júl. 18. meghalt. — Munkái: 
1. Ode excell., ill. ac rev. dno Alexandro 
Rudnay. . . Transilvaniae episcopo, quum 
in dioecesim suam primum ingrederetur 
oblata nomine scholarum piarum Clau-
diopolitanarum anno Dni 1816. (Clau-
diopoli.) — 2. Ode excell. D. L. B. Lazaro 
Perényi, quum comitatus Marmarusiensis 
supremi comitis offici administrationem 
susciperet 1817. oblata a S. Piis Szi-
gethanis . . . — 3. Ode excell. dno Antonio 
Cziráky quum regii commissarii nomine 
ad sublevandam annonae in Marmatia 
commoraretur oblata a S. Piis Szi-
gethanis 1817. — 4. Ode adm. rev. ac 
eximio patri Martino Bolia S. P. Prae-
posito provinciali, occasione visitationis 
canonica oblata Szigethi 1868. 

Petrik Bibliogr. és a budapesti rendház 
iesyzökönyvéböl (Rulla) Csaplár B. 
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Révay János Antal (szklabinai és blat- i 
niczai gróf), szegedi püspök, val. b. t. 
tanácsos, Turócz vármegye örökös fő-
ispánja, R. János gróf, kir. tanácsos és 
báró bossányi Bossányi Juliánná fia, 
szül. 1748 aug. 8. Csaszkóczon (Turóczm.); 
Nagyszombatban tanult, hol a bölcseletet 
elvégezte, mire a bécsi Teréziánumba küld-
ték, hol a törvényeket és theologiát hall-
gatta; innét Pestre jött, hogy a jogi isme-
retekben gyakorolja magát, azért szorgal-
masan eljárt a főtörvényszék, királyi és 
hétszemélyes tábla üléseire. Több évi 
Pesten tartózkodás után jabloniczai jó-
szágára ment, hol pappá szentelték és 
Migazzi Kristóf bécsi érsek tanácsára 
Rómába utazott; 1771-ben Majlandba 
jutott, hol jelen volt, Ferdinand főherczeg-
nek Beatrix modenai herczegnővel tör-
tént egybekelésén. Rómában XIV. Kele-
men pápa szivesen fogadta, sőt az aszta-
lához is meghívta; fölhasználva az itt 
tartózkodást, hogy a papi hivatalra kellő-
leg elkészüljön, sűrűn látogatta a rota 
cz. törvényszéket. Meglátogatta Nápolyt 
és két év múlva az adriai tengeren vissza-
tért hazájába. Még egy évet töltött Nagy-
szombatban, hol a consistoriumban a 
még szükséges ismereteket megszerezte. 
1774-ben Mária Terézia királynő szepesi 
kanonokká nevezte ki, hol munkásságát 
azzal kezdte, hogy a szepesi káptalan 
templomát megújítatta. II. József császár 
1783-ban nyitrai nagypréposttá tette őt 
és még azon év decz. 26. gróf Révay 
Antal nyitrai püspök elhalálozván, négy 
évig ott a püspök-helyettesi hivatalt 
viselte. 1788. ápr. 7. szepesi püspökké 
neveztetett ki. Elrendelte, hogy püspök-
ségében évenként négyszer konvent név 
alatt, kerületi gyűlés tartassék; ezen gyű-
léseken tartozott minden pap megjelenni 
és theologiai írott munkát előmutatni, 
melyek a püspök elnöklete alatt felolvas-
tattak. A töpliczi és savniki omladozó 
templomot újonnan építtette; Widerniken 
pedig saját költségén újat építtetett; több 

iskolát, mint az almásit, savnikit sat. 
alapított. 1793-ban Sándor Leopold nádor 
a galicziai-magyar határszélek megigazí-
tására kiküldött bizottságnak fejévé tette. 
I. Ferencz király valóságos belső titkos 
tanácsossá nevezte ki, egyszersmind meg-
bízta, hogy gróf Révay Pétert először 
Thurócz, azután Árva vármegye főispáni 
székébe, nemkülönben gróf Csáky Józsefet 
a szepesi kir. biztosságba iktassa be. Az 
1805. szerencsétlen báború alkalmával, 
hogy a pénzbelileg megszorult államon 
segítsen, minden megtakarított pénzét és 
ezüstjét a haza oltárára áldozta. A lublói 
fürdőben a beteg látogatók számára szá-
mos épületet és egy kápolnát építtetett. 
Lőcsén és Podolinban sok szegény tanulót 
táplált és ösztöndíjakat alapított; a szor-
galmas tanulók közt pedig jutalmakat osz-
tatott ki. Az irgalmas barátok számára 
Iglón alapítványt tett. Egyik fő erényének 
mondják, hogy a más vallásfelekezeten 
levők iránt barátságos és türelmes volt. 
Az 1805. pozsonyi országgyűlésre ment; 
azonban útközben megbetegedett és visz-
szatért. Meghalt 1806. jan. 9. Savnikon. 
— Munkája: Sermo die inaugurationis 
in supremum comitem i. prov. Scepu-
siensis exc. Dni Josepbie comitibus Csáky 
de Keresztszegh, terrae Scepusiens. perp. 
ac supr. comitis, dictus per . . . Leutscho-
viae, 1796. 

Kissko, Martinus, Oratio funebris die 4. 
Mártii 1806, Leutschoviae, 1806. — Hazai 
Tudósítások 1806. 44. Sz. — Kölesy é s Melczer, 
Nemzeti Plutarkus. Pest, 1816. III. 223—239.1. 
— Nagy Iván, Magyarország családai IX. 698., 
717. 1. — Gams, Series Episcoporum. Ratis-
bonae, 1873. 378. 1. — Petrik Bibliogr. 

Révay Nep. János, orvos-sebészdoktor, 
szül. 1836-ban Pesten, 1860-ban nyert 
orvosdoktori oklevelet Pesten; Zentán 
(Bács-Bodrogm.) telepedett le, hol városi 
főorvos lett. — Czikkei a Gyógyászatban 
(1861. Lippay tanár kórodája: A köt-
hártya lobos bántalmai kórhatározati 
szempontból, 1863. A roncsoló köthártya-
lob kórhatározati szempontból) ; a M, 
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orvosok és természetvizsgálók Munkála-
taiban (XIV. 1870. Tanulmány a rákos 
növedékek hímveszszőn eszközlendő mű-
téte körül, 8 fametszettel, XVII. 1875. Kí-
sérletek a sósavas apomorphinnak gyógy-
gyakorlatba hozatala körül). 

Rupp, B e s z é d 172. 1. — Oláh Gyula, A z 
e g é s z s é g ü g y i s zemé lyze t Magyarországban. 
B p e s t , 1876. 42. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Révay József (szklabinai és blatniczai 
báró), m. kir. helytartósági tanácsos, 
Turócz megye örökös főispánja. — Mun-
kái: 1. Panegyricus curii adnexo poemate 
heroico horis successivis inter otium 
concinnatus . . . anno quo Vt paX sít 
stablLIs, qVaM IVssIt DIVa Theresia 
Pannonlae proceres obLatls VIrIbVs In-
stant. Posonii (1751.) — 2. Honori comi-
tis . . . Joannis Illésházy de eadem et 
ill. dnae com. Sydoniae de Battyán neo-
sponsorum. Hely n., 1759. (Költemény). 
— 3. Epithalamium in nuptiis ser. regii 
coronae principis et archiducis Joseph i 
cum seren. Isabella Borbonia aeque regia 
Parmae principe Vindobonae solenniter 
celebratis. . . anno quo AVstrla borbonlls 
JVnglt sVa nVMIna DIVIs aVgetqVe hos 
pLaVsVs nobILIs hVnna Cohors. Posonii 
(1760). 

Pressburger Zeitung 1766. 10. SZ. — Petrik 
Bibliogr. 

Révay József, bölcseleti doktor, fő-
gymnasiumi tanár, Ullrich Ödön kir. 
főmérnök és Révay Erzsébet (kinek nevét 
1904-ben miniszteri engedélylyel fölvette) 
fia, szül. 1881. nov. 22. Kecskeméten 
(Pestm.); a gymnasiumot Szegeden, Te-
mesvárt, majd 1895. aug. 27. belépve a 
piarista-rendbe, Kecskeméten végezte; a 
bölcseletet Budapesten hallgatta s itt 
nyert 1902. decz. 13. bölcseletdoktori, 
1904. ápr. 25. pedig középiskolai tanári 
oklevelet. 1901—1902. a budapesti Kala-
zantinumban III. éves hittudományi pap-
növendék volt. Az 1902—3. tanévben a 
nyitrai, 1903—4-ben a nagykanizsai fő-
gymnasiumban a latin és görög nyelv 
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tanára volt; 1904. szept. 5. kilépett a 
rendből. 1904—5-ben a soproni Lähne-
féle gymnasiumban működött; jelenleg 
pedig a szabadkai főgymnasium tanára. 
— Költeményeket írt a M. Szemlébe 
(1901—1902., 1904.), a Kalazantinum, Uj 
Idők, Ébredés. Ébredünk cz. lapokba; 
belső dolgozótársa volt a Nyitramegyei 
Ellenőrnek (1902—3) s a Zalának (1903— 
1904), a Délmagyarországi Közlönynek 
állandó munkatársa; írt még az Egyet. 
Philol. Közlönybe és a M. Nyelvőrbe 
(1903. Adalék az iskolai műszók törté-
netéhez) ; Deák Ferencz emlékezete cz. 
ódájával avatták fel Deák F. nagykanizsai 
emléktábláját (megjelent a nagykanizsai 
főgymnasium Értesítőjében). — Munkája: 
1. De vita eí operibus Commodiani Gá-
záéi. Temesvarini, 1802. — 2. Dalok 
Könyve. Versek. Bpest, 1903. (Ism. Dél-
magyarországi Közlöny 105. sz.) — 3. 
Bimbilla, vagy a diákköltészet alkonya. 
Ifjúsági színdarab. Nagy-Kanizsa, 1904. 
(melyet u. ott, Nyitrán és Csurgón elő 
is adtak). — 4. Mars főhadnagy, komikus 
eposz. U. ott, 1904. — Szerkesztette A 
toll cz. szépirodalmi hetilapot Nyitrán 
1903-ban, mely azonban csakhamar meg-
szűnt. — Téli rege cz. melodramatikus 
költeményét előadták 1904. jan. 5. Nagy-
Kanizsán. 

Magyar Könyvészet 1903. — A m. kegyes-
tanitórend Névtára 1902. 14., 1904. 31. 1. é s 
önéletrajzi adatok. 

Révay Károly (szklabinai és blatniczai 
báró), R. Boldizsár és Schlossberg Teréz 
fia. — Kéziratban Emlékezései 1744—57. 
(8rét 38 levél) maradtak fenn (a m. n. 
múzeum kézirati osztályában). 

Nagy Iván. M a g y a r o r s z á g c sa láda i IX. 696. 1. 

Révay Károly, főkönyvelő a kalocsai, 
utóbb a kőbányai takarékpénztárnál. — 
Czikkei a M. Pénzügyben ("1881. A tiszt-
viselői nyugdíjkérdéshez, A bankjegy be-
váltáshoz, 1891. A váltó-visszleszámítolás, 
1896. Vidéki pénzintézeteink reformja); 
a M. Kereskedők Lapjában (1882. Keres-

Révai—Révay 
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kedelmi hitelviszonyaink, 1884. Kereske-
dőink szakszerű kiképeztetése, 1885. Biz-
tosító intézeteink és a biztosító felek 
érdekében). — Munkája: Kereskedelmi 
gyakorlati könyvvitel. Vállalkozók, keres-
kedők, iparosok, magántanulók és gya-
korlók részére, különösen pedig kisebb 
üzletek vezetésénél való használatra. 
Elméleti és gyakorlati magyarázatokkal, 
mintákkal, példákkal és üzlettervvel, mely-
nek alapján könnyen elsajátítható, mi-
képen lehet a legkisebb üzletben is rend-
szeres és tökéletes könyveket vezetni. 
Bpest, 1883. 

Kiszlingstein Könyvészete . 

Révai Károly, bányászati kezelőtiszt, 
szül. 1856. okt. 2. Abrudbányán (Alsó-
Fehérm.); középiskolai tanulmányait a 
kolozsvári kegyes-tanítórendiek főgyma-
siumában, majd Brassóban a róm. kath. 
főgymnasiumban végezte; Kolozsvárt az 
egyetemre iratkozott be bölcselethallgató-
nak. 1881 óta államszolgálatban áll Nagy-
ágon (Hunyadm.) a bányaigazgatóságnál 
mint kezelőtiszt és az ottani bányászati 
intézet segédtanára s az Emke nagyági 
körének titkára és pénztárnoka. Oblatek 
családi nevét 1882-ben változtatta Révaira. 
Az erdélyi Múzeum-egyletnél két ízben 
nyert pályadíjat elbeszélő közleménynyel, 
az egylet 190ő-ben tagjai közé is válasz-
totta. — Költeményei (eredetiek és rumén-
ból fordítottak) és elbeszélései vannak 
1875-től fogva a Fővárosi Lapokban, a 
Magyarország és a Nagyvilágban, az 
Ország-Világban, a Vasárnapi Újságban 
(1902., 1903., 1905.) és az Újságban; ez 
idő szerint versei és elbeszélései csaknem 
hetenként jelennek meg a fővárosi 
és vidéki lapokban. — Munkái: 1. 
Aranyos Erzsike megérkezett. Versek. 
Déva, 1904. (Ism. Vasárnapi Újság 27. 
— 2. Rákóczi. Elbeszélő költemény. Hely. 
és év n. — 3. Cosbuc György költemé-
nyei. Román eredetiből ford. Előszóval 
ellátta Alexics György. U. ott, 1906. — 
Népszínműveit vidéki színházak adják elő. 

Vasárnapi Újság 1905. 50. SZ. — Századunk 
Névváltoztatásai. 1895. 189. 1. — A m . n . 
múzeumi könyvtár példányáról és önélet-
rajzi adatok. (Zászló János jegyzetei) . 

Révay Kata Szidónia (szklabinai és 
blatniczi báró, giletniczi Ostrosith Mátyás-
né), R. Pál ezredes és Tauffel Erzse 
leánya; férjhez ment Ostrosics Mátyás-
hoz, ki Illava és Liptó-Ujvár váraknak és 
a ludányi kastélynak örökös ura, királyi 
udvarnok, kamarás és komornyik, kir. 
tanácsos és aranysarkantyús vitéz volt; 
R. 1648-ban pozsonymegyei szent-jánosi 
kastélyából Illavára költözött; férje 1703-
ban meghalt. 1710. febr. 1. érezvén, hogy 
napjai meg vannak számlálva, Meskó Ádám 
ítélőmestert hivatta magához s élőszóval 
tett végrendeletében összes ingó és ingat-
lan javait rokonának Nádasdy Tamásnak 
hagyományozta. Földi pályafutását csak-
hamar be is fejezte. — Levelei férjéhez 
1654—1702. márcz. 22-ig. (1673—1698. 
kivételével.) Közli a Történelmi Tár 1889. 
150—180. 270—298. 1. két végrendeleté-
vel és ism. a költőnő életrajzával Szá-
zadok 1888. 798-811., 881—896. lap. 
Komáromi András. Az eredeti levelek 
gróf Nádasdy Ferencz kőrös-ladányi levél-
tárában vannak. 

Nagy Ivan, Magyarország családai VIII. 
302., 303. IX. 696., 713. 1. 

Révay Lajos (szklabinai és blatniczai), 
ev. ref. lelkész, R. András (kinek őse R. 
András, a R.-nemzetségtreboszto-bisztrics-
kai ágából 1722-ben költözött Erdélybe) 
és szövérdi Szövérdfy Rozália fia, szül. 
1837. okt. 14. Székely-Keresztúron, hol 
az unitáriusok alsó fokú középiskolájá-
ban 1846-ban kezdette tanulását, de már 
1848-ban a szabadságharcz kitörésekor 
félbeszakította tanulói pályáját, és csak 
1851-ben jöttek az oláhok által kétízben 
kirabolt szegény szülei azon helyzetbe, 
hogy fiukat a székely-udvarhelyi ev. ref. 
iskolában mint szolga-tanulót elhelyez-
hessék. 1857-ben lépett a VII. oszt.-ba; 
ekkor a gróf Halier József gyermekei 
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mellett házi nevelői állást foglalt el és 
magánszorgalommal végezte középiskolai 
tanulmányait 1860-ban. Azon év szept. 
1-én Kolozsvárt, az akkor ott székelt 
Bethlen-főiskola theologiai fakultásába 
vétetett fel. Az 1862—63. tánévben a 
kolozsvári ev. ref. iskolánál köztanítónak 
alkalmazták. 1863 őszén az ilyefalvi egy-
ház papjának választotta s báró Radák 
Istvánné, gróf Rhédey Klára is udvari 
papjává választotta. 1878. decz. 15. a 
sepsi-szent-györgyi ev. ref. egyház lelké-
szi állását foglalta el, hol a város és 
Háromszék kulturális ügyeinek előmozdí-
tásán működött; több társadalmi intéz-
ménynek elnöke, alelnöke s igazgatósági 
választmányi tagja volt; papi szónok-
lataival is kitűnt 1889. aug. 16. történt 
haláláig. — Egyházi beszédei a Szász 
Gerő által szerkesztett Prédikátori Tár-
ban (Uj Folyam I. és II. kötet) jelentek 
meg; mint a Nemere, később a Székely 
Nemzet állandó munkatársa, társadalmi 
s nevelésügyi czikkeket írt. 

Dömény József, Zs inat i E m l é k k ö n y v . S z é k e s -
f e h é r v á r , 1882. 218. l a p . — Vasárnapi Vjság 
1889. 34. sz. (Nekr.) és Domby Lajos j egy-
zetei (családi közlés után). 

Révai Lajos, jogi doktor, ügyvéd, szül. 
1844-ben Eperjesen (Sárosm.); közép-
iskoláit u. ott, jogi tanulmányait a pesti 
egyetemen végezte, hol jogi doktori ok-
levelet szerzett. Több évi publicistikai 
tevékenység után az ügyvédi pályára 
lépett Budapesten. Rosenberg családi 
nevét 1881-ben változtatta Révaira. — 
Kezdetben szabadkőmivesi, később jogi 
szakíró volt és az Ungarische Gerichts-
hallebaírt; a Jogtudományi Közlönyben 
(1881. Mikor évül el a látra szóló váltó 
az elfogadó irányában ? és könyvism., 
1882. Kártérítés és elégtétel, adalék a 
keresk. törvény 356. §-hoz). — Munkái: 
1. Budapest gyermekei. Bpest, 1874. — 
2. Der ungarische Strafprozess und die 
Stellung des Vertheidigers in der Unter-
suchung und Schlussverhandlung. U. ott, 

1881. — 3. Adalékok a szerzői joghoz. 
A «Société de Berlin» zárlati perének 
összes peranyaga. Egy bevezetéssel és 
az 1866-iki államszerződés eredeti szöve-
gével. U. ott, 1884. — 4. Strafreform 
und Gefängnissvereine. U. ott, 1894. — 
5. Bűnügyi statisztikánk 1895—1898. év-
ben. U. ott, 1899. (Különny. a Jogból.) 
— Szerkeszti a Jog cz. szaklapot 1885 
óta Stiller Mórral együtt Budapesten. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Századunk 
névváltoztatásai. Bpes t , 1895. 189. lap. — /*/. 
Könyvészet 1899. — Pallas Nagy Lexikona I I . 
Pótkötete. 1904. 522. 1. 

Révay László (szklabinai és blatniczai, 
trebosztói báró), cs. kir. tanácsos és hadi 
biztos, R. Márton alispán (ki maga is csa-
ládi naplót írt s 1630. szept. 20. halt el) és 
Eszterházy Zsófia fia, szül. 1600. febr. 7. 
Madocsányban (Liptóm.); már hat éves 
korában a szentpéteri iskolába kezdett 
járni, 1610-ben a turócz-szent-mártoni 
iskolába adták szülői; 1614-ben Kör-
möczre került, 1615. nov. 25. két öcscsé-
vel együtt a bártfai iskola tanulója lett 
és ott tanult 1618. júl. 23-ig, a mikor 
szülői haza vitték őt. Kitűnő befolyással 
volt reá azon gyakorlati életiskola, melyet 
1619 tavaszától anyai nagybátyja Eszter-
házy Miklós, akkor zólyommegyei főispán 
mellett mint apród Zólyomban töltött; a 
ki őt csakhamar titkárságra emelte és 
mint királyi biztos a Bethlen Gáborral 
történt békealkudozásokra magával vitte 
Nagy-Károlyba. Innét R. Pozsonyba ment 
édes anyja halálos ágyához. Azonközben 
Bethlennel a háború ismét kiujult, de R. 
nem mehetett ura után Lánzsérra, hanem 
kényszeríttetett Illésházy Gáspárral menni 
a beszterczebányai gyűlésre. «Otf értvén, 
ezek saját szavai, hogy Bethlen szolgá-
jává akar tenni, egyébiránt el nem kerül-
hettem, hanem portai utat kellett előmbe 
vennem. Mivel szintén akkor Dóczi István 
uram Rimay Jánossal az hat confoede-
ratus ország követeivel együtt affelé 
expediáltattak, ez alkalmatossággal Dóczi 
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uram mellé adván magamat, elmentem.» 
A 20 éves ifjú, ki tán szivesebben ment 
Bethlen részén is a keleti útra, mint a 
hogy később naplójába jegyezte. 1620. 
aug. 28. indult Konstantinápolyba útjára és 
nov. 14-én érkezett oda; és onr.ét nem 
csekély tapasztalatokkal jött 1621. máj. 
20. Erdélyen keresztül haza. Július 25. 
már Zsarnóczán (Barsm.) volt, honnét 
Dóezi őt haza küldötte, és júl. 26. haza 
is ért Trebosztóra (Turóczmegye). Még 
ugyanazon évben ismét visszatért nagy-
bátyjához, Eszterházyhoz Kis-Martonba 
és mellette maradt nyolcz évig. Eszter-
házy Miklós 1622. országbíróvá és 14 
nappal utóbb érsekújvári és a hegyaljai 
végházak főkapitányává neveztetett ki, 
1625. pedig nádorrá választatott. R.-nak 
tehát a nagy ember mellett bő alkalma 
volt magát az országos ügyek kezelése 
iránt tájékozni, alaposan kiképezhetni s 
mint országos főkapitány mellett a hadi 
téren is tapasztalatokat gyűjteni. 1623. 
nov. 9. rászt vett az érsekujvárról vissza-
vonuló boszniai török had megtámadá-
sában Nyárhidnál, midőn 2015 rabot 
megszabadított és 50,000 írtnál értékesebb 
zsákmányt ejtett; de részt vett november 
30. azon csatában is, melyben Csúznál, 
Túrénál az egri, kanizsai török hadat a 
mieink győzelmesen megverték és ismét 
tetemes zsákmányt ejtettek. 1626-ban 
mint királyi biztost küldötte a nádor a 
morvái szorosok őrzésére. Nagybátyja 
befolyásának tulajdonítható, hogy 1627. 
ápr. 30. a protestáns áttért a róm. kath. 
egyházba. 1629. aug. elhagyta a nádor 
udvarát. 1630. jún. 30. feleségül vette 
homom^i Drugeth Erzsébetet. 1632-ben 
Beczkó vár kapitánya volt. 1635-ben 
testvérével együtt báróságra emeltetett. 
1638. III. Ferdinánd kir. biztossá nevezte 
és húsvét előtt négy zászlóalj muskaté-
rossal küldötte Szathmárba. Midőn 1644-
ben II. Rákóczy György a svédekkel 
szövetkezve III. Ferdinand ellen hadat 
indított, R. az egész magyar és német 

hadsereg mellé tábori főbiztosul nevez-
tetett és márcz. 22. Galgóczon táborba 
szállott; a nádor szept. 26. őt bízta meg, 
hogy Hódossy Ferencz elpártolt vár-
kapitányt Lednicz várában ostromolja, a 
ki nov. 4-ig folyt ostrom után megadta 
magát. 1647-ben az ország határainak 
megvizsgálására biztosul, úgy a lengyel 
királyhoz követségbe volt kinevezve. 
1648. a pozsonyi vár kapitánya lett és a 
város közti határkérdések eligazítására 
küldetett ki a király által. Az 1655. ország-
gyűlésen szintén a határvizsgáló-bizott-
ság egyik tagjául és a róm. császárhoz 
küldött követségnek is tagjául választatott. 
Erdemei elismeréseül és szenvedett te-
mérdek kárának pótlásául a király még 
ez évben 114 gyémánttal ékített drága 
művet (násfát) ajándékozott és 3000 frtot 
utalványozott neki. 1666-ban tett vég-
rendeletet, melyből kitűnik, hogy a becz-
kói, vágbeszterczei, trencsényi, csejtei, 
nyitrai és trebosztói (Turóczm.) uradalmak 
részein kívül Szent-György vár és ura-
dalomnak egy felét (Pestm.), Liska uradal-
mat Lengyelországban, továbbá Panyit, 
Beregszegh, Tót-Soók, Galgócz és Bori 
helységbeli részeket szerzett volt. Meg-
halt 1667-ben és eltemettetett előbb kimúlt 
hitvese mellé a beczkói plébánia temp-
lomban.— Magyar naplótöredéket, hagyott 
hátra 1600—1661-ből, melyet közölt 
Dualszky János beczkói plébános a Tört. 
Tár III. 1857. 245—252. lapjain és Itineris 
Constantinopolitani vera descriptio 1620— 
1621. u. ott, 253—54. 1. Ipolyi Arnold 
kiegészítésül a R. által irt Révay-család 
naplóját 1555—1661-ig az Új M. Múzeum 
I. kötetében. Az eredeti kézirat megvan 
a m. n. múzeum kézirati osztályában 
«Memorabilia» cz. ívrét 93 levél. — Arcz-
képe : rézmetszet 1645-ből Wiedemanntól. 

Nagy Jván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i IX. 694., 
705. 1. — Vasárnapi Újság 1863. 32. SZ. arczk. 
(1645.). 

Révai Leo, könyvárús, szül. 1844-ben 
Eperjesen, R. Lajos ügyvédiró ikertestvére 
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tanulmányait ugyanott végezte. 1859-ben 
a könyvárusi pályára lépett. 1862. Pestre 
került az akkori Osterlamm-féle könyv-
kereskedésbe. 1867—68. évet kültöldön 
járt tanulmányai kibővítése czéljából. 
Egy évig a List és Francke könyvárus 
czégnél működött. 1868. Bécsben a Floh 
cz. humorisztikus illusztrált lapot alapí-
totta ; a bécsi legfőbb ítélő törvényszék 
egy czikkeért három havi börtönre Ítélte, 
és e büntetést a Landesgerichtben ki is 
szenvedte. Közben a rendőrség a laptól 
a postaküldést és az egyedárusítást elvette. 
1869-ben telepedett le Pesten és könyv-
kereskedést nyitott az Egyetem-utczában, 
összekötve az antiquariummal. Mint 
könyvkiadó több írónak munkáit adta 
ki, u. m. Jókai, Mikszáth, Kiss József, 
Szathmáry Károly, Degré, Vajda János 
sat. Antiquariumi készletéről időnként 
szakjegyzéket bocsátott ki. Rosenberg 
családi nevét 1880-ban Révaira változ-
tatta. 

Századunk névváltoztatásai . Bpest, 1895. 
189. 1. — Pallas Nagy Lexikona, X I V . 518. 1. 

Révai Lipót. — Czikkei a M. Kereskedők 
Lapjában (1883. A pénz, A munka). — 
Munkája: Könyvviteltan dióhéjban és 
rövid váltóisme. Kereskedők, iparosok, 
kereskedelmi- és ismétlőiskolák számára, 
különösen pedig kereskedősegédek és 
kisebb üzletek használatára. Bpest, 1884. 

Kiszlingstein Könyvészete . 

Révai Manó, tanár Kassán. Weisz csa-
ládi nevét 1880-ban változtatta Révaira. 
— Czikke az Orsz. Tanáregylet Közlö-
nyében (1895. A franczia nyelv tanításá-
ról). — Munkája: Franczia nyelv- és 
olvasókönyv. A legújabb miniszteri tan-
terv szerint. Közép- és polgári iskolák 
számára. I, évf. Bpest, 1884. II. évf. 
Kassa, 1885. (Ism. M. Tanügy). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Századunk 
névváltoztatásai. Bpest, 1895. 189. 1. 

Révai Manó, oki. gymnasiumi tanár, 
Fischer J. kereskedő és Mayer Berta fia, 
szül. 1873. jan. 26. Kaboldon (Sopronm.); 

a gymnasium I—IV. osztályát Pozsony-
ban, a többit Budapesten az ev. ref. fő-
gymnasiumban végezte. Az egyetemi nyel-
vészeti s bölcseleti tanulmányait szintén 
Budapesten hallgatta és középiskolai ta-
nári oklevelet a latin és német nyelvből 
szerzett. Jelenleg magánzó tanár és 
kizárólag tanulmányainak él. Időközben 
Fischer családi nevét Révaira változtatta. 
— Több czikke jelent meg a szépirodalmi 
lapokban. — Munkája: Goethe nyelvének 
grammatikai és statisztikai sajátságairól. 
Értekezés. Nagyszombat, 1902. (Pozsony-
bán nyom.). — Kéziratban : Goethe ha-
tása a magyar irodalomra. (Sajtókészen.) 

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányaiból és önéletrajzi 
adatok. 

Révai Miklós, kegyestanítórendi áldo-
zópap és egyetemi tanár ; R. Miklós és 
Palásthy Anna fia, szül. 1750. (a rend 
jegyzőkönyve szerint, habár ő egy Horvát 
Istvánhoz írt jegyzetében születési évét 
1749-re teszi) febr. 24. Német-Nagy-Szent-
Miklóson (Torontálm.); Csanádon kezdett 
tanulni, a gymnasiumot pedig Szegeden, 
a kegyesrendiek iskolájában, végezte, 
a kiknek rendébe lépett 1769. okt. 14. 
Kecskeméten. (Miután a keresztségben 
Mátyás nevet kapott, ekkor vette fel a 
Miklós nevet.) 1771-ben elemi iskolai 
tanító volt Tatában (Komáromm.), 1772. 
Veszprémben a II. grammatikai osztály 
tanára; 1773—74. Nagy-Károlyban böl-
cseletet tanult és 1775. u. ott a gramma-
tikai osztályokban tanított; 1776. Nyitrán 
theologiát tanult. 1777-ben Károlyi Antal 
gróftól segítve Bécsbe ment, hol hajlamát 
követve a rajzot és műépítészetet tanulta. 
1778. jún. 14. Nagyváradon pappá szen-
telte Kornis Ferencz gróf püspök. 1778— 
1780. Nagyváradon a nemzeti iskoláknál 
rajztanár, 1780. ugyanott a kir. akadé-
mián a bölcselet rendkívüli tanára volt; 
ez állásáról 1781. márcz. lemondván, 
egyik nyomorból a másikba esett s Nagy-
Károlyból Pozsonyba, majd Bécsbe s 
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Gráczba vándorolgatott. 1781-ben Pálffy 
János gróf családjánál volt nevelő. 1782 
—83-ban ideiglenes nevelő volt Viczay 
grófnál Loóson és Hédervárott, majd 
Gráczban Batthyányi Fülöp grófnál. 1783. 
decz. közepétől 1784. máj. l-ig a Magyar 
Hirmondót szerkesztette Pozsonyban. Mi-
után József császár német nyelvi rende-
lete máj. 6. jelent meg; így ennek loyalis 
közlése a M. Hírmondóban Révait nem 
terheli. Ugyanekkor készített egy tervet 
a magyar tudós társaság létrehozása 
iránt, melyet azonban eredménytelenül 
nyújtott be József császárnak. Ekkor 
Győrbe tette át lakását, hol Bíró Farkas-
nál nevelő volt 1786 végéig. 1787—93-ig 
rajztanár volt Győrött. Itt új pártfogót 
talált Fengler József osztrák kegyesrendi-
ből lett püspökben, ki Révait megszerette, 
segítette, és őt a pápa engedélyével 1794-
ben fölvette a győri egyházmegyébe. 
(Ekkor vette föl Miklós neve mellé a 
János nevet.) Az 1790. országgyűlés alatt 
buzdító előszóval kiadta Bessenyei György-
nek munkáját: «Egy magyar tudós társa-
ság iránt való Jámbor Szándék» (Bécs, 

1790.), a győri püspök segélyével Budára 
ment, s azt ott az országos rendek közt 
osztogatta s a helytartótanácsnál az utat 
egyengette, mely az ügyet nov. 10. az 
országgyűléshez tette át. R. ezen felül a 
II. József császárhoz benyújtott tervét 
kibővítve, hivatalos tárgyaltatás végett 
latinul adta ki «Planum . . . » cz. s ezt 
nov. 18. a fiatal nádornak és a. főrendűek-
nek nyújtotta be. Elkészítette az ajánlott 
tagok névsorát is: «Candidaţi . . .» cz. 
1791. Mindez a törvényjavaslatok készí-
tése végett kiküldött rendszeres bizott-
ságnak adatott ki, melynek munkálatai 
közt 1825-ig eltemetve maradt. 1790-ben 
Amalthaea cz. folyóiratot akart kiadni, 
terve azonban nem sikerült. 1796-ban 
Bécsbe ment, hol az esztergomi gymna-
sium költői osztályának tanárává nevez-
tetett ki, de ezen működéséről is lemon-
dott 1799-ben és Komáromba tétetett át, 

hol a vizek egészségére károsan hatván, 
1800. június végén nyugalmaztatását 
kérte, s azt 300 frt évi díjjal el is nyerte. 
A nyarat Füreden és Rátóton pártfogó-
jánál Paintner prépostnál töltötte; azután 
Sopronban kosztosokat tartva tengett és 
ismét Bécsbe ment, hol a könyvtárak és 
jóltevőinek házai nyitva állottak előtte; 
hivatalt nem vállalt, csak Grassalkovich 
herczeg unokáját Forgácb gróf leányát 
oktatta a magyar nyelvben. (Gróf Szé-
chényi Istvánt is oktatta rajzban.) E köz-
ben meghalt Vályi, a pesti egyetemen a 
magyar nyelv és irodalom tanára, kinek 
magyar nyelvtana megbirálására Révait 
a helytartótanács már ezelőtt felszólította 
volt. Vályi halála után R. ugyan nem 
folyamodott, mindazáltal kinevezték a 
megürült tanszékre, melybe 1802. aug. 
16. iktattatott be. Ekkép régi óhajtása 
teljesülvén, minden igyekezetét arra for-
dította, hogy a közvárakozásnak meg-
feleljen ; már rég elkészíté a Halotti be-
szédet fejtegető remek munkáját, melyet 
latinul «Antiquitates . . .» cz. alatt 1803-
ban adott "ki; Azonban legfontosabb s 
nyelvtudományunkban új korszakot al-
kotó munkája: «lüaboratior grammatica 
Hungarica. . . 1803—06.» R. nyelvtudo-
mányi rendszerét már akkor is a tekin-
télyesebb magyar írók legalaposabbnak 
ismerték el, mégis vetélytársa Verseghy 
annyira vitte a dolgot, hogy iskoláinkba 
az ő (nyelvszokáson és nem nyelvtörté-
neten alapuló) rendszerét vették be; a 
kettő közti ellentét legélesebb volt az 
ikes igék kérdésében. A m. tudom, aka-
démia mindjárt megalakulásakor R. rend-
szerét fogadta el. Nyelvismerete: ma-
gyar, német, franczia, olasz, latin, gö-
rög és zsidó. Meghalt 1807. április 1. 
Pesten. — A hazakerült magyar koro-
nának örömünnepére írt versei az Or-
pheusban (1790) jelentek meg és fel-
tűnést keltettek; írt ezeken kívül több 
magyar és latin költeményt, többnyire 
alkalmiakat, melyek az akkori hírlapok 
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(M. Hírmondó) mellékletein jelentek meg. 
(1781. 95. sz. Alagya Erdődi Pálíi Leo-
poldina grófkisasszonynak idő előtt való 
haláláról; Ürményi József beiktatása . . . 
Poson, 1782. A czímlap felsején : «Ének-
kel megtisztelte»); Zeitschrift von und 
für Ungern (III. 1803. Untersuchungen 
über die ungrische Sprache); Erdélyi 
Muzeum (2. füz. 1815. Homer Iliásának 
első könyve); a Szépliteraturai Ajándék-
ban (I. 1821. költ.), az Aspasiaban (1824 
költ.); a Tudom. Gyűjteményben (1833. 
II. A magyar literatura, vagyis : a magyar 
deáki történet); Hebe (1824. költ.); a 
Budapesti Hírlapban (1899. 18. sz. Mikor 
kezdődik az új század, R. véleménye és 
Futó gondolatok cz. költeménye). Üdvözlő 
versét gróf Széchenyi Ferenczhez lefor-
dította latinra Hegedűs István (Erdélyi 
Muzeum 1903.). — Munkái: 1. Lantver-
sek. Nagym. Nagy-Károlyi Károlyi Antal 
gróf úrnak n. Szathmár vármegye fő-
ispányának... mikor Korompai Brunszvik 
Antal gróff urat n. Bihar vármegye fő-
ispányának béhelyeztette. Hely nélkül, 
1772. — 2. Lantversek. Nmélt. Korompai 
Brunszvik Antal gróff urnák, mikor Bihar 
vármegye főispányának béhelyeztetett. 
Hely és év n. — 3. ABC könyvecske a 
nemzeti iskoláknak hasznokra. Pozsony, 
1787. Buda, 1780., 1796., 1822. (Német 
czímmel és szöveggel is.) — 4. A ma-
gyar alagyáknak I. könyvek. Nagy-Károly, 

1778. — 5. Az ékes írásnak a nemzeti 
oskolákra alkalmaztatott eleji. Buda, 1779. 
(Újabb kiadásai; 1779., 1780., 1781.. 1782., 
1790., 1791., 1802., 1846., U. ott). — 6. 
A magyar nyelvnek helyes irása és ki-
mondása felől kettős tanúság avagy ortho-
grafia. A nemzeti oskolák számára. Nagy-
Károly, J.778. (Buda, 1780., 1781., 1782 , 
1790., 1793., 1795., 1798., 1807. és 1811.) 
— 7. Elegia de natali Mariae Theresiae 
augustae romanorum imperatricis viduae 
Hungáriáé reginae apostolicae. Varadini, 
1779. (Miller Jakab Ferdinand, Oratio 
panegyr ica . . . cz. munkájának végén.) 

-— 8. Várasi építésnek eleji. Buda, 1780. 
(Névtelenül.) — 9. A mezei gazdaság-
nak folytatásárúi a magyar "hazának, és 
ehez kapcsoltatott vidék tartományoknak 
nemzeti oskolai módjához alkalmaztatott 
tanúságok. U. ott, 1780. (Névtelenül. U. 
ott, 1792.) — 10. Carmina latina et hun-
garica in solennem inaugurationem epi-
scopi Varadinensis Dni Ladislai e comi-
tibus Kollonich de Kollegrád et Zajugrotz. 
Viennae. 1781. — 11. A mennykőnek 
mivoltáról s eltávoztatásáról való böl-
cselkedés, mellyet deák nyelven irt és 
most feles másolásokkal és toldalékokkal 
megjobbított Makó Pál . . . magyarázta 
pedig . . . Pozsony és Kassa, 1781. — 
12. Nagys. Ürményi József úrnak bihari 
főispánságra lett innepes be iktatása 1782. 
Pozsony. (Költ.) — 13. A magyar költe-
ményes gyűjtemény közrebocsáttatásának 
ujonnabb hirre adatása.Győr, 1785. — 14. 
A magyar költeményes gyűjtemény ki-
nyomtatására való ujonabb segedelem ké-
rés. U. ott, 1786. — 15. A magyar költemé-
nyes gyűjtemény 1786. esztendőben. Első 
darab. U. ott, 1786. — 16. Áhítatosság 
gyakorlati az anyaszentegyháznak lelke 
szerint. U. ott, év n. (Névtelenül.) — 17. 
Révai Miklós elegyes versei és néhány 
apróbb köttetlen irásai. Függelékül hozzá-
jok adatnak másoknak is némelly hozzá 
Íratott darabjaik, végre néhány régisegek 
is. Pozsony, 1787. (Alagyák. Énekek. Bion 
halottas verse. Moskusz pásztor éneke. 
Az áldozat, pásztor játék egy nyílásban. 
Sztzipio álma sat. (A m. n. múzeumi 
példányban Bacsányi jegyzeteivel és javí-
tásaival vannak.) — 18. Ahazatért magyar 
koronának öröm ünnepére. (Bécs, 1790. 
Költ. Toldalék a M. Hírmondóhoz.) — 
19. Planum erigendae eruditae societatis 
hungaricae alterum elaboratius. Viennae, 
1790. — 20. Candidaţi erigendae socie-
tatis hungaricae, et ratio facti in ea pro-
movenda progressus. Jaurini, 1791. (Az 
előbbeni munkához csatolva.) — 21. 
Pius dolor, et par votum, in repentino 
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obitu augusti imperatoris et regis apóst. 
Leopoldi Secundi, a fideli hungaro. Hely 
n. (1792. Ugyanaz. Pestini, 1792. Költ.) 
— 22. Nagy Mélt. Harukker Jósépha 
báró asszonynak, néh. Nagy Károlyi gróf 
Károlyi Antal ur özvegyének, szerencsés 
új esztendőt s minden boldogságot kiván. 
Bécs, 1792. (Költ.) — 23. Latina. Edita 
amicorum hortatu et sumtibus. Jaurini, 
1792. (Elegiarum liber I. & II., Oda sin-
gularis Ant. Baj tai, Oratio habita in pa-
rentalibus Mariae Theresiae . . . in aca-
demia regia Varadinensi persolutis a. 
1780). — 24. Angulorum rectaque 
lineae trisectio et consectaria circuli 
quadratura utramque methodos planis-
sima detexit . . . Viennae, 1797! Három 
tábla rajzzal. •— 25. Carmina quaedam. 
Accesserunt amicorum judicia recentiora. 
Sopronii, 1801. (Ism. Annalen der Österr. 
Literatur 1802. 68. sz.) — 26. Sacer 
mons Pannonius, Francisci Secundi, cae-
saris augusti, ac regis apostolici, pietate 
postliminio solenniter restitutus, die 25 
mensis Április, anni 1802. Viennae. (Költ.) 

— 27. Bibliotheca hungarica patriae con-
secrata a pio et immortalis meriti opti-
mate exc. ac ill. dno comite Francisco 
Széchenyi de Sárvári Felső Vidék, quam 
inter publica gratiarum officia suo etiam 
justo, ac debito carmine celebravit. Pe-
sthini, 1802. — 28. Antiquitates literaturae 
hungaricae. Volum. I. Quod complectitur 
duas allocutiones funebres, genuinae ve-
teri pronunciationi restitutas, et commen-
tatio grammatico illustratas. Monumen-
tum, inter manuscripta hungarica, quae 
sciuntur, omnium vetuštissimum. U. ott, 
1803. (Ism. Alig. Liter. Zeitung 1804. II. 
337. 1.) — 29. Elaboratior grammatica 
hungarica. Ad genuinam patrii sermonis 
indolem fideliter exacta, affiniumque 
lingvarum adminiculis locupletius illu-
strata. 2 volumina, utrumque in totidem 
tomos subsidium, U. ott, 1803—06. (Ism. 
Zeitschrift von und für Ungern VI. 1804. 
184. 1., Alig. Literatur Zeitung 1805. I. 

646. 1. Intelligenzblatt.) — 30. Gyászos 
tisztelet, mellyet Nagy Károlyi Károlyi 
József gróf urnák n. Szathmár vármegye 
fő ispányának- eltemettetésekor pünkösd 
havának 23. napján 1803. kegyes és 
háláadó érzéssel meg tett a kegyes osko-
láknak rendjeken lévő nagy-károlyi szer-
zetes ház. Hannulik János Chrysostom 
deák verse után. U. ott. — 31. Proposi-
tions ex lingua hungarica primo semestri 
explanata, quas tentamini subiectas aca-
demici auditores in regia scient. universi-
tate Pestiensi artis constructionum exem-
plis illustrarunt, planisque probarunt, 
anno 1804. mense Martio. Secundum 
praelectiones . . . U. ott. — 32. Demetrio 
Görög seren, coronae principis educatori 
communi bonorum nomine applaudit . . . 
Hely és év n. (Költ.) — 33. Vérségi Fe-
rentznek tisztasággal kérkedő tisztátalan 
magyarsága. Mellyet nyilván való egye-
nes okokkal tisztán megmutat, Révai 
Miklósnak hív tanítvánnya és igaz jó 
barátja Világosvári Miklósfi János. Pest, 
1805. — 34. Alázatos segedelem kérés 
az igaz eredeti magyarságot híven meg-
fejtő tudós készületeknek mennél előbb 
való kinyomtatásokra, újólag való tudó-
sítással. Pest, 1806. máj. — 35. Prolusio I. 
habita in auspiciis collegii hungarici die 
VIII. mensis Novembris anno 1802. De 
prejudicio communi, et noxio, natis hun-
garis studium linguae patriae non esse 
necessarium, nil utique audituris, quod 
non scirent, et in tradendo latini sermo-
nis usu offensis. Pestini, 1806. — 36. 
Prolusio II. habita . . . die IX. mensis 
Novembris anno 1803. De lingva hunga-
rica, ob singularem, qua excellit,praestan-
tiam, ipsis etiam natis hungaris perco-
lenda. U. ott, 1806. — 37. Prolusio III. 
habita . . . die X. mensis Novembris, anno 
1804. De necessitate perdiscendae lingvae 
patriae natis etiam hungaris, gravi, et 
provido patrum consilio, lege imposita. 
U. ott, 1806. — 38. Révai Miklós kéz-
iratban hátrahagyott Egyházi beszédei. 

27. iv sajtó alá adatott 1906. ápr. 25, 
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Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta 
Csaplár Benedek. Bpest, 1887. (A Jó 
Pásztor mellékleteként. Ism. Religio II. 
9. sz.) — 39. Levelei Paintner Mihályhoz. 
Közli Récsey Viktor. U. ott, 1898. (Kü-
lönny, az Irodalomtört. Közleményekből.) 
— Levelei Kazinczy Ferenczhez: Győr 
1788. ápr. 2,, Pest 1805. júl. 15., 1806. 
febr. 10., okt. 1. (Kazinczy Ferencz leve-
lezése I., III., IV.); Néhány újabb levele 
(Irodalomtört. Közlemények 1899. Közli 
Récsey Viktor).— KiadtaBessenyei György 
említett munkáján kívül a következő 
műveket: Faludi Ferencz költeményes 
maradványi. Egybe szedte s elő beszé-
dekkel, jegyzésekkel, és szükséges okta-
tásokkal meg bővítve közre botsátotta a 
magyar költeményes gyűjtemény öregbí-
tésére. Győr, 1786. Két kötet. (Az í. kö-
tetben Faludi életrajza) és Téli éjtszakák. 
Pozsony, 1787.; Költeményes holmi egy 
nagyságos elmétől (Orczy Lőrincz). U, ott, 
1787. (Bevezetésül R. költeménye); Két 
nagyságos elmének (Barcsay Abrahám 
és Orczy Lőrincz) költeményes szülemé-
nyei. U. ott, 1789. — Kéziratai, Horvát 
István könyvtárával, a m. n. múzeumba 
kerültek; nevezetesebbek: latin versek 
25 füzet, Pietatis exercitia 1798. 8rét 34 
levél, Eredeti és ford, magyar versei 8rét 
80 levél és 4rét 104 levél; A magyar 
deákság 1805. 3 kötet; Notationes gram-
maticales, 4rét 132 lev.; Elméleti dolgo-
zatai a verselésről 1781—83. 4rét 43 
lev.; Elaboratior Grammatica Hungarica 
4rét hét füzet; Notationes philologicae 
Hungaricae, 4rét 105 lev.; Vocabula Hun-
garica hebraicisve cumprimis, aliisque ori-
entalibus comparata, 4rét 114 levél. Több 
levele van eredetiben és másolatban a 
m. tudom, akadémia kézirattárában, így 
Mártonffy püspökhöz: Pest, 1807. jún. 10. 
sat. — A bécsi codexet, melyet Toldy hálá-
ból nevéről nevezett el Révai-codexnek, a 
bécsi udvari könyvtár eredetijéről három-
szor másolta le. A codex a XV. század-
ból való, a biblia fordításának töredéke. 

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

Kiadta Döbrentei a Régi M. Nyelvemlé-
kek IV. kötetében. Buda, 1842. és Volf 
György az eredetiről a M. Nyelvemléktár 
I. kötetében. (Bpest, 1874.) — Arczképe: 
rézmetszet, Lochbichler pesti festő fest-
ménye után, a Tudományos Gyűjtemény 
1830. II. kötetében. — Emlékoszlopa 
gránitból a torontálmegyei néptanítók 
adakozásából, melyen dombormű arcz-
képe van, Holló Barnabástól, Csaplár 
Benedek 400 frt költségén. Ez szülőváro-
sának piaczán áll és 1893. aug. 26. lep-
lezték le. Terracottából áll szobra a 
m. tudom, akadémia épületének egyik 
sarkán. 

M. Hírmondó 1781. 46 , 95., 98. SZ. — Orpheus 
I . 1790. 23., 84. . 218., 368. 1. — Planum. C a n -
didaţ i J a u r i n i , 1791. 84. 1. — Hazai és Külf. 
Tudósítások 1807. I. 34. , 35. , 1808. I . 39. s z . 
(Nevei és szül. napja.) — Neue Annalen der 
Literatur (Wien 1807 II. Intelligenzblatt 279. 
h. , 1809. I. I n t e l l i g e n z b l a t t 200 h.) — Alig, 
Literatur-Zeitung (Jena, 1807, Intellig. 82. SZ.) 
— Horányi, Scr iptoros S c h o l a r u m P i a r u m . 
Budae , 1809. II. 563—588. 1. - Katona. Steph 
História critica. Budae, 1810. XLI. 627. 1. — 
Baur, Samuel, A l l g . H a n d w ö r t e r b u c h . (Ulm, 
1816. II . 301. h . ) — Pannónia 1822. 93. SZ. — 
Hebe 1823. ( N é v a l á í r á s a . ) — Tudományos Gyűj-
temény 1830. II. a r c z k . ( G u z m i c s I.) . — Ura-
nia 1831. a r c z k . — Közhasznú Esmeretek Tára 
X . 137. 1. —; JJ&äterr. National Encyclopädie 
Wien, 1835. IV. 380. 1. (Gräffer-Czikann.) — 
Kis János E m l é k e z é s e i I . 67 .1 . — Fejér, H i s -
tór ia A c a d e m i a e 133., 156. 1. — Ponori Thew-
rexvk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i . Po-
zsony, 1846. 23. 1. (R. szül. évét 1749-re teszi.) 
Pesti Napló 1854. 276. sz . ( T o l d y F.) , 1863.143. 
s z . (Jámbor Pál . ) — M. Sajtó 1857. 74. sz . — 
Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I. 388. . I I . 130. 
1. — Vasárnapi Újság 1859. 27. SZ. a r c z k . ( Z i -
lahy Károly), 1865. 50. sz. (R. szobra az 
Akadémiában), 1793. ?4., 36. sz. arczképe és 
emlékszobra Nagy - Szent-Miklóson. — Családi 
Kör 1861. 38. Sz. — Tanodái Lapok 1862. 12. Sz. 

— Pester Lloyd 1862. 82. SZ. — .)/. Tudom. 
Értekező 1862. 1. 278. , 373. 1. — Toldy Ferencz, 
M. Költészet története, M. N. Irodalom tör-
ténete. Összegyűjtött munkái. III., VII. — 
Egyetemes M. Encyclopaedia X I I . 205. 1. — 
Pesty Frigyes, V i l á g t ö r t é n e t n a p j a i I. 207. 1. 
Hon 1871 81. , 82. SZ. — Yutkovich Sándor, 
M. írók Albuma. Pozsony, 1873. 42. 1. — Kiss 
Á.ron, A d a l é k o k 85., 86., M. N é p i s k o l a i t an í tá s 
t ö r t é n e t e 251., 255., 429. 1. — Fővárosi Lapok 

28 
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1875. 295. SZ. (Toldy F.) — Figyelő ( I - X X V I . 
1876 — 1889). — Pozsony vidéki Lapok 1877. 75. 
sz. 1878. 255. sz. — Szinnyei Könyvészete 
637., 1007. 1. — Századok 1879. 83 1., 1882. 60. 
1. — Havi Szemle 1879. — Bánúczi József, R é -
vai Miklós élete és munkái. Bpest, 1879. — 
Pauler Tivadar, A] budapesti m. tud.-egyetem 
története. Bpest, 1880. — Csaplár Benedek, 
Révai Miklós élete. Bpest, 1881—1889. Négy 
kötet. — Kerékgyártó Árpád, Magyarország 
Emléknapjai. Bpest, 1882. 174., 588., 593. 1. 
— Egyetemes Philol. Közlöny. V I I . 1883. 655., 
X. 26., 273., XV. 72., XVII. 131., XIX. 703., 
X X . 173., 688. , 832. 1. — I f j . Szinnyei József, 
Révay Miklós és Verseghy Ferencz. Pozsony, 
1885. (M. Helikon 49.) — Ballagi Géza, A poli-
tikai irodalom Magyarországon. Bpest, 1888. 
— Zelliger Alajos, Esztergom-vármegyei irók. 
B p e s t , 1888. 179. 1. — Egyh. Közlöny 1889. 8. 
SZ. — .)/. Állam 1889. 83. , 85 , 86. SZ. — Petrik 
Bibliogr. — Kiszlingstein Könyvészete . — 
Takáts Sándor, Péteri Takáts József. Bpest, 
1890. 71., 98., 103—109., 120., 121., 124., 132., 
138. 1., Kath. Szemle 1890. 524., 525,, 683., 
687., 688., 692. 1., A budapesti piarista kollé-
gium története. Bpest, 1895. 14., 22., 51., 53., 
84. , 160., 213., 238. 1. — Kazinczy Ferencz L e -
velezése I—XV. — Irodalomtörténeti Közle-
mények II. 274. 1. 1904. (Császár tólemér.) — 
Torontál 1892. 96. sz. (Kiss Sándor.) — 1893: 
M. Genius 35., Budapesti Hirlap 234 , .'/. Szemle 
37. , Nagybecskereki fögymnasium Értesítője, Süd-
ung. Volksblatt 37. , 'V. Állam 195., Pesti Napló 
239. SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 518. 1. 

— Beöthy Zsolt Képes M. Irodalomtörténete. 
2. kiadás. Bpest, 1899. I. ,1I. k. — R. II. élete 
és nyelvészeti törekvései . Szemelvényekkel. 
Pozsony, 1904. (Segédkönyvek a magyar 
nyelv és irodalom tsnitásához 13.) — II. 
Nyelvőr 1904. — Horvát István M i n d e n n a p i j a 
(Naplójegyzetek) és Ferenczi János Napi 
jegyzetei 1806. jan. 12., júl. 18. (Mind a kettő 
kézirat a m. n. múzeumban.) 

Révai Miksa, nyug. tanító, szül. 1838-
ban Grigén (Somogym.); a reáliskolát 
Pécsett végezte, 1860-ban ugyanott a 
tanítóképzőben tanítói oklevelet nyert. 
Szülőhelyén két évig tanítóskodott; innét 
1863-ban Keszthelyre ment, hol 1870-ig 
az izraelita felekezeti, 1870-től fogva a 
községi elemi iskolában tanított; újabban 
nyugalomba vonult. Reich családi nevét 
1881-ben Révaira változtatta. — Közigaz-
gatási és társadalmi czikkeket írt a Keszt-
helybe és a Keszthelyi Hírlapba. — Mun-

kái : 1. Az aesthetikai érzelem fejlesztése. 
Keszthely, 1866. — 2. Az iskolai takarék-
pénztárakról. U. ott, 1878. — Szerkesz-
tette és kiadta a Keszthely cz. társadalmi 
hetilapot 1878. márcz. 24-től 1894. decz. 
30-ig. — Álnevei: Rozgonyi, Szárazági (a 
Keszthelyben). 

Századunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1895. 189. 
1. és Körmendy Pál sz ives közlése (önélet-
rajzi jegyzetekből) . 

Révai Miksa, vallástanár Budapesten. 
— Munkája: Az izraelita vallásoktatás 
elemi iskolai vezérfonala. Bpest, 1894., 
1897. Két rész. (2. jav. kiadás. U. ott, 
1900. Vallási iskolai könyvek 11.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Révay Pál, ev. ref. lelkész, R. Lajos 
ev. ref. lelkész-írónak teslvéröcscse, szül. 
1840. szept. 11. Székely-Kereszturon; 1853. 
szept. 1. az udvarhelyi ref. kollégiumba 
került; 1862-ben a kolozsvári ev. ref. 
főiskola II. éves bölcselethallgatójává 
vétetett fel. Előbb Pataky József ügyvéd 
fia, majd a Naláczy Ferencz fiai mellett 
magántanítóskodva, 1863-ban érettségi 
vizsgát tett és a kolozsvári jogi akadémiára 
iratkozott be s a Naláczy fiúk melletti 
állását 1864. jún. felmondotta és Kolozs-
várt minden támogatástól megfosztva, 
Pestre jött és 1865. nov. 14. beiratkozott 
a II. évi jogfolyamra. A nyomor és nél-
külözés megtörte egészségét és a jogi 
vizsgálat letétele után haza utazott és a 
papi pályára szánta magát. 1866. szept. 
1. Nagy-Enyedre ment, hol 1868-ban ki-
tűnő sikerrel végezvén a theologiát, két 
évig a sepsi-szent-györgyi, egy évig a 
kolozsvári s egyig a szászvárosi ref. is-
kolánál nyert tanítói állást; időközben 
1870. júl. 5., 6. letette a papi szigorlatot. 
1872. ápr. 7. az erzsébetvárosi, 1872. 
ápr. 7. a zilahi, 1877. jún. 22. a^nagy-
baczoni és 1890. decz. 2. a sepsiszent-
györgyi egyházak választották papjukká. 
Az erdővidéki egyházmegyében (ajiagy-
baczoni állomáson) 12 évig volt az egy-
házmegye tanügyi előadója, hat évig 
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egyházi aljegyző, hatig főjegyző ; köz- és 
házassági törvényszéki ülnök ; a baróthi 
felső népiskola egyik gondnoka ; az erdő-
vidéki tanító-testületnek 12 évig rendes 
tagja, hat évig alelnöke, azután tiszteleti 
elnöke. 1878 óta Háromszékmegye tör-
vényhatósági közgyűléseinek, a központi 
s állandó bizottmánynak tagja; a n.-ajtai 
választókerület szabadelviipárti választói-
nak hat évig pártelnöke volt. Meghalt 
1903. jún. — Zilahon 1876-ban az akkor 
keletkezett Szilágynak társszerkesztője, 
majd a Nemere és Székely Nemzet ál-
landó munkatársa lett; a Prot. Közlöny-
nek évekig dolgozótársa volt. 1887 óta 
az Ország-Világ. Magyar Nép cz. hírlapok-
nak külmunkatársa; az Én Újságom cz. 
gyermeklapnak és a Kis-Könyvtárnak 
szintén munkatársa. Czikkei a M. Nép-
ben (1887—88 rajzok, életképek); úgy a 
többi említett hírlapokba s a Kis-Könyv-
tárba is rajzokat és gyermekverseket írt. 
— Munkái: 1. A vesztett harezok terén. 
Alkalmi egyházi beszéd a Zwingli-ünne-
pélyre. Sepsi-Szent-György, 1884. — 2. 
A szunyogkirály fia. Bpest, 1893. (Kis-
Könyvtár 11.). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1893. — Vasárnapi Újság 1903. 23. s z . ( N e k r . ) 
•és Dombi Lajos szíves közlése (önéletrajzi 
adatok után). 
Révai Péter (szklabinai és blatniczai 

báró), koronaőr, R. Mihály báró főajtón-
álló és Bakich Anna fia, szül. 1568. 
febr. 2. ; a strassburgi akadémiában 
tanult; oktatója Junius Menyhért, szónok-
lattanár, a szónoklatban gyakorlotta őt. 
Az említett tanár beszédeinek 1592-ben 
megjelent első részében IX. sz. a 38—42. 
lapokon, azok közt, melyek «de parri-
•cidio» czímet viselnek, megvan R-nak 
beszéde, melyet Ferencz, braunschweigi 
és luneburgi herczeg jelenlétében tartott. 
Ezen akadémiában jeles tudományáért 
a bölcseletben «mester» czímet nyert. 
Ugyanazon tanár beszédeinek 1594. meg-
jelent második részében van «de illust-
rium recreationibus» cz. tizenegy beszéd, 

melyek közt a másodikat, 10—14. 1. R. 
tartotta, az időtöltést madarászat- és vadá-
szatban keresendőnek vitatván. Már 1598-
ban turóczi főispán, 1601-től több alka-
lommal országos biztos, 1604. kir. taná-
csos és kir. táblai bíró. II. Mátyás kedves 
embere volt. 1608-ban koronaőrré válasz-
tatott, 1610-ben egyszersmind kir. fő-
udvarmester, 1615. kir. főajtónálló, 1619-
ben kir. főasztalnok lett. Bethlen Gábor 
midőn 1619-ben a pozsonyi várat elfog-
lalta, ő hűségesen megmaradt a korona 
mellett és azzal együtt Bethlent követte 
Ecsedre, hol aztán a békekötéssel együtt 
a korona is visszakerült a király hatal-
mába. A koronaőrségről 1620-ban le-
mondott, azonban az ország rendei el 
nem fogadták, sőt érdemeit méltányolva 
ezeket dicsérettel említik. Meghalt 1622. 
jún. 4, Trencsénben a szent korona 
zsámolyánál, júl. 17. Szent-Mártonban 
temettetett el. Hrabecius Ráfáel, a R. 
család udvari papja tartott fölötte gyász-
beszédet. — Munkái: 1. Disputatio De 
Mutuo Materia. Non Minus Difficili 
Quam Utili. In Inclyta Argentoratensium 
Academia exercitij causa. . . conscripta 
& Praeside.. . Paulo Graseccio... defensa. 
Argentorat.i, M. D. XCI. — 2. De Sacrae 
Coronae Regni Hungáriáé Ortu, Virtute, 
Victoria, Fortuna, Annos Ultra DC 
ClarissimaeBrevisComentarius. Augustae 
Vindelicorum, M. DC. XIII. (2. kiadása 
Bécs, 1652.Ujabb kiadásai: De Monarchia 
Et Sacra Corona Regni Hungáriáé Cen-
turiae Septem . . . Quas emendatas & 
auctas publicabat Comes Franciscus de 
Nádasd.. . Francofurti, M.DC.LIX ; Nagy-
szombat, 1732., Kolozsvár, 1735., Po-
zsony, 1749.) 

Hrabechts, Raphael, Oratio fuiiebris . . . 
17. Julij A. 1622. Cassoviae, 1623. — liod, 
M. Alhenas 231. 1. — Horányi, Memoria III. 
165. 1. — M. Tudom. Értekező 1862. I. 248. 1. 
— Nagy Iván, Magyarország családai IX. 
696., 713. 1. — Szabó-üellebrant, Régi M. 
Könyvtár III. 1. rész 242., 331., 54;., 633. 1. 
Petrik. Bibliogr. 

28* 
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Révai Sámuel, könyvkereskedő, szül. 
1883-ban Sebes-Kellemesen (Sárosm.); 
ugyanott tanult az elemi iskolában; 1846-
ban könyvkötő műhelybe került tanoncz-
nak ; azután Pesten, Nagyszombatban és 
Bécsben nyerte további szakbeli kiképez-
tetését. 1856-ban Eperjesen könyvkötő 
műhelyt nyitott. 1859-ben átvette a Benczúr 
József által 1834-ben megalapított könyv-
kereskedést, 1869-ben pedig Pesten is 
könyvkereskedést nyitott, melynek veze-
tésével eleinte testvérét, 1879 óta fiait 
bízta meg. 1895-ben az általa megala-
pított «Révai testvérek» czég részvény-
társasággá alakulván át, az üzlettől vissza-
vonult. Ekkor a magyar könyvkereskedők 
egyesülete, melynek alelnöke volt, tiszte-
letbeli tagjául választotta. Rosenberg csa-
ládi nevét 1881-ben Révaira változtatta. 
— Czikke a Corvinában (1887. Az ódon-
dászat rendezése). — Munkái: 1. Nem-
zeti irodalmunkról és a magyar könyv-
kereskedelemről. Bpest, 1887. (Különny. 
a Corvinából.) .— 2 ~A társadalmi jólét 
feltételei. Bpest, 1901. (Németül: Lipcse, 
1902. Ism. Budapesti Hirlap 1900. 356., 
Ország-Világ 52. sz. szerző arczk., Vasár-
napi Újság 1902. 10. sz.) 

.)/. Könyvészet 1887., 1900. — Századunk n é v -
változtatásai. Bpest, 1895. 189. 1. 

R é v a — Költeményeket írt a 
Hölgyfutárba (1864). — Munkái: 1. Le-
ivald Fanni levelei a nők munkaképesí-
téséről. Pest, 1879. — 2. Elbeszélések. 
Szécsény, 1892. Két rész. (I. Elbeszélések 
az 1848—49. szabadságharcz idejéből. 
II. Verses elbeszélések.) 

Petrik Könyvészete és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Révai Sándor, bölcseleti doktor, állami 
főreáliskolai tanár, nemes Rédl Károly 
gazdatiszt és Guetman Julia fia, szül. 
1875. decz. 13. Vaskapun (Baranyam.); 
iskoláit Siklóson kezdette, majd a pécsi 
főgymnasiumban folytatta. A VII. osztály 
elvégzése után, 1893. aug. 29. a zirczi 
cziszterczita rendbe lépett, hol Tibor ne-

vet kapott. Mint papnövendék egy évig 
Zirczen tanult; az 1895—98. tanévekben 
a budapesti egyetemen magyar, német és 
latin nyelvészeti és irodalmi tanulmányo-
kat folytatott. Az 1898—99. tanév elején ki-
lépett a szerzetből és mint világi tanárjelölt 
folytatta egyetemi tanulmányait. Ugyan-
ezen évben a rákospalotai Wagner-féle 
magángymnasiumban tanított. Majd be-
vonulván a soproni 18. honvédgyalog-
ezredhez, rövid ideig katonáskodott. Mint 
özvegy anyjának fenntartója a póttarta-
lékba helyeztetvén, a siklósi községi pol-
gári fiúiskolánál foglalt el állást. Itt há-
rom évig működött ; közben 1900-ban 
bölcselet-doktori, 1901. pedig tanári ok-
levelet szerzett. 1902-ben a zentai főgym-
nasiumhoz jutott tanárnak, ottani rövid 
működése után a közoktatásügyi kor-
mány a pécsi állami főreáliskolához ne-
vezte ki, hol jelenleg is működik. Idő-
közben Rédl családi nevét Révaira vál-
toztatta. — Költeményeket írt a M. Állam 
Szépirodalmi Kert czímű mellékletébe 
(1895—1897), a Herkó Páterbe (1895). 
a M. Szemlébe (1896), a Rákospalota 
és Vidékébe (1900) ; a Siklós és Vidé-
kébe (1900 és könyvism.); politikai czik-
keket a M. Államba (1895. nov. 6.), vegyes 
czikkeket a M. Nyelvőrbe (1898. Kápa), 
a Közvéleménybe (Siklós, 1900. Lapszéli 
feljegyzések régi magyar codexekből^ 
Török történetírók Siklós várának elfog-
lalásáról és könyvism.); az Egyetemes 
Philologiai Közlönybe (1903. Káldi szüle-
tésének éve és egyebek); a Pécsi Naplóba 
(1903—04. tanügyi és társadalmi czikkek)^ 
az Orsz. Középtanodai Tanáregylet Köz-
lönyébe (1903. Latin nyelv a reáliskolá-
ban, Reáliskolát végzett ifjak pályaválasz-
tása, 1905. Adatok a reáliskolai latin-
nyelvi tanításhoz); a M. Szemlébe (1904. 
Barlám legendája a magyar irodalomban); 
az Ethnographiába (1905. Baranyai babo-
nák). — Munkái: 1. Káldi György élet-
rajza, bibliafordítása és Oktató intése. 
Pécs, 1900. (Bölcseletdoktori értekezés).. 



8 7 3 Révay—Révész 874 

— 2. A siklósi községi polgári fiúiskola 
huszonegyedik Értesítője az 1901—1902. 
tanévről. Siklós, 1902. — 3. Káldi György 
bibliafordítása. Pécs, 1903. (Különny. a 
pécsi főreáliskola 1903. Értesítőjéből). — 
4. Csepellény György. Bpest, 1904. (Kii-
lönny. a Kath. Szemléből.) — 5. Barlám 
és Jozafát, továbbá Szent Elek legendája. 
Pécs, 1905. (Kiilönny. a pécsi áll. főreál-
iskola Értesítőjéből.) — 6. Káldi György. 
Bpest, 1905. (Különny. a Hittudom. Folyó-
iratból.) — 7. Káldi mint polemikus író. 
U. ott, 1905. (Különny. a Kath. Szemlé-
ből.) — Álnevei és jegye: Baranyay 
Ernő, Bernardinus, Athaliel és —y — ő 
(a Szépirodalmi Kertben költeményei 
alatt). 

Nejének nemestóti Szabó Vilmának szives 
közlése. 

Révay Tibor, theologiai doktor, érseki 
titkár, szül. 1874. febr. 5. Zentán; föl-
szenteltetett 1897. jún. 24 ; segédlelkész 
volt Szent-Tamáson, 1898. érseki szertartó 
és iktató, 1903. pápai tiszteleti káplán 
és kevéssel utóbb érseki titkár lett Kalo-
csán. — Munkája: A pápaság felülmúl-
hatatlan tekintélyéről. Hittudori érteke-
zés. Kalocsa, 1899. 

Schemaiismus cleri archí-dioec. Colocsensis 
et Bacsiensis 1905. 166. 1. 
Révész Adolf, vasúti főkönyvelő, szül. 

1854. júl. 4. Yáczon (Pestm.); tanult u. 
ott és Bécsben ; az aradi és csanádi egye-
sült vasutak főkönyvelője, jelenleg köz-
ponti osztályfőnök és vasúti főfelügyelő 
Aradon. — Az aradi lapok tárczaírója 
volt; czikkei az Alföldben (1877—78., 
1884—85. sat.), az Arad és Vidékében 
(1880-tól). — Munkái: 1.. A társaságból. 
Csevegések. Bpest, 1887. (Ism. Aradi Köz-
löny 1886. 355., 395.. sz., Fővárosi Lapok 
1887. 14., Alföldi Képes Újság 6. sz.). 
— 2. Az élet iskolájából. Csevegések 
Bpest. 1888. (Ism. Délmagyarországi Köz. 
löny 237., írod. Értesítő 10. sz.). — Ál-
nevei: Junius, Szever. 

Aradi Képes Naptár 1887. 62. , 67. 1. a r c z k . 
— M. Könyvészet 1887—88. 

- ̂ »Révész Bálint, ev. ref. püspök, kir. 
tanácsos, R. János és Simon Mária fia, 
szül. 1816. jan. 16. Debreczenben; ugyan-
ott tanult és 1832-ben lépett a felsőbb 
osztályba (subscribált); 1842. márcz. 1-től 
szept. l-ig főiskolai senior volt. 1842-ben 
a gyakorlati theologia tanszékére válasz-
tatván, több egyházban készült gyakorlati 
lelkészi teendőkre, így Lőcsén, hol a német 
nyelvet is elsajátította, Szoboszlón és 
Hajdú-Böszörményben; majd külföldre 
ment és néhány német egyetemet láto-
gatott meg. Külföldi tanulmányútja után, 
1844. évi november hó 5-én foglalta 
el Debreczenben tanári állását, melyről 
1855. szeptemberben debreczeni lelkész-
ségre ment át. Mint kitűnő szónok 1856. 
októberben a tiszántúli egyházkerületnek 
főjegyzője, 1861. aug. 16. a debreczeni 
egyházmegye esperese, 1871. április 3-án 
pedig püspök lett. Később kir. tanácsosi 
czímet kapott és a főrendiházba is beju-
tott hivatalánál fogva. Tagja volt az egye-
temes konventeknek és a debreczeni zsi-
natnak, valamint a protestáns irodalmi 
társaság választmányának. Püspöki hiva-
taloskodásának ideje alatt végeztetett be 
a debreczeni főiskola megkezdett kiegé-
szítése, a jogi szakban 3 új tanszék állít-
tatott, a tanító-képző rendeztetett, állandó 
igazgatóval láttatott el és hét tanári szék 
szerveztetett és az intézet mellé gyakorló-
iskola állíttatott. Az alkotmányozó zsinat 
körül is érdemei vannak. Meghalt 1891. 
okt. 8. Debreczenben. — Czikkei a Prot. 
Népkönyvtárban (III. 1857. Fésős András 
tiszántúli ref. egyházker. főjegyző és 
debreczeni lelkipásztor emléke); a M. 
Prot. Figyelmezőben (II. 1871. A tiszán-
túliak válasza a franczia református hit-
rokonok zsinati meghívó levelére 1871. 
okt. 10. Debreczen); a debreczeni ref. 
főgymnasium Értesítőjében (1878. beiktató 
beszéde); a Czelder által szerk. Lelkészi 
tárban (1881. néhány alkalmi beszéde). 
— Munkái: 1. Vasárnapi, innepi és al-
kalmi imádságok templomi használatra. 
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Debreczen, 1847. (2. kiadás. U. ott, 1854. 
3. átnézett kiadás. U. ott, 1864., 4. átn. 
k. 1881., 6. k. 1900. kiadja Csiky Lajos). 
— 2. Köznapi imádságok templomi hasz-
nálatra. U. ott, 1850. (2. kiadás. 1861. 3. 
kiadás. 1880. U. ott). — 3. Isten az én 
szivemnek kősziklája. Imakönyv protes-
táns keresztyének számára. Ugyanott, 
1851. (2. kiadás: Imakönyv . . . cz. 
Ugyanott, 1852. és 1864., 3. kiadás 
1883., 4. k. 1891. 5. kiadás 1902. U. ott.) 
— 4. Egyházszer tartási beszédek. U. ott, 
1853. (2. bőv. kiadás, sajtó alá rendezte 
Csiky Lajos. U. ott, 1889. Ism.B Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 39. sz.) — 5. Néh. 
bárczai Bárezay Zsuzsánna k. a. emléke 
halotti beszédben. U. ott, 1855. — 6. Gyász-
ünnepély Szoboszlai Pap István emléké-
nek . . . 1855. aug. 16. U. ott, 1855. (Ba-
log Péter gyászbeszédével együtt.) — 
7. Gyászbeszédek és imák, mellyekben 
néh. Mező-Szentgyörgyi Matkovich Albert 
Rhédei Anna aszszonynak korán elhalt 
kedves férje boldogult koporsójának az 
eddigi sirból, a bánatos özvegy által 
építtetett uj sírboltba áttétele megható 
ünnepélyén a női szeretet nagyságát és 
halhatatlanság hitének valódiságát fel-
mutatta . . . U. ott, 1855. (Szatmári Pap 
Sámuel Keserv-ima cz. munkájával együtt.) 
— 8. Gyászünnepély, mely tartatott néh. 
borosjenői id. Tisza Lajos urnák temetése 
alkalmával Geszten 1856. aug. 26. nap-
ján. U. ott, 1857. (Balogh Péterrel együtt.) 
— 9. Széki gr. Teleki László emlékezete. 
Alkalmi beszéd. U. ott, 1861. — 10. Ha-
lotti egyházi beszéd Tisza Lajos özvegye, 
Teleki Juliánná grófnő végtisztessége al-
kalmával. U. ott, 1863. — 11. Halotti 
beszéd Váradi Szabó János felett Debre-
czenben 1864. márcz. 14. U. ott, 1864. 
— 12. Imakönyv prot. keresztyének szá-
mára. magánhasználatra. U. ott, 1865. 
(3. kiadás. U. ott. 1884.) — 13. Halotti 
ima és elmélkedés Illésy János gyász-
ünnepélye alkalmával. U. ott, 1867. — 
14. Halotti imádságok. U. ott, 1892. — 

15. Halotti és alkalmi imádságok. U. ott, 
1892. — 16. Oráeziók és halotti egyházi 
beszédek. U. ott, 1893. — 17. Ünnepi és 
évszaki egyházi beszédek. U. ott. 1893. — 
18. Ünnepi, évszaki és alkalmi egyházi 
beszédek. U. ott. 1893. — 19. Halotti 
egyházi beszédek és alkalmazások. U. ott, 
1894. (Életrajzával. A halála után meg-
jelent köteteket «R. B. hátrahagyott iro-
dalmi művei» gvűjtőczímmel, sajtó alá 
rendezte és kiadta Csiky Lajos.) — Ki-
adta Lakatos József (Debreczen 1854 — 
1855. két füzet) és Szoboszlai Pap István 
(Debreczen 1856—57.) prédikáczióit. — 
Szerkesztette az Egyházi Könyvtárt a ma-
gyar ref. vallású nép számára, 1858— 
1860-ban 8 füzetét Debreczenben. — 
Arczképe : olaj festés Barabástól a debre-
czeni ev. ref. kollégium könyvtárában. 

Vasárnapi Ujsáq 1 8 5 7 . 2 . sz. a r c z k . , 1871 . 

25. SZ. arczk., 1891. 42. SZ. arczk. — Danielik, 
Magyar írók II. 267. 1. — Csokonai-Album 
1 8 6 1 . 2 2 8 . 1. — Ország Tükre 1S64. 16 . Sz. 
a r c z k . ( M a r a s t o r i l . ) — Prot. Képes Naptár 

1869. 3 5 . 1. a r c z k . — Hazánk és a Külföld 

1871 . 1 8 . SZ. a r c z k . - Hefotmálus Naptár 1872 . 

17. 1. — Prot. Uj Képes Naptár 1873. 27. I. 

arczk. - Halogh Ferencz, A magyar J.l'Ot. 
egyháztörténet irodalma. Debreczen, 1879. 
73. 1. — Dömény József, Z s i n a t i E m l é k k ö n y v. 
S z é k e s f e h é r v á r , 1882. 29. 1. — Borsodmegyei 
lapok 1 8 8 4 . 36 . Sz. — Uj V. Athenás 338 . 1. — 

Téli Újság 1 8 8 8 , 1. s z . — Petrik K ö n y v é s z e t e 

es B i b l i o g r . — Sturm Albert, Uj O r s z á g g y ű -
lési Almanach. Bpest, 1888. 43. 1. — .11. Köny-
vészet 1888—89., 1892—94, 1901., 1902. — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — 1891 : Reformátusok 

lapja 4 2 . SZ., Nagybánya és Vidéke 4 7 . sz. 
(Gergely Károly), Debreczen 1891. okt. 9. 
r e n d k . SZ. a r c z k . , Debreczeni Prot. lap. 380. 1.; 

Budapesti Hírlap 277 . SZ. — Pallas Nagy 

Lexikona X I V . 522 . 1. — Zoványi Jenő, T h e o l o -

giai ismeretek Tára III. 147. 1. és Bakóezy 
J á n o s j e g y z é s e i a debreczeni ev. ref. főiskola 
a n y a k ö n y v é b ő l . 

Révész Béla, orvosdoktor, elmeorvos, 
szül. 1869. máj. 15. Budapesten; közép-
iskoláit Szolnokon és Budapesten végezte. 
A budapesti egyetemen 1893-ban nyert 
orvosdoktori oklevelet és a fővárosban 
orvosi gyakorlatot folytatott. Azután hosz-
szabb időre külföldre ment. Braziliában 
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Sno Paulo városban a consulatusunk 
orvosa volt. Három év óta Békés-Gyulán 
a Békésvármegye közkorházának elme-
betegeket gyógyító osztályán orvos. — 
Psychiatriai és sociologiai czikkeket írt 
a hazai és külföldi szaklapokba. — Munkái: 
1. Elmebetegek foglalkoztatása. Gyula, 
1904. (Különny. a Békésvármegye köz-
kórházának évkönyvéből). — 2. Paralysis 
progressiva és syphilis. U. ott 1905. — 
3. Cervantes. Lublinitz (Schlesien) 1905. 
(Különny. a Psychiatrisch - Neurolog-
Wochenschriftből). — 4. Der Einfluss 
des Alters der Mutter auf die Körperhöhe. 
Braunschweig, 1906. (Különny. az Archiv 
für Anthropologieből). 

Corvina 1905. 31. sz. és önéletrajz i adatok . 

Révész Béla, hírlapíró Budapesten. — 
Czikkei a Fővárosi Lapokban (1899. 31. 
sz. Petőfi életéből); a M. Géniuszban 
(1900. Munkácsy, Erkel Sándor); az 
Egyenlőségben (1901. Jegyzetek a téli 
tárlatról); a Budapesti Naplóban (1904. 
30. sz. Jókai pihen . . .) — Munkái: 
1. Emberek harcza. Novellák. Bpest, 1899. 
(Ism. Nemzet 124., M. Kritika 15., Főv. 
Lapok 11. sz.) — 2. Forgatagban. U. 
ott, 1903. (Ism. M. Közélet.) — 3. Új 
novellák. U. ott, 1904. (Ism. M. Hirlap 
349., Budapesti Hírlap 346. sz. Figyelő 
1905., Jövendő). 

,)/. Könyvisiet 1904. és a in. n. m ú z e u m i 
könyvtár példányaiból. 

Révész Ernő, jogi doktor, ügyvéd, 
szül. 1862. decz. 24. Bajmokon (Bácsm.); 
a gymnasium három osztályát Szabad-
kán, a többit Szegeden végezte. A jogot 
úgy tanulta, hogy egyúttal postakiadó 
volt Bajmokon kilencz évig, egy évig a 
bíróságnál volt szolgálatban és így csak 
1894-ben kapott ügyvédi oklevelet és 
azon év június óta ügyvéd Szabadkán, 
hol az ügyvédi kamara titkára és a ma-
gyar jogászegylet igazgató-választmányi 
tagja. — írói működését a Fővárosi La-
poknál kezdte meg a 80-as évek elején 
és a 90-es évek közepéig ott folytatta. 

Költeményei, czikkei az Ország-Világban 
(1886. költ. Piron után, 1900. rajz); a 
Fővárosi Lapokban (1887—90. költ. Gilm 
H., Bodenstedt, Baumbach, Keller Gott-
fried, Coppée Fr. után és Irodalmi kín-
tornázás, czikk, 1889. 5. sz. könyvism.); 
a M. Szalonban (1888—90. költ. Goethe, 
Haug, Kästner, Béranger, Hugo Viktor 
után); a Bácskában (1890. költ. Tennyson 
után, 1891. 31. sz. Nyelvészkedés); a 
Képes Családi Lapokban (1890. költ.); 
a Zombori Hírlapban (1894. A vadállat, 
rajz); írt még az Üstökösbe, a Magyar 
Nyelvőrbe (1887. Búra, 1888. Miseder) 
és a Zentai Közlönybe, a Zombor és 
Vidékébe, az Irodalomba, a M. Világba, 
jogi czikkeket a Jogtudományi Közlönybe, 
a Jogba és a Magyar Koditíkáczióba, — 
— Munkái: 1. Rigmusok. Bpest, 1891. 
(Ism. Budapesti Hirlap 32. sz., Főv. La-
pok 356. sz.) — 2. Úton-útfélen. Apró 
történetek. U. ott, 1901. (Ism. Vasárnapi 
Újság 1900. 44. sz., Bácska 63. sz.). — 
Álnevei: Telecskai Balázs (a Főv. La-
pokban) és Rogerius mester. 

Hl. Könyvészet 1891., 1900. és öné l e t ra jz i 
adatok. 

Révész Ferencz Cyrill, minoritarendi 
szerzetes és tanár, szül. 1859-ben Gölnicz-
bányán (Szepesm.), 1889-ben a kolozs-
vári egyetemen nyert tanári oklevelet és 
a szilágysomlyói gymnasiumnál alkal-
mazták a latin nyelv és történelem taná-
rának; 1898 óta a kézdi-vásárhely-kantai 
róm. kath. algymnasium tanára. — Czikkei 
az Erdélyi Múzeumban (1890. Gritti Lajos 
szereplése Magyarországon); az Ország-
Világban (1897—99. rajzok) és a Szilágy-
Somlyóban. — Munkája: Németújvári 
Iván. Kolozsvár, 1891. (Különnyomat az 
Erdélyi Múzeum kiadványaiból VIII.) 

A szilágy - somlyói minoritarendi püspöki 
gymnasium Értesítője 1890., 1891. é s 1897. 47. 
1 _ lajda N é v k ö n y v e 120 1. és a m. n. 
müzeumi könyvtár példányaiból. 

Révész Gyula, m. kir. állatorvos, sz. 
1859. márcz. 1. Kiskún-Halason ; tanul-
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mányait Halason és Budapesten végezte 
s az állatorvosi oklevelet 1886. június 
nyerte e l ; az állatorvosi tiszti vizsgála-
tot pedig 1889-ben tette le. 1886. aug. 
1-től 1890. márcz. l-ig a budapesti köz-
ponti tejcsarnok-szövetkezetnél működött 
mint utazó felügyelő-állatorvos. 1890. 
márcz. 1-től 1893. máj. l-ig Arad sz. kir. 
városnál mint törvényszéki állatorvos 
volt alkalmazásban, 1893 óta pedig mint 
m. kir. állatorvos működik Budapesten. 
— Czikke az Archaeol. Értesítőben (1869. 
Kis-Kun-Halas). — Munkái: 1. A fejős 
tehenek czélszerű takarmányozásáról és 
tartásáról. Budapest, 1889. (Különny. a 
Veterinariusból). — 2. A sertések neve-
lése, tartása és gondozása. U. ott, 1900. 
(Falusi Könyvtár 21.). — 3. Az egészséges 
állatok gondozása és a betegek ápolása. 
U. ott, 1900. 

M. Künyvészet 1900. — Kóssa Gyula, M a g y a r 

állatorvosi Könyvészet . Bpest, 1904. 193. 1. 

Révész Gryula, hírlapíró szül. 1871. 
ápr. 30. Székesfehérvárt; a főreáliskolát 
szülővárosában végezte; négy évig a 
budapesti József-műegyetem hallgatója 
volt. 1894-ben mint újságíró a Szabad 
Szó szerkesztőségébe lépett; ezen lap 
megszűnte után a Függetlenségnél dolgo-
zott ; 1896. okt. vége óta az Esti Újság 
és a Budapesti Hírlap munkatársa s 
1902 óta a Budapesti Hírlap hírrovatá-
nak a szerkesztője, 1903 óta titkára az 
Otthon írók és hírlapírók körének. Nyolcz 
évig volt riporter; koldusruhába öltözve 
tanulmányozta a budapesti kolduséletet; 
tapasztalatairól czikksorozatot írt. Buda-
pest éjjeli életének rejtelmeiről, a fővá-
ros környékén levő falvakba dajkaságba 
kiadott gyermekek sorsáról írt számos 
czikket. Sziporka álnév alatt karczolato-
kat írt a Szabad Szóba és a Független-
ségbe ; tíz év óta írja a Kakas Mártonba 
az Alborák Ernődről szóló humoros 
czikkeket. Sok elbeszélése és tárczája 
jelent meg a Budapesti Hírlapban és az 
Uj Üstökösben is. Nagyobb munkái : 

Melyiket szeretem ? Regény két kötetben 
(a Szabad Szóban); Kolostorból kolos-
torba. Regény két kötetben (a Független-
ségben). 

Szabó László hírlapíró szíves közlése. 

Révész Hugó, állatorvos, Fischer Jó-
zsef postamester, 1848—49. honvéd és 
Schöffer Anna fia, szül. 1873. decz. 11. 
Bajmokon (Bácsm.); középiskoláit Zen-
tán, Szabadkán és Baján végezte; az 
állatorvosi oklevelét a budapesti akadé-
mián nyerte el. Jelenleg m. kir. járási 
állatorvos Német-Bogsánban (Krassó-
Szörénym.). Fischer családi nevét idő-
közben Révészre változtatta. — Szépiro-
dalmi czikkei a Szabadkai Hírlapban, a 
Zombor és Vidékében, az állatorvosiak 
pedig a szaklapokban jelentek meg. — 
Czikket írt a Zombor és Vidékébe. — 
Munkája : Bácskai dalok, mesék. Sza-
badka, 1892. 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányáról és testvérbátyjának Révész Ernő-
nek sz ives közlése. 

Révész Imre, ev. ref. lelkész, a m. 
tudom, akadémia levelező tagja, R. Pál 
Kis - Kun - Halasról származott községi 
jegyző és Beke Sára fia, szül. 1826. jan. 
14. Ujfehértón (Szabolcsm.). R. csecsemő 
korában Nagy-Kállóba költözött, hova 
atyja jegyzői hivatalra nyert meghívást. 
Már 9 éves korában atyját elvesztvén, 
idegen helyre, mostoha keblű rokonok közé 
vitetett, sokat nélkülözött, tűrt és szenve-
dett. Elemi tanulmányait a tiszadobi isko-
lában (Szabolcsm.) kezdette; gymnasium 
három első évét Debreczenben, utolsó 
három évét pedig Hajdu-Böszörményben 
a gyülekezet alumnusai közt végezte. 
Innét 1841-ben ismét Debreczenbe ment 
az akadémiai tanpályára, melyet hat év 
alatt minden tantárgyból kitűnő iskolai 
osztályzattal végzett. Mint pályavégzett 
1847. nov.-től 1851. augusztusig a kollé-
giumban maradt; első évben a veteranus 
syntaxisták, másikban a veteranus rhe-
torok praeceptora; 1850—1851-ben con-

st 
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trascriba, s mint ilyen a novitius diá-
kok oktatója a classikus nyelvekben és 
a főiskolai olvasó társaságnak könyv-
tárnoka s elnöke volt. A rendkívüli munka 
többször megtámadta szervezetét és sokat 
szenvedett vérhányásban. Akadémiai ta-
nuló korában a m. kir. egyetem által a 
Schwartner-alapítványból kitűzött pálya-
hirdetésre: Mi az oka, hogy Magyar-
ország fennáll és nem enyészett el, mint 
a hunnok, gepidák, avarok és más népek 
által a Duna és Tisza mellett alapított 
birodalmak ? versenyzett és pályanyertes 
lőn. Mint ifjúsági könyvtárnok az ifjúság 
kérelmét a tanári karhoz ő fogalmazta 
1848. márcz. 19., melyben reformokat 
követel pl. a közvizsgák eltörlését, a tan-
könyvek kinyomatását stb. 1849. január-
tól 1850. nov.-ig a nagykönyvtárban 
ideiglenes könyvtárnok volt. 1849-ben, 
különösen júl. és aug. hónapokban az 
orosz had debreczeni dúlása idején, R, 
csaknem egyedüli rendes lakója volt a 
kollégiumnak és sikeresen őrködött a 
könyvtár feldulása ellen. 1851. aug. 24. 
Balmaz-Ujváros hívta meg lelkészének; 
előbb azonban külföldi egyetemekre in-
dult; útlevél hiánya miatt azonban csak 
Bécsig mehetett, hol a prot. theologiai 
fakultáson 1852. jan. közepéig hallgatta 
a tudományokat; a könyvtárakban pedig 
leginkább nyelvészettel foglalkozott. Bécs-
ből haza utazván, újra folyamodott s 
most már sikerrel, külföldi útlevélért s 
1852. július hó 9-én elindulván, főleg 
Berlinben időzött ; Svájczban fedezte 
fel Sélyei és Harsányi magyar gályarab-
lelkészek arczképeit. 1854. máj. 7. fog-
lalta el a szentesi lelkészi állomást. Innét 
hívta meg a debreczeni ev. ref. egyház 
egyik lelkipásztorává, hol 1856. máj. 18. 
tartotta beköszöntő beszédét. 1856-ban 
egyházkerületi aljegyzővé választották; 
1859. deczember 16. a magyar tudom, 
akadémia levelező tagjává; 1861-ben 
országgyűlési képviselővé, majd a kép-
viselőház jegyzőjévé, de két hónap 

múlva lemondott; 1864. a debreczeni 
kollégiumban az egyháztörténelem taná-
ra lett; de erről egy év múlva szintén 
lemondott, lelkészi és hittanári hivatalt 
együtt viselni nem akarván. 1867. a tiszán-
túli ref. egyházkerület levéltárnokává meg-
választatván, e hivatalt haláláig viselte. 
1871. a bécsi prot. theol. fakultás theologiai 
doktori czímmel tisztelte meg. A külföldi 
nagy egyházi társulatok közül az angol 
eredetű evangelikus szövetség apolo-
getikus programmjához 1871. csatlako-
zott, a szövetség elnöke Necker Theo-
dor fel is kereste R-t Debreczenben 
1873-ban s vele értekezett. Sayous Ede 
párisi tanár és történetíró 1875-ben láto-
gatta meg, őt szólította fel aztán s tette 
figyelmessé az alakuló presbiteri Allian-
cera; R. üdvözlő szózatot írt, melyet a 
debreczeni egyház és kollégium kiváló 
férfiai aláírták (1875. júl. 8.) és a londoni 
nagygyűlésen lelkesen fogadták ; ő volt 
tehát a ref. egyházak presbiterelvű szö-
vetségéhez való csatlakozásnak első kép-
viselője hazánkban. Az egyházjogi és 
alkotmányi nagy harcznak, melyet a bécsi 
kormánynyal vívott magyar protestáns 
egyház 1856 — 1861, R. volt egyik bátor 
hőse. A magyar ref. egyház orsz. zsinata 
előkészítésére több tanulmányt adott ki, 
a törvényterv alapvázlatát is szerkesz-
tette, az egyetemes alaptörvényt s a kor-
mányzó alaphatóságról a presbitériumról 
vázlatot is adott, s utóbb alapul szolgált 
az országos zsinat tárgyalásánál. Meg-
halt 1881. febr. 13. Debreczenben. Szabó 
János tartott fölötte emlékbeszédet 1881. 
aug. 21. a debreczeni ref. főiskola ima-
termében. Sírjára, nagyrészben közada-
kozásból, 2000 frt értékű fekete kőosz-
lop emeltetett apósa Yecsei József tanár 
sírja mellett. — Czikkei: az Új M. Mú-
zeumban (1851. Magyar helynevek, 1853. 
Magyar nyelvészeti nevezetességek, A 
magyar helynevek nyelvészeti tekintet-
ben) ; az Akadémiai Értesítőben (1853. 
Levél a helyirati nevek ügyében); a 
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Pesti Naplóban (1853. 969. sz. Nyelvé-
szeti elmefuttatás Szoboszló, Sukoró, 
Szent-Jób magyar helynevek értelme fe-
lett, 1855. 969. sz. A népiskolákról, külö-
nös tekintettel azoknak Zürich kanton-
bani jelen állapotára); Magyar Sajtóban 
(1856. 84., 85. sz. Tanítóképzők Schveiz-
ban, 99. Tanítóképző-intézetek az észak-
amerikai egyesült államokban, 188., 195., 
196. sz. Tanítóképző-intézetek Porosz-
országban, 217., 259. sz. könyvism.); a 
Sárospataki Füzetekben (1857. Sinai Mik-
lós és tételei a magyar reformált egyház 
alkotmányára vonatkozólag, A debreczeni 
főiskolai tanárok előterjesztése a bölcsé-
szeti szak ügyében, 1858. Adalék a ma-
gyar puritánok történetéhez, Felszólítás a 
Dunafejedelemségben szétszórva élő ma-
gyar reformátusok ügyében, Első jelentés 
adunafejedelemségi magyar reformátusok 
ügyében, Népiskolai ügy, 1859. Szabolcs-
megye rendei egyházi ügyekben intéz-
kednek 1607, A mihálydii egyházi gyű-
lésben mihálydii prédikátort Debreczeni 
Jánost odavaló nemes Pelei Gáspárral 
megbékéltetik, 1860. Adatok a tiszántúli 
ref. egyházkerület múltjából, A szathmár-
németii zsinat végzései, eddig ismeretlen 
eredeti szerkezetökben, 1861—62. Egyház-
történelmi források a debreczeni egyház-
megye levéltárából, 1863. A felső-magyar-
országi ref. egyházak legelső kánonos 
könyve, A népek halála és könyvism., 
1864 Az erdődi második zsinat 1555., 
Simonytornyai Gergely ösmeretlen ma-
gyar reformátor, 1865. Az egyháztörté-
nelem irodalmi fejlődése, A magyar 
prot. gályarabok névsora, 1866. Puszta-
szer és könyvism., 1867. Adatok a sza-
bolcsmegyei reform, lelkészek nyolczad-
beli jövedelmére vonatkozólag, 1869. 
Adalékok a m. prot. iskolák autonómiájá-
nak történetéhez, A tiszántúli reformált 
lelkészek kérelme II. Rákóczy Ferencz 
fejedelemhez s a fejedelem válasza) ; a 
Prot. Egyh. és Iskolai Lapban (1858. A 
lelkipásztor beállításának szertartása, Az 

első és második helvét hitvallás kelet-
kezésének rövid története, Igehirdetés 
ügye Debreczenben és másutt, Nyilt levél 
a szentesi ref. egyház presbyteriumához, 
Régi magyar ref. egyházi nyelvemlék és 
könyvism., 1859. Prot, egyháztörténelmi 
rövid észrevételek Erdősi Jánosról, 1860. 
Magyar prot. egyháztörténelmi emlékek 
és könyvism., 1861. könyvism., 1862. 
Huszár Gál magyar reformátor és az ő 
egyházi beszédei, Előterjesztés a debre-
czeni ref. gyülekezet népnevelési állapo-
táról, Nyilatkozat a tiszántúli ref. egyház-
kerület gyülekezeteinek elöljáróihoz, 1863. 
A protestantismus és a tudomány, A 
puritánok jelleme és alaptételei, Az ala-
kulandó magyar prot. irod. társaság alap-
szabályainak terve, Néhány szó a moldva 
s oláhországi magyar prot. missió ügyé-
ben, Nehéz idők és a magyar protestáns 
irodalmi társulat, Némi tájékozás a pro-
testantismus és a tudomány felett és 
könyvism., 1864. Az egyházi műemlékek 
ügyében, Történelmi tájékozás Kálvin és 
a kalvinismus ügyében, Néhány szó 
Kálvinról, 1866. A helvét hitvallás új 
kiadása Bécsben, Egy pár szó a tansza-
badság ügyében és még egy pár szó és 
könyvism., 1879. A magyar protestáns 
egyháztörténelem jövője ügyében, 1880. 
A szavazatok többsége a protestáns egy-
házban) ; a Századokban (1868. Sinay 
Miklós nagy történetbúvár emlékezete, 
1872. A Rákóczy-Rozsnyay ének Bocs-
kayról s egy általános történelmi napló 
tervezete, 1875. Jelentés a hazánkra vo-
natkozó zürichi kéziratokról); a Fördős, 
Papi dolgozatok gyászesetekre cz. gyűjte-
ményben (Kecskemét, 1859.. 1864., 1867. 
gyászbeszédek) ; a Szabad Egyházban 
(1887. A magyar olvasókönyvekről). — 
Levele Ipolyi Arnoldhoz : Szentes 1855. 
márcz. 14. (Figyelő XXIII. 1887. 365.1.) 
— Munkái: 1. Székfoglaló egyházi be-
széd az egyházi tanításról, mint a prédi-
kátor fő kötelességéről. Kiadják a szen-
tesi ref. gyülekezet néhány buzgó tagjai. 
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Szarvas, 1854. — 2. A protestáns egyház-
alkotmány alapelvei, a XVI. századi főbb 
reformátorok, vallástételek és egyház-
szervezetek bizonyítása szerint. U. ott, 
1856. (Ism. M. Sajtó 1857. 110. sz.). — 3. 
A hit, tudomány és szeretet az egyházban, 
mint a távozó lelkipásztor hő óhajtásá-
nak legfőbb tárgyai; a szentesi ref. vallású 
gyülekezethezi búcsúbeszédül írta és el-
mondotta 1«56. ápr. 20. U. ott, 1856. — 
4. A theologiai tudományok encyclopae-
diája és methodologiája. Hagenbach K. 
R. után ford. Pest, 1857. (Protestáns 
Theologiai Könyvtár I.) — 5. Vélemény 
a magyar protestáns egyházalkotmány 
főpontjai felett, különös tekintettel a 
jövendő törvényhozásra. Debreczen, 1857. 
(Ism. Magyar Sajtó 110. sz.) — 6. Az 
ordaliák vagy istenitéletek. Pest, 1858. 
(Különny. az Uj M. Muzeumból.) — 7. 
Közoktatásügy Németalföldön. Sáros-
patak, 1858. (Különny. a Sárospataki 
Füzetekből.) — 8. Erdösi János magyar 
protestáns reformátor, különös tekintet-
tel némely magyar tudósok balvélemé-
nyére. Debreczen, 1859. — 9. Etel laka, 
vagyis Attila hűn király birodalmi szék-
helye. Történeti vizsgálat. U. ott, 1859. 

— 10. 1861. május 31. tartott beszéde. 
Debreczen, 1861. (Böszörményi László 
országgyűlési beszédével együtt.) — 11. 
A történelmi bírálatról. Akadémiai szék-
foglaló beszéd. Pest, 1861. — 12. A ma-
gyar protestáns egyház szabadságának 
védelme, némely tekintélyes német tudó-
sok megtámadásai ellen. Sárospatak, 1862. 
(Különny. a Sárospataki Lapokból.) — 
13. Leveleki Molnár Ágoston nejének 
néhai baji Patay Piroska asszony emlé-
kezete. Imák és gyászbeszédek. Debreczen-
ben 1862. okt. 17. Debreczen, 1862. — 
14. Az alakulandó magyar protestáns 
irodalmi társulat alapszabályainak terve. 
U. ott, 1863. (Névtelenül.) — 15. Dévai 
Biró Mátyás, első magyar reformátor 
életrajza s irodalmi művei. Pest, 1863. 
— 16. Halotti beszéd néh. Aranyi István 

felett. Debreczen, 1864. — 17. Gyász-
beszéd néh. Farkas Ferencz felett aug. 
3. Debreczenben. U. ott, 1864. — 18. 
Kálvin élete és a kalvinismus. Pest, 1864. 
(Ism. M. Sajtó 125. sz. 2. kiadás. U. ott, 
1864.).— 19. Egyházi beszédek. Robertson 
nyomain. I. füzet. U. ott, 1864. (2. kiadás. 
1868., 2. füzet 1867. Ugyanott, 3. füzet. 
Debreczen, 1869.). — 20. Egyetemes egy-
háztörténelem. Főiskolai tanulók s művelt 
protestánsok számára. 1. füzet. Az egy-
ház alapításától a reformatióig. Pest, 
1865. — 21. A magyarországi ref. egy-
ház közönséges énekeskönyvéről, az éne-
kek szerzőinek névsorával. Történeti köz-
lemények. Debreczen, 1866. — 22. Egy-
házi gyászbeszéd Csányi Dániel felett. U. 
ott, 1867. — 23. A levéltárak megóvásá-
ról és rendezéséről, főtekintettel a magyar 
protestáns egyházi levéltárakra. U. ottr 

1868. — 24. .4 tiszántiíli ref. egyház-
kerület véleménye az 1868. évi vallás-
ügyi törvény részletezéséről és az iskola-
ügyről. U. ott, 1869. — 25. Adalékok a 
magyar prot. iskolák autonómiájának 
történetéhez. Sárospatak, 1869. (Különny. 
a Sárospataki Füzetekből. 2. jav. és bőv. 
kiadás. Debreczen 1870.). — 26. Válasz-
javaslat az iskolaügyben a közokt. min. 
úrhoz, a tiszántúli ref. egyházkerület köz-
gyűléséből. Debreczen, 1870. (Kézirat 
gyanánt.) — 27. Temetési beszédek. 1. 
füzet. U. ott, 1870. — 28. Ünnepi és 
közönséges egyházi beszédek. 1. füzet. U. 
ott, 1870. — 29. A magyar prot. hitfele-
kezetek egyházi és iskolai szükségeinek 
országos költséggel való fedeztetéséről,, 
különös tekintettel a kath. autonómiai 
mozgalmakra. U. ott, 1871. (Különny. a 
M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmezőből). 
— 30. Melius Péter emlékezete. U. ott, 
1873. (Különny. a M. Prot. Egyh. és Isk. 
Figyelmezőből.) — 31. A magyarországi 
ref. egyház számára egyházi főhatóságul 
felállíttatni szándékolt konventről. U. ott,. 
1873. — 32. A magyarországi prot. gym-
nasiumok államjogi viszonyai. Emlékirat 



887 Révész ,—Révfy 896 

a tiszántúli reformált egyházkerület fő-
tiszt. közgyűléséhez a középtanodai okta-
tásról szóló ministeri törvényjavaslat 
felett. U. ott, 1873. — 33. Strauss Dávid 
Frigyes emlékezete. U. ott, 1874. — 34. 
A debreczeni nyomdászat első korszaká-
ról. U. ott, 1874. — 35. A magyarországi 
protestáns egyletről. U. ott, 1875. — 36. 
Néhány szó az ultramontának törekvései-
ről a protestantizmussal szemben. U. ott, 
1875. — 37. Néhány szó Melius Péter 
sírjáról. U. ott, 1875. — 38. A modern 
•atyafiak legújabb ijedelme. U. ott, 1876. 
— 39. Adalékok a m. ref. egyház zsinat-
tartási ügyének múltjához. U. ott, 1877. 
— 40. Egy határozott lépés a zsinattar-
tás felé. U. ott, 1877. — 41. Adalékok 
a m. tud akadémia megalapítása törté-
netéhez. Bpest, 1877. (Értekezések a 
nyelv- és széptud. köréből VI. 6. Szilágyi 
István és Vaszary Kolossal együtt.) — 
42. Zsinati teendőink mivolta, rendszere 
és egymásutánja. Töredék és alapvázla-
tok egy törvénytervvel. Némi kis észre-
vételek az eddig megjelent tervezetekre, 
vélemény a legközelebbi teendőkre nézve. 
Debreczen, 1878. — 43. Néhány előleges 
szó a magyar ref. egyház zsinati elő-
készületei ügyében. U. ott, 1879. — 44. 
Igénytelen vélemény a magyar prot. egy-
háztörténelem jövője ügyében. U. ott. 
1879. — 45. Egyháztörténelmi irodal-
munk ügyéhez. Budapest, 1880. — 45. 
Ünnepi és közönséges (temetési és alkalmi) 
egyházi beszédek. Kiadta Révész Kálmán. 
Öt kötet. Bpest, 1889—90. — 47. Révész 
Imre munkái a pátens korából. (1859— 
1860.) Sajtó alá rendezte Révész Kálmán. 
U. ott, 1900. (M. Prot. Irodalmi-Társaság 
Kiadványai 10.) — Szerkesztette és ki-
adta a M. Prot. Egyházi és Iskolai Fi-
gyelmező czímű folyóiratot 1870—78-ig 
Debreczenben. (E folyóiratban több érte-
kezése, tanulmánya és bírálata jelent 
meg.) — Levele Arany Jánoshoz: Deb-
reczen 1862. november 3. (a magy. tud. 
akadémia levéltárában). — Arczképe: 

Barabás Miklós festése a debreczeni ev. 
ref. kollégium könyvtárában. 

Danielik M. Irók II. 2<>8. 1. — 1 asárnapi 
Újság I860. 17. sz. arczk. — Figyelő I. 1876. 
III—VI., VIII—X., XIII. — Szinnyei Köny-
vészete. — Balogh. Ferencz, A magyar pro-
testáns egyháztörténet irodalma. Debreczen, 
1879. — Kiss Áron, Nevelés- és Oktatás-
Történet Kézikönyve 253. 1. és M. Népiskolai 
Tanítás Története 209. 1. — 1881 : Szabó János, 
Emlékbeszéd R. I. felett. Debreczen, Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 8. , 9 . , 10. SZ., Századok 274. 
l a p , Szentes és Vidéke 8. SZ., Hód-Mezö-Vasár-
hely 8. SZ., Pesti Naplo 50. Sz. ( J a k a b E . ) — 
1882: Prot. Képes Naptár a r c z k . , .)/. Akadémiai 
Almanach 255. 1., Ballagi Mór, R . I . e m l é k e -
zete. Bpest. (Emlékbeszédek I. 4.) — Új M. 
Athenás 339. l a p . — Petrik K ö n y v é s z e t e é s 
Bibliogr. — Verédt, Paedagógiai Encyclo-
paedia. Bpest, 1S86. 771. 1. — M. Könyvészet 
1889., 1891., 1901. — Kiszlingstein Könyvé-
szete. — Bókényi Dániel, A magyar ábc- és 
o lvasókönyvek. Máramaros-Sziget, 1891. 18. 
lap. — Ballagi Géza, A protestáns pátens és 
a sajtó. Bpest, 1892. 31. lap. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 522. 1. — Zoványi Jenő, T h e o -
logiai Ismeretek Tára III. 147. 1. — Debre-
czeni Prot. Lap 1902., 43. , 44. SZ. — Debreczeni 
képes kalendárium 1903. (ErŐSS Lajo?) arczk. 
— Realencyclopädis für prot. Theologie und 
Kirche. Leipzig. UI. Aufl. (lîalogh Ferencz. 

Révész János, ág. ev. lelkész Nagy-
bányán, Riszdorfer János városi főjegyző 
és Nádassy Zsuzsánna nemes szülők íia, 
szül. 1863. márczius 17. Nyíregyházán 
(Szabolcsmegye); hat évig a nyíregyházi 
gymnasiumnak volt a növendéke, azután 
Miskolczon, Debreczenben tanult, a theo-
logiát Pozsonyban végezte. Több ízben 
tett külföldi utat. Szülei elszegényedvén, 
16 éves korától kezdve maga tartotta fenn 
magát; írnokoskodott különböző hiva-
talokban, írt a hírlapokba s nevelőskö-
dött. Riszdorfer családi nevét 1898-ban 
változtatta Révészre. A Petőfi-tábla le-
leplezésekor 1899. szept. 8. Nagybányán 
és a Lendvay-szobor leleplezésekor 1900. 
nov. 11. u. ott mondott ünnepi beszédet. 
— Leginkább lapjába, a Nagybánya és 
Vidékébe írt néhány száz vezérczikket, 
heti krónikákat, közgyűlési tudósításokat 
és nekrologokat (1892. Községi tanítók 
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nyugdíjügye. Zónaidő, Zempléni költé-
szete Teleki Sándor gróf temetése után, 
1893. Vasvári Pál hősi halála, Petőfi 
Nagybányáról. Polgári leányiskola, 1894. 
Régi Magyarország, 1895. A «Polgári 
kör» története, A hol nincsen tavasz, 
1896. Sajtóhibák, Az igazság ablaka, 
1897. Láng Lajos és a quóta, 1898. Láto-
gatás egy kubikos családnál, Nagybánya 
mint üdülőhely, 1899. Iskolák államosí-
tása, Esküdtbíróság, Egy régi lap, Száz 
év előtt, 1901. Gazdasági munkás- és 
cseléd-segélypénztárról, Nyomor, 1903. 
A vármegye, Hol a boldogság? 1904. 
Márcz. 15-nek első hire Nagybányán, 
Tűzrendészet a mult század első felében, 
Egy lapszám a 48-as időkből, 159 ma-
gyar név, 1905. Schola Rivulina) stb. — 
Munkái: 1. Emléklapok egy lelkész be-
iktatási ünnepélyéről. Nagybánya, 1887. 
— 2. A nagybányai ev. népiskola rövid 
története. U. ott, 1889. — 3. Emlékbeszéd 
az 1791 : XXVI. t.-cz. százados forduló-
ján. U. ott, 1891. — 4 . A kölesei har ang-
szentelés. U. ott, 1892. — 5. Ilyen az 
élet. Rajzok. U. ott, 1892. — 6. Emlék-
beszéd Kossuth temetésekor. U. o., 1894. 
— 7. A keresztre feszített Jézus hét szó-
zata. (Böjti beszédek.) U. ott, 1901. — 
8. Egyház és haza. Alkalmi beszédek. 
U. ott, 1904. — 9. A nagybányai ág. 
hitv. ev. egyház története. U. ott, 1905. 
(Ism. M. Szó 260. sz.), — Szerkesztője 
1891 óta és négy év óta kiadó-tulajdo-
nosa is a Nagybánya és Vidékének; 
1906 óta szerkeszti az Igehirdető czímű 
prot. bomileticai folyóiratot is, Soltész 
Elemér ref. lelkészszel együtt. 

Fővárosi Lapok 1893. 290. SZ, — M. Könyvé-
szet 1893., 1902. és öné le trajz i ada tok . 

Révész Kálmán, evang. ref. esperes-
lelkész, R. Imre ref. lelkész és Vecsey 
Johanna fia, szül. 1860. aug. 11. Debre-
czenben, a hol tanulmányait 1883. vé-
gezte. Ezután egy évig gymn. segédtanár, 
egyig főiskolai senior volt, majd kül-
földre ment, s az 1885—86. tanévben a 

berlini egyetemen gyarapította ismere-
teit. 1886. pápai theologiai tanár, 1892. 
kassai lelkész lett, s mint ilyent az abauji 
egyházmegye 1893. tanácsbiróvá, 1898. 
elején esperessé, a tiszáninneni egyház-
kerület 1896. konventi taggá választotta. 
Tagja a prot. irodalmi társaság választ-
mányának, az egyetemes tanügyi bizott-
ságnak s tagja a budapesti zsinatnak, 
- í r t a 80-as évek elején a Debreczenbe,. 
a Debreczeni Ellenőrbe s a Vasárnapi 
Újságba. Czikkei és könyvismertetései-
nek száma 600-nál többre megy, közü-
lök megemlítendők: a Protestáns Egy-
házi és Iskolai Lapban (1881. Révész 
Imre és művei időrendi sorozatban^ 
1882. Néhány szó Sculteti Severin iro-
dalmi műveiről, 1883. Heltai Agendájá-
nak első kiadása melyik évben jelent 
meg ? Ki írhatta a «Falsitas veritatis»-t? 
1884. A Szikszayak szülőfölde, Debre-
czeni Ember Pál Egyháztörténelme, 1885. 
Bod Péter Egyháztörténete, Bod Péter-
Sinai-Récsey, 1886., A hallei magyar 
könyvtár, 1894. Szegedi Kis István 
«Speculum Romanorum Pontificum»-a,_ 
Gálszécsi István hittani műve 1538-
ból, 1898. Adatok Gyöngyösi . Pál éle-
téhez) ; M. Könyv-Szemle (1882. Ada-
lékok énekes könyveink bibliographiájá-
hoz, 1887. A hallei magyar könyvtár, 
1898. Maresius és Baka Péter irodalmi 
harczának történetéhez, Szinyei Gerzson 
helyreigazításával és erre B. válasza) ; a 
Századokban (1883. Kiránd. füzet. A 
sopronmegyei bizottság jelentése, 1888. 
könyvism., 1897. Egy Bethlen Gábor 
korabeli pasquillusról, 1P03. Pótlékok a 
magyarországi latinság szótárához); a 
Debreczeni Prot. Lapban (1888. Mikor 
született Meliusz és mikor ment Debre-
czenbe ? Még egy pár szó Meliuszról, 
1897. Néhány szó Czeglédy Istvánról,. 
1902. Magyar népdalok latin fordításban 
Vecsey Józseftől, Adatok Kanizsai János 
püspök életéhez); a Prot. Szemlében 
(1891. Bévész Imre a magyar reformá-
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czio kezdetéről, 1892. A presbytérium 
legelső nyomai hazai ref. egyházunkban, 
1893. Egy nevezetes úrasztali terítő és 
könyvism., 1894. Megjegyzések a házas-
sági jogról szóló törvényjavaslatra, A 
debreczeni hitvita kérdéséhez, Pár szó 
Várnai válaszára, 1895. Beyt.he István 
apologiája, 1896. Történetcsinálás a 
millennium évében, Az 1791. évi budai 
zsinat naplója, 1897. A kassai első refor-
mátus templom története, Czeglédi István 
származása, 1898. Egyháztörténeti ada-
tok és könyvism., 1899. Alvinczi és a 
kassai vértanuk, Háromszázéves egyház-
történeti és nyelvemlék, 1900. Alvinczi 
Péter könyvtáráról, 1903. A pátens 
visszavonásának körülményei, 1904. A 
budai zsinat tagjai, 1905. Dévai Biró 
Mátyás két rendbeli fogsága); az Iroda-
lomtörténeti Közleményekben (1891. Kocsi 
Csergő Bálint életéhez, Ipolyi Magyar 
Mithologiájáról, 1893. Egy régi vers 
a táncz ellen, 1895. Buday Ferencz 
és a «Polgári Lexikon», 1900. Lugossy 
József levele Révész Imréhez, Pest, 1850. 
jú l . 27.); a Sárospataki Lapokban (1893. 
Az énekes könyv ügyében, 1901. I. Rá-
kóczy György és a parochialis könyv-
tárak) ; a Magyarország vármegyéi és 
városai. Abauj-Torna vármegye és Kassa 
•cz. monographiákban (1896. A két pro-
testáns egyház) ; az Egyháztörténeti Mo-
nographiában (I. 1898. Gyöngyösi Pál 
1668—1743). — Munkái: 1. A reformatio 
hatása hazánkra. Debreczen, 1884. (Kü-
lönny.) — 2. A lengyel dissidens káno-
nok története s befolyása a budai zsinat 
törvényhozására Pápa, 1887. — 3. Az új 
védtörvény és utasítás lelkészeket, pap-
növendékeket, tanítókat és tanítójelölte-
ket illető szakaszai. Egybegyűjté és ma-
gyarázatokkal ellátta. Budapest, 1889. — 

4 . Unitárius történetírás. Pápa, 1891. — 
5. Emlékkönyv a budai és pesti zsina-
tok százados évfordulójára. Mindkét zsi-
nat tagjainak teljes névsorával és arcz-
.képekkel. Bpest, 1891. —- 6. Beköszöntő 

egyházi beszéd. Kassa, 1893. — 7. Száz 
éves küzdelem a kassai református egy-
ház megalakulásáért. 1550—1650. Bpest, 
1894. (Magyar Prot. Irodalmi Társulat 
Kiadványai 5.) — 8. A kassai ref. egy-
ház által fennállása 250-ik évfordulóján 
1894. márczius 25. tartott örömünnepély 
emlékkönyve. Kassa, 1894. (Szerkesztette. 
R-től Imádság és egyházi beszéd.) — 
9. Az unitárius történetírás legújabb 
remeke. Debreczen, 1895. — 10. A kassai 
ref. egyház emlékkönyve hazánk fenn-
állásának ezredik évéről. Kassa, 1896. 
Pál.) — 11. Emlékkönyv az első püspöki 
egyházlátogatás évszázados fordulóján a 
kassai ref. egyházban tartott ünnepély-
ről. Kassa, 1899. — 12. Alvinczi és a 
kassai vértanúk. Budapest, 1899. — 13. 
A magyar reformáczió kezdetéről. U. o., 
1902. — 14. Alkalmi egyházi beszéd a 
kassai Rákóczi-kiállítás megnyitásakor. 
Kassa, 1903. — 15. Egyházi beszéd 
1906. márcz. 18. Kassa, 1906. — Kiadta 
atyjának, Révész Imre munkáit a pátens 
korából. Bpest, 1900. (M. Prot. Irodalmi 
Társ. Kiadványai 11.) és hátrahagyott 
beszédeit hat kötetben. — Szerkesztette 
a debreczeni ref. hittanhallgatók Közlö-
nyének XIII. évfolyamát 1882—83-ban 
és a Dunántúli Protestáns Lapot (1890— 
1892) Pápán. — Jegyei: R. K. és 
—z —n. 

Századok 1883. 60 ! . ( O k t . f i i ze t . ) — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — N. Könyvészet 1891 , 
1894. _ Pallas Nagy Lexikona X I V . 524. 1. — 
Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k T á r a I I I . 

149. 1. 

Révész Lajos, állami kereskedelmi és 
polgáriskolai tanár, szül. 1854. aug. 1. 
Kis-Kún-Halason ; középiskolai tanulmá-
nyait Debreczenben 1873-ban végezte ; 
polgári iskolákra képesítést nyert a nyel-
vészeti és történelmi szakcsoportokból; 
1884-től rendes tanár a turócz-szent-
mártoni állami felső kereskedelmi isko-
lánál ; tanít magyar nyelvet, földrajzot 
és történelmet a kereskedelmi és polgári 
iskolában. A felsőmagyarországi közmű-
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velődési egyesület és polgári iskolai ta-
nárok egyesületének tagja. — A Felvidéki 
Híradónak 1886 óta főmunkatársa. (1887. 
47—49. sz. A népköltésről.) — Munkái: 
1. A magyarországi középosztály házi 
nevelése napjainkban. Turócz-Szent-Már-
ton, 1887. — 2. Igaz történetek. U. ott, 
1892. — 3. Antik és modern képek. U. ott, 
1897. — Szerkesztette a Felvidéki Hír-
adó cz. társadalmi hetilapot 1887. szept. 
a 37. számtól egyedül, nov. a 45. sz.-tól 
Fehér János társszerkesztővel 1893. febr. 
19-ig Turócz-Szent-Mártonban. 

Schach Béla, Kereskede lmi i s k o l á i n k és 
tanáraik. Bpest , 189S. 83. 1. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár pé ldányáró l . 

Révész Lajos, ev. ref. főgymnasiumi 
tanár, R. Tivadar iparos fia, szül. 1865. 
ápr. 10. Bihar-Diószegen ; előbb mint 
róm. kath. pap működött Nagyváradon 
egy íinevelőintézetben és a tanítóképző-
ben. 1897-ben tanári oklevelet szerzett és 
kilépett a róm. kath. egyházból. 1898. 
szept. óta a debreczeni ev. ref. főgym-
nasiumban a latin és görög nyelv rendes 
tanára. — Czikke a debreczeni ref. fő-
gymnasium Értesítőjében (1900. A trójai 
kérdés). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e és önéletrajz i 
adatok . 

Révész Márton, felső kereskedelmi 
iskolai tanár, szül. 1858. febr. 23. Mező-
Túron (Jász-Nagykún-Szolnok m.), 1877-
ben tett érettségi vizsgálatot a szarvasi 
főgymnasiumban; 1877—78. a kolozsvári, 
1879—80. a budapesti egyetemen meny-
nyiségtani. természettani és paedagogiai 
előadásokat hallgatott és a tanárképző 
rendes tagja volt. 1881—84. a paedago-
giumban folytatta tanulmányait, közben 
nevelősködött. Képesítve van 1884-től 
polgáriskolákra a mennyiségtan-termé-
szettani szakcsoportból és 1893-tól keres-
kedelmi iskolákra a könyvviteltan, keres-
kedelmi ismeretek és levelezésből, közép-
iskolákra tornatanításból, ezenkívül a 
gyorsírásból. 1884-ben a zay-ugróczi felső 

népiskolához, 1885. a galgóczi polgári 
iskolához s 1891-ben a szombathelyi 
községi felső kereskedelmi iskolához ne-
vezték ki. Tanít könyvviteltant, kereske-
delmi ismereteket, levelezést, irodai mun-
kálatokat és gyorsírást. — Társadalmi és 
paedagogiai czikkeket írt a Nemzeti Is-
kolába, a Felső Nép- és Polgár-Iskolái 
Egyesület Értesítőjébe, a Kereskedelmi 
Szakoktatásba és a vidéki lapokba. 

Schack Béla, Kereskede lmi I sko lá ink és 
tanáraik. Bpest, 1896. 78., 132. 1. — Vajda 
Emil N é v k ö n y v e 276. 1. 

Révész Mihály, ev. ref. lelkész, szül. 
1858. október 13. Gyónón (Pestmegye.), 
a gymnasiumi és theologiai tanulmá-
nyokat Debreczenben végezte. Előbb 
turkevei és tiszaföldvári segédlelkész 
volt. Az 18rt5—1886. tanévben az angol 
presbyteriánusok londoni kollégiumába 
járt. Az 1893. év tavaszán Bihar-Nagy-
Bajomba lelkészszé választották, hol 
1900. meghalt. — A 80-as években iro-
gatott a reform, egyházi lapokba és folyó-
iratokba, így a Prot. Egyh. és Isk. Lapba 
(1884. Az ú. n. «gyermek-istentiszteletek» 
kérdéséhez, 1886. Bethlen Gábor irodalma, 
1888. Dr. Sommerville Turkevében, 1890. 
A fülbegyónás dogmája). — Munkái: 
1. Dr. Sommerville hét missiói beszéde. 
Mező-Túr, 1888. — 2. Kiáltó szó. U. ott, 
1888. (Prédikácziók.) — 3. A pap, a nő 
és a gyóntatószék. Chinigny Károly után 
angolból ford. U. ott, 1890. — 4. Ötven 
év a római kath. egyházban. Irta Chinigny 
Károly, ford. Mező-Túr és Karczag. 
1891—93. Három füzet. 

Szabad Egyház 1891. 23. SZ. — Vasárnapi 
Újság 1900. 11. sz. (Nekr.) és önéletrajzi 
adatok. 

Révész Nándor, könyvkereskedő, szül. 
1839. máj. 8. Nagy-Magyaron (Pozsonyin.); 
kereskedelmi iskolát végzett Bécsben és 
a Fonciére biztosító intézetnél húsz évig 
volt titkár és főkönyvelő Aradon. 1892-ben 
miniszteri rendelettel képesíttetett a ke-
reskedelmi tárgyak tanítására. Az arad-

A 
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városi kereskedelmi akadémián mint be-
járó tanár 1885 óta működik. Elnöke a 
Széchenyi gőzmalom-részvénytársaság fel-
ügyelő-bizottságának stb. Reiser családi 
nevét 1882-ben változtatta Révészre. — 
Munkatársa az aradi Alföldnek. — Mun-
kái: 1. A kettős könyvvitel elmélete. 
Arad, 1888. — 2. Zárlatok. Vezérfonal a 
kereskedelmi könyvek lezárására, U. ott, 
1895. — 3. Kereskedelmi iskolai munká-
latok. Tankönyv és mintagyűjtemény felső 
kereskedelmi iskolák számára, valamint 
magánhasználatra. U. ott, 1896. (Pinterits 
Károlyival együtt.) 

31. Könyvészet 1894—96. — Századunk név-
változtatásai. B p e s t , 1895. 190. 1. — Schack 
Béla, Kereskedelmi iskoláink és tanáraik. 
Bpest, 1896, 4. 1. 

Révész Paula. — Munkái: 1. Két férfi. 
írta Croker B. M. Ford. Bpest, 1891. Két 
kötet. (Egyetemes Regénytár XVI. 8., 9.) 
— 2. Hentzau Rupert. írta Antony Hope. 
Ford. U. ott, 1891. Két kötet. (Egyetemes 
Regénytár XVI. 14., 15.) — 3. A század 

'"bűne. Irta Rodrigues Ottolengul. Ford. 
U. ott, 1899. Két kötet. (Athenaeum Ol-
vasótára VIII. 15., 16.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Révész Sámuel, magyar államvasuti 

főmérnök, szül. 1852-ben Tata-Tóvároson 
(Komáromm.); a gymnasiumot Eszter-
gomban és Pesten, műegyetemi tanul-
mányait 1872-től a budapesti József-mű-
egyetemen és Münchenben végezte. Je-
lenleg a magyar államvasutak főmérnöke 
Budapesten. Fischer családi nevét 1877-
ben változtatta Révészre. — Czikkei a 
M. Nyelvőrben (1878. A hegynevekről, 
A völgyek neveiről, 1883. Szádfal); a 
Természettudom. Közlönyben (1879. A 
piemonti Liguria csontbarlangjában talált 
legújabb leletekről stb.) ; a M. Mérnök-
és Építész-egylet Közlönyében (1880. Víz-
műtani műszók, Vasúti műszók, 1881. 
Műkifejezések stb. 1886. jan.-tól 1888. 
decz.-ig a folyóirat főmunkatársa). — 
Munkái: 1. A föld. A földgömb életjelen-

ségeinek leírása. Irta Reclus Elisée. Az 
eredeti 4. kiadás után ford. Király Pál 
és Révész S. Az eredetivel összehason-
lította Hunfalvy János. Bpest, 1880. Két 
kötet. (I. kötet 25 műlappal és 253 ábrá-
val, II. k. műlappal és 217 szövegábrá-
val. A kir. m. természettudományi tár-
sulat Könyvkiadó-Vállalata 16., 17. kötet.) 
— 2. Vasúti szótár. Két kötetben három 
rész. Magyar-német-franczia és német-
in agy ar-franczia rész. U. ott, 1885—86, 
(Ism. Bud. Szemle XLII. 1885.) — A M. 
Mérnökegylet Közlönyét is szerkesztette. 

Szily Kálmán, A k i r . J ó z s e f i n ü e g y e t e m t a -
nárai és hallgatói. Bpest, 1883. 31. lap. — 
31. Könyvészet 1886. — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete, — Századunk névváltoztatásai. Bpest, 
1895. 190. 1. 

Révész Tivadar, jogi doktor, ügyvéd 
Budapesten, székesfejérvári származású. 
— Költeményei jelentek meg a Székes-
fehérvár és Vidékében (1890. 50. sz.), a 
Hétben, Új Időkben, M. Szalonban és a 
M. Géniuszban. — 1896-ban a Szabad 
Szó helyettes szerkesztője volt. Székes-
fejérvárt is több lapot szerkesztett. 

Szabó László hírlapíró szíves közlése. 

Révész Vilmos. — Munkája: Gondo-
latok és szívhangok. Bpest, 1890. (Próza 
és költemény. Tolnai Lajos előszavával.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Révey József, miniszteri titkár a val-
lás- és közoktatási minisztérium alapít-
ványi ügyosztályában. — Munkája: A 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministe-
rium s az alatta létező egyházi s köz-
oktatási hivatalok és tanintézetek tiszti 
névtára 1874. évre. Bpest, 1874. 

Magyarország Tiszti Czim- és Névtara 1873. 
Bpest, 1874. 133. 1. — Petrik Könyvészete . 

Révfy Géza, állámi tanítóképzőintézeti 
segédtanár Csáktornyán (Zalamegye). — 
Czikke a M. Tanítóképzőben (1899. Zene-
elmélet, összhangzattan tanítása a tanító-
képzőintézetben.) — Munkája: Tetemre 
hívás. Melodráma. Bpest, 1899. (Ism. M. 
Tanítóképző.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 
28. iv sajtó alá adatott 1906. ápr. 27, 
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Révfy László, jogi doktor, ügyvéd, 
akadémiai jogtanár és egyetemi magán-
tanár, szül. 1836. aug. 17. Jákóhalmán 
(Jász-N.-K.-Szolnokm.). 1869. febr. 28. 
kapott miniszteri engedélyt a pozsonyi 
akadémián való magántanárkodásra; 
ugyanez év szept. 7. a magyar magán-
jog és törvénykezési eljárás helyettes 
rendkívüli, 1870. május 23. nyilvános 
rendkívüli, 1872. szept. 21. ny. rendes 
tanár lett és tanította a peres és peren-
kívüli eljárást, a váltó- és kereskedelmi 
jogot. 1869-től egyszersmind államvizs-
gálati bizottsági tag volt. Szivósan küz-
dött Pozsony magyarosodásáért. Meghalt 
1900. aug. 28. Pozsonyban. — A Lonkay 
által szerkesztett Tanodai Lapokban 
(1855—61) több népnevelési és tanügyi 
czikke van. — Munkája : A magyar pol-
gári bíráskodás teljes tan- és kézikönyve. 
Hazai törvénykezésünk fejlődésének és 
az egyes perjogi intézmények elméletének 
rövid ismertetése mellett, hatályban levő 
törvények és rendeletek szövegéből a 
hazai polgári törvénykezés tanulói és 
gyakorlati művelői számára. Pozsony, 
1883. 

Ortvay Tivadar, S z á z é v e g y h a z a i f ő i s k o l a 
é l e t é b ő l . B p e s t , 1884. 145. 1. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Hirlap 1900. 230. 
SZ. — Vasárnapi Újság 1900. 34. Sz . ( N e k r . ) 

Révi. L. Révy. 
Reviczky Ádám (revisnyei gróf), nyug. 

államminiszter, val b. titkos tanácsos, 
a m. tudom, akadémia igazgatósági tagja, 
R. József (kinek őse Hitmár 1272-ben 
IV. László királytól nyert adományt), 
kir. tanácsos, egyetemi tanár, kerületi 
táblai ülnök és Laczkovich Anna fia, 
szül. 1786. máj. 23.; nevelését a bécsi 
Terezianum intézetben kapta, hol különö-
sen jogtudományok tanulásában annyira 
kitűnt, hogy a vizsgálaton jelen volt I. Fe-
rencz király által gyémántos aranygyűrű-
vel jutalmaztatott meg. 1805. a királyi 
ügyészségek egyikénél Galicziában alkal-
mazást nyert, 1807. ott a kormányszék-

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

nél, 1808. a cseh-osztrák egyesült udvari 
kanczelláriánál fogalmazó, 1809. a gróf 
Sztáray 33. sz. gyalogezrednél önkéntes 
hadnagy lett, s részt vett a Regensburg, 
Aspern és Wagram melletti csatákban. 
1811-ben kir. táblai ülnökké és kir. ka-
marássá neveztetett, 1814. a velenczei 
cs. kir. kormányszéknél valóságos taná-
csossá, 1815. az ausztriai és szardiniai 
hadseregek élelmi főnökévé, ezután a 
montblanki, iserei és Rhodanus melléki 
departementok parancsnokává neveztetett 
és hasznos hű szolgálataiért a Leopold-
rend keresztjét kapta. 1818-ban a Lom-
bardia és Velencze királyságok kamarai 
előadójává, 1819. udvari tanácsossá, 1822. 
a galicziai kir. főkormányszék alelnökévé, 
1823. államtanácsossá, 1825. a cs. kir. 
udvari közönséges és pénzügyi kamara 
alelnökévé, 1825. szept. 9. gróffá nevez-
tetett ; 1826. m. kir. udvari alkanczellár 
és kir. főudvarmester lett, mint ilyen az 
ország zászlósai s szent István közép-
keresztes vitézei közé emeltetett, végre 
1828. ápr. 15. m. kir. udvari főkanczellár 
és a szent István-rend kanczellárja lett, 
s magas hivatalát máj. 1. átvette, ugyan-
azon évi jún. 9. borsodmegyei főispán-
ságába is beiktattatott. Birta a szardiniai 
kir. sz. Móricz és Lázár briliantos nagy 
keresztjének a rendjét stb. A m. tudom, 
akadémia igazgatósági taggá választatván, 
mely kir. helybenhagyással 1830. nov. 
17. hirdettetett ki Pozsonyban ; később a 
bécsi tudom, akadémia is tiszteleti tag-
jául választá. Nem volt képes az udvar-
nál mindig érvényt szerezni a magyar 
érdekeknek, sőt éppen szabadelvű irány-
zata miatt 1836-ban főkanczellári tiszté-
től fölmentetett és a toskánai udvarnál 
ausztriai követ és meghatalmazott mi-
niszter lett. Flórenczben tartózkodása 
alatt nagynevű festészünket, Markó Ká-
relyt nemeslelkűen pártfogolta, segélyezte. 
Utóbb lemondván a követségről, státus-
miniszteri ranggal Pisában élt, majd egé-
szen visszavonult a közéletből, előbb 
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Velenczében, azután Bécsben tartózkodva, 
végnapjaira a Bécs melletti szentkereszti 
kolostorba vonult, hol 1862. ápr. 21. 
meghalt. Halála után kanczelláriai egy-
kori hátramaradt iratait bepecsételt cso-
magban a cs. kir. fölség kezeihez kivánta 
juttatni. Nejétől, báró Sumlanszka Szi-
dóniától egyetlen leánya, Ada szintén el-
halt.— Munkái: 1. Nagymélt. Revisnyei 
gróf Reviczky Ádám T. Ns. Borsod vár-
megye főispánjának; főispáni székében 
és méltóságában ; Nagy meltsgú és Főt. 
Felső-Eőri Pyrker János László úr, egri 
Pátriárka ersek . . . által végben ment 
béiktatása; valamint ezen főispáni pom-
pás béiktatást megelőzve T. Ns Borsod 
vmegye több rendbeli deputátiói által 
mind Nagymeltgú gróf és fő-ispán, mind 
Nagymeltgú és Ft. kir. biztos uraknak 
volt köszöntéseik alkalmatosságával mon-
dott és tartott beszédek. Miskolcz, 1828. 
(R. beszéde, B. Barkóczy László, Palóczy 
László, Pyrker László, Yay Ábrahám és 
többek beszédével együtt.) — 2. Borsod-
megye restauratiója alkalmával mondott 
beszédek. U. ott, 1829. (R., Lonovics József, 
Vay Ábrahám, Palóczy László s többek-
től.) — Arczképe: rézmetszet, rajzolta 
Hofbauer, metsz. A. R. Pesten 1858. (az 
Ehrenreich-féle gyűjtemény 16. füzeté-
ben) ; rézm. Torschtól (Rajzolatok 1835. 
II. 45. sz.-hoz) és F. Jos. Sürchtől; fa-
metszet F. Cosandiertől és kőnyomat 
(M. Mágnások életrajzai és arczképei IV. 
1863). 

Hazai s Külf. Tudósítások 1828. I . 45. SZ. — 
Gemeinnützige Blätter 1828. 95. SZ. a r c z k . — 
Spiegel 1833. 29. SZ. a r c z k . — Rajzolatok 1835. 
II . 45. SZ. arczk. — Sürgöny 1862. 97. SZ. — 
Hagy Iván, Magyarország Családai IX. 727., 
737. 1. — Hl. Akadémiai Almanach 1 8 6 3 . 3 1 4 . 1. 
— .)/, mágnások é letrajzai és a r c z k é p e i . Pes t , 
1863. IV. f i iz . — Egyet. M. Encyclopaedia. B p e s t , 
1874. XII . 207. 1. — Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n 
X X V . 389. 1. — Borsodmegyei lapok 1884. 33. 
sz . — Petrik B ib l iogr . és g y á s z j e l e n t é s . 

Reviczky Antal (revisnyei), bölcseleti 
és theologiai doktor, Jézus-társasági ál-
dozópap és tanár, szül. 1723. jan. 12-

S.-A.-Ujhelyben (Zemplénm.); 15 éves 
korában lépett a rendbe s Nagyszombat-
ban a bölcseletet tanította. 1759-ben 
Pestre tétetett át (ad agendas Societatis 
Hungaricae causas. Katona XXXIX. 996. 
lap). 1770. nov. 7-től Budán rendtársait 
igazgatta; a rend eltöröltetése (1773) 
után mint esztergommegyei pap, 1776. 
április 22-től mint apostoli főjegyző a 
budai Nagy-Boldogasszony templomának 
plébánosa volt 1778. okt. 21-ig. Később 
magyarországi tábori főpap és az Üdvö-
zítőről nevezett lekéri apát lett. Meghalt 
1781. decz. 15. Budán. — Munkái: 1. 
Votum immaculatam conceptionem Dei-
parae tuendi, dum alma, ac celeberrima 
universitas Tyrnaviensis immaculatam 
tutelarem suam annua solennitate pro-
sequeretur, in academica D. Joannis 
Baptistae basilica oratoria dictione pro-
pugnatam a quodam soc. Jesu religioso 
SS. Theologiae in tertium annum audi-
tore. Anno 1751. sexto Idus Decembres. 
Tyrnaviae. (Névtelenül.) — 2. Panegyri-
cum de S. Ignatio. U. ott, 1752. — 3. 
Universae matheseos brevis institutio. 
Partes 3. U. ott, 1752—53. — 4. Ele-
menta philosophiae rationalis seu logica 
in usum auditorum conscripta. U. ott, 
1757. — 5. Elementa philosophiae seu 
metaphysica in usum auditorum con-
scripta. U. ott, 1757. — 6. Elementa 
philosophiae naturalis pars prima seu 
physica generalis in usum auditorum 
conscripta. Pars secunda. Physica parti-
cularis. U. ott, 1757—58. Tíz tábla rajz-
zal. — 7. Tentamen physicum ex prae-
lectionibus . . . U. ott, 1758. — 8 Astro-
nomiae physicae juxta Newtoni principia 
breviárium methodo scholactica ad usum 
stúdiósáé juventutis. U. ott, 1760. 

M. Hírmondó 1781. 99 . , 100. Sz. — Korányi, 
Memoria III . 170. lap . — Katona, H i s tór ia 
Critica XXXIX. 996. — Fejér, H i s tór ia Aca-
d e m i a e 75. . 76.1. — Philosophiai Pályamunkák 
I . 1835. 48. 1. — Stoeger, Ser iptores 299. 1, — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pauler Tivadar, A 
budapesti tud. egyetem története. 30. 1. — 
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Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 434. 1. 
De Socfter-S0ntmen)0je/,BÍblÍ0théque-BÍblÍ0gr. 
VI. 1687. h. 

Reviczky Antal, orvosdoktor, bényi 
(Esztergomul.) származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica sistens gene-
ralia gynaecologiae. Pestini, 1841. 

Szinnyei Könyvészete . 

Reviczky Bertalan (revisnyei), róm. 
kath. esperes-plébános, szül. 1850. aug. 
24. Beczkón (Trencsénm.); pappá szen-
teltetett 1873. aug. 24.; segédlelkész volt 
Teszáron, 1874-ben Vágujhelyen, 1878. 
júl. 16-tól Pobedinben. 1885. május 30. 
Csejtére ment plébánosnak. — Munkái : 
1. A boldogságos szűzről czímzett vág-
ujhelyi prépostság története. Trencsén, 
1897. — 2. Báthory Erzsébet. (Egy XVII. 
századbeli párját ritkító bűnügyi per.) 
Történelmi adatok nyomán. Német ere-
detiből ford. Visnyovszky Emil. Pőstyén» 
1903. (Tótul is megjelent: Rózsahegy, 
1900.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Reviczky Gyula, hírlapíró és költő, a 
Petőfi-társaság tagja, szül. 1855. ápr. 9. 
Vitkóczon (Nyitramegye); iskoláit Léván 
kezdte meg, Pozsonyban folytatta s vé-
gezte be a gymnasiumot kitűnő sikerrel. 
Több nyelvet tudott, bizonyos jártassága 
már ekkor volt a világirodalomban. Alig 
tette le az érettségit, atyja R. Kálmán 
1873-ban Bécsben meghalt, anélkül, hogy 
R. Gyulának, a ki természetes fia volt) 
családi állását tisztázta volna, fejlesztet 
benne úri hajlamokat, hozzászoktatta elő-
kelő neve előnyeihez, de adoptálni soha-
sem akarta. A büszke és érzékeny ifjút 
ez rendkívül bántotta s a nyomoron felül, 
mely reászakadt, egész életét elkeserí-
tette. Anyai nevét (Bálek) 1874-ben a 
család beleegyezésével R.-re változtatta 
e név törvényes használatára jogot nyert' 
de «az apai örökség» származása később 
is, így nősülé si szándéka alkalmával, 
mindig fenyegető akadály volt előtte. 

1873-ban Pozsonyban beiratkozott a 
jogra mint magántanuló, de anyagi körül-
ményei kényszerítették, hogy kenyérkere-
set után lásson, s nevelőséget vállalt 
Lipthayéknál Garam-Újfalun. Ezalatt bő-
vítette irodalmi tanulmányait. A humor 
psychologiája cz. értekezéseért Vadnai 
aesthetikai tanulmányokra buzdította, ő 
azonban inkább a költészetet kultiválta. 
1874-ben Pestre jött, hogy az irodalom-
ban állást szerezzen magának, azonban 
itten súlyos küzdelmek vártak reá, s már 
az öngyilkosság gondolatával is foglal-
kozott ; arra is gondolt, hogy németül 
ír, pár német verse csakugyan feltűnést 
is keltett. Végre Szana Figyelőjénél ka-
pott szerény korrektori állást, a mi az 
éhenhalástól megmentette. 1875-ben ne-
velőnek ment a Horváth-családhoz Den-
tára, s az ott töltött két év alatt izmoso-
dott meg és vett irányt költői talentuma. 
Itt érte az első mélyebb szerelmi szen-
vedély, melynek emlékét Emma cz. dal-
sorozata őrzi; azonban szegények lévén 
mindketten, e viszony nem végződhetett 
házassággal. 1877 őszén új reményekkel 
jött Budapestre, hogy az irodalomban 
érvényesítse tehetségét, de újra és még 
nagyobb nyomor várt reá. Jóbról írt 
tragédiája az akadémia Teleki-pályázatán 
kudarczot vallott, a szerkesztők több-
nyire elutasították. Egy jobbmódú barátja, 
ki Schopenhaueri felfogásával is nagy 
hatással volt reá, zajos mulatságokkal 
szórakoztatta; ez időből valók a Perdita 
cyklus darabjai. 1878. a Honhoz jutott. 
Az itt töltött négy év alatt helyet vívott 
ki magának mind az irodalomban, mind 
a társadalomban és egyre népszerűbb 
lett. 1882-ben a Hon és Ellenőr a Nem-
zetben egyesülvén, R.-t csak újdonság-
írónak akarta a lap megtartani. Erre 
inkább lemondott és ismét sok nélkülö-
zéssel küzdött, a mi aláásta egészségét. 
Egy ideig Kreith Béla Szemléjénél dol-
gozott, 1884-ben Aradra ment kormány-
párti újságot szerkeszteni, amit kelletlenül 

29* 
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tett, majd Kassán a német Pannoniát 
szerkesztette ; de nem érezvén magát jól 
a vidéki társadalomban, visszajött a fő-
városba. 1885-ben belmunkatársa volt a 
Magyar Lapnak. Egy ideig a Független-
ségbe írt, utóbb 1887. a Pesti Hírlaphoz 
jutott. Itt kellő munkakört talált, az iro-
dalom és színház rovatát bízták rá. Azon-
ban már ekkor jelentkezett nála végzetes 
betegsége, a tüdővész. 1888-ban Arcoban 
keresett gyógyulást s látszólag jobb egész-
ségben tért vissza; költészete ujabb len-
dületet vett. A Kisfaludy-társaság segít-
ségével a Magány cz. verskötete jelent 
meg. Művészek szavalták költeményeit 
(Pán halála stb.) és többet németre kezd-
tek fordítani. Egy új szerelem és a már-
már kivívott dicsőség majdnem boldoggá 
tették, midőn betegsége újult erővel meg-
támadta. 1889. márcz. 1. újból Arcoba 
indult. Ott időzött pár hónapig, ekkor oly 
rosszra fordult állapota, hogy haza kellett 
jönnie, öt heti szenvedés után az üllői-
úti klinikán, a hol kiváló gonddal ápol-
ták, s írótársai is sok szeretettel igye-
keztek enyhíteni szenvedéseit, 1889. júl. 
11. meghalt. — A pozsonyi kir. kath. 
gymnasium önképzőköre által hirdetett 
pályázaton 1871. márcz. 18. mint VI. 
osztálybeli tanuló IV. Béla cz. költemé-
nyével az első díjat nyerte; a vers a 
Méh cz. diáklapban jelent meg és onnét 
közölte Márki Sándor az Aradi Közlöny-
ben (1891. 304. sz.); a Pozsonyvidéki 
Lapok közöltek tőle költeményeket 1877-ig; 
czikkei a Figyelőben (1874. A költői szí-
nezésről, A mult költészete, 1876. Szen-
vedély és világfájdalom és költ.); költe-
ményeket és czikkeket írt még a követ-
kező hírlapokba, folyóiratokba s évköny-
vekbe : Petőfi-Társaság Lapja (1878. A 
refrainről, Folyó és állandó irodalom, A 
magyar Dante, Glossák a drámákban és 
költ.); Koszorú (1879—82. A színésznői 
új nemzedék, Tolnai Lajos, A Petőfi-társa-
ság Debreczenben, Molnárné, Endrődi 
Sándor és költ. 1886. Anyag és forma); 

Képes Családi Lapok (1880—81., 1883— 
85., 1889. költ.); Arad és Vidéke (1881., 
1884., 1885., 1888. költ.); Pesti Hirlap 
(1883. 132. sz. Két vers a madárfütyről. 
1888. 92—101. Selyembogár, elb. 236. stb. 
cz. költ., 272. A meiningeniek bemuta-
tója : Az orleansi szűz, 1889. 27. sz. költ.); 
Nemzet (1883. 220—221. sz. Hamlet «több 
dolgai»-nak metafizikája); Aradi Hirlap 
(1884. 16. és köv. sz. Nemezis, regény); 
Szabadelvű Naptár (1884. és 1885-re, 
költemények: Palinodia, Biztatás); a 
Szemlében (1885. Koszmopolitikus irány 
a költészetben, Arisztokraták az iroda-
lomban, A nyelv színező képessége); M. 
Szalon (1887. Tolsztoj főműve); Irodalmi 
Értesítő (1888. Betű-filokszera); Ország-
Világ (1888. Lenau költ., 1894—95. hátra-
hagyott költ.); Vasárnapi Újság (1888. 
Lingg H. költ.); M. Szemle (1889. Anyag 
és forma, Arany János Rozgonyinéja, 
Irodalmi levelek); Debreczen (1889. 224. 
sz. Irodalmi viszonyaink) ; A Hét (1890. 
A modern lyra hatásáról); Pesti Napló 
(1896. 82. sz. Füstbe, kiadatlan költ.); 
Felsőmagyarországi Hirlap (1900. 6—8. A 
szimbolizmusról); Csokonai-Lapok (1904. 
7—9. sz. Emma-dalok). — Munkái: 1. 
Edelény, a holtig hű szerető. Igaz his-
tória 3 énekben. 3 képpel. Bpest, év n. 
(Jó Könyvek 9.) — 2. Ifjúságom 1874— 
1883. U. ott, 1883. (Költemények. Ism. 
Győri Közlöny 1888.11. sz.) — 3. Apai 
örökség. Regény. U. ott, 1884. (és Érde-
kes Könyvtár 2. U. ott, 1889.) — 4. Margit 
szerencséje. Regény. Győr, 1889. (Egye-
temes Regénytár 27. Ism. P. Napló 1890. 
46. sz.) — 5. Magány. Ujabb költemények. 
Bpest, 1889. (Ism. Főv. Lapok 86., Alföld 
75., Erdélyi Hiradó 65., Vasárnapi Újság 
7., Ország-Világ 12., 14., P. Napló 71., 
Egyetértés 41. sz.) — 6. Ibsen Henrik, Nóra. 
Színmű 3 felv. Ford. Győr, 1890. (Egye-
temes Könyvtár 37. Először adták a buda-
pesti nemzeti színházban 1889. okt. 4.)— 
7. Reviczky Gyula összes költeményei. 
Rendezte Koroda Pál. Bpest, 1895. Két 

k 
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kötet. (A II. kötet végén «Epilog»-gal, 
mely a költőre érdekes visszaemlékezé-
seket tartalmaz. Ism. 1894: M. Szemle 
46., Vasárnapi Újság 50., Budapesti Hir-
lap 350. sz. 1895 : Budapesti Szemle 83. 
k., Nemzet 9., Főv. Lapok 4. sz., Poli-
tikai Heti Szemle 1899. 52. sz., Irodalmi 
Tájékoztató 1900. 2-ik kiadás. U. ott, 
1900 ; sajtó alá rendezte és bevezetés-
sel ellátta Koroda Pál. U. ott, 1902. 
Magyar Remekírók 53. k.; U. ott, 1904. 
Remekírók Képes Könyvt.) — 8. Auswahl 
von Gedichten nach d. ung. Texte in 
deutscher Übertragung von Dr. S. Nachér. 
1896. (Ism. Budapesti Szemle 89. k. 1897.) 
— Levelei Gáspár Imréhez a 70-es évek-
ben: Debreczen 1889. 138—141. sz. ki-
vonatban, M. Szemle 1892. 35. sz., Ország-
Világ 1893. 1. sz., Debreczeni Ellenőr 
1894. 274. sz. ; Aranyhoz, Denta 1875. 
decz. 7. (a m. tud. akadémia levéltárá-
ban). — Álnevei és jegye : Antikrisztus, 
Harlequin, Aszfalt, —czky Gyula, R. Gy. 

Figyelő I . 1876. I I . , V - X V I I . , XIX. , X X . , 
X X V . , X X V I . — H í r l a p 1882. 225. s z . , 1889. 
189., 1890. 7., 8. s z . ( P a l á g y i M e n y h é r t e m -
l é k b e s z é d e . ) — Képes Családi Lapok 1885. 25. 
SZ. — Ország-Világ 1888. 13. SZ., 30. SZ. a r c z k . 
— 1889: Főv. Lapok 1888., 189., P. Napló189., 
190., Egyetértés 189., 190.. Vasárnapi Újság 29. 
SZ. a r c z k . , Budapesti Hirlap 189. SZ., Bars 28. 
SZ., Debreczen 138. é s k ö v . sz., Nemzet 188. SZ. 
e s t i k . , Alföld 159. Sz., Sárosmeyyei Közlöny 
29. SZ. — Pesti Naplo 1889. 189., 190., 1894 .4 . , 
5., 1897. 45. SZ. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 
— Erdélyi Hiradó 1890 6. SZ. — Aradi Közlöny 
1891. 304. SZ. ( M á r k i S.) — M. Szemle 1891. 29. 
1896. 1. SZ. — M. Könyvészet 1894—95., 1899., 
1902., 1904. — Tanulok Lapja 1895. 36. s z . — 
Századunk névváltoztatásai. B p e s t , 1895. 190.1. 
— Pallas Nagy Lexikona XIV. 524. 1. ( N é g y e s y 
L . ) — 1897 : Jász-Nagykún-Szolnokmegyei Lapok 
15. SZ., Nemzet 84. SZ., Új Főv. Lapok 43. SZ. 
— Kalazantinum 1899. — Művész-Világ 1899. — 
1901: Hazánk 188., Havi Szemlei., Pápai Lapok 
34. SZ. — Egyetemes Philol. Közlöny. 1903. — 
Virágfakadás 1905. 7. SZ. — M. Nyelv 1905. 
( P á p a y J ó z s e f . ) 

Reviczky Ignácz, Jézus-társasági ál-
dozópap, derecskei (Biharm.) származású; 
Nagyszombatban a szónoklati osztályt 

elvégezvén, 1759. okt. 18. Bécsben a 
Jézus társaságába felvétetett; a bölcse-
letet Kassán, a hittudományokat Nagy-
szombatban végezte. 1773-ban a rend el-
töröltetvén, később esztergomfőegyház-
megyei pappá lett és Pozsonyban tartóz-
kodott, hol 1801. febr. 18. meghalt. — 
Munkája ; Sermo de S. Ignatio S. J. Tyr-
naviae, 1788. 

Katona, H i s t ó r i a Cr i t i ca X L I . 628. 1. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 299. 1. (Két m u n k á t t é v e -
s e n t u l a j d o n í t n e k i . ) — Zelliger Alajos, E g y -
h á z i í r ó k C s a r n o k a . N a g y s z o m b a t , 1893. 435. L 
— De Backer-Sommervogel, B i b l i o t h e q u e - B i -
b l i o g r . V I . 1688. h . 

Reviczky-Bay Ilona. L. Bay Ilona. 
Reviczky Irma Budapesten. — Elbe-

széléseket írt a M. Szemlébe (1901—1904); 
a Komáromi Hírlapba (1904. 20. sz. Cse-
vegés Jókairól). 

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

Reviczky János Ferencz (revisnyei), 
kanczelláriai referendárius, R. Sándor, 
árvamegyei szolgabíró és Nedeczky Julia 
fia, 1723-ban zemplénmegyei követ és 
főjegyző, 1730—31-ben szepesi, majd 
pozsonyi kamarai tanácsos, kir. ügyigaz-
gató, a m. kir. udvari kanczelláriánál 
referendárius tanácsos volt. — Munkája: 
Hungáriáé regni pars Transsylvaniae 
Russiae et Moldáviáé contermina inte-
grum comitatum Marmarusiensem re-
praesentans. Viennae, 1725. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 726. 
738. 1. — Petrik B i b l i o g r . — M. Könyv-Szemle 
1905. 246.1. (R. k ö n y v t á r a . H o r v á t h I g n á c z t ó l . ) 

Reviczky József (revisnyei), egyetemi 
tanár, R. Imre fia, szül. 1750. decz. 30. 
Derecskén (Biharm.); Nagyszombatban 
tanult és mint a politikai-kamarai tudo-
mányok szorgalmas tanulója jutalomban 
részesült; később a tiszántúli kerületi 
tábla ülnöke s 1794—1805. a pesti egye-
temen a politikai tudományok tanára volt. 
Egyszersmind kir. tanácsosi czímet nyert 
és 1794. nov. 1. foglalta el tanári székét. 
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R. a kerületi táblai ülnökséget ennek fize-
tésével is megtartotta. Minthogy azonban 
ezen utóbbi hivatal tanárságával össze-
egyeztethetetlennek bizonyult, mivel még a 
szent Istváni törvényszékre sem mehetett 
Debreczenbe, ő felsége 1796., tekintettel 
azon érdemeire is, melyeket az 1791. 67. 
t.-cz. által kiküldött igazságügyi országos 
választmánynak tagja szerzett, a királyi 
Ítélőtábla számfeletti ülnökévé nevezte ki 
azon feltétellel, hogy még öt-hat évig 
tanítani tartozzék; szabad óráiban a tábla 
ülésein szavazattal részt vehessen ; fize-
tését azonban csak tanszéke után kapja. 
R. magát már 1798-ban és ismételve 
1802. a tanítás alól felmentetni kérte; 
de a felség őt a tanítás folytatására s a 
politikai tudományok, a magyar törvé-
nyeknek megfelelő tankönyvnek kidol-
gozására utasította. Kívánsága csak 1805. 
ment teljesedésbe, midőn a kir. tábla 
rendes ülnökévé kinevezve, az egyetem-
től elvált, a nélkül, hogy az érintett tan-
könyvet elkészítette volna. Mint az 1791. 
évben kiküldött igazságügyi országos vá-
lasztmánynak tagja, annak munkálko-
dásaiban, nevezetesen a büntetőtörvény-
könyv kidolgozásában jelentékeny részt 
vett; az 1802. országgyűlés naplóját szer-
kesztette. Meghalt 1815. júl. 31. Izsákon 
(Pestm.). — Munkái: 1. Introductio ad 
politica regni Hungáriáé. Budae. 1790. 
(Névtelenül.) — 2. Memoria Leopoldi II. 
apud Hungaros. Pestini, 1802. — Ţobb 
tudományos munkája kéziratban maradt. 

Hazai és Külföldi Tudósítások 1815. IX. 14. 37.. 
•— ifi. Kurir 1815. II. 70. SZ. mellék- — Ver-
einigte Ofner-Pester Zeitung 1815. 67. Sz. — 
Alig. Literatur-Zeitung. H a l l e , 1815. 504. 1. — 
Fejér, His tór ia Acaderniae 159. 1. — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 727., 737.— 
Paule r Tivadar, A b u d a p e s t i e g y e t e m törté-
nete . Bpes t , 1880. — Petrik B ib l iogr . 

Reviczky József (revisnyei báró), 
1848—49. honvédtiszt. — Egy magyar 
leány, tört. beszély (Ábrázoló Folyóirat 
1848. 11—19. sz.); a Honvédek Könyvé-
ben (1861. I. 28—39. 1. A borgo-brundi 

csata 1849. jún. 24., 25. egy volt honvéd-
tiszt jegyzeteiből). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Reviczky Károly Imre (revisnyei gróf), 
berlini követ, császári miniszter, val. b. 
t. tanácsos, R. János Ferencz zemplénm. 
országgyűlési követ és Barthodeiszky Anna 
Mária fia, szül. 1736-ban Revisnyén 
(Meusel szerint 1737. nov. 4. Bécsben); 
a politikai pályára lépett és Konstanti-
nápolyban az ausztriai követségnél hiva-
taloskodott, majd 1772-73-ban a varsói 
udvarnál képviselte a bécsi udvart, a 
midőn Galicziának s Lodomeriának Ma-
gyarországhoz csatolása érdekében egyik 
befolyásosb tanácsadó volt; utóbb a 
berlini, majd abadeni s a londoni udvar-
nál volt követ, végre II. József császár 
alatt császári miniszter, egyszersmind cs. 
kir. valóságos belső titkos tanácsos és 
szent István rend középkeresztese. Kitűnő 
tulajdonai közé tartozott nagy nyelvisme-
rete s általában nemcsak a nyugoti mű-
veltebb nyelvekben, de a keleti héber, 
török, arab és perzsa nyelvekben való 
jártassága is. Latin és görög nyelven 
remekírókból igen kitűnő könyvgyűjte-
ményt szerzett, melyet azonban utóbb 
Londonban eladott 1789-ben Spencer 
Lordnak 500 font sterling évi járadékért. 
Meghalt 1793. aug. 10. Bécsben. — Mun-
kái : 1. Traité de la tactique ou méthode 
pour ordonnance des troupes. Ouvrage 
publié et imprimé â Constantinople, par 
Ibrahim Effendi, Officier Mutteferica de 
la porte Ottomane. Ľan de la Hégira 
1144. Qui est la premiere année aprés la 
derniére rébéllion et la déposition du 
Sultan Achmet, arrivée ľan 1730 de 
ľÉre chrétienne. Traduit du turc. Vienne, 
1769. (Névtelenül. Ugyanazon évben újra 
nyomatott Francziaországban.)"—2. Speci-
men poeseos Persicae sive Muhammedis 
Scherns-Eddini notiorisagnomine Haphyzi 
Ghazelae sive Odae sexdecim ex initio 
Diwani depromtae, nunc primum latini-
tate donatae cum metaphrasi ligata et 
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soluta, paraphrasi item ac notis. U. ott, 
1771. (Németül: Friedel János ford. U. 
ott, 1782., angolul ford. J. Richardson. 
London, 1774.). — 3. Bibliotheca graeca 
et latina. Quas usui meo paravi Periergus 
Deltophilus. Berolini, 1784. (Catalogue de 
mes livres. Premiére partie. Contenant 
les auteurs classiques grecs et latins. 
Avec des remarques tirées de differens 
ouvrages' bibliographiques, souvent eclai-
ries, quelquefois redressées. 2. jav. k. 
U. ott, 1794.). — 4. Tűi Petronii Arbitri 
satiricon et fragmenta. U. ott, 1875. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 176. 1. — Das gelehrte 
Oesterreich. W i e n , 1778. I . 51. 1. (De Luca) . 
— Wallasiky, C o n s p e c t u s . P o s o n i i et L i p s i a e 
1785. 243. 1. — Magyar Könyvház 1800. 307. 1. — 
Dleusel, Joh. Georg, L e x i k o n d e r v o m J . 1750. 
bis 1800. vers torbenen Teutschen Schri f ts te l -
l er . Leipzig, 1811. X. 244. 1. — Oesterr. Na-
tional Encyclopaedic. W i e n , 1835. IV . 382. 1. 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 738. 
1. — Egyetemes Philologiai Közlöny 1880. 114. 1. 
Pŕ.trik Bibl iogT. 

Reviczky Károly (revisnyei), honvéd-
ezredes ; 1872. febr. 29. I. oszt. százados 
lett a csalóközi 59. számú zászlóaljban, 
1899-ben ezredes volt Budapesten és je-
lenleg Bécsben él. — Munkája: A vár-
harcz. A cs. kir. katona-akadémiák és 
hadapród-iskolák számára. írta Brunner 
Mór. Ford. Bpest, 1874. (2. kiadás). 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. kir. honvédelmi 
Évkönyv 1878., 1903. 

Reviczky Mihály, theologiai doktor, 
egyetemi tanár, szül. 1790-ben Pákon 
(Esztergomm.); bölcseleti tanulmányait 
1807-től Nagyszombatban végezte; hittani 
egyetemi tanulmányai után 1813-ban föl-
szenteltetett. Káplán volt Somorján, 1814-
től Komáromban, 1818. márcz. 3. Pesten 
s 1826-tól a m. tudomány egyetemen a 
keleti, arab, syr, chald nyelvek rendkí-
vüli tanára. 1831. júl. az esztergomi pap-
nevelő intézetben igazgató. 1833. február 
13. plébános lett Nyerges-Újfalun, 1837. 
febr. 1. Gután, egyúttal komáromi kerü-
leti alesperes. Meghalt 1852. márcz. 27. 
— Több nyelvészeti czikket írt. Munkája: 

Michael Reviczky sacerdos catholicus tur-
cicum Ferik Achmed salutat. In Dorog, 
die 28. Julii 1835. Pestini. (Költemény, 
ívrét, párhuzamos latin és arab szöveggel.) 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
írók Csarnoka. Nagyszombat , 1893. 436. 1. — 
Némethy, I.udovicus, Ser ie s P a r o c h o r u m . Stri 
gonii, 1894. 892. 1. 

Reviczky Sándor (revisnyei), m. mi-
niszterelnöki osztálytanácsos, R. Frigyes 
nagyváradi káptalani főjegyző és nyüvedi 
Juricskay Amália fia, szül. 1835. szept. 
20. Nagyváradon, hol a gymnasium nyolcz 
osztályát végezve, 1851-ben az akkor 
életbe léptetett érettségi vizsgálatot is 
kitünőleg kiállotta. Ezután Bécsbe ment 
és az ottani egyetemen hallgatta a jogi 
tudományokat, melyekből 1855-ben tett 
államvizsgálatot, utóbb a gyakorlati poli-
tikai vizsgát is letette. A nagyváradi hely-
tartósági osztálynál mint fogalmazó gya-
kornok kezdett hivataloskodni; majd 
azután a megyei hatóságnál alkalmazta-
tott. 1861-ben az újra szervezett budai 
m. kir. helytartótanácshoz helyettes, majd 
valóságos titkárrá neveztetett ki; sőt egy 
év múlva mint elnöki titkár lett alkal-
mazva. Nagy tevékenységet fejtett ki fő-
ként a reá bízott alapítványi ügyek ren-
dezésében, mint azt számos fölterjesztései 
igazolják. 1865-ben Bécsbe, a m. kir. ud-
vari kanczelláriához rendeltetett rend-
kívüli szolgálattételre, mely minőségé-
ben, ő felsége rendeletére, az uralkodót 
budapesti útjára kisérte, a magyar gaz-
dasági egyesület által rendezett kiállítás 
megszemlélésére, nemsokára kir. udvari 
titkárrá lett kinevezve. A kiegyezési alap-
törvények létrehozása által nagy horderő-
re emelkedett. Az 1865—68. országgyűlés 
megnyitása alatt Majláth György főkan-
czellár mellett működött. Az 1867. ma-
gyar felelős kormány megalakulása után 
Andrássy Gyula miniszterelnök titkára 
lőn, s egyszersmind a minisztertanács 
jegyzőjének teendőit is végezte. 1869-ben 
osztálytanácsossá s az elnöki osztály fő-
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nőkévé léptetett elő. A koronázás alkal-
mával ő felségearanysarkantyús vitézzé 
tette. — Munkája : A revisnyei Reviczky-
család okmánytára 1272—1640. Bpest, 
1878. Két füzet. — Arczképe: kőnyo-
mat, rajz. Appelrath (a Hajnal-Album-
ban, Bpest, 1873). 

Hajnal. A lbum. B p e s t , 1873. 177. 1. — Szá-
zadok 1878. 212., 766. 1. 

Reviczky Szever, hírlapíró, R. László 
biharvármegyei táblabíró és Stacho Karo-
lina fia, szül. 1840-ben Nagyváradon; 
középiskolai tanulmányait szülővárosában 
elvégezvén, ugyanott jogot hallgatott. 
1860-ban vármegyei aljegyzővé s esküdtté 
választották, azonban 1861. ezen állásai-
ról a megváltozott politikai viszonyok 
miatt lemondott s Pestre utazott, hol jogi 
tanulmányait folytatta s 1863-ban be-
fejezte. A Pesti Naplónak belmunkatársa 
volt. A párbaj áldozata lett 1864. szept. 
24. Pesten. — Irodalmi működését a 
Hölgyfutárban megjelent kritikai czikkei-
vel kezdette meg. Számos közgazdasági 
és kritikai czikket és ismertetést, külö-
nösen a külföldi irodalmat tárgyalót, írt 
a Pesti Napló, Budapesti Hirlap, Szép-
irodalmi Figyelő, Ország Tükre, Koszorú 
és a Szegedi Hiradó cz. lapokba. — 
Czikkei a Hölgyfutárban (1858. Planche 
Gusztáv, 1859. Ary Scheffer, Az olasz 
költők és költészet a XIX. században, 
1860. Mű- és ábrándtöredékek egy fiatal 
író életéből, Charles de Mazade után ford., 
Árnyképek az irodalmi élet köréből, 1862. 
1 — 4. Mű- és életrajztöredékek egy költőnő 
életéből: Mme Valmore, Az őrült költő: 
Lenau, 1863. Felhívás a nemzeti színház 
érdekében, II. A színházi petitió ügyében); 
a Budapesti Hírlapban (1859. 84., 85. 
A padisah-serail, rajz a XVIII. század-
ból, 110., 112. Feuillet Octáv és irodalmi 
állása, 168. stb. sz. Madame Gaubert fo-
gadója, Reybaud után ford., 174. Orosz 
irodalomtörténeti vázlat, 211. stb. sz. 
Sandon György, egy eltűnt szerelem tör-
ténete, Ashford Owen után francziából 

ford., 275. Elszász költészete s Somey 
Ágost költeményei, 278. stb. sz. Jean de 
la Roche, regény Sand Györgytől, ford., 
1860.183., 184. Az orosz regényirodalom 
legújabb iránya s Pisemski művei, 223. 
A görög költészet a jónai szigeteken, 
ford.); a Budapesti Szemlében (VI. 1859. 
Az ujabb német költők S. R. Taillandier 
után, XIV. 1862. Oroszország jelen bel-
viszonyai, Mazade után); a M. Sajtóban 
(1861. 105., 106. A zsidóemancipatio s a 
korigények); a Szépirodalmi Figyelőben 
(1861—62. Giacomo Leopardí, egy olasz 
költő szenvedései); az Ország Tükrében 
(1862. Gyapot világkereskedelme az ó és 
új világrész államháztartásában, Az an-
gol papíripar és rongyüzlet államgazdá-
szati jelentősége, Hazánk vasutrendszere, 
A magyar földhitelintézet ügye a múltban 
és jelenben); a Pesti Naplóban (1862. 
184., 213. stb. sz. A magyar gőzhajózási 
társulat, 202. Új Nemzedék és pro-
grammja); a Kritikai Lapokban (1862. 
Különös polémia egyrészt Kövér Lajos, 
másrészt Szelestey László és R. között); 
a Gazdasági Lapokban (1863. A «Hun-
garia» kukoricza-fonat, szövet- és papír-
gyár életrevalósága); a Jövőnek és Sze-
gedi Hírlapnak is munkatársa volt. — 
Munkája: A nyomorultak. Regény. Irta 
Hugo Viktor. Ford. Huszár Imrével. Pest, 
1862. Tiz kötet. — Szerkesztette az Al-
földiek segély-albumát Zilahy Károlylyal 
együtt Pesten 1863. — Levelei Arany 
Jánoshoz: Debreczen, 1862. jan. 6. és 
Pest, 1862. okt. 31. (a m. tudom, aka-
démia levéltárában). 

Jövő 1862. 111. SZ. — Hölgyfutár 1862. 111., 
112., 1864. II. 27., 220. SZ. — 1864: Hon 221. 
sz . , Ország Tükre 26., 29. s z . k ö n y . arczk . 
( .VlaraStoni) , P. Naplo 219. SZ., Fővárosi l.apok 
220. sz . (Tóth Ká lmán) , Sürgöny 221. sz.. — 
Hazánk és a Külföld 1865. 15. s z . ( S í r e m l é k e . ) — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kacziány, Hires magyar 
párbajok. Bpes t , 1889. CO. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 526. 1 . — Budapesti Hirlap 1899. 
251. sz. és gyászjelentés. 
Révy Ferencz (dombovári), állami fel-

sőbb leányiskolái igazgató, szül. 1846. 
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febr. 26. Dombovárott (Tolnam.); gymna-
siumi tanulmányait Pécsett, Nagy-Kani-
zsán és Szombathelyt végezte; érettségi 
vizsgálatát is az utóbbi helyen tette le. 
Ekkor nevelő lett, hogy némi kis pénz-
összeget gyűjtsön jövő tanulmányaira. 
Közben magán úton végezte a jogot; 
majd az a család, melynél nevelősködött, 
Pécsre költözvén, vele költözött ő is, a 
hol a jogakadémiában tanulmányait foly-
tatta. Eközben 1871-ben a pécsi állami 
főreáliskolánál póttanári állással kinálták 
meg, a mit el is fogadott s ezzel a jogi 
pályáról lemondott. 1873-ban letette a 
tanári vizsgálatot, s rá azonnal a győri 
állami főreáliskolához nevezték ki rendes 
tanárnak, mely állásban 1876. szeptem-
berig maradt. Ekkor pályázat útján a 
budapesti VI. ker. közs. polgári fiúiskolái 
tanítóképző intézethez hívták meg, hol 
két évig volt rendes tanár. Innét ismét 
meghívás folytán 1879. szept. a bpesti 
állami felsőbb leányiskolához került s ez 
idő szerint is ott működik, előbb a ma-
gyar nyelv és irodalom, a történet és 
földrajz rendes tanára, jelenleg az inté-
zet igazgatója; egyszersmind a római 
katholikus felsőbb leányiskolák minisz-
teri biztosa is. Az 1884—1885. iskolai 
évtől a budapesti kereskedelmi akadémiá-
ban is mint a magyar nyelv és irodalom 
bejáró tanára működött. 0 felsége a király 
1906-ban a magyar nemességet adomá-
nyozta neki és utódainak. — Irt paeda-
gogiai czikkeket és könyvismertetéseket 
a tanügyi lapokba. Czikkei az Országos 
Tanáregylet Közlönyében (XI. 1877—78., 
XIV. 1880—81.); a M. Paedagogiai Szem-
lében (1888. Berecz Antal); a budapesti 
áll. felsőbb leányiskola Értesítőjében 
(1889. Emlékbeszéd Trefort Ágostonról); 
a Nemzeti Nőnevelésben (1890. A magyar 
nyelv tanításának eredménytelensége és 
főbb okai); a Néptanítók Lapjában (1890— 
1891. Könyvism.). — Munkái: 1. Magyar 
olvasókönyv felsőbb leányiskolák és egyéb 
hasonlóczélú intézetek I. osztálya szá-

mára. Bpest 1887. (2. jav. kiadás. 1890. 
3. jav. k. 1895., 4. ú j tanterv szerint tel-
jesen átdolg. k. képekkel 1901., 5. k. 1901. 
U. ott.) — 2. Ugyanaz II. rész. U. ott, 
1888. (Ism. Nemzeti Nőnevelés. 2. kiadás. 
U. ott, 1890. Ism. Nemzeti Nőnevelés. 
4. telj. átdolg. képes k. U. ott, 1902). — 
3. A budapesti m. kir. áll. felsőbb leány-
iskola múltja és jelenje. U. ott, 1896. — 
4. Stilistika a felsőbb és polgári leány-
isk. III. oszt. számára. U. ott, 1904. Ké-
pekkel. (Tolnai Vilmossal együtt). — 5. 
Uti rajzok és természeti képek Herman 
Ottó műveiből. A m. természettudom, tár-
saság megbízásából. U. ott. 

»I. Könyvészet 1886—87., 1889—90., 1894., 
1901. — Bricht Lipót, A b u d a p e s t i k e r e s k e -
delmi akadémia története . Bpest , 1896. 122. 1. 
— Pesti Hirlap 1906. 32. s z . — Pallas Nagy Lexi-
kona II. P ó t k ö t e t 1904. 523. 1. 

Révy Géza Viktor (ikervári), a bodrog-
közi Tisza-szabályozó társulat igazgató' 
főmérnöke, 23 évig működött a Bodrog-
közben s minden tehetségét és munkás-
ságát e vidék javára szentelte, a hol nagy 
területeket ármentesített. Működéseért a 
Ferencz József-renddel és a magyar ne-
mességgel tüntették ki. Országos vízsza-
bályozó ügyekben nem egyszer kérték ki 
szakvéleményét. Az országos műszaki 
tanács és Zemplén vármegye bizottmányi 
tagja. A Ferencz József-rend lovagja, a 
herczeg Szász Ernő-féle házi renddel járó 
érdemkereszt tulajdonosa volt. Meghalt 
1903. szept. 8. Király-Helmeczen (Zemplén-
megye), 58. évében ; holttestét Székes-
fehérvárra szállították és ott temették el. 
— Munkái: 1. A Tiszavölgyi társulat 
központi bizottságának az 1886. decz. 12. 
évi közgyűléséhez intézett jelentése és 
annak mellékletei. Bpest, 1886. — 2. A 
bodrogközi tiszaszabályozási társulat bel-
csatornázási művei és vízviszonyai. U. 
ott, 1888. Hat tábla rajzzal. (Ism. Buda-
pesti Szemle LI. 156. 1.). 

M. Könyvészet 1888. — Budapesti Hirlap 
1903. 257. 1. — Vasárnapi Újság 1903. 39. SZ. 
(Nekr.j és gyász je lentés . 
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Révy Gyula, mérnök, szül. 1834-ben 
G-árdoson (Somogym.), tanult Szombat-
helyt, a bécsi főreáliskolában és az ottani 
műegyetemen 22 éves korában bevégezte 
tanulmányait. Néhány év múlva Biede-
mansdorfban (Bécs mellett) egy gépgyár-
ban volt három évig alkalmazva. Innét 
Angolországba ment és ott maradt. Idő-
közben Észak-Amerikába és két ízben 
Dél-Amerikába utazott, hol két évig tar-
tózkodott. Angolországban mint gyakorló 
mérnök működött. A «Société des 
ingénieurs civils de France» tagja. — 
Munkái: 1. Hydraulics of great Bivers 
The Parana, the Uruguay and the La 
Plata Estuary. London and New-York, 
1874. — 2. A Duna Budapesten. Jelen-
tés gróf Andrássy Gyula ő nagyméltósá-
gához . . . Angolból ford. Hunfalvy János. 
Bpest, 1876. Hét tábla rajzzal. — Ezeken 
kívül még három munkája jelent meg 
angolul: A propeller javítására vonatko-
zók ; A lőgyapot alkalmazása és ennek 
gyakorlati kiviteléről és Bateman angol 
mérnökkel együtt Angol- és Franczia-
ország közt, jelesül Grisnez és Dover 
közötti tenger alatti vasút terve. 

Hon 1874. 95. SZ. — Kiszlingstein Könyvé-
szete. 

Révi Nándor, jogi doktor, ügyvéd 
Debreczenben. — Munkája: Költemé-
nyeit. Debreczen, 1892. (Ism. Vasárnapi 
Újság 43. sz.) 

Pesti Hirlap 1906. s z . é s a rn. n . m ú z e u m i 
könyvtár példányáról. 

R e x a Dezső (nemeskúti), megyei levél-
tárnok, R. Pál ügyvéd (a család 1696. 
decz. 24. kapott czímeres nemes levelet) 
és Peregriny Gizella fia, szül. 1872. febr. 
28. Pesten ; jelenleg Árvavármegye levél-
tárnoka és az árvaváraljai Csaplovics-
könyvtár könyvtárnoka. Állandó lakása 
Alsó-Kubin. Jogi pályát és kereskedelmi 
akadémiát végzett. — Czikkei a Hazánk-
ban (1894. 304. sz. A nemzeti szalon 
műtárlata); az Ország-Világban (1896. 

rajz); az Irodalomtörténeti Közlemények-
ben (1898. Döbrentey irodalmi munkás-
ságához, 1900. Döbrentey levelezéséből, 
1901. Gévay Antal irodalmi munkásságá-
hoz, Deák Ferencz levele a Vörösmarty-
árvák erdekében, Pest, 1855. decz. 14.); 
a M. Iparművészetben (1898. Csejthe ipar-
művészeti emlékei, 1901. könyvism.); a 
Fővárosi Lapokban (1900. 24. sz. A 
magyar szókincs); a Vasárnapi Újságban 
(1904. Csaplovics Lőrincz); a M. Könyv-
Szemlében (1904. Duchon János); az 
Ethnographiában (1904. «Ersi a csíziót»); 
a Magyarországban (1904. 120. sz. Vol-
taire szerelme) ; a Magyarországban 
(1906. 91. sz. Becsület a sírig, 93. sz. 
«ĽAvocate); a Beggeli Újságnak is 
munkatársa volt. — Munkái: 1. A halotti 
ének. Sudermann után ford. Bpest, 1894. 
— 2. Katalin. Katinka. Káti. Kätchen. 
Elbeszélések. U. ott, 1895. (Ism. Főv. 
Lapok 230. sz.). — 3. Az első máglya. El-
beszélés a magyar reformatio előidejéből. 
U.ott, 1898. (Különnyomat az Evangélikus 
Családi Lapból). — 4. Az élet-regény. 
Regény. U. ott, 1898. Két kötet. (Ism. M. 
Hirlap 65. sz., Kath. Szemle 1899.). — 
5. Első és utolsó verskötet. U. ott. 1899. 
(Ism. Reggeli Újság 49. sz.). — 6. Kean. 
Színmű 5 felv. Id. Dumas Sándor után 
ford. U. ott, 1899. (Olcsó Könyvtár 1102., 
1103.) — 7. Shakspere Italiában. Irodalmi 
előadás. U. ott, 1901. (A Fővárosi Lapok 
melléklete.) 

M. Könyvészet 1895., 1898—1899. — Fővárosi 
Lapok 1898. 75. s z . a r c z k . — Hl. Nemzetiségi 
Zsebkönyv. II. Nemes családok I. kötet. B.-
pest, 1905. 537. 1. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányaiból. 

R e x a Pál (nemeskúti), jogi doktor, 
ügyvéd, R. Mihály birtokos és Zelenay 
N. fia, szül. 1834-ben Csejtén (Nyitram.); 
a nyitrai főgymnasiumban 1853-ban tett 
érettségi vizsgálatot; 35 évig tekintélyes 
ügyvéd volt a fővárosban és tagja az 
ügyvédvizsgáló bizottságnak is. Meg-
halt 1898. decz. 29. Csejtén. — Mun-
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kája : Theses ex universa jurisprudentia 
et scientiis politicis. Budae, 1859. 

Nagy Iván, Magyarország családai IX. 741. 
lap. — Csősz Imre, A kegyes tanitórend 
Nyitrán. Nyitra, 1879. 284. 1. — Petrik Bi-
b l i o g r . — Reggeli Újság 1898. 302. s z . — M. 
Nemzetiségi Zsebkönyv. II. Nemes családok. 
1. köt. Bpest, 1905. 537. 1. 

Reychersdorf György. L. Reichers-
torffer. 

Reyger Károly. L. Rayger. 

Reymond Lajos. — Munkája: Ideig-
lenes vasutak, azok általános nemzet-
gazdászati értéke és a Munkács-Striji 
ideiglenes vasút foganatosítási terve. 
Bpest, 1883. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Réz József Imre, orvosdoktor, hires 
pesti szemorvos, gyöngyösi (Hevesm.) 
származású. — Munkája: Dissertatio 
anat.-physiol. chirurgica de cataracta 
oculi. Pestini, 1791. (Orvosdoktori érte-
kezés.) 

Kurir 1791. 170., 392., 522., 969., 1135., 
1234. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Réz László, ev. ref. lelkész, Réz Dániel 
és Tóth Erzsébet iparos szülők fia, született 
1867. szept. 5. S.-A.-Ujhelyben (Zemplén-
in.) ; középiskolai tanulmányait a VI. gym-
nasiumi osztályig szülővárosában végezte; 
érettségi vizsgát 1836. jún. Sárospatakon 
tett, hol további tanulását folytatta s 1890. 
tette le az első lelkészi vizsgát, 1891-ben 
pedig a második lelkészi képesítőt. Egy 
évig nevelő volt Radon (Zemplénmegye) 
a Meczner Béla házánál; három évig 
segédlelkész volt Harkányon és Megyaszón 
(Zemplénm.), két évig pedig hitoktató 
Sárospatakon az állami tanítóképző-inté-
zetben és az ev. ref. leányiskolában; 
innét hivatott meg a homonnai (Zemplén-
megye) ev. ref. missiói egyházba lelkész-
nek, mely állását 1896. jún. foglalta el. 
1901. okt. 6. pedig megválasztatott Rozs-
nyóra (Gömörm.), mely állását 1902. ápr. 
foglalta el és ez időtől fogva ott rendes 

lelkész. — Czikkei a Sárospataki Lapok-
ban (1892. A zsinati törvényjavaslat III. 
szakaszáról Cuprum álnév alatt, Az omi-
nosus 15. krajczár, 1894. Ev. ref. vallás-
tanítás a népiskolában, 1895. Népiskola-
ügyünk és a népiskolai tanítóképzés ev. 
ref. felekezeti szempontból, 1896. Az 
egyház beléletére vonatkozó tiszáninneni 
indítványok, Egy kis hirlapkritika, 1897. 
A gazdasági ismétlő iskolák, Az elemi is-
kolai ellenőrzés, A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek a közoktatás állapotá-
ról szóló XXVI. jelentése, Az «uj óra-
mutató», 1898. A lelkészi jövedelem ki-
egészítéséről szóló törvényjavaslat, A 
vallás-és közoktatásügyi miniszter XXVII. 
évi jelentése, Ev. ref. középiskoláink mű-
ködése az 1897—98. iskolai évben, A 
lelkész-esperes- és püspökbeiklatás kér-
déséhez, 1899. Az ev. ref. tanítóképző-
intézetek és felsőbb leányiskolák műkö-
dése az 1897—98. évben, 1900. Gondola-
tok a kongruáról, Szélesítsük a theologiai 
szakoktatást, Egy epizód a gyakorlati lel-
készet köréből, 1901. Indítványok hazai 
reformátiónk és a tiszáninneni kerületünk 
történetének megírása érdekében, Eszmék 
a magyarországi tót ajkú ref. gyülekezet 
felett, 1903. A nem ev. ref. középfokú 
iskolákban az ev. ref. hitoktatás ügye, A 
reversális lovagok és Benedek Elek); a 
Prot. Szemlében (1904. A liturgia egy-
ségesítése) ; a Sárospataki Református 
Lapokban (1906. A próba-énekeskönyv) ; 
ezeken kívül jelentek meg különböző 
egyházi és iskolai folyóiratokban könyv-
ismertetések és apróbb dolgozatok; egy-
házi beszédei és imái a Sárospataki 
Református Lapokban, a Prot. Pap cz, 
havi szakfolyóiratban és a Debreczeni 
Lelkészi Tárban ; szépirodalmi dolgozatai 
a M. Géniusz, Otthon (Pozsony), Őrálló 
(Sárospatak), Zemplén (S. A.-Ujhely) és 
Sajó-Vidék (Rozsnyó) cz. heti lapokban; 
egyházi és politikai czikkei (1890—91. és 
1901-ben) az Egyetértésben; a Zemplén-
nek rendes munkatársa volt 1891-től 
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1902-ig, a Sátoraljá-nak társszerkesztője 
1895—96-ban. 1901-ben Ilomonna és Vi-
déke cz. uj lapot alapított Homonnán a fel-
vidék magyarosítása érdekében és első 
szerkesztője lett; 1903-ban felelős szer-
kesztője volt a Sajó-Vidék cz. hetilapnak 
Rozsnyón. — Munkái: 1. Beköszöntő egy -
házi beszéd elő- és utóimával. Irta és el-
mondta Homonnán 1896. június 11. Sáros-
patak, 1896. — 2. A Drugethekés Homonna 
reformácziója. Sátoralja-Ujhely, 1899. — 
3. Emléklapok Kossuth Lajos születése 
100-ik évfordulója alkalmából Rozsnyón 
1902. szept. 20. és 21. tartott emlék-
ünnepélyről. Rozsnyó, 1902. (Terray 
Gyulával együtt.) — 4. Egyházi beszéd 
csikszentkirályi s krasznahorkai Andrássy 
Dénes grófné emlékezetére. U. ott, 1903. 
— 5. A rozsnyói evang. ref. egyház és 
temploma. U. ott, 1905. 

M. Könyvészet 1899. — Magyarorszáy v á r -
megyéi és városai. Zemplénvármegye. B.-
pest, 1906. 285. 1. — A m . n. múzeumi könyv-
tár példányairól és önéletrajzi adatok. 

Réz Mihály (csapói), jogi doktor, szol-
gabíró Dicső-Szt-Mártonban (Kis-Küküllő-
m.), Réz Mihály földbirtokos, főszolga-
bíró és csikszentmíhályi Sándor Berta 
fia, szül. 1878. szept. 16. Csapón (Kis-
Küküllőm.), Marosvásárhelyt és Nagy-
szebenben tanult; az egyetemen Kolozs-
várt és Budapesten, félévig Berlinben 
volt. 1901. óta szolgabíró. — Czikkei a 
Filozofiai Társaság Közleményeiben (1903. 
Imperiálismus és liberalsmus, 1904. Az 
uralom elve a családban); a Budapesti 
Szemlében CXXIV. 1905. Gróf Des-
sewffy Aurél.) stb. — Munkái: 1. Szé-
chenyi ma. Budapest, 1902. — 2. Ma-
gyar fajpolitika. U. ott, 1905. (Ism. B.-
pesti Szemle 1906. 309. 1.). — 3. A ki-
egyezésről. (A közjogi conservatismus 
alapindokai.) Előszóval ellátta Kautz 
Gyula. U. ott, 1905. — Kéziratban: 
Széchenyi és az érzelmi politika, A ke-
let népe. 

M. Könyvészet 1902. — Corvina 1905. 8. Sz . 
és önéletrajzi adatok. 

Rezacicius József. — Serpilius hibá-
san neki tulajdonítja a következő mun-
kát ily czímmel: Pro cultu literarum in 
Hungaria, ac speciatim civitate dioece-
sique Nitriensi vindicatio Josephi Resa-
cicii, inde genere, patria et domicilio. 
Romae, 1743. A munka szerzője : Dese-
ricius Incze József, kegyes-tanítórendi 
szerzetes^ 

Wallaszky, Conspectus reipublieae littera-
riae in Hungaria. Budae, 1808. 15. 1. — Uj 
M. Athenas 582. 1. 

Rézbányay (Nep.) János, pécsegyház-
megyei áldozópap, pécsi árvaházi igaz-
gató, pápai kamarás, joglyceumi tanár, 
(régi nemesi származású Rézbányáról), 
szül. 1831. jan. 16. Pakson (Tolnám.), a 
hol az elemi iskolák elvégľ.ése után az 
első gymnas. osztályt mint magántanuló 
végezte el. A következő két osztályt a 
piaristáknál, a többit a zirczi cziszterczi-
ták vezetése alatt Pécsett végezte. Ugyan-
ott mint papnövendék hallgatta a theo-
logiát. A theologia befejezése után 1853. 
néhány hónapig mint szerpap (diakó-
nus) működött Tevelen (Tolnamegye); 
majd 1854. jan. 16. pappá szenteltetvén, 
Tót-Kesziben (Tolnám.), majd Ráczpetrén 
(Baranyam.) és a Pécs-belvárosiplébánián 
káplánkodott. 1857. szept. 19. a papnevelő 
intézetbe lelkiigazgatónak nevezte ki a 
megyés püspök. 1864 tavaszán Vokányba 
(Baranyam.) ment plébánosnak. Innét 
közel nyolcz évi működés után ismét 
visszakerült Pécsre, hol a püspök s székes-
egyházi káptalan által 1872-ben fenntar-
tott árvaháznak, mint igazgató vette át 
vezetését. E mellett 1878. augusztus 28. 
a pécsi püspöki jogakadémiánál mint 
magántanárt alkalmazták; előadta a böl-
cseleti erkölcstant és a művelődési tör-
ténelmet, továbbá specziális tantárgy 
gyanánt a legújabb kor történelmét a 
franczia forradalomtól napjainkig. 1874-
ben szent-széki biróvá, 1881. pápai kama-
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rássá neveztetett ki. Tagja a szent István 
társulat tudományos és irodalmi szak-
osztályának, valamint az Aquinói szent 
Tamás-társulatnak. 1904. jan. 16. ülte 
meg áldozópapságának ötvenéves jubi-
leumát. — Az 50-es évek elején néhány 
lelkes növendéktársával szövetkezve a 
papnevelő intézetben magyar irodalmi 
kört alakított. Ekkor kezdett a hírlapokba 
í rni ; az Idők Tanujának, M. Államnak 
1859-tőlkülmunkatársa volt, két évtizedig 
hozzászólott a napi kérdésekhez ; írt poli-
tikai, egyház-politikai, közoktatásügyi, tár-
sadalmi s nemzetgazdasági czikkeket. 
Czikkei a Religióban (1871. Ó- és új 
társadalom); a Kath. Theol. Folyóiratban 
(1883. A természetes fejlődés rendszere 
a művelődés-történelem terén); a M. 
Államban (1886. 308. sz. Sláby Ferencz 
püspök felszent, jubileuma); a Bölcseleti 
Folyóiratban (1889. A scepticismus és 
következményei); a Hittud. Folyóirat-
nak is munkatársa. — Munkái: 1. Kor-
szerű böjti beszédek. Pécs, 1873. — 2. 
Európa művelődési történelme, különös 
tekintettel hazánkra. U. ott, 1878—81. 
Három kötet. (Ism. Uj M. Sión és Szá-
zadok 1881.). — 3. Az ó-kori népek műve-
lődési története. Bpest, 1886. (Ism. M. 
Állam 128., Irodalmi Szemle 6. sz., Böl-
cseleti Folyóirat 1887.). — 4. Egyházi 
beszéd szent István ünnepére. U. ott, 
1893. — 5. Egyházi beszéd. A nőneve-
lésről. U. ott, 1897. — Megindította és 
szerkesztette a Pécsi Közlöny cz. poli-
tikai lapot 1893 —94-ben (azontúl pedig 
mint lap tulaj donos munkálataival támo-
gatta a lapot.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — ül. Könyvészet 188a. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Sión 
1892. 628. l a p . — Várady Ferencz, B a r a n y a 
múltja és jelenje. Pécs, 1896. I. 416. 398. 1. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 538. l a p . — ill. 
Állam. t904. 27. sz. és R é z b á n y a y J ó z s e f s z i -
ves közlése. 

Rézbányay József, hittudományi és 
kánonjogi doktor, theologiai tanár, előb-

binek unokaöcscse, szül. 1860. jan. 20. 
Pakson (Tolnám.); a gymnasium két osz-
tályát Kalocsán, a többit Pécsett végezte. 
1878-tól mint pécsegyházmegyei papnö-
vendék Bécsben a Pazmáneumban nevel-
kedett és az egyetemen hallgatta a hit-
tudományi előadásokat. (Közben nevelő 
volt az Eszterházy-családnál és növen-
dékeivel több külföldi utazást tett). 1882. 
szept. 17. felszenteltetvén, Ráczpetrén és 
Nádasdon segédlelkészkedett. 1885-ben 
Pécsett a papnevelő intézet tanulmányi 
felügyelőjévé neveztetett ki. 1886. márcz. 
avattatott a bécsi egyetemen hittudomá-
nyi (1891. Kolozsvárt kánonjogi) doktorrá. 
A pécsi papnevelő intézetben szónoki és 
irodalmi társulatot, 1890 Szigetvárott, 
1891. Mohácson, 1887-ben Német-Bolyban 
legény-egyleteket szervezett; 1886-tól a 
pécsi legény-egylet másodelnöke (ezen 
egylet részére 1891 ben 2000 kor. alapít-
ványt tett); 1890. óta a legény-egyletek 
pécsegyházmegyei elnöke. 1891-ben tevé-
keny részt vett a pécsi hitelbank meg-
alapításában. Többször utazott külföldön, 
így 1881. és 1886—87-ben Olaszország-
ban. A pécsi hittudományi intézetben a 
patristica rendkívüli és a tanítóképzőben 
1887-től (másfél évig) ideiglenes, a hit-
tudományi főiskolán a patristica megtar-
tásával, az erkölcstan és lelkipásztorkodás 
rendes tanára lett. Az egyházi szónok-
latot, a költészetet és irodalmat folyton 
műveli; az egyházi folyóiratok és más 
hírlapok is 1886 óta több helyt tartott 
egyházi és alkalmi beszédeit közlik és 
németre is lefordították. A bécsi, buda-
pesti és kolozsvári tudom, egyetem be-
kebelezett tagja. 1894. a bpesti egyetem 
hittud. kara tiszteleti tagjául választotta. 
1898. febr. 24. a szent István-társulat 
irodalmi osztályának lett tagja. A szent 
Pál-társulat, melyet ő alapított újra 1886-
ban és tíz évig igazgatója volt, valamint 
a budapesti papnevelő-intézet magyar 
irodalmi iskolája tiszteleti tagjának válasz-
totta. 1894. zsinati vizsgáló, 1899. szent-
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széki tanácsos. — Czikkei, költeményei, 
egyházi beszédei a következő hírlapok-
ban és folyóiratokban jelentek meg: M. 
Korona (1878—80); Katholikus Hetilap 
(1880—1881); Magy. Sión (1890. Szent 
Cyprián élete és munkái, 1891. A 
pécsi román stílű bazilika, XI., XIII. 
Szent Ambrozius püspök); Hittudományi 
Folyóirat (1890—1892., 1893. XIII. Leo 
pápasága, 1898—1901., 1903—1905); a 
Pécsnek rendes munkatársa (1886—93); 
M. Állam (1891., 1892. 248. sz. Az iro-
dalom jelentőségéről és feladatáról val-
lási és közművelődési tekintetben, 1897., 
1902. 194. Mit köszön Magyarország a 
kereszténységnek ?); Mohács és Vidéke 
(1891); Hitszónoklati Folyóirat (1896. 
Mária-beszédek, 1899., 1900.); és több 
szent beszéde a M. Államban 1887-től 
stb. Kath. Szemle (1896. Magyarországi 
szent Margit, 1897. Az újonnan kanoni-
zált szentek, 1898—1901. költ. és tár-
czák); Pécsi Közlöny (1898—1900., 1902. 
aug. 5. Szauter Antal, 1903.); Szent 
Antal Lapja (1903. költ.); Religio (1904. 
költ.). — Munkái: 1. Mennyei hangok. 
Bécs, 1880. (Sujánszky Antallal és Patru-
bán Herminnel együtt. Magyar, latin és 
német szöveg. Dallama Patrubántól.) — 

2. Encomium in hon. j ubil. L. sacerd. 
Leonis XIII. Quinque-Ecclesiis, 1886. — 
3. Karácsonyi oratorium. U. ott, 1887. 
(Megzenésítve Horák V. H. által.) — 4. 
Mennyekzői dal. U, ott, 1889. — 5. Gya-
korlati útmutaiás a szülőknek. Olaszból 
Pater Secondo Franco nyomán. U. ott, 
1890. — 6. A jövendő Krisztusé. U. ott, 
év n. (Bátaszéki Emlékkönyv.) — 7. A 
kereszténység hatása a jog fejlődésére. 
Bpest, 1890. — 8. A pécsi román stílű 
bazilika. Esztergom, 1891. (Különny. a 
M.. Sionból.) — 9. Király-himnusz. B.-
pest, 1891. (Zenéje Hoffer Károlytól. Dísz-
kiadás.) — 10. Egy fontos közművelő-
dési intézet. Pécs, 1892. (Különnyom. a 
Pécsből.) — 11. Az egyház és az állam 
között való viszony kérdése hazánkban. 

Bpest, 1892. — 12. XIII. Leo pápasága. 
U. ott, 1893. (Különnyomat a Hittud. 
Folyóiratból.) — 13. Compendium patro-
logiae et patristicae. Quinque-Ecclesiis, 
1894. (Ism. Kath. Szemle.) — 14. 
Magister choralis. U. ott, 1894. (Glatt 
Ignácz ford. Haberl után, R. közreműkö-
désével.) — 15. A Miasszonyunkról neve-
zett apáczák megtelepítése Magyarorszá-
gon. Pécs, 1894. — 16. Névnapra. U. o., 
1894. — 17. Üdvözlő levél. U. ott, 1894. 
— 18. Magyarországi szent Margit, 
Skótország királynéja. Bpest, 1896. — 
19. Salesiának. Pécs, 1896. január 27. 
(Költ.) — 20. A nemzeti, tartományi és 
egyházmegyei zsinat. Budapest, 1896. 
(Különnyom. a Hittudományi Folyóirat-
ból.) — 21. Ave Maria. Pécs, 1896. 
(Költemény. Zenéje Wajdics Alajostól. 
Díszkiadás szines képpel.) — 22. Magya-
rok éneke. U. ott, 1896. (Dallama Hoífer 
Károlytól.) — 23. Hat szentbeszéd májusi 
ájtatosságra, a női erényekről. Győr, 
1897. (Különny. a Borromaeusból.) — 
24. Üdvözlégy Mária. Hét szent beszéd. 
Bpest, 1897. (Különny. a Hitszónoklati 
Folyóiratból.) — 25. Üdvözlet. Pécs, 
1898. jan. 27. (Költ.) — 26. Fourier sz. 
Péter és Zacharia szent Antal élete. 
Esztergom, 1897. (Különny. a M. Sion-
ból.) — 27. Szent Ambrus püspök élete. 
U. ott, 1897. (Különny. a M. Sionból.) — 
28. A lelkipásztor személye. Budapest, 
1898. (Különny. a Hittudományi Folyó-
irat 1897—98. évf.-ból.) — 29. Salve 
Regina. Öt szent beszéd. Pécs, 1899. 
(Különnyomat a Hitszónoklati Folyóirat-
ból.) — 30. A keresztény Magyarország. 
Pécs, 1900. — 31. Üdvözlégy. U. ott, 
1900. (Költ. a paksi templom felszente-
lésére.) — 32. A házasság szentsége 
lelkipásztori szempontból. Bpest, 1901. 
(Különny. a Hittudom. Folyóirat 1900. 
és 1901. évf.-ból.) — 33. Az egyházi szó-
noklat kézikönyvé. Pécs, 1904. (Részben 
különny. a Hittudom. Folyóirat 1902— 
1904. évf.-ból.) — 34. Az egyházi szónok-
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lat egyetemes története. Esztergom-Pécs, 
1904—06. Két kötet. (A III. kötet sajtó 
alatt.) — Szintén most vannak sajtó 
alatt Egyházi beszédei egész évfolyamra. 

.)/. Sión 1892. 628. l a p . — Várady Ferenci, 
Baranya múltja és jelenje. Pécs, 1896. I. 
425. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 538. 1. — 
itt. Könyvészet 1904. és önéletrajzi adatok. 

Rezeki János. L. Rezik. 

Rezeni György. — Költeménye van a 
Fasciculus Florum . . . Viennae, 1628. cz. 
munkában. — Munkája: Mindenkor magá-
val hordozandó Uti Társ, avagy Imád-
ságok. Pozsony, 1643. (1769., 1778., 
Nagyszombat, 1773., Buda, 1790. . . . 
«az az Reggel estve és egyéb Időkben 
gyakorlandó imádságok, képekkel éke-
sítve» mellék czímmel; Esztergom 1820-tól 
1830-ig gyakran kinyomatott; Rév-Komá-
rom, 1830.). 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. I. 
rész, 421. 1. és Jankovich Miklós Magyar 
Bibliographiája (kézirat a m. tudom, aka-
démia levéltárában). 

Rezey Sí/tomsjgörög-kath. lelkész, szül. 
1855 deczember hó 12. Bánya-Oraviczán 
(Krassó-megye); gymnasiumi tanulmá-
nyait Lúgoson kezdte és 1872-ben Nagy-
váradon fejezte be. Theologiai tanul-
mányait Bécsben, mint a szent Borbáláról 
nevezett intézetnek növendéke kezdette 
meg és 1876-ban kineveztetett a nagy-
váradi görög-kath. irodához actuárius-
nak. 1878-ban a nagyváradi püspöki 
szék üresedésben lévén, a balázsfalvi 
érsek szentelte fel áldozópappá. 1879 
lett szentszéki jegyző; 1880-ban pedig 
püspöki titkár, 1882. szentszéki ülnök, 
1883. tábori segédlelkész, majd Biharm. 
bizottsági tagjává választatott, 1885-ben 
czimzetes esperessé, 1886-ban házassági 
szentszéki ülnökké neveztetett ki. 1887. 
és 1892-. Czéke kerület (Biharm.) ország-
gyűlési képviselővé választotta; s a szabad-
elvű párthoz csatlakozott; tagja volt a 
naplóbíráló és könyvtári bizottságnak. 
Jelenleg czimzetes alesperes és békés-

vármegyei kir. tanfelügyelő Békés-Gyulán. 
— Munkája: Religiunea. Nagyvárad 1879. 
(Bohl Jánosnak a vallásról írt munkájá-
nak fordítása.) Országgyűlési előadó be-
szédei a Naplóban vannak. 

Márki Sándor, Bihari román írók. Nagy-
várad, 1880. 38, 1. — Sturm Albert, Ország-
gyűlési Almanach. Bpest, 1892, 300. 1. — 
Magyarország tiszti Czíni- és Névtára. Bpest, 
1905. 306., 367. 1. 

Rezgey László. — Munkái: 1. Külön-
féle népszerű elbeszélések. Gyula, 1857. 
•— 2. A rozzant csárda, vagy egy rabló-
vezér bukása. Igaz történet után. U. ott, 
1857. — 3. A staufenbergi vitéz és az 
erdei tündér története. Németből ford. 
Arad, 1864. — 4. Gyakorlati számvető 
tábla. U. ott, 1876. 

Petrik Bibliogr. 

Rézi néni. L. Doleskó Teréz. 

Rezik János, ág. ev. kollégiumi igaz-
gató-tanár, R. Miklós, előbb turócz-szent-
mártoni rector, később hajniki pap és a 
tapolcsányi egyházmegye, esperese és 
Paluch Zsuzsánna fia, szül. Koroson 
(Nyitram.); az eperjesi ev. kollégiumban 
tanult, Pomarius, Zabanius és Ladiver 
tanárok alatt. Mint jeles magasabb osz-
tálybeli tanuló Pomarius elnöklete alatt 
az 1669. iskolai évzáró vizsgálaton az 
ág. hitv. VII. czikke alapján az egyház-
ról értekezett és pedig oly nagy sikerrel, 
hogy művét érdemesnek találták a ki-
nyomatásra. Még mint eperjesi diákot 
elküldték őt tanárai Kassára, hogy jelentse 
ki nevökben feleletül a jezsuitáknak, 
nevezetesen Sámbár Mátyásnak, miszerint 
elfogadják a kihívást a nyilvános hit vitára. 
1670. máj. 25. iratkozott be a witten-
bergi egyetemre. Midőn 1673. márcz. 10. 
az eperjesi iskolák és templomok elvé-
tettek a protestánsoktól és az ev. kollé-
giumi tanárok kiűzettek a városból, R. is 
eltávozott Eperjesről és tanulmányainak 
befejezésére a thorni egyetemre ment. 
Itt már 1674-ben tanár lett. 1683-ban 
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meghívták őt a kassaiak igazgató-tanár-
nak. Azon év szept. 21. De amore patriae 
ejusque causis cz. beszéddel elbúcsúzván, 
okt. 5. útra kelt és decz. 15. megérkezett 
Kassára. Azonban ekkor már Kassán 
szomorú viszonyokat talált. A pártfogó-
ság a Tököli-féle felkeléssel volt elfog-
lalva s így keveset törődött az iskolával. 
Ehhez járult az is, hogy 1684. jan. 6. 
az addigi protestáns városi hatóság leté-
tetvén, róm. kath. egyének lettek városi 
tisztviselőkké; ezek nem szerették az ev. 
iskolát; majd a császári érzelmű Kassa 
zaklatni kezdte a Tököli pártiakat. A 
kassai kamara elnöke Fischer Mihály őt 
is elfogatta és három napig szigorú val-
latás alá vetette; de ártatlannak talál-
tatván, szabadon bocsáttatott. Örömmel 
fogadta ekkor az eperjesiek meghívását 
és ott elfoglalta az ékeszólástan, költészet 
és a történet tanszékét. Tökölinek azon-
ban megtört a hatalma. Eperjes már 
1685. szept. 13. I. Leopold hatalmába 
került; ennek az lett a következménye, 
hogy 1687. febr. 7. a protestánsoktól a 
templomokat és iskolákat elvették. R. 
visszatért Thornba, hol 1688. rendkívüli, 
1690. rendes egyetemi tanárrá nevezték 
ki; mint ilyen 1705-ig működött. Ekkor 
a II. Rákóczy Ferencz diadalaival együtt 
felszabadult protestánsok ismét vissza-
kapták iskoláikat és a késmárkiak Rezi-
ket meghívták iskolájukhoz rectornak. Az 
eperjesiek azonbau visszakérték a kés-
márkiaktól régi tanárukat; ezek engedtek 
és R. is beleegyezett a cserébe. Azon év 
febr. 17. elutazott Thornból és márcz. 17. 
érkezett Eperjesre, hogy elfoglalja tanári 
és igazgatói hivatalát. R. felélesztette az 
iskolai életet és már az 1705-ik iskolai 
évben sok tanulót vonzott Eperjesre az 
ő nagy híre. Az 1707. márcz. 18. meg-
tartott közvizsgák ünnepén az ő szín-
művét: Pigritius scholarum hostis ad 
Caucasum deportatus, adták elő a tanuló 
ifjak. II. Rákóczy Ferencz, kit R. s illetve 
a kollégium 1708. névnapján üdvözlettel 

tisztelt meg, pártfogója volt az iskolának; 
sőt még XII. Károly svéd király is kegyei-
ben részesítette. Az 1709. máj. 13. Eper-
jesen megtartott felső-magyarországi nagy-
gyűlés a magyarországi ev. egyház köz-
pontjává akarta tenni az eperjesi kollé-
giumot. Midőn R. a nagy pestis idején 
1710. augusztus 4-én meghalt, a sáros-
zempléni esperesség ezen emléksorral 
tisztelte meg emlékét «Ple MorltVr 
DIreCtor Charae posterltatls». — Mun-
kái : 1. Articulus VII. Augustanae Con-
fessionis De Ecclesia In Illustri Collegio 
Statuum Hungáriáé Eperjessini A. C. 
M.DC.LXIX. A. D. 4. octobr. In ipso 
solenni & generali examine anniversa-
rio ad disputandum publice propositus 
Praeside Samuele Pomario . . . Respon-
dente Johanne Rezik SS. Theologiae et 
Philosophiae Studioso. Bartphae. (Ajánlja 
R. Hídvégi Mihálynak, mint jótevő párt-
fogójának.) — 2. Reparatio violaţi hono-
ris per privatum ferrum. Thoruni, 1703. 
(A párbajról.) — 3. Panegyricus Joanni 
III. Poloniae regi anno 1696. defuncto. 
Thorn. — 4. Justae Meritaeque Inferiae, 
Famae, Nomini, Generoşi, Nobilissimi 
Dni. Sáárossy, destinatae : Qui Aetate, 
Prudentia, Favore, Aestimatione, florens, 
Contra Spem & Vota, Perillustris . . . 
Dni. Nicolai Szirmay &c. Ut & Generosae 
& Nobilissimae Dnae. Annae Szirmay, 
Conjugis, Non sine lacrymis etiam Mul-
torum Bonorum, Qui Virtutes Ejus nove-
rant, Anno 1706. Julii, Vy Varini Ex 
turbido hoc Seculo Ad Quietem Peren-
nem evocatus, abiit. Bartphae. — 5. 
Quod Felix, Faustum, Fortunatumque 
sit, Inclyto Statuo Evangelico! Pro So-
lenni Examine, Quod In Illustri Collegio 
Statuum Evangelicorum Eperiensi . . . 
An. M. DCC. VII. Mart. 14., & sequent, 
habebitur. Publicat . . . U. ott. — 6. 
Pigritius scholarum hostis ad Caucasum 
deportatus, in solenni examine 1707. die 
18. Marţii absoluto in theatro repraesen-
tatus. U. ott. (Klein ezen iskolai szín-

29. ív sajtó alá adatott 1906. április 28. 
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játékban szerepelt 77 tanulót név szerint 
felemlíti.) — 7. Musa Fragopolitana 
Loquens, Et Illustr... Johanni Godofrido 
ab Hellenbach . . . Libero Barone . . . 
Patronoque Ejusdem Incomparabili. Die 
Sancti Johannis, Anno Bonae Spei 1708. 
Prima vota Ferens, Dedicans, Et Nun-
cupans , . . . U. ott. — 8. Themistocles, 
Judicum Imago, Luce Nominali . . . Jo-
hannis Klesch, Illustris Collegii Eperien-
sis, Statuum Evangelicorum Inspectoris, 
Regiae Liberaeque Civitatis Eperiensis 
Judicis Eqvissimi. Anno 1708. die S. 
Johannis, in Monumentum Cultus exhibi-
tus. U. ott. — 9. Sine Controversia 
Magnum Pietatatis Mysterium, Deum 
Plenitudine Temporis In Carne Mani-
festatum, Hoc est, Caput seu Arti-
culum De Persona Domini N. J. C. In 
Publico Solenni Anniversario Examine, 
Illustris Collegii Eperiensis Statuum Evan-
gelicorum, Anno 1708. Octob. 2. sistit, 
exhibet, defendet, Praeses & Director... 
U. ott. — 10. Salvianus Massiliensis 
redivivus, morum emendator acerrimus, 
Virum Maxime Reverendum, Exell . . . 
Jacobum Zablerum . . . Superintenden-
ten! . . . Meritis & Vitae Integritate con-
spicuum . . . In societatem Tituli & ad 
similia tentanda, invitans & animans, 
Anno M.DCCVIII. Die Festo S. Martyris 
Jacobi. Ab in te rpre te . . . U. ott. — 11. 
Dum supremi in Ecclesia honoris metám 
Deo ducente, virtute comitante, Adm. 
Rev. . . . Johannes Saarosy . . . Pastor 
Primarius, Vita & doctrina aestimabilis, 
Publica Consistorii Venerabilis Voce, 
Leutschoviae A. 1708. sub finem Julii et 
initium Augusti, habito, Bonis etiam 
suffragantibus, dignitate Superintendentis 
adauctus,. . . Collegii Eperiensis Statuum 
Evangelicorum Inspector constitueretur, 
Munus Pastoris Hung. Prim. Rosnoviae, 
quae Virum hoc Titulo Radiantem non-
dum habuit, capesseret . . . gratulatur . . . 
U. ott. — 12. Quoniomquidem Obsequii 
Glóriám Seren, atque Cels. Principi . . . 

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

Francisco II. Rakoczy &c. debitam, 
Illustre Collegium Eperiense Statuum 
Evangelicorum, Oratione Panegyrica pro-
palam asserere decrevit; Ad hanc, A. 
1708. Octob, 4. in quem Memoria Nomi-
nis Eidem Serenissiomo in Baptismo 
dati, incidit, Aure prona exaudiendam, 
Omnis Status, Conditionis, Dignitatisq. 
Viros, reverenter, humaniter, officiose 
invitat . . . U. ott. — 13. Triplex vir-
tutis vultus et cultus Domino Michaeli 
Roth oblatus die Michaelis 1708. Ü. 
ott. — 14. Fasciculus Myrrhae, Vitam 
Dulci Amaritudine Plenam, Maxime Reve-
rendi Excell. & Clar. Dn. Jacobi Zableri... 
Superintendentis . . . . Collegii Status 
Evangelici, quod est Eperiessini, In-
spectoris gravissimi. Anno 1709 . . . 
Maj. d. XXVIII. Vitam beate finientis 
atque Funera Pompa, in Templo S. 
Aegidii Bartphae, qua Natus Jun. 9. 
contumulati, adumbrans, Exhibitus & Pu-
blicatus. . . U. ott. — 15. Tiaram Sacer-
dotalem, ambitu suo, Ecclesias Lutherano-
Evangelicas, Inclytorum novem Comita-
tum,SexRegiarum Liberarumq. Civitatum 
Superioris Hungáriáé & Oppidi Saaros 
complectentem, Adm. Rev., Exc., Clar. 
Antistiti Eperiensi, Primo ex Ministerio 
Venerabili Evangelico Ejusdem Civitatis 
Superintend. Electo Dr. Johanni Schwartz. 
A Reverendo Consistorio, Cibinii An. 

1709. Septemb. 12. . . Praeside . . . Dr. 
Nicolao Szirmay . . . Hoc versu Epico, 
Honorare & condecorare vo lu i t . . . U. ott. 
— 16. Quod Felix, Faustum Laetumque 
sit! Patriae, Patronis, Patribus! Prog-
ramma Isagogicum, Ad Publicum, Illustris 
Collegii Statuum Evangelicorum Eperien-
sis Examen, Illustr.: Spectabilem . . . 
Dominum . . . Baronem, Collegii Inspec-
torem . . . aliosque bonos Viros . . . 
invitans & convocans; Editum & emis-
sum . . . Habebitur Anno 1709. 12. Sep-
tembr. U. ott. — 17. Die Schlachtbank 
zu Eperies, oder historische Beschreibung 

I des Trauerspiels, in welchem im Jahre 
30 
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1687 unter der Commission des Generals 
Anton Karaffa mehrere, der Empörung 
beschuldigte Ungarn, mit der härtesten 
Todesstrafe belegt wurden. Mit Beilagen. 
Göttingen, 1808. (Magazin für Geschichte, 
Statistik und Staatsrecht der österreichi-
schen Monarchie II.). — Alkalmi költemé-
nyeit 1676-tól 1705-ig, összesen 55-öt, 
melyek mind külföldi munkákban jelentek 
meg, fölemlítik Szabó-Hellebrant, a Régi 
M. Könyvtár III. kötet 2. részében. — 
Kéziratai: Lugubre theatrum Eperjesiense 
sub regimine Leopoldi imperatoris et 
regis Hungáriáé erectum anno 1687. 
die 5. Mártii, 4 rét 148 lap. (A budapesti 
egyetemi könyvtárban); főbb munkája: 
Gymnasologia, seu história scholarum et 
rectorum evangelicorum in Hungaria. 
(Ezen munkáját tanítványa és a rectori 
hivatalban utódja Matthaeides Sámuel 
folytatta és kinyomatni akarta, de ebben 
halála akadályozta meg. Ennek Rotari-
des Mihály által másolt kézirata Baros 
Pál tulajdonából 1764-ben a nyitrai egy-
házmegyei könyvtárba került.) 

Bod, M. Athenas 233. 1. — Klein, Nachrich-
ten I . 370—379. 1. — Bartholomaeides, Memo-
riae Ungarorum 172. 1. — Programma Coll. 
Eperiess. Cassoviae, 1835. — Közhasznú Es-
meretek Tára X . 142 . 1. — Uj M. Muzeum 1 8 5 5 . 

319. 1. — Fabo, Monumenta evang. aug. conf. 
in Hungar ia historica 1.113.1. — Balogh Fe-
rencz, A magyar protestáns egyháztörténet 
irodalma. Debreczen, 1879. 13., 39., 86. 1. — 
Molnár Aladár, A közoktatás története Magyar-
országon a XVIII. században. Bpest, 1881. 
I. kötet. — Figyelő XVIII. 222. 1. (Fabó). 
— Prot. Egyh. és Isk. Lap 1887 . 42 . SZ. — 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár II. és III . 
k. 2. része. — A budapesti m. kir. egyetemi 
könyvtár kéziratainak Czimjegyzéke. Bpest, 
1889. I . 90 . , 1 6 5 . 1 . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 

541. 1. — vágner József, A nyitrai egyház-
megyei könyvtár kéziratai és régi nyomtat-
v á n y a i . N y i t r a , 1886. 72. 1. — Hörk József é s 

A sáros-zempléni ev. esperesség története. 
Kassa, 1885. 50., 53. 1. és Az eperjesi ev. ker. 
Collegium története. (Collegiumi Értesítő 
1896.) — Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek 
Tára III . 151. 1. 
Reznyák Albert Lajos, szent Benedek-

rendi áldozópap és tanár, szül. 1849. 

nov. 24. Nemes-Ládonyban (Sopronm.); 
1869. szept. 8. lépett a rendbe; elvé-
gezvén theologiai tanulmányait Pannon-
halmán, 1875. aug. 2. felszenteltetett; ez 
időtől fogva a pápai főgymnasium tanára 
volt 1879-ig; ekkor a sopronihoz, majd 
a kőszegihez helyeztetett át. Jelenleg a 
főmonostor gazdája. — Czikke a pápai 
főgymnasium Értesítőjében (1879. Az 
ifjúsági iratokról); a soproni róm. kath. 
gymnasium Értesítőjében (1880. A ter-
mészet szépségéről); a kőszegi r. kath. 
gymnasium Értesítőjében (1884. A neve-
lésről, 1885. Az ítélőtehetség nevelése). 

Scriptores Ord. S. Benedicti, Vindobonae. 
1881. 369. 1. 

Rezsnyi Károly, orvosdoktor, nagy-
szombati (Pozsonym.) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
amaurosi. Pestini, 1839. 

Rupp, Beszéd 161. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Rezsőfíy György (Gusztáv), prémontréi 
kanonok a csornai prépostságban ; szül. 
1843. ápr. 8. Esztergomban ; 1862. szept. 
8-án lépett a rendbe s 1867. szept. 28. 
szenteltetett föl; Szombathelyi gymna-
siumi tanár volt; 1884-ben jánoshidai 
jószágkormányzó; majd pedig jószág-
felügyelő Türjén (Zalam.), házfőnök és 
Zalamegye köztörvényhatósági bizott-
ságának tagja. — Czikkei a szombathelyi 
prémontréi főgymnasium Értesítőjében 
(1877—1878. A hold); a Századokban 
(1880. A vasmegyei régészeti egylet évi 
jelentése). — Szerkesztette a vasmegyei 
régészeti egyesület Évkönyveit 1878—83., 
melyekben több czikke van. 

Zelliger Alajos, Esztergom-vármegyei írók. 
Bpest, 1888. 182. 1. — A csornai prémontréi 
rendi kanonokok Névtára. Csorna, 1892. 
45., 50. 1. 

Rezutsek Antal, cziszterczi-rendi apát, 
szül. 1795. okt. 25. Gyöngyösön (Heves-
megye); a rendbe lépett 1813. nov. 15.; 
pappá szentelték 1819. okt. 3.; 1819— 
1827-ig gymnasiumi tanár volt Székes-
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fejérvárt, 1827—29. a növendékek tanára 
Zirczen, 1829—53. gymnasiumi igazgató 
Egerben és egyúttal 1832-től perjel ugyan-
ott, 1853-tól perjel Zirczen, 1858-tól apát. 
Meghalt 1879. márczius 28. Zirczen. — 
Kézirati munkái a zirczi apátság könyv-
tárában : História s. ordinis Cist, in 
Hungaria 2rét 22 levél; Diarium ab anno 
1852. usque ad an. 1874. 2rét 170 levél. 

Kath. Néplap 1866. 159. 1. — Gyöngyös 1879. 
14. SZ. — Irodalomtörténeti Közlemények 1895. 
218. , 219. — A hazai cziszterczi rend Emlék-
könyve. Bpest , 1896. 369. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Rezy János, orvosdoktor — Czikkei 
a Gyógyászatban (1867. A víz-sérv kór-
tani, kórisméi és gyógytani tekintetben, 
1868. A gyermekágyi láz, 1870. Ritkább 
anyai termékenység, 1871. Méhen kívüli 
terhesség); az Ung. Med. Chirurg. Presse-
ben (1870. 46. sz. Eine Drillingsgeburt). 

A m. n. múzeumi hírlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Rezza Herkules, hírlapíró szerkesztő 
és nyomdatulajdonos Fiúméban. — Szer-
kesztette és kiadta az L'Eco di Fiume cz. 
vegyes tartalmú lapot, mely 1857. júl. 
indult meg és eleinte hetenkint három-
szor, egy év múlva hetenkint csak két-
szer, 1859-től kezdve pedig naponkint 
jelent meg. Történt azonban 1860-ban, 
hogy Rezza szigorú leiratot kapott a 
zágrábi helytartóságtól, hogy politikai 
kérdésekhez ne merjen hozzászólni, mire 
megszüntette lapját. B.nemsokára Gazetta 
di Fiume czímen új lapot indított; mely 
azonban 1862-ben megszűnt, mert a 
szerkesztőt az osztrák uralom ellen írt 
czikkeért börtönbe vetették. R. egy évig 
volt fogságban. Nyomdáját Mohovich 
Emőd vette meg. 

Magyarország vármegyéi és városai. Fiume 
és a magyar-horvát tengerpart. Budapest, 
1897. 133. 1. 

Rhau János, lőcsei rector. — Evony-
mus Antal wittenbergi rectorhoz írt 
üdvözlő verse van a Gratulationes . . . 
Witebergae, 1596. cz. munkában. Müllner 

is megemlékezik egy Rhau nevű soproni 
conrectorról, kinek Klokhovius János 
városi tanácsosról 1624-ben írt 4 sor 
dicsérő latin versét is közli: Sempronium 
carmine heroico descriptum cz. mun-
kájából. 

Müllner Mátyás, A soproni e v . f ő tanoda 
története . Sopron , 1857. 33. lap. — Szabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész. 
262. 1. 
Rhavius (Ravius) Mihály, szebeni 

származású, königsbergi egyetemi ta-
nuló. — Üdvözlő versei vannak: Corona 
Florentissima . . . Regiomonti, 1640.; 
Laurea Philosophica . . . U. ott, 1640.; 
Heilmann ^Sámuel, De Necessitate Doc-
trinae . . . U. ott, 1642.; Junck Mihály, 
De Necessitate Cognitionis . . . U. ott, 
1642.; gyászverse : Lacrimae . . . Hor-
lerus Pál halálára . . . U. ott, 1642. 
és Rhener Mátyás, De Necessitate Doc-
trinae . . . U. ott, 1643. cz. munkákban. 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III . 
1. rész. 
Rhé Gyula, vasúti hivatalnok, Rhé 

Antal és Aigner Amália kisbirtokos szü-
lők fia, szül. 1871. nov. 9. Tisza-Eszláron 
(Szabolcsin.); középiskoláit Körmöcz-
bányán és Budapesten végezte. Hajlama 
a festőművészi pályára vitte, de két évi 
olaszországi tartózkodása után, atyja 
ellenzése miatt ezen pályát elhagyta; 
majd a vasuttisztképző tanfolyam elvég-
zése után a magyar államvasút szolgá-
latába lépett ; a hol szabad idejét kedvelt 
foglalkozásának a régészetnek szentelte, 
mihez első ösztönzésül a nagyfalusi, 
rakamazi és eszlári régészéti leletek, 
majd a hatvani őskori telep leletei szol-
gáltak. 1893. és 94-ben a veszprémvár-
megyei múzeum rendezésében vett részt, 
melynek osztályőre, a veszprémvár-
megye múzeum-egylet pedig 1905-ben 
titkárának választotta. — Czikkei a Vesz-
prémi Hírlapban 1904—1906. Római 
utakon I.—IV., A balatoni partvidék 
ókori képe, Veszprémvármegye őslakói, 
Veszprém bronzkori agyagművessége); a 

3 0 * 
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NumizmatikaiKözlönyben (1905. Adatoka 
kilitii éremlelethez).—Munkája: A Balaton 
környékének társadalmi földrajza. 1. rész. 
A Balaton vidék történelme: 1. szakasz. 
Ős- és ókori nyomok Veszprém körül. 
Bpest, 1906. (Egy színes táblával és 20 
szövegképpel. (A Balaton tudományos 
tanulmányozásának eredményei III. kötet.) 
Kéziratban : A magyar faj és nyelv ki-
alakulása. (Sajtó alá rendezve.) 

Corvina JH05. 34. sz. és önéletrajzi adatok. 

Rhédei Ádámné (kis rhédei gróf. Teleki 
Mária grófnő); 1795-ben ment férjhez gróf 
Rhédei Ádám kincstartóhoz, ki 1849-ben 
halt meg. — Munkája: Blair Hugo tizen-
négy prédikátzióji. Magyarra fordította 
néhai gróf Teleki Mária, gróf Rhédei 
Ádámné. Kolozsvár, 1827. (Férje R. Ádám 
gróf írt hozzá előszót.) 

I f j . grof Teleki Domokos, gróf Rhédei Ádám-
nak és gróf Teleki Máriának egymással kötött 
házassági szövetségeket örvendetes emléke-
zetben kivánja tartatni ezen versezetek által. 
Bécs, 1795. — Nagy Iván. Magyarország Csa-
ládai IX. 744. 1. — Petrik Bibliogr. 

Rhédey Antal, orvosdoktor, az élettan 
tanárának segéde Pesten, gyöngyösi 
(Hevesm.) származású. — Czikkei a M. 
kir. természettudományi társulat Evköny-
vében^. 1841—45. A vakondokról boncz-
és élettani tekintetben, II. 1845—50. A 
fogas vakony boncz- és élettani rajza 12 
ábrával Glos Samuval együtt); az Orvosi 
Tárban (III. 11. 1847. A kénégeny hatá-
sáról orvosi tekintetben). — Munkái: 
1. A csokoládé életrendi és orvosi tekin-
tetben. (Orvostudori értekezés.) Pest, 1844. 
— 2. Említhetők a részletes emberi élet-
tanból. Vezérfonal a tanelőadás- és magány-
tanulmányban. Irta Budge Gyula. Ma-
gyarítá . . . 9 rézmetszvénynyel. Buda, 
1849. (Foltényi Jánossal együtt.) — 
3. Az emberboncztan tankönyve tekintet-
tel az élettani indokolásra s a gyakorlati 
alkalmazásra. írtaHyrll József. Magyarítá.. 
Boncztani szótárral. U. ott, 1849. (Fol-
tényi Jánossal együtt.) 

Rupp Beszéd 164.1.— Szinnyei Könyvészete. 

Rhédei Ferencz (kis-rhédei gróf), R. 
Mihály (ki 1744-ben gróf lett) és báró 
Bánífy Teréz fia. — Munkája: Új talál-
mány, melylyel a malmokban a gaboná-
ból a vám, magától igazságosan válik 
külön a tulajdonos zárja alá. Némely a 
malmok körül tehető jobbításokkal, s 
azokat illető jegyzésekkel. Maros-Vásár-
hely, 1824. Tábla rajzzal. 

Nagy lvan. Magyarország családai IX. 
744. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Rhédei István (kis-rhédei gróf), előb-
binek és gróf Tholdalagi Zsuzsannának 
fia, szül. 1822-ben, meghalt 1887. aug. 3. 
Marosvásárhelyt. — Munkája: Felszólítás 
vadász csapatba beállásra. Marosvásár-
hely, 1849. jan. 19. U. ott nyom. ívrét 
egy lap. 

Koncz József, A m a r o s v á s á r h e l y i e v . r e f . 
Kollegium nyomdájának története. Maros-
v á s á r h e l y , 1887. 61. 1. — M. Nemzetségi Zseb-
könyv. Főrendi családok. Bpest, 1888. I. 
206. 1, és gyászjelentés. 

Rhédei János, néptanító és a bereg-
szászi casino könyvtárosa. — A Bereg 
cz. lapnak főmunkatársa. — Munkái : 
1. Földrajz. A Bereg-vármegye elemi nép-
iskolák III. osztályú tanulói számára. A 
rajzoltató és utaztató módszer, az össze-
tevő és elemző tanulók követelményei-
nek megfelelően. Képekkel ellátta: Árvay-
Bonaventura. A szöveg közé nyomott hat 
térképpel. Beregszász, 1891. — 2. A bereg-
vármegyei magyar közművelődési egye-
sület 12 évi működése. U. ott, 1896. — 
3. A beregvármegyei casino könyvtára. 
U. ott, 1902. — Segédszerkesztője volt a 
Beregmegyei Tanügy cz. folyóiratnak 
1892. első felében és a Beregnek 1895-
ben Beregszászon. 

Hl. Könyvészet 1891. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Rhédey Lajos (kis-rhédei gróf), cs. kir. 
kamarás, főispáni helytartó és országgyű-
lési követ, R. Ferencz gróf és Csemiczky 
Anna fia, szül. 1763-ban; Biharmegyétől 
ajánltatván, a katonai építészeti akadé-
miából 1780-ban a testőrségbe lépett. 
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1783-ban gárdistából Wurmser huszár-
ezredi hadnagy lett. 1792-ben a budai 
koronázáskor II. Ferencz király arany-
sarkantyús vitézzé ütötte. 1795-ben a 
nemesi insurrectióban mint volt testőr s 
előkelő származású gazdag férfiú, mint 
a bihari fölkelt sereg ezredese s parancs-
noka vett részt. Katonaságából quiétál-
ván, Bihar megye főispáni helyettese 
lett. 1802. május hó 2-án Pozsonyba 
rendelt országgyűlésen Szatmármegye 
követeként szerepelt. 18(J4-ben, mint 
Beregmegye főispáni helytartója a nem-
zeti múzeumra 6000, a bécsi katonai 
nevelőintézetre 10,000 forintot adott; 1819. 
jan. 1. a Rhédey-kertet Nagyváradon a 
városnak adományozta, 6000 frt tőkével 
és azon kikötéssel, hogy az adott ösz-
szeg kamataiból a kertet és neje ottani 
síremlékét gondozzák. (Az adományozó 
levél a Tudom. Gyűjtemény 1819. VI. k. 
115. 1. közölve.) Általában irodalomra, 
művészetre igen sokat áldozott. A költő-
ket szerfölött pártfogolta és velők barát-
ságban állott; azért a családjában történt 
minden változás ékes versekkel ion meg-
énekelve. 1808-ban a Lipót-rend vitézévé 
neveztetett. Nejétől kohányi Kácsándi 
Teréziától, ki 1804-ben Nagyváradon halt 
meg, gyermeke nem maradt. Meghalt 
1831. máj. 21. Pesten 71.évében. — Mun-
kái: 1. Mária Terézia római császárné, 
magyarok és csehek királynéja betegke-
dése alkalmatosságával a svétziai királyi 
követség kápolnájában Szent-András ha-
vának 29-ik napján 1780. németül elmon-
datott beszéd és imádság, melyet . . . 
magyarra fordított. Pozsony, 1781. — 
2. József királyi herczeg és Magyarország 
nádorispánnya nevenapján való megtisz-
teltetésére készített versek, mellyeket a 
Nemzeti Játzó Társaság ama híres Mozart 
által szerzett muzsikára alkalmaztatva a 
nagyváradi játékszínen martius 19-dik 
napján az 1799-ik eszt. elénekelt. (Nagy-
várad.) — 3. Beszéde Bihar vármegye 
rendeihez Várad-Olasziban aug. 1., midőn 

az aug. 28. Pozsonyban tartandó ország-
gyűlésre meghívó kir. levél felolvastatott. 
Nagyvárad, 1808. —4. Beszéde Bihar vár-
megye rendeihez. U. ott, 1816. — 5. Be-
szédek, melyek mélt. gr. Kis-Rédei Rhédey 
Lajos ur T. N. Beregh vármegyébenn, 
fő-ispányi helytartói hivatalába fényes 
pompával lett bé-iktattatása alkalmatos-
ságával 1825. eszt. julius hónap 4. nap-
jánn Beregszász városábann mondattak. 
Debreczen, 1825. (R. három válasza.) — 
6. Mélt. fő ispányi administrator . . . 
T. N. Beregh vármegyében e f. 1829. 
eszt. Julius 13. napjára határozott restau-
rationalis gyűlést elkezdő beszéde. U. ott, 
1829. — R. mint dilettáns költő a hírlapok-
ban is közölte verseit; ezt bizonyítja 
egy, a m. n. múzeumben levő, alkal-
masint valamely hírlapból kiszakított levél, 
mely ezt a czímiratot viseli: «Minekutánna 
már vitézi tetteiről. . . Rhédey Lajos urnák 
több ízben örömmel emlékeztünk volna;, 
most ismét méltónak tartjuk, hogy ezen 
méltóságnak egy még eddig nem annyira 
esméretes virtusát és tálentomát is kö-
zönségessé tegyük, látván, hogy nemcsak 
Mársnak, hanem a Múzsáknak is barátja 
légyen, mely is a tőle írattatott, s itt 
következő ékes verseiből nyilván kitett-
szik, melyeket mostanába kapánk ke-
zünkbe». (Elhunyt nejét dicséri, «kinek 
nem csökkön tisztelete, míg a Kőrös 
apad s árad, s míg fennáll Várad, fenn-
marad becses emlékezete.») — Bizalmas 
magánlevele 1821-ből Földvári József 
debreczeni egyházmegyei espereshez, 
melyben lelkesíti, hogy a superintendens-
sel s generalis nótáriussal és esperesek-
kel együtt a lelkipásztorok méltatlan 
háborgattatásának és megaláztatásának 
álljanak ellent. (M. Prot. Figyelmező IV. 
1873. 465. 1.) 

M. Hírmondó 1781. 621. l a p . — Vay László, 
Német hívség. Nagyvárad, 1806. 346., 347., 
351. , 355. 1. — Tudom. Gyűjtemény 1819. V I . 
115 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai 
I X . 743., 748. 1. — Ballagi Aladár, A m . k i r . 
testőrség története. Pest, 1872. 185. lap. — 
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Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Ferencz, L e v e l e - j 
zése VII—XIV. k. 

Rhédey László (kis-rhédei), főispán, R. 
Ferenc erdélyi fejedelemnek iktári Bethlen 
Druzsiannától egyetlen fia, szül. 1636. ja-
nuár 11., 1654-ben II. Rákóczy György 
erdélyi fejedelem bejárója (cubicular. 
mag.) és Benkő szerint Máramaros fő-
ispánja volt; 1660. novemb. 8-tól pedig 
Háromszék főkapitánya. A szerencsétlen 
lengyel expeditióban mint dandárvezér 
vett részt. 1655. júl. 27. kelt egybe nejé-
vel Szunyogh Zsuzsannával, Szent-Jóbon, 
ennek halála után pedig 1662. márcz. 29. 
másodszor lépett házasságra Barcsai 
Ákos özvegyével Bánffy Ágnessel. Gyer-
meke egyiktől sem maradt. Meghalt 1664. 
táján. — Irt Naplót, melynek I. részét 
(1653—1657) Vass József közölte a M. 
Történelmi Tárban (I. 1855. 213—234. 1.) ; 
folytatását (1658—1663) Nagy Iván adta 
ki szintén a Tört. Tár XVII. kötetében 
(1871. 1—270. 1. Rédei László történeti 
maradványai czímmel. (Uti jegyzetek 
1658., Levelei 1659. Levelező könyve 
1660—63.). 

Kovachich, Scriptores Minores I. Appendix 
53. SZ. — .11. Történelmi Tár I . 1855. 213. 1. — 
Budapesti Szemle V . 1859. 32. 1. — Nagy Iván 
Magyarország Családai IX. 743., 746. 1. 

Rhédei László Piskolton (Biharm.). 
— Költeménye van a M. Kurirban (1793. 
10. sz. Megsetétült az ég. ..). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár "példá-
nyáról. 

Rhédey László (kis-rhédei), kir. ítélő-
táblai ülnök, R. László fia, szül. 1801. 
máj. 15. Magyar-Jesztreben (Zemplénm.); 
1832—38. azon megyének főszolgabirája, 
1838—43. főjegyzője volt és 1846-ban 
kir. ítélőtáblai ülnök. Meghalt 1858. decz. 
végen Piskolton (Biharm.). — A Hazánk 
(II. köt. 1860) magyar végrendeletét közli, 
mely Piskolton kelt 1858. deczember 22. 
(Hátrahagyott vagyonának legnagyobb 
részét nemzeti közintézetekre hagyta; 
így a m. tudom, akadémiára 35,400 frtot.) 

Ponori Thewrewk József. M a g y a r o k s z ü l e -
tésnapjai. Pozsony, 1846. 51. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 743., 748. 1. 

Rhegenius Pál Mihály, unitárius tanár, 
kolozsvári (Erdély) származású; csak 
később tért át az unitárius vallásra 
Drezdában, hol tanár volt. — Munkái: 
1. De Oeconomia Redemtionis nostrae 
per Christum partae, ubi praecipuae con-
troversiae inter Trinitarios & Unitarios 
(vulgo Socinianos) circa Peccatum Ori-
ginale, Personam & Officium Christi, Cau-
sam mortis ejus, & Satisfactionem, stric-
tim & dilucide pertractantur. Lipsiae, 
1688. — 2. Discussio praecipuorum 
dogmatum Socinianorum circa redemp-
tionem factum . . . U. ott, 1692. — 
Chaubergnek 1689-ben Lipcsében 12 rét-
ben kiadott: Physica contracta-jához elő-
szót R. írt: De infantia praejudiciis cz. 

Czvittinger, Specimen Hungáriáé Literatae. 
Francofurti & Lipsiae, 1711. 315. 1. — Cata-
logue des Livres imprimez de la Bibliotbé-
que du Roy. Paris, 1742. III. 209. 1. — 
Kotarides. Joannes, Históriáé Hungaricae lite-
rariae antiqui medii atque recentioris aevi 
lineamenta. Alonoviae et Sergestae, 1745. 
17. 1. — Horányi, Memoria Hungarorum. 
Posonii, 1777. III. 178. 1. — Uj M. Atheners 582. 1. 

Rhein (Rheinius) Dániel, a witten-
bergi egyetemen tanult, botfalvi (Brassóm.) 
származású. — Alkalmi költeményei 
vannak a Draudt Marcus, De Officio 
Christ i . . . Wittenbergae, 1687.; Laurus. . . 
U. ott, 1687. és Colossus . . . U. ott, 
1688. cz. munkákban. 

Szab ó-Hei t e br ant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 325., 326., 339. 1. 

Rheindt Frigyes György, ág. ev. lel-
kész, szül. Botfalun (Brassóm.), a főgym-
nasiumot 1876-ban Brassóban végezte; 
miután 1880-ig a cs. és kir. műszaki 2. 
ezredben szolgált, a tübingai és jenai 
egyetemet látogatta, hogy a theologiai, 
mathematikai és természettani tudomá-
nyokban képezze magát. Miután 1883-ban 
hazájába visszatért, több helyt az elemi 
iskolákban és mint magántanító műkö-
dött; még 1892-ben elemi iskolai tanító-
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nak Nagyszebenben és 1897-ben ág. ev. 
lelkésznek Kis-Disznódon megválasztot-
ták. — Költeményeket közölt a hazai 
lapokban (Siebenbürger Volksfreund, Aka-
demische Blätter). — Munkája : Heimaths-
klänge. «Nach langem Schweigen.» 
Gedichte. Hermannstadt, 1895. 

Trausch'Schüller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
359. 1. 

Rhelin János. L. Rehlinus. 
Rhener György, wittenbergai tanuló, 

erdélyi származású. — Üdvözlő verset 
írt a Supremamin Philosophia Lauream.. 
Wittenbergae, 1682. cz. munkába. 

Szabó-Heliebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész. 242. 1. 

Rhener Mátyás, ág. ev. gymnasiumi 
igazgató, beszterczei (Erdély) szárma-
zású; 1643-ban Königsbergben tanult és 
1648—54-ig a beszterczei gymnasium 
rektora volt. A gymnasium felvirágzása 
és egy iskolai Album (melyet utódai 
folytattak) alapítása által szerzett érde-
meket. — Munkája: De Necessitate 
Doctrinae De Satisfactione Christi Disser-
tatio IV. e I. Cor. 3. 11. Quae Examini 
publico submittitur. In celeberrima Elec-
torali Academia Regiomontana . . . 
Praeside Abraham Calovio . . . Respon-
dente . . . 1643. Königsberg. — Üdvözlő 
verset írt: Heilmann, Samuel, De Neces-
sitate Doctrinae . . . Königsberg, 1642. 
cz. munkába. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 112.1.— 
Szabn-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 4S5. 1. 

Rhener Pál Mihály. L. Régeni. 

Rheter Ferencz, gymnasiumi igazgató, 
brassói származású; az ottani gymna-
siumban tanult 1657-ben; azután a lipcsei 
egyetemre ment 1662. Egyideig Oelsben 
(Alsó-Sziléziában) élt. Hazájába vissza-
térve, a brassói gymnasiumban volt tanár 
és 1678. aug. 8. a gymnasium rektora 
lett; azonban már 1679. márcz. 9. meg-
halt. — Munkái: 1. Arien auf alle Sonn-
tage. Leipzig. 1663. — 2. Himmlische 

Seelen-Lust, Oder Andächtige Lieder, 
Welche Auf die Jährlich, Sonntäglichen 
Evangelia gerichtet, abgesungen und 
herauss gegeben seyn durch Franciscum 
Rheterum. Oels 1664. — 3. Das von den 
Engeln und Hirten besungene Kindlein 
Jesus. Welches durch seine wuhderbahre 
Geburth dem gantzem Menschlichen Ge-
schlecht zum Heiland worden ist. U. ott, 
1665. — 4. Seliger Schivanen-Gesang, 
welchen eine in Christum Jesum ver-
liebte Seele, bei herannahendem Todt 
beherzt singen kann. Mehrentheils aus dem 
Lateinischen übersetzet. . . U. ott, 1666. 
5. Joli. Buchleri Elegantiarum Regulae, 
lectissimis scriptorum, maxime Ciceronis 
exemplis illustratae. Coronae, 1671. — 
6. Leichengedicht auf Deidricus Georg, 
der h. Schrift Beflissenen. 17. Dezember 
1672. U. ott. — 7. J oh. Bucellini, Offi-
cina Epithetorum, Apellativorum etNomi-
num propriorum, de novo revisa et in 
gratiam Tyronum Poeseos manuductioni-
bus quibusdam locupletata, . . .U. ott, 1674. 

Budapesti Szemle 1859. VI. 27. 1. — Trausch-
Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 114., 
IV. 359.1. — Szabú-fíellebrandt, Régi M. Könyv-
tár III. 1. rész fi96., 707. 1. 

Rheticus Joachim (valódi nevén Lau-
chen), mathematikus tanár, szül. 1514. 
febr. 16.; már kora ifjúságában nagy haj-
lamot árult el a mathematikai tudomá-
nyok iránt, melyeket szülőföldén (Rhätiá-
ban) felkarolt, későűben pedig Zürichben 
és Wittenbergában feltűnő sikerrel ápolt, 
hol elhalt tanárának Volmarnak tanszékét 
elfoglalván, az arithmetikát adta elő. A 
fötdirat és csillagászat tanulmányozásá-
ban azonban a ptolemaeicus rendszer 
hiányos voltáról meggyőződvén, 1539-ben 
elhagyta egyetemét és Frauenburgba, az 
ermelandi kanonok védszárnyai alá sietett, 
hogy ott tudományos ismereteit annál 
inkább kiszélesbítse. Uj tanára nem elé-
gedett meg egyszerűen azzal, hogy kedvelt 
tanítványát rendszerének tömkelegébe be-
vezesse, hanem megismertette őt egy-
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szersmind számos nagytekintélyű és ma-
gasrangú barátaival és ismerőseivel. Ezen 
időszakban szerkeszté R. Conpernicusnak 
rendszerébe vonatkozó iratát, melyet 
Albert porosz herczegnek melegen aján-
lottak. Ez időtől fogva élénk levelezés 
folyt R. és Albert herczeg között, mely 
az előbbinek Poroszországból való eltávo-
zásával 1541-ben véget ért. Poroszország-
ból ismét Wittenbergába, 1551. Prágába, 
1557. Krakkóba, majd innét Kassára uta-
zott, hol 1574. decz. 4. meghalt. — Mun-
kája : Die Chorographie des Joach. 
Rheticus. Dresden, 1876. (Kiadta Hipler 
tanár, Rhetieusnak Albert herczeggel foly-
tatott levelezésével együtt.) 

Századok 1877. 893. 1. 

Rhody Alajos, polgármester Bártfán. 
— Munkái: 1. Szab. kir. Bártfa városa 
polgármesterének évi jelentése. Bártfa, 
1897. — 2. Régi érdekes okmányok szab. 
kir. Bártfa városa levéltárából. Közli R. 
A. 1. füzet 2. kiadás. U. ott, (1899). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól . 

Rohrer László, orvosdoktor, állatorvosi 
tanár, szül. 1874. okt. 18. Budapesten; 
orvosdoktori oklevelét a budapesti egye-
temen 1897. decz. 18. nyerte. 1896. 
júniustól 1898. szept. l-ig díjtalan gyakor-
nok volt a budapesti egyetem II. sz. kór-
boncztani intézeténél. 1898. szeptember 
1. gyakornokká, 1899. júl. 22. tanársegéddé 
nevezték ki az állatorvosi főiskola vegy-
tani tanszékéhez, hol jelenleg is működik. 
1903. jan. a főiskolán a physikai chemiá-
ból magántanári képesítést nyert. A föld-
mívelési minisztérium által ösztöndíjjal 
kiküldve, az 1900. év nyári felét Lipcsé-
ben, Ostwald tanár, az 1902. év nyári 
felét pedig Würzburgban, Hatzsch tanár 
laboratóriumában töltötte. 1904. jan. a 
földmívelésügyi miniszter a természettan 
•ideiglenes előadásával bízta meg. — Mun-
kái: 1. A vizelet aciditásának elektrome-
trikus úton való meghatározása. A m. kir. 
állatorvosi főiskola vegytani laboratóriu-

mából. Bpest, 1901. (Különny. az Orvosi 
Hetilapból. Németül a Pflüger Archivjá-
ban.) — 2. A fehérjék savkötő képessé-
gének meghatározása. U. ott, 1902. (Kül. 
ny. a Matbem. és Term. Tud. Értesítő-
ből és a Közlemények az összehasonlító 
élet- és kórtan köréből. Németül a Pflüger 
Archivjában.) 

Kóssa Gyula, Magyar Ál latorvos i K ö n y v é -
szet . Bpest, 1904. 194. 1. 

Rhousopoulos Rhousos, kereskedelmi 
akadémiai tanár, szül. 1862-ben Athen-
ben (Görögország); jogi tanulmányait 
szülővárosában végezte, s jogi oklevelet 
szerzett. 1891 óta a budapesti k ereske 
delmi akadémiában, mint rendes tanár, 
tanítja az újgörög nyelvet. — Czikkeket 
írt az Ephemeris cz. athéni lapba. — 
Munkája: Neugriechisch-Deutsches Wör-
terbuch. (Sajtó alatt). 

Schack Béla, Kereskedelmi i sko lá ink és 
tanáraik. Bpest, 1896. 113. 1. 

Ribány Olivér, róm. kath. plébános, 
szül. 1848. decz. 18. Nagy-Szombatban; 
a gymnasiumot ott, a theologiát Eszter-
gomban végezte. Fölszenteltetett 1871. 
júl. 31.; káplán volt Negyeden, Galánt-
hán, 1872. Nagyszombatban. 1879. jan. 
óta plébános Rózsavölgyön (Pozsony 
mellett). — Regényeket, beszélyeket for-
dított francziából és közölt a lapokban : 
Csákai Sándor, R. O. és R. Olivér jegy, 
illetve név alatt. Említendők a Kath. Nép-
lapban (1869—70. Novellák Souvestre 
Emil «Au coin du feu» cz. gyűjteményé-
ből, A léghajózás története, Bethlehem, 
1871. Bolanden egyik beszélye) ; az 
Új M. Sionban (1871. A kereszténység 
maradványai Afrikában); a M. Koronában 
(1883. jún.—decz. V. Vattier, Husz millió 
járadék, regény, 1884. máj.—jún. A hűség 
győzelme, 1885. Y. Vattier. Egy nővér 
regénye, 70 közlés); a M. Államban (1893. 
Járom alatt, 1902. 174. és köv. sz. Merghi, 
regény, írta Cot, francziából ford., 256. 
és köv. sz. Raoul de Navery, A szerze-
tes bocsánata, francziából ford.); a Nagy-
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szombati Hetilapban (1893. Onkel und 
Neffe, beszély, francziából ford.). 

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. 
Nagyszombat, 1893. 436. 1. 

Ribáry Ferencz, bölcseleti doktor, fő-
gymnasiumi tanár és egyetemi magán-
tanár, szül. 1827. okt. 6., Koltán (Komárom-
megye), hol atyja R. Ágoston földbirtokos 
volt. Esztergomban és Budán tanult, a 
pesti egyetemen bölcseleti és jogi elő-
adásokat hallgatott; majd a budai hely-
tartótanácshozkerült gyakornoknak;részt 
vett a szabadságharczban, azonban 1848 
végén elfogatott és hadifoglyul König-
graetzbe hurczolták, később közkatoná-
nak sorozták be egy osztrák ezredbe. 
1851-ben hazaszabadulván, nevelő lett 
előbb az Orczy, majd a Végh családnál 
és kilencz évig működött e hivatásban. 
1861. okt. 18. a budai főgymnasiumhoz 
nevezték ki helyettes tanárnak. 1863. 
márcz. 8. nyert tanári oklevelet; ezen év 
ápr. 22. rendes tanár lett. 1869-től fogva 
az egyetemen a világtörténelem magán-
tanára volt. Meghalt 1880. máj. 17. Buda-
pesten. — Czikkei a M. Nyelvészetben 
(IV. 1859. A mordvin nyelv a magyar 
nyelvhez tartozik-e?); az ItjuságiPlutarch-
ban (Pápa 1859—60. Mátyás király); 
az Athenaeumban (1875. A hikszószok 
vagyis pásztor királyok kora); a Nyelv-
tudományi Közleményekben (1866. A 
baszk nyelv ismertetése, francziául is 
megjelent: Essai sur la langue basque 
cz. Párisban 1877. ford. Julien Vinson 
Ism. Pesti Napló 314. sz. A franczia 
kritika elismerte, hogy R. írta a legjobb 
baszk nyelvtant, fordítója azonban több 
helyt czáfolni igyekezvén Ribáryt, ez 
utóbbinak Bonaparte Lucián herczeg 
külön röpiratban kelt védelmére); a Nép-
tanítók Lapjában (1868. Budai polgár-
iskola); az Országos Középiskolai Tanár-
egylet Közlönyében (1869. könyvism., 
III. 1870. A történelem tanítása közös 
iskolákban, 1871. Welter-Füssy Világtör-
ténelmének bírálata, 1875. Előleges jelen-

tés az Aegypíologia és Assyrologia mai 
állásáról); a Nemzeti Hírlapban (1877. 
Bonapárte Lucian levelezése R.-val); 
a P. Naplóban (1877. 136., 142. sz. 
Kemény Zsigmond és Walter Scott, 214. 
Jókai, Egy az Isten cz. regényének ism.). 
— Munkái: 1. Magyarország oknyomozó 
története. A lyceumok és felsőbb osztá-
lyok számára. Pest, 1868. (Ism. Száza-
dunk 107., 108. sz., 2. jav. kiadás. Bpest, 
1874., 3. jav. kiadás: Tanodai és magán 
használatra. U. ott, 1878., 4. jav. kiadás, 
átnézte Mangold Lajos 1882., 5. jav. 
kiadás; átdolg. Mangold L. 1886. ÍJ. ott. 
Ruménul: 1884. Balásfalván). — 2. Baby-
lonia és Assyria őskori történelmének 
hitelessége. U. ott, 1869. (Értekezések a 
tört. tud. köréből I. 8). — 3. Világtör-
ténelem. Középtanodai és magánhasz-
nálatra. Bpest, 1869—70. Három rész. 
(I. 1869. 2. kiadás 1871., 3. jav. képes k. 
J 876., 4. k. 1878., 5. k. átnézte Mangold 
Lajos, 1882., 6. k. 1889. átdolg. Man-
gold L., II. 1870. 2. k. 1872., 3. jav. és 
képekkel bőv. k. 1878., 4. k. 1879., 5. k. 
1894., III. 1870. Ism. Orsz. Tanáregylet 
Közlönye. 1869—71., 2. jav. k. 1876., 3. 
jav. k. átnézte Mangold Lajos 1881. 4. 
k. 1887., 5. k. 1893. U. ott). — 4. Vison-
tai János, A magyar állam földirata. A 
7. kiadást átdolgozta. U. ott, 1870. (Ism. 
M. Tanügy 1872. és R. válasza). — 5. 
Magyarország története, tekintettel a világ-
történeti főbb eseményekre. A közép-
tanodák alsóbb osztályai számára. Pest, 
1871. Két füzet. (2. kiadás. Bpest, 1874. 
(I. 3. jav. k. 1877., 4. k. átnézte Mangold 
Lajos 1883., II. 3. k. 1878., 4. k. átnézte 
Mangold L. 1883. U. ott. Szerbül: ford. 
Jovanovits Milan A. Újvidék, 1884). — 

6. Egyetemes földirat. Középtanodák 
használatára. U. ott, 1871. Két kötet. (I. 
Ism. M. Tanügy, 3. jav. k. 1875., 
4. jav. k. 1877., 6. k. 1882.; II. 3. 
jav. k. 1877., 4. kiadás 1878. U. ott). — 
7. Magyarország története rövid előadás-
ban. Elemi, felsőbb nép- és polgári isko-
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Iák számára. Pest, 1872. (2. jav. k. Bpest, 
1878. 3. k. év n. U. ott). — 8. A magyar 
királyság földirata csillagászati és termé-
szettani földrajzi bevezetéssel. Pest, 1872. 
(2. jav. k. Bpest, 1874., 3. jav. k. U. ott, 
1875.. 4. k. 1877., 5. k. 1879., 6.k. 1885. 
U. ott). — 9. Kis földleírás. Főtekintet-
tel a magyar korona országaira. Elemi 
és felsőbb népiskolák számára. Pest, 
1872. (4. jav. k. Bpest, 1877., 5. jav. k. 
1878., 6. jav. k. 1881., 7. k. 1885. U. ott. 
Németül. Bpest, 1873). — 10. Ribáry-f éle 
földrajzi kis atlasz, nép-, ipar- és vasár-
napi iskolák használatára. Pest, 1873. 
(9 térkép 3. kiadás év n., 4. k. év n., 
6. k. Ribáry-Homolka-féle cz. a. 1881. 
U. ott). — 11. A pelasg kérdés mai állása 
s a jobbágyság a helleneknél és rómaiak-
nál. U. ott, 1875, (Értek, a tört. tud. kör. 
IV. 5). — 12. Egy lap Egyiptom őskori 
történetéből. AHikszószok vagyis pásztor 
királyok kora. U. ott, 1875. — 13. A 
Claudiusok története. I. kötet. Tiberius 
kora. U. ott, 1876. — 14. A legújabb kor 
története. Bevezetésül a XVIII. század 
bölcsészeti irodalmának ismertetése. U. 
ott, 1878. — 15. Európa államainak 
összehasonlító politikai földirata. A közép-
tanodák felsőbb oszt. számára. U. ott, 
1878. — 16. Lengyelország első felosz-
tása. Laboulaye Edward után francziából 
ford. U. ott, 1878. (2. kiadás). — 17. 
Világtörténelem a művelt magyar közön-
ség számára. Földabroszokkal, arcz- és 
művelődéstörténeti képekkel díszített ki-
adás. Alapította R. I. rész. Az ó-kor. U. 
ott, 1879—81. Három kötet. (Ism. 1880: 
Egyet. Philol. Közlöny IV. és R. válasza, 
P. Napló 32. sz). — 18. Világtörténelem 
polgári fiúiskolák -számára. U. ott, 1879. 
(138 ábrával. 2. kiadás, átnézte Mangold 
Lajos 1882., 3. k. 1885., 4. k. 1887., 5. 
k. átdolg. Varga Ottó 1889., 6. jav. k. 
átdolg. Varga Ottó 1897. 7. jav. k. sajtó 
alá rendezte Gaal Mózes, év n. U. ott. 
— 19. Világtörténelem a polgári és fel-
sőbb leányiskolák számára. U. ott, 1879. 

(2. jav. kiadás és új kiadás, átdolg. Varga 
Ottó. U. ott, 1890., 4. jav. k. sajtó alá 
rend. Gaal Mózes 1900). — 20. Ribáry-
féle földrajzi atlasz középtanodai haszná-
latra szerkesztve 20 térképpel. Bpest, év 
n. (3. kiadás év n., 4. k. év n.). 

1880: P. Napló 124. SZ. e s t i k . , Egyetértés 
137. SZ., P. Hirlap 1 3 7 . , Föv. Lapok 113. SZ., 
Orsz. Tanáregylet Közlönye X I I I . 524. 1., Magyar-
ország és a Nagyvilág 21. SZ. a r c z k . , Vasárnapi 
Újság 21. s z . ( N e k r . ) . — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
— 31. Könyvészet 1886., 1889., 1893. , 1894. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexi-
kona X I V . 554. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Ribáry József (ribári), nyug. minisz-
teri tanácsos, a főrendiház tagja, szül. 
1825. jan. 25. Budán, hol középiskoláit 
végezte; a bölcseletet és jogot a pesti 
egyetemen hallgatta; a két évi joggya-
korlat után a vizsgálatokat kitűnő ered-
ménynyel tette le. 1846-ban az ügyvédi 
diplomát nyerte el, mely évben Budán 
tiszteletbeli tollnok lett. 1849-ben a ma-
gyar külügyminisztériumban nyert, tekin-
tettel nyelvismereteire, alkalmazást. Ké-
sőbb mint fogalmazó működött a soproni fő-
ispánnál, ezután pedig mint titkár a nagy-
váradi helytartóságnál és a budai főkor-
mányzóságnál. 1862-ben valóságos taná-
csos lett a helytartó-tanácsnál, 1867-ben 
osztálytanácsos a belügyminisztériumban, 
1868. pedig valóságos miniszteri taná-
csossá nevezték ki. E minőségben több 
törvényjavaslatot készített, melyeknek 
nagy része tényleg törvénynyé vált. A 
belügyminisztériumot, más minisztériu-
moknál törvényjavaslatok felett tartott 
tanácskozmányban, rendesen ő képviselte. 
A kormány által kinevezett tagja volt. az 
országos statisztikai tanácsnak. A IX. 
nemzetközi statisztikai congressuson a 
belügyminisztériumot ő képviselte. Tagja 
volt a belügyminisztérium képviseletében 
a tiszai kölcsön-kiosztó-bizottságnak és 
évekig az államvizsgálati bizottság állam-
tudományi osztályának. Társadalmi téren 
is működött. Hivatalos tanulmányutat 
tett 1869-ben déli Németországban, Fran-
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czia- és Angolországban, 1872-ben Észak-
Németországban, Belgiumban és Hollan-
diában. Ezen utazásoknál tanulmányainak 
tárgyai voltak a közrendészeti intézmé-
nyek általában. 1890-ben saját kérel-
mére nyugalonmba helyeztetett és ő fel-
sége a főrendiház tagjává nevezte ki. 
A III. osztályú vaskorona- és a szent 
István-rend birtokosa volt. A főrendi-
házban a gazdasági, a közjogi és törvény-
kezési, a naplóbíráló és a felirati bizott-
ság tagja volt. Évekig főjegyzője volt a 
vöröskereszt-egyesületnek s felügyelő-
bizottsági tagja a magyar jelzálog hitel-
banknak. Meghalt 1901. máj. 21. Buda-
pesten. — Fiatalabb korában költemé-
nyeket írt (Zsenge mutatványok. Pest, 
1839.) sat. Jog- és törvénytudományi 
czikkei a szakfolyóiratokban; ország-
gyűlési beszédei s előterjesztései a Nap-
lókban vannak. 

ľallas Nagy lexikona X I V . 554. 1. — Sturm 
Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h , B p e s t , 1897. 
164. 1. — Budapesti Hirlap 1901. 139., 140. 

Ribay György, ág. ev. lelkész, szül. 
1754. márcz. 27. Ivohanóczon (Tren-
csénm.), tanult a felső-ozori és zay-
ugróczi elemi iskolában; Selmeczbányán 
a grammatikát és syntaxist, a rhetorikát és 
logikát Modorban tanulta, a magyar 
nyelvet pedig Nemes-Csón (Vasm.). 1773-
ban a soproni gymnasiumba vették fel; 
zene és paedagogiai leczkeadásokkal tar-
totta fenn magát. Hogy egyetemi tanul-
mányaihoz a szükséges pénzt megszerezze, 
Modorban organistai és donatista-taní-
tói állást fogadott el. 1779. jún. 30. Er-
langenbe utazott, hol okt. 7. iratkozott 
be az egyetemre s az exegetikai tanulmá-
nyokra adta magát. 1780-ban a jenai egye-
temre ment, honnét 1782. szept. távozott. 
Hazájába utazva Prágát látogatta meg, hol 
sikerült neki a városi és környékbeli ág. ev. 
vallásúakat szövetkezésre bírni, és meg-
állapította a prágai ág. ev. egyház-köz-
séget. Előbb hazájában Osztroluczky 
Lajos nevelője volt; 1784-ben Pribóczon 

(Trencsénm.)választották meg lelkésznek; 
fél év múlva Bágyonba ment, majd Czin-
kotán volt lelkész. Innét 1793-ban Cseh-
országba utazott és gyűjtötte a cseh 
könyveket és kéziratokat, egyszersmind 
irodalmi összeköttetésbe lépett a cseh 
tudósokkal. 1797-ben czinkotai állásáról 
leköszönt és Pestre költözött, hol mint 
antiquarius élt és szép vagyont szerzett. 
1798-ban Torzsára (Bács-Bodrogm.) hív-
ták meg lelkésznek, hol 1812. decz. 31. 
meghalt. — Munkái: 1. Bey dem Grabe 
Ihro kays. königl. apostolischen Majestät 
Mariä Theresia. Yon I. B. Y. F. Wien, 
1780. — 2. Dum AnnoM. DCCLXXXIII. 
ecclesia evangelicorum in possessione 
Pribócz, inclyto comitatui Turocziensi 
ingremiata renasceretur. Hely n. (1784. 
Költemény. Névtelenül). — 3. Praividla 
moresnosti aneb zdworilosti, gako i 
opatrnosti. Pest, 1795. (A társalgás sza-
bályai). — 4. Leopolda II. mandat ve 
vécech ev. náboženství se týkajicích. 
U. ott, 1790. (II. Leopold rendelete az 
evang. istenitisztelet tárgyában.) — 5. 
O piei a rostlinách prelozil . . . 1793. 
(A takarmány - növényekről, németből 
ford.). — 6. Katechysmus o zdrawj pro 
obecný mládež. Pest, 1795. (Fordítás 
magyarból.) — 7. Propempticon, quo 
Rev. Dnum inclytae ac ven. superin-
tendentiae Montanae superintendentem, 
et inclytae ecclesiaeSchemniciensis evan-
gelicae verbi divini ministrum primarium, 
utrobique longe meritissimum, Martinum 
Hamaliár, dum Sarvassinum ad munia 
sacra ibi capessenda discederet, eius 
amici et cultores venerabundi comitati 
sunt anno 1803. Schemnicii. — 8. Rede, 
welche als der Hochw. Herr Christoph 
Liczy des sogenannten Berg-Districtes 
Superintendent die im Batsch Szirmier 
Seniorat gelegene Torschauer ev. Ge-
meinde am 17. Heumonat 1810. visitirte, 
gehalten hat. Oedenburg. (Ism. Annalen 
der Oesterr. Literatur 1811. III. 276. 1.) 
— Kézirati munkái: Idioticon Slovaco-
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rum; Tomsas cseh szótárához pótlékok 
és Vocabularium symphonum vocum 
bohemicorum, germanicorum et latino-
rum. Életírója megjegyzi, hogy 15 tervbe 
vett munkát hagyott hátra, melyek 
mind a szláv nyelvre vonatkoznak és 
halála után sajtó alá rendeztettek. Ön-
életrajza a m. n. muzeum kézirati osz-
tályába került; ennek kivonata (20 ív) 
megvan a torzsai ág. ev. egyház levél-
tárában. 

Annalen d. Oest. Literatur 1802. 52. sz. — 
Gemeinnützige Blätter 1813. 26., 27. SZ. — 
Alig. Literatur Zeitung. H a l l e & L e i p z i g , 1814. 
I , 592. 1. — Oesterreichische National-Encyclo-
paedie I V . 383. 1. — Pypin-Spasovics, Ge-
schichte der s lav i schen Literatur. Leipzig-, 
1884. II. B. 2. Thei l 311. 1. — Famler, Torzsa, 
Neusatz , 1884. 115.1.—Slovenské Pohlady 1887. 
19. 1. — Vleek, Jaroslav, Dejiny Literatúry 
Slovenskej Turócz-Szent-Márton. 3 89<>. 28., 
32.. 267. 1. — Petrik Bibliogr. 

Ribényi Antal, róm. kath. plébános, 
szül. 1850. máj. 28. Ribényben (Tren-
csénm.); a gymnasiumban a Yácz egy-
házmegyei papnevelőbe lépett és 1872. 
okt. 7. fölszenteltetett; segédlelkész volt 
két évig Herényben, Herencsényben, Ner-
sán, Vácz-Szent-Lászlón, Nógrádban. Hat-
vanon, Uj-Pesten, Bugyiban; 1879-ben a 
váczi javító-házban helyettes lelkész, 1880. 
segédlelkész Félegyházán, Czegléden.1882-
ben Zsatkó családi nevét Ribényire vál-
toztatta. 1884. óta Uj-Pesten helyettes, 
majd rendes plébános, 1886-ban egyszers-
mind egyház-kerületi jegyző. Az iroda-
lommal a váczi papnevelőben kezdett 
foglalkozni s a növendékpapság közt 
fönnálló Pázmán-egylet számára különféle 
dolgozatokat készített. Segédlelkész korá-
ban a következő színműveit adták elő a 
vidéki színpadokon: Rozamunda, tragé-
dia; A király és apródja, vígj.; ezeken 
kívül mintegy húsz szent beszéde jelent 
meg az Isten Igéjében; fordított Hack-
ländertol két regényt, melyek folyóiratok-
ban jelentek meg; több hírlapnak volt 
munkatársa. — Munkái: 1. A varázs-
sziget. Regény. Hackländer F. W. után 

ford. Bpest, 1875. Négy kötet. — 2. 
Vasár- és ünnep-napi szent beszédek. 
Jirsik J. Valerian után ford. Vácz, 1883. 
— 3. Azok a papok. Regény a mai tár-
sadalomból. U. ott, 1886. (Különnyomat 
a Magyar Katholikusból. Ism. az egri 
Irodalmi Szemle 3. sz.). — Szerkesztette 
és kiadta a Magyar Katholikus cz. havi 
folyóiratot 1886-tól 1899-ig (külföldi hit-
szónokok műveinek ford.); a Külföld 
Szónokai cz. egyházszónoklati havi folyó-
iratot 1886-ban két részben; a Havi Szó-
nok-ot 1887—89-ig (Saját egyházi beszé-
dei); a Családi Regény tárt 1888—90-ben 
(ebben Hackländer F. W.-től Egy titok-
teljes ember regény ford. R.-tői) és a 
Katholikus Hitszónok cz. havi folyóiratot 
1896-ban (külföldi hitszónoklatok ford.) 
Budapesten. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — V. könyveszet 1886. 

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

Névváltoztatásai. B p e s t , 1895. 190. 1. — Sche-

matismus Cleri dioee. Vácziensis 19o2. 105. i. 
Ribényi Mihály nyitrai kanonok, szül. 

1703. márcz. 20. Ribényben (Trencsénm.); 
középiskoláit Nyitrán, a bölcseleti, és 
hittudományokat pedig Nagyszombatban 
végezte. Aldozópappá szenteltetvén, négy 
és fél évig az egyházmegyei irodában 
foglalkozott; innét a báni plébánia veze-
tésére küldetett, hol tíz évet töltött s 
egyszersmind az alesperesi tisztet is viselte. 
1742-ben Nyitra városi plébános, 1746. 
pedig kanonok lett. A káptalanban az 
olvasó-kanonokságot érte el és időköz-
ben Bold. Szűz Máriáról czimzett diskai 
préposttá neveztetett. Meghalt 1771. aug. 
15. Nyitrán.—Munkája: Oratio inaugu-
rato episcopo (Joa. Gusztinyi) in throno 
suo sedente dicta 1764. Strigonii. 

Katona, História Critica XLI. 629. 1. — 
Tudom. Gyűjt. 1819. I I I . 58. 1. — .»/. Sión 1890. 
381. 1. — Petrik B i b l i o g r . I. 731. 1. — Vagner 
József, Adalékok a nyitrai székeskáptalan 
történetéhez. Nyitra, 1896. 318. 1. és Adatok 
aNyi tra-város i plébániák történetéhez. U.ott, 
1902. 82. 1. 

Ribericz János, theologia és bölcseleti 
doktor, a bécsi Pázmáneum növendéke. 
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— Munkája: Principia Geographica ad 
usum Globi et Mapparum Geographi-
carum Geographiae Tyroni conducentia. 
In Universitate Viennensi publice propo-
suerunt Anno M. DCC. IX. Praeside 
Sigismundo Altmayr. Yiennae. (Rauscher 
Jakabbal együtt). 

Horvát István, Lexicon Eruditorum cz. 
kézirata a m. n. múzeumban. 

Ribiánszky Adolf.\ kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1818. máj. 15. 
Tatán(Komáromm.); 17éves korában vé-
gezte Tatán a költészeti osztályt és 1835. 
szept. 12. a rendbe lépett. A Trencsén-
ben töltött két próbaév után a sátoralja-
újhelyi gymnasiumban tanított 1837— 
1839-ig. InnétVáczra küldetett, hol a philo-
sophiai tanfolyamot két év alatt elvégezte 
és 1841-ben ismét tanári alkalmazást 
nyert a veszprémi gymnasiumban ; majd 
a következő 3 év alatt Nyitrán és Szent-
Györgyön a hittudományokat hallgatta s 
1845-ben miséspappá szentelték. Gymna-
siumi tanár volt 1845—46. Szegeden, 
azután Veszprémben, Váczon és Budán, 
mindenütt egy évig. 1850—55-ig a debre-
czeni, ettől kezdve 1858-ig a sátoralja-
újhelyi gymnasiumban nevelte az ifjú-
ságot. 1858-ban szülővárosába tétetett, 
de már egy év múlva a pesti gymna-
siumba helyezték.1861-ben Nagy-Károlyba 
ment gymnasiumi igazgatónak és egyházi 
hitszónoknak ; egy év múlva a kolozsvári 
társház és gymnasium ügyeinek vezeté-
sével bízatott meg; négy év múlva Deb-
reczenbe, majd Máramaros-Szigetre küld-
ték, itt két évig működött mint igazgató, 
Innét a lévai, két év múlva az 1876—77. 
tanévben a selmeczbányai gymnasiumba 
helyeztetett át. Az 1880—81. tanévben 
nyugalmaztatását kérte és nyugalom-
ban élt Selmeczbányán, hol 1885. ápr. 5. 
meghalt. — Munkái: 1. Örömdal, mellyel 
Méltgos Vásonkeői Zichi Zichy Henrik 
gróf úr ő nagyságának Mosony vármegye 
főispáni hivatalába igtatásakor az ó-vári 
ájtatos tanítórendiek tisztelkedtek jún. 

18. 1845. Magyar-Óvár. — 2. Örömdal, 
mellyel nagyon tiszt. Faisz József a 
kegyes-rendű kormány nagyérdemű ülnö-
kének neve ünnepén tisztelkedtek 1845. 
Pozsony. (Martin Ferdinánddal együtt.) 
— 3. Ribiánszky Antal versei. Bpest, 
1848. — 4. Örömdal, melyet mélt. és 
főtiszt. Szaniszló Ferencz úrnak nagy-
váradi latin szert, püspöknek beigtatási 
ünnepén 1851.júl. 20-án hódoló tisztelettel 
nyújtanak a debreczeni kegyesrendiek. 
. . . (Halász Adolf névvel.) — 5. Ft. 
Nagy Péternek a magyar- és erdélyországi 
kegyes tanítórend egykori kormányzójá-
nak halálára ugyanazon rendtársaktól 
szentelt gyászemlék. Pest, 1860. 

Ferenczy és Danielik, M. írók I. 391. 1. — 
Szöllösy Károly, Szerzetes-rendek. Arad, 1878. 
II. 31. 1. — Kalmár Endre, Az Űrban elhunyt 
rendtagok kegyeletes emléke. Bpest, 1886. 
22. 1. — Petrik Bibliogr. 
Ribiánszky József, hírlapíró, szül. 1848. 

márcz. 23. Váczon (komárommegyei ne-
mes családból); tanulmányait Pécsett, a 
zárai kadet-iskolában és Nagyváradon 
(hol atyja püspöki jószágkormányzó volt) 
végezte. 17 éves korában beállott a cs. 
kir. 52. gyalogezredbe és mint közlegény 
vett részt az 1866. osztrák-porosz had-
járatban és mint hadapród-őrmester az 
1869. dalmát fölkelés leverésében. Kat-
taróból küldözgetett a Jókai által szer-
kesztett Üstökösbe Katárói baka álnév 
alatt katonai dolgokat és e lapban jelent 
meg tőle Kaczagány név alatt több hu-
moros karczolat. Öt évi katonai szolgálat 
után beiratkozott a nagyváradi jogaka-
démiára s letette a birói államvizsgát és 
Budapesten volt ügyvédjelölt. 1875-ben 
mint az «Egyetértés» csónakegylet tagja 
másodmagával Nagyváradra evezett. 1876-
ban mint a főkapitány által szervezett 
mentő-egyesület tagja az árvíz alkalmá-
val részt vett a vagyon- és életmentésben. 
Ugyanez év nyarán Belgrádba csónakázott 
és az ott szerzett tapasztalatok alapján 
megírta «Semmirevaló Jóska» név alatt 
a «Csernajevfutása» cz. tréfás költeményt. 
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1878-tól 1886-ig gazdálkodott és ez idő-
től fogva hivatásos újságíró és több napi-
lapnak törvényszéki tudósítója és a Buda-
pestnek állandó munkatársa. 

Szabó László hírlapíró szíves közlése. 

Ribics Ferenez, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1696-ban Mohácson 
(Tolnám.); 1711. okt. 9. lépett a rendbe; 
grammatikát és rhetorikát tanított; öt 
évig tanulmányi felügyelő volt, négyig 
varasdi, 24 évig pedig komáromi ház-
főnök. Meghalt 1763. decz. 26. Győrött. 
— Munkája : Tíz és kilencz-napi ájtatos-
ság a Jesus Társaságbéli Xaveri Szent 
Ferenczhez. Németből magyarra ford... . 
Nagyszombat, 1752. 

Katona, História Critica XXXIX. 996. 1. — 
De Backer- Sommervogel Bibliothéque-Bibliogr. 
VI. 1772. hasáb. 

Ribics József\ biztosítási hivatalnok, 
szül. 1806-ban Magyarországon, Bécsben 
tanult; egy ideig mint író működött; 
azután a bécsi általános kölcsönös tűzkár-
biztosító-társulatnál mint könyvelő mű-
ködött és meghalt 1844. aug. 31. Bécs-
ben. — A Bäuerle Theater-Zeitungjának 
munkatársa volt és írt a Majláth gróf 
Iris cz. német zsebkönyvébe. — Neje 
Schreiber Auguszta színésznő számára 
írta a Finette Aschenbrödel cz. népszín-
művet, melyet többször előadtak Bécs-
ben, úgyszintén a Goldoni színművét: 
Die beiden Raben-t az ő átdolgozásában 
adták elő a bécsi Leopoldvárosi szín-
házban. 

Neuer Nekrolog der Deutschen. Weimár, 
1844. II. 1023. 1. 

Ribicz György Rudolf jogi doktor, 
bölcseleti mester, udvari és törvényszéki 
ügyész, a Kollonics bibornok-féle bécsi in-
tézet rendes jogtanára, oszlopi (Sopronm.) 
származású. — Munkái: 1. Dissertatio 
historico-politica de praerogativis officio 
& privilegiis pharmacopeorum... Praeside 
Joanne Josepho Renz 17ü9. Viennae. — 
2. Analysis quaestionum selectiorum ex 
pandectarum fere legibus, ac serie earum 

collecta . . . Praeside . . . publicae dispu-
tationi subjecit Theodorus de l'Eau. 
Viennae, Dec. die 10. M.DCCXLIX. 

Petrik Bibliogr. és a in. n. múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Ribiczey Aladár (ribiczei), állami 
tanító-képzőintézeti igazgató, középiskolai 
pályáját végezve, Szent-Gotthárdra került 
egy főrangú családhoz nevelőnek; azután 
tovább folytatta tanulmányait a gráczi 
egyetemen. Itt letette az elemi iskolák 
tanításához megkívántató képesítő vizs-
gálatot, úgyszintén megszerezte a polgár-
iskola tanításához szükséges oklevelet és 
mint a budapesti egyetem bölcseleti hall-
gatója letette a középiskolai tanárságra 
képesítő előzetes első szigorlatot. 1880-ban 
Kőszegre került mint kath. népiskolai 
tanító, később ugyanott polgáriskolai tanár 
volt és innét Szegedre ment polgárisko-
lai igazgatónak, majd Hodmező-Vásár-
helyre óvónőképző intézeti igazgatónak, 
végre Szabadkára állami tanító-képzőin-
tézeti helyettes igazgató. Meghalt 1901. 
nov. Fiumében. — Több költeményt és 
beszélyt írt a Fővárosi Lapokba és a 
Vasmegyei Közlönybe, melynek rendes 
dolgozótársa volt; a Kőszeg és Vidékében 
a 80-as években a vezérczikkek, úgy-
szintén a paedagogiai és neveléstörténelmi 
czikkek nagy részét ő írta (péld. 1887. 
35. sz. «Konkordia» műveléstörténelmi 
karczolat Kőszeg múltjából); munkatársa 
volt még több vidéki hírlapnak.—Mun-
kái: 1. Sittlicher Trieb. Vergissmeinnicht 
eines Erziehers: Güns, . . . — 2. Paeda-
gogia és sablon. Nevelészeti levelek. írta 
Piauta P. K. ford. Kőszeg, 1881. — 3. 
Eszmény és való az óvónő-képzésben. 
Hódmező-Vásárhely, 1897. — 4. Burns 
Róbert. A felserdült ifjúság számára. U. 
ott, 1897. — 5. Megemlékezés Vörös-
marty Mihályról. Szabadka, 1900. (Fel-
olvasás). — Megindította és szerkesz-
tette a Kőszeg és Vidéke cz. társadalmi 
hetilapot 1881. júl. 10-től és rövid meg-
szakítással 1886. februárig szerkesztette. 
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Kőszeg és Vidéke 1881, 25. SZ. — Kiszlingstein 
k ö n y v é s z e t e . — A „Kőszeg és Vidéke1' m o n o -
g r a p h i á j a . K ő s z e g , 1896. — Peres Sándor, A 
magyar kisdednevelés irodalma, Bpest, 1900. 
13. 1. — Vasárnapi Újság. 1901. 47. SZ. { N e k r 

Ribiny János, ág. ev. lelkész, szül. 
1722. jan. 22. Krencsen (Nyitram.) sze-
gény szülőktől; 7 éves korában atyját 
elvesztvén, földes urainak a Gosztonyiak-
nak fiait mint szolga fiú kisérte tanuló 
helyükre. A család által némi segélyben 
részesült és így a magyar nyelv elsajá-
títása végett ment Nemeskérre,(Sopronm.); 
tanult Selmeczbányán, Késmárkon és 
1740-től Pozsonyban, hol a nagy tudo-
mányú lelkész Bél Mátyás fogadta házá-
hoz fiai mellé házi tanítónak. Az 1744 
téli féléven a jenai egyetemre iratkozott 
be, melyen harmadfél évet töltött. Haza-
térve 1747-től soproni igazgató-tanár volt. 
A magyar nyelvmívelésére jeles beszédben 
buzdítá az ifjúságot (1751). A hittan elő-
adásában (kéziratban maradt fenn) a 
túlzó lutheranizmus ellen nyilatkozván a 
helybeli túlorthodox lelkészszel Oertel 
Jánossal elvi összeütközésbe jött. 1758. 
márcz. 11. Lőcsére hívták meg lelkész-
nek. 1759-ben pozsonyi lelkész lett. Ké-
sőbb esperesi hivatalt is viselt. Meghalt 
1788. aug. 8. Pozsonyban. — Munkái: 1. 
Monumentum amoris dno. Mich. Pfeiffero, 
Caesaropol. h ungaro, dum summos in 
arte medica honores, anno 1745. cal. 
Maii more maiorum legitime capesseret, 
mente laeta animo sincero, positum. 
Jenae. (Költemény. Szirmay Istvánnal 
együtt.) — 2. Oratio de cultura linguae 
hungaricae. Sopronii, 1751. — 3. Gerechte 
Klagen, welche über den höchstschmerz-
lichen Hintritt . . . Franz des Ersten 
römischen Kaisers . . . in dem Bethause 
der augsb. Confessions-Verwandten zu 
Pressburg den 25. October des 1765. 
Jahres geführet worden. Pressburg. — 
4. Dialógus de numero apocalyptico 
6t>6. Witebergae, 1767. (Aristobolus Opi-
nianus álnévvel.) — 5. Lob- und Dank-
opf er,welches dem allmächtigen u. grund-

gütigen Gott für die von ihm erbetene 
Wiederherstellung. Ihrer Majestät Maria 
Theresiä . . . in dem Bethause der 
augsb. Confessionsverwandten zu Press-
burg im Jahre 1767. den 21. Junii feyer-
lich abgestattet wurde. Pressburg. — 6. 
Die Treue der Knechte Gottes, bei dem 
Gebrauche dieser Welt. In einer Leichen-
predigt, bey dem Begräbnisse des . . . 
Herrn Jonas Ivrisár, Edlen von Havala, 
den 19. Wintermonaths des 1775. Jahres 
in dem evang. Bethause vorgestellet. (U. 
ott). — 7. Die wahre Zierde der Gott-
geheiligten Häuser, in dem neuerbauten 
evang. Bethause zu Pressburg, als das-
selbe im J. 1776... dem heiligen Namen 
Gottes feyerlich gewidmet wurde; in 
einer heiligen Rede vorgestellet. U. ott. 
— 8. Das weise Verhalten der Christen, 
in Absicht auf die Wiederkunft ihres Er-
lösers. Am Tage der Himmerfahrt Jesu 
Christi der evang. Gemeinde zu Press-
burg in einer Kanzelrede vorgetragen von 
einem Arbeiter im Worte des Evange-
liums. U. ott, 1777. — 9. Pietas viro 
clariss. Joanni Georgio Stretsko, die nomini 
suo sacro, feliciter redeunte, ab exultante 
stúdiósa primi ordinis juventute, ean-
dem omnium nomine Posonii, a. r. 
s. 1778. die 24. Április testata. Ugyan 
ott. — 10. Klagrede über den höchst 
schmerzlichen Hintritt weiland Ihrer 
Apost. Majestät MariaeTheresiae, welche 
in dem evang. Bethause zu Press-
burg im Jahr 1780. den 19. Christmonat 
gehalten wurde. Hely n. — 11. Memorabilia 
augustanae confessionis in regno Hun-
gáriáé a Ferdinando I. usque ad Carolum 
VI. Posonii, 1787., 1789. Két kötet. (Ism. 
Alig. Literatur-Zeitung. 1787. III. 1»7., 
188. sz., 1891. I. 1. sz.). — Még több 
latin alkalmi költeményt is írt és nyom-
tatott. — Nevét Ribininek és Ribinyinek 
is írják. 

Horányt M e m o r i a I I I . 179. 1. — Ballus, Paul, 
Pressburg und ihrer Umgebungen.Pressburg, 
1822. 180. 1. — Tudom. Gyűjtemény 1830. I X . 
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102. 1. — Kis János, E m l é k e z é s e i I . 44. 1. — 
Müllner Mátyás, A sopron i ev . f ö t a n o d a tör-
ténete . Sopron , 1857. 75.1. — Figyelő 11. 1877. 
122. 1. VIII. 1880. 163. 1. — Balogh Ferencz, 
A magyar protestáns egyháztörténet irodal-
m a . D e b r e c z e n , 1879. — Slovenské Pohlady 
1887. 178. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 555. 1. — Zoványi Jeno, T h e o l o -
giai Ismeretek Tára III. 151. 1. 
Ribiny János György, cs. kir. udvari 

titkár, előbbinek fia, szül. 1760-ban 
Pozsonyban; iskolai tanulását Göttingá-
ban (hol több évig tartózkodott, Kästner 
és Lichtenberg előadásait hallgatta s 
több jeles emberrel megismerkedett) el-
végezvén, hosszabb utazást tett Német-, 
Svéd-, Angol- és Olaszországban. Hazá-
jába visszatérve a gróf Hunyady-ház tit-
kára volt; azután gróf Széchenyi Ferencz-
czel szintén titkári minőségben körutat 
tett Magyarországon. Nagy jártassággal 
bírt a természettan, vegytan és mecha-
nikában, úgyszintén a vizimérnöki tudo-
mányban és csillagászatban is. 1798-tól 
a cs. kir. csatorna- és bányaügyek igaz-
gatóságánál titkári minőségben működött, 
végre Kaunitz herczeg-miniszternek fel-
olvasó titkára volt Bécsben, hol 1820. 
jan. 16. meghalt. — Czikkei az Alig. 
Literatur-Zeitungban (1797. Intelligenz-
blatt 130. sz. Freiherr von der Lühe, 
als Sänger des Hymnus an Flora zuerst 
öffentlich genannt); a Neue Teutsche 
Merkurban (1801. Nachruf an Freiherrn 
von der Lühe, 1810. Nekrolog auf Bir-
kenstock) ; az Annalen der Literatur und 
Kunstban (1810. Ein zweiter Nekrolog 
von Birkenstocks); a Vaterländische Blät-
terben (1810. 93—103. sz. Noch ein Wort 
über den Ahornzucker); írt az egykorú 
osztrák Almanachokba és hírlapokba 
német és latin epigrammákat és a Reichs-
Anzeigerbe természetrajzi czikkeket; a 
Wiener Conversations-Blattnak is munka-
társa volt. 

Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n XXVI. 10. 1. — 
Figyelő I I . 1877. 128. 1. 

Richmann János, nőnevelő-intézet 
tulajdonos Pesten. — Munkája: Kurz 

verfasste Ansicht der Vernunft- oder na-
türlichen Gottes-Tugend, und Rechtslehre 
in ihrem Haupt- oder interessantesten 
Inhalte. Ofen, 1824. 

Schams, Franz, V o l l s t ä n d i g e B e s c h r e i b u n g 
der königl. Freystadt Pest in Ungarn. Pest, 
1821. 268. 1. — Petrik B ib l i ogr . 

Richter Adolf F., a nagyszombati 
érseki lyceumban a franczia nyelv tanára, 
szül. 1808. nov. 19. Bécsben. — Mun-
kái: 1. Neueste Darstellung der k. k. 
Ambraser-Sammlung im Belwedere in 
Wien . . . Wien, 1835. — 2. Der voll-
ständige schnelle Ungar, oder theoretisch-
praktische und leichtfassliche Anweisung.. 
richtig ungarisch lernen, schreiben und 
sprechen zu lernen. Nebst Gesprächen 
und einem Wörterbuche. U. ott, 1835. — 
3. Neues vollständiges Taschenwörterbuch 
der ungarischen Sprache. Mit Aufnahme 
aller neuen ungarischen Wörter. U. ott, 
1836. Két rész. — 4. Magyar-német és 
német-magyar kézszótár. U. ott. 1837—38. 
Két kötet. (Német czímmel is. Schuster 
T. I.-vel együtt. 2. eredeti és egy után-
zattal Mártonból bővített kiadás. U. ott, 
1847). 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s 
napjai . P o z s o n y , 1846. 114. 1. — Petrik Bi-
bliogr. 

Richter Aladár, bölcseleti doktor, 
egyetemi tanár, szül. 1868. jan. 5. Rima-
szombatban (Gömörm.), hol atyja keres-
kedő volt; a gymnasiumot u. ott végezte, 
hol Fábry János és Hazslinszky Frigyes 
buzdítására szeretettel tanulmányozta a 
természettudományokat, főleg a botani-
kát. 1886—90-ig a budapesti egyetemen 
különösen a tudományos növénytannal 
foglalkozott; 1890. megnyerte a Margó-
féle pályadíjat és a bölcseletdoktori ok-
levelet, majd a középiskolai tanári ok-
levelet is. 1890—91. verseczi reáliskolai 
tanár volt. 1891—92. állami ösztöndíjjal 
botanikus tanulmányúton volt Ausztriá-
ban, Délnémet- és Francziaországban, 
majd Svájczban, Belgiumban és Angol-

ái 30. ív sajtó alá adatott 1906t április 30, 
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országban. Az 1892-benGöttingában nyert 
assistensi meghívás helyett a kolozsvárit 
foglalta el. 1893—95. aradi kir. főgym-
nasiumi, 1895—1898. budapesti I. ker. 
állami főgymnasiumi rendes tanár. 1896., 
majd 1897. Közép-és Észak-Németország, 
Dánia, Svédország, Belgium és Hollandia 
növénytani intézeteit s természetrajzi 
múzeumait tanulmányozta, közben Eng-
ler berlini botanikus múzeumában syste-
matikai, 1897 nyári félévén szabadságot 
élvezvén, Haberlandt gráczi tanárnál 
physiologiai növényanatómiai kutatásokat 
végzett. 1897-ben a budapesti egyetemen 
magántanárrá habilitáltatott. 1897—98. a 
budapesti szőlő- és borgazdasági felsőbb 
tanfolyamon a növénytan és növény-
kórtan előadója volt. 1898 tavaszán a 
m. n. múzeum növénytani osztályának 
vezetését vette át. 1899. januártól az 
általános növénytan helyettes, 1901. 
október hó 13-dika óta rendes tanára 
a kolozsvári egyetemen. Egy Soldanella 
nevét viseli (S. Biehteri Wettst.) — Czikkei 
a M. Növénytani Lapokban (1887. Két 
kirándulás Gömörben, 1888. Adatok a 
Veporhegység és a Fábova-hegycsoport 
flórájának ismeretéhez); a Természet-
rajzi Füzetekben (1887—88. Közlemények 
Gömörmegye gombáiról, 1889. Gömör-
megye Bosaceái és még néhány adat 
Szepes és Abauj-Torna megyék Rózsa-
féléinek ismeretéhez, Növénytani Közle-
mények FelsŐ-Magyarhonból, 1893. Rho-
dologiai adatok a magyar és franczia 
flóra ismeretéhez, 1894. Megjegyzések a 
párisi és kiewi herbárium Cortusáiról, 
1895. A tropikus flóra három vitás ge-
nusa : Cudrania, Plecospermum és Car-
diogyne anatómiai és systematikai viszo-
nyairól, 1896. Pteridograpbiai adatok 
főkép Magyarország flórájának ismereté-
hez, 1897. A nílusi tündér-rózsa, vagy 
ál-lótusz a magyar flórában, Nymphaea 
Lotus L. sens. str. Syn. N. thermalis 
D. C., 1899. Adatok a Marcgraviaceae és 
az Aroideae physiologiai-anatomiai és 

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

j systematikai ismeretéhez); az Oesterr. 
Botan. Zeitschriftben (1888. Botanische 
Notizen zur Flora des Komitates Gömör); 
a Botan. Centralblattban (Kassel X. Bd. 
Rubus Fabryi Alad. Rieht, nov. sp. et 
Rosa subduplicata Borb. var. nov. albi-
flora A. Rieht.); az Engler Botan. Jahr-
buchjában (XI. 1890. Zwei für die Flora 
von Ungarn neue Soldanellen : Soldanella 
minima Hoppe und S. pusillaBaumg. nebst 
Bemerkungen zum Artikel «Das Artenrecht 
der Soldanella hungarica Simk»); a verse-
czi főreálisk. Értesítőjében (1891. Kubinyi 
adatai és a Királyhegy flórája); a Ter-
mészettudományi Közlönyben (1892. Új-
donságok Közép- és Dél-Amerika flórájá-
ból, 1893. A trópusi flóra három vitás 
genuszáról, 1894. júl.—aug. pótfüzet: A 
Lyon-városi botanikus kert, decz. pót-
füzet: A fontainebleaui botanikai állomás, 
A londoni kir. botanikai társulat, A Pro-
vence központi botanikus kertje, Lyon 
városának «Parc de la téte d'or» nevű 
parkjában, A valódi kenyérfa anatómiai 
viszonyairól, A párisi és kiewi herbarium 
Cortusáiról és a C. pekinensisről, 1895. 
Linné herbariuma s könyvtára Londonban, 
A jávai méregfa histologiai szempontból, 
A Botrychium Lunaria Sid. törpe alak-
járól, 1898. A Cecropiákról, 1899. Zichy 
Jenő gróf ázsiai útjának növénytani ered-
ményeiről, A külföldi botanikus intéz-
ményekről, 1900. A léggyökerek, 1903. 
Egy magyar természetbúvár utinaplójá-
ból) ; a Kertészeti Lapokban (1894. A 
londoni kir. botanikai társulat); a Buda-
pesti Szemlében (1896. Természettudo-
mányi élet a nyugat-európai főiskolákon, 
1899. Természettudományi állapotaink és 
a külföld); a Mathem. és Természettud. 
Értesítőben (1894. Anatómiai és rendszer-
tani vizsgálatok az Artocarpeák köré-
ből) ; a Mathem. und Naturwiss. Ber. 
aus Ungarnban (XIV. 1895—96. Über die 
Zwergform des Botrychium Lunaria); a 
Naturwissensch. Rundschauban (Braun-
schweig, 1897. Friedrich A. Hazslinszky 

31 
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Nekrolog, Ludwig Jurányi, Nekrolog); 
a kolozsvári Természettudományi Érte-
sítőben (1899—1904. Európa természet-
tudományi, főleg botanikus intézetei, 
múzeumai és kertjei, 1899. Jelentés az 
Erdélyi Múzeum növénytárának állapotá-
ról az 1899. (utóbb évről-évre 1904-ig) év-
ben, a kolozsvári Ferencz József-tudom.-
egyetemnek Emlékkönyvében (1908. A 
kolozsvári kir. tudományegyetem általá-
nos növénytani intézete és botanikus 
kertje). Czikkei részben németül is meg-
jelentek a Természetrajzi Füzetekben, a 
Mathem.-Naturwiss. Berichte aus Ungarn-
ban és a Botan. Centralblattban. — 
Munkái: 1. A növényvizsgálat és a ren-
szerezés elvei Linnéig. Budapest, 1894. 
(Különnyomat a Budapesti Szemléből.) 
— 2. A német, franczia, belga, angol és 
svájczi egyetemek és akadémiák, azok 
természetrajzi, főkép növénytani inté-
zetei, múzeumai és botanikus kertjei. 
Arad, 1894. (A vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz 1892-ben intézett uta-
zási jelentése alapján. Különnyomat az 
aradi főgymnasium Értesítőjéből.) — 3. 
A nyugat-európai természetrajzi kirán-
dulások kulturjelentősége főkép Franczia-
országban. Budapest, 1895. (Különny. a 
Budapesti Szemléből.) — 4. A bruxellesi 
állami botanikus kert. Arad, 1895. (Kü-
lönny. az aradi főgymnasium Értesítőjé-
ből.) — 5. Növénygyüjtö. (Herbarium.) 
Középiskolák számára. U. ott, 1895. — 
6. Térkép-vázlatok Langen-Cherven at-
laszához, 23 lapon. A hazai iskolák hasz-
nálatára. U. ott, 1895. Két füzet. — 7. 
Ueber die Blattstrucktur der Gattung 
Cecropia, insbesondere einiger bisher 
unbekannter Imbauba-Bäume des tropi-
schen Amerika. Stuttgart, 1898. (Biblio-
theca Botanica 43. füzet.) — 8. Physio-
logisch-anatomische Untersuchungen über 
die Luftwurzeln mit besonderer Berück-
sichtigung der Wurzelhaube. U. ott, 1901. 
(Bibliotheca Botanica 54. füzet.) — 9. 
Az új botanikus kert Berlin-Steglitz mel-

lett Dahlemben, hazai állapotainkra, kü-
lönösen a kolozsvári egyetemi botanikus 
(múzeum) kert jövőjére való tekintettel, 
Kolozsvár, 1902. Hat rajzzal. — 10. 
Braunschweig és a természettudomány. 
U. ott, 1902. Tíz rajzzal. — 11. Tájé-
koztató beszámoló a kolozsvári tudom.-
egyetem növénytani intézetéről és bota-
nikus kertjéről. U. ott, 1903. (A három 
utóbbi munka különnyom. a Természet-
tudományi Értesítőből.) — 12. Zagreb 
természettudományi intézményei, főleg 
botanikus kertje, különös vonatkozással 
Erdély egykori magyar fővárosa: Kolozs-
vár hasonló intézményeire. U. ott, 1902. 
Husz rajzzal. — 13. Majna-Frankfurt 
pálmakertje és egyéb természettudományi 
intézményei. U. ott, 1903. 11 képpel. — 
14. A magyar kir. tudom.-egyetem és az 
erdélyi nemzeti múzeum botanikus mú-
zeuma Kolozsvárt. U. ott, 1905. Két tábla 
10 rajzzal. — 15. Egy magyar termé-
szetbúvár útinaplójából. U. ott, 1904— 
1905. Két kötet 294 rajzzal. — 16. A 
kolozsvári magy. kir. Ferencz József-
tudomány-egyetem növénytani intézete és 
botanikus kertje (1872—1904). U. ott, 
1905. (Német és franczia kivonattal.) 

M. Könyvészet 1894—1895., 1902., 1903. — 
Himpfner Béla, Az aradi kir. f ő g y m n a s i u m 
története. Arad, 1896. 97. lap. — Pallas \agy 
Lexikona XVIII. 307. 1., II. Pót lékkötet . 1904. 
526. l a p . — Corvina 1905. 31. SZ. — Eckstein 
Adolf, Die Geist ige Welt . Berlin. (Külön-
nyomatban . ) 

Richter András, ág. ev. lelkész, bazini 
(Pozsonyin.) származású, 1660. május 7. 
iratkozott be a vittenbergi egyetemre; 
honnét hazájába visszatérve, előbb bazini 
rector volt 11 évig; honnét elűzetve, 
saját házában lakott Bazinban 1688-ig, 
midőn Selmeczbányára hívták meg iskola-
igazgatónak ; innét pedig Újbányára hív-
ták meg papnak. 1704. ápr. 29. ordinál-
tatott Bártfán. Mint újbányái lelkész és 
barsi senior résztvett a rózsahegyi egy-
házi gyűlésben. — Munkái: 1. Aetiolo-
gias Generalis. Quam In Academia Witte-
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bergensi Disputatione Publica Adjutore 
Redemtore Sub Praesidio... Balthasaris 
Stolbergi . . . Placidae Eruditorum . . . 
subjicit. Ad diem 25. Junij, An. M. DC. 
LXII. Wittebergae. — 2. Farrago Positi-
onum Historicarum Quas Numine Pro-
pitio Disputatione Publica In . . . Witte-
bergensi Academia Sub Praesidio . . . 
Aegidii Strauchii . . . Pro virili defendet. 
M.DC.LXII. U. ott. — 3. Positionum 
Historicarum Senarius X. Praeside Aegi-
dio Strauchio. . . Respondente . . . d. 6. 
Septemb. 1662. U. o. — 4. De Carolo 
Magno, Dissertationem Historicam In 
Electorali Leucorea publicae . . . disqui-
sitioni submittunt Praeses M. Gottlieb 
Balduinus, . . . Respondens . . . Ad diem 
XXII. Apr i l . . . M.DC.LXIII. U. ott. — 
Alkalmi verset í r t : Fleischhacker András 
Disputatio Metaphysica . . . Wittenberg 
(XVII. század) cz. munkájába. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 160. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 1 rész 673., 688. 1. II. 9. 1. 

Richter András, ág. ev. iskola-igaz-
gató, selmeczbányai származású; 1708. 
nyári felében iratkozott be a jenai egye-
temre ; de előbb már szülővárosában 
rector volt. — Haan neki tulajdonítja 
a következő munkát : Altarik modlitebnj. 
Budisin, 1689. (Ima oltárocska.) 

Haan, A. I.udov., Jena Hungarica. Gyulae, 
1858. 39. 1. — Slovenské Poklady 1887. 8. SZ. 

Richter Dániel Antal, orvosdoktor, 
rozsnyói (Gömörmegye) származású. — 
Munkája: Analysis chemica venenorum 
anorganicorum. Dissertatio chemico-me-
dica. Pestini, 1839. 

Rupp, Beszéd 161. lap. — Szinnyei Köny-
vészete. 

Richter Ede, városi levéltárnok, R. 
György, m. kir. bányatanácsos és Tannen-
berg Mária iia, szül. 1852. aug. 6. Nagy-
bányán (Szatmárm.); az algymnasiumot 
szülővárosában, a főgymnasiumot Sel-
meczbányán az ág. ev. lyceumban, a 
jogot a budapesti és bécsi egyetemen vé-

gezte. Ezután pénzügyi fogalmazó volt 
Beszterczebányán; majd később járás-
bírósági jegyzővé nevezték ki Turócz-
Szent-Mártonba. 1884 óta Selmeczbánya 
város szolgálatába lépett, hol városi levél-
tárnok, a múzeum (í 901-ben alapította) 
és könyvtár vezetője. — Czikkei a Száza-
dokban (1902. Egy episod Balassa Bálint 
életéből); a Történelmi Tárban (1905. 
Két német alchymista Selmeczbányán); 
fiatalabb korában írt czikkeket és költe-
ményeket a Honba, Ellenőrbe, Pesti 
Naplóba, Vasárnapi Újságba és a Magyar-
ország és Nagyvilágba (1880—82.) stb. 
— Munkái: 1. Utazás a szellemek biro-
dalmába. Selmeczbánya, 1884. — 2. A 
közelgő nagy katasztrófa. U. ott, 1900. — 
3. Selmeczbánya történetéből. A kurucz 
idők. 1703—1711. U. ott, 1903. (Ism. 
Vasárnapi Újság 41. sz.) — Alapította 
és szerkesztette a Selmeczbányai Heti-
lapot 1895-től 99-ig Szentgyörgyi névvel. 

M. Könyvészet 1903. és önéletrajzi adatok. 

Richter Gedeon, gyógyszerész Buda-
pesten. — Munkája : A legújabb organo-
therapiás gyógyszerek. Bpest, (1903). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Richter Gusztáv, m. kir. bányagond-
nok és tanár, 48-as honvéd volt, a Fe-
rencz József-rend lovagja, bányaiskolai 
vezértanár. Meghalt 1902. jan. Selmecz-
bányán 77 éves korában. — Czikkei a 
Bányászati és Kohászati Lapokban (1868. 
A vízvezető csatornákról, Az úrvölgyi 
üllepítő szitákról, R. hengeralakú forgó 
zagylója, 1873. Biztosító készülék a ko-
sárral való szállításnál, rajzzal, 1874. 
Ivazánkő hárító). 

Budapesti Hirlap 1902. 38. SZ. ( N e k r . ) 

Richter M. István. L. Richter Mátyás 
István. 

Richter József, vegyész Budapesten. 
— A Gyógyszerészi Hetilap munkatársa. 
— Munkája: A levegő lényei, különös 
tekintettel a főváros levegőjére. Doktori 
értekezés. Bpest, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
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Richter Károly Gottfried, orvosdoktor, 
selmeczbányai származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de infoecunditate 
corporis ob foecunditatem animi in foe-
minis, Von Unfruchtbarkeit gelehrter 
Weibes-Personen. Halae Magd., 1743. 

Szinnyei Könyveszete. 

Richter Keresztély Gottfried, német 
szinész. — Munkája: Abschied, oder 
Komorner Theater-Almanach enthaltend... 
das Verzeichniss aller Lust-, Schau- und 
Trauerspiele, Opern, welche vom 12. 
November (1807) bis 7. April 1808 ge-
geben worden sind. Komorn. 

Petrik Bibliogr, 

Richter Keresztély Zsigmond. — Mun-
kája : Succincta recensio de medicamentis 
aliquot selectis, quae Halae Magdeburgicae 
in orphanotropheo dispensantur et quorum 
usu non leves tantum sed graviores 
quoque morbi, teste longa experientia, 
feliciter depelluntur. Editio 2. auctior. 
Procurante D. Davide Sam. Madai. Halae, 
1752. 

Petrik Bibliogr. 

Richter Kristóf, ág. ev. lelkész Kul-
miren (Vasm.); szül. 1664. február 20. 
Roszweinben (Németország); Zerbstben 
tanult és a wittenbergi egyetem hallga-
tója volt; előbb Kőszegen (Yasm.) volt 
rektor ; azután lelkész ; mint száműzött 
1673-ban Wittenbergben tartózkodott. 
1675-ben prédikátor volt Alsó-Stregnis-
ben, 1694. pedig lelkész Greiffendorfban; 
1723-ban még élt. — Munkája: De Coena 
Dominica.. . ex Sacrae Scripturae Pan-
dectis . . . Venerando Theologorum Con-
sensu in Alma Leucorea Praeside . . . 
Abrahamo Calovio . . . Patrono ac Pro-
motore suo feliciter colendo, publicae 
ventilationi exhibet Autor & Respondens. 
Wittebergae, 1673. (2. kiadása hely n. 
1703.) 

Oertel, Joh. Godofred, Theologia Aethiopum. 
Wittebergae, 1746. 137. 1. — Klein Nachrich-
ten I. 351. 1. — Figyelő XVIII. 223. 1. (Fabó.) 
— Szabó-He lie bran t, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész 30., 628. 1. 

Richter Lajos, előbb Pozsonyban, ké-
sőbb Felső-Magyarországon tartózkodott. 
— Czikkei a Correspondenzblatt des 
Vereins für Naturkundeban (Pozsony, 
1863. Beiträge zu einer Flora von Press-
burg) ; az Oesterr. Botan. Zeitschriftban 
(1872., 1874. Correspondenz aus Pest, 
1876. Zwei Excursionen in der Tátra). 

Kanxtz, August, Versuch einer Geschichte 
der ungarischen Botanik. Halle, 1865.256.1. 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 
Richter László, főgymnasiumi tanár, 

szül. 1864. okt. 4. Nyitrán, hol atyja R. 
Ernő városi főjegyző volt; középiskolai 
tanulmányait a nyitrai római kath. fő-
gymnasiumban, felsőbb tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte és pedig 
mint nyitra-egyházmegyei papnövendék 
a központi papnevelőben. A hittudomá-
nyi négy év befejeztével, illetve egyide-
jűleg a tanári pályára készült a bölcse-
leti facultáson. 1891-ben tanári oklevelet 
nyert a classica philologiából. 1887-ben 
áldozópappá szenteltetett. Roskoványi 
püspök 1889-ben kinevezte a nyitrai róm. 
kath. főgymnasiumhoz tanárnak, a hol 
1895. szeptemberig működött; ekkor 
rendes tanárnak neveztetett ki az ungvári 
kir. kath, főgymnasiumhoz, hol jelenleg 
is működik. (Doktori szigorlatot nem tett). 
— Munkái: l. Lucanus élete és művei. 
Doktori értekezés. Nyitra, 1890. (Külön-
nyomat a nyitrai róm. kath. főgymnasium 
Értesítőjéből.) — 2. Chateaubriand. A 
pesti egyetem bölcsészeti kara által dicsé-
rettel kitüntetett pályamű. Nyitra, 1890. 
(Különnyomat a nyitrai római kath. fő-
gymnasium Értesítőjéből). 

Vajda Névkönyve . Györ, 1900. 228. 1. — 
Schematismus dioec. cleri Nitriensis 1904 és 
önéletrajzi adatok. 

Richter Mátyás István, cziszterczi-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1865. 
febr. 16. Német-Prónán (Nyitram.); gym-
nasiumi tanulmányait az I—IV. osztály-
ban 1879—81. Egerben végezte. 1881. 
aug. 27. a zircz-cziszterczi rendbe lépett. 
Az újonczévet Zirczen töltötte, a honnét 
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a VII—VIII. oszt. elvégzésére ismét Egerbe 
küldetett. Theologiai tanulmányait három 
évig (1884—87) Zirczen, a IV. évet, mely 
alatt egyúttal a budapesti egyetemen 
bölcselethallgató volt, a rend budapesti 
intézetében végezte. 1888. jún. 16. áldozó-
pappá szentelték. 1888-tól főgymnasiumi 
tanár volt Baján, 1891-től Egerben, 1899-
től Székesfejérvárt, 1893—94-ben ismét 
Baján, 1904-től újra Székesfejérvárt. Szak-
tárgyai a német és latin nyelv és iroda-
lom. — Czikkei a M. Államban (1885. 
nov. 1. Halottak napján); a Nyitramegyei 
Közlönyben (1890. 51. szám. A német-
prónaiak karácsonya); a Bajai Közlöny-
ben (1890. 40. Visszaemlékezés Ober-
ammergaura, 1892. 45. Halottak estéjén, 
53. Eltűnt boldogság, 1893. 44. Halottak 
estéje); a Nyitramegyei Szemlében (1893. 
44. A meghalt vőlegény és arája, néprege, 
1894. 1. sz. Alkalmi köszöntések és jó-
kivánatok Nyitramegye németajkú népé-
nél, 6. sz. Farsang három napja Nyitra-
megye németajkú lakóinál, 40. A német-
prónai szülők, 45. Halott búcsúztatók 
Nyitramegye németajkú lakóinál, Részle-
tek a régi német-prónai lakodalmakból, 
1895. 7. Az ágyvitel, 8. Hajnom-menet, 
19, A menyasszonyi kalács és sajt, 1903. 
8. Az eladó leány, néprajzi közlemény); 
az Ethnographiában (Szokások, babonák 
stb. Német-Prónán és vidékén; 1896. 
Halotti szokások, 1898. Évi szokások, 
babonák és szólásmódok, 1899. A csecsemő, 
1904. Lakodalmi szokások, 1905. A sze-
gény ember tehene, Nyitramegye nép-
rajzából) ; ezeken kívül írt még tárcza-
czikkeket és spanyolországi útleírásokat 
a Nyitramegyei Szemlébe és a Bajai 
Független Újságba. — Munkái: 1. Régi 
lakodalmi szokások Német-Prónán. Bpest, 
1897. (Különnyomat az Ethnographiából.) 
— 2. Köszöntések és jókivánatok Prónán 
és vidékén. Eger, 1898. 

A magyarországi cziszterczi-rend E m l é k -
könyve . Bpest, 1896. 370. 1. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányaiból. 

Richter Miksa, orvosdoktor, az egész-
ségügyi szolgálat főnöke, a déli vasúttársa-
ság igazgató-orvosa. — Munkája: Az 
egészségügyi szolgálat szervezete a cs. k. sz. 
déli vaspálya-társaságnál. Bpest, 1885. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Richter Péter, orvosdoktor, született 
1795. júl. 25. Brassóban ; ugyanott tanult 
1814-ig; ekkor Bécsbe ment az orvosi 
tudomány tanulására, hol 1822-ben orvos-
doktori oklevelet nyert. Hazájába vissza-
térve, 1826. aug. 9-én szülővárosában 
tiszti orvossá választották ; ezen állásá-
ról 1836. febr, 3. lemondott és magán-
orvosi gyakorlatot folytatott 1847. már-
czius 21. történt haláláig. — Munkája: 
Dissertatio inauguralis medica de febri 
puerperali. Viennae, 1822. m. Augusto. 

Trausch, Schriftsteller-Ľexikon III. 116. 1. 
— Gusbeth, Eduard, Z u r G e s c h i c h t e d e r 
Sanitäts-Verhältnisse in Kronstadt. Kron-
stadt, 1884. 89. 1. — Petrik Bibliogr. 

Richter Terézia, színésznő. — Mun-
kái : 1. Oedenburger Theater-Almanach 
vom 1. Jänner bis 31. März 1833. Zum 
Abschied . . . gewidmet. Oedenburg. 1833. 
— 2. Ugyanaz. Vom 13. October bis 
31. December 1838. Zum neuen Jahre 
gewidmet. U. ott, 1839. — 3. Ugyanaz. 
Vom 20. October bis 31. December 1839. 
U. ott, 1840. — 4. Ugyanaz. Vom 1. 
Jänner bis 12. April 1840. U. ott, 1840. 
— 5. Tirnauer Theater-Almanach vom 
3. October bis Ende December 1841. 
Tirnau (1842). 

Petrik Bibliogr. 

Richter Vilmos. — Czikkei a Magyar 
Házibarátban (Kassa, 1841. Konstantiná-
poly rajza); a Pannoniában (1842—43. 
Kreuz- und Querzüge in Nieder- und 
Oberungarn, 1844. Im Orient). — Mun-
kái : 1. Serbiens Zustände unter dem 
Fürsten Milosch bis zu dessen Regierungs-
entsagung im Jahre 1839. Darstellung 
der jüngsten Ereignisse. Charakteristik 
des serbischen Volkes und Abriss einer 
Topographie des Fürstenthums. Pesth, 
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1840. — 2. Wanderungen in Ungarn und 
unter seinen Bewohnern. Eine Belehrung 
von Ungarns moderner Stellung und 
Richtung. Berlin, 1844. 

Petrik Bibliogr. 

Richtmann Mór, orvosdoktor, gya-
korlóorvos Fiúméban. — Czikke a Ma-
gyarország vármegyéi és városai. Fiume 
czímű munkában (1897. Fiume egészség-
ügye). — Szerkesztette és kiadta a Jó 
egészség czimű folyóiratot 1892—93-ban 
Fiúméban. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Richtmann Mózes, bölcseleti doktor, 
— Munkája : Az arab-zsidó ujplatonismus 
etikai nézetei. Bpest, 1904. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Richvaldszky György, esztergomi pré-
post-kanonok, bártfai (Szepesm.) szárma-
zású, 1743-tól növendéke volt a nagy-
szombati egyetemes papnevelő-intézetnek. 
Elvégezvén tanulmányait, Barkóczy Fe-
rencz egri püspök titkára lett, ki 1754-ben 
egri kanonokká, majd szent Istvánról 
nevezett egri préposttá, 1762. ápr. 11-én 
pedig már mint esztergomi érsek eszter-
gomi kanonokká tette. 1763. jan. 10-én 
szent Györgyről nev. prépost és főszékes-
egyházi főesperes, majd tenagrei fölszen-
telt püspök és érseki helynök lett. 1777. 
április 14-én olvasó kanonokká nevezte-
tett. A helybenlakás kötelezettségétől 
fölmentetvén, apátsága helyén Kapor-
nakon élt és itt halt meg 1779. aug. 7. 
(1776-ban rövid ideig az egyetem cancel-
lárja is volt. A szentgyörgy-mezei tem-
plom felépítéséhez tekintélyes összeggel 
járult.) — Munkája: Vexatio dat intel-
lectum. Manuscriptum sub diaeta regni 
Hungáriáé anno 1765. vulgatum et mox 
12. kai. mart. an. 1765. Posonii in foro 
publico per manus carniíícis combustum; 
cum omnia illa, quae nunc regno huic 
accidunt, in eodem praedicta habeantur, 
una cum facta super eodem scripto apo-
logia ad perpetuam rei memoriam nunc 
primum typis excusam. Vexatio dat intel-

lectum. Eine so betitelte Handschrift, 
welche im Landtag des Königreichs 
Ungarn im Jahre 1764 ausgestreuet, und 
sodann den 18. Februar anno 1765. auf 
öffentlichem Platz in Presburg durch den 
Henker verbrennet wurde; weil sie alles 
dasjenige, was itzt diesem Reich wider-
fährt, vorausgesagt in sich enthält, sammt 
der für diese Schrift gemachten Schutz-
rede zum ewigen Angedenken itzt zum 
erstenmal zum Druck befördert. Hely és 
év n. (Névtelenül. Többen Seitz Leó 
Máriát tartják a munka szerzőjének.) — 
Nevét Richwaldszkynak és Richwalszky-
nak is írják. 

Fejér, História Academiae 96. 1. — Pauler 
Tivadar, Egye tem rectorai és cancellárjai. 
Pest, 1856. 18. 1. és a Budapesti egyetemtör-
ténete. Bpest, 1880. 55., 63. 1. — Ballagi Géza, 
A politikai irodalomMagyarországon 1825-ig. 
Budapest, 1888. 55., 63. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Zeitiger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. 
Nagy-Szombat, 1893. 436. 1. — Kollányi Fe-
rencz, Esztergomi kanonokok. Esztergom, 
1900. 374. 1. 

Richwaldszky Máté, a bécsi Pazma-
neum növendéke, egri egyházmegyei pap. 
— Munkája: Oratio in Collegio Pazmaneo 
Divis Petro et Paulo ejusdem tutelaribus 
salva dicta. Viennae, 1775. 

)1. Sion 1888. 784. 1. — Konci Ákos, E g r i 
egyházmegyei papok az irodalmi teren. Eger, 
1892. 209. 1. 

Richzeit Arthur, hírlapíró, született 
1872-ben Nagy-Eresén (Maros-Tordam.), 
hol atyja bérlő volt; tanult Szászrégen-
ben a gymnasiumban; Kolozsvárt volt 
egyetemi hallgató. Előbb azonban 1898. 
ápr. végétől nagyobb utazást tett; járt 
Barcellónában, Antwerpenben, London-
ban, New-Yorkban stb. Részt vett a 
spanyol-amerikai háborúban. A Dreyfuss-
ügy tárgyalásakor Rennesben tartózko-
dott, honnét tudósításokat küldött a hazai 
lapoknak. Visszatérve Kolozsvárt telepe-
dett le. 1900 óta hírlapíró. O volt az 
első, ki az erdélyi részeken megalapította 
a krajezáros lapokat. Czikkei miatt több 
párbaja és sajtópöre volt; fogságot is 



973 Rick—Rickl 974 

szenvedett. 1905. óta szerkeszti a Fáklya 
czímű hetilapot Kolozsvárt; legutóbb 
pedig a kolozsvári Őr cz. baladópárti lap 
munkatársa. Szépirodalommal is foglal-
kozott, névtelenül, vagy álnevek alatt. — 
Munkája: Éhezve a világ körül. Részle-
tek egy úti naplóból. Kolozsvár, 1902. 

V. Könyvésiet 1902. és a m n. múzeumi 
könyvtár példányából és önéletrajzi adatok. 

Rick József. — Munkája: Név- és lak-
jegyzéke a nagymélt. magy. kir. Curia 
semmisítőszéki osztályai, valamint a tekin-
tetes budapesti magy. kir. itélő tábla birói 
és segédszemélyzetének, a legfőbb Ítélő-
szék és kir. tábla tanácsai beosztásának 
kimutatásával megbővítve. Hiteles kiadás. 
Bpest, 1878. (Várady Jánossal együtt.) 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Ricker Anzelm József theologiai dok-
tor, szent Benedek-rendi áldozópap és 
tanár, szül. 1824. márcz. 10. Pozsony-
ban, hol a benczések gymnasiumában 
tanult és 1842. szept. 21. lépett a rendbe; 
theologiai tanulmányainak befejezése után 
a bécsi egyetemen 1847. aug. 1. misés-
pappá szentelték és Bécs külvárosában 
káplán volt; 1851-ben Pulkauban lelkész-
kedett, mely évben a bécsi egyetemen 
theologiai doktorrá avatták. 1857-ben 
visszatért Bécsbe s a skótok egyházában 
négy évi káplánkodás után 1861-től 
1872-ig több városnegyedben segédlelkész 
volt; mígnem 1872. febr. 20. Rauscher 
Otmár bibornok-érsek a bécsi egyetemen 
theologiai tanárnak nevezte, hol 1875-
ben dékán, 1876. ápr. 30. érseki taná-
csos, 1878. ápr. 24. zsinati vizsgáló lett. 
— Munkái: 1. Die Vorbereitung im alten 
Bunde zur Erlösung, dargestellt in vier 
Kanzelvorträgen an den Adventsonntagen.. 
Wien, 1850. — 2. Die Katholische Kirche 
in ihren Gebräuchen dargestellt und er-
klärt für die Jugend. U. ott, 1875. (7. 
kiadás.) — 3. Via dolorosa oder Kreuz-
weg des Herrn, dargestellt in vierzehn 
Predig ten . . . U. ott, 1866. — 4. Der 
Syllabus, ein Triumph der Wahrheit 

über den Irrthum, dargestellt in vierzehn 
Fastenbetrachtungen. U. ott, 1867. — 5. 
Das Concordat, eine Bürgschaft für die 
Eintracht zwischen Kirche und Staat. 
Dargestellt in sieben Predigten... U. ott, 
1868. — 6. Ecce homo! Betrachtungen 
über den Menschen, gehalten in der heil. 
Fastenzeit 1868. U. ott, 1869. — 7. 
Immortalitas. Betrachtungen über die 
Unsterblichkeit der Seele . . . U. ott, 
1871. — 8. Katholische Glaubens- und 
Sittenlehren . . . Ugyanott, 1872. — 
9. Die Verwaltung des Busssacramentes. 
Für angehende Seelsorger. U. ott, 1873. 
— 10. Leitfaden der Pastoraltheologie. 
U.ott, 1878. — 11. Condones orationesque 
pro diversis occasionibus habitae. U. ott, 
1878. (Hat német egyházi beszéd.) — 
Kéziratban: Dissertatio ad obtinendum 
doctoris theologiae gradum: De institutione 
ordinis Jesuitarum, Pastoralpsychiatrie; 
Über die mystischen Prediger der zweiten 
Hälfte des Mittelalters; Das Pastoralsystem 
des heil. Antonius Florentinus; Das 
Erlösungswerk ; Differenzlehren ; Sitten-
lehren ; Über die sieben Busspsalmen; 
Conciones variae. 

Scriptores Ordinis S. Benedicti.Vindobonae, 
1881. 374. 1. — Petrik Bibliogr. 

Rickl Gyula (bellyei), miniszteri taná-
csos, a börtönügyi congressus elnöke, R. 
Antal ügyvéd, földbirtokos és Kis-Orbán 
Johanna fia, szül. 1851. aug. 12. Debre-
czenben (Biharm.), hol középiskoláit vé-
gezte; azután a budapesti egyetemen és 
egy évig a berlinin volt hallgató. 1875. 
június 22. óta szolgál a m. kir. igazság-
ügyi minisztériumban, hol ez időszerint 
miniszteri tanácsos; öt évig valóságos, 
most tiszteletbeli elnöke a nemzetközi 
börtönügyi bizottságnak, a VII. nemzet-
közi börtönügyi congressus elnöke. — 
Czikkei a Magyarország közgazdasági és 
közművelődési állapota ezer éves fenn-
állásakor és az 1896. évi ezredéves ki-
állítás eredménye cz. munka VIII. köte-
tében (Fegyencz-ipar); a Société générale 
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des prisons franczia tudományos társulat 
által kiadott: Revue pénitentiaireban 
(Büntetőjogi és börtönügyi adatok, Chro-
nique pénale et pénitentiaire, Hongrie) ; 
börtönügyi czikkek a Brüsszelben 1900-
ban tartott VI. nemzetközi börtönügyi 
congressus irataiban és a Budapesten 
1905-ben tartott VII. nemzetközi börtön-
ügyi congressusnak, kiadás alatt álló ira-
taiban. 

Vasárnapi Újság 1905. 36. s z . a r c z k é p e é s 
önéletrajzi adatok. 

Rickl Gyuláné, Veszprémy Susanne, 
előbbinek neje, Veszprémy János kir. 
curiai tanácselnök és Karap Erzsébet 
leánya. — Beszély-fordítások jelentek meg 
tőle a hirlapokban. — Munkája: A má-
sodik anya. Regény. Greville Henrik után 
francziából ford. Bpest, 1893. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Ricsánszky Tóbiás, róm. kath. lelkész. 
— Kézirati munkája : Cornicula diversi-
color in eventum omnem necessitatis 
concinnata suumque redacta in ordinem, 
cum indice ad calcem opposito. Authore... 
1683—1688. Két kötet. (A II. kötet elejé-
hez : «Praefatio ad decreta s. regis Ste-
phanie Végén: Appendix nonnullarum 
materiarum ex Didaco Nisseno extrac-
tarum. (8rét 595 1. és index, 600 1. és 
index. 220 1. és index.) 

A budapesti m. kir. egyetemi könyvtár kéz-
iratainak Czimjegyzéke. B p e s t , 1889. 21. 1. 

Riczinsky Sámuel, tanuló az iglaui 
iskolában, beszterczebányai származású. 
— Munkája: Evidens Deus Unius Et 
Trini ex Scripturis Demonstratio in Illustri 
Iglaviensium Schola ad disputationem 
publicam proposita Praeside M. Paulo 
Mullero Witteberg: Rectore. Respon-
dente . . . Ad diem 26. Martij . . . Pragae, 
M.DC.XVI. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 347. 1. 

Riczó Bonaventura, szent Ferencz-
rendi theologiai lector. — Munkája: Az 
emberi tehetségnek tüköré. Hirdettetett az 

egyházi törvény és történetek tanítója... 
által Vedresházán Sarlós Boldog Asszony 
napján 1830-dik eszt. Szeged. (Vedres 
István emlékezetére tartott beszéd.) 

Petrik Bibliographiája. 

Ridárcsik Gábor, orvosdoktor, eper-
jesi (Sárosm.) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de haemor-
rhoidibus. Vindobonae 1841. 

Szinnyei Könyvészete. 

Riebe Adolf, orvosdoktor, pozsonyi 
származású, gyakorló-orvos Pozsonyban. 
— Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
erysipelate. Pestini, 1833. 

Bugái-Flór, Magyarországi Orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 79. 1. — Szinnyei Köny-
vészete. 

Riedel Károly, ág. ev. képző-intézeti 
igazgató, szül. 1829. febr. 14. Langen-
bergben (Szászország); a waldenburgi 
képzőt végezte Wildenfelsben; Walden-
burgban és Reichenbachban volt tanító, 
1857-ben a felső-lövői intézetben tanár 
és 1859-ben képzőintézeti főnök. 1860-
ban Bielitzbe ment, hol mint képzőinté-
zeti igazgató és iskolatanácsos 1877-ben 
meghalt. — Czikke a felső-lövői ág. ev. 
iskolák Programmjában (1857. Skizzen 
über den Zeichen-Unterricht in der 
Unter-Realschule, 1858. Über den mathe-
matischen Unterricht). — Számtani köny-
vet is adott ki ; de ezt nem ismerem. 

Ebenspange r János, A f e l s ö - l ö v ö i á . h . e. 
tanítóképző - intézet Dísz-Albuma. Békés. 
1895. 7. 1. fénnyom. arczk. 

Riederer Péter, Jézustársasági theo-
logus és tanár, szül. 1697. ápr. 13. Győr-
ben, 1715. okt. 27. u. ott lépett a rendbe; 
Kassán a költészetet tanította; theologiai 
tanulmányait bevégezve, a harmadik 
próbaévben 1728. kilépett a rendből. — 
Munkája : Bellum pacis artibus feliciter 
patratum seu Expeditio in Asophiam a 
foederatis scientiis philosophia duce 
prospere confecta. Cassoviae, 1724. (Köl-
temény.) 
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Stoeger, S c r i p t o r e s 302. 1. — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliographie.Vl. 
1840. hasáb. 

Riedl Castulus, mérnök. — Munkája: 
Carte von dem Banat Temesvár u. s. f. 
Geogr. aufgenommen. Maasstab: 1:430,000. 
München, 1789. 

Szinnyei Könyvészete. 

Riedl Frigyes, bölcseleti doktor, egye-
temi tanár, a m. tudom, akadémia s a 
Kisfaludy-társaság tagja, Riedl Szende 
egyetemi tanár és Szumrák Julia fia, szül. 
1856. szept. 12. Ladoméron (Barsm.); 
Budapesten végezte a középiskolát, majd 
az egyetem bölcseleti karán aesthetikai s 
irodalmi előadásokat hallgatott Gregusstól, 
Gyulai-, Hemrichtől sat., s tanári és doktori 
oklevelet nyert. Egy évig a gyakorló 
gymnasiumon mint ösztöndíjas tanár mű-
ködött. Két évig külföldi egyetemeket 
látogatott (Berlinben, Párisban és Bécs-
ben). 1881. rendes tanár lett a IV. ker. 
reáliskolánál Budapesten. Többször meg-
látogatta Olaszországot és beható tanulmá-
nyokat szentelt a képzőművészeteknek is. 
A m. tudom, akadémia 1896 máj. 15. 
levelező, a Kisfaludy-társaság 1900-ban 
rendes tagjának választotta. A budapesti 
tudományegyetem bölcseleti kara 1904-
ben meghívta a magyar irodalom rendes 
tanárának és 1905. jan. kineveztetett. A 
közoktatási tanácsnak előadó tanácsosa. 
Irodalomtörténeti kritikai, művészeti és 
paedagogiai dolgozataival főleg az essay 
formájában tűnik ki. A Budapesti Szemlé-
nek essay-írója ; e folyóiratban sok bírá-
latot írt. — Czikkei a Pesti Naplóban 
(1876. 174. sz. esti k. Petőfi és Béranger, 
1877. Kemény Zs. és W. Scott, 187. A 
Budapesti Szemléről, 1878. 104. Dumas 
és a férj, 1879. 15. Dumas «Fils naturel»-
je, tanulmány, 115. Magyarország a 
franczia kézikönyvekben, 1880. 118. Szín-
bírálat, 1881. 263. könyvism. 284. szini 
kritika, 1898. 346. Zichy Mihály képei 
Arany balladáihoz); a Budapesti Szemlé-
ben (XVI. 1878. Rabelais és kora, írta 

Neményi Ambrus, ism., XVIII. 1878. 
Kazinczy Ferencz és a német irodalom 
és könyvism., XIX. 1879. Daudet Alphons, 
XXI. 1879. Arany János prózai dolgoza-
tai, ism., XXII. 1880. Madách Imre, 
XXVII. 1881. A magyar hunmondák, 
XXIX. 1882. Jókai. A kik kétszer halnak 
meg, ism., XXX, 1882. Szász K., A világ-
irodalom nagy eposzai, 1883. Egy névtelen 
levelet a szerkesztőhöz I—VII., XLI. 1885. 
Brahm, Heinrich von Kleist, ism., XLII. 
1885, Greguss-Beőthy, Magyar balladák, 
ism., LXXIII. 1893. Az egységes közép-
iskola, LXXVI. 1893. A magyar irodalom 
főirányai, 1900. könyvism., 1903. Beve-
zetés a magyar irodalomtörténetbe, 1904. 
A műtermék) ; az Egyetemes Philo-
logiai Közlönyben, 1880. Madách egy 
kiadatlan drámájából, György Aladár : 
Az ősmagyar népeposz nyomai, ism., 
Peterdy Prém József, Kisfaludy Károly 
és Irénéje,ism., 1881. Brahm, Das deutsche 
Ritterdrama des XVIII. Jahrhunderts, 
1882. Simonyi kis nyelvtana, Rossberg, 
Deutsche Lehnwörter, ism., 1886. A ma-
gyar irodalomtörténet tanításnak anyaga); 
a Magyarországban (1879. 42. sz. Egy rea-
lisztikus szinmű: L'assommoir, dráma 
5 felvonásban. Zola után ism., 1800.); a 
M. Nyelvőrben (1880. Verseghy mint 
nyelvtudós, 1881. Buda, Még egyszer 
Budapest, 1882. Kocsi, 1888. Szólások 
magyarázata, 1889. Magyar nyelvtanítás. 
1894. Szent Mihály lova, 1897. Német 
nyelvhibák a magyarban); a Századok-
ban (1881. Tisza régi neve); az Országos 
Tanáregylet Közlönyében (1885. A reál-
iskolai magyar nyelvi utasítások, 1898. 
El kell-e törölni a reáliskolát ?); az 
Oesterr.-Ungar. Revueben (1892. Paul 
Hunfalvy); az Akadémiai Értesítőben 
(1900. Jelentés az 1899. Farkas-Raskó-
pályázatról, 1903. Jelentés az 1903. évi 
Kóczán-pályázatról, 1904. Jelentés a 
Péczely regény-pályázatról, 1905. Toldy 
Ferencz emlékezete, felolv. a m. t. aka-
démia márc. 25. közülésén); a Kisfaludy-
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Társaság Évlapjaiban (üj F. 1902. Péterfy 
Jenő, székfoglaló); az Athenaeumban 
(1903. A jellemzés eszközei). — Munkái: 
1. Kazinczy Ferencz és a német iroda-
lom. Bpest, 1878. — 2. Magyar olvasó-
könyv. A középiskolák számára ; térké-
pekkel és illusztratiókkal. U. ott, 1883., 
1885. Három kötet. (Lehr Alberttel együtt. 
I. 4. jav. k. U. ott, 1892 II. 2. jav. k. 1892.) 
— 3. Arany János. U. ott, 1887. (2. bőv. 
kiadás 1893., 3. bőv. kiadás. 1904. U. 
ott, Ism. 1886: Pesti Napló 356., Buda-
pesti Hirlap 349., Főv. Lapok 348. sz , 
1887. Nemzet 1. sz., Figyelő XXII., Egyet. 
Philól. Közlöny, 1893: Prot. Szemle, 
Pester Loyd 119. sz.). — 4. Rhetorika és 
rhetorikai olvasókönyv. U. ott, 1888. 
(Ism. Egyetemes Philol. Közlöny, Tanár-
egylet Közlönye, 2. kiadás. 1893., 3. jav. 
k. 1897., 4. jav. k. 1900., 5. jav. k. 1902. 
6. jav. k. U. ott). — 5. Poetika és poé-
tikai olvasókönyv. U. ott, 1889. (Ism. 
Közoktatásügyi Szemle 1890., Egyet. Philol. 
Közlöny 1891., 2. jav. kiadás 1894., 3. 
jav. k. 1898., 4. jav. k. 1901.. 5. k. 1904. 
U. ott). — 6. Az egységes középiskola. 
U. ott, 1893. (Különnyomat.) — 7. A 
magyar irodalom főirányai. U. ott, 1896. 
(Olcsó könyvtár 369. Ism. 1897. Egyet-
értés 3. sz., Nemzet 18ö., Tanáregylet 
Közlönye, M. Paedagogia, Nemzeti Nő-
nevelés. Egyetemi Lapok, 1898: Egyet. 
Philol, Közlöny, Irodalomtört. Közlemé-
nyek. Uj kiadás. U. ott, 1898. Olcsó K. 
994—996.) —- 8. Lötz K. falfestményei. 
U. ott, 1899. 20 fényvésetü táblával. — 
9. Magyarok Rómában. U. ott, 1899. 
(Olcsó Könyvtár 1161—1162. Ism. Vasár-
napi Újság 49. sz.). — 10. Péterfy Jenő. 
U. ott, 1900. (Olcsó könyvtár 1166—67. 
(Ism. Uj Magyar Szemle.) — 11. Lederer 
Béla. U. ott, 1904. (Különnyomat.) — 
12. Arany János munkái. Sajtó alá ren-
dezte és bevezetéssel ellátta, U. ott, 
1902—1905.1—IV. kötet. (Magyar Remek-
írók XLI—XLIV.) — 13. History of 
Hungarian Literature. London, 1906.— 

Kéziratban : A jellemzés története. (Ebből 
egy fejezet a Budapesti Szemlében 1904. 
és egy másik az Athenaeumban 1903. 
jelent meg.) 

Figyelő I . 1876, 272. I. Stb. — Ney Ferencz, 
A budapesti IV. ker. főreáliskola Emlék-
könyve. Bpest, 1880. 65. 1. — Hl. Könyvészet 
1886., 1887., 1889., 1893., 1894., 1896., 1898— 
1902., 1904. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 566. 1. ( N é g y e s y 
László), XVIII. 508., II. Pótlékötet 1904. 527. 
l a p . — Vasárnapi Újság 1900. 7. s z . a r c z . — 
Budapesti Hirlap 1905 9. SZ. 

Riedl János Vilmos, orvosdoktor, sop-
roni származású. — Munkája; Dissertatio 
inaug. medica de febre nervosa. Budae, 
1783. 

Szinnyei Könyvészete . 
Riedl József orvosdoktor, pesti szár-

mazású. — Munkája: De auxiliis in re-
pentinis vitae periculis. Dissertatio inaug. 
medica. Budae, 1842. 

Rupp, Beszéd. — Szinnyei Könyvészete. 
Riedl Szende, bölcseleti doktor, egye-

temi tanár, a m. tud. akadémia levelező 
tagja, R. Károly kir. kamarai hivatalnok 
és Lipták Teréz fia, szül. 1831. márcz. 15. 
Beszterczebányán (Zólyommegye); atyja 
Gát születése perczétől fogva az egy-
házi pályára szentelte és csakis a ko-
lostorok lakóinál található «Mansvetus 
Anseimus» névre kereszteltette. R. midőn 
1847-ben a beszterczebányai gymnasium-
ból kikerült, csakugyan az egyházi pályára 
lépett és felsőbb tanulmányait Pozsony-
ban és Nagyszombatban folytatta s Német-
országban bölcseletdoktori rangot nyert. 
Azonban a heves képzelmű és tudomány-
szomjas ifjú a nagyszombati seminarium 
falai között kevés gyönyört talált Kempis 
Tamás és a jezsuita moralisták asketikai 
irataiban és egyik rokonérzelmű növen-
dék-, később pedig tanártársával^ Bartal 
Antallal, a német bölcselők műveit, neve-
zetesen Fichte iratait tanulmányozta. 
Midőn a szabadságharcz alatt a növendék-
papokat világgá bocsátották, R. nem vált 
meg azonnal, mint társai közül többen 
a papi köntöstől, hanem szülővárosában, 
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aSzumrák-családnál nevelősködvén, szíve 
csakhamar szerelemre gyuladt növendé-
keinek nővére iránt és midőn meggyő-
ződött arról, hogy érzelmei viszonszere-
lemre találtak, ott hagyta a papi pályát 
és szive választottját nőül kérte (kit 
1855-ben oltárhoz vezetett). Az 50-es 
évek elején a híres utazó, Bagreff-Spe-
ranski grófnénak, a nagyhírű Speranski 
orosz miniszter leányának házában Grill-
parzer kiváló német drámaköltővel meg-
ismerkedvén, ennek ajánlatára gróf Thun 
akkori vallás- és közoktatási miniszter 
őt, ki 1852-ben a lőcsei gymnasiumban 
helyettes tanárul alkalmaztatott, 1854-
ben a prágai egyetem magyar nyelvi 
tanszékére nevezte ki. Thun gróf az 
osztrák 1849-iki szabadelvű alapokon 
újjászervezte a tanintézeteket és sikerült 
a prágai egyetemre is kiváló külföldi 
tudósokat tanárokul megnyerni, így egye-
bek közt Schleicher és Curtius voltak 
R. tanártársai, kik közül az első az indo-
germán összehasonlító nyelvtudomány-
ban, az utóbbi pedig a classica philolo-
giában elsőrangú világhírű tekintélylyé 
vált. R. Schleicher és Curtius társaságá-
ban csakhamar arról győződött meg, hogy 
tulaj donképen mit sem tud, a miért is 
ernyedetlen buzgalommal tanult. Schlei-
cher (kinek ajánlatára jutott tanszékéhez) 
előadásain rendesen megjelent és tanítvá-
nyául szegődött. Prágai tartózkodása álta-
lán életének fénykorát képezi: kitűnő tudó-
sok társaságában nagyra törekvő szelleme 
folyvást ösztönt nyert a munkára s minden 
munkálkodását siker koronázta. Ide tar-
tozik főként azon munkássága, melyet 
mint a Kober által kiadott; Kritische 
Blätter für Kunst und Literatur cz. tudo-
mányos folyóiratnak főmunkatársa s 
később szerkesztője fejtett ki, továbbá a 
híres «Király-udvari kézirat» legelső for-
dítása, az «Igor» ó-orosz eposznak magya-
rítása s ezek mellett számos czikk a leg-
jelesebb német folyóiratokban, melyekben 
a magyar tudományos és irodalmi moz-

galmakat a művelt külfölddel megismer-
tetni iparkodott. Megindította Prágában 
1860 június 1. az Irodalmi Lapokat, 
melyeknek feladata volt a külföldi tudo-
mányt a magyar tudományos mozgal-
makkal összhangzásba hozni, melyek 
azonban, miután a szerkesztő 1860-ban 
Pestre jött, az első füzettel megszűntek. 
1858. deczember 15. a magy. tudom, 
akadémia levelező tagjának megválasz-
totta. Midőn Thun Leo gróf ultramontan 
törekvései következtében a prágai egye-
tem tanárai egymásután visszamentek 
Németországba: hazánkfia a megszokott 
körön kívül idegennek érezvén magát a 
cseh fővárosban, szintén visszatért övéihez 
és keresett magának megfelelő alkal-
mazást. Midőn az októberi diploma meg-
jelent, R. emlékiratot szerkesztett, melyet 
kívüle Corzán Gábor és Bartal Antal is 
aláírtak (megjelent a Pesti Napló 1861. 
1. számában); ez emlékiratában sürgette 
az akkori kormányt, hogy az úgyneve-
zett államgymnasiumokban működő ger-
manisatorokat bocsássa el rögtön. R. 
lelkes szavai nemcsak a kormánynál 
hatottak, hanem az egész országban vissz-
hangra találtak, mert az állami és köz-
ségi iskolákban azon tanárok, kik a hazai 
nyelven képtelenek voltak előadásokat 
tartani, azonnal elbocsáttattak és ez alka-
lommal neveztetett ki Riedi a pesti állami 
gymnasium tanárává. Munkás szelleme 
itthon is tágas működési tért talált. Leg-
elhanyagoltabbnak a kritikai tért látván, 
a szükségnek akart megfelelni s előfize-
tést hirdetett a Kritikai Lapok cz. folyó-
iratra; és bár nem érkeztek elegendő 
számú előfizetők, 1862. márcz. 1. meg-
indította a vállalatot, mely (havonként 
kétszer, 1863-tól hetenként jelent meg) 
eleinte csupán irodalommal foglalkozott, 
később azonban a tanügyet is fölkarolta 
és 1863 júl. 1. Kalauz nevet vett föl. E 
folyóirat is 1865. jún. 25. a pártolás 
hiánya miatt megszűnvén, Schvarz Gyula 
és gr. Lázár Kálmán társaságában az 
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Uj Korszak ez. lap szerkesztésénél mű-
ködött közre (1865. júl. — 1866. jún. 
30.); továbbá Majláth Kálmán gróf tár-
saságában a Vezér cz. politikai lapot is 
szerkesztette 1862. szept. 27-től 1863. 
jún. 30-ig. Ezenkívül tankönyvein és külö-
nösen értekezésein kívül nagy szorga-
lommal gyűjtötte az anyagot a tudomá-
nyos magyar grammatikához, melynek 
szerkesztésével az akadémia őt megbízta. 
1863. az összehasonlító nyelvtudomány 
egyetemi magántanárává képesíttetett, 
1865. a német nyelv és irodalom egyetemi 
ny. rendes tanárává neveztetett ki. A tár-
sadalmi téren is nagy érdemet szerzett 
magának az által, hogy a budapesti tanár-
egyletet létrehozta, mely nemsokára or-
szágos egyletté kibővülve a középiskolai 
tanügyön sokat lendített. Utolsó munkája, 
mely élénk vitákra adott alkalmat, az 
ikes ragozás ellen írt akadémiai érteke-
zése volt. A m. kir. gymnasiumi tanár-
vizsgáló-bizottság tagja, a helsingforsi 
finn irodalmi társaság külső s a m. kir. 
fordító osztály beltagja volt. Meghalt 
1873 okt. 15. Budapesten. — Prágai tar-
tózkodása alatt német fordításokat közölt 
a magyar lyrikusokból. Czikkei a Pesti 
Naplóban (1854., 281., 282. sz. Adalék 
a magyar összehasonlító nyelvészethez, 
1855. I. 28. Tájékozás a magyar össze-
hasonlító nyelvészet ügyében); a Magy. 
Nyelvészetben (I. 1856. A nyelvészetről 
általában, A többesszám képeztetése, A 
magyar ige és jelző, 1857. Magyar nyelv-
emlékek: A királyudvari kézirat, 1859. 
Mutatvány a Magyar Nyelvrendszer alap-
vonalaiból) ; az Österr. Blätter für Literatur 
u. Kunstban(a Wiener Zeitung melléklapja 
1856—59), Kritische Blätter für Literatur 
und Kunstban (Prága 1857—58.); aTano-
dai Lapokban (1858—59.); a Magy. Aka-
démiai Értesítőben (1860. Az igeszó mód-
alakjai a magyar és rokon nyelvekben), a 
Néptanítók Lapjában (1870. Levelek az 
összehasonlító nyelvészetről 1871. Nyelvé-
szetiértekezések). — Munkái: 1. Wehmuts-

Ä'tów^e.PoetischeVersuche. Neusohl, 1852. 
— 2. Mutatványok a magyar irodalomból, 
egyszersmind olvasó könyv serdültebbek 
használatára. Prága, 1856. — 3. Unga-
rischer Geschäftsstyl. Sammlung von 
Beispielen zur Abfassung von Geschäfts-
briefen und anderen schriftlichen Auf-
sätzen über alle Fälle des gewöhnlichen 
Lebens, nebst einem Verzeichniss der 
im niedern Geschäftsstyle am häufigsten 
vorkommenden Ausdrücke, ungarischer 
Tauf- und Ortsnamen, sowie Tabellen 
und Vorbildern für die ungarische Form-
lehre. U. ott, 1856. (és Wien, 1866 hozzá: 
Aufgabe-Schlüssel). — 4. A királyudvari 
kézirat. Költemények a csehek őskorából 
magyarította. KiadjaHankaVenczel. Prága, 
1856. (Ford.) Kőnyomattal. — 5. Szózat 
Igor hadjáratárúi a palóczok ellen. Hős-
költemény az oroszok őskorából. Prága 
és Lipcse, 1858. (Ford.). — 6. Magyarische 
Grammatik. Wien, 1858. — 7. Leitfaden 
für den Unterricht in der magyarischen 
Sprache. U. ott, 1858. — 8. A magyar 
nyelvrendszer alapvonalai.I. Magyar hang-
tan. Prága és Lipcse, 1859. (Ism. Pesti 
Napló 156. sz. Hunfalvy János). — 9. 
Az igeszó módalakjai a magyar és rokon 
nyelvekben. Székfoglaló: (Magy. Akad. 
Értesítő I. osztály 1860—61. I. kötet. 
67. 1.). — 10. Német nyelvtan. Pest, 1862. 
(2. kiadás 1864. 1868. 5. jav. kiadás. 
U. ott, 1873. 6. kiadás. Budapest, 1876. 
U. ott.) — 11. Magyar nyelvtan. U. ott, 
1864. — 12. Logika vagy gondolkodástan. 
Zimmermann Róbert után németből ford. 
U. ott, 1863. — 13. Irányeszmék a 
magyarországi gymnasiumok újjászerve-
zéséhez. U. ott, 1864. — 14. Tapasztalati 
lélektan Zimmerman Róbert után német-
ből ford. U. ott, 1864. — 15. Magyar 
olvasókönyv. U. ott, 1864. két kötet. (I. 
2. kiadás Budapest, 1874., 4. jav. k. 
1876.). — 16. Német gyakorló és olvasó-
könyv. U. ott, 1865. (2. jav. és bőv. 
kiadás. U. ott, 1872. 4. jav. és bőv. ki-
adás. Budapest, 1876.). — 17. Kisebb ma-
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gyar nyelvtan. Pest. 1866. — 18. A német 
nyelv és irodalom kézikönyve. U. ott, 1865. 
(2. kiadás. U. ott, 1871. Ism. Uj M. 
Sión). — 19. Aufgaben-8chlüsselzur unga-
rischen Grammatik für den Schul- und 
Selbstunterricht. U. ott, 1866. — 20. 
Mutatványok a német irodalomból s egy-
szersmind olvasókönyv serdültebbek hasz-
nálatára. U. ott. 1868. — 21. Az ó- és 
újszövetségi Szentírás, a Vulgata szerint, 
figyelemmel az eredeti szövegre. Dísz-
kiadás 230 nagy külön képpel s a szöveg 
közé iktatott díszrajzokkal Doré Gusztáv-
tól. Kiadták Hatala Péter és Riedl Szende. 
I. füzet. U. ott, 1869. — 22. Emlékbeszéd 
Schleicher Ágost felett. Budapest, 1873. 
(Értekezések a nyelvtudomány köréből 
III 7.). — 23. Emlékbeszéd Grimm 
Jakab felett, ü. ott, 1873. (Értekezések 
a nyelvtud. kör. III. 9.). — 24. Van-e 
elfogadható alapja az ik-es igék külön 
ragozásának? U. ott, 1873. (Értekezé-
sek a nyelvtudomány köréből III. 11.). — 
Szerkesztette az említetteken kívül az 
Ungarische Revue-t, mely 1869-ben Lip-
csében Brockhausnál jelent meg, azon-
ban az első kötettel megszűnt. — Arcz-
képe: kőnyomat, rajzolta Marastoni József, 
1867 Pesten, nyomt. Reiffenstein és Rösch 
Bécsben (a Hajnal-Albumban, Bécs. 1867\ 

Kayser, Alig. Bücher-Lexikon Leipzig, 18"0. 
XIV. 252., XVIII . 1873. ü94., 300. 1. — Hajnal. 
Album. Szerk. Sarkady István, Bécs, 1867. 
217. 1. a r c z k . — Egyetemes M. Encyclopaedia 
XII . 212. 1- — 1873. Vasárnapi Újság 44. SZ. 
a r c z k . , Budapesti Közlöny 240. Sz . , Magyaror-
szág és a Nagyvilág 43. Sz. a r c z k , Országos 
Tanáregylet Közlönye. V I I . 55. 1. V. Tanügy 
607. 1. Magyarország 1878. 1. — Petrik k ö n y v é -
szete és Bibliogr. — Akadémiai Értesítő 1890. 
15. 1. — Kiszlingstein Köliy vé sze t e . — Pallas N. 
Lexikona XIV. 566. I. ( S i m o n y i Zs.) és gyász-
jelentés. 

Riedmüller János, körmöczbányai 
levéltárnok. — Kézirati munkája: Nar-
ratio Calamitatum quas jam inde ab 
Wladislai II. temporibus usque ad 1580. 
regnum est perpessum. (A Kollár-Jéle 
kézirat-gyűjteményben 442., 475. 1. és 

II. kötet 4. 798. sz.; úgy szintén a 
Széchenyi Ferencz gróf kézirat-gyűjte-
ménye XXV. k. 105. 1.) 

Kovachich Martin Georgius, B i b l i o t h e c a Ma-
nuscriptorum inedit. (Kézirat a m. n. múzeum 
levéltárában,) 

Riedthaler Mátyás. L. Riethaller. 
Rieger Ferencz, cs. és kir. ezredes. — 

Munkája : Oberst David Urs de Margina 
bei Solferino und Lissa. Vortrag gehalten 
in den Militärwissenschaftlichen Vereinen 
zu Kronstadt und Hermannstadt am 14. 
Jänner und 1. Februar. Hermannstadt, 
1898. (Különnyomat a Strefleur czímű 
osztrák katonai folyóiratból.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Rieger György, a pesti Victoria-gőz-
malom vezérigazgatója. — Munkája : A 
magyar malomipar az országos kiállítás 
idejében. Bpest, 1885. (Különnyomat a 
Nemzet 1109., 1110., 1116—17. szá-
maiból.) 

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

Rieger Imre. — Munkája: Rousseau 
élete és neveléstana. Kolozsvár, 1884. 
(Paedagogiai Füzetek I.) 

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

Riegler Ernő. — Munkája: Dél-
magyarországi kerékpár-kilometermutató. 
Mérték 1: 375,000. Temesvár, 1899. 

M. Könyvészet 1899. 

Riegler Ferencz, levéltárnok és köny-
velő Tatán (Komáromm.) a gróf Eszter-
házy Ferencz uradalmában. — Kézirati 
munkája: Kurtze geographische Be-
schreibung der Hoch - Reichsgräflichen 
Franz Eszterházyschen Ungarischen Ma-
jorats-Herrschaft Tata oder Dotis, 1783. 
4rét 1^0 levél, 28 geográfiái táblázattal. 

A in. n. múzeumi könyvtár kézirati osz-
tály példányáról. 

Riegler Sándor, állami felső kereske-
delmi akadémiai igazgató, szül. 1855-ben 
Szakolczán (Nyitram.); a gymnasiumot 
Pozsonyban, az egyetemet Budapesten 
végezte. 1877. középiskolákra nyert képe-
sítést chemia és physikából, tanított ezen-
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kívül mathematikát. Mint tanár 1881 óta 1 

működik ; előbb a fiumei főgymnasium-
nál 1889-ig. Tanári állásának elfoglalása 
előtt két évet Olaszországban töltött. Je-
lenleg a fiumei áll. felső kereskedelmi 
akadémia igazgató-tanára, hol chemiát és 
áruismeretet tanít. — Czikkei a Termé-
szettud. Közlönyben (1887. Egy láthatat-
lan tünemény lefotografozása, 1889. A 
lövedékről a levegőben előidézett tüne-
mények lefotografálása); a fiumei Magyar 
Tengerpart munkatársa. — Munkája : Dr. 
Roth Samu, Az ásvány-kőzet és földtan 
alapvonalai. A fiumei k. állami főgym-
nasium számára átdolgozta... Rövidített 
kiadás 112 a szövegbe nyomott ábrával. 
Bpest, 1890. (Magyar és olasz czímmel 
-és szöveggel.) — Heller természettanát is 
lefordította olaszra. 

Schach Béla, Kereskedelmi iskoláink és 
tanáraik. Bpest, 1896. 37. 1. — Magyarország 
vármegyéi és városai. Fiume és a magyar 
tengerpart. Budapest, 1897. 123., 126., 135. 1. 
arczk. — Vajda N é v k ö n y v e 265. 1. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Riem J. — Munkája: Physikalisch-
oeconomische Bienenbibliothek. Press-
burg, 1776. 

A m. n. múzeumi könyvtár péľdányáról. 

Rienshoíer Ignácz. — Munkája : Sou-
venir. Zum Abschied . . . gewidmet. 
Oedenburg, 1842. 

Petrik Bibliogr. 

Ries Ferencz, róm. kath. főgymna-
siumi igazgató, szül. 1868. máj. 1. Turn-
Szeverinben (Románia), hol atyja R. 
György akkor mint a Dunagőzhajótársu-
lat hajógyári művezetője volt alkalma-
zásban ; már 9 éves volt, mikor atyja 
nyugdíjba vonult és Budapestre költö-
zött, hol R. közép- és felsőiskoláit elvé-
gezvén, a mennyiségtanból és természet-
tanból (1893) középiskolai tanári oklevelet 
szerzett. 1892-től a munkácsi állami. 
1894-től a temesvári róm. kath. főgym-
nasium helyettes tanára, 1895-től ugyan-
ott, 1900-tól pedig a temesvári állami 
főgymnasium rendes tanára lett. 1902 

óta a czeglédi állami főgymnasium igaz-
gatója. Temesvárt az ottani szabad lýceum 
egyik alapítója és első titkára és a dél-
magyarországi természettudományi tár-
sulatnak főtitkára volt. — Czikkeket írt, 
főleg a természettudományok haladását 
és, újabb vívmányait ismertetve a Temes-
várott megjelenő Természettudományi 
Füzetekbe, melyeknek 1897—1902-ig szer-
kesztője is volt; a Délmagyarországi 
Természettudom. Társulat Evkönyvébe 
(1897—98. Elektromos méretek és mérő-
eszközök); az Országos középiskolai tanár-
egylet Közlönyébe (1898-1902. Tudósí-
tások a temesvárkerületi tanári kör ülé-
seiről, 1899—1900. A temesvári köz-
gyűléssel kapcsolatos kirándulás, 1900— 
1901. A temesvári közgyűlés); a czeglédi 
állami főgymnasium Értesítőjébe (1903. 
A szülőkhöz, 1904. Iskolánk új épülete), 
melynek 1902 óta szerkesztője; végre 
a Délmagyarországi Közlöny cz. napi-
lapba. — Munkái: 1. Elektromos méré-
sek és mérőeszközök. Temesvár, 1897. 
(Különny. a Természettudományi Füze-
tekből.) — 2. A délmagyarországi ter-
mészettudományi társulat története. A 
társulat 25 éves fennállásának ünnepére. 
U. ott, 1898. — 3. Jelentés a temesvári 
szabad lýceum első évi működéséről. U. 
ott, 1900. 

Vajda Névkönyve 220. lap és önéletrajzi 
adatok, 

Riesz Frigyes, bölcseleti doktor, fő-
reáliskolai tanár, szül. 1880. jan. 22. 
Győrött; a gymnasiumot ugyanott, egye-
temi tanulmányait Zürichben, Budapes-
ten és Göttingenben végezte. 1902-ben 
bölcseletdoktori és tanári oklevelet szer-
zett. 1903 óta mint t aná ra lőcsei főreál-
iskolánál működik. — Czikkei a Comptes 
Rendus de ľAcadémie des Sciencesben 
(Paris, 1904. Sur la résolution approchée 
de certaines congruences, 1905. Sur un 
théoréme de M. Borel; Sur les ensembles 
discontinus); a Mathem. Annalen-ben 
(LIX. 1904. Über einen Satz der Analy-
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sis Situs, 1905. Über mehrfache Ordnungs-
typen) ; a Mathem. és Physikai Lapok-
ban (1905. Az analysis situs egy esetéről; 
sajtó alatt 1906. A térfoglalás genezise, 
németül. Mathem. u. Naturw. Berichte 
aus Ungarn-ban). — Munkája: A negyed-
rendű elsőfajú térgörbén levő pontkon-
figurácziók helyzetgeometriai tárgyalása. 
Bpest, 1902. 1904. (különny. a Mathem. 
és Physikai Lapokból). 

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

Riesz Gáspár, róm. kath. plébános, 
szül. 1845. febr. 11. Csatádon (Torontál-
megye). 1868. júl. 11. szenteltetett föl; 
segédlelkész volt Károlyfalván, plébános-
helyettes Buziáson; majd segédlelkész 
Tornyán, Cs.-Palotán, Ó-Bélán, a Temes-
vár-Gyárvárosban, Csatádon, Szent-
Huberten, 1873. administrator Kübekhá-
zán, majd segédlelkész Csókán, Csatádon, 
Oraviczán, 1879. plébános Nagy-Komlóson, 
1882. nov. 1. Fakerten és 1887-től u. ott 
alesperes, hol 1899 nov. meghalt.—Mint 
kispap 1864-ben ódájával pályadíjat nyert; 
segédlelkész korában a Csanád-egyház-
megyei Közlöny munkatársa volt. írt 
•czikkeket és költeményeket névtelenül és 
Philaletes álnévvel az Összetartásba, a 
M. Szemlébe (A könnyek, Lenau után); a 
M. Katholikusba s más kath. folyóiratokba; 
•egyházi beszédei a Jó Pásztorban jelentek 
,meg. — Munkái: 1. Tükördarabok Nogáll 
Kátéjából szemben Deharbe «magyar» 
kátéjával. Bpest, 1876. — 2. Aphorismák 
a Nogáll-féle Kátékról. Melléklet a M. 
Államhoz. Hely és év n. — 3. A katho-
likus sajtó kötelességszerű pártolásáról. 
Felolvasta a kath. elvbarátok vándor-
gyűlésén Orosházán aug. 28. 1882. Buda-
pest, 1882. — 4. A hit bátor megváltá-
sának kötelező és szükséges voltáról. 
Szentbeszéd szent Gellért ünnepén Temes-
várott 1895. szept. 24. Temesvár. 

N. Sión 1889. 703. 1. — Kiszlingste.in Köny-
vészete . — Schematismus Cleri dioee, Csana-

-diensis 1898. 306. 1. — Budapesti Hirlap 1899. 

269. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányairól . 
Ries Hermín, Ries Lajos nyomdász 

neje (Schuller Hermin). Meghalt 1889. 
jún. 4. Kassán 37. évében. — Elbeszé-
léseket írt a Képes Családi Lapokba. — 
Munkái: 1. Adél. Regény. Bpest, 1880. 
(Piros Könyvtár 34.) — 2. Víg beszélyek. 
Kassa, 1884. — Kolozsvárt a színházi 
pályázaton A rokonok cz. vígjátékával 
dicséretet nyert; színműveit a kassai 
színházban elő is adták. 

Kassai Szemle 1889. 45. SZ. — Kiszlingstein 
Könyvésze te . 

Riesz Jakab, jogi doktor, árvaszéki 
ülnök és tiszteletbeli elnök, szül. 1855. 
júl. 16. Csatádon (Torontálm.); a gym-
nasiumot 1876-ban Szegeden, jogi tudo-
mányokat 1880-ban Budapesten végezte, 
Az utolsó jogi szigorlat után 1886. jogi 
doktorrá avatták. Ügyvédi vizsgát 1888. 
febr. 29. tett. Mint ügyvéd Zsombolyán 
(Torontálm.) működött 1889. végéig, a 
mikor Torontálmegye törvényhatósági 
bizottsága árvaszéki ülnöknek megválasz-
totta s 1890. jan. 1 tői ezen minőségben, 
1895. óta pedig mint árvaszéki elnök-
helyetes működik Nagybecskereken; a 
községi közigazgatási tanfolyam előadója. 
— Czikkei: a torontálmegyei községi és 
közjegyzői magántanfolyam Évkönyvében 
(1894. Az adományrendszer, székfoglaló 
értekezés 1893. nov. 2.); a Községi Köz-
igazgatásban (Nagybecskerek, 1893—94. 
A nagykorusításról, A kézbesítésről, a 
fizetési meghagyásokról, 1893 : XIX. t.-cz., 
Szükséges-e atyja által képviselt kiskorú-
nak házasságához a gyámhatóság jóvá-
hagyása ? A haláleset felvételek szabály-
szerű kitöltéséről); a Jegyzői Almanach-
ban (1894. Az adományrendszerről). — 
Munkája: 1. Az örökösödési eljárás 
(1894: XVI. törv.-czikk). Nagybecskerek, 
1896. — 2. Tételes magyar magánjog. 
Anyagi rész. A váltó-, kereskedelmi, csőd-
és bányajog legszükségesebb részei. Köz-
ségi közigazgatási tanfolyam hallgatói 
részére. U. ott, 1902. 
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A m. n. múzeumi k ö n y v t á r pé ldányáról 
és önéletrajzi adatok. 

Riesz (Risz) Károly, zálogházi igaz-
gató, szül. 1814. április 14. (keresztelés) 
Nagy-Szebenben; 1834. elhagyta szülő-
városában a gymnasiumot, hogy Kolozs-
várt a sebészetet tanulja; ezen pályával 
azonban elégedetlen volt és a vámhiva-
talnál keresett alkalmazást; azonban 
1849-ben a rendőrségnél vállalt hivatalt. 
Midőn 1860-ban a magyarok által gyű-
lölt rendőri szolgálatot megszüntették, R. 
nyugalomba ment. Szülővárosába vissza-
térve, előbb a Transylvania tűzbiztosító-
társaságnál becslő-biztos volt, majd a 
nagyszebeni zálogháznál 1871-től ellenőr, 
később igazgató lett. R. egyik legtevéke-
nyebb tagja volt az erdélyi természet-
tudományi társulatnak, melynek 1867-től 
választmányi tagja s előbb a botanikai 
szaknak, majd az állatosztály őre volt. 
Meghalt 1883. márcz. 26. Nagy-Szeben-
ben. — Czikkei a Verhandlungen und 
Mittheilungen des siebenb. Vereins für 
Naturwissenschaften-ben (XVII. 1866. 
Über Nymphaea thermalis DC., XIX. 
1868. Über unsere Nymphaea alba L., 
XX. 1869. Ausflüge in den Jahren 1868 
und 1869). 

Verhandlungen und Mitthei lungen. Her-
mannstadt , 1884. 10. 1. — Der siebenhürgische 
Verein für Naturwis senschaf ten . Hermann 
S t a d t , 1896. 22. 1. — Trausch-Schuller, Schrift-
s te l ler-Lexikon IV. 359. 1. 

Ries Lajos, nyomdatulajdonos és szer-
kesztő, szül. 1852-ben Temesvárt, hol 
atyja R. Jakab nyomdai gépmester volt. 
1864-ben Aradra költözött atyjával és itt 
Goldscheider nyomdájába került betű-
szedőnek. 1868-ban Pestre jött a Singer-
és Schnitzer-féle nyomdába ; aztán a 
Pester Lloydhoz, majd a Légrády test-
vérekhez ment, hol öt évig volt alkal-
mazva a Rákosi Reformjánál és Cserná-
tony Ellenőrjénél. Időközben Nagyváradra, 
majd ismét a fővárosba került. 1875-ben 
ment Kassára a Werfer-féle nyomdába 

mint magyar korrektor. A Pannónia-
nyomda lőcsei fióküzletének művezetője 
is volt egy évig. Ekkor a Pannónia kassai 
német hetilap szerkesztését bizták reá. 
Alapítója és munkatársa lett a Felvidéki 
Közlönynek és levelezője a Nemzetnek; 
több czikket írt az Ország-Világba, szak-
czikkeket a Typographiába; fordított 
regényt Philemon aláírással és írt tárcza-
czikkeket. 1885-ben alapította és szer-
kesztette a Kassai Szemlét, mely heten-
ként háromszor jelent meg és 1894. jan. 
1-én Felsőmagyarország czímmel napi-
lappá lett. Az országos nyomdászegylet 
tiszteletbeli, a kassai munkás-segélyző-
egylet dísztagja volt. Meghalt 1898. jún. 
29-én Kassán. — Munkája: A strike. 
Pályanyertes regény. Keppel után szaba-
don ford. Bpest. 1883. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Felsömayyar-
ország 1898. 147—149. SZ. — Budapesti Hirlap 
1898. 181. SZ . 

Ries Lajosné. L. Ries Hermina. 

Riethaller Mátyás, Jézustársasági ál-
dozópap és 1773-ban a polgári és katonai 
építészet tanára a nagyszombati egye-
temen ; a rend feloszlatása (1773) után 
nagyváradi kanonok, Barsmegye tör-
vényszéki ülnöke és censor volt. 1805. 
júl. 19. József nádort üdvözölte, midőn 
Debreczenből Nagy - Károly felé menet 
Er-Semlyén határában lovakat váltott. 
— Munkája : Materia tentaminis ex pri-
mis geometriae elementis et universa 
architectura militari, ex praelectionibus 
domesticis . . . subivit comes Georgius 
Keglevich de Buzin. Tyrnaviae, 1771. 
(Nevét Rietaler, Riethalter, Riethaller és 
Riedthalernek is írták). 

Vay László, Német h ű s é g VIII. 1880. 264. 1. 
— Fejér, História A c a d e m i a e 58. 1. — Bayer 
József, A nemzeti já téksz ín története . Bpest , 
1887. II. 302., 308., 309. 1. (Censori je lentései ) . 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő VIII. 264. 1 

Riezinger Kálmán bölcseleti doktor, 
Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 
1680. okt. 13-án Styrben (Ausztria), 1697. 

31. »r sajtó alá adatott 1906. június 5, 
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okt. 6. vétetett fel a rendbe; a bölcse-
letet hét évig tanította Nagyszombatban 
és Gratzban; miután többféle hivatalt 
viselt, rector volt Laibachban és Krems-
ben. Meghalt 1752. aug. 27, Leobenban. 
— Munkái: 1. Magisterium naturae 
humanae regulás ad cognoscendum comp-
lectens et h o n o r i . . , Emerici Berényi 1. 
b. de Karancs-Berény, et . . . Sigis-
mundi Mich. Kapy, dum p e r . . . prima 
philos. laurea condecorarentur, a con-
discipulis physicis oblatum anno 1716. 
Tyrnaviae. — 2. Metamorphosis Hungá-
riáé. Seu fabulosa regionis, praesidiorum, 
aliarumque rerum quarundam memora-
bilium origo . . . Promotore . . . U. ott, 
1716. — 3. Parva naturalia Aristotelis. 
U. ott, 1717. — 4. Bona physica in 
commentariis collegii Conimbricensis de-
relicta, nunc occupata, et honoribus . . . 
neo-doctorum . . . cum per . . . in Univ. 
Tyrnaviensi . . . a philosophi condiscipu-
lis oblata 1717. U. ott. 

Stoeger, Sriptores 302. 1. — Szinnyei köny-
vészete . — Petrik Bibliogr. — De Backer-
Snmmervogel, Bibl iothéque-Bibl iogr.VI. 1848.h. 

Rigler András, orvosdoktor, heves-
megyei származású. — Munkája : Disser-
tatio inaug. physico-medica de aere 
athmosphaerico ejusque salubritate. Vin-
dobonae, 1825. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Rigler Ferencz, zenetanító a pozsonyi 
nemzeti iskolában. — Munkája: Anlei-
tung zum Gesänge, und dem Klaviere, 
oder die Orgel zu spielen; nebst den 
ersten Gründen zur Komposizion... Für 
Tonlehrer, Schulleute' und Musikliebhaber 
in dem Königreiche Ungarn. Vorzüglich 
aber zum allgemeinen Gebrauch der 
Tonschulen. Ofen, 1798. 

Sz innye i könyvésze te . 

Rigler János Miklós. L. Rigler Mik-
lós János. 

Rigler Gusztáv, orvosdoktor, egyetemi 
tanár, szül. 1868. nov. 4. Duna-Mocson 
(Esztergomm.); középiskoláit Esztergom-

Színnyel J.. Matryar Irúk XI 

ban végezte s 1886-ban lépett a buda-
pesti egyetem orvosi karának hallgatói 
közé. 1891-ben egyetemi pályadíjat nyert 
a tifuszbacillusnak a vízben való maga-
tartását tárgyaló dolgozatával. 1891. febr. 
a budapesti egyetem közegészségtani in-
tézete mellett díjtalan gyakornokul alkal-
mazták, ugyanazon év jún. 1. díjazott 
gyakornok, okt. 1. pedig tanársegéd lett, 
mely állását 1899. szept. 12-ig viselte. 
1897. febr. 15. a vallás- és közoktatási 
miniszter «Az egészségtani vizsgálatok 
módszerei, különös tekintettel a tiszti 
orvosi vizsgálatokra» cz. tanból a buda-
pesti egyetem orvosi karánál magántanári 
képesítést nyert. 1899. szept. 12. kinevezték 
a kolozsvári Ferencz József tud.-egyetem 
közegészségtani tanszékére rendes tanárrá, 
mely állását mai napig betölti. — Czik-
kei a Természettudományi Közlönyben 
(1896. A Duna vizének chemiai és bak-
teriológiai sajátságai Budapest fölött, 
mellett és alatt, 1899. A fővárosi iskolák 
építése, szellőztetése és fűtése, 1903. Er-
délyi sóstavak); a Mathem. és Természet-
tudományi Értesítőben (1896. A Duna 
vize chemiai és bakteorologiai sajátságai 
Budapest fölött, mellett és alatt, különös 
tekintettel a napfény és az üllepedés ha-
tására a folyam tisztulására, 1901. A vér 
lugosságának ingadozása ép és fertőzött 
állatoknál, valamint embereknél). A Pallas 
Nagy Lexikonának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1 Az egészségtani vizsgála-
tok módszerei. Orvosok, orvosnövendékek 
és gyógyszerészek számára, úgyszintén 
kézikönyvül a tiszti- és iskolaorvosi vizs-
gálatra készülőknek. Bpest, 1894. Három 
táblával, 69 a szöveg közé nyomott áb-
rával. — 2. A temesvári mosniczai próba-
kutak vizeinek egészségtani viszgálata 
és bírálata. U. ott, 1897. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból). — 3. A typhus-bacillus 
vándorlása a talajban. U. ott, 1898. — 
4. Das Blut mit Typhusbacillen inficierter 
Thiere. U. ott, 1898. (Különnyomat a 
Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn-
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ból. Fodor Józseffel együtt). — 5. Neuere 
Untersuchungen über die Alkalicität des 
Blutes. U. ott, 1898. (Különny. a Math, 
u. Naturw. Berichte aus Ungarnból. Fodor 
Józseffel együtt). — 6. Előadások az is-
kolai egészségügy köréből. U. ott. 1899. 
— 7. A teljes vér és vérsavó lugosságá-
nak ingadozása különböző ép és kóros 
viszonyok között. U. ott, 1901, (Különny. 
az Orvosi Hetilapból). — 8. Vezető Ko-
lozsvár városában. A magyar orvosok és 
természetvizsgálók XXXII. vándorgyűlésé-
nek tagjai számára. Kolozsvár, 1903. 
(Fülep Gyulával együtt). — 9. Erdély 
nevezetesebb fürdői 1902-ben. Tanulmány. 
Irta többekkel együtt és sajtó alá rendezte. 
Kiadja az országos közegészségi egyesület 
kolozsvári osztálya. Bpest, 1903. 32 fénv-
nyo,matú műmelléklettel. 

M. Könyvészet 1894., 1903. — Pallas Nagy 
Lexikona XVIII. 509. 1., II. Pótkötet 1904. 
527. 1. — Ország- Világ 1903. 8. SZ. arczk. és 
a m. n. múzeumi könyvtár példányairól . 

Rigler Miklós János, orvosdoktor, 
rohonczi (Vasm.) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de cibis 
noxiiSí Tyrnaviae, 1774. (Censurai kéz-
irati példánya a budapesti egyetem könyv-
tárában). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rigler Zsigmond György orvosdoktor, 
rohonczi (Vasm.) származású. — Czikke 
a Schedius. Zeitschrift von u. für Uii-
gernben (II. 1802. Geschichte der Ver-
breitung der Kuhpocken in der Békeser 
Gespannschaft). — Munkája : Dissertatio 
inaug. botanica synginesiae divisionibus. 
Budae, 1778. Egy tábla rajzzal. (Winterl 
előadásai után. Censurai kézirati pél-
dánya a budapesti egyetemi könyvtárban.) 

szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rigó Ferencz, országgyűlési képviselő, 
szül. 1849-ben Gesztelyen (Zemplénm.); 
a gymnasiumot Miskolczon, jogi tanul-
mányait 1873-ban fejezte be s ugyanek-
kor letette a. birói vizsgálatot. 1863-ban 
részt vett a lengyel felkelésben. 1875-ben 

•többekkel együtt megteremtette a függet-
lenségi pártot. 1881-ben képviselőjelölt 
volt, de csak 1884-ben sikerült bejutnia 
a parlamentbe. 1887-ben heves összetű-
zése volt a vármegyei ülésen Tisza Kál-
mánnal és ekkor a választásokból kifolyó-
lag három évre a politikai jogok elvesz-
tésére ítélték. A bihari kerület ekkor ő 
helyette Lajos öccsét küldte a képviselő-
házba, míg az 1896. választások alkal-
mával, büntetése lejárván, újra őt válasz-
tották meg. Attól fogva képviselte e kerü-
letet. 1894-től a debreczeni függetlenségi 
párt elnöke volt. Utóbbi parlamenti műkö-
désében legismertebb volt az az inczidens, 
a mely .1903 őszén közte s Hé der váry 
gróf, az újonnan kinevezett miniszterelnök 
közt lefolyt. Azon ülésen történt, melyen 
Héderváry bemutatkozott a háznak. R. a 
fülébe súgott valamit. Apponyi gróf R. 
szavait ekkép tolmácsolta: «Mit keres itt 
az úr, ne provokáljon bennünket, menjen 
ki!» De ez csak lényegesen szelídített 
reprodukálása volt annak, a mit a kép-
viselő aminiszterelnöknek mondott. Másik 
ismert parlamenti szereplése volt az a 
hangos ásítás, mely Plósz akkori igazság-
ügyminisztert oly zavarba hozta, hogy 
abbahagyta alig megkezdett beszédét. R. 
a képviselőháznak egyik typikus alakja 
volt és kivette részét a parlamenti har-
czokból. Midőn 1905. július 22-én elindult 
Biharra,hogy Lajos öcscsét,aki ottref. pap, 
meglátogassa, alig hogy a határt elkerül-
ték, R. hirtelen rosszul lett; visszafor-
dultak, de mire birtokára Nyüvedre értek, 
szivszélütés véget vetett életének ; holt-
testét Gothában júl. 25. elhamvasztották. 

Vasárnapi Újság 1892. 11. SZ. arczk. , 1905. 
30. sz. (Nekr.) —Függetlenségi Album. Bpest , 
1897. arczk. — 1905 : Sturm Országgyű lé s i 
A lmanachja 370. 1., Budapesi Hirlap 199. sz . 

Rigó István megyei aljegyző, szül. 
1854. aug. 1. Kecskeméten (Pestm.) R. 
István és Jenei Mária ref. iparos szülők-
től; középiskoláit és 1875-től a jogi tan-
folyamot Iglón (egy évet Kecskeméten) 
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végezte. 1878-ban részt vett a boszniai 
okkupáczióban. A jogot elvégezvén, letette 
az államtudományi és jogtudományi 
államvizsgát. Azután ügyvédi gyakor-
latra ment, egyúttal a kapitányságnál is 
foglalkozott mint napidíjas irnok, hogy 
rossz viszonyok közé jutott szüleit segít-
hesse. 1883-ban Torontálmegyénél gya-
kornokká nevezték ki, hol 1885. febr. 
1. 5-dik aljegyző lett, 1889-ben pedig elşo 
aljegyzővé választatott. Mint vízügyi elő-
adó a Toroptálmegye által kezdeménye-
zett jegyzői tanfolyamon a vízjogot, ipar-
és kereskedelmi ügyeket adja elő. A 
nagybecskereki ref. egyháznak tanácsosa 
és jegyzője. — Czikke a Jegyzői Alma-
nachban (1892. Vízjogi törvény keletke-
zése s az. eljáró hatóság és az eljárás 
rövid ismertetése). 

Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1893-ra 182. 1. 
arczk . 

Rihász Sándor. — Munkája : Arepülö• 
gép problémája a XX. században. Kolozs-
vár, 1902. 

Magyar Könyvészet 1902. 

Rihel Simon János, strassburgi egye-
temi tanuló, szebeni származású. — Al-
kalmi versei vannak a Greissing, Paulus, 
Disputatio Solennis . . . Argentorati, 1655. 
és Haidt, Michael, Timurus Vulgo Tamer-
lanus . *. U. ott, 1657. cz. munkákban. 

Szabú-Hellebrant, R é g i M^, K ö n y v t á r III. 
1. rész 595. 012. 1. 

Rihmer Béla, orvosdoktor, műtőorvos, 
szül. 1870. decz. 5. Pécsett (Baranyam.); 
középiskoláit a pécsi r. kath. gymnasium-
ban, felsőbb tanulmányait a budapesti 
egyetem orvosi fakultásán végezte. 1894. 
márcz. 54 nyert orvosdoktori oklevelet, 
1895 ben műtőorvosi képesítést. 1892— 
1896-ig az egyetemen mint gyakornok, 
,1896—1898-ig az I. sebészeti, kórházban 
mint tanársegéd működött. 1899-ben mint 
gyakorló-orvos Budapesten telepedett le, 
1896-ban közkórházi rendelő orvossá ne-
vezték ki. — Munkái: A húgycső szűkü-
letéről. Budapest, 1901, (Különnyomat az 

Orvosi Hetilapból.) — 2. Vesekő Röntgen 
képe. U. ott, 1905. — 3. Vesegümőkór 
miatt végzett vesekiirtás két esete. U. ott, 
1905. — 4. A vesétubérkulozisról. U. ott, 
1906. — 5. Elmeszesedett vesekaverne 
Röntgen képe. Adat a vesetuberkulózis 
spontán gyógyulási kérdéséhez. U. ott, 
1906. . ; ... 

A m. n. múzeumi k ö n y v t á r pé ldányaibó l 
és önéletrajzi adatok. 

Rik Gusztáv, vegyész-doktor, 'gyógy-
szerész, szül. 1849. Munkácson (Beregrn.); 
a gymnašiumot 1867-ben a sárospataki 
főiskolában végezte; a budapesti egye-
tem bölcseleti karának hallgatója volt és 
Than Károly assistensének fogadta labo-
ratóriumába. Később visszatért Sáros-
patakra, hol átvette atyjának gyógyszer-
tárát ; a főiskola gazdasági választmá-
nyába vették be ; azonban onnét nézet-
eltérések miatt kilépett. Meghalt 1890. 
febr. 4. Sárospatakon. — Than Károly a 
m. tudom, akadémiában bemutalta két 
irodalmi kísérletét: 1877. nov. 5-én Az 
erdőbényei ásványvíz vegyi elemzését és 
1878. márcz. 28. A vegyérték folyamának 
fejlődését 1878-ig. 

Sárospataki lapok 1890. 6. SZ. 

Rikóti Károly, reméte szent Pál-rendi 
szerzetes. — Munkája: Propositiones 
ex universa philosophia e praelectionibus 
R. P. Viti Tomsics . , . quas in Marianae 
Vallis monasterio anno 1783 mense 
augusto publice propugnandas suscepit. 
Posonii. 

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

Rill József, m. kir. tanfelügyelő, szül. 
1839. január 11. Módoson (Torontálm.); 
1853-ban már a tanítói pályán volt. 
1854-ben a verseczi képzőintézetben ta-
nult, aztán ismét tanító lett. 1868—69. 
br. Eötvös József vallás- és közoktatási 
miniszter Németországba küldte a tanító-
képző-intézetektanulmányozására. 1869— 
73. a budai tanárképző-intézetben tanár-
kodott.. Ez időtől fogva 1889-ig pusztán 
a paedägogiai irodalom művelésével fog-
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lalkozott. Ekkor vasvármegyei tanfel-
ügyelő lett, honnét 1890. Szolnok-Doboka 
vármegyébe helyezték á t ; 1892-től Tolna 
vármegyében, 1900. Mosonmegyében volt 
tanfelügyelő; jelenleg ugyanaz Hont-
megyében. R. sokat tett a tanítói állás 
erkölcsi s anyagi emelése érdekében; a 
tanítók különösen ezt a munkásságát 
akarták jutalmazni, midőn működése 
huszonötödikévfordulója alkalmából gyűj-
tést eszközöltek és e gyűjtésből a főváros 
budai részén értékes telket szereztek szá-
mára, Legtöbb hatása a tanítóságra az 
általa szerkesztett Paedagogiai Szemlének 
volt, mely az egyesületi életben (a tanítói 
egyesületek szövetsége, iskolajog) is nyo-
mokat hagyott. — Czikkei a Néptanítók 
Lapjában (1871, Diesterweg Adolf, A 
balatonfüredi szeretetház egy évi fennál-
lásának ünnepe); a M. Paedagogiai Szem-
lében (1880. Simay István, Péterffy Sán-
dor, Göbel János György, Báníi János, 
1881. Vas Mátyás, Márki József, Schneider 
István, Hudák Ágost Ede, Uhrl Józsa, 
Komócsy József, 1882. Kiss Áron, Sretvizer, 
Frim Jakab, Szilvágyi Károly, 1883. Po-
povics J. István, Táncsis Mihály, 1884. 
Berzeviczy Albert, 1885. P. Szathmáry 
József, Jókai Mór, 1886. Zichy Antal, 
Trefort Ágoston, Vajdafy Ernő, 1887. 
Schvarcz Gyula, Várady Károly, Ballagi 
Mór, Felméri Lajos, Schmidt Boldizsár, 
1888. Bitter Péter, Márki József és Gönczy 
Pál életrajza és fénynyom. arczképeik, 
Trefort Ágoston emlékezete); a Prot, 
Egyh. és Isk. Lapban (1886. Az egyház 
autonomiája és az iskola szabadsága kér-
déséhez) ; rendes munkatársa volt a Nép-
nevelők Lapjának, a M. Lexikonnak, a 
Dittes Paedag. Jahresberichtjének és a 
Lüben földrajzának; írt a következő 
hírlapokba, szaklapokba és folyóiratokba: 
Pesti Napló, Reform, Autonomia, Nap-
kelet, Pester Lloyd, Hon, Független Pol-
gár, Néptanítók Lapja, Népnevelők Lapja, 
Magyar Néptanító, Néptanoda, M. Paeda-
gogiai Szemle, Magazin für die Literatur 

des Auslandes stb. Czikkeinek száma 
meghaladja a kétezeret. — Munkái: 1. 
Vezérlapok a néptanító számára a «Pu-
čelnica» cz. bolgár nyelvű ABC-és könyv-
höz. Bolgár és magyar szöveggel. Buda, 
1869. — 2. Tanodai szervezés. Az. 
1865—68-ki törvények 38. czikkelyének 
foganatosítása és alkalmazása. Pest, 1870. 
(Ism. Néptanítók Lapja 1869. 716.) — 
3, Vezérlapok az ábécés könyv kezelésé-
hez. Buda, 1870. — 4. Jankó a festész. 
Elbeszélés a nép és ifjúság számára. 
Schmidt Nándor után. Pest, 1870. (Cor-
vina-társaság kiadványa.) — 5. Az orszá-
gos közoktatási tanács ügyében dr. Pauler 
Tivadar magyar kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez intézett emlékirat a 
budai tanítóegylet részéről. U. ott, 1871. 
— 6. Tanférfiak szózata. A budai tanító-
egylet programmja és bizalmi felirata 
Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi 
m, kir. ministerhez. U. ott, 1871. — 7. 
Politikai hitvallás. Programm. Budapest, 
1875. — 8. Lehrplan... U. ott, 1877. 
(Ism. Néptanítók Lapja 420. 1.) — 9. A 
hülyék neveléséről és ápolásáról. U. ott, 
1882. — 10. Neveléstörténeti irodalmunk. 
Vázlatos ismertetés, lehetőleg teljes köny-
vészet. Dr. Kiss Áron életrajza. U. ott, 
1882. — 11. A magyar iskolajog alap-
elvei. Dr. Pauler Tivadar 50 éves böl-
csészettudományi jubileuma alkalmából 
kapcsolatban a jubilarius közoktatásügyi 
kormányzásának ecsetlésével, életrajzá-
val s irodalmi működése vázlatával. U. 
ott, 1883. — 12. A tanügyi életből, U. 
ott, 1885. — 13. Egyházpolitika a tan-
ügy terén. Tudósítások-, hozzászólások-, 
felhívások-, nyilatkozatok-, határozatok-
és emlékiratokban, intézkedések-, érte-
kezések-, levelek-, rendelkezések- és ujság-
czikkekben, Szegszárd, 1895. (és Bpest, 
1896.) — Szerkesztette az Ungarischer 
Schulbotét 1868-tól Schwicker Henrikkel, 
1873—87-ig egyedül; a Fröbel cz. neve-
lészeti szaklapot 1871-ben, öt számát 
(Szabó Endrével együtt); a Freier Bür-
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gert 1874—77.; g, Független Polgár cz, 
politikai napilapot 1874. február 14-től 
1875. szeptemberig; a Magyar Néptanító 
•czímű kéthavi folyóiratot 1873—74-ben 
•és a Magyar Paedagogiai Szemlét 1880-
tól 1888-ig Budapesten. — Németre for-
dította: a Néptanítók Lapját 1870 -73-ban; 
Molnár utazását Svájczban és Délmagyar-
országban 1873.; Aigner Alkotmányos 
Naptárát 1871-ben ; magyarra a kereske-
delmi kamara ipartörvényjavaslatát stb. 
— Kiadott egy bolgár helyesírástant, 
kalendáriumot, olvasókönyvet és kátét. 
— Álnevei: Sombereki, Krónikás és Szó-
kimondó (a Vahot-féle Napkeletben és 
a Magyar Paedagogiai Szemlében). 

Néptanítók Lapja 1869. 705., 1889. 23, 1890. 
273., 1892. 833. 1. — Kis Áron, Neve lés - és 
oktatástörténet k é z i k ö n y v e . Budapest , 1880. 
253. és M. Népi sko la i tanítás története 209. 
lap. — Magyar Lexikon (Somogyi ) . — Petrik 
Könyvésze te . — Verédy, P a e d a g o g i a i E n c y -
clopaedia. Bpest, 1886. 781., 892. 1. — Kisz-
lingstein Könyvésze te . — Magyar Könyvészet 
1895—96. — Pallas Nagy Lexikona XIV. 575.1. 
(Kiss Áron), II. Pótköte t 1904. 527. 1. 

Bili Nándor, gyakorló könyvelő, Rill 
János tanító és Jerney Erzsébet fia, szül. 
1855. febr. 19. Módoson (Torontálm.) ; 
14 éves korában került Nagy-Becskerekre, 
hol mint vaskereskedő inas kezdte pályá-
ját. A 60-as évek elején a pesti Fischer-
féle kereskedelmi iskolában fejezte be 
tanulását. Csak később sajátította el a 
magyar nyelvet és mint főkönyvelő Buda-
pesten, Balassa-Gyarmaton és Gráczban 
működött. Innét visszakerült Budapestre, 
hol 1885-ben alapította az első magyar 
könyvvitel berendezési és könyvvezetési 
vállalatát, mely alapján különösen az 
ipari üzletekben és mezőgazdaságokban 
a könyvviteli teendőket ott a helyszínén 
végezi. — Czikkei a Magyar Kereskedők 
Lapjában, a M. Pénzügyben és a Mol-
nárok Lapjában jelentek meg; czikke az 
Ungarischer Metallarbeiterben (1905. Die 
Calculation im Fabriksbetriebe). — Mun-
kája : A magyar könyvvitel rendszere 

hozzá tartozó fedvényekkel. Budapest, 
1894. . / . : . ; - . ' 

m. Könyvészet 1894. és önéletrajz i adatok. 

Rimai János L. Rimay. 
Rimanóczy Ferencz, róm. kath. nagy-

prépost, szül. 1749-ben Zemplén vár-
megyében; 1765-ben az egri seminari-
umba lépett és 1772-ben miséspappá 
szenteltetett fel. Segédlelkész volt Apáthin 
és Szántón, később egri tanár három 
évig, honnét főpásztora a kassai akadé-
miához nevezte ki hitszónoknak; majd 
fénszarui, utóbb kassai plébános és 
kolbai apát lett. Mint kassai plébános, 
a káptalan nagyprépostja s püspöki 
helyettes kanonok halt meg 1821. ápr. 
28. — Munkája: Divus Joannes apo-
stolus et evangelista, dioecesis Agriensis 
patrónus ut theologus, jurisprudentiae 
aequique cultor et auctor, sanae philo-
sophiae doctor et magister, sermone 
panegyrico celebratus, dum episcopalis 
schola Agriensis ejusdem divi tutelaris 
sui ad Portám Latinam martyrio coronati 
honores annuos solenni ritu instauraret. 
Anno reparatae salutis 1771, mense Maj o 
die 5-a. Agriae. 

Tudom. Gyűjtemény 1821. V. 113. 1. M. Sion 
1888. 784. 1. — Koncz Ákos, Egr i e g y h á z m e g y e i 
papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 209. 1. 

Rimanóczy József, remete szent Pál-
rendi szerzetes és theologiai tanár. — 
Munkája: Primátus romani pontificis 
adversus cl. Joannem Baumassen Lu-
theranum theologum Hallensem, iterum 
assertus a. p. Michale Szegedy e Soc. 
Jesu doctore theologo . . . auditoribus 
oblatus dum condutiones ex universa 
philosophia ad mentem doctoris angelici 
divi Thomae Aquitanis in Monasterio B. 
M. Virginis de Laad 1753. publice pro-
pugnaret. Praeside Casparo Gindl. Tyr-
naviae. 

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

Rimány István, ev. ref. prédikátor 
Liszszában (Csehország), hol hazájából 
Magyarországból oda költözve 1783-tól 
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fogva működött mint missionarius lel-
kész. — Munkája: Világ labirintusa és 
szív paradicsoma . . . melyet cseh nyel-
ven kiadott Komenius Ámos János. Mos-
tan pedig legelőször magyar nyelvre for-
dított . , . Pozsony, 1805. 

Prot. Egyh, és Iskolai Lap 1887. 41., 42. Sz. 
— Petrik Bibliogr. I , 432. 1. 

Rima-Szombati (Kis) István, ev. ref. 
theologiai tanuló Utrechtben. — Munkája: 
Exercitatio Theologica De Resurrectione 
carnis Pars IY. Quam Adspirante Summo 
Numine, Praeside D. Hermanno Witsio... 
publice defendere conabitur... Ultrajecti, 
M.DC.LXXXI. — Alkalmi verseket ír t : 
a Nagyari, Josephus, Disputatio Theologica. 
Leyden, 1677., Ferališ Ac Inopinaţi 
Occasus . . . U. ott, 1677,, Peregrinum 
Feretrum :. . . U. ott, I860., Solymosi, 
Michael, Dissertatio Theologico-Practica... 
U. ott, 1699. és Pelsőczi, Johannes, 
Dissertationes Historico-Philologico-Theo-
logicae... U. ott, 1699. cz- munkákba. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. K ö n y v t á r III. 2. 
rész 214. 1. 

Rimaszombati Mihály, a franekerai 
egyetemen tanult. — Alkalmi versei van-
nak a Vízaknai, Briccius Georgius, Dispu-
tatio Medica . . . Franeker, 1695. és Fel-
vinczi Stephanus, Disputatio Theologica... 
Frankfurt, 1695. cz. munkában. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. K ö n y v t á r III. 
2. rész. '•'.:•. -i. : 

Rimaszombati Sámuel, ev. ref. lelkész, 
erdélyi származású, Gyulafehérvárt ta-
nult, hol 1713f őszén senior és osztály-
tanító volt. Külföldre menvén, 1721. decz. 
4-én a franekerai egyetemre iratkozott 
be. 1724-ben tért vissza hazájába, a h o l 
mindjárt szatmári, 1729. székelyudvar-
helyi, 1734. marosvásárhelyi tanár, 1737, 
pedig gyulafehérvári lelkész lett. Meghalt 
1738-ban. — Munkái: 1. Dissertatio 
philol. theologica de lege asylorum mo-
saicorum. Franequerae, 1724. — 2. Ha-
lotti beszéd gyalakuti gróf Lázár Mária, 
Bethlen Sámuel éléte párja felett, 1732. 

május 25. Kolozsvár. — 3. Halotti 
predieatio, melyet gyalakuti Lázár Anna 
asszonynak Korda László ur kegyes 
özvegyének utolsó tisztességtételének al-> 
kalmátosságával mondot t . . . Kenteleken 
szent Jakab hava 17. napján 1735. U. 
ott, 1736. (Vásárhelyi András gyászbeszé-
dével együtt.) — 4. Halotti beszéd Bánffy 
György felett 1735. decz. 18. U. ott, 1736. 
— 5. Halotti beszéd Bonyhai Simon 
György püspök felett, 1737. szept. 29. 
U. ott, 1738. — Kéziratban maradt Theo-
logiája. 

Petrik Bibl iogr. — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i 
Ismeretek Tára III. 153. h — Köblös Zoltán, 
Halotti beszédek. Kolozsvár , 1905. 

Rimavsky János. — Munkái: 1. Slo-
venskje povesti. Zwasok. I. Lőcse, 1845. 
(Tót elbeszélések.) — 2. Iskry. Turócz-
Szent-Márton, 1889. (Szikrák. Költemé-
nyek 1843—57. Szerző kőnyom, arczk.) 

Petrik Bibl iogr. 

Rimay János (alsó sztregovai és rumai), 
'költő és államférfi, valószínűen R. 
György (literátus) és Madách Krisztina 
birtokosok fia, született 

fr-köaött (fiftásote-'-sgerrntf 1573-ban}- Alsó-
Sztregován (Nógrádmegye). Jó nevelés-
ben részesült s a gráczi és bécsi egye-
temeken tanult. Iskoláinak befejezése 
után, 1587 körül ecsedi Báthory István 
országbiró vette udvarába, hol alkalma 
volt a fegyverforgatást és vitézi gyakor-
latokat elsajátítani; ott nagyúri ismeret-
ségbe jutván, Erdélybe ment és ott töl-
tötte a fejedelmek udvaránál s táborai-
ban élete legnagyobb részét, Báthory 
Zsigmond 1594. írt hadi daláért kedvelte 
meg s vitte magával udvarához, való-
színűleg mint énekes apródot, de hadi 
szolgálatra is. 1605. április elejétől fogva 
Bocskay István udvarában és zászlói 
alatt mint főkomornyikot találjuk, ki 
mellett gyorsan haladt előre a bizalom 
és kitüntetések u t j án ; előbb titkár,, maj d 
kamarás vagy kincstárnok s utóbb belső 
tanácsos és a fejedelem megbízottja a 
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zsitvatoroki békekötésnél. Ez időben háza-
sodott meg, nőül vette Ághy Orsikot 
(Orsolyát) és miután az uj királytól II. 
Mátyástól sok jót várt az ország, R. is 
ennek szolgálatába állott, de midőn új 
sérelmek érték az ország és vallás sza-
badságát, Bethlen Gáborban találta fel 
hazafias reményei eszményképét s ennek 
ajánlotta fel kitűnő tehetségeit, kinek meg-
bízásából a diplomatiai szolgálatok egész 
sorát végezte. 1608-ban Törökországban 
járt követségben, 1609. a budai pasánál, 
1619-ben ismét a portánál járt mint a 
fejedelem küldötte, hadi segélyt szorgal-
mazva; ugyanannak képviselője volt 
Lipthay Imrével a soproni országgyűlésen, 
az ott összegyűlt karokkal való alkudo-
záson és annak bizalmi embere a szőnyi 
békekötésnél és a beszterczebányai gyű-
lésen. E fontos politikai és diplomatiai 
szereplés mellett soha sem szűnt meg a 
tudományokat és irodalmat művelni, s 
különösen kitűnő egyházi és lyrai költő 
volt. Balassi Bálinthoz szoros barátság 
kötötte s ennek költészete Rimayt is 
lelkesítette. E baráti összeköttetés és 
rokonszenv Balassi haláláig folytonosan 
tartott. Balassi halálára ír ta: Bocsásd 
szent lelkedet cz. énekét. Munkái is a 
Balassiéval együtt jelentek meg. Meg-
halt 1632-ben Sztregován és ott is van 
eltemetve; egy korán elhalt fia János 
és egy leánya Mária (Duló Gáborné) 
maradt u tána; a Rimay család ki-
halt. — Munkái: 1. Generoşi ac Magnifici 
Domini Valentini Balassa de Gyarmath, 
ad Castra Strigoniensia iter et procinctus... 
Az Nagysagos Gyarmati Balassa Balintnac 
Esztergám ala való keszületi, keszületi-
ben való Imádsága, s- Mit példázott lé-
gyen az ő Feiér vörfölyes Kamokából 
tsináltatott Zászlóia, kin Hárpháiával 
Dauid Király vagyon térdén telepedve 
öszue fogott s- fel emelt ket kezeiuel. Ad 
notam : Botsásd meg Wr Isten Iffiuságom-
nac vétkét. (Bártfa, 1598 előtt.) — 2. Az 
Néhai tekintetes és Nangos vitéz Urnák. 

Gyarmati Balasi Balintnak s amaz jó 
emlekezetü Istenben bóldogul ki-múlt Néhai 
Nemzetes Rimai Jánosnak az haza fiá-
nek, és a Magyar Nyelvnek két ékessé-
gének Istenes Éneki. Mellyet... egynehány 
új énekekkel és Imádságokkal ki bocsá-
tott... Bártfa, 1632—35 körül. (Egy pél-
dánya sem maradt fenn. IJ. ott, 1635— 
40 közt a marosvásárhelyi ref. coll. 
könyvtárában, Lőcse, 1640 körül, egy 
példánya sem maradt fenn ; Várad, 1640 
körül, egy példánya sem ismeretes. U. 
ott, 1640—1660 között, m. n. múzeumi 
töredék; U. ott, 1640—1660 között, egy 
példánya sem ismeretes ; 1652 ? U. ot t ; 
egy példánya sem ismeretes; Kassa, 
1665., a székesfejérvári püspöki könyv-
tárban ; Lőcse, 1670. b. Radvánszky Béla 
sajókazai könyvtárában ; Pozsony, 1676., 
Kolozsvár, 1677., Bártfa, 1679., Kolozs-
vár, 1681., Lőcse, 1683., Kolozsvár, 1691., 
Debreczen, 1692., Lőcse, 1693., U. ott. 
1700-, Kolozsvár, 1701., Debreczen, 1702., 
Hely n., 1702., Lőcse, 1704., U. ott, 1710., 
egy példánya sem ismeretes, és 1720., Buda, 
1728., Pozsony, 1730., Lőcse, 1730., egy 
példánya sem ismeretes, Kolozsvár, 1731., 
Debreczen, 1738., Buda, 1741., egy pél-
dánya sem ismeretes, Debreczen, 1744. 
két kiadás, Pozsony, 1776, egy példánya 
sem ismeretes, Vácz, 1777., Pozsony, 
1790. és év n. XVIII. század, hely és év 
n. XVIII. száz., egy példánya sem isme-
retes, czímlap nélkül, XVIII. századi ki-
adás czímlap nélkül, Pozsony és Pest, 
két kiadás 1806., Bpest, 1879). — 3. Alsó-
sztregovai és rimai Rimay János állam-
iratai és levelezése. A M.T. Akadémia tört. 
bizottságának megbízásából szerk. Ipolyi 
Arnold. Bpest, 1887. (Ipolyi halála után 
Szilágyi S. írt élőszót hozzá. Ism. Száza-
dok.) — 4. Rimay János munkái: A 
Radvánszky és sajókazai codexek szövege 
szerint kiadja báró Radvánszky Béla. 
Bpest, 1904. (Előszó. Szerelmes versek, 
27 darab; Az Nagysagos Gyarmati Balassa 
Balintnac Esztergomba való keszületi, 7 
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db ; Vitézi enekek 5 db; Oktató költemé-
nyek 28 db; Istenes énekek 33 db; Köl-
temények Cato bölcs mondásai alapján 
17 db; Cato Distichonainak magyar fordí-
tása I. könyv; Prózai munkák : Rimay 
előszava Balassa Bálint verseihez; Rimay 
ajánló levele Darholcz Kristófhoz, töre-
dék ; Balassa Bálintról, töredék ; Rimay 
János naplója a szőnyi békekötés tárgya-
Iásáról,1627_máj. 25.—aug. 1.; Orvosság 
a dögös pestis halálban; nagypénteki 
meditatio; Az Istenes és oktató éne-
kek magyarázata ; A paráznaságról ; R. 
levelei Thurzó Györgyhez,Thurzó Szanisz-
lóhoz, Thurzó Imréhez, Madách Gáspár-
hoz, Reőty Orbánhoz. Függelék : Balassa 
és Rimay «Istenes énekei»-nek biblio-
graphiája összeállította dr. Dézsi Lajos). 
— Levelei: Ferenczfy Lőrincz udvari 
titkárhoz Nagyszombat, 1613. nov. 25. 
(Irodalomtörténeti Közlemények 1899.), 
Berger Illéshez 1609. máj. 26. (Uj M. 
Múzeum 1853.1.), Koháry Péterhez (Száza-
dok 1870.), még egy levele (U. ott). — 
Nevét Rimaj-nak írta. 

Czvittinger, Spec imen 31<5. lap. — Bod, M. 
Athenas 232. 1. — Horányi, Memoria III. 180. 
1. — Uj Hl. múíeum 1851—52. 1. 148., 1853. I. 105., 
492. (Ipolyi) . — Pesti Napló 1855. I. 48. SZ. 
(Ipolyi Arnold) , 1863. 80. sz . (Jámbor Pál). — 
Ferenczy és Danielik. M, í rók I. 391. 1. — 
Budapesti Szemle 1858. 33. 1. 1878. XVI. 10. 1. 
— .1/. Tört. Tár XI. 1862. 238. 1. (Szülei, N a g y 
Iván). — Nagy Iván, Magyarország Családai' 
IX. 753. 1. — Századok I. 1867. 325., II. 572., 
590. 1. — Pesty Frigyes, Vi lágtörténelem nap-
iai. Pest , 1870. I. 91. 1. — Losonczi Lapok 
1874. 24—27. 1. fConcilia). — Szinnyei Reper-
tóriuma T Történelein. Bpest , 1874. — Toldy 
Ferencz, Összegyűjtöt t munkái 111. 89. 1. — 
Szabó Károly. R é g i Magyar Könyvtár Buda-
pest , 1879. I. 701. 1. — Fülöp E. A., Rimai 
János és Ben iczk i Péter. Kolozsvár , 1879. 
— Figyelő XI. 1881., XXIV. 1888. (Váczy Já-
nos). — Petrik Bibl iogr. — Irodalomtörté-
neti Közlemények 1894., 178—183. 1., 1898. 1901. 
— Pallas Nagy Lexikona XIV. 577. 1. — Evang. 
Egyház és Iskola 1898. — Szenczi Molnár Albert 
naplója, l e v e l e z é s e és i rományai . Jegyze-
tekkel el látta Dézs i Lajos Bpest , 1898. 66. 1. 
— .)/. Könyv-Szemle 1902., 1904. — Beöthy 
Zsolt, Képes Irodalomtörténet . 2. k iadás . 

Bpest , 1900. (Erdélyi Pál . Névalá irás-hason-
mással és czimerrajzzal .) . — B. Radvánszky 
Béla, R imay J á n o s szerelmes versei . Bpest , 
1904. és Rimay barátsága. Bpest, 1904. — 
Egyet. Philol. Közlöny 1904. 518. 1. 

Rimeg Ödön, róm. kath. főgymnasiumi 
tanár Marosvásárhelyt 1893 óta, hol a 
latin és magyar nyelvet és irodalmat 
tanítja, szül. 1868-ban Baczán (Szolnok-
megye). — Czikke a marosvásárhelyi kath. 
főgym. Értesítőjében (1894. A rómaiak 
lantos költészete a legrégibb időktől Hora-
tiusig, ism. Egyet. Philol. Közlöny 1895). 
— Munkája: Újabb lyriJcus költemények. 
Marosvásárhely, 1903. (Ism. Székelység 
155. sz.). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 140. 1. — Marosvásár-
helyi kath. főgymnasium Értesítője 1894. 46., 
1895. 109. 1. 

Rimely Károly, theologiai doktor, 
beszterczebányai püspök, szül. 1825. febr. 
4-én Esztergomban ; gymnasiumi tanul-
mányait itt és mint az jEmericanum nö-
vendéke Pozsonyban végezte. 1840-től a 
bölcseletet Nagyszombatban, a theologiát 
1842-től Bécsben hallgatta. Pappá szen-
teltetett 1848. jún. 21. A beteg dömösi 
plébánost segítette egy ideig, azután káp-
lán volt Patakon és 1849-től Budán a 
Krisztinavárosban, hol a vár ostroma 
alatt is jelen volt. 1850-ben tanulmányi 
felügyelő lett a bécsi Pazmaneumban. 
Az 1852—53. tanév végétől az egyház-
történelem és jog tanszékén működött 
az esztergomi papnevelőben; egyszer-
smind házasságvédő és zsinati vizsgáló 
volt. 1860-ban pazmaneumi aligazgató, 
majd ideigl. igazgató, egyszersmind pápai 
t. kamarás is lett. 1867. márcz. 16. po-
zsonyi kanonokká neveztetett ki. 1868. 
márcz. Rudolf trónörökös, Gizella és 
Klotild főherczegnők magyar nyelv- és 
irodalom tanára és 1870-ben Üdvözítőről 
nevezett lekéri valóságos apát lett. 1876. 
jan. 17., midőn a trónörökös és főher-
czegnők tanítását befejezte, a Lipót-rend 
lovagkeresztjét kapta. 1889. április 28-án 
pozsonyi városi plébánosnak választatott 
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meg. 1892-ben a pápa házi főpapjai közé 
sorozta. 1893. máj. 23. beszterczebányai 
püspökké nevezte ki a király. 1898-ban 
ülte áldozópapságának 50 éves évforduló-
ját, mely alkalommal a király a Ferencz 
József-rend nagykeresztjével és sajátkezű 
üdvözlő levelével tüntette ki. A törté-
nelmi társulat alapítója 165 frttal. Meg-
halt 1904. jan. 13. a garamszentkereszti 
kastélyában. — Czikkei az 50-es évek 
elején a Religióban papi nevelésről s 
egyéb napi kérdésekről, (1853. I. Töredék-
eszmék a kegyszerfélékről); a Családi 
Lapokban (1853. Dömös, történeti adatok 
után); az István bácsi Naptárában (1856. 
Esztergom); a Pázmány-Füzetekben (1857, 
1859. fegyházi beszédek); a M. Államban 
(1884. a pozsonyi közművelődési egye-
sület ülésén tartott elnöki beszéde); a 
Vasárnapi Újságban (1896. 51. sz. Rudolf 
trónörökös neveltetéséről); az Egyetemes 
M. Encyclopaediának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. Egyházi beszéd szent István 
király ünnepére. Mondotta Bécsben 1861. 
Kisasszony hava 25. a nt. Kapuczinus 
atyák templomában. Bécs, 1861. — 2. 
História collegii Pazmaniani, quam ex 
tabulariis conscripsit. U. ott, 1865. (A 
bécsi egyetem 500 éves jubileuma alkal-
mából. Ism. M. Sión.) — 3. Egyházi 
beszéd, melyet szent István, Magyarország 
első apostoli királyának ünnepén Bécs-
ben a nt. Kapuczinus atyák templomá-
ban 1865. kisasszony hava 20. mondott. 
U. ott, 1865. — 4. Capitulum insignis 
ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. 
Martinum ep. olim SS. Salvatorem. Instar 
manuscripta. Posonii, 1880. — 5. Adalék 
a Magyar Sión 1880-iki évfolyamához. 
U. ott, 1881. (Előbbeni munkája meg-
támadtatván Knauz Nándor által a M. 
Sionban, írta ezen védelmet; erre Knauz 
válasza. Bpest, 1881.) — 6. Geistliche 
Antrittsrede gerichtet aus Anlass seiner 
feierlichen Installation an die Gläubigen 
seiner Diöcese am 14. September 1893. 
U. ott. — 7. Egyházi beszéd, melyet 

ünnepélyes beigtatása alkalmából megyéje 
híveihez intézett. 1893. szept. 14. U. ott, 
— 8. Az esztergomi nagyboldogasszony... 
Beszterczebánya, 1900. 

Némethy Lajos, D i c sbeszédek . Bpest , 1881. 
21., 22. 1. és Series Parochorum. Strigonii , 
1894. 896. 1. — M. Sión 1886. 842., 1890. 263.1. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Századok 
1892. 117. 1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i írók 
Csarnoka. N a g y s z o m b a t , 1893. 4^7. 1. — 
Képes Családi Lapok 1893. 26. SZ. arczk. — 
Budapesti Hirlap 1893. 155. SZ. — Vasárnapi 
Újság 1893. 24. sz. arczk. , 1904. 3. arczk. 4. 
SZ. (Nekr.) — Pallas Nagy Lexikona XIV. 578., 
XVIII. 509. 1. — Budapesti Hirlap 1898. 175., 
1904«. 14. SZ. — Beszterczebánya és Vidéke 
1898. jún. 30. (Külön kiadás . ; — Sturm Albert, 
Országgyűlés i Almanach. Bpest , 1901. 25. 1. 
— Uj Világ 1902. 42. sz . arczkép. — 1904 : M. 
Állam 10. SZ. 

Rimely Mihály {János), theologiai 
doktor, pannonhalmi főapát, csász. kir. 
tanácsos, a Szent István-rend lovagja, a 
«kath. religió»-ról cz. római akadémia 
tagja, szül. 1793. márc.23. Esztergomban, 
a gymnasium végeztével 1811. okt. 31. 
a szent Benedek-rendbe lépett; a bécsi 
egyetemen a theologiát hallgatta s 1818. 
szept. 8. felszenteltetett. 1818—19. tanul-
mányi felügyelő volt Győrött, 1819-től 
a pozsonyi fögymnasium tanára, 1822-től 
1830-ig Pannonhalmán az egyházjogot 
és történelmet adta elő, 1830—39-ig kő-
szegi gymnasiumi igazgató s a rendház 
főnöke, 1839—42-ig pedig a pozsonyi 
akadémia hittanára volt. 1842-ben válasz-
tatott meg pannonhalmi főapáttá, mely 
méltóságában 23 évig működött. Meghalt 
szélütés következtében 1865. márcz. 8. 
Pannonhegyen. — Munkája : Dal, mely-
lyet főm. herczeg Rudnay Sándor urnák 
beiktatására szentelt. Esztergom. 1820. 
— Kézirati munkái: Közönséges házas-
sági egyházi törvény, alkalmaztatva a 
magyar ker. katholikus anyaszentegy-
házra 1832—36. 4rét 3 kötet; A szent 
Márton püspökről czímzett pannonhegyi 
sz. Benedeki főapátság eredete Magyar-
országban 1860. 4rét: Scythák, hunnok, 
magyarok történelme 1862. 4rét. 
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31. Sion 1865. 240. 1. ( í íekr.) . — Figyelő VI. 
1879. 390. 1. — Scriptores Ordinis S. Bene-
dict!. Vindobonae, 1881. 377. 1. — Zelliger A., 
E s z t e r g o m v á r m e g y e i irók. Bpest , 1888. 183. 
1. — Petrik Bibl iogr. és gyászje lentés . 

Rimler Gyula, cs. és kir. nyug. udvari 
és miniszteri titkár a külügyminisztérium-
ban, szül. 1847-ben Apponyi György gróf 
kis-kondorosi pusztáján Békés m., ho] 
atyja R. Pál jószágigazgató volt; a gym-
nasium VI osztályát Szarvason, a VII. 
és VIII. Pozsonyban járta ; a jogot két 
évig Pesten, egy-egy évig Bécsben és 
Párisban hallgatta ; azután Farkas föld-
birtokosnál, kivel Párisban ismerkedett 
meg, nevelősködött, mikor b. Wenckheim 
Béla pártfogásával a külügyminisztérium-
ba jutott, a hol szépen haladt; azonban 
könnyelműsége miatt elbocsátották hiva-
talából és erre Bécsből hazatért Magyar-
országba. Budapesten a függetlenségi 
képviselőknél keresett összeköttetést s 
leginkább Eötvös Károlylyal, Károlyi 
Gáborral és Pázmándy Dénessel barát-
kozott, a kinek ajánlatára később Párisba 
költözött. Ott Madame Adam Revue 
Nouvelle cz. lapjánál nyert fordítói alkal-
mazást. Párisban érlelődött meg benne 
a magyar-orosz-franczia szövetség esz-
méje. Többször jött ezért Budapestre és 
nagyban tárgyalt a függetlenségi politi-
kusokkal. Ezután a cseh pánszláv comité 
szolgálatába lépett és mint politikai ügy-
nök szerepelt. Meghalt 1905. febr. 7. a 
bécsi kórházban. — Sensatiós czikkei a 
Pesti Naplóban jelentek meg. —• Munkái: 
1. Nyilt levél Kossuth Lajos nagy hazánk-
fiához. Bpest, 1894. — 2. A franczia-
orosz-osztrák-magyar szövetség. szüksé-
gessége. Titkos diplomatiai tárgyalá-
sok Delcassé ' FrancziaorSzág külügy-
minisztere és magyar hazafiak között 
(1899—1901). Ugrón Gábor eredeti leve-
leivel. írta és a francia eredetiből ford, 
a szerző. U. ott, 1901. — 3. O kir. fel-
sége I. Ferencz József Magyarország 
apostoli királyához legalázatosabb nyilt 
levél. U. ott, 1903. 

Pesti Napló 1894. 230. sz. (Atyja levele , tiá-
nak életrajzával) . — .11. Könyvészet 1901. 26. 
SZ. — 31. Állam 1905. 32. SZ. — Vasárnapi 
Újság 1905. 7, sz. (Nekr.). 

Rimler Károly, ág. ev. tanító. — 
Czikkei a M. Prot. Egyh. és Iskolai Fi-
gyelmezőben (I. 1870. Egyház és iskola, 
1871. könyvism.). — Munkája: Abc és 
olvasókönyv. Ag. hitv. ev. elemi iskolák 
számára. Pest, 1860. 

Petrik B ib l iogr . 

Rimler Károly, nagyváradi polgár-
mester. — Munkája : Ünnepi beszéd, fel-
olvasta Nagyvárad város új székházának 
megnyitási ünnepélyén. Nagyvárad. 1904. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Rimler Pál, földbirtokos Békésmegyé-
ben, hol a megyei gazdasági egylet vá-
lasztmányi tagja. — Czikkei a Gazdasági 
Lapokban (1859. Jöjjünk tisztába a 
trágyaeregetési mód iránt, 1860. Az őszi 
ugarlás árnyoldalai az alföldön); a Békés-
megyei Közlönyben (1876. 2. sz. Megyénk 
sajtóügye, 4. sz. Hogyan is áll megyei 
sajtóügyünk, 1887. 50. 51. sz. Adalékok 
a békésmegyei gazdasági egylet történe-
téhez). 

A ni. n. m ú z e u m i h ir lapköuyvtár példá-
nyairól. 

Rinaldi Péter C. Antal, orvosdoktor, 
fiumei származású. —Munkája: Disser• 
tatio inaug. medico-practica de phthisi 
laringea et tracheali. Vindobonae, 1829. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ring Adorján, gróf Andrássy György 
gazdatisztje. — Munkája : Népszerű és a 
gazdaság minden ágaira vonatkozó mezei 
gazda naptára az uradalmak tisztjei szá* 
mára. Egy a marhavészt távoztató s el-
űző rövid jegyzettel. Bpest, 1875. (Falusi 
Könyvtár XVI.). 

Szinnyei Könyvésze te . 

Ring Ármin, bölcseleti doktor, főreál-
iskolai tanár, szül. 1850. márczius 31-én 
Német-Bogsánban (Krassóm.); gymna-
siumi tanulmányait Lúgoson és Szegeden 
végezte. 1868—71-ig a bécsi egyetemet 
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látogatta. 1873-ban a budapesti egyetem 
vegytani intézetének ösztöndíjas növen-
déke volt. 1875. okt. 18. bölcseleti dok-
torrá avattatott a budapesti egyetemen, 
1875—77-ig az egyetem vegytani tanszé j 

kének tanársegéde volt. 1876. deczember 
5-én Budapesten nyert tanári képesítést 
a vegytan- és természetrajzból. 1877. 
jún. 28. a budapesti YIII. kerületi köz-
ségi főreáliskolához rendes tanárnak vá-
lasztatott ; 1879-től egyszersmind a József-
műegyetem magántanára volt. Meghalt 
1888. márcz. 3. Budapesten. — Czikkei a 
Természettud. Közlönyben (1879. A chlor 
elemiségének kérdéséhez, 1882. Ásvány-
gyapot, Uj elemek, A viz-molekulák és 
hidrogén-atomok absolut súlya, 1883. A 
világító kőről és festékről, 1884. Magyar-
nyelvű kísérleti és elemző chemiák); a 
Vasárnapi Újságban (1880. Mérgek a 
régieknél); a budapesti VIII. kerületi 
főreáliskola Értesítőjében (1882. Uj ele-
mek). — Munkái: 1. A methylaether 
vízre vonatkozó elnyelési tényezői. A 
bölcs.-tudori fok elnyerése végett a buda-
pesti tudományegyetem bölcsészeti kará-
hoz benyújtotta. Bpest, 1875. — 2. A 
minőleyes elemzés alapvonalai felsőbb 
tanintézetek használatára. U. ott, 1879. 
— 3. Bevezetés a mennyileges vegyelem-
zés módszereibe. Felsőbb tanintézetek 
számára, valamint magán használatra. 
U. ott, 1880. — 4. A világító kőről. U. 
ott, 1883. (Népszerű természettud. Elő-
adások 38.) — 5. A fotografozásról. U. 
ott, 1884. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szily Kálmán, A 
kir. J ó z s e f - m ű e g y e t e m tanárai és hal lgató i . 
Bpest, 1883. 11. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete és gyász je l en té s . 

Ring Ede, kereskedelmi ülnök az aradi 
kir. törvényszéknél. -— Munkája: Reise-
Skizzen aus der südungarischen Pracht-
gegend. Pancsova, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Ring Mihály, bölcseleti doktor, kir. 
akadémiai rendes és egyetemi magán-

tanár, a Kisfaludy-társaság kültagja, szül. 
1848. júl. 10. Német-Bogsánban (Krassó-
megye); eleintén pap volt, de 1870-ben 
ezen pályát elhagyva, 1871-ben tanárvizs-
gálatot tett és bölcseletdoktori oklevelet 
nyert és a budai főreáliskola helyettes 
tanára lett, 1875. július 18-tól a classica-
philologia és a német nyelvészet s iro-
dalomtörténet rendes tanára volt a 
pozsonyi akadémián. 1872-ben a görög 
lyrai költészet magántanára lett a pesti 
egyetemen. A Kisfaludy-társaság 1873-ban 
választotta kültagjának. Meghalt 1888. 
nov. Pozsonyban. — Czikkei a Tanár-
egylet Közlönyében (1871. B. Modestow, 
Der Gebrauch der Schrift unter den röm. 
Königen, ism.); a Zeitschrift für d. österr. 
Gymnasienben (1872. Kritisches zu Cor-
nelius Nepos) ; az Ungarischer Lloydban 
(1873. 36. és köv. sz. Die Frauengestalten 
der ungarischen Dramatik); a Nyelvtud. 
Közleményekben (XII. 1874. A Catull-
codexekről, A régibb görög regényről, A 
nemzeti múzeum. Orosius-codexéről, há-
rom akadémiai előadás); az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben (XII. Apollonius 
kiadásához hibaigazítás). — Munkái: 1. 
Taciţi Agricola, magyar értelmezéssel. 
Pest, 1871. (Görög és latin remekírók 14.) 

— 2. Taciţi Germania, magyar értelme-
zéssel. U. ott, 1871. (Görög és latin remek-
írók 15.) — 3. Adalékok Pindar tropiká-
jához. U. ott, 1871. (Különny. az Orsz. 
Középiskolai Tanáregylet Közlönyéből. 
Németül. U. ott, 1873.) — 4. Cornelius 
Nevos. Nipperdey és Siebelis-Jankovius 
nyomán magyarázta. U. ott, 1872—73. 
Két füzet. — 5. Ban Marót. Tragödie in 
5 Aufzügen von Michael Vörösmarty. 
Metrisch übersetzt. U. ott, 1872. (Drama-
tische Meisterwerke der Ungarn I.) — 
6. Bericht über die Curtius-Handschriften 
des. ung. Nationalmuseums. Bpest, 1873. 
— 7. Altlateinische Studien. Pressburg u. 
Leipzig, 1882. (Das Arvallied und die 
Sadischen Fragmente. Zur Semasiologie 
der indogermanischen Stammbildung 
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Beiträge zur Erklärung des Templum von 
Piacenza.) — 8. História Apollinii regis 
Tyri e codice Parisino 4955 edidit et 
commentario critico instruxit. Posonii, 
1888. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny.) 

Kisfaludy-Társaság Evlapjai. Uj F. VIII. 
13. lap. — iiloenich-Vutkovich, Magyar í rók 
Névtára . P o z s o n y , 1876. 515. lap. — Ortvay 
Tivadar, Száz é v egy hazai fő iskola életéből . 
Bpest , 1884. 171. 1. — Petrik Könyvésze te . — 
1888 : Pozsonyvidéki Lapok 196., Nemzet 276., 
330. SZ. (Sturm A.) — Egyetemes Pkilologiai 
Közlöny XIII. 1889. 170. 1. — Horváth Ignácz, 
A budapest i kir. m. tud. -egyetem bölcsészet i 
karának irodalmi munkássága . Bpest , 1896. 
376. 1. 

Ring Móricz, hirlapíró és szerkesztő, 
szül. 1849. július 22. Győrött. A bécsi 
Tagespresse szerkesztőségébe lépett; mi-
dőn ezen hirlap 1871-ben a franczia ba-
rátság szinezetét vette fel, a Deutsche 
Zeitung kötelékébe lépett és ott műkö-
dött több évig, míg nem a Neues Wiener 
Tagblatt szerkesztője lett; ezen lapba 
csaknem kivétel nélkül politikai czikke-
ket ír és a Grazer Tagespostnak is leve-
lezője. 

Eisenberg, Ludwig, Das geisţ ige W i e n . 
W i e n , 1893. I . 453. i 

Ringenbach M. József, orvosdoktor, 
pesti származású. — Munkája: Orvos-
tudori értekezés. A nő élet-, kórtani s 
orvos-rendőri tekintetben. Pest, 1846. 

Rupp, Beszéd 165. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete . 

Rink Frigyes. — Munkája : Worte des 
Herzens aus der Quelle treuer Unter-
thanenliebe Ihrer Majestät der Kaiserin 
von Oesterreich Caroline Auguste zur 
hohen Krönungsfeyer als Königin von 
Ungarn gewidmet. Pressburg, 1825. 
(Költemény). 

Petrik B ib l iogr . 

Ripka Ferencz, a Ganz- és társa 
részvény-társaság igazgatósági főtitkára, 
R. Antal, .báró Sina Simon, később a 
korona - uradalom erdésze Gödöllőn és 
Skalka Mária fia, szül. 1871. szept. 1. 
Isaszegen; középiskolai tanulmányait a 

budai II. ker. főreáiskolában végezte, 
majd technikai tanulását abban hagyva, a 
jogi fakultásra iratkozott be. 1893-ban a 
Magyar Újság munkatársa lett; még 
ugyanazon évben az akkor megindult 
Hazánk szerkesztőségébe lépett; 1894. 
jún. 1. óta pedig a Ganz és társa r. t. 
tisztviselői közt foglal helyett. — Ganz-
gyári alkalmazása óta sok czikke jelent 
meg a vidéki és közgazdasági lapokban. 
— Munkái: 1. Kegyelet. Honvéd album. 
Bpest. 1890. — 2. Egyházpolitikánk és a 
közvélemény. U. ott, 1894. — 3. Gödöllő 
a királyi család otthona. Számos képpel. 
U. ott, 1896. (Ism. Vasárnapi Újság 45. 
sz., Németül: ford. Rovara Frigyes.Wien, 
1898.). — 4. Mechioart-Album. U. ott, 
1899. — 5. Erzsébet királyné Gödöllőn 
1867—1897. Emlékkönyv a gödöllői Er-
zsébetszobor leleplezési ünnepére. Számos 
képpel. U. ott, 1901. (Ism. Vasárnapi 
Újság 20. sz. Németül: ford. Rovara 
Frigyes). 

M. Könyvészet 1891., 1896-, 1900. — Vasárnapi 
Újság 1901. 20. sz. arczk. és Erdélyi Zoltán 
s z í v e s köz lése . 

Rischel Ágost. — Munkája : Őstörté-
netünk néhány fontos kérdéséről. Pest, 
1846. (Különlenyomat a Reguly-Album-
ból). 

A m. n. múzeumi könyvtár pé ldányáról . 

Risdörffer Ferencz (Izdenczy), orvos-
doktor, szül. 1809. jan. 12. Brassóban; 
tanult szülővárosában és Bécsben; 
sebész-főorvos volt a Koltza-kórházban 
Bukarestben, hol 1849. máj. 12. meghalt. 
— Munkája: Tabellarische TJebersicht 
der Arzneimittel nebst Angabe der ge-
bräuchlichsten Synonima, der Anwen-
dungsweise, Dosis und Taxe derselben, 
bearbeitet nach der Arzneilehre des 
Hrn. Prof. Dr. Med. Carl D. Schroff und 
dem pharmacologischen System des 
Hrn. Prof. Ph. Carl Hartmann. Mit einem 
Anhange, enthaltend .die Ordinations-
Norm der Kranken-, Armen- und Ver-
sorgungs-Anstalten, sowie über 500 Vor-
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schriíten, der bekanntern und gebräuch-
lichem zusammengesetzen Arzneimittel. 
Ein Hilfsbuch für angehende Aerzte und 
Wundärzte bei der Vorbereitung zu den 
Prüfungen, bei dem Besuche der Kliniken 
und im Anfange der praktischen Lauf-
bahn. Wien. 1839. (Latin czímmel is. 2. 
bőv. kiadás. U. ott, 1847.). 

ľrausch, Schri f ts te l ler-Lexikon III. 116. 
1. — Gusbeth, Das San i tä t swesen in Kron-
stadt. Kronstadt, 1884. 111. 1. 

Riser Bertalan, ág. ev. lelkész, felső-
ausztriai származású; Hornban tanult és 
a tübingeni egyetem hallgatója volt, hol 
egyszersmind lelkészszé avatták; előbb 
pap volt Rappotensteinban, azután Bazin-
ban (Pozsonym.) — Az 1641-ben elhalá-
lozott barátja Hueber fölött gyászbeszé-
det mondott., mely Klein szerint Nürn-
bergben nyomtatásban is megjelent. 1652. 
van még róla említés. 

Klein, Nachrichten II . 426. 1. 

Risinger Eusebius. — Munkája: Po-
sitiones ex scientia commerciorum, rei 
aerariae et stylo curiali, quas in reg. 
academia Cassoviensi anno 1797. ex 
institutionibus . . . propugnandas suscepe-
runt Franc. Nagy, Jos. Ragályi. Cassoviae. 

Pelrik Bibl iogr. 

Riskó Ignácz (huszthi), nyug. minisz-
teri tanácsos, szül. 1812-ben Csengerben 
(Szatmárm.); tanulmányainak elvégzése 
után Szatmármegye aljegyzője, majd fő-
jegyzője, 1848—49-ben a csengeri kerület 
országgyűlési képviselője s Petőfinek egyik 
legjobb barátja volt. A szabadságharcz 
után egy ideig fogságot is szenvedett. Az 
50-es évek végén mint a kataszter igaz-
gatója működött. A magyar kormány 
megalakulásakor a pénzügyministeriumba 
titkárnak nevezték ki. 1885-ben mint 
miniszteri tanácsos nyugdíjba vonult. 
Meghalt 1890. okt. 22. Budapesten 78. 
évében. — Költeményeket írt a Rajzola-
tokba (1836); az Athenaeumba (1839— 
41); az Emlénybe (1840—41., 1843); a 
Nemzeti Almanachba (1841); a Regélő 

Pesti Divatlapba (1842—43); a Pesti 
Divatlapba (1844, 1846); az Életképekbe 
(1844—45); az Aradi Vészlapokba (1844) 
és czikkeket, beszélyeket az Életképekbe 
(VII. 1847. Gondolatok az időről) és a 
Hölgyfutárba (1858—1859. eredeti be-
szélyek.) 

Nagy leán, Magyarország Családai IX. 756. 
lap. — Toldy Ferencz, A m a g y a r nemzet i 
irodalom története Pest , 1865. 377. lap. — 
Fővárosi Lapok 1879. 29., 1890. 294.. 299. Sz. 
(Lauka Gusztáv.) — 1890: Egyetértés *92. sz. , 
Vasárnapi Újság 43. sz . (Nekr.) és g y á s z -

je lentés . 

Riskó Sándor (zsanapi és kövesligeti), 
megyei szolgabíró s árvaszéki nap-
díjas ülnök ; a szabadságharcz alatt me-
gyei hivatalt viselt Biharmegyében; a 
szabadságharcz után újra megyei szol-
gálatba lépett és egy ideig a nagyszalon-
tai járás szolgabirája volt. Meghalt 1895. 
októberben Nagyváradon 71 éves korában. 
— A hajdani Biharnak volt felelős szer-
kesztője 1876—78-ig Nagyváradon, melybe 
sok czikket ír t ; ezután a kormánypárt 
közlönyévé lett Nagyvárad szerkesztősé-
gébe lépett, mint e lap vezérczikkírója. 

1895 : Pesti Hirlap 273. SZ., Egyetértés 279. 
SZ., Vasárnapi Újság 42. sz. (Nekr.). 

Riso Sándor, orvosdoktor, zimonyi 
(Bácsm.) származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de urolithis. Vindo-
bonae, 1833. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rissák András, róm. kath. plébános, 
szül. 1789. nov. 30. Várna községben 
(Trencsénmegye); bölcseleti és theologiai 
tanulmányait 1811-től Nagyszombatban 
végezte. 1816. aug. 17. fölszenteltetett. 
Segédlelkész volt AIsó-Korompán, 1819. 
Miaván, 1820. Krakovánban. 1823. júl. 
10-én plébános lett Szokolóczon, négy 
hó múlva Vogyerádon (Nyitram.) és 1844. 
jan. 8. Radosmán (Nyitram.), hol 1876. 
szept. 19. meghalt. — Munkája: Allocutio 
ad Reverendissimum Dominum Ignatium 
Kunszt, insignis neoerectae collegiatae 
ecclesiae Tyrnaviensis ad S. Nicolaum, 
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custodem, et canonicum, L ac regiae 
civitatis Tyrnaviensis parochum . . . dum... 
congregatis valediceret, habita oratore... 
die 1-ma Augusti 1831. Posonii. 

Zeitiger Alajos, Egyház i írók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 438. 1. 

Rissányi József, állami polgári iskolai 
igazgató-tanító, szül. 1857. febr. 9. Alsó-
Kubinban (Árvám.); Trencsénben hat 
gymnasiumi osztályt végzett. 1872. szept. 
a lévai áll. tanítóképzőbe került, honnét 
1875-ben jeles bizonyítványokkal távo-
zott. 1875—76-ban nevelő volt. 1876. 
jún. magyar, német és tót tannyelvű 
elemi iskolákra képesítő oklevelet nyert. 
Ugyanazon év októberében a trencsén-
megyei királyi tanfelügyelőségnél Írnoki 
minőségben talált alkalmazást. 1877 ele-
jén a tanfelügyelő a pecsenyédi községi 
iskola tanítói állására helyettesnek küldte. 
A tanév befejezésével ismét elfoglalta 
írnoki állását és e minőségben működött 
1877. deczember végéig, a mikor őt a 
minisztérium a zay-ugróczi állami felső 
népiskolához rendes tanítónak nevezte 
ki. 1880. és 1881-ben felső nép- és pol-
gári iskolákra képesítő vizsgát tett. 1882-
ben a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium igazgató-tanítónak nevezte ki a 
titeli állami polgári iskolához. 1883-ban 
igazgatói minőségben ismét Zay-Ugróczra 
helyeztetett át, a hol mint az óvóintézet, 
elemi iskola, felső népiskola s egy fara-
gászati tanműhely vezetője, még most is 
működik. Megyebizottsági tag, a felső 
nép- és polgári iskolai tanítók országos 
egyesületének választmányi tagja s az 
alsó-draskóczi állami elemi iskola gond-
noksági elnöke. A magyar nyelv és szel-
lem buzgó terjesztője. Vezetése alatti tan-
műhelynél Ausztriában, Svájczban, Olasz-
országban nyert tapasztalatait érvényesí-
tette s ezt oly fokra emelte, hogy érde-
meiért az 1885. országos kiállításon jeles 
vezetésért dicsérő oklevelet és közreműkö-
dési érmet nyert. A tanműhely készít-
ményei. melyek közül már jutott New-

Yorkba, Párisba, Brüsszelbe s más kül-
földi városokba is, most bármily e nemű 
elsőrendű intézetek termékeivel kiállják 
a versenyt. — Eleintén főleg a Felvidéki 
Nemzetőrbe dolgozott, melynek keletkezté-
től (1883) fogva öt évig belső munkatársai 
közé tartozott; írt a Felső nép- és polg.-
iskolai Közlönybe, a Nemzeti Népokta-
tásba, a Néptanítók Lapjába (1881. A 
délutáni oktatás beszüntetésének kérdé-
séhez); a Paedagogiai Plutarchba (1886. 
Mednyánszky János volt trenesénmegyei 
tanfelügyelő, 1887. Francke A. H.) — 
Munkája: Nevelés a hazaszeretetre. Po-
zsony, 1894. (Tanítók Könyvtára IV. 
Különnyomat a Nemzeti Népoktatásból.) 
— A felső nép- és polgáriskolai tanítók 
egyesületének 1890. közgyűlésére A felső 
népiskolákról írt dolgozatát az egyesület 
a minisztériumhoz is fölterjesztette s az 
1894. közgyűlésen : A magyar nyelv je-
lenlegi tanítása cz. olvasott fel értekezést. 

Néptanítók Lapja 1886. 150. 1. — ill. Könyve-
szet 1894. — Vaday József, Magyar tanférfiak 
és tanítónők ezredéves Albuma. B.-Csaba, 
1896. f é n y n y o m . arczk. 

Ristics Mihály, a karlóczai szerb gym-
nasiumban a történelem és philosophiai 
propedeutika tanára. — Czikkei a karló-
czai főgymnasium Értesítőjében (1854. 
Über R. Joh. Lichtenfelds Ansicht über 
Philosophie. 1858. Srbski kralj Milutin). 
— Munkája : Sistema şelokupne fîlosofie. 
IV. Logika. Karlócza, 1859. 

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

Risz Pál, ág. ev. lelkész Miskolczon 
és a hegyaljai egyházkerület esperese; 
1817. júl. 20, a szószéken villám által 
sújtva leszédült, mely alkalommal a tem-
plom is leégett. Meghalt 1834. máj. 13. 
Miskolczon 69 éves korában. — Munkái: 
1. A keresztény tudományban való rövid 
oktatás D. Luther Mártonnak katekizmusa 
szerint, Kassa, 1816. (2. kiadás. Kassa, 
1826., 3. k. Miskolcz, 1831. és Kassa, 
1838.). — 2. Predikatzio, melyet a miskolczi 
augustai vallástételt követők gyülekeze-
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tében. midőn ez, az 1817. esztben meg-
égett, templomának felépítése után az 
eddig használt helv. vallást követők tem-
plomában utolszor tartotta volna az Is-
teni tiszteletet, mondo t t . . . Oct. 8. 1820. 
Kassa. — 3. Ének, a miskolczi augusztai 
vallást követők 1817-ik esztendőben júli-
usnak 20-ik napján villámcsapás által 
megégett, azóta pedig újra épített tem-
plomának felszentelésére, 1820-ik eszten-
dőben Octobernek 15. napján Miskoltzon 
nyomt. (Ugyanez németül: U. ott, 1820). 

Borsodmegyei Lapok 1884. 93. SZ. — Petrik 
Bibliogr. 

Riszdorfer József, ág. ev. lelkész 
Nagybányán. Családi nevét 1898.Révészre 
változtatta. — Munkái: 1. Emléklapok 
egy lelkész-beiktatás ünnepélyeiről. Nagy-
bánya, 1887. — 2. Emlékbeszéd az 1591. 
XXVI. t.-cz. százados ünnepélyén. U. ott, 
1891. — 3. Egyházi beszéd Kossuth Lajos 
temetésekor. U. ott, 1891. — 4. A kölesei 
harangszentelési ünnep. U. ott, 1892. — 
— 5. Ilyen az élet. Rajzok. U. ott, 1892. 
— 6. A «Nagybánya és Vidéke» története. 
U. ott, 1896. — Szerkeszti a Nagybánya 
és Vidéke cz. társadalmi hetilapot 1891. 
jan. 1. óta. 

Vorvay Győző, Középoktatás története Nagy-
bányán . N a g y b á n y a , 1896. 265. 1. 

Riszpler Rezső, pozsonyi néptanító. 
— Munkái: 1. A magyar nyelv tanítá-
sáról a nem magyar ajkú népiskolában. 
Pozsony, 1893. (Tanítók Könyvtára I. 
különnyomat a Nemzeti Népiskolából). 
— 2. A sokszorozás táblázata szemlél-
tető alakban. U. ott, 1893. — 3. Számo-
lási példatár. A népiskolák II. osztálya 
számára. U.,ott. 1895. (Mihalicska János-
sal együtt. 2. bőv. és jav. kiadás.) — 4. 
Ugyanaz a III. osztály számára. U. ott, 
1896. — 5. Magyar ABC és olvasó-
könyv, kath. népiskolák számára. U. ott, 
1898. (2. jav. és bőv. kiadás. Cseppan R. 
és Mihalicska Jánossal együtt. 3. jav. 
kiadás. U. ott, 1903.). 

A m. n. múzeumi k ö n y v t á r példányairól . 
Rithaler Mihály, ág. ev. tanító és 

könyvtárnok, modori (Pozsonym.) szár-
mazású, a hol tanulását elvégezte, azután 
külföldi akadémiára ment és 1663. jún. 18. 
a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 
Hazatérve. 1667-ben a modori iskolánál 
alkalmazták tanítónak, hét év múlva a 
vallásüldözés elől külföldre Szászországba 
menekült, hol a wolfenbütteli herczegi 
könyvtár őre volt, a hol 1685. aug. 22. 
meghalt. — Munkái: 1. Nobilitatem Hun-
garorum, Dišsertatione Academica Sub 
Praesidio . . . Michaelis Wendeleri . , . 
examini sistit Autor & Respondens . . . 
Wittebergae, M. D. C. LXIV. — 2. Re-
dender und redlicher Reiszgefert Eines 
aus Ungarn Vertriebenen, Der so wol 
aus denen Artickeln, als auch Übungen 
des Königreichs, wie es daselbst von Lu-
theri Zeiten, bisz auf die neueste und 
grausamste Verfolgung mit der Evange-
lischen Religion ergangen ; Und was 
von der ausgestreueten, und etwa an den 
Mann gebrachten Rebellion der Kirchen-
und Schul-bedienten zu halten: bey 
seiner Einkehrung, aufs kürzeste, und 
gleichsam in einer Schutz-Rede, fürstel-
let. Zu Auszgang des 1675. Jahrs. Drezda. 
— 3. Ecelesia militans. Guelferbyti, 1682. 
— Gyászverse van : Epicaedia In Obitu 
Pauli Fischeri . . . Wittebergae, 1664. és 
üdvözlő-verse: Sárföy, Nicolaus.Disputatio 
Metaphysica. . . U. ott. 1664. cz. mun-
kákban. 

Czvittinger, Spec imen 316. 1. — Burckhard, 
Jacobus, História Bibl iotňecae Augus tae quae 
Wolfenbütte l i estc Lips iae , 1744. I. 250. 1. — 
Horányi, Memoria III. 180. 1. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 163. 1. — 
Szabó-Hellebrant, R é g i M. Könyvtár III. 1. 
rész 699. 1., 2. rész 53. 1. 

Ritli Vendel, Jézus-társasági áldozópap 
és főgymnasiumi tanár, szül. 1851. okt. 
19. Kálmándon (Szatmárm.); 1869. decz. 
26. lépett a Jézus-társaságba; gymnasiumi 
tanulmányait Szatmárt, felsőbb tanulmá-
nyait Pozsonyban, Dittenhallban, Angol-
országban és a csillagászati tanfolyamot 
a bécsi egyetemen végezte. Főgymna-
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siumi tanár volt Kalocsán 1876—80. és 
1885—96-ig. Meghalt 1897. június 23. 
Innsbruckban. — Irt a kalocsai főgym-
nasium Értesítőjébe (1886. Állandó-e a 
nap melege ?) 

A kalocsai főgymnasium Értesítője 1896. 138., 
141., 1897. 39. 1. és Tóth Mike tanár s z i v e s 
köz lése . 

Ritoók Emma (gálszécsi), Ritoók Zsig-
mond kir. táblai elnök és Ungvár Berta 
leánya, szül. 1868. júl. 15. Nagyváradon ; 
középiskoláit ugyanott végezte. 1900-ban 
tett érettségi vizsgát a nagyváradi pre-
montrei főgymnasiumban és azon év 
őszén beiratkozott a budapesti egyetem 
bölcseleti karára, azután Lipcsében és 
Párisban folytatta tanulmányait. A nagy-
váradi Szigligeti-társaságnak tudományos 
irodalmi pályázatra kitűzött 200 koronás 
díjat neki ítélték 1897-ben «A természet-
tudományi irány a szépirodalomban» cz. 
naturalista irányú munkájáért. — Czik-
kei, beszélyei a Nagyváradban (1900. 
265. sz. Walter Crane sat); a kolozsvári 
tudom, egyetem Évkönyvében (1904. 
Látás a művészetben); az Uj Időkben 
(1906. Pusztulás, elb.); jelenleg az Egyet-
értésbe ír elbeszéléseket és a Művészetbe 
a modern művészetről czikkeket; az Uj 
Idők munkatársa. — Munkái: 1. Méreg. 
Irta Kieland Sándor. Svédből ford. Kiadja 
a Kisfaludy-Társaság. Bpest, 1894. — 2. 
Mai idegek. Elbeszélések. U. ott, 1896. 
(Ism. Nemzet 87., 88. sz. A Hét 8. sz.). 
— 3. Elbeszélések. Irta Kieland Sándor. 
Svédből ford. U. ott, 1899. (Magyar 
Könyvtár 92.). — 4. Egyenes uton egye-
dül. Regény, . . . (Megnyerte az Uj Idők 
2000 koronás pályadíját). 

H. Könyvésiet 1895. — Budapesti Hirlap 1897. 
96. sz. , 1900. 174. sz. és t e s tvéröcscsének 
Ritoók Zs igmondnak sz ives köz lése . 

Ritoók Zsigmond (gálszécsi), kir. táblai 
elnök, R. Dániel földbirtokos és Tóth 
Sára fia, született 1837. február 9-én 
Darvason (Biharmegye); a debreczeni 
evang. református kollégiumban végezte 

a gymnasiumot, azután a pesti egyetem 
jogi karának hallgatója lett, honnét a 
bécsi egyetemet kereste fel. Tanulmányait 
bevégezve 1858—61-ig a helytartótanács-
nál szolgált. 1861-ben ügyvédi diplomát 
szerzett és azután gyakorló ügyvéd volt 
Nagyváradon, hol 1869-ben a város 
iskolaszékének elnöke s 1875-ben az 
ügyvédi kamara megalakulásával annak 
szintén elnöke lett. Szilágyi Dezső mint 
igazságügyminiszter, államtitkárul óhaj-
totta maga mellé venni, de R. megszokott 
körében akart maradni. Mint nagytekin-
télyű jogászt 1891-ben ügyvédből a nagy-
váradi ítélőtábla tanácselnökévé, 1892. 
elnökévé nevezték ki. Egyházmegyéje 
1877-ben megválasztotta őt segédgondno-
kának; az 1881. okt. 31. zsinaton egyház-
megyéje megbizásából egyik jegyzőjévé 
választatott; a fontosabb kérdések tár-
gyalásánál gyakran szólalt fel. Meghalt 
1905. április 22. Nagyváradon, 68 éves 
korában. Halála hírére Nagy-Várad város 
rendkívüli közgyűlésben határozta el, hogy 
az elhunytat a város halottjának tekinti, 
arczképét a közgyűlés terme számára le-
festeti. — Czikkei a Nagyváradban (1883. 
Korunk, 1885. Nézetek a nők jogi és . 
társadalmi helyzetéről, 1886. A közgaz-
dasági centralisatio s a központi fővárosok 
befolyása a vidéki városok jövőjére, 
1887. Társadalmi problémák, ismertetés 
a communismus és socialismus köréből, 
1889. 36—38. szám. A szabadságról); a 
Népnevelési Közlönyben (Nagyvárad, 
1886. Laikus észrevételek a nevelésről); 
a nagyváradi Szabadságban (1887.183— 
188. sz. A községi iskolák védelmére); 
a biharmegyei népnevelési egyesület Nap-
tárában (1888. A pálinka-kór ellen); 
a Debreczeni Prot. Lapban (1889. Néze-
tek az evang. ref. egyház helyzetéről és 
teendőinkről); a Prot. Szemlében (1900. 
Emlékkönyv. Az egyesületi tevékenység 
szükségessége a magyarországi protestáns 
egyházban. — Munkái: 1. Társadalmi 
törvények, alkalmazásával a népesedési 

32. ív sajtó alá adatott 1906. június 8. 
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mozgalomra. Felolvasás. Nagyvárad. 1884. 
(Felolvasások. Kiadja a nagyváradi szépí-
tési egylet.) — 2. Nézetek a törvénytelen 
gyermekek jogi helyzetéről. U. ott, 1903. 
(A nagyváradi Jogászegylet Kiadványai.) 

Dömény József, Zsinati E m l é k k ö n y v . Székes-
fehérvár, 1882. 64. 1. — Vasarnapi Újság 1905. 
18. sz. (Nekr.) . és l iának Ritoók Zsigmond-
nak s z i v e s köz l é se . 

Ritoók Zsigmond (gálszécsi), orvos-
doktor, R. Zsigmond ügyvéd, táblai elnök 
és Ungváry Berta fia, szül. 1870. jan. 5. 
Nagyváradon, középiskoláit ugyanott vé-
gezte, az egyetemet Budapesten. 1893-ban 
avatták orvosdoktorrá, mely időtől 1892 
végéig a budapesti I. sz. belgyógyászati 
klinikán Korányi Frigyes tanár vezetése 
alatt működött. 1896-tól mint tanársegéd 
az orvos-szövetség titkára; 1893 óta az 
igazságügyi orvosi tanács tagja, — Czik-
kei az Orvosi Hetilapban (1896. Adatok 
az arterio-sclerosis aetiologiai viszonyai-
hoz, 1900. Adatok az Oliver-Cardarelli-
féle tünet jelentőségéhez, 1906. Vitás 
kérdések az endocarditisek patogenesisé-
ről); a Klinikai Füzetekben (1899. A szív-
zörejek diagnostikus értékéről); a M. 
Gazda Kincsesházában (1900. A gazda és 
hozzátartozóinak egészsége); a M. Orvosi 
Vademecumban (1901. Fontosabb acci-
dentalis és therapias mérgezések); a Jó 
Egészségben (1902. Emberirtó szúnyogok, 
1906. A rheumáról); ezen czikkek rész-
ben különnyomatban is megjelentek. — 
Munkája: A belgyógyászat és a klinikai 
diagnostica atlasza. Jacob után németből 
fordítva. Bpest, 1897. 

Önéletrajzi adatok. 

Ritsanszky Tóbiás, Jézustársasági 
áldozópap és tanár, szül. 1649. jún. 12. 
Trencsénben; Kassán tanult bölcseletet 
és 1672. decz. 30. lépett a rendbe ; gram-
matikát, humaniorákat és rhetorikát taní-
tott ; több évig volt Nagyszombatban 
egyházi szónok, majd ugyanott a költé-
szet tanára. Meghalt 1709. okt. 10. Tren-
csénben. — Munkája: Anomali Fortunáé 

Id. Szinnyei J„ Magyar írók XI. 
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Casus. Honori . . . Philosophiae Neo-
Baccalaureorum. Tyrnaviae, 1678. 

Sloeger, Scriptores 302. 1. — Szabó Károly 
R é g i M. Könyvtár II. 390. 1. - De Backer-
Sommervogel, Bibl ioth.-Bibl iogr. VI. 1876. h. 

Ritsch János, iskolaigazg., besztercze-
bányai származású; 1609. okt. 14. irat-
kozott be a wittenbergi egyetemre; kétség-
telen, hogy a Rezik által a Gymnasiolo-
giában említett Rittlinus, ki 1633-ban 
Tót-Prónán iskola-rector volt, egy ugyan-
azon egyén vele. — Munkája: Dispu-
tationum Ethicarum IV. De Appetitu, 
Eiusque Affectibus. In Inclyta Witteber-
gensi Academia proposita. Praeside M. 
Nicolao Hunnio... Respondente... Witte-
bergae, 1611. 

Barthoiomaeides, Memoriae Ungarorum 112.1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 
1. rész 327. 1. 

Ritter Ágoston, mezei gazda Szécsi-
Szigeten (Zalam.) — Czikkei a Gazdasági 
Lapokban (1865. Takarmánytermelés, 
Vidéki tudósítások Szécsi-Szigetből, 1866. 
A genealogikus hagyma, 1870. Takarmány-
termelés, A felszerelés hiánya egyik fő 
oka szomorú gazdasági helyzetünknek, 
Az erdő-csoportozatok és erdő-gyűrűze-
tekről). 

A m. n. múzeumi h ir lapkönyvtár példá-
nya ibó l . 

Ritter Endre Károly, nyug. gazda-
tiszt Nagy-Abonyban. — Czikkei az Is-
mertetőben (1841. Cséplő-gépekről); a M. 
Gazdában (1842. A lucerna-takarmány-
növény elsőségeiről s az azt pusztító 
koszfű származásáról és kiirtásáról, 
Rozsnyói gazdasági hirek, 1843. Időjárási 
és gazdasági hirek Rozsnyóról). 

A m. n. múzeumi h ir lap-könyvtár pé ldá-
nya ibó l . 

Ritter Ferencz, cs. kir. tábornok, a 
kisbéri ménes szervezője, később a cs. 
kir. katonai ménesek felügyelője. — Mun-
kája : Ansichten über die auf dem Con-
tinente gemachten Versuche die Pferde-

33 
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raeen zu veredeln. Comorn, 1854. (Név-
telenül). 

Kóssa Gyula, Magyar ál latorvosi K ö n y v é -
szet . Bpest , 1894. 194-, 396. 1. 

Ritter Gábor, ág. ev. lelkész nagy-
szebeni származású; 1679-ben a witten-
bergi egyetemen tanult; azután prédiká-
tor volt szülővárosában ; onnét 1688-ban 
Yeresmartra hivták lelkésznek, 1692-ben 
pedig Doborkára ment szintén lelkésznek, 
hol 1707. jan. 6. meghalt. — Munkája : 
Dissertatio Theologica De Terrestribus 
Elohim, h. e. Magistratu Politico, Qvam 
Jehovah Elohim clementer Annuente, 
Ex Psalm. XXCII. comm. 6. In florentis-
sima ad Albin Universitate, Praeside . . . 
Johanne Deutschmann . . . Publicae . . . 
disquisitioni proponit. Wittebergae, 1681. 
— Üdvözlő verset írt a Summos In 
Philosophia Honores... Wittebergae, 1681. 
és gyászverset a Supremum Honoris 
Monumentum . . . U. ott, 1681. cz. mun-
kákba. 

Trausch, Schri f t s te l ler-Lexikon III. 117. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. r é s z 217. 1. 

Ritter Gusztáv, a kolozs-monostori 
m. kir. gazdasági tanintézet főkertésze, 
szül. 1846. nov. 20. Planikban (Hessen 
nagyherczegség); főkertész Kolozs-Mo-
nostoron 1870 óta; az intézetben elő-
adja az összes kertészettant és a szőlő-
mívelést. Tanítja és vezeti a néptanítók 
kertészeti és gyümölcsészeti tanfolyamát. 
A kolozsvári állami faiskolát vezeti. 
1885-ben kapta a koronás arany érdem-
keresztet. Az erdélyi gazdasági egylet 
igazgató választmányának tagja. — Munka-
társa az Erdélyi Gazda és Mezőgazdának 
Kolozsvárt és a Gyümölcskertésznek 
Bpesten. —Munkái: 1. A házi kert. Kolozs-
vár, 1891. Két táblán 10 ábrával. (Er-
délyi gazdasági egylet könyvkiadó vál-
lalata 12., 2. kiadás 1897. 3. k. 1898. 5. 
k. 1901. U. ott).— 2. Gyümölcs értékesí-
tése. U. ott, 1893. Hat ábrával (Erdélyi 

gazd. egyl. könyvk. vállalata 18., 2. kiadás 
1897., 3. k. 1901. U. ott). 

Bálás Árpád, Magyarország m e z ő g a z d a s á g i 
s zakokta tás i in tézménye i . M a g y a r - Ó v á r , 
1897. 103., 232.1. — M. Könyvészet 1891., 1893. 
és a m. n. múzeumi könyvtár pé ldányairól . 

Ritter György János, soproni polgár 
és krónikaíró, R. György János szabó-
mester és Rämer Mária fia. szül. 1672. 
márcz. 25. Sopronban; 1685-ben Loóson 
(Sopronm.) tartózkodott a magyar nyelv 
megtanulása végett, hol élelmezéseért 
egy évre 30 forintot fizetett, tanítójának 
pedig 1 forintot és 10 garast; egy év 
múlva visszatért szülővárosába s a 
szabóság tanulására atyja Unger János 
mesterhez adta, 30 forintot fizetve el-
tartásáért. 1692-ben vándorútra ment és 
rövid ideig Pozsonyban tartózkodott; 
honnét Felső-Magyarországba vándorolt, 
1694-ben azonban visszatért Pozsonyba, 
de csakhamar hazament atyja beteg-
ágyához. 1695-ben önálló szabómester 
lett és felvették 1696-ban a lövész-szá-
zadba. 1705-ben, midőn Bottyán tábor-
nok hadai Sopront ostromolták, az ellen-
fél tüzes golyói által háza elégett, mialatt 
ő maga a bástyákon védelmezte a várost. 
1718-ban a Babocsay huszárezrednek 
500 nadrágot és 470 salavárit szállított, 
a mikor egy nadrágért 14 krajczárt, egy 
salaváriért pedig hét krajczár munkabért 
kapott; és 1719-ben az egész Nádasdy 
huszár-ezrednek is a szükséges vörös 
nadrágot és mentét szintén ő készítette, 
mind a két darabért 12 garast fizettek 
neki. Miután házi jegyzeteit 1722-ben 
már idegen kéz írta, ezen évet vehetjük 
halála évének. — Munkája: Kriegs-
Relation oder in diesem Buch ist be-
schrieben zu finden von den ungarischen 
rebellischen Krieg, so der Fürst Ragotzy, 
welcher in der Neustadt gefangen war, 
und nachmals daraus mit Fortl entkom-
men ist, und angefangen, wider unsern 
allergnädigsten Kaiser, König und Herrn 

! Herrn Leopoldo, was sich hier und dar 
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zugetragen und endlich für einen Aus-
gang genohmen ha t ; absonderlich, was 
unter diesen Krieg unserer armen Stadt, 
die Burger, und Einwohner derselben 
dabey dulden, und ausstehen haben 
müssen, welcher sich recht angefangen 
hat Anno 1703 und von mir Hans Georg 
Ritter beschrieben worden; so viel als 
mir ist wissend gewesen ; auch ist dabey 
beschrieben etwas von dem letzten 
Türkenkrieg so sich angefangen: Anno 
1716.. und etliche Jahre (1719.) ge-
währet hat. Nach dem Manuscripte 
der Széchenyi-schen Landesbibliothek 
imungarischenNational-Museum. Heraus-
gegeben von Iwan Paúr Oedenburg, 
1874. Szerző életrajzával. (Ujabb ki-
adása : Ritter György János sopronyi 
polgár krónikája 1701—1719. Monumenta 
Hungáriáé Historica. Magyar Történelmi 
Emlékek, kiadta a m. tudom, akadémia 
történelmi bizottsága. XXVII. kötet, Tör-
ténelmi naplók 1663—1719. Közli Thaly 
Kálmán. Bpest, 1875. 433—607. 1.) Ritter 
munkájának főtárgyát ama viszontagsá-
gok, ostromok, támadások, harczok, sar-
czok, öldöklések, pusztítások, kárvallások, 
s viszont mindezek elkerülése czéljából 
tett védőintézkedések és visszatorlások 
képezik, a melyek vészes, véres jelenetei-
nek a Rákóczy-háboru alatt szab. kir. 
Sopron városa és a körül terülő vidék 
színhelye, határszéli fekvésénél fogva 
éveken át úgyszólván naponkénti szín-
helye volt. R., a ki ezen változatos ese-
ményekben gazdag és Sopron városára 
nézve oly válságos, oly viharos idők rém-
jeleneteit szemeivel látta, fáradalmait, 
sanyarúságait keresztül szenvedte : azok 
emlékezetét fenn akarván tartani az utó-
kor számára, mindent, a mi tudomására 
jutott, lelkiismeretes buzgalommal napló-
szerűen feljegyzett. R. nem emelkedik 
magasabb szempontokra, nem itéli meg 
az eseményeket a történetíró, a philosoph, 
az államférfiú szempontjából; O még 
csak nem is politikus, nem is hazafi ; 

egyedül soproni nyárspolgár. Mitsem tö-
rődik a haza érdekeivel, s bár császárjá-
nak, mivel éppen a viszonyok úgy hoz-
zák magukkal, híve, harczosa, biz azért 
az ő érdekeiért sem igen rajong. Előtte 
csak szülővárosának békéje, virágzása, 
polgárainak jóléte a fő ; a ki ennek bár-
mily okért hátramozdítója, a ki a lako-
soknak kárt és bajt okoz : azt ő egyaránt 
kárhoztatja, légyen az német vagy magyar, 
labancz vagy kurucz. Ily felfogásból ki-
indulva, különben az események előadá-
sában őszinte és az igazságot kedvelő 
erkölcsi érzetétől, szűk látkörű, de egye-
nes becsületes szellemétől vezéreltetve: 
ritkán kedvez egyik vagy másik félnek. 
S ámbár az 1705—1706. kurucz meg-
szállás és ostrom idején, mint Sopronnak 
minden fegyver fogható férlia, ő maga is 
harczolt, és pedig mint tüzér, Bottyán 
tábornok hadai ellen : dicsérendő pártat-
lansággal ismeri el, emeli ki a kuruczok 
ügyességét, mellyel az ostromot intézik 
vala, és serény vitézségüket, mellyel a 
le sem lőtt falak ellen a rohamot véghez 
vitték. R. sohasem vádolja gyávasággal 
az ellenfelet, sőt többször nyíltan bevallja 
a császáriak vereségeit, hátravonulását. 
Fölötte becsesek és érdekesek pl. R.-nek 
az ostromra vonatkozó elbeszélései; s 
csodálandó őszintesége, mellyel a császár-
párti tüzér bevallja, hogy parancsnokló 
cs. ezredesének «sváb szíve» volt; de 
még inkább, hogy elöljáróit kárhoztatja, 
midőn megtudja, hogy Bottyán a hódolás 
megtagadása után csak tűzváltságot kért 
vala a várostól, de ajánlatát a polgárság 
előtt eltitkolták és ezzel magok hozták a 
veszedelmet a városra; midőn a lakoso-
kat Bécsből buzdították, ámították, a ve-
szedelem elmultával pedig mindenről 
megfelejtkeztek, sőt adóik és terheik évről-
évre nagyobbodtak. Ritter krónikájának 
eredeti kézirata a soproni városházán 
őriztetik, s több másolati példányokban 
forog az ottani polgárok kezén. Thaly. K. 
közlésénél azon 1815-ben vett pontos 

33* 
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másolatot használta, mely a m. tudom, 
akadémia kézirattárának tulajdona. — 
Kéziratban : Hausz Prodicol Hanns Georg 
Ritters Bürger und Schneider allhier in 
Ödenburg renovirt worden Anno 1701, 
die 2 January, érét 252 lap. (A Berg-
mann soproni polgár-család birtokában 
levő eredeti kéziratot használta Paúr Iván, 
midőn abból a szerző életrajzát kivonati-
lag közölte.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból . 

Ritter Keresztély, orvosdoktor. — 
Munkái: 1. Die Wunder des kalten Was-
sers, als Heilmittels in vielen Krankheiten 
für Nichtärzte. Kaschau, 1835. (2. bőv. 
és javított kiadás. Pest, 1836. Magyarul: 
A hideg víznek, mint sok nyavalyákban 
gyógyító szernek csodái. Nemorvosok szá-
mára . . . német munkája után. Kassa, 
1836). — 2. Von der heilsamen Kraft 
und Wirkung des gemeinen Wassers oder 
die Vortheile desselben in Vorbauung 
und Heilung vieler Krankheiten. Aus den 
Schriften verschiedener Aerzte und einer 
länger als vierjährigen Erfahrung gesam-
melt. Von John Smith. Aus dem engli-
schen übertragen. Pesth, 1838. — 3. Die 
Wasserkur für geschwächte Männer und 
Jünglinge, Oder das Brunnenwasser und 
kaltes Flussbad als Heil- und Stärkungs-
mittel geschwächter Manneskraft und 
daraus entstehender Krankheiten und 
Uebel. Als Anhang die gründliche Heilung 
der goldenen Ader (Hämorrhoiden) mit 
kaltem Wasser. U. ott, 1846. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik Bibliogr. 

Ritter Mária, nevelőintézeti tulajdonos 
Pesten. — Munkája: A középkor törté-
nete . . . kézirati tulajdona, nevelőintézete 
magánhasználatára. Pest, 1864. (Kő-
nyomat.) 

Petrik Könyvésze te . 

Ritter 3íaŕf/ás,Szempczen(Pozsonym.) 
kertész. — Czikkei a Kerti Gazdaságban 
•(1858. A baraczkfáknak megóvása a levél-
tetvektől, A veresgomba, champignons-

ágy készítése, Szőlővesszők nyári dugvá-
nyozása, A társulati kert Palotán és 
levelezés, Szempcz, 1860. Levelezés, 
Szempcz, Körtefákról korán és szép gyü-
mölcsöt nyerhetni, Eperfa tenyésztés, 
Akáczfa nevelés, A szilvafákról, Méhé-
szet haszna a kertészet körében, Hooi-
brenk szőlőmívelés élén, 1864. Levelezés: 
Szempcz) ; a Falusi Gazdában (1861. 
Szamóczamívelés,1864. Akáczmag sikeres 
kezelése, 1865. Házi gyógyszer a hideg-
lelés ellen); a Kertész Gazdában (1867. 
Magyar saláta). 

A m. n. m ú z e u m i könyvtár példányairól . 

Ritter Mór, okleveles mérnök Buda-
pesten. — Munkája: A rácsos tartók 
deformácziójának grafikai megoldása. Ér-
tekezés, melyet a műszaki doktori czím 
elnyerése czéljából a magy. kir. József-
műegyetem mérnöki szakosztályához be-
nyújtott. Bpest, 1903. 43 szövegábrával 
és 2 rajzmelléklettel. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Ritter Sándor, hites ügyvéd, a pesti 
művészeti társulat és zeneegyesület «con-
servatorium» titkára. — Munkái: 1. 
Wechsel-, Handels- und Concursgesetz-
buch. Pesth, 1852. — 2. Ungarns Wechsel-
und Credit-Gesetze für Kaufleute, Gewerb-
treibende. U. ott, 1861. — 3. Das 
summarische Civil - Prozess - Verfahren, 
von Gusztáv Szeniczey, übersetzt... U. ott, 
1869. — Szerkesztette a magyarországi 
műegylet Évkönyvét 1853—1863-ra. Pest,. 
1854—1864. Tizenegy kötet (1859-ig 
magyar, német czimlappal és szöveggel); 
a pestbudai hangászegyesület Évkönyvét 
1865-re és a nemzeti zenede Évkönyvét 
1871-re. 

Petrik K ö n y v é s z e t e es Bibl iogr. 

Rittinger .Be'Za, magánhivatalnok Buda-
pesten. — Munkája : Utazási Zsebkönyv. 
Bpest, 1903. 

M. Könyvészet 1903, 

Rittinger Ede, joghallgató. — Mun-
kája : Die Banater Schwaben. Vortrag. 
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Hermannstadt, 1900. (különnyomat az 
Akadem. Blätterböl). 

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

Ritzinger Pál, ág. ev. lelkész, szül. 
1765. nov. 23. Vönöczkön (Vasm.); 
tanult Nemes-Dömölkön három, Sopron-
ban hét évig. 1788-ban gergelyi iskola-
mester volt egy évig ; honnét Pozsonyba, 
1790. jan. 20. Kis-Babódra küldték pré-
dikáló-mesternek. 1791. szept. 29. Erlan-
genbe ment tanulmányainak folytatása 
végett; egy év mulvahazajött és 1792. nov. 
11. Nemes-Patróba ordináltatott papnak ; 
azonban 1804-ben kénytelen volt elhagyni 
parochiáját. — Munkája : A Jézus Krisz-
tus kínszenvedése históriájának rövid 
magyarázatja. Pozsony, 1808. 

Hrabowszky György, A dunántúl i evang. aug. 
conf. superintendentia prédikátorai . Vesz-
prém, 1806. 64., 113. — Pelrik Bibliogr. 

Rivulinus János, Jézus-társasági ál-
dozópap, szül. 1570-ben Erdélyben (talán 
Nagybányán), 1587. márcz. 21. lépett a 
rendbe; tanított grammatikát, 16 évig 
lelkészkedett, 26 évig procuratorvoltNagy-
szombatban, hol 1628. júl. 2. meghalt. 
— Munkája : Fasciculus Laudum Beatae 
Virginis Mariae. Hely n. 1600. (?). 

Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu . 
Romae, 1675. 497. 1. — Czviitinger, Spec imen 
317. 1. — Sloeger, Scriptores 303. 1. - De 
Backer-Sommer vogel, Bibl iothéque Bibliogr. 
VI. 1885. h. — Szabó-Hellebrant. Régi M. 
K ö n y v t á r III. 1. rész 284. 1. 

Rixa Sándor, orvosdoktor, szül. 1847-
ben atyjának Kun-Szent-Miklós közelében 
volt birtokán ; első oktatását a szülői 
házban egy magántanártól nyerte, a 
középiskolákat azonban Pesten a piaristák 
gymnasiumában végezte, honnét a buda-
pesti, majd a bécsi egyetemre ment, hol 
1871-ben nyerte el a doktori fokot. Ekkor 
ismeretei gyarapítása végett nagyobb kül-
földi körutat tett, mely két évig tartott. 
1874 elején Amerikába utazott és New-
Yorkban való rövid tartózkodás után 
Chicagóba ment, hol 1878-ig mint gya-

korló-orvos működött; időközben azon-
ban a Rush Medical College (mely egyike 
Amerika leghíresebb intézeteinek) hallga-
tója is volt és itt, miután ujabb vizsgá-
kat tett, amerikai oklevelet is szerzett. 
R. barátai kérésének engedve Chicagóból 
South- Bendbe (Indiana) tette át székhelyét, 
hol különösen a német polgárok között 
nagy népszerűségre tett szert, úgy hogy 
a legközelebbi választásoknál a County 
Ticketen coronernek jelöltetett. R. a re-
publikánus párthoz tartozván, oly erélylyel 
működött pártja javára, hogy a republi-
kánus párt összes jelöltjeinek megválasz-
tását vívta ki, s az eddig demokrata ke-
rület St. Josef County republikánus lett. 
Mint coroner két évig működött és ekkor 
Puebloba (Colorado) ment át, hol több 
egylet elnökévé választatott és előbb kerü-
leti orvossá, 1882-ben pedig az állami 
törvényhozó testületbe (legislatura) válasz-
tatott. 1883-ban Morrison melletti birto-
kán gyógyintézetet rendezett be, mely oly 
híressé vált, hogy azt bővíteni kellett; 
azonban építkezés közben 1884. okt. in-
tézete leégett; nem lévén biztosítva, 10,000 
dollárnyi kárt szenvedett, a mi igen el-
keserítette, úgy hogy a nyugalom utáni 
vágy New-Yorkba késztette s ottléte óta 
azon munkálkodik, hogy a new-yorki szét-
forgácsolt magyarságot tömörítse, hogy 
vállvetve munkálkodjanak a közjó, a 
nemzetiség érdekében. — Nagy szolgá-
latot tett a magyar irodalom megismer-
tetése által is, Petőfi s Arany János számos 
költeményét fordította angolra, de eredeti 
munkák is jelentek meg tőle, melyek 
közül különösen megmlítendő : «Ritka és 
sajátságos eledelek a civilizált és nem 
civilizált népeknél» cz. alatt írt értekezése, 
mely a chicagói Daheim cz. lapban és 
később külön is megjelent. 

Amerikai IVemzeiSr 1885. 1. Sz. arczk. 

Rizner Vlad. Lajos, elemi iskolai ta-
nító Szakolczán (Nyitram.). — A magyar-
országi tót bibliographiát írta meg, mely-
ből a Slovensky Pohlady (1902) mutat-
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ványokat közölt. — Munkái: 1. Jeden 
večer na dedine, Pest, 1872. (Egy est falun, 
magyarból átdolgozta. Ludowa Biblioteca. 
Népies könyvtár 8.). — 2. Dejepis Uhorska 
Szakolcza, 1875. (Magyarország története.) 
— 3. Zivočiehopis. U. ott. 1875. (Állattan.) 
— 4. Werný Radka. U. ott, 1877. (Igaz 
tanácsok a házi állatok és baromfiak 
gyógykezeléséhez. Knižnica slovenského 
ludu. A tót nép könyvtára 1. Újabb ki-
adás. U. ott, 1894.). — 5. Od sroca k 
srocu. U. ott, 1882. (Szívből szívhez. 
Knižnica . . . 2.). — 6. Zabavné večery. 
U. ott, 1882. két füzet. (Mulattató esték. 
Knižnica . . . 3., 5.). — 7. Szirmai-féle 
nyelvképző iskola, gyakorlati példákban. 
Olvasás, nyelvtan és fogalmazás egy köz-
ponti körben. Nagyszombat, 1883. Három 
füzet. (Több kiadást ért.) 

Vlček Jaroslav, Dejiny l iteratúry S lovenskej . 
Turócz-Szent-Márton, 1890. 262., 273, 274. 1. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e és a m. n. mú-

zeumi könyvtár példányairól . 

Robei Román, m. kir. pénzügyminisz-
tériumi számtanácsos, az egyenes adók 
osztályában osztályvezető, szül. 1853-ban 
Debreczenben; Középiskoláit Szatmáron, 
Pesten és Debreczenben végezte. Tanul-
mányait a pozsonyi jogakadémián foly-
tatta s már mint I. éves joghallgató 1872. 
nov. 4. állami szolgálatba lépett, gyakor-
nokká neveztetvén ki a pozsonyi pénzügy-
igazgatósághoz. 1873. febr. a pozsonyi 
kir. adóhivatalhoz adótisztté, okt. pedig 
a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztériumhoz számtisztté neveztetett 
ki. 1875-ben a Szatmáron nyugalomban 
élő atyjának kívánságára visszalépett a 
pénzügyi szolgálatba, a midőn is a szatmári 
pénzügyigazgatósághoz III. o. számtisztté 
neveztetett ki. 1876.11. oszt., 1886. I. oszt. 
számtiszt, 1893. számvizsgáló lett. Ezen 
minőségben 1894. ápr. az aradi pénzügy-
igazgatóságtól a gyulaihoz, onnét pedig 
azon év július a m. kir. pénzügyminiszi 
teriumhoz helyeztetett át és itt szolgál 
jelenleg is mint számtanácsos. — Czikkei 

az Állami Tisztviselők Lapjában 1883 óta 
Praecisus álnév és R. R. betűk alatt 
jelennek meg; irt a M. Tisztviselőbe (1895) 
és a Községi Közlönynek is munkatársa. 
Vidéki szolgálata alatt a helyi lapok 
számára tárczaczikkeket írt és a buda-
pesti lapok részére is dolgozott. — Mun-
kái : 1. Bélyeg- és illeték-kalauz a köz-
életben leggyakrabban előforduló esetek-
ben. Tisztviselők s különösen ügyvédek, 
lelkészek és magánfelek használatára. 
Példákkal és magyarázatokkal bővítve. 
Győr, 1887. — 2. Kiegészítése és helyes-
bítése a «Bélyeg- és illeték-kalauz» czimű 
munkának az 1888. jan. 1. életbe lépett 
1887. XLV. törvényczikk által a bélyeg-
és illetékre vonatkozó törvények és tör-
vényesített szabályok némely határoza-
tainak módosításához képest. U. ott, 1888. 

.11. Könyvészet 1887—88. — Állami Tisztviselők 
Lapja 1897. 26. sz. arczk. 

Robertus, Fr., sz. Ferencz-rendi szerze-
tes. — Munkája: Onomasticon quo coram 
Rev. Dno Josepho Stipula abbate S. 
Georgii milit. et mart. de Szerencs, met-
ropolít. ecclesiae Agriensis canonico 
fratres ord. Minor. S. P. Francisci con-
ventualium professi ss. theol. studentes 
effundunt se in gratulationem plurimam. 
Agriae, 1852. 

Petrik Bibliogr. 

Robicsek Zsigmond, könyvkereskedő, 
szül. 1848-ban Eszéken, hol atyja ura-
dalmi bérlő volt; a gymnasium öt osz-
tályát szülővárosában végezte ; azután a 
gyógyszerészi pályára lépett és Glinában 
működött. 1867-ben pályát változtatott 
és könyvkereskedő lett Zágrábban, azután 
Troppauban, majd Bécsben, végre 1870-
ben Pesten telepedett le s előbb a Grill-, 
majd a Ráth-féle könyvkereskedésben 
foglalatoskodott. 1878-ban önálló könyv-
kereskedést nyitott Budapesten és több 
munka kiadására vállalkozott. Szabad 
idejét az orvosi tudomány tanulmányo-
zására fordította; melyet külföldi uta-
zási tapasztalatokkal is bővített és külön 
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gyógymódot létesített. — Socialhygienikus 
czikkei jelentek meg a szaklapokban és 
folyóiratokban. — Munkája : Grundideen 
zur Erreichung einer vollkommenen Ge-
sundheit und ein hohes Alter. Nach 
Naturgesetzen geschildert. Bpest, 1898. 

Önéletrajzi adatok és a m. n. múzeumi 
k ö n y v t á r példányáról . 

Robik János Alajos, pozsonyi kano-
nok, szül. 1648-ban Stomfán (Pozsonym.), 
1667-től a Pázmáneumban hallgatta a 
bölcseletet és theologiát. 1679. ápr. 26. 
Perneken (Pozsonym.) plébános lett, 
honnét 1685. ápr. 12. Körmöczbányára 
ment á t ; 1692-ben pozsonyi kanonokká 
nevezték ki, 1700. ápr. 21. pedig az 
esztergomi káptalan fegja lett. 1701-
ben a szent Miklós-templomban 2000 
frtnyi költségen megujíttatta a főoltárt. 
Végrendeletében a szentgyörgyi piaristák-
nál alapítványt tett az örök mécsre. 
Meghalt 1701. decz. 22. Nagyszombatban. 
— Munkája: Wilozeni O Vzitku A Pot-
rebe Katechizniusa. Nagyszombat, 1702. 
(A katekizmus hasznáról). 

Szabd Károly, Rég i M. Könyvtár . Bpest , 
1885. 579. 1, — Zelliger Alajos, E g y h á z i írók 
Csarnoka. N a g y s z o m b a t , 1893. 439. 1. — Kol-
lányi Ferencz, Esztergomi k a n o n o k o k , E s z -
tergom, 1900. 319. 1. 

Robitsek Ferencz (ugornyai), theolo-
giai doktor, róm. kath. plébános, szül. 
1859. május 24. Pesten (a család 1836. 
július 14. kapott magyar nemességet); 
középiskoláit Budapesten és Esztergom-
ban, a theologiát Bécsben végezte, 1882. 
okt. 8-án pappá szentelték. Káplán volt 
Kemenczén, 1883-ban Rév-Komáromban 
és Budán a kir. palotában, egyszersmind 
hittanár a gyakorló iskolában. 1886-
ban theologiai doktor, 1889. a budapesti 
központi papnevelőben tanulmányi fel-
ügyelő és egyetemi hely. tanár lett. 1891. 
nov. 300 magyar ifjút vezetett Rómába 
szent Alajos sírjához és XIII. Leo trónjá-
hoz, ki 1892. július 1. udvari káplánjává 
nevezte ki. 1893. februárban a nagymarosi 

plébániát kapta. A szent István-társulat 
választmányi tagja, a szent László-társu-
lat titkára, a szent Vincze-egyesület al-
elnöke. — Czikkei az István bácsi Nap-
tárában (1879. A nyolcz boldogságról, 
pályanyertes értekezés a nép számára) ; 
az Országos középiskolai Tanár-egyesület 
Közlönyében (1884. A kath. vallásokta-
tásról); a M. Államban (1883—85., 1891. 
Rómába fel! stb. czikkek az ifjúsági 
zarándoklat ügyében, 1892. Miként állít-
sunk szent Vincze-egyesületeket, 1895. 
296. sz. Bukovinai magyar véreink); a 
Társulati Értesítőben és Egyh. Közlöny-
ben (1892—93. A szent Vincze-egyesület 
alapszabályai és azok rövid magyarázata); 
a M. Szemlében (1893. XIII. Leo pápa 
a költő); a Hittud. Folyóiratban (1893. 
Szent Péter római püspökségéről); több 
egyházi beszéde jelent meg a Jó Pásztor-
ban (Rév-Komárom 1884—85); a Pallas 
Nagy Lexikon kath. részének is munka-
társa volt. — Munkái: 1. Lacordaire 
végrendelete. Francziából ford. Budapest, 
1887. (Ism. Religio II. 12. sz., M. Sión). 
— 2. Szent István első apostoli magyar 
király dicsőséges jobb kezének története. 
Képekkel ellátva, a magyar nép számára. 
Irta U. R. F. U. ott, (1888). - 3. Rómába 
Budapestről zarándoklat. Rendezi . . . 
U. ott, 1891. — 4. A Sz. László-Társulat 
Évkönyvei 1890—1892. évekről. U. ott. — 
5. Szent beszéd. Sz. Adalbert püspök és 
vértanú ünnepén 1899. szept. 16. az 
esztergomi érseki főszékesegyházban mon-
dotta. Esztergom, 1899. — 6. Egyházi 
beszéd. Szent István első apostoli király-
nak ünnepén 1904. aug. 20. Budapesten 
a budavári koronázó főtemplomban mon-
dotta. Bpest, 1904. — Jegyei: U. R. F. 
és a M. Koronában és a M. Államban. 

Uj M. Sión 1886. 843. 1. — Zelliger Alajos, 
E g y h á z i irók Csarnoka. N a g y s z o m b a t , 1893. 
438.1. — Némethy, Ludovicus, Series Parocho-
rum. Strigonii , , 1894. 897. 1, — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 6(/5. 1. — lllésy-Petkó, Királyi 
könyve k . Bpest, 1895. 182. 1. 
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Robitsek Józsefjogi doktor, buda-
pesti ügyvéd, Pest-, Pilis-Solt-Kis-Kun 
vármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja, a fővárosi ügyvédi kamarának al-
elnöke, hol ő vetette föl az országos 
nyugdíjalap tervét, a melyért sokat fára-
dozott. Neve mint jogi szakíróé ismere-
tes. Már régóta beteg volt és 1898. nya-
rán a Váczczal szomszédos dukai birto-
kára vonult, hol azon év szept. 29. meg-
halt 46 éves korában. Budapesten temet-
ték el. — Munkái: 1 .Az ügyvédi nyug-
díjkérdéshez. Bpest, 1890. — 2. Az ügy-
védi segélynyugdíjügy. U. ott, (1893.). — 

Budapesti Hirlap 1898. 270. Sz. és gyász -
je lentés . 

Robitsek Károly, orvosdoktor, pesti 
származású, gyakorló - orvos Sátoralja-
újhelyben (Zemplénm.). — Munkája: 
Az újszülöttek szemgyuladása. (Orvos-
tudori értekezés.) Buda, 1842. (Latin 
czímmel is.) 

Szinnnyei K ö n y v é s z e t e . 

Robitsek (Márton) Móricz, orvosdoktor 
Aradon, hol 50 évig mint gyakoló-orvos, 
később mint kórházi főorvos működött. 
Meghalt 1883. máj. 30. Aradon. — Czik-
kei az aradi Alföldben (1864. A gyermek-
kórház ügyében, 2 czikk). — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de ophthalmia 
neonatorum. Pestini, 1834. 

Siinnyei K ö n y v é s z e t e . — Oláh Gyula, Az 
e g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t Magyarországban. 
Bpest, 1876. 12. 1. és gyászje lentés . 

Robitsek Zsigmond. L. Robicsek. 
Roboch L., reáliskolai tanár Körmöcz-

bányán. — Czikkei a körmöczbányai cs. 
kir. alreáliskola Programmjában (1858. 
Etwas über den Zweck der Realschule und 
über das Zeichnen in derselben). 

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

Robi Vilmos. — Munkája: Részvét-
hangok. Alkalmi búcsúztató énekek gyűj-
teménye. Munkács, 1890. 

M. Könyvészet. 1890. 

Robonyi Géza, állami polgári iskolai 
igazgató ; 1864-ig Székesfehérvárt könyv-

kereskedő volt; ekkor jobb üzlet remé-
nyében Váczra ment és a Plessel-féle 
nyomdát, a szabadalommal együtt 4000 
frt-ért megvette. Keze alatt némi lendü-
letet nyert a nyomda; ezt azonban 
1869-ben egy részvénytársaság vette át 
és R. később elemi iskolai tanító lett. 
1886-ban Galgóczon volt állami elemi 
iskolai igazgató-tanító, mely állásában a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter vég-
leg megerősítette ; 1896-ban Kassán volt 
polgáriskolai igazgató; végre Pinkafőn 
(Vasm.) ugyanazon állást viselte, midőn 
1899. decz. elején meghalt. — Czikkei 
a Debreczeni Közlönyben (1860. 32. sat. 
sz. Mely képzettségűnek kell lenni a mai 
kereskedőnek ? öícséretet nyert és arany 
sarkanytyúval jutalmazott pályamunka); 
a Néptanítók Lapjában (1879. Siketnéma 
oktatásügy és a képezde. A székesfehér-
vári kiállításon látott földrajzi taneszkö-
zeinkről és könyvism., 1880. Társadalmi 
korkérdéseink és az iskola, 1881. Népipa-
runk érdekében); a Magyarország vár-
megyéi és városai 1. Abaujm. és Kassa 
cz. monographiában (Bpest, 1896. Alsó-
és Felső-Meczenzéf). — Munkái: 1. Ipar-
és Kereskedelmi Naptár 1861-re. Kiadja... 
Pozsony, 1861.— 2. Közlemények a keres-
kedelem és ipar köréből. 1. füzet. Pest, 
1862. (Petényi Ottóval együtt). — 3. A 
munka nemesít. Irányszínmű 5 felv. 
Vácz, 1866. — Szerkesztette a Magyar 
Iparos cz. első hetilapot Váczon (segéd-
szerkesztője volt Mudrony Soma), 1867. 
márcz. 17-től okt. 5-ig és a Váczi Lapo-
kat 1870. febr. 12-től decz. 25-ig Naszál 
Jenő neve alatt; ezek a lapok R. saját 
nyomdájában nyomattak. 

Karcsú Antal Arzén, A váczi k ö n y v n y o m -
dászat története. Vácz, 1874. 27., 28., 31. 1. 
— Petrik Könyvésze te . — Néptanítók Lapja 
1886. — Magyarország Vármegyéi és Városai I . 
Abaujvármegye és Kassa. Bpest , 1896. 212., 
389., 552. 1. — Vasárnapi Újság 1899. 50. SZ. 
(Nekr.). 

Robor Gyula. — Munkája: Bevezetés 
a harcztéri szolgálatbani rendszeres ki-
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képeztetéshez. Böcklin báró munkája 3. 
kiadása az 1874. évi szolgálati szabály-
zat II. része szerint átdolgozva németből 
ford. Nagybecskerek, 1876. 

Kiszlingstein könyvésze te . 

Roboz Andor, állami reáliskolai tanár 
Budapesten. — Czikkei a M. Kritikában 
(1888—99. könyvism.); az Egyenlőség-
ben (1898. Rottenburgi Meir; Nyugodt 
tudsz maradni ? költ. ford. 1901. Siral-
mak könyveiből, költ. ford.); a Politikai 
Heti Szemlében (1902. Harcz a kritika 
ellen, Emile Zola és könyvism., 1903. 
Jókai Mór); írt költeményeket a Zsidó 
Híradóba is. — Munkái: 1. Gyakorlati 
német nyelvtan 40 leczkében magyar 
tanulók használatára. Bpest, 1897. — 2. 
Erdőn-mezőn. U. ott, 1898. — 3. Nap-
sugárban. U. ott, 1898. — 4. Madár 
világ. U. ott, 1898. — 5. Vidám órák U. 
ott, 1898. — 6. Mi van odabent. U. ott, 
1898. (A 2—6. sz. munkák: Képes köny-
vek versekben gyűjtő czímmel. Ism. 
Vasárnapi Újság 1898. 5. sz.). — 7. Tör-
ténetek az iskolából. U. ott, 1900. (Kis 
Könyvtár 24.). — 8. Köszöntőkönyv. U. 
ott, (1901. Lenkei Henrikkel együtt). — 
6. Módszeres franczia nyelvtan és olvasó-
könyv a reáliskolák IV. osztálya számára. 
U. ott, 1903. (Klimó Mihálylyal együtt. 
Ism. Hivatalos Közlöny). 

M. Kom/vistet 1898., 1900., 1901.. 1903. 

Roboz Ármin, felső-leányiskolai tanár, 
szül. 1869.jan. 18. Nagyváradon (Biharm.); 
középiskoláit a nagyváradi állami fő-
reáliskolában végezte 1889-ben (mikor 
Rosenzweig családi nevét Robozra vál-
toztatta) ; egyetemi tanulmányait a bpesti 
egyetemen hallgatta, hol az alapvizsgála-
tot letette, azután Párisban nyolcz hónapig 
folytatta tanulását. Egyetemi évei alatt 
nagyobbára német, magyar, franczia iro-
dalommal foglalkozott. Az 1894—95. 
tanévben a pécsi kereskedelmi iskolában, 
később a Naschitz-féle felső leányiskolá-
ban tanította a német és franczia nyel-
vet. 1899-ben tanári vizsgát tett és a 

VI. ker. m. kir. állami főreáliskola tanára 
lett. Jelenleg magánhivatalnok Budapesten. 

Századunk N é v v á l t o z t a t á s a i Bpest, 1895. 
190. 1. — Vajda Emil N é v k ö n y v e 70. I. és 
önéletrazi adatok. 

Roboz István, orvosdoktor, ev. ref. 
theologiai tanuló volt Debreczenben, hol 
1802-ben lépett a felsőbb osztályba, 
1811-ben főiskolai senior volt; később 
az orvosi pályára lépett. Meghalt 1827-
ben. — Latin versei vannak a : Carmina 
archiduci Austriae Carolo Ludovico . . . 
Debrecini, 1807 a Ca rmina . . . Ludo-
vico Rhédei. U. ott, 1808. cz. munkákban 
és Péczely, Pallas, Debrecinajában (1828). 
Munkája : Certamen Danubii et Tibisci. 
Debreczini, 1805. (A Ferencz-csatorna 
megnyitására írt költemény). 

Vay László, N é m e t h i v s é g . Nagyvárad , 1806. 
624. 1. — Figyelő I. 1876. 347., II. 132., 133. 
1. és a debreczeni ev . ref. ko l lég ium j e g y zö-
k ö n y v e i b ö l . 

Roboz István, kir. tanácsos és szer-
kesztő, szül. 1828. okt. 26. Köttsén (So-
mogym.); iskoláit a pápai ev. ref. kollé-
giumban végezte, hol Petőfi és Jókai 
tanulótársai voltak; 1848-ban végezte el 
jogi tanulmányait. 1848—49-ben Somogy-
ban Noszlopy kormánybiztosnak volt 
titkára. Az utóbbi évben írta a Kossuth 
imáját a kápolnai elesettek felett Adándon 
Csapody Pál kastélyában, melyet franczia, 
angol, olasz, német, lengyel nyelvre is 
lefordítottak. 1856-ban a kaposvári tör-
vényszéknél vizsgáló biró, utóbb az 
alkotmányos életben a megye tiszti fő-
jegyzője lett. 1866. márcz. 6. alapította 
a Somogy cz. politikai hetilapot (midőn 
a dunántúli megyékben csak egy lap volt 
Nagy-Kanizsán, az egész ország terüle-
tén pedig csak 3 politikai napi s öt 
vidéki hetilap), melynek ma is szerkesz-
tője. Ez idő szerint ő a legrégibb szer-
kesztő hazánkban. Az irodalomban és köz-
ügyekben tanúsított működéseért 1879. a 
Ferencz - József- rend lovagkeresztjével, 
1887-ben pedig a királyi tanácsossággal 
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tüntették ki, midőn Kaposvár közönsége 
írói munkásságának 40 éves évfordulóját 
ünnepelte meg. A vidéki hírlapírók kon-
gressusát ő kezdeményezte. A somogy-
vármegyei Berzsenyi irodalmi társaság 
elnöke. — Költeményei, levelei, elbeszé-
lései, rajzai s egyébb czikkei a követ-
kező hírlapokban, folyóiratokban és év-
könyvekben jelentek meg: Hazánk (1847), 
Életképek (1848. II. költ.), Hölgyfutár 
(1850. költemények, 1851. Balatonvidéki 
levelek, Fekete könyvemből, Egy pár 
nap Pécsett, Vidéki élet, Pécsi tükörda-
rabok, Egy agg leány párbaja, A fekete 
szem teremtése, Mégis vannak Rómeók 
és Júliák, Egy őrült színész, 1852. Bala-
tonvidéki levelek, Költészet a Sióban, 
Tükördarabok naplómból, Az enyingi 
park, Tihany, Füredi viszhangok, Örvé-
nyek, ered. beszély, Az év utolsó napján és 
költemények, rajzok, 205. sz. Bécsi le-
vél, 1853. Uj évi mozaik, A solothurni 
rózsaszál, La Chouette, Phantomok, 103. 
újdonság Somogyból, Babérlevelek So-
mogyból, Egy pár nap Füreden, Garay 
hamvainak, A virágok teremtése, Garay 
hamvainak, Füredi daguerreotyp sat. 
1854. 143—172. sz. Simon kapitány, re-
gény Féval után ford., 1856—57. Egy 
honleány emlékének, Balaton-Füred, 
Tükördarabok Somogyból, Babérlevelek 
Somogyból, Balaton - Füredi levelek, 
1858—59. Csiga-telegraf Somogyból, 
Kazay Lajos hamvainak, Kaposvári élet, 
140. Kaposvárról Agairól, Kisfaludy S. 
szobra, 1860. Balaton-fölvidékről levelek, 
Széchenyi fölött, Még egy rajz a Berzsenyi 
ünnepről, Balaton-Füred, 1861. Somogy-
ból, 1862. Záborszky Alajos hamvainak, 
Kaposvár, 1863. II. Egy porladó szív 
levelei); Romemlékek (Pest, 1851. költ.); 
Pesti Napló (1850. 170. sz. A pest-kani-
zsai vasútvonal ügyében, 1851. 280—291. 
Egy talált napló töredékei, 1855. 124. 
sz. Hangok Somogyból, 1864. 152. stb. sz., 
1864. 156. sz. Balaton-Füredi levelek, 
234—236., 239. sz. A kaposvári gym-

nasium felavatása); Szikszói Enyh-
lapok (1853. költ.) ; Divatcsarnok (1853. 
Tájképi vázlatok: A Balaton csatája, 
1860. költ.); Magyar Sajtó (1855. 12. 
sat. sz., Somogyi levelek, 1857. 176. Idő-
szaki levelek Somogyból); Családi Lapok 
(1856. Fohász az élet tengerén, Balaton 
szerelme, rege, Csobánczon, Mi atyánk ľ 
és költ., 1857. költemények); Győri Köz-
löny (1857—60. költemények, 1862. és a 
többi évfolyam : Somogyból); Vasárnapi 
Újság (1864.); Hazánk és a Külföld (1865. 
Balaton-Füred, A balaton-füredi színkör); 
Fővárosi Lapok (1865. 1867. Balatonfü-
redi élet, 1878. Balaton-Füredről, 1879. 
Kisfaludy Atala); Gazdasági Lapok (1870. 
Somogyból, 1871. Hogy áll Somogy-
megye gazdászati tekintetben ?); Föld-
mívelési Érdekeink (1871. Levél a szer-
kesztőhöz : Kaposvár, Magyarország földje 
és koldusai); Pesti Hirlap (1882. 68—69. 
Vidéki lapszerkesztők, genre, 1883. 204., 
208. sz. A magyar tenger mellékéről, 
1884. 191. sat. Balaton-Füred, 1885. 
168. A társadalom ezer keze, 201. 
B.-Füredi levelek, 1886. 210. Hogyan 
nyaral Jókai Mór Balaton-Füreden, 1887. 
187. sz. Fürdői élet: Balaton-Füred); 
Budapesti Hirlap (1885. 197. sz. Jókai 
villája Balaton-Füreden) ; Nemzet (1887. 
120. szám. Jókai Mór és Zichy Antal); 
Somogy (1897. 11. sz. Petőfi Sándor és 
az én pápai emlékeim, átvette a P. Napló 
73. sz., 1398. 8. és köv. sz. Emlékeim-
ből : 1848—49.). — Munkái: 1. Kossuth 
imája a kápolnai csatában elesettek fölött. 
Kaposvár, 1849. (Más nyomdákban és 
hírlapokban is utánnyomatott.) — 2. 
Pécsi sugárszálak. Irta s e haza lelkes 
hölgyeinek ajánlja. Pécs, 1852. (Költe-
mények.) — 3. A Balaton szerelme. Rege. 
Pest, 1856. — 4. Daguerreotype, vagy 
azon nevezetességek arczképcsarnoka, kik 
nem pártolják az irodalmat. U. ott, 1863. 
(Két kiadás. Ism. Hölgyfutár II. 51. sz.) 
— 5. Egy porladó szív levelei. Nagy-
Kanizsa, 1864. (Ism. Hölgyfutár I. 41. sz.)1 
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— 6. Virágok albuma 1867-re. Kapós- ' 
vár, 1866. — 7. A billikomból. Nagy-
Kanizsa, 1878. (Két kiadás.) — 8. A tü-
körből. Kaposvár, 1880. — Szerkesztette 
a Kaposvári Képes Naptárt 1863—66-ra 
és a Somogyi Képes Naptárt 1863—66-ra; 
a Beszédeket, melyek a kaposvári gym-
nasium felavatási ünnepélyén mondattak. 
(Kaposvár, 1866); még a Somogyon kí-
vül a Zala-Somogyi Közlönyt 1862. júl. 
1-től 1865-ig, a Zalát 1874. július 1-től 
Nagy-Kanizsán és szerkeszti a Somogy 
vármegye Hivatalos Lapját Kaposvárt. 
— Álneve : Labora. 

Danielik, M. írók. Pest , 1858. II. 270. 1. — 
lloenich-Vutkovich, M. írók Névtára . P o z s o n y , 
1876. 324. 1. — Pesti Hirlap 1882. 68., 69. SZ. 
— Budapest 1884. 57„ 58. sz. — Petrik Köny-
vésze te és Bibl iogr . — 1887 : jubi leuma Zalai 
Közlöny 18. SZ., Fővárosi Lapok 91., Nemzet 91., 
Kaposvár 18., Somogy 19. sz. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 1890. 51. sz. 
arczk. — Pallas Nagy Lexikona XIV. 605. 1. 

Roboz József, az emberbaráti intéze-
tek országos szakfelügyeletével megbízott 
váczi m. kir. orsz. siketnéma nevelő- és 
tanítóképző-intézetigazgatója; a dadogók 
budapesti gyógytanfolyamainak vezetője; 
előbb az aradi siketnéma iskola igazgató-
tanítója volt. 1886-ban Rosenberg családi 
nevét Robozra változtatta. — Czikkei az 
Arad és Vidékében (1886. Egy siketnéma 
tanú, ford., 1888. tárczák); a váczi Ka-
lauzban (1887-től több czikk); a Nép-
tanítók Lapjában (1892. A magyar nyelv 
a német tannyelvű iskolákban); az Al-
földben (1892. 60., 62. sz. Comenius és 
a siketnémák oktatása); s Magy. Gyógy-
paedagogiában (1898. A beszédnek a 
szájról való leolvasása). — Munkái: 1. 
A csoportkép mint a szemléltető oktatás 
segédeszköze. Tanulmány. Arad, 1888. — 
2. Az álom. A siketnémák és vakok ál-
mai. Lélektani tanulmány. Bpest, 1892. 
(Aradon nyomt.) — 3. A dadogás gyó-
gyítása. Orvosok, paedagogusok és mű-
veltebb olvasóközönség számára. Bpest, 
1894. (Ism. Vasárnapi Újság 39. sz.) — 

J 4. A vakok oktatásának fontosabb kér-
dései. U. ott, 1896. — 5. Módszeres be-
széd- és olvasási gyakorlatok dadogók 
számára. U. ott, 1897. — 6. Olvasó- és 
nyelvgyakorló könyv a siketnémák szá-
mára. U. ott, 1897. — 7. A gyengetehet-
ségüek oktatása. U. ott, 1898. (Nyom. 
Váczon.) — 8. Mi a dadogás és hogyan 
lehet rajta segíteni ? Temesvár, 1900. — 
Szerkesztette és kiadta a Magyar Gyógy-
paedagogiát, siketnémák, vakok, hülyék 
és gyengeelméjüek, dadogók és hebegők 
oktatásával, valamint általában gyógy-
neveléssel foglalkozók szakközlönye Vá-
czon 1898-ban öt füzetet. 

V. Könyvészet 1892., 1894., 1896., 1898., 1900. 
1902. — Századunk Névváltozásai. Bpest , 1895. 
190. 1. 

Roboz Lipót, m. kir. államvasuti hiva-
talnok, szül. 1862. febr. 15. Jankováczon 
(most Jánoshalma), hol atyja Rosenberg 
Jakab elemi iskolai néptanító volt, családi 
nevét Robozra változtatta. R. előbb szö-
regi (Torontálm.) állomásfőnök, most a 
szegedi üzletvezetőséghez beosztott hiva-
talnok. — Munkája: Állomás-szolgálati 
segédkönyv. A m. kir. államvasutak állo-
másai részére.(Magánhasználatra). Szeged, 
1901. (Rácz Imrével együtt. 2. jav. és bőv. 
kiadás. U. ott, 1903.). 

Rácz Imre m. kir. á l lamvasut i főe l lenőr 
s z i v e s közlése. 

Roboz Zoltán, bölcseleti doktor, zoo-
logus, R. István, a «Somogy» szerkesztő-
jének fia, szül. 1861-ben Kaposvárott 
(Somogym.); alsóbb iskoláit ugyanott, a 
VII. és VIII. gymnasialis osztályokat a 
kegyesrendiek kanizsai főgymnasiumában 
végezte. 1878-ban a budapesti egyetem 
bölcseleti fakultására iratkozott be, a hol 
különösen a zoologia, majd botanika és 
mineralogia tették kedvelt tantárgyait. 
1881. máj. a budapesti egyetemen böl-
cseletdoktorrá promoveálták a zoologia, 
botanika és mineralogiai tudományokból. 
Ugyancsak 1881. az egyetem száz éves 
jubileuma alkalmából a zoologiai szakból 
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kitűzött pályadíjat nyerte A Polycelis 
nigra Ehr. boncztana cz. munkájával. 
Ugyanakkor kapta az állattanból a szor-
galmi díjat. 1881 őszén a heidelbergi 
egyetemet kereste fel és egy évet töltött 
a jeles zoologus, Bütschli mellett, a hol 
önálló tudományos buvárlatokkal foglal-
kozott ; majd állami külföldi utazási ösztön-
díjjal a gráczi egyetem zoologiai intéze-
tében dolgozott Schulze Eilhard Ferencz 
mellett. 1883 őszén a franczia államnak 
a Földközi-tenger partján Villefranche-
sur-Merben felállított tengeri zoologiai 
statióján munkálkodott. Mint filloxerabiz-
tosnak érdemei voltak a somogymegyei 
szőlők felújítása körül. Majd megválasz-
tották Somogy vármegye főlevéltárnokává. 
Meghalt 1905. júl. 24. Özvegye Szalay Elza, 
Szalay Károly volt országgyűlési képvi-
selő és a magyar költészetben jeles nevet 
kivívott Kisfaludy Atala leánya. — Czik-
kei a Math, és termtud. Értesítőben (I. 
1883. Rhizopoda-tanulmányok. I. Calci-
tuba polymorpha n. gen. n. sp. Néme-
tül : a Math. u. naturw. Berichte aus 
Ungarnban és a Sitzungsberichte d. k. 
Akad. d. Wiss. in Wien. Math. Cl. 88. 
köt.-ben); a Természettud. Közlönyben 
(1886. Gregarina flava); az Egyetértésben 
(1886. 225. sz. Egy magyar szaktudomány 
érdekében). — Munkái: 1. Adatok a 
cestodák ismeretéhez a solenophorus 
megalocephaluson megejtett vizsgálatok 
alapján. Bpest, 1882. (Értekezések a term, 
tud. köréből XII. 10.). — 2. Adatok a 
gregarinák ismeretéhez. (A villafrancai 
tengeri állattani állomásról). U. ott, 1886. 
(Értek, a term. tud. kör. XVI. 4.). — 3. 
Jelentés a phyloxeraügy állásáról Tolna 
vármegyében az 1887. évben. Szegszárd, 
1887. — 4. A szénkéneg alkalmazása a 
phyloxera elleni védekezésnél. Számos 
fametszettel. U. ott, 1890. — 5. Az ame-
rikai szőlők a phyloxera elleni védeke-
zésnél. Számos a szöveg közé nyomott 
ábrával. U. ott, 1892. — 6. Néhány szó 
hazai szőlészetünk reconstructiójához. 

Válaszul Miklós Gyulának. Kaposvár, 
1892. 

}]. Könyvésiet 1886., 1890., 1892. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Daday Jenő, A m a g y a r 
ál lattani irodalom. Bpest , 1891. II . — Pallas 
Nagy Lexikona XVIII . Bpest , 1900. 511. 1. — 
Vasárnapi Újság 1905. 31. SZ. (Nekr.). 

Robustell Antal, Jézus-társasági áldozó -
pap, szül. 1683. július 19. Passauban 
(Morvaország); hazánkban tanult és mű-
ködött ; 1701. okt. 27. lépett a rendbe ; 
a grammatikát, humaniórákatés rhetorikát 
tanította; azonban midőn Pozsonyban 
egyházi szónoklatait kezdette, 1716. febr. 
14. ott meghalt. — Munkája: Felicioris 
saeculi sapientia ex primaevis philoso-
phiae principiis deducta Cassoviis philo-
sophis oblata. Bartphae, 1745. 

Stoeger, Scriptores 303. 1. — De Backer-
Sommervogel, B ib l io théque-Bibl iographia VI. 
1927. h. 

Roch Emil, m. kir. honvéd-hadnagy 
volt 1881. nov. 1-től a 11. zászlóaljban ; 
1888-ban neve már nem fordul elő a 
Névkönyvben. — Czikke a Ludovika Aka-
démia Közlönyében (1885. A jelenkor 
gyarmatosítási mozgalmához). 

A m. kir. honvédség Névkönyve. Bpest , 1881 — 
1887. és a m. n. m ú z e u m i könyvtár példá-
nyábó l . 

Rochel Antal, az egyetem botanikus 
kertjének főkertésze, szül. 1770. jún. 18. 
Neunkirchenben (Steinfeld mellett Alsó-
Ausztriában), hol atyja kalmár volt; mi-
után anyját korán elvesztette, atyja Kut-
tenbergbe küldte a jezsuita iskolába. 
Bécsben a sebészeti tanulmányokat vé-
gezte s 1785. szept. sebészhez ment segéd-
nek. 1788-tól az osztrák, majd a franczia, 
belga s hollandi hadseregben is szolgált. 
A háborúk bevégezte után visszatért 
Bécsbe tanulmányainak folytatása végett. 
1792. szept. sebész-mester lett, majd a 
szülészmesteri diplomát is megszerezte. 
Ezután ismét az osztrák seregben mint 
sebész szolgált; részt vett a francziák 
elleni háborúban, elfogták, de kiváltották. 
A hadseregből kilépve egy ideig Franczia-
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országban, Belgiumban és Hollandiában 
élt. 1798-ban visszatért Ausztriába s mint 
orvos Morvaországban működött, 1800— 
1820-ig pedig Magyarországban Veszelé-
ben (Nyitram.) és Rovnyén (Trencsénm.). 
1820. okt. kineveztetett a pesti egyetemi 
botanikus kert főkertészének; mire tren-
csénm. kertjéből 400 élő növényt hozott 
ide. Húsz éven át a kertet fölvirágoztatta. A 
haza növényritkaságaitide gyűjtötte össze, 
innét azután a külföld botanikus kertjeibe 
is eljutottak. 1840. márcz. 10. nyugalomba 
vonult és 1841-ben Gráczba költözött, hol 
1847. máj. 12. meghalt. — Czikkei a 
Flórában (1831. Erster Nachtrag zu dem 
Verzeichnisse der wild wachsenden Pflan-
zen des Banates); a Linnaeaban (XII. 
Beiträge zur Gattung Mentha, XIII. Wald-
steinia trifolia Roch. Eine neue Art aus 
Siebenbürgen). — Munkái: 1. Plantae 
Banatus rariores iconibus et descrip-
cionibus illustratae. Praemisso tractatu 
phyto-geographico et subnexis addita-
mentis in terminologiam botanicam. 
Accedunt tubulae botanicae XL et map-
pae lithographicae. Pest, 1828. — 2. 
Pflanzen-Umrisse aus dem südöstlichen 
Karpath des Banats. Erste Lieferung mit 
82 Abbildungen in natürlicher Grösse 
sammt den nöthigen Zergliederungen auf 
den 39 Tafeln, nach dem Leben gezeich-
net und mit Beschreibungen versehen. 
Wien, 1826. (Ismeretlen mű, csak a czím-
lapja jelent volna meg?). — 3. Natur-
historische Miscellen über den nord-
westlichen Karpath in Ober-Ungarn. Mit 
einer Karte. Pesth, 1821. — 4. Botanische 
Reise in das Banat im Jahre 1835, nebst 
Gelegenheitsbemerkungen und einem 
Verzeichnisse aller bis zur Stunde daselbst 
wildwachsenden phanerogamischen Pflan-
zen sammt topographischen Beiträgen 
über den südöstlichen Theil des Donau-
Stromes im österr. Kaiserthume. U. ott, 
1838. kőnyom, képpel. — Kézirati mun-
kái : a drezdai kir. természetrajzi tárban, 
összesen 11 darab (felsorolja Wurzbach); 

a m. n. múzeum botanikai osztályában: 
Descriptio et delineatio peloriae Scabio-
sae columbariae, Elenchus plantarum in 
comit. Trencsin, Liptó et Nitriensi lecta-
rum, Ad loca Natalia plantarum Hun-
gáriáé praeprimis Carpathi comitt. Tren-
csin. et Banatus); bánáti füvészeti gyűj-
teményének egy része szintén a m. n. 
múzeumban van; nagy herbáriumát pedig, 
melyet már 1797-ben kezdett gyűjteni, 
1839-ben 600 frt évi járadékért Frigyes 
Ágost szász királynak adta el. — Rov-
nyei tartózkodása alatt 4 centuria szá-
rított növényt adott ki az ország és 
Trencsén vármegye flórájából. 

Fejér, História Academiae 159. 1. — Termé-
szettudom. Társulat Evkönyve I. 1841—1845. 
Pest , 232. 1. — Kaniti, August, Versuch einer 
Geschichte der u n g a r i s c h e n Botanik. Halle, 
1865. — Wurzbach, Biogr. Lexikon XXVI. 
214. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pallas 
Nagy Lexikona XIV. 608. 1. 

Rochel Béla. az aradi főgymnasium 
VIII. osztályának növendéke volt 1854-
ben (Rochel János aradi ügyvédíró fia). 
Meghalt 1882. okt. első napjaiban. — 
Szerkesztette a Garay-Albumot (Pest 
1854. Oláh Gyulával együtt. Ism. P. Napló 
253. sz.); ebben több költeménye s be-
szélye (Róma és Carthago, A boszú) 
jelentek meg. — Álnevei: Zádor és Aradi 
Béla. 

Pesti Napló 1882. 274. SZ. 

Rochel Fülöp, Jézus-társasági áldozó-
pap, szül. 1741. máj. 1. Győrött; 1758. 
okt. 14. lépett a rendbe és Nagyszom-
batban grammatikát és rhetorikát taní-
tott ; 1773-ban ugyanott a német nyelv 
tanára volt a Sz.-Adalbert papnevelő- . 
ben. — Munkája: Panegyricus D. Fran-
cisco Xav. dictus. Tyrnaviae, 1769. 

Stoeger, Scriptores 303. 1. — De Backer-
Sommercogel, Blbl iothéque-Bibl iographie Vf . 
1932. h . 

Kochel János ügyvéd. ÉletrajzátFábián 
Gábor Édes Alberthez Aradról 1875. aug. 
28. levelében így írja le : «A melléklet-
ben küldött vers szerzője Rochel János, 
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ki ma üli 73-ik születésnapját, b. Simo-
nyinak a miniszternek előbb nevelője, 
utóbb mostoha apja lett; s azóta, hogy 
Pestről mint kezdő prókátor Aradra 
került, folyvást itt lakik, s pár év előtt 
neje a báróné, meghalván, most már 
özvegyen. Közhivatalt soha nem viselt, 
sem nem ügyvédkedett, hanem míg nö-
vendéke minorennis volt, azzal künn a 
falun lakott s annak jószágait mint 
segédgondnok kezelte 1848-ig; ekkor a 
teljes kort ért fiúnak örökségét átadván, 
négy fiú és három leány gyermekével 
Aradra, hol több házat bírt, beköltözött. 
Velem itt ösmerkedett meg ; s mert ő is 
a régi classikusok szenvedélyes kedvelője, 
gyakran eljárt hozzám, miből aztán 
köztünk barátság fejlett ki... Tanulmányait 
Pesten végezte, mint majdnem mindig 
első eminens. Bele kezdett a Metamor-
phosis fordításába még 1850-ben; 15 
évig dolgozott rajta, míg vele elkészült; 
azóta még folyvást csinosgatja... Különö-
sen a mértékes versekben nagy mester... 
s ezenkívül eredeti darabjai is, miket néha 
irogat, mind talpra esettek, kivált az 
epigraminaticumok...» Meghalt 1877. 
ápr. 15. Aradon 74. évében. — Horatius 
ódáját : A rómaiakhoz (III. 6.) Székács 
József mutatta be 1874. nov. 25. a Kis-
faludy-Társaság gyűlésén (Kisfaludy-T. 
Évlapjai Uj F. X. 192—193). — Munkái: 
1. Ode rev. ac. eximio patri Ignatio 
Horváth diem onomasticum 31. Julii 
celebranti in tesseram piae gratitudinis 
oblata. (Pestini, 1819.). — 2. Érdem 
koszorú, mellyet Czinke Ferencz úrnak 
nagy hazafinak, midőn védszentje ünne-
pét ülné, tanítványai háladatosságból 
fűztek fagyiáros (Deczember) 3-kán 1820. 
U. ott, 1820. (Költemény). — 3. Tiszte-
let oltára, melyre midőn Tomtsányi Ádám 
úr neve napját ünnepelné, égő kívánsá-
gait lerakta a bölcsességszeretést 2-dik 
esztendőben hallgató magyar ifjúság 
December 24-kén 1820. U. ott, (Költ.). 
— 4. Illustr. Dno comiţi Francisco Györy 

de Badvány dum supremos ii. comita-
tuum Bács et Bodrogh art. unit. caperet 
honores IV. kai. Jun. 1825. U. ott, (Költ.). 

Pesti Napló 1862. 274. SZ. — Petrik Bibl iogr . 
— Irodalomtörténeti Közlemények 1897. 105., 
106. 1. és gyászje lentés . 

Rochel Károly, birtokos Aradmegyé-
ben. — Czikkei a Gazdasági Lapokban 
(1868. A hazai s külföldi borfajokról); 
az Erdészeti Lapokban (1868. A szénsav 
áthasonlítása, assimilatio, felfedezésének 
története, A farost szénenyének eredete); 
a Borászati Füzetekben (1869. A hazai 
és külföldi borfajokról, 1870. Hazai borá-
szatunk állapotáról, 1872. Pankota márcz. 
hóban); a M. orvosok és természetvizs-
gálók Munkálataiban (XV. 1872. Arad-
megye borászatáról); az aradi Alföldnek 
is munkatársa volt. 

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

Rochlitz Béla, egyetemi magántanár, 
szül. 1824-ben, 1848-ban honvédhadnagy, 
Görgey segédtisztje, majd kapitány volt; 
a szabadságharcz után emigrált; 1850. 
decz. 5. Londonban Kerényivel ismeret-
séget kötött; azután angol házi nevelő, 
majd kaliforniai aranymosó, ausztráliai 
fényképész (Gelong, Melbourne, Auckland 
első guerreotyp-felvételeit ő készíté); 1873-
ban angol nyelvmester lett a budapesti 
egyetemen. Meghalt 1894-ben. — Czikkei 
a Család Könyvében (I. 1855. Közlemé-
nyek Ausztráliáról : Uj-Hollandia növé-
nyei és állatai, Uj-Hollandia benszületett 
emberei, II. 1856. Ausztráliai levél). 

Közlöny 1848. 167. sz . — Kertbeny, Die Un-
garn im Auslande. Brüsse l und Leipzig, 
1864. 51. 1. — Egyetértés 1894. 302. SZ. 

Rochlitz János Sámuel, orvosdoktor, 
eperjesi (Sárosm.) származású. Meghalt 
1837. jún. 23. Eperjesen 47. évében. — 
Munkája : Dissertatio inaug. medica de 
arsenico. Pesthini, 1817. 

Hazai és Külf. Tudósítások 1837. II. 2. SZ. — 
Szinnyei Könyvésze te . 

Rochser János Frigyes, ág. ev. tanuló 
a jenai egyetemen, hová 1689-ben irat-
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kozott be, selmeczbányai származású. — 
Munkája: Das in der Frembde erlangte 
Vaterland. Als der Wohl-Ehrenveste und 
Wohlgelahrte Herr, Johann Gottfried 
Freyszeysen, von Kremnitz aus Ungarn, 
Beyder Rechten Beflieszener, Auszer 
seinem Vaterlande auff der berühmten 
Universität Jena den 11. April st. vet. 
Anno 1691. Zwar früh doch höchst-
seeligst verschiede bezeugten hiemit An 
dem Tage seiner Beerdigung, Welche den 
15. April mit Christ-üblichen Ceremonien 
geschehen, Ihr wahres Beyleyd des See-
ligst verstorbenen drey Geblüths- und 
Gemütbs-Freunde Martin Leonhard Boch-
ser . . . Matthias Stürtzer Neosol. Hung. 
L. L. Stud. Johann Fried. Rochser . . . 
Jena. (Német költemény.) 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. Könyvtár III. 2. 
rész 395. 1. 

Rochser Márton Lénárt, ág. ev. lel-
kész, 1668. máj. 8. iratkozott be a witten-
bergi egyetemre; előbb hazánkban Kunes-
hayban volt lelkész ; a vallásüldözés elől 
1672-ben külföldre menekült és Herms-
dorfban lelkészkedett ; körmöczbányai 
származású. — Munkája: Das in der 
Frembde... (L. az előbbi munkát.) — 
Üdvözlő verseket írt az Applausus Voti-
vus . . . Wittebergae, 1668. és Exilium 
Mortuum . . . Görlitz, 1664. czímű mun-
kákba. 

Klein, N a c h r i c h t e n II. 156. 1. — Bartholo-
maeides, Memoria Ungarorum 170. 1. — Szabó-
Hellebrant, Régi Magy. Könyvtár HL 2. rész 
395. 1. 

Rochser Zacharias, selmeczbányai 
származású, hol bányabirtokos volt ; 
1652. márcz. 9-től a wittenbergi egyete-
men tanult. — Üdvözlő verse van a 
Freudenkrantzlein . . . Wittenberg, 1652. 
és Vörös, Georgius, Exercitationum Physi-
carum Disputatio . . . U. ott, 1854. cz. 
munkában. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum. 145. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 1. rész. 

Rocka János. L. Róka. 

Rockonsta in Leopold, L. Rokonstain. 

Roder Adolf\ községi iskolai igazgató, 
szül. 1833. decz. 11. Ecsényben (Somogy-
megye); gyermekkorában szivarkészítő 
mesterséget tanult és csak tizenhét éves 
korában jutott annyira, hogy megtanul-
hatott írni, olvasni. 1851-ben behozták a 
dohánymonopoliumot és ekkor abba-
hagyván a szivarcsinálást, segédtanító 
lett Marczaliban. Nagy szorgalommal pó-
tolva az elmulasztottakat, tanítóskodott 
1852. Puszta-Kovácsiban, 1853. Nemes-
Viden. 1854. Nagy-Bajomban, 1855-ben 
Osztopányban, 1856—59. Keszthelyen, 
1859—1861. Kaposvárott, 1861—1864-ben 
Óvárott, 1864—68. Bohonczon, 1868— 
1893-ban Szombathelyen, hol utóbb 
zsidó elemi iskolai igazgató volt. Vasme-
gyében 25 évig azon munkálkodott, hogy 
megmagyarosítsa a német lakosságot. 
Elénk részt vett a tanítók egyesületi életé-
ben, a melyet még a 60-as években ő 
indított meg; e téren szerzett érdemei 
elismeréseüla vasmegyei tanító-egyesület, 
valamint a muraszombati tanító-kör tisz-
teletbeli tagjának választotta. 1870-ben 
tanára volt a szombathelyi tanítói tan-
folyamnak. 1893-ban 42 évi tanítóskodás 
után nyugalomba vonult; ekkor az arany 
érdemkeresztet kapta. Utolsó éveit rész-
ben Budapesten töltötte, honnét 1896-ban 
orvosi tanácsra falura költözött gazda-
tiszt fiához. Meghalt 1899. okt. 4. Balaton-
Vörsön. — Már 1863-tól szorgalmasan 
irogatott zsidó felekezeti és tanügyi lapokba, 
a Zsengeri-féle M. Izraelitába, a Lőw-féle 
Ben-Chananjába, a Jüdische Volksschu-
leba, a mainzi Izraelitba, a Néptanítók 
Lapjába (1869.) sat.; de nagyobbszabású 
hírlapírói s írói munkásságát csak Szom-
bathelyt kezdte. Az általa szerkesztett 
lapokban sok paedagogiai és szépirodalmi 
czikke és verse jelent meg. — Munkái: 
1. Hazai és általános földleírás, kapcso-
latban a hazai történelem és alkotmány-
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tannal. Szombathely, 1871. (Ism. Nép-
tanítók Lapja és R. válasza. 2. tökél, 
átdolgozott kiadás, ábrákkal, jeles íróink 
életrajzával és természettud. magyaráza-
tokkal bővítve. Bpest, 1879. I—IV. év-
folyam). — 2. Unterrichtsstunden für das 
Studium der ungar. Sprache. Szombathely, 
1873. (Az Eisenburger Nachrichten mellék-
lete az előfizetők számára; még két ki-
adást ért Lipcsében). — 3. Brieflicher 
Unterricht für das Selbststudium der un-
garischen Sprache. Szombathely, 1873. — 
4. Magyar és német beszélgetések könyve, 
vasúti, gőzhajózási és távirdai hivatal-
nokok számára. U. ott, 1876. — 5. Levél-
szerinti oktatás a német nyelv tanulá-
sára. Toussaint-Langenscheidt tanmód-
szere alapján 1—40 levél. U. ott, 1877. 
(2. jav. és tökéletesen átdolgozott kiadás. 
U. ott, 1883—85. Két évfolyam; 3. jav. 
és tök. átdolg. kiadás. U. ott, 1900.) — 
6. Magyar-német nyelvgyakorló füzetek 
azok használatára, kik a magyar vagy 
a német nyelvben, valamint e két nyelv 
irodalmában tökéletes jártasságot akar-
nak szerezni. U. ott, 1885. (2. kiadás U. 
ott, 1895.) — 7. Die ungarische Sprache 
für das Selbst-Studium nach der Methode 
Toussaint-Langenscheidt. 30 Briefe. U. o., 
1898. — 1873-ban megindította a Vas-
megyei Figyelőt és az Eisenburger Nach-
richtent Szombathelyt; u. ott szerkesz-
tette a 80-as években a Jenseits der 
Donau cz. hetilapot és társsaerkesztője 
volt a Vasmegyei Figyelőnek; szerkesz-
tette még a Magyar Honpolgárt, magyar 
hirlapot németek számára, I. évfolyamát 
1880-ban magyar és német czímmel és 
szöveggel. — Több munkája, főleg nyelv-
taniak maradtak kéziratban és egy ön-
életrajzi napló, melyet 1853-ban kezdett 
írni és 1874-ig folytatott. 

Kiss Áron. M. Nép i sko la i Tanítás Törté-
nete . Bpest , 1881. 376. 1. — Petrik K ö n y v é -
szete . — Kiszlingstein Könyvészete . — Kürsch-
ner, Deutscher Literatur-Kalender auf das 
J a h r 189a. Stuttgart 880. h. — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 611. 1., II. Pótkötet 1904. 531. 

lap. — Budapesti Hirlap 1899. 277. SZ. — 
Vasárnapi Újság 1899. 41. szám. (Nekr.) — H. 
Könyvészet 1900., 1902. és fiának Radó Antal 
írónak sz ives közlése . 

Roder Alajos, theologiai doktor, nagy-
váradi kanonok, egyetemi tanár, szül. 
1812. szept. 4. Kisbényen (Esztergomm); a 
gymnasiumot Tatán és Székes-Fejérvárt 
végezte, a bölcseleti tudományokat 1830-
tól Nagyszombatban, a hittaniakat Pesten; 
1835-ben fölszenteltetett. Káplán volt 
Budavárban, 1840—41. pesti helyettes 
egyetemi szónok és hittanár, 1841 végén 
felső-ludányi plébános ; 1850-től a felsőbb 
neveléstudomány egyetemi rendes tanára 
és hitszónok. 1859-ben a felsőbb nevelés-
tudományok nyilvános rendes tanárává, 
deczember 23. esztergomi tiszt, kano-
nokká neveztetett ki. Ez időben ő felsé-
gétől doktori czímet kapott. 1861-ben 
a szent István-társulat másodelnöke, 
1862—1866. a budapesti középiskolák 
érseki biztosa volt. 1866. febr. a bpesti 
tanulmányi kerület kir. főigazgatói teen-
dőinek vezetésével bizatott meg. 1867-ben 
a pesti égyetem rectorává választatott; 
ugyanazon évben nagyváradi kanonokká 
neveztetett ki, majd széplaki apáttá. 
1869-ben a nagyváradi püspök oldal-
kanonokja, s a szent József-intézet igaz-
gatója, 1870-ben a nagyváradi, 1872. feb-
ruárban a bpesti papnevelő-intézet kor-
mányzója lett. 1872-ben a szent László-
társulat alelnökévé választatott. 1877. 
máj. 9. középszolnoki főesperes lett. Meg-
halt 1878. márczius 4. Budapesten. — 
Czikkei a pesti növendékpapság Munká-
lataiban (III. 1836. Tanítások az Isten-
ről) ; az Anastaziában (1838. Sz. Annáról, 
egyházi ének); a M. Szionban (1838. A 
földi Ínségek becse, vigasztalásul nap-
jainkban, Még barátaink is csábítóink 
lehetnek); az Egyházi Tárban (XIII. 1839. 
Jézusnak már halálakor történt megdicsői-
téséről); a Religio és Nevelésben (1841. 
I. VII. Pius pápa s Napoleon Fontaine-
bleauban); az Egyházi Tudósításokban 

33. iv sajtó alá adatott 1906. június 11. 
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(1841. I. Korbély Antal, ildai apát, nagy-
váradi kanonok); a Religioban (1856. 
Néhány szó az egyházi szónoklatról); a 
Pázmány-Füzetekben (1859. III. Szét-
tekintés a homiletika és katehetika iro-
dalmában) ; az Egyetemes M. Encyclo-
paediának is munkatársa volt. — Mun-
kái: 1. Egyházi énekek. A keresztény 
katholikus hivek számára. Buda, 1837. 
— 2. Der christliche Bürger in einer 
Kanzelrede am Festtage des heiligen 
Stephan ersten Königs von Ungarn, ge-
schildert in der Festung Ofen 1839. U. 
otl. — 3. Egyházi szózat, melyet fönsé-
ges Károly cs. kir. főherczeg elhunyta 
felett az Esztergom-Szent-Tamás mező-
városi kápolnában Turszky lovag nevét 
viselő 62. számú magyar gyalogezrednek 
helyben tanyázó 7. századja által tartott 
egyházi gyászünnepély alkalmával mon-
dott. Esztergom, 1847. — 4. Szózat a 
kath. ker. hivekhez. Buda, 1848, — 5. 
Bibliai történetek kisebb gyermekek szá-
mára. Pest, 1850. (2. kiadás 1851., 3. k., 
4. k. kiadja a jó és olcsó könyvkiadó-
társulat 1852., 5. k. 1853., 8. k. 1854., 
9. k. 1855., 11. k. 1856., 12. és 13. k. 
1857., 14. k. 1858. U. ott, 22. és 23. k. 
1865., 25. k. 1868., 27. k. 1870., 31. k. 
Eger 1874., 32. k. 1875., 38. k. 1879., 
42. k. 1882., 46. k. 1885., 48. k. 1886., 
49. k. 1887., 50. k. 1888. U. ott, 54. k. 
Bpest, 1893., 57. k. Eger, 1898., 58. k. 
1899., 60. k. 1901., 62. k. 1893. U. ott. 
Németül: Pest, 1851., 4. k. 1854., 6. k. 
1855., 7. kiad. 1856., 9. k. 1857., 10. k. 
1858. U. ott, stb. 35. kiadás Eger, 1902; 
megjelent tótul, szerbül és vendül is több 
kiadásban.) — 6. Biliai történet. Iskolai 
könyvül nagyobb gyermekek számára. 
Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó-társulat. 
U. ott, 1852. (2. kiadás 1856. U. ott, 7. 
k. Eger, 1874., 12. k. 1889. U. ott, 15. k. 
Bpest, 1893. 16. k. 1894. U. ott, 18. k. 
Eger, 1898., 19. k. Bpest, 1900., 20. k. 
U. ott, 1902.) — 7. Bibliai történet. Isko-
lai könyvül, középkorú gyermekek szá-

Id. Szinnyei J . , Magyar írók XI 

mára. Kiadja a szent István-társulat. U. 
ott, 1855. (Több kiadást ért, így Pest, 
1864. és 68., Eger, 1874. és 1875., 37. k. 
1878., 44. k. 1886., 46. k. 1888., 47. k. 
1888. U. ott, 52. k. Bpest, 1893., 53. k. 
1894., 54. k. 1896., 55. k. 1899., 56 k. 
1901. U. ott. Vendül: Eger, 1873. Néme-
tül : Pest, 1856., 2. kiad. 1860. Tótul: 
U. ott, 1858.) — 8. Szent beszéd Andód 
helység új templomának fölszentelésekor. 
Komárom, 1858. — 9. Egyházi beszéd, 
midőn a cs. kir. pesti m. egyetemnek új 
fénybe öltözött temploma ő eminentiája 
Scitovszky János bibornok herczegprimás 
és esztergomi érsek által, ő cs. kir. fön-
sége Albrecht főherczeg, Magyarország 
főkormányzója jelenlétében 1858. decz. 
28-án az isteni szolgálatnak újra meg-
nyittatott. Pest, 1859. — 10. Egyházi 
énekfüzér a pesti m. k. egyetemi isteni 
szolgálathoz. U. ott, 1859. (és 1861.). — 
11. A magyar nemzet nagyságának és 
dicsőségének megalapítása első apostoli 
királya, Szent István által országos ün-
nepén 1860-ban egyházi beszédben el-
mondva a budavári főtemplomban. U. 
ott, 1860. — 12. A magyarok Nagyasz-
szonyának dicsősége. Hirdetve Nagy-
Boldogasszony ünnepén 1861-ben az 
esztergomi főtemplomban. U. ott, 1861. 
— 13. Beszéd, melyet a m. kir. egyetem 
újjáalakításának 88-dik évnapján 1868. 
jún. 25. mondott. Buda, 1868. — 14. A 
Deharbe négy: elemi-, kis-, közép- és 
nagy katekizmusa. — Szerkesztette a 
Sz. István-Társulat kiadásában megjelent 
Pázmány Füzeteket, egyházi beszédek, 
homiliák, templomi és iskolai katekezisek 
gyűjteményét 1855—59-ben 4 kötetben. 

Iskolai Kistükör 1867. 1. SZ. arczk.— Ellenőr 
1878. 115. száin. — Petrik K ö n y v é s z e t e és 
Bibl iogr. — M. Könyvészet 1886., 1888., 1893., 
1894. — .)/. Sión 1886. 843., 1892. 145. lap. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Zelliger Alajos, 
E g y h á z i irók Csarnoka. N a g y s z o m b a t , 1893. 
440. 1. — Pallas Nagy Lexikona XIV. 611. 1. éa 
gyász je l en té s . 

Roder Florentin (Henrik), szent Fe-
34 
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rencz-rendi szerzetes, szül. 1843. decz. 17. 
Pozsonyban; 1861. szept. 21. lépett a 
rendbe; 1864-ben IV. éves theologus 
volt Pozsonyban; később hitszónok és 
reáliskolai hitelemző Budapesten. Meg-
halt 1895. márczius hó 12-én. — Mun-
kái : 1. Bibliai föld- és országisme, 
vagyis Palesztina és a sz. írásban elő-
forduló országok és tartományok föld-
rajzi leírása. Két térképpel. Bpest, 1875. 
(2. jav. kiadás. U. ott, 1889. Ism. Kath. 
Szemle 1890. Két tervrajzzal és két tér-
képpel.) — 2. 0- és újszövetségi bibliai 
történetek a középtanodák számára 
Schuster J. nyomán. U. ott, 1883. Két 
kötet. Színezett térképpel és 16 archaeo-
logiai ábrával. (2. jav. kiadás 1887,, 3. 
átdolgozott kiadás. U. ott, 1893.) 

Schematismus Prov . Hung . Ord. S. P. Fran-
cisc i . Posoni i , 1868. 18. 54. 1.— Petrik K ö n y -
vésze te . — M. Könyvészet 1889., 1894. — Kisz-
lingstein Könyvésze te . 

Rodics Ivo, szent Ferencz-rendi Ca-
pistran szerzetes, szül. 1826. decz. 7. 
Nurkovacon (Slavonia); hitszónok, titkár 
és definitor-provinczialis volt. — Több 
czikket írt a budapesti lapokba. — Mun-
kái: 1. Katechizam... (horvát káté elemi 
iskolák számára). — 2. Petdeset i dvie 
subote . . . (imakönyv). 

Schematismus a lmae prov. S. Joannis a 
Capistrano ord. min. S. P . Francisci , Te-
m e s v á r i m , 1887. II. 20. 1. 

Rodiczky Jenő (sippi), államtudományi 
doktor, gazdasági akadémiai igazgató, 
cs. és kir. asztalnok, miniszteri biztos és 
kereskedelmi tanácsos, szül. 1844. febr. 
13. Mácsán (Aradm.); középiskoláit Pes-
ten végezte s ugyanott egyetemi, illetve 
1860-tól műegyetemi tanulmányokat foly-
tatott és azután a gazdasági pályára lé-
pett ; Horton, Adácson és Oroszlámoson 
gazdatiszt volt. 1868-ban az aradi Alföld 
szerkesztőségébe lépett mint a közgaz-
dasági rovat vezetője. 1869. szept. ki-
neveztetett a magyar-óvári gazdasági 
akadémiához segédtanárnak ; 1870-ben a 
tübingai egyetemen az államtudományok-

ból doktorátust tett. 1873. okt. 1. a nemzet-
gazdaságtani és növénytermesztési szakok 
rendes tanára volt; 1883. aug. 1. a kassai 
gazdasági tanintézet igazgatásával bíza-
tott meg. 1892-ben szolgálattételre a 
földmívelési minisztériumba rendeltetett 
és mint szakértő később a közgazdasági 
ügyosztályba osztatott be. Rendezte a 
budapesti (1873.) és magyar-óvári (1876.) 
nemzetközi méhészeti kiállításokat, a 
felsőmagyarországi tejgazdasági kiállítást 
(1886.) és tevékeny részt vett a bécsi 
(1873.), valamint a párisi (1878.) köz-
kiállításokban, mely utóbbinál mint elő-
adó s a mezőgazdasági csoport szervezője 
működött; ekkor a franczia becsületrend 
keresztjével és 1890. a du mérite agri-
cole lovag-renddel tüntették ki. Az 
1878., 1885., 1890., 1896., 1900. és 
1902. köz- és országos kiállításokon mint 
juror és csoportbiztos s elnök műkö-
dött, valamint több más kiállításon is. 
Az 1896. budapesti nemzetközi gazda-
kongresszuson mint főtitkár vett részt. 
Királyunk 1879-ben a Ferenc József-ren-
det, 1896-ban a III. osztályú vaskorona-
rendet adományozta neki. 1887-ben az 
asztalnoki méltóságot ruházta reá. Tervei 
szerint állíttatott fel az országos gyapjú-
minősítő intézet, melynek igazgatásával 
is megbízatott. A szerb kir. Takova és 
szent Száva rendek középkeresztese, a 
kassai állatvédő egyesület tiszteletbeli 
elnöke, a kassai kereskedelmi és ipar-
kamara dísztagja, a sárosvármegyei és 
az országos szerbiai gazdasági, a bécsi 
s magyar országos méhészeti egyesüle-
tek tiszteletbeli tagja, az országos gaz-
dasági s a magyar turista-egyesület vá-
lasztmányi tagja ; a bécsi, felső-ausztriai, 
karinthiai, morva-sziléziai cs. kir. gaz-
dasági társulatok, a kuhlandi gazdasági 
s brünni méhészeti egyesület levelező 
tagja. — Czikkeket írt a következő hír-
lapokba, folyóiratokba és évkönyvekbe ; 
Alföld (Arad, 1861. A Bánság bányász-
ipara, 1867. A selyemhernyó betegségei 
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•sat., 1868. beszélyek, Hirlapstatisztika 
Békésmegyéből, 30 vezérczikk sat., 1869. 
Boczkó Dániel, beszélyek sat., 1874. 
Tárcza a mézről, 1875. Parthenogenesis); 
Teleki-Album (Pest 1862); Fővárosi La-
pok (1864—71. Lenau gazdasági gyakor-
nok korából, 1872-75., 1877-78 . 140. 
sz. Látogatás Döblingben Széchenyi Ist-
vánnál, 141. sz. Korizmics László életé-
ből); Szegedi Hiradó (1866. Dido, Az 
alakítandó hírlapírói egyletről, 1867. A 
kiállítás és bazár Aradon sat.); Kertész-
gazda (1866. A rómaiak gazdálkodása, 
A gazdászati régészet, A vidéki gazda-
sági egyesületek, 1867. Népszerű vegyé-
szet, 1868. Talajjavítás öntözés által, 
1869. Carey elmélete s az utóbbi tíz év 
közgazdászati évei, Mezőgazdaságunk fő 
baja, 1870. Eszmetöredékek a méhes 
-előtt, A magyaróvári mintaméhészet, 
1871. Egy valódi mintagazdaság, A hen-
gerezésről és boronázásról, A méhes 
télen) ; Falusi Gazda (1867. A sertés-
tenyésztés, A mezőgazdasági szakértelem 
terjesztése, átalában a gyakorlati tudo-
mányok helyzete tanodáinkban); Hazánk 
és a Külföld (1868. Hazánk egy darab 
régmúltja a Bánátban, 1871. Magyar-
óvár) ; Gazdasági Lapok (1867. A selyem-
hernyó betegségei, 1870. A grottenhofi föld-
mívesiskola, 1871. A Buckeye combinált ka-
száló- és aratógép, ábr., 1874. A mosonm. 
gazdasági egyesület által M.-Ovárott ren-
dezendő méhészeti kiállítás tervrajza 
1875—1906.); Közgazdasági Hetilap (1870. 
A gőzeke); Wochenblatt für Land- und 
Forstwirthe (1870. Gestüt Piber in Steier-
mark, In der Umgebung von Graz, 1871. 
Der Weinbau in Unter-Berkowitz in 
Böhmen, Die Bodentreuen und Boden-
holden, Bienenbeobachtungsstock, ábr., 
Unkräuter Thonholde, Die Herschaft Kolin 
in Böhmen, 1872. Fischliche Aphorismen, 
Aus der Karpfensippe, Studien über das 
Schwein, Harmlose Reminiscenzen aus 
-der Geschichte des ungarischen Turfes, 
Apistische Trachtflüge, Zwei apistische 

Ausstellungen, Bienenstock-Formen, ábr., 
1873—1874. Entwicklungsgeschichte der 
ungarischen Landwirthschaft von Carls III. 
Regierungsantritt bis auf unsere Tage, Die 
erste temporäre Thierausstellung als Perti-
nenzder Weltausstellung, Frau Glukhenne 
ábr., Zur Eröffnung der Wiener Weltausstel-
lung, Was hat der Bienzüchter im Früh-
jahr zu thun, Vom Hahne, ábr., Nach 
und in Kolin, Die Schweine der ersten 
temporären Thierausstellung, Beiträge 
zur Geschichte der Bienenzucht in Ungarn, 
Die internationale apistische Ausstellung 
in Simmering, Die ersten ungarischen land-
wirtschaftlichen Zeitungen. Wiener Welt-
ausstellung, Eine ungarische Specialität 
der Agrikulturhallen, Franz Pethe von 
Kis-Szántó, 1875—77.); Természet (1871. 
Egy bolyongó. A csimpaj, 1872. Vázlatok 
a tengeriről, 1875. Gyakorlati és elméleti 
méhészet); Természettud. Közlöny (1871. 
A bálványra ügyéhez); M. Család (1871. 
A növényvilág a mezőgazdaságban) ; 
Pester Lloyd (1871. Aus dem Leben 
Lenaus, ford., 1873. Konferenz d. Männer 
des Lehrfaches, 1875. Über die Boden-
feuchtigkeit und die Ackerung im Herbste, 
Über das Walzen und Eggen, Über 
das Grundwasser, 1878. Der Landes-
agrikulturverein, Über die Produkten-
Exposition, 1879. Hie Reis, hie Weizen, 
1885. Die internationale Geflügelausstel-
lung, Aus der Hundeausstellung, Stoff-
und Kammwollschafe, Die Fleischschafe 
der internationalen Schafexposition, Über 
die internationale Borstenviehschau, 
Borstenviehausstellung in Steinbruch, 
Westeuropaeische Rinderracen auf der 
intern. Tierschau, Aus der internationa-
len Obst- und Gemüse- Ausstellung, Die 
böhmischen Landwirthe in Mezőhegyes, 
Betrachtungen über d. int. Schafschau, 
1887. Paprikas Erdenwallen, 1890. Eröff-
nung des neuen Einganges der Aghtele-
ker Höhle, Falke und Windhund, 1891. 
Schäfer und Schafe in Ungarn, 1892. 
Langshan und Plymouth-Rock, Ungarns 

35* 
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Gerstenkultur, Aus der Geflügelausstel-
lung, 1893. Der gebundene Besitz in 
Ungarn, Tätigkeit des Ackerbauministers 
im. J. 1892.); Wiener Landwirthschaftliche 
Zeitung (1870. Aus Siebenbürgen, Zur 
Statistik des landwirtschaftlichen Unter-
richtes, Gerechtigkeit dem Schwein, Alle-
Welt-Chemiker, Die Ackerbauschule in 
Neutitschein, 1871. Das Kuhländchen in 
Mähren, Der Schweinhandel Ungarns, Die 
Wasserscheu bei Schafen, Was die Köni-
ginmutter ihren Töchtern erzählte, Unge-
betene Gäste im Weizenfelde, Die land-
wirthschaftliche Akademie in Ungarisch-
Altenburg, 1872, Streifzüge auf dem Ge-
biet der Hippologie, Croquis über Hühner, 
Apotheose des Krautes, 1873. Apologie 
der Gans, Ideales und Reales, Kreuz-
und Querzüge im landwirthschaftlichen 
Theil der Weltausstellung, Arrangement 
der Weltausstellung, Der Büffel, 1874. 
Ehre dem Ehre gebührt, 1875. Ein 
Stückchen Bratkürbis, Vom Könige aller 
Kräuter, Erinnerungen an den Prater, 
Vom deutschen Pfeffer, Im Burzen-
lande, Ein berliner Adressbuch für Bier-
brauer, 1876. Was Wien am meisten 
consumirte, Zur Statistik der Maiscultur 
in Ungarn, In der Geflügel-Ausstellung, 
Aus vergangenen Zeiten, Zur Statistik 
der Ziegenhaltung, Schicksale des Ta-
bakes, Zur Kenntniss der ungarischen 
Schweinerassen, 1877. Zur älteren Ge-
schichte und Statistik des österr.-ung. 
Tabakmonopols, Anlegung einer Schweine-
zucht, Eichelfütterung bei Schweinen, Zur 
neuen Geschichte des Tabakmonopols 
in Österreich-Ungarn, Über Anbau der 
Winterkartoffel, 1878. Verwerthung der 
Maiskolbenspindel, Reiscultur, Weltaus-
stellungsbriefe, Chinesischer Senf, Ein 
Beitrag zur deutschen Gründlichkeit, 
Schwarzer Senf und Paprika, 1879. 
Roquefort und Ostyepka, Die Landesaus-
stellung in Weissenburg, Die Linsen-
wicke. Veréb, Die Wicklinse, Die russi-
sche Sonnenblume, 1880. Zur Cultur der 

Erdnuss, Zur Geschichte der Krapp-
kultur, Zur Koriander-Kultur, Hirsebrei, 
Der Schweinstall in seiner baulichen An-
lage, Einiges über den Büffel, Zur Ge-
schichte der Jagd, Das Wollschaf, Über 
die virginische Seidenpflanze, 1881. Die 
Bluthirse, Blatterbsen, Rezension über die 
Böhm, Über Schafzucht, Roggenbau in 
Ungarn, Reisbau im Hanság, 1882—1900. 
Brennereicontingentin Ungarn, 1901. Wan-
derungen in Serbien, Ungarns Rüben-
zuckerbau und Zuckererzeugniss, 1902. 
Das ungarische Pferd, Stand der unga-
rischen Landespferde, Wollsurrogate und 
ihre Rückwirkung auf die Landwirth-
schaft, 1903. Der Wollmarkt in Miskolcz, 
1904. Die Renaissance eines herabge-
kommenen Geschlechtes, Kecskeméter 
Obstmarkt, Der Schäfer einst und jetzt, 
Das Schaf und seine Benennungen, 19U5. 
Bálás von Sipek, 1906. Gisella von Or-
dódy, Die Pferdezucht in dem Occu-
pationsgebiete); Vadász- és Versenylap 
(1872. A san-franciscoi vadas-piacz); 
Gyakorlati Mezőgazda (1872. Méhészet, 
A lovakról, A kettős barázda-eke, A nép-
tanítói gazdasági tanfolyamok kérdésé-
hez, A magyar és lova, 1873. A fiastyúk, 
A sertés fényoldalai, Mehészeti szemle, 
A sertés árnyoldalai, A turáni népcsalád 
pezsgője, Örüljünk-e a sok rajnak ? A 
fürtös kas, A kakas, Adalékok a méhé-
szet történetéhez, 1874. Mozgatható épít-
ményű méhlak, A méhészet az ókorban, 
Oltalom a méhszúrás ellen, Az ekéről és 
a szántásról, 1875. A viasz, 1886—90); 
Földmívelési Érdekeink (1873. Kukoricza 
töréskor,'Brassica oleracea capitata, Ada-
tok a tengeri ösmertetéséhez, Erdei koma 
életrajza, A disznótor, 1874. Egy ispán a 
régi jó világban, Gazdairóink Bessenyeije, 
A tengerimívelés a jelen században, A 
talajnedvesség forrásainak kihasználása 
helyes talajműveléssel, A magyaróvári 
méhészeti kiállításról, A buzaszipoly, 
1875. Valami a sütőtök, vulgo bécsi tök-
ről, Adalékok szőlőmívelésünk és szőlő-
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kereskedésünk történetéhez, Talajnedves-
ség és a talajnak tél előtt való megmű-
velése, Adalékok a luczernatermesztés 
történetéhez, A Bárczaság, Vidombák, 
Két bárczasági község, A takarmány-
tengeri, 1876. A törvényhozás szemben 
a méhészettel, Adalékok a hazai vadá-
szat történetéhez, Báró Podmaniczky 
Southdown telivér és Southdown-merino 
nyája, Tanulmányok a csüllengről, 1877. 
Vázlatok juhtenyésztésünk múltjáról, A 
Szentivánrozsról, A német-osztrák mé-
hészek XII. vándorgyűléséről, A klagen-
furti állatkiállítás, A karinthiai lótenyész-
tés, 1878. A festőmályva művelése, Az 
ősszel vetett burgonya, Őszi gomborka, 
A babó lencséről, 1879. Tejtermékek a 
világkereskedésben, A salzburgi gazda-
sági egyesület, A mesterséges haltenyész-
tés, Salzburgi specialitások, 1880. Az 
igaz sáfrány-termesztésről, Néhány babó-
féleség, 1881. A köles, A pirókköles); 
A Nők Munkaköre (1873. Rejtélyes 
természetek a növényvilágban, 1876. 
A Szent-Anna tónál); Erdélyi Gazda 
(1873. A vetőmagról, A nemzetközi gaz-
dasági jury kirándulása Horsky lovag 
kolini uradalmába, 1874. Egy hódítás szá-
zadik évfordulója, 1875—1876. Adalékok 
állattenyésztésünk történetéhez, Adalékok 
a sáskajárás történetéhez) ; Magyar-
ország és a Nagyvilág (1872. Csevegések 
a víz urairól, 1873. A káposzta apotheo-
sisa, 1875. A dohányzásról, A méhállam); 
Irodalmi Értesítő (1874—75. Selymészeti 
irodalom); Pozsonyvidéki Lapok (1875. 
A hártyaröpüek rendje, A méhek foglal-
kozása, A fullánkról, A bécsi baromfi-
kiállítás, 1876. A halászat történetéből 
Magyarországon); Journal de ľagricul-
ture pratique (1876. Une race en deca-
dence, 1887. Le mouton de Friese en 
Hongrie, 1891. Commerce des animaux 
de basse-cour et de leurs produits en 
Autriche-Hongrie, 1894. Le pastel comme 
plante fourragére); Kolozsvári Sport 
(1876. A bölényről Erdélyben); M. Föld 

(1880. A szent Iván rozs, A gyapjú 
növéséről, 1883. A vad pulyka, Dohány-
magváltoztatás és nemesítés, A pulyka 
fény- és árnyoldalai, 1891. A talajerő 
egyensúlyozása); M. Mérnök(1880. A mezei 
komócsinról, . 1881. Harlinája mezőgaz-
dasága, 1882. Egy keletfriz parasztház, 
A belga gazdasági kísérleti állomás, 1883. 
A gazdák Mekkája, A belga Bánság, 1884. 
Gazdasági tanügyünk múltja és jelene, 
Telepítési törekvések Németországban, 
1893. Termesszünk gyógyfüveket, Elmél-
kedések az ekéről); Sport (1883. A vad-
pulyka) ; Mezőgazdasági Szemle (1883. 
A birtok minimum kérdéséhez, 1884. 
Tanulmányok a tengeriről, 1901. A La-
Plata gyapjú, 1902. A juh kosarazása, 
Fejős juhászat, 1902. A gyapjuszál szilárd-
ságának meghatározása, 1903. Angol vérű 
merinó); Gazdasági Tanügy (1884. Gaz-
dasági tanügyünk múltja és jelene); Er-
dészeti Lapok (1884. Adatok a befásítás 
történetéhez); Állatbarát (1885. Az állat-
védelemről) ; M. Dohány Újság (1884. A 
dohány irodalmáról, A dohány biblio-
graphiája, 1891. A dohányzásról, 1893. 
Do hány termelési kísérlet Texasban, 1894. 
Karczolatok a dohányzásról, Dal azokról, 
kik a dohányt kedvelik, 1897. Szivar és 
czigaretta, Egy kis dohánystatisztika, 
1898. Romániai dohányjövedék, Az olasz 
dohányjövedék eredménye 1893—97-ig, 
1903. Törökország dohánytermelése, 1904. 
Pipa és dohányos pikszis, A kapadohány, 
A görögországi dohányok); Halászati 
Lapok (1884. Adatok Magyarország halá-
szata történetéhez); Kassa—Eperjesért 
(Album. 1887. Látogatás gróf Széchenyi 
Istvánnál); Kassai Szemle (1889. A tu-
risztika fejlődéséről, 1890. A nemzetgaz-
daságtan helye a tudományok körében 
és jelentősége a közéletben, 1891. A 
negyedik rendről, 1893. A kit a kasznár 
megkíván); Képes Családi Lapok (1889. 
A turistika fejlődéséről); A kassai m. 
kir. tanintézet Évkönyve (1889. Adalékok 
tanintézetünk történetéhez, Az intézeti 
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gazdaság természetes viszonyai, 1890. A 
talajerő egyensúlyozás tanának története 
és jelenlegi állása. 1891. A takarmány-
kel termesztésével tett kísérletekről, Az 
egészségtannak gazdasági tanintézetekben 
miként való előadásáról); Magyar Nem-
zetgazda (1889. A czukorrépa jelentősé-
géről, A komlótermelés jövedelmezősége, 
1890. Dania tejgazdasága, 1895. Gyapjú-
kereskedésünk, 1896. Mezőgazdaságunk az 
ezredik esztendőben, 1898. A kereskedelmi 
oktatás nemzetközi kongreszusa); Turisták 
Lapja (1890. A turistaságról,1898. Kirándu-
lás a Domogledre, 1902—1903. Barangolá-
sok a Maros mentén); Baromfiak (1893. 
A baromfitenyésztés közgazdasági jelentő-
sége Magyarországon, A faj baromfi te-
nyésztés alapelvei, Reflexiók a libáról, 
1894. Közlemények a selyemhernyó ;te-
nyésztés köréből, Idegen méhfajták értéke, 
1899. Levél Bogádi Böskéhez a baromfi-
tenyésztésről) ; Nemzetgazdasági Szemle 
(1894. A mezőgazdaságtan oktatása a 
jog- és államtudományi kar keretében); 
M. Gazdaságtörténelmi Szemle (1894. 
Mosonmegyei gabonaárak 1688—1890-ig, 
1902. Marhahizlalók szövetkezete 1833-
ban); Magy. Gazdák Lapja (1894. Árpater-
melés és kereskedés Magyarországon, 
Gyapjuárverések Budapesten, Hitbizo-
mányok ellen, Magyar komló, 1895. A 
berlini árpabirálati eljárás, Árpánk a 
külföldön, A gazdasági egyesületek, 
Gyapjú üzlet jövőjére kilátások, Majorána, 
Németország külkereskedelme monarchi-
ánkhoz való viszonyában, 1896. A morva 
gazdák földmívelési programmja, 1897. 
Falatka sajt, Magyar Roquefort, 1898. A 
fekete mályva termesztése, A la-villettei 
marhavásár, A la-villettei vágóhíd és a 
párisi vásárcsarnok, Az édes gyökérről, 
Len mint alapnövény, Mezei komocsin 
termesztése, Nemzeti termelés érdeme, 
Tanulmány a zabról, Vándornövények, 
Trágyagazdaság, A kötött talajt jellemző 
növényekről, 1899. Tenyészirányok a 
merino birkáknál, 1900. Benczésfű, 1901. 

A magyar fésűs gyapjúról, Bulgaria, 
mezőgazdasága, La-Plata gyapjú, 1904. 
A gyapjú hasznú juhok tenyésztése, A 
bivaly, 1905. Az okkupált tartományok 
lótenyésztéséről, A kecske tenyésztése 
és haszonételeiről, A fejős juhászat) ; 
Journal de ľAgriculture (Paris, 1896. 
Sur la race bovine en Hongrie; L'orge 
de Malte en Hongrie, 1900. Les ventes 
publiques de laines en Hongrie, Un marché 
aux fruits en Hongrie); Magyarország 
Földmívelése (1896. Juhtenyésztés); Je-
lentés a VIII. nemzetközi demográfiái 
kongresszusról (III. köt. Az egészségtan 
kötelező előadása a gazd. tanintézetekben 
és földmíves-iskolákban); Az 1896. évi 
ezredévi kiállítás eredményei (VI. köt. 
1897. Juhtenyésztés); Rudolf Emlékalbum 
(1897. Epizód gróf Széchenyi István 
döblingi napjaiból); Kertészeti Lapok 
(1897. A mentafélék termesztéséről, 1898. 
A beléndekről, A közönséges ziliz ter-
mesztése, A varga majorana, 1899. Gyü-
mölcsaszalásról, 1900. A koriandrum ter-
mesztése, A gyökönkékről, 1901. Mű-
trágyák alkalmazása a konyhakertészet-
ben, A pongyola-pitypang mint saláta és 
gyógyfű, 1902—06.); Baromfitenyésztési 
Lapok (1901.Tojáskereskedelem Dániában, 
1903. Baromlitenyésztési állományok F.-
Ausztriában, 1905. A kakasomról és a kap-
panodról); Állattenyésztési és Tejgazda-
sági Lapok (1901. A szövetgyapjas merino, 
A csabacsűdi fésűs gyapjas juhászat, 
1903. Német húsmerino hazánkban, 1904. 
Toggenburgi kecske, 1905. A kecske tej-
hozama, A házi kecske tenyésztett főbb 
fajtái, A kecske szájkosarazása, Juhász-
képző iskola, de nem nálunk, A karakuli 
juh Boszniában és hazánkban, Merinók 
törzskönyvezése Délafrikában, 1906. A 
margarinveszedelem, Egy megszívlelendő 
indítvány, Birkák, juhok és kecskék a 
tenyészállatvásáron); Állategészség (1901. 
Dánia állattenyésztési sikerei, 1902. Irá-
nyok a juhtenyésztésnél, Gyapjúpótlékok, 
1903. A fejős juhokról); M. Szalon (1902. 
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Agarászat); Vadászlap (1902. Vázlatok a 
hazai vadászat múltjáról és jelenéről); 
Halászat (1903. Vázlatok hazánk halásza-
táról, 1905. A hal hazánk múltjában, 
Az okkupált tartományok haltenyészté-
séről) ; Vasárnapi Újság (1904. Magyar 
juhászok); írt még a következő lapokba : 
M. Gazda 1861., A Hon 1864—65., A 
Divat 1867., Homok 1903-06., Falusi Gazda 
1867, 1874, 1876, 1878., Zenészeti Lapok 
1.867., Debreczeni Lapok 1868., Jászkunság 
1868—71., Arader Zeitung 1869—73., 
Mittheilungen d. landwirtsch. Vereines 
Neutitschein 1871—72., Volkswirtschaft-
liche Handelszeitung Arad, 1871., Képes 
Világ 1871—72., Westungarischer Grenz-
bote, Pressburg 1872., Kecskeméti Lapok 
1872., Alig. Bienenzeitung, Nördlingen 
1872., 1879., Alig. Illustrirte Weltausstel-
lungs-Zeitung, Wien, 1873., Képes Kiállí-
tási Lapok 1873., Győri Közlöny 1874., 
M. Nyelvőr 1874., Fühlings Landwi r t -
schaftliche Zeitung, Heidelberg, 1874., 
1876., 1878—79., Szegedi Közlöny 1875., 
Weinlaube, Klosterneuburg 1875., Österr. 
Landwirthschaftliches Wochenblatt 1875. 
— 1890—98—1900—06., Nemzeti Hirlap 
1875., Wiener Obst- und Gartenzeitung 
1876., M. Méh 1877—78., 1906., Gallus 
1877-78. , Ungarische Biene 1877—79., 
1906., Biedermanns Centralblatt für Agri-
kultur-Chemie 1879—80., Gyümölcsészeti 
Füzetek 1880., 1885., 1887—94., Österr.-
Ungarische Fischerei-Zeitung 1881., 
Österr.-Ung. Zeitung für Gellügel 1881— 
82., Allg. Geflügel-Zeitung, Wien, 1882— 
83., Szőlőszeti, Borászati és Gazdasági 
Lap 1886., Land- und Forstwirtschaft-
liche Zeitung 1890., Földmívelési Érte 
sítő 1891—94., Mezőgazdaság, a Nemzet 
melléklete 1892—94., 1899—1902., A Hét 
1893., 1897., Köztelek 1893—1906., M. 
Újság 1 8 9 3 - 9 4 , Zipser Bote 1894., 
Poporul 1894—95,, A Kert 1893., 1897— 
1906., Hazánk 1895-96. , 1898., Revista 
Illustrata Enciclopedica, R.-Surat 1897., 
Revue d'Orient et de Hongrie 1897., 1900., 

1902., 1905., Párisi Divat 1898., Der prak-
tische Landwir t , Wien, 1898., M. Nemzet 
1899., 1900., 1903., Baromfitenyésztési 
Lapok 1906., M. Állam 1904-06. stb. 
— Munkái: 1. Álomképek Petőfi életéből. 
Szeged, 1867. — 2. Csak énekesnőt ne 
szeress. Novella. Arad, 1868. — 3. Nem-
zetközi aratógép-verseny, a m. kir. föld-
mív.-, ipar- és keresked. min. pártfogása 
mellett rendezve a mosonymegyei gaz-
dasági egylet által 1869. júl. 5—10-ig. 
Hecke W. és Krafft G. jelentése alapján. 
Magyar-Óvár, 1870. (18 ábrával. Ford. 
Tuba Lajossal együtt). — 4. Lenau gaz-
dasági gyakornok korából. Pest, 1871. 
— 5. A m.-óvári m. kir. gazdasági fels. 
tanintézet könyvtárának jegyzéke 1871. 
végén. M.-Óvár, 1871. — 6. Leitfaden 
der Kleinviehzucht. U. ott, 1871. — 7. 
A nemzetgazdaságtan rövid foglalatja. 
Bécs, 1873. (2. kiadás. M.-Óvár, 1882.). 
— 8. Studien über das Schwein. Wien, 
1873. — 9. A magyar-óvári felsőbb tan-
intézeti méhes taneszköz gyűjteménye. 
M.-Óvár, 1873. — 10. A méhről való 
ismereteink és a méhészeti elmélet. U. 
ott, 1875. (Ezen czímmel is: Elméleti 
és gyakorlati méhészet.) — 11. Die Mo-
nographie der Gans. Bpest, 1875. — 12. 
Beiträge zur Geschichte der Bienenzucht 
in Österreich-Ungarn. Nördlingen, 1878. 
— 13. Notices sur les produits agricoles 
exposés par la Hongrie. Bpest, 1878. — 
14. Kereskedelmi trágyák, trágyázási 
kísérletek, gabnafélék, gumós és gyök-
növények, hüvelyesek, zöldség és aszalt 
gyümölcs. U. ott, 1879. (Hivatalos Jelen-
tés a Párisban 1878-ban tartott egyete-
mes kiállításról. VI. Mezőgazdaság 1. rész.) 
— 15. A vadászat, halászatszedés ter-
mékei. Tejtermékek, zsírok, olajok. Friss 
és conservált hús, hal és tojás. U. ott, 
1879. (Hivatalos Jelentés XI. 1—3, rész). 
— 16. Mezőgazdasági eszközök és gépek. 
A szeszégetésnél, czukor- és sörgyártás-
nál alkalmazott gépek és készülékek. A 
szöveg közé nyomott 48 ábrával. U. ott, 
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1879. (Hivatalos Jelentés XIV. 1. 2. rész.) 
— 17. Malomi-pari gépek és eszközök. 
U. ott, 1879. — 18. A gyapjuismeret. 
M.-Óvár, 1880. — 19. Adalékok a mező-
gazdaság ismeretéhez. A juhtenyésztés. 
U. ott, 1880. — 20. A takarmány-ter-
mesztés kézikönyve, tekintettel a főbb 
takarmánynövények történetére, életta-
nára, betegségeire és ellenségeire, vala-
mint a takarmányozásra. Bpest, 1882. — 
21. Das west-europäische Niederungs-
schaf. Wien, 1882. — 22. Die Biographie 
der Kartoffel. U. ott, 1882. — 23. Die 
Monographie des Truthahnes. U. ott, 
1882. — 24. Croquis über den Tabak. 
Kaschau, 1883. — 25. Észrevételek a 
szövetségbe lépett gazdasági egyesületek 
2-ik nagygyűlésén hozott némely hatá-
rozatokhoz. M.-Óvár, 1883. — 26. Neue 
Croquis über den Tabak. Kaschau, 1884. 
— 27. A kassai m. kir. gazd. tanintézet 
könyvtárának jegyzéke. U. ott, 1884. — 
28. Tanulmányok a tengeriről. M.-Óvár, 
1884. (Különnyomat a Mezőgazdasági 
Szemléből.) — 29. Az állatvédelemről. 
Kassa, 1885. (Németül: U. ott, 1885.) — 
30. A nyugateurópai lapályjuh. U. ott, 
1885. — 31. In Friesland und Holland. 
Wien, 1886. — 32. A kassai m. kir. 
gazdasági tanintézet részéről a nemzet-
közi időleges kiállításon bemutatott tár-
gyak jegyzéke. U. ott, 1885. — 33. A 
kassai m. kir. gazd. tanintézet két majo-
rának és állatállományának rövid ismer-
tetése. Kassa, 1886. Szerk. — 34. A felső-
magyarországi általános tejgazdasági 
kiállítás katalógusa. U. ott, 1886. — 35. 
Die Schaf- und Schweinehandlung. Tü-
bingen, 1888. — 36. Az ipari növények 
kézikönyve. Kassa, 1888—89. Két kötet. 
(I. Olaj, fonat- és fűszernövények, II. 
Gyári növények, pótszerek.) — 37. A 
gyakorlati répatermesztő. Bpest, 1889. 
(2. kiadás. U. ott, 1900.) — 38. Le mouton 
de Frise en Hongrie. Vienne, 1889. — 
39. Welche alig. bildenden Disciplinen 
sollten an landw. Lehranstalten gelehrt 

werden. U. ott, 1890. — 40. WelcJie 
Mittel würden sich am geeignetsten er-
weisen, die Milchschaf-Zucht zu heben ? 
U. ott, 1890. — 41. A turistaságról. 
Bpest, 1890. (Különnyomat.) — 42. Észa-
kon és nyugaton. Kassa, 1890. — 43. 
A juh és gyapjú ismertetése. Bpest, 1892. 
— 44. A magyar méhészet múltjáról. 
U. ott, 1892. (Németül. U. ott, 1892.) — 
45. Die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Geflügelzucht in Ungarn. Wien, 1893. 
— 46. Aquarellek és croquik a gazda-
tiszti életből. Bpest, 1894. — 47. Die 
Bienenzucht in der Nussschale. U. ott. 
1894. — 48. Gyapjúnk értékesítése. U. 
ott, 1895. — 49. Über Gerste. U. ott, 
1896. — 50. Kirándulás a Domogledre. 
U. ott, 1897. (Különnyomat.) — 51. Ka-
talog der temporären Gersten- und Hopfen-
ausstellung in Budapest. U. ott, 1896. 
(Szerkesztette.) — 52. Orge et ľhoublon 
en Hongrie. U. ott, 1896. — 53, Ansioers 
and Papers. U. ott, 1896. Szerk. — 54. Un-
garns Landwirthschaft. U. ott, 1897. (Né-
metre átdolgozta.) — 55. Nemzetközi 
mezőgazdasági kongresszus. Főjelentés. 
U. ott, 1897. Két kötetben. — 56. Gaz-
dasági tanácsok. U. olt, 1899. (2. kiadás 
1900., 3. k. 1903. U. ott.) — 57. Magyar 
olajnövények Kolozsvár, 1899. (2. kiadás. 
1900, 3. k. 1903. U. ott) — 58. A ma-
gyar kir. gyapjuminősítő intézet. Bpest, 

1899. — 59. Jelentés a m. kir. gyapju-
minősítő intézet 1899—1900. évi műkö-
déséről. U. ott, 1900. — 60. Les merinos 
a laine fine ä carde en Hongrie. U. ott, 
1900. — 61. Les ventes publiques de 
laines h Budapest. U. ott, 1900. — 62. 
A hazai vadászat múltjából és jelenéből. 
U. ott, 1902. — 63. Körültekintés a 
baromfitenyésztés összes ágain. U. ott, 
1902. — 64. Barangolások a Maros men-
tén. U. ott, 1902. és 1903. (Különnyomat.) 
— 65. Croquis über den Hausbüffel. 
Wien, 1904. — 66. A juhtenyésztés mult 
és jelen irányairól. A Simunyák Antal-
féle alapítványból jutalmazott pályamű. 
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Bpest, 1904. — 67. Az orsz. magy. kir. 
gyapjúminősítő-intézet gyapj úmintáinak 
gyűjteménye. U. ott, 1904. — 68. A 
kecske tenyésztése és haszonvétele. A 
Kodolányi alapból jutalmazva. U.ott, 1905. 
— Szerkesztette a kassai m. kir. gazd. 
tanintézet 1884—1891. évi Értesítőit és 
1889—90. és 1891. Évkönyveit; a kassai 
állatvédő-egyesület Évkönyvét 1887. és 
1890. évre, a Gazdák Évkönyvét 1894. 
és 1895. évre; a Congrés internationale 
tenu á Budapest Comptes-Rendus-ját, 
Bpest, 1897. két kötetben ; az Internatio-
naler landw. Congress in Budapest. 
Hauptbericht-jét. Bpest, 1897. — Álnevei: 
Alföldi, Adácsi bácsi, Jenőy, Kornél, 
Lunkanul, Mirza Kizzil Bäsch, Mirza 
Kabuli Effendi, Rusticus, Vetter Christian. 

iVoenich—Vutkovich, Magyar írók Névtára . 
Pozsony , 1876, 525.1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e 
és Repertóriuma. III. T e r m é s z e t t u d o m á n y 
Bpest , 1875. és Tör téne lem II. Bpest , 1885. 
— Lakatos Ottó, Arad város története. Arad, 
1881. 28. 1. — Wiener Landwirthschaftliche Zei-
tung 1882. 45. SZ. arczk. — Jász- N.- Kun-Szolnok 
1882. 29. SZ. — Athenaeum Nagy Naptára 1883. 
47. 1. arczk. — Pannónia Kalender. Kassa 
1884. 41. 1. arczk. — Illustrirtes Landwirth-
schaftliches Lexikon. Berlin, 1884, 800.11. 1888. 
746.1. — Petrik Könyvésze te . — Magyar Köny-
vészet 1886., 1889—91., 1894—95., 1897., 1899., 
1900. 1902. 1904. — Képes Családi Lapok 1889. 
38. lap. arczk. — Fatenyésztési Lapok 1889. 
1. SZ. arczk. — Felvidéki Közlöny 1889. 64. 
SZ. — Pannónia 1889 . 94. szám. — Gyakorlati 
Mezőgazda 1889. 51. SZ. arczkép. — Földmi-
relési Érdekeink 1889. — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete. — Magyar Dohány újság 1892. 8., 1894. 
4. SZ. aaczk. — Vasárnapi Újság 1893. 43. SZ. 
— Ambrózy báró, A méh. 1896. 366. 1. II. köt . 
1905. 593. 1. arczk. — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 612. L, XVIII. 512. 1. — Oesterr. Lanrc. 
Wochenblatt 1897. 31. SZ. arczk. — B á l á s Árpád, 
Magyarország m e z ő g a z d a s á g i szakoktatás i 
in tézményei . M.-Ovár, 1897. 233. 1. — Magyar 
Gazdák Lapja 1899. 36. sz . 1902. 49. Sz. arczk. 
— Gazdasági Lapok 1902. arczk. — Köztelek 
1902. 96. sz. arczk. — Pataki Béla, Méhészet i 
Z s e b k ö n y v 63. 1. — Deutscher I.iteratur Ka-
lender 1905. 1153. 1. 

Rödler József, m. kir. posta- és távíró-
tiszt ; 1896-ban temesvári távirófőnök. 
— Alapította és szerkesztette az Orsova 

és Vidéke cz. hetilapot. (1884, nov.-től 
és 1885-ben). 

Orsova és Vidéke. Monographia . (Orsova, 
1896.). 

Rodlsperger Pál József\ orvosdoktor, 
komáromi származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica sistens dysen-
teriam, quae Tyrnaviae Anno 1775. 
epidemice grassata est. Tyrnaviae, 1775. 
(Kézirata a budapesti egyetemi könyv-
tárban.). 

Szinyei k ö n y v é s z e t e . 

Rodrik Lajos, községi jegyző. — Mun-
kája : A legczélszerübb rendes jegyző, 
avagy a népjegyzői hivatal természetének 
megismerésére s helyes felfogására szol-
gáló kézikönyv. Pest, 1843. 

Petrik B ib l iogr . 

Roediger Lajos, állami főgymnasiumi 
tanár, szül. 1854-ben Alsó-Torján (Há-
romszékm.); 1886-ban tanári vizsgát tett a 
mennyiségtan- és természettanból; előbb 
állami főreáliskolai helyettes tanár volt 
Kecskeméten, 1890 óta állami főgymna-
siumi rendes tanár Zomborban és a 
bács-bodrogvármegyei történelmi társulat 
titkára. — Czikkei a kecskeméti állami 
főreáliskola Értesítőjében (1881. Néhány 
szó a mértani szerkesztéstan tanításáról); 
a Bács-Bodrogmegyei történeti társulat 
Évkönyvében (1899. Útmutatás a régiség-
leletek szállítására); az Arch. Értesítőben 
(1903. Kora középkori lovas sírleletről 
Szeghegyen, Bács-Bodrogm., 1904. Bács-
megyei régiség leletekről, A hódsági 
kelta lovas urnás sírleletekről). 

Wutz N é v k ö n y v e 1887. 150. I. — A zombori 
áll. fögymn. Értesítője [1890—95. és a m. 
múzeumi könyvtár pé ldánya ibó l . 

Roesch Gottfried, egyetemi tanuló volt 
Jenában, hova az 1661. téli félévben 
iratkozott be, körmöczbányai származású. 
— Munkája : Exercitatio Historico-Philo-
logica De Cultu Simonis Magi Apud 
Romanos, contra Baronium, Quam Auc-
toritate Amplissimae Facultatis Philoso-
phicae Pro Loco In Eadem rite obti-
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nendo, . . . Examini sistet Praeses M. 
Georgius Wonna . . . Respondente . . . 
X. Cal. Maji anno MDGLXIII. Jenae. 

Ábel-Voko', Magyarországi tanulók a j e n a i 
egye temen . Bpest, 1898. 20. 1. — Szobú-Helle-
brant, Rég i M. Könyvtár III . 1. rész 681. 1. 

Roeschel János . L. Röschel. 

Roescher Márton Lénart. L. Röscher. 

Rogács Ferencz Csendlakon (Vasm.). 
— Munkája: Wellhausen Hexateuch el-
mélete. (Értekezés a Szentírástudomány 
köréből). Bpest, 1903. (Különnyomat a 
Religióból). 

V. Könyvészet 1904. 

Rogerius mester, nagyváradi kanonok; 
született Olaszországban, Apuliában; szü-
lővárosának neve Tamás spalatói főes-
peres szerrint Turris cepit volt. Bizo-
nyára valamely olaszországi főiskolán 
szerezte meg a magisteri rangot. 1223-ban 
már Toletanus János praenestei választott 
püspök és bibornok udvari káplánja volt, 
ki Rogeriust többször küldte ide jhozzánk 
s a pápai udvarhoz is, mely e korban 
gyakran tartózkodott Rómán kívül, leve-
lekkel. Érdemeinek jutalmául 1233 táján 
pápai bulla által, a kor szokása szerint, 
nagyváradi kanonokká lett. Állandóan 
hazánkban lakott-e ezután, nem bizo-
nyos, sőt az ellenkező valószínűbb, 
minthogy még 1243-ban is ugyanazon 
Toletanus János káplánjának mondatik; 
de a tatárjárás Nagyváradon érte őt. 
Midőn a tatárok közeledésének híre 
Váradra érkezett, a püspök némely kano-
nokkal onnét elmenekült, de R. más 
társaival ott maradt. Később azonban 
mégsem látván életét biztonságban, el-
hagyta a fenyegetett várost és a közeli 
erdőben lappangott. Miután a tatárok 
Váradot feldúlták, s legalább színleg 
elvonultak Váradról, R. szolgáival és 
lovaival, és egész kíséretével délnyu-
gat felé menekült s alighanem Olasz-
országba szándékozott. El is jutott Csa-
nádig, de a Maroson átkelni nem tud-

ván, kénytelen volt visszafordulni. Most 
egy megerősített szigetbe vette magát, 
melyet Tamáshidánál (ma Tamásda) 
részint a Fekete-Kőrös és Tőz folyók 
képeznek, részint emberi kéz alkotott s 
hol egy időt lefelé mentében töltött. 
De itt sem érezte magát biztonságban, 
s újra az erdőkbe menekült. Ama helyet 
a tatárok csakugyan be is vették s az oda 
menekülteken iszonyúan kegyetlenkedtek. 
A tatároknak azon színleg békés felhívá-
sára, hogy a bujdosók térjenek vissza fal-
vaikba, mi által csak munkás kezeket akar-
tak nyerni a küszöbön álló aratáshoz, R. 
előjött erdei rejtekéből és magát «egy tet-
teire nézve tatárrá lett magyar uralma 
alá veté». Ennél tartózkodott mint közön-
séges szolga, míg a tatárok az országból 
végleg ki nem takarodtak. De ekkor is 
gazdája őt magával vitte és csak Erdély-
ben sikerült neki megszöknie, ekkor 
Gyulafehérvár felé megmenekült. E tájon 
Frata falu (ma Magyar-Frata Kolozsvár-
megyében) mellett egy magas sziklás he-
gyen lappangott több másokkal, honnét 
csak IV. Béla király visszatérte után mert 
lejönni. Hihető, hogy a sok látott iszony 
és a kiállott roppant szenvedés arra in-
dították, hogy mielőbb Olaszországba 
visszatérjen. De kivált Váradon nem 
akart többé maradni, hanem kieszközölte, 
hogy 1243-ban, ismét pápai bulla által, 
a soproni főesperességre helyeztessék át. 
A Dunán-túli vidék biztosabbnák mutat-
kozott, mint a nagyon exponált Várad. 
Hazánkban ezután nem lakott, hanem 
Rómában, s urának Toletanus Jánosnak 
pártfogása R. részére 1249-ben a spalatói 
érsekséget eszközölte ki. Rómában fel-
szenteltetvén, Velenczén és Karinthián át 
Magyarországba jött a pápa levelével. 
IV. Bélának ugyan nem tetszett, hogy a 
pápa a király hozzájárulása nélkül töl-
tötte be az érseki széket, de kedvetlen-
ségét elnyomta, s R. pompával vonult be 
székvárosába. Bizonyos fénynyel vette 
körül udvarát és személyét is, a mit a 
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szigorú erkölcsű, de kemény itéletű Ta-
más spalatói főesperes nem mulasztott 
el a maga modorában megróni. Az érseki 
lakot R. fából művésziesen készült erké-
lyekkel és folyosókkal látta el kívülről, 
s belsejét is kidiszíttette. Fényes volt bú-
torzata, ruházata és díszes kisérete s 
környezete. Szívesen vendégeskedett is. 
Sokat fektetett be javadalmaiba, a jöve-
delmek emelése végett, s ezért, a mint 
Tamás mondja, sokszor terhelte az egy-
házakat és monostorokat. Végül miután 
17 évig kormányozta megyéjét, köszvénybe 
esett, lábai megdagadtak és kisebesedtek, 
így halt meg sok szenvedés közt 1266. 
ápr. 14. s a székesegyház bejárata előtt 
temettetett el. •— Munkája : «Epistola 
Magistri Rogerii in miserabile carmen 
super destructione Regni Hungáriáé per 
Tartaros facta ad reverendum Dominum 
Joannem Pestheniensis Ecclessiae Epis-
copum feliciter incipit» szavakkal kezdő-
dik. Kézirata ma már nem ismeretes. Leg-
régibb nyomtatott kiadása a brünni 1488-
ból, Thuróczi krónikájának függeléke 
gyanánt,melyet Pruisz János váradi püspök 
s az olmüczi püspökség administrátora 
készíttetett. Ugyanazon évben Féger Theo-
bald is hozzátoldotta Thuróczinak Augs-
burgban megjelent kiadásához a Rogerius 
munkáját. Kiadták még Bongars Frank-
furtban 1600., Schwandtner és Endlicher 
gyűjteményeikben,[Bécsben 1746. és Sanct-
gallenben 1849. ; Mátyás Flórián, Fontes 
domestici. Bpest, 1885. IV. kötetében. 
Magyar fordítását adta Felapáti Molnár 
Sándor a Sas 1831. V. kötetében, Szabó 
Károly Magyarország Tört. Forrásai. Pest, 
1860. II.; ujabban Abday a kőszegi gym-
nasium 1886. Értesítőjében és M. Könyv-
tár. Bpest, 1904. 397., 398. sz.-ban. 

Spalatói Tamás, Hist. Salonitana (Schwandt-
nernél III. k.). — Czwittinger, Spec imen 317. 
1. — Bod, M. Athenas 232. 1. — Haner, Scrip-
tores I. 22. 1. — Horányi, Memoria III. 183. 
1. — Tudom. Gyűjt. 1834. XI. 81. 1. — Köz-
hasznú Esmeretek Tára X. 190. 1. — Egyetemes 
M. Encyclopaedia XII. 218. 1. — HI. Sion 1892. 

145. 1. — Századok 1873. 69. 1. (Bunyitay) . 
— Figyelő III. 1877. (Fejérpataky László, 
kü lönny . is). — Petrik Könyvésze te és Bibliogr. 
— Katholikus Szemle 1896. 731—735. (Békési 
Emil) . — Pallas Nagy Lexikona XIV.. 616. 1. 
(Mangold). — M. Könyvészet 1904. ^ I Í P I p P Í Í I 

Rohaczius Menyhért, ág. ev. püspök, 
szül. Szent-Mártonban (Turóczm.), hol 
tanulását kezdette; 1599. febr. 15. irat-
kozott be a wittenbergi egyetemre; ha-
zájába visszatérve Eperjesen rektor lett; 
innét Német-Lipcsére ment lelkésznek. 
1620-ban Melikius Sámuel superintendens 
helyettese lett Breznóbányán és ennek 
halála (1620. aug. 20.) után Zólyom, 
Turócz és Liptó vármegyék püspökévé 
választották. Azonban nem sokáig viselte 
hivatalát, mert a szakadatlan munka 
beteggé tette s 1622. szept. 19. meghalt 
pestisben. — Munkája: Disputatio XXII. 
De anima in genere et de anima vege-
tante. Cujus positiones, Divino favente 
Numine, Praeside M. Daniele Sennerto... 
In celeberrima Witebergensium Academia, 
pro viribus propugnandas suscipiet . . . 
Ad diem 20. Februarii. Witebergae, 1600. 
(Ajánlja a felső Fintai Darhócz Kristóf-
nak mint pártfogójának.) 

Klein Nachr ichten II. 427. 1. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorom 102. lap. — 
Szab ó-Hellehr an t, R é g i M. Könyvtár III. 1. 
rész 284. 1. 

Röhn József, paedagogiai intézeti tanár 
Budapesten, Röhn Nándor kántor-tanító 
fia. — Czikkei a Néptanítók Lapjában 
(1881., 1886., 1892. könyvism., 1883. A 
földrajzi oktatás egy uj eszközéről, 1887. 
A földrengésről, 1887., 1891. Magyar-
országi tanítók árvaháza, Az Eötvös-alap 
és a magyarországi tanítók árvaházi 
egyesületének közgyűlése. A magyar-
országi tanítók árvaházi ügyeiről, 1888. 
Gönczy Pál jubileuma és a magyar-
országi tanitók árvaháza, 1888. A magyar-
országi tanítók árvaházi egyesületének 
IV. közgyűlése, 1890. Árvaházi újabb 
mozgalmak). 

.)/. Állam 1902. 106. sz. és a m. n. múzeumi 
h i r l a p k ö n y v t á r példányaiból . 
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Röhn Nándor, a kath. elemi népisko-
lák igazgatója, előbbinek testvére, szül. 
1860. márcz. 25. Dienesdiben (Pozsony-
megye), hol atyja Röhn Nándor 63 évig, 
atyai nagyatyja pedig 47 évig működött 
mint kántortanító és körjegyző. R. gym-
nasiumi tanulmányait Pozsonyban, a 
tanítóképzőt Budapesten az állami paeda-
gogiumban 1884-ben végezte. Ezt köve-
tőleg másfél évig, mint édes atyjának a 
kántortanítóságban utóda, szülőföldjén 
működött; honnét igazgató-tanítói minő-
ségben a Segesváron felállítandó állami 
elemi iskola szervezésére küldetett. Itteni 
működésének 9 éve alatt az iskolát 6—6 
osztályú fiú- és leányiskolává fejlesztvén, 
megalakította, mint ügyvivő egyleti aU 
elnök, a nagy-küküllőmegyei általános 
tanító-egyletet és a segesvári magyar 
dalárdát, mint ennek első karmdstere és 
közreműködött az EMKE. nagy-küküllő-
megyei üókja, valamint a segesvári ka-
szinó létesítésén, mint az előbcinek első 
titkára s az utóbbinak első könyvtárnoka. 
1891-ben a soproni r. kath. elemi isko-
lák igazgatójává választatott meg; amikor 
ez iskolák magyar tannyelvűvé váltak, s 
utóbb e város és vidéke magyarosodásá-
nak előmozdítójává lett. A sopronvár-
megyei kath. népnevelési egyesület és a 
sopronvidéki kath. tanító-egylet elnöke; 
az orsz. kath. tanügyi tanács rendes és 
tankönyvbiráló tagja; a soproni zeneegy-
let, a soproni kath. kör és állatvédő-egylet 
választmányi tagja ; a városi kisdedóvók, 
és Sopron város képviselőtestületének is 
tagja. Irodalmi működése leginkább szak-
szerű czikkek, elnöki megnyitó- és ünnepi 
emlékbeszédek, helyi vonatkozású élet-
rajzok, magyar és német hírlapi czikkek, 
évi jelentések és könyvismertetések írá-
sára szorítkozik. — Czikke a Néptanítók 
Lapjában (1885. Tudósítása a nagy-
küküllőmegyei méhészeti kör alakulásá-
ról).— Munkái: 1. Gönczy Pál életrajza. 
Segesvár, 1883. (Felolvasás.) — 2. Ma-
gyar és német egyházi énekek és imák 

a kath. tanuló ifjúság használatára. Sop-
ron, 1893. — 3. Szülőföld ismertetése és 
Sopronvármegye földrajza. A sopronvár-
megyei népiskolák számára. U. ott, 1896. 
Két szinnyom. térképpel. (2. jav. kiadás, 
3. jav., de lényegében változatlan kiadás 
a III. és IV. oszt. számára. U. ott, 1900.) 
— 4. Pódafai Póda Endre pápai prae-
látus, soproni apát-plébános élete és 
hatása. U. ott, 1900. (Ünnepi beszéd a 
soproni kath. kör jubileumán.) 

Néptanítók Lapja 1884. 484., 1885. 489. 1. — 
itt. Könyvésiet 1900. és önéletrajzi adatok. 

Rohonczy Gedeon (felső-pulyai), orsz.-
gyűlési képviselő, szül. 1852. január 15. 
Pesten; tanulmányainak befejezte óta 
török-becsei birtokán gazdálkodik; ottani 
kertészete termékei Európa-szerte híresek; 
1878-ban képviselőnek választották a 
török-becsei kerületben, melyet 1901-ig 
képviselt és a szabadelvűpárt híve volt; 
1898. febr. 14. azonban kilépett a párt-
ból. Kilépésének okát a febr. 12. és 13. 
tartott képviselőházi ülésen mondott be-
széde idézte elő, melyben az 1896. álta-
lános választásokat bírálta. Az 1879. 
árvíz alkalmával mint helyettes kormány-
biztos működött és élénk részt vett a 
mentési munkálatokban, a miért ő felsé-
gétől elismerő nyilatkozatot nyert. — 
Munkái: 1. Jelszó «Az örült-». Rohonczy 
Gedeon országos képviselőnek a magyar 
parlamentben az agrar-socialismus (recte 
communismus) megfékezése és megol-
dása szempontjából, a sajtószabadság 
ellen állítólag elkövetett sérelmének ön-
igazolása. Az e füzetből befolyt tiszta 
jövedelem az alföldi Ínségesek segélye-
zésére fog fordíttatni. Bpest, 1898. márcz. 
— 2. Csemege-szőlőnknek exportálhatása. 
U. o. 1899. okt. 7. 

Vasárnapi Újság 1893. 5. sz. arczk. — Pallas 
Nagy Lexikona XIV. 619., XVIII . 513. 1. — 
Sturm Albert, Országgyűlés i A lmanach . Bpest , 
1897. 331. 1. és a m. n. m ú z e u m i könyvtár 
példányairól . 

Rohonczy János (felső-pulyai), ország-
gyűlési követ, szül. 1775. nov. 9. Pápán 
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(Veszprémm.); kir. tanácsos, a «politico-
fundationalis győri kerület praefectusa» 
volt 1812-ben; azután Veszprém vár-
megyének volt országgyűlési követe 
(1825—27.), alispánja s végre udvari 
tanácsos. Megbalt 1842. márcz. 2. — 
Országgyűlési beszédeiből az 1825-ben a 
magyar nyelv mellett mondottakból ki-
vonatot közöl a Figyelő (II. 1877. 27., 
32. lap.). — Munkái: 1. Elfelejthetetlen 
hitvesének, néhai Nagys. Nagy Erzsébet 
asszonynak halálára írt sírhalmi versek. 
Veszprém, 1812. — 2. Criterion. Uni-
versis religionem rom.-catholicam sincere 
profitentibus J. R. C. A. U. ott, 1841.— 
3. Megfontolás végett mindazoknak, kik 
a római-katholikus hitet lelkesen vallják. 
Ajánlva R. J. U. J. — Arczképe : rézmet-
szet a Magyar Pantheonban (1827). 

Gemeinnützige Blätter 1827. 26. SZ. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai IX. 759. 1. — 
Petrik Bibl iogr. I. 447., II. 704., III. 234. 1. 

Rohony Ferdinánd, ág. ev. tanító volt 
Glozsánban (Bács-Bodrogm.). — Mun-
kája : Dr. Martin Luthera Kathechismus. 
Budapest, 1874. (Luther Kátéja nagyobb 
gyermekek számára.) 

A m. n. muzeumi k ö n y v t á r pé ldányáró l . 

Rohonyi György, ág. ev. lelkész. — 
Munkái: 1. Ode in honorem Michaeli 
Járossy, dum natalem, firma valetudine 
et hilari vultu anno 1791. die III. ante 
calendas Octobres recoleret. Schemnicii. 
— 2. Kratochwilné zpewy, pro mládež 
rolnjckau 1802. Pest, 1829. (A földmívelő 
ifjúság számára szerzett mulattató énekek) 
— 3. Lessus quo spect. condam Dnae 
Josephae natae Tököly nuptae vero 
Stratimirovics de Kulpin, praematurum 
obitum deflevit 1815. Budae. (Költ.). — 
A m. n. múzeum igazgatóságának irat-
tárában az 1820. év aktái között őriz-
tetik egy latin versezetének másolata, 
«Museum Nationale» cz. a múzeumot 
dicsőítő költemény, mely a felírás szerint 
egy «Hodoeporicon duorum amicorum...» 
cz. kézirat 27—30. lapjairól vétetett; ezt 

közli a M. Könyv-Sze:nle. Néhány a 
XVIII. század végén írt tót mulattató 
verse is van a m. n. múzeum kézirat-
tárában. 

Petrik Bibliogr.— V. Könyv-Szemle 1905.286.1. 

Rohonyi Gyula, ügyvéd, országgyűlési 
képviselő, szül. 1852. júl. 28. Glozsánon 
(Bácsm.); középiskoláit Szarvason és 
Pesten végezte, a jog- és államtudo-
mányokat a budapesti egyetemen hallgatta. 
1877-ben ügyvédi vizsgát tett. Mint egy-
éves önkéntes a 2. hadmérnök-ezredben 
szolgált és 1872-ben tartalékos hadnagygyá 
neveztetett ki. Újvidék városának és 
Bácsmegyének ismételten megválasztott 
törvényhatósági bizottsági tagja, 1881 óta 
tiszteletbeli ügyésze és 1893 óta a bács-
szerémi ev. egyházmegyének felügyelője. 
Az 1887—92. országgyűlésen a kulpini, 
1894—96. a hódsági kerületet képviselte ; 
1901-től pedig Újvidék városát. Az utolsó-
előtti országgyűlésen a «képviselőválasz-
tások feletti biróskodásról» szóló javas-
latnak volt előadója. Az 1896—1901. 
országgyűlésen jelentékeny szerepet vitt 
mint a házszabályok revíziójára kikül-
dött bizottság és az összeférhetlenségi 
törvényes eljárás előkészítésére kiküldött 
bizottság előadója. Mind e javaslatok 
eredeti szövegét ő készítette s az ő szö-
vege szolgált a bizottsági tárgyalások 
alapjául. 1903. aug. elnöke volt annak a 
parlamenti bizottságnak, mely a képvise-
lők megvesztegetését czélzó eszközök 
eredetét kutatta. — Jogi és politikai la-
pokban gyakran jelentek meg dolgozatai. 
Czikke a Jogtudományi Közlönyben (1881. 
A correctionalisatio); a Bács-Bodrogh-
megyei tört. társulat Evkönyvében (1885. 
A római sánczok); költeményei a Vasár-
napi Újságban (1900.). — Munkája: A 
honfoglalás története. Bpest, 1896. Két 
térképpel. 

Pallas Nagy Lexikona XIV. 619. 1. II. Pót-
köte t 1904. 533. 1. — M. Könyvészet 1896. — 
Vasárnapi Újság 1901. 49. SZ. arczk. — Sturm 
Albert, Orezággyülés i Almanach. Bpest, 1901. 
348. 1. 
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Rohoska József, ev. ref. theologiai 
akadémiai tanár, szül. 1871. aug. 19. 
Kunhegyesen (Jásznagykunszolnokm.) ; 
theologiai tanulmányait a debreczeni és 
sárospataki főiskolákban végezte. Utóbbi 
intézetben első lelkészi vizsgálatának le-
tétele után, 1895-ben theologiai segéd-
tanárrá választatott. 1896 őszén külföldre 
ment és két évig az utrechti egyetemen 
vallás- és egyházlörténelmi tanulmányok-
kal foglalkozott, közben utazásokat tett 
Angolországban, Skócziában, Svájczban, 
Olasz- és Németországban. 1898 nyarán 
hazatérve, segédlelkészi hivatalt vállalt 
Sátoralja-Ujhelyben. Innét hívta meg a 
tiszáninneni ref. egyházkerület a sáros-
pataki akadémiára 1900 tavaszán rend-
kívüli tanárnak; 1901-ben rendes tanár 
lett és ezen minőségben ott működik 
jelenleg is, mint a bibliai vallástan és 
vallásbölcselet előadója. — Czikkeket írt 
a Sárospataki Lapokba, melynek 1895 
óta szerkesztője; czikkei a Sárospataki 
Füzetekben (1904. A legrégibb reformá-
tus hitvallás); a Prot. Szemlében (1906. 
A halotti requiemek őstypusa). — Mun-
kái : 1. Erasmus és a reformáczió Luther 
előtt. Sárospatak, 1901. — 2. Márezius 
tizenötödike a nemzet ünnepe. Ünnepi 
beszéd. U. ott, 1901. (Novák Sándor al-
kalmi költeményével együtt). — 3. A zsi-
dókhoz írt levél főbb problémáiról. U. ott, 
1903. — 4. Wirt egyházi beszédei, ford. 
U. ott, 1904. — 5. A reformáczió vallás-
történeti jelentősége. U. ott, 1905. 

.11. Könyvészet 1901. — Magyarország Vár-
megyéi. Zemplén v á r m e g y e . Bpest, 1906. 207., 
273. 1. és önéletrajzi adatok. 

Rohr Konrád, főhadnagy a cs. kir. 
hadseregben, később a károlyvárosi va-
rasdi badparancsnokságnál tábori irodai 
fogalmazó. — Munkája : Der Kurschmied 
in der Noth, oder Alles in einem. Agram, 
1796. Táblázattal. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rohrbach Antal, gyógyszerész, Rókus-
kórházi gondnok, a magyarországi gyógy-

I szerész-egylet titkára. Meghalt 1889. jan. 
29. Budapesten. — Munkái: 1. Közle-
mények a m. kir. egyetem vegytani in-
tézetéből. Than Károly, Lengyel Béla és 
R. részéről. Bpest, 1873. (Értekezések a 
term. tud. köréből. III. 6.) — 2. Táblázat 
az egyes árak kiszámítására a méter-
rendszer szerinti magyar gyógyszer-ár-
szabványhoz. U. ott, 1875. (Magyar és 
német szöveg.) — 3. Taxa medicamen-
torum. A gyógyszer-árszabvány hivatalos 
kiadásába fel nem vett gyógyszerek ár-
szabványával bővített, a méterrendszer 
szerint átdolgozott kiadás. Magyar, latin 
és német nyelven. U. ott, 1876. (3. kiadás. 
U. ott, 1884.) — 4. Gyógyszerészeti üzlet-
és házszabályzat. U. ott, 1879. 

Petrik Könyvésze te . — Gyógyszerészi Hetilap 
1889. 6. sz. — h'iszlingstein Könyvésze te . 

Rohrbacher Miklós, szül. 1868. decz. 
7. Tatán (Komáromm.), egy Elszász-
Lotharingiából bevándorolt család iva-
déka ; a gymnasiumot szülővárosában és 
Győrött végezte; ezután Kisfaludy Sándor 
tatai kir. közjegyzőnél nevelősködött egy-
ideig; majd a jogi pályára lépve, tannl-
mányait Győrött és Budapesten végezte. 
— Tárczákat, kisebb történelmi, archaeo-
logiai s heraldikai czikkeket írt; munka-
társa volt a Budapesti Újságnak ; régibb 
időtől fogva a Komárommegyei Közlöny-
nek ; 1890. szept. 1-től pedig a Győri 
Közlöny belmunkatársa. — Munkája: 
Tata története. Tata, 1888—90. — Szer-
kesztette a Tata-Tóvárosi Hiradót 1889. 
máj. végétől július végéig. (Rohrbacher 
családi nevét 1892-ben Rédeyre változ-
tatta. L. Magyar írók XI. kötet 660. h. 
alatt is.) 

M. Könyvészet 1888—90. — Századunk A'ée-
Változtatásai. Bpest , 1895. 186. 1. és önéletrajzi 
adatok, 

Rohrbeck Keresztéig, német színész. 
— Munkái: 1. Theater-Journal nebst 
einem Yerzeichniss der aufgeführten Trau-, 
Schau-, Lustspielen, Opern und Ballets 
vom 6. Okt. 1807. bis 9. April 1808. 
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Oedenburg, 1808. — 2. Theater-Journal, 
oder kleine Unterhaltung zum neuen 
Jahre. Enthaltend das Verzeichniss der im 
königl. städt. Theater (in Pressburg) auf-
geführten Stücke vom 6. Okt. bis Ende 
Dezember 1808. Pressburg, 1809. — 3. 
Theater-Journal . . . Enthaltend das Ver-
zeichniss der aufgeführten Stücke vom 
1. Jänner 1808 bis letzten Dezember 
desselben Jahres. U. ott, 1810. — 4. 
Theater-Journal . . . Enthaltend das Ver-
zeichniss der aufgeführten Stücke vom 
1. Jänner 1810 bis 21. Dezember dessel-
ben Jahres. U. ott, 1811. 

Petrik Bibl iogr. 

Rohrer Antal, bölcseleti és theologiai 
doktor, kegyesrendi áldozópap és tanár, 
szül. 1815. febr. 20. Tatán (Komáromm.); 
gymnasiumi tanulmányait ugyanott vé-
gezte s 1831. okt. 1. Trencsénben a 
kegyesrendbe lépett. A két évi próbaidő 
alatt a tanári pályára készült. 1834-ben 
Nagy-Károlyban a gymnasium II. osz-
tályát tanította ; honnét Váczra küldték 
a bölcseleti folyam végzésére; 1836. okt. 
16. a pesti egyetemen bölcseleti doktorrá 
avatták. A hittudományt Pesten az egye-
temen tanulta s 1839-ben pappá szentel-
tetett. A bölcseleti karnál akkor még di-
vatozott vitatkozásokban szorgalmasan 
részt vett és a bölcseleti kar bekebelezett 
tagjává választatott. 1842. nov. 6. a hit-
tudományból nyert doktori oklevelet. 
Miután négy évig a pesti gymnasium IV. 
osztályában tanárkodott, 1841-ben a sze-
gedi lýceum bölcseleti tanszékére ren-
deltetett és a bölcseletet egész terjedel-
mében adta elő 1850-ig latinul és ma-
gyarul. Az új szakrendszer behozatala 
után a természettant, a görög nyelvet és 
irodalmat s a bölcseleti előtant tárgyalta. 
1858—59-ben szegedi házfőnök, 1859— 
60. ugyanott főgymnasiumi igazgató volt. 
Meghalt 1860. ápr. 9. — Irt nevelési 
czikkeket «Egy gyermekbarát» aláírással 
a Századunkba és a Nemzeti Újságba, 
utóbb pedig tanügyi tudósításokat a Tan-

ügyi Lapokba. — Munkája: Bölcsészeti 
elötan, az az tapasztalati lélektan és gon-
dolkodástan. Főleg Beck József után. 
Pest, 1855. (Ism. Budapesti Hirlap 13. 
sz., a II. rész kéziratban maradt.) 

Danielik, M. í rók II. 271. SZ.— Idők Tanuja 
1880. 87. sz. — Petrik Bibliogr. 

Rohrer László. L. Rhorer, fönt 943. h. 
Rohrmann Boldizsár, ág. ev. lelkész, 

szül. 1608. aug. 3. Grünhardtban (Strelicz); 
tanult Boroszlóban, Görliczben és Lipcsé-
ben ; nevelő volt öt évig Kreisselwitz 
gyermekeinél. 1634-ben másodtanár lett 
a boroszlói gymnasiumban, 1638. aurisi 
prédikátor, 1646. első lelkész és iskolai 
felügyelő a kassai iskoláknál. Innét 1650-
ben Wolauba ment Sziléziába; azonban 
még azon évben Frankenstein Márton 
Henrik halála után visszatért Eperjesre 
lelkésznek, de már 1651. év elején meg-
halt. — Munkája: Spruchbüchlein für 
Kinder . . . 

Klein, Nachr ichten I. 353.1.— Fabó, Monu-
menta I. 60. 

Rohrmann Gallus, szépművészetek 
mestere, ág. ev. lelkész, tekei (Kolozsm.) 
származású ; tanuló volt a XVI. század 
végén Strassburgban, hol a latin és görög 
nyelvet, bölcseletet és theologiát tanulta 
másfél évig és 1591. márcz. 25. avatták 
bölcseleti mesterré (az erről kiállított ok-
levél megvan a beszterczei gymnasium 
levéltárában). 1593—98-ig a beszterczei 
gymnasium rektora volt, hova nagy 
tudományú hire Erdély távol vidékeiről 
is oda vonzotta a tanulókat; ő készítette 
1596-ban az iskola első törvényeit (meg-
jelentek a beszterczei gymnasium 1852. 
Programmjában). 1601-ben a beszterczei 
városi lelkész Schuller András halálával 
helyébe lelkésznek választották. Meghalt 
1602. pestisben. — Munkái: TuxoXoŢia 
siue Philosophica De Animo SuC^^ot ; 
Ex Libris tribus Aristotelis rcspl 
excerpta, inque Argentoratensium Aca-
demia ad disputandum, sub Praesidio 
Joannis Ludovici Hawenreuteri . . . . 
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Argentorati, M.D.XC. — Alkalmi költe-
ményt írt a Carmina Gratulatoria . . . 
Strassburg, 1591.cz. munkába. — Kézirati 
munkája: Praecipuarum causarum enu-
meratio, cur a Pontificia Rom. disces-
sionem fecerimus . . . és egy másik Rohr-
mannak, ki a XVIII. század közepén élt 
és Besztercze jegyzője volt, kézirati mun-
kája : Notata quaedam circa jure Civitatis 
Bistricensis in vallem Rodna habita, 
Heydendorff Mihály medgyesi polgár-
mester másolatában maradt meg. 

Trausch-Schuller, Schr i f t s te l l er -Lex ikon III. 
118., IV. 363. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. 
Könyvtár III. 1. rész 238. 1. 

Roidle József, cs. kir. államszámvevő-
ségi tiszt. — Munkája: Mnemonikai 
(emletani) mondatok a Hunnok és Ma-
gyarok történelméből vagyis korrendi év-
számok Magyarország és Erdély vezérei, 
királyai, fejedelmei s egyéb nevezetes 
eseményekről. Nagy-Szeben, 1866. (Végén: 
Honfoglalás cz. költemény). 

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

Rois Ferencz. L. Roys. 
Rojkó András, római katholikus nyug. 

plébános Antalfalván (Gömörm.) — Mun-
kái : 1. Podobentsico a jeho Wýklad . . . 
Turócz-Szent-Márton, 1873. (Példák és 
magyarázatok). — 2. Otcovský Hlas k 
svôjmu ludu. Bpest, (1900. Atyai szózat 
a saját népéhez). 

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

Rojko János, ág. ev. iskolai igazgató; 
1777-ben a nyári félévben iratkozott be 
a jenai egyetemre ; honnét visszetérve, 
a kassai iskola rektora volt és részt 
vett mint követ az 1790. pesti nemzeti 
synodusban. — Munkái: 1. Onomasticon, 
virtuti et meritis Dni Adami Farkas, me-
moriam nominis IX. calend. Januarii feli-
citer recolentis, consecratum a discipulis 
ejusdem anno, qVo IsthaeC proDIerant 
In LVCeM Verba IVgata. Sopronii (1774). 
— 2. Carmen quo virum clarissimum 
Joannem Klanitza populärem et amicum 
suum desideratissimum ex salanis Athenis 

doctrina et solida eruditione feliciter 
excultum exacto egregie triennio in pá-
triám redeuntem anno 1779. d. VIII. ca-
lend. Nov. tristis comitatur. Jenae. — 
3. Iugalis fax et basis Dno Michaeli 
Dulhazy nobil, item virgini Mariae Feke, 
sacro matrimonii vinculo die 18. Sept. 
1811. feliciter copulatis, praelata et con-
secrata ab amico aeternum candoris 
monimentum officiose locaturo I. R. 
Cassoviae. (Költemény.) 

Haan, ludovicus, Jena Hungarica . Gyulae, 
1858. 86. 1. — Abel- ilokos, Magyarországi tanu-
lók a jenai egye temen. Bpest , 1890. 71. 1. — 
Petrik Bibl iogr. 

Róka Imre, theologiai dr. és tanár, szül. 
1780-ban Szombathelyt polgári szülők-
től ; iskoláit végezve, felvétetett a szom-
bathelyi egyházmegyébe; theologiai ta-
nulmányai mellett különösen a keleti 
nyelvek tanulására fordította figyelmét. 
Felszenteltetése után gróf Herzán szom-
bathelyi püspök s bibornok őt udvarában 
szertartó papnak és könyvtárnokának 
tette. A keleti nyelveken kívül a német, 
franczia és olasz nyelvet is elsajátította. 
Előbb Jánosházára küldték segédlelkész-
nek, majd a szombathelyi papnevelőin-
tézetben a keleti nyelvek tanárának ne-
veztetett ki. Meghalt 1821. márcz. 11. 
tanárságának 16. évében Szombathelyt. 
— Munkái: 1. Tentamen publicum ex 
studio privato linguae Graecae, quod in 
eppli. seminario Sabariensi subiverunt... 
Sabariae. — 2. Tentamen publicum ex 
studio linguae hebraicae . . . 1801. U. ott. 
— 3. Elegia pro solenni installatione 
Leopoldi Somogyi. Viennae, . . . — 4. 
Vigasztaló beszéd, mellyet nagys. Szent 
Györgyi Horváth Kristóf úrnak . . . ham-
vai felett Szent-György mezővárosában 
1811. Szent-Mihály hava 12. mondott. 
Bécs, 1811. (Ism. Annalen der Literatur. 
Wien, 1812. II. 295. 1.) — 5. Halotti 
dicséret, melyet szent-györgyi báró Hor-
váth Antal lovas ezredesének a dicsőség 
mezejéről szive elérkezésekor Szent-

A 34. ic sajtó alá adatolt 1906. június 13. 
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György mezővárosban 1812. Karácson 
havának 1. napján mondott. Szombat-
hely, 1812. — 6. Egyházi beszéd, mellyet 
Szent István első magyar király nem-
zeti ünnepén a T. T. kapuczinus atyák-
nak templomában 1816. esztendőben 
kisasszony havának 25. napján mondott. 
Bécs, 1816. — Egyik egyházi beszédét 
Szalay Imre közölte Egyházi beszédek 
gyűjteményében. 

Tudom. Gyűjtemény 1821. I I I . 116. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . — M, Sión 1893. 8.34. 1 

Róka János, theologiai doktor, váczi ka-
nonok, szül. 1727.jan. 7. Győrött; előbb 
a jezsuita-rendbe lépett, hol nyolcz évet 
töltött; azután a magyar törvényt ta-
nulta és a testőrségnél hadbirói tisztet 
viselt. Később ezen állásától is megvált 
és a theologiát tanulta, melyből doktori 
rangot nyert. A váczi püspökmegyében 
plébános volt, majd kanczellár a püspöki 
consistoriumban és tiszteletbeli kanonok. 
Miután Pozsonyban az elemi iskolák föl-
állíttattak, azok igazgatásával bízatott 
meg; később váczi, majd boszniai ka-
nonok lett. Meghalt 1790-ben. — Mun-
kái : 1. A rodhadatlanságnak ajándékán 
Istentől világgal ismértetett dicsőséges 
Szent István Magyarország első királya 
és fő apostola szentül hada- és adakozó 
kezének csudája. Győr, 1769. — 2. Vita 
Ignatii Koller de Nagy-Mánya Vesprimi-
ensis episcopi. Posonii et Cassoviae, 1775. 
arczk. (Németül: Pozsony és Kassa, 1776. 
Kéziratban : censurai példány 1774-ből a 
budapesti egyetemi könyvtárban.) — 3. 
Idea methodi erudiendi juventutem in 
scholis trivialibus... praescriptae. Lingua 
latina donata. Vindobonae, 1775. — 4. 
Methodus catechisandi. E germanico in 
latinum traducta. U. ott, 1776. — 5. 
Appendix ad methodum catechisandi seu 
in rebus ad religionem pertinentibus 
instituendi. Traducta e germanico in 
latinum. U, őtt, 1777. — 6. Passavio 
vindicatus et animadversionibus illus-

Id. S z i n n y e i J.. Maeyar IrAk. XI. 

tratus piisimae protoreginae Hungá-
riáé Giselae tumulus. Posonii & Casso-
viae, 1776. Rézmetszettel. — 7. Solennia 
instaurationis academiae regiae Jaurinen-
sis VII. idus novemb. 1776. peracta. 
Sopronii. — 8. Ált und neuWaitzen. Press-
burg & Kaschau, 1778. rézm. — 9. Vitae 
Vespremiensium praesulum Posonii, 
1779. (Biró Márton arczk.) —10. Das Leben 
der seligen Gisela, ersten ungarischen 
Königin. Wien, 1779. — 11. Jani Arra-
bonensis nodes Atticae. I—IV. U. ott, 
1779—80. — 12. Prolegomena theologiae 
catecheticae latine reddita et notis 
locupletata. U. ott, 1780. (Szerző arcz-
képe. Kéirata, censurai példány a buda-
pesti egyetemi könyvtárban.) —• 13. 
Nox attica V. U. ott, 1782. — 14. 
Jani Arrabonensis dissertatio de Jaurino. 
U. ott, 1782. — 15. Kriegs- und Friedens-
Geschichte zwischen der Krone Hungarn 
und der ottomanischen Pforte seit dem 
Jahre 1526. Ofen, 1785. (Kéziratban a 
pesti egyetemi könyvtárban. Szerző neve 
hibásan Bockanak írva). — 16. A jobb 
keze rothadatlanságának ajándékával az 
Istentől megjutalmazott Szent-Istvánnak, 
Magyarország első királyának az anya-
szentegyház öregbítésén és a szegények 
gyámolításán buzgó és könyörületes ipar-
kodása. Megmagyarázta . . . Pozsony, 
1785. — 17. Prüfung seiner selbst, da 
man das erstemal zu dem Tische des 
Herrn gehet; in Gestalt einer Tabelle, 
eines Gespräches, einer Betrachtung. Ofen, 
1785. — 18. Geschäft eines Sternbenden. 
Pest, 1786. — 19. Cantiques spirituels 
traduits de ľallemand enfrangais a ľusage 
des colonies de Lorraine dans le Banat 
de Temeswar. U. ott, 1786. — 20. Das 
Vater unser ausgelegt von... U. ott, 1787. 
— 21. Dem hochwürdigen Herrn Paulo 
Márthonyi . . . als um das ganze Wai-
tzener Kirchengebiete wohlverdienten 
fünfzigjährigen Priester und besondern 
Gutthäter der allda neuerbauten Dom-
kirche... verfasste Jubel-Rede. Ofen, év n. 

35 



1089 Róka 1092 

— Arczképe: rézmetszet Mansfeldtől (a 
12. sz. munkában). 

Meu t el, Joh. Georg, Lexikon der v o m Jahre 
1750his 1800. vors torbenen deutsehen Schrift-
stel ler. Le ipz ig XI. 398. 1. — (De Luca), Das 
ge lehrte Oesterre ich .Wien, 1878. I. 2. Stück 
67. 1. — yémethy Lajos, D icsbeszédek . Bpest , 
1881. 2., 52. 1. — Vác zi Közlöny 1887. 2 l . SZ. 
(Findura) . — Karcsú Arzén, Vácz története. 
Vácz , 1888. IX. 464. 1. — Petrik Bibl iogr. 

Roka József, m. kir. pénzügyigazgató, 
szül. 1850. márcz. 18. Makón (Csongrádm.); 
gymnasiumi tanulmányait Szegeden és 
Temesvárt végezte, a jogot a nagyváradi 
jogakadémián hallgatta. Pénzügyi szolgá-
latba 1875-ben lépett, mely időtől 1889-ig 
Szabadkán működött; ettől fogva pedig 
a budapestvidéki kir. pénzügyigazgatóság-
nál szolgált mint titkár; 1898-ban a 
beszterczebányai pénzügyigazgatósághoz 
helyeztetett át igazgató-helyettesnek; innét 
hasonló minőségben Sopronba helyezte-
tett át és jelenleg Nagyenyeden (Alsó-
Fehérm.) pénzügyigazgató. — Czikkei a 
Jogtudományi Közlönyben (1883. Illeték-
mérséklés megelőző birtokváltozás alap-
ján) ; a M. Pénzügyben (IX. 1889. Pénz-
intézetek időszaki bélyegkötelezettsége, 
1894. Az egyenes adók befizetéséről); a 
M. kir. Adóhivatalok Lapjában (1895. A 
törvénykezési bélyegek és illetékekről, 
1896. Az italmérés köréből); a Közigaz-
gatási Szemlében (1900. Pénzügyi igaz-
gatásunk reformja) sat. — Munkái: 1. 
Az illeték-egyenérték kézikönyve. A vo-
natkozó törvények, miniszteri rendeletek 
és a pénzügyi közigazgatási biróság elvi 
jelentőségű határozatai alapján. Szabadka, 
1888. (2. bőv. kiadás. Beszterczebánya, 
1897.). — 2. Tárgymutató a bélyeg- és 
illeték iránti törvények és szabályok hiva-
talos összeállításának illetéki díjjegyzéké-
hez. Szabadka, 1888. — 3. Bélyegilletékek. 
Kizárólag a bélyegilletékekre vonatkozó 
törvények, miniszteri rendeletek, pénzügyi 
közigazgatási bírósági döntvények és 
elvi jelentőségű határozatok kézikönyve, 
bírósági és közigazgatási tisztviselők, kir. 

közjegyzők, ügyvédek, jogtanulók, bélyeg-
szemle-biztosok, pénzintézetek sat. szá-
mára. U. ott, 1889. — 4. Az önsegélyző 
szövetkezetek és népbankok bélyeg- és 
illetékkötelezettsége. U. ott, 1889. — 5. 
Az ital-, fogyasztási s italmérési adók és 
az állami italmérési jövedék jogtana. 
Bpest, 1896. (Benedek Sándorral együtt). 
— 6. Harmadosztályú keresetadó. Keres-
kedés, ipar- és egyéb haszonhajtó foglal-
kozás adója. A bevallás, kivetés és felebb-
vitel körüli teendők kimerítő ismertetése. 
Beszterczebánya, 1899. — 7. Adókivetés 
a városokban és községekben. Földadó, 
házadó, I—II. osztályú keresetadók, álta-
lános és jövedelmi pótadó és fegyveradó 
ismertetése. Bpest, 1900. (Közigazgatási 
Könyvtár II. 6.). — Alapította és 4 évig 
szerkesztette az Adóhivatalok Lapját; a 
Dárday-féle Közigazgatási Törvénytár VI. 
kötetét is ő állította össze. 

M. Könyvészet 1888-89. , 1896—97 , 1899—1900. 
— Kiszlingstein Könyvésze te . — Pallas Nagy 
lexikona XIV. 621., XVIII. 514. 1. 

Róka József, róm. kath. plébános, szül. 
1856. szept. 15. Bodonhelyen (Sopronm.); 
1880. júl. 7. szenteltetett fel misés-pappá. 
Jelenleg Hidegségen (Sopronm.) plébános. 
— A Dvorzsák-féle irodalmi vállalatnak 
1896-ban munkatársa volt; ezen vállalat 
számára lefordította Bolanden Soványak 
és kövérek cz. és Ó-német szellem regé-
nyének I. és III. kötetét és az Idézetek 
Tára (a szentírásból és szent atyákból) 
első kötetét. 

Zalka E m l é k k ö n y v e . Györ, 1892. 148. 1. — 
Schematismus dioec. cleri Jaur inens i s 1896. 
94., 187. 1. 

Róka P. Pál, tánczmester, «budapesti 
táncz- és illemtanár». — Munkái: 1. 
Tánezmüvészet tankönyve. Elméleti és 
gyakorlati szaktankönyv. Rajzokkal és 
eredeti choreographiai jegyzetekkel. Tánc-
tanítók számára. Nagy-Kőrös, 1900. — 
2. Három a táncz. Nagybánya, 1904. (HO 
filléres Könyvtár 1.). — 3. A boston táncz 
leírása. Bpest, 1905. — Szerkesztette a 
Táncztanítók Lapját 1899. jan. 1-től 1904. 
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decz. l-ig (mely a magyarországi táncz-
tanítók hivatalos közlönye volt és havon-
ként jelent meg Budapesten). 

ill. Könyvészet 1903—1904. és a m. n, mú-
zeumi k ö n y v t á r példányáról . 

Rokkant huszár. L. Toldy István. 
Rokonstein József, rabbi. — Munkája : 

A magyar izraelita 1860-ik évben. Pest, 
1860. 

Petrik B ibl iogr . 

Rokonstein Leopold, bölcseleti dok-
tor, rabbi, szentesi származású; tanító 
a héber-magyar iskolánál. — Czikkei a 
Mult és Jelenhen (1845. 72. sz. Nyilt 
levél a zsidó ügyben, 1846. 369. sz. Zsidó 
szózatok); az Első magyar Zsidó Nap-
tárban (1848. Virágfüzér a talmud me-
zejéről). — Munkái: 1. Zsidó hit- és 
erkölcstan. Buda, 1841. (Zsidó czímmel 
és szöveggel.) — 2. Egyházi gyászbeszéd, 
melly cs. k. főherczeg József Antal János, 
Magyarország üdvözült emlékű nádora 
ő fenségének elhunyta fölött a nagyváradi 
izr. egyházban 5607. évi Sebáth 28-án 
(1847. évi febr. 14-én) tartatott. Nagy-
várad, 1847. — 3. Festpredigten. Gross-
Kanizsa, 1857. (Zsidó czímmel és szö-
veggel is.) — 4. Aggodalmak s remények. 
Beköszöntő beszéd Szombathelyen márcz. 
8.1865. Szombathely, 1865. — 5. Predigt 
(ugyanazon alkalomkor). U. ott, 1865. — 
6. Worte des Friedens an die geehrten 
Congresswähler des Bonyhader Wahl-
bezirkes. Pesth, 1868. — Nevét Rockon-
steinnak és Rockonstainnak is írták. 

Oesterreicher, Elias, Der Jude in Ungarn. 
Pes th , 1842. 124. 1. — Petrik Bibliogr. és a 
m. n. múzeumi k ö n y v t á r példányairól . 

Rokoschiny Mihály, tanuló a lipcsei 
egyetemen, turdossini (Árvám.) szárma-
zású. — Alkalmi költeményei vannak: 
Poley, Jacobus, Virtutem Moralem . . . 
Lipsiae, 1677., Catastrophe Fausta . . . 
U. ott, 1678., Pia Vota . . . U. ott, 1679. 
és Serta Parnassia . . . U. ott, 1682. cz. 
munkákban. 

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

Rokotnitz Márk, orvosdoktor, hunsz-
dorfi (Hunfalu, Szepesm.) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medico-
pharmacologica de sulphure. Pestini, 
1835. 

Rupp, Beszéd 158.1.—Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Roksandics D., főhadnagy a 61. sz. 
cs. és kir. gyalogezredben. — Munkája: 
Instruction zum Gebrauche des Monocle-
Distanzmessers. Temesvár, 1877. 

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

Rokszer Ágoston, budai növendék-
gyógyszerész. — Munkája: Gyógyszeres 
értekezések a hamany vasany kékletről 
(cyanuretum calii ferratum) és a kén-
savas hugyagról (sulfas cupri ammonia-
calis). Pestini, 1837. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Roland Robert, Budapesten. — Mun-
kái : 1 .Az őrült. Parodia. Bpest, 1899. 
Szerző arczk. — 2. A családi kör. Pa-
rodia. U. ott, 1899 

A m. n. uiúzeumi könyvtár példányairól . 

Roller Adolf vegyész, gyógyszertár-
kezelő Budapesten. — Munkája: Über 
die Bestandteile des Arnicaivassers und 
ätherischen Öls. Bpest, 1880. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Roller Mátyás, polgári iskolai igaz-
gató, szül. 1840. szept. 13. Ürömben 
(Pestm.); iskoláit Váczon kezdte, Budán 
folytatta s 1856-ban már mint segédtanító 
működött Nagy-Kovácsiban. 1857-ben 
tanítói oklevelet nyert; ezután Budaőrsön 
hat évig tanítóskodott. 1863-ban elhagyta 
állását és 1864-ben beiratkozott a poly-
technikumra, melyen sok nélkülözéssel és 
még nagyobb szorgalommal tisztán ön-
erejéből a gépészmérnöki tanfolyamot vé-
gezve, 1868-ban oklevelet nyert és azon-
nal kinevezték ugyanoda tanársegédnek ; 
ezen állását csak 1870-ben hagyta el, 
midőn a fővárosi tanács igazgatónak vá-
lasztotta meg a VI. kerület egyik elemi 
iskolájában megnyilt első polgári iskolá-
hoz. 1884-ben a vezetése alatt levő pol-
gári iskola mellé fölállították a közép 
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kereskedelmi iskolát; 1885-ben megnyílt 
az alsófokú kereskedelmi iskola is. 1891-
ben a fővárosi tanács Rollert bízta meg, 
hogy a fővárosban levő összes alsófokú 
kereskedelmi iskolaköteles tanulókat nyil-
vántartsa ; ugyanezen évben az Eötvös-
alap (melynek egyik alapítója volt) pénz-
tárnokságával is őt bízták meg. Tanár-
segédi ideje alatt csillagászattal is foglal-
kozott. Egyik idevágó értekezését az 
akadémiában olvasták fel, megjelent az 
Astronomische Nachrichten cz. szaklap-
ban. 1871-ben kormánysegélylyel beutazta 
Németországot a polgári iskolák tanul-
mányozása végett. 1873. Schenzl Guido 
meteorologiaiintézeti igazgatóval beutazta 
az ÉNy-i felföldet, a föld delejes viszo-
nyainak felvétele végett. Tagja volt a fő-
városi bizottságnak. Meghalt 1898. nov. 8. 
Budapesten. — Czikkei az Akadémiai 
Értesítőben (1870. A bolygók befolyásai-
ról az üstökösök járására, A naprendszer 
tovamozdulásáról az üstökös pályákból 
Ítélve); a Természettudom. Közlönyben 
(1871. A Wolga-folyam j ég viszonyai, víz-
állása és az erdő-irtások, 1872. Az évi 
középhőmérséklet és a halálozások); a 
Pallas Nagy Lexikonba a mértékekről 
szóló czikkeket írta. — Munkái: 1. A 
métermérték a háztartásban és kereske-
désben. Táblázatok a régi mértékeknek 
az új mértékekre való átváltoztatására. 
Iparosok és kereskedők, de különösen a 
háztartás szükségleteinek tekintetbevéte-
lével. Bpest, 1875. (2. bőv. kiadás. 1876., 
3. bőv. k. 1890. U. ott. Németül. U. ott, 
1875.) — 2. Könyvviteltan. Polgári is-
kolák számára. I. rész. Egyszerű könyv-
vitel. U. ott, 1876. (Wittinger Jánossal 
együtt. 2. átdolg. kiadás, rövid váltóis-
mével, polgári iskolák és rokonintézetek 
számára. U. ott, 1882., 3. jav. kiadás. 
U. ott, 1886.) — 3. Alkalmazott geometria, 
polgári iskolák és rokon intézetek szá-
mára. U. ott, 1880. — 4. Egyszerű könyv-
viteltan és rövid váltóisme. Iparosok, 
ipar- és ismétlő iskolák számára. U. ott, 

1883. — 5. Üzlettervek és feladványok a 
könyvvitel tanításához. U. ott, 1890. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — HI. Könyvészet 188!)— 
90. — Paedagogiai Zsebnaptár VII. évf. 1893. 
172. I. arczk. — Pallas ÍSagy Lexikona XIV. 
625., XVIII . 514. ]., II. Pótkötet 1904. 534. 1. 
— Budapesti Hirlap 1898. 310., 312. Sz. 

Rolny Ferencz, theologiai doktor, a 
szepesi róm. kath. püspöki egyházmegye 
lelkésze, szül. 1864. márcz. 2. Szepes-
Bélán ; 1887. szept. 2. szentelték pappá; 
Lőcsén volt káplán, 1901-ben püspöki 
titkár és 1903. szentszéki ülnök Szepes-
helyen. — Munkája : Földrajzi alapisme-
retek és Szepesmegye rövid leírása. A 
szepesmegyei elemi népiskolák III. osztá-
lya számára. 2. teljesen átdolgozott ki-
adás. Szepesvárallya, 1898. 

A magyarországi rum. kath, papság E v k ö n y v e 
és Névtára . Bpest, 1904. 351.. 352. h. — 
Schematismus dioec. Scepus iens i s 1904. 186. J. 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Romaisz Ferencz, róm. kath. esperes-
plébános, szül. 1852. február 12. Rácz-
mecskén (Baranyam.); 1877-ben szentel-
tetett fel miséspappá; 1889-től a pécsi 
papnevelő- és tanítóképzőben lelkiatya ; 
1895 óta plébános Baranya-Nádasdon, 
1901-től egyszersmind alesperes. — Mun-
kái: 1. Lourdes csoda-eseményei. Lasserre 
H. után ford. Pécs, 1884. Két kötet. — 
2. Gebet- und Gesangbuch für die christ-
katholische Jugend. Bpest, 1885. — 3. 
A népmissiók kézikönyve. A világi pap-
ság által vezetett missiók számára. U. 
ott, 1899. — 4. Mentsd meg a lelkedet ! 
Ötven missiós szent beszéd. Kiadta néhai 
I. P. Toussa in t . . . A harmadik német 
kiadás után magyarította. Pécs, 1905. — 
5. Exercitia Spirituális in sacra octo 
dierum solitudine ex textu et juxta me-
thodum sancti patris Ignatii... U.ott, 1905. 

.V. Sion 1892. 628. lap. — Várady Ferencz, 
Baranya múltja és je lene . Pécs , 1896. I. 423. 
lap. — Corvina 1906. 12. SZ. 

Román Dénes, hirlapíró, szül. 1841-ben 
Eczelben (Nagy-Küküllőm.), görög-keleti 

i rumén vallású. Tanulmányainak elvé-
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gezte után ügyvédi irodákban dolgozott; 
majd mint medgyesi lakos, a nagy-
szebeni Tribuna munkatársa és 1893— 
1903-ig (a lap megszűntéig) szerkesztője 
volt. A memorandum-perben a kolozs-
vári kir. törvényszék, mint esküdtbíróság, 
izgatás vétsége miatt 1894. május 25. 
nyolcz havi államfogházra ítélte el. A 
fogságból való kiszabadulása után telje-
sen a hirlapírásnak élt és politikai czikkei 
miatt többször volt elítélve. Meghalt 1905. 

Budapesti Hirlap 1894. 248. sz. — Tribuna 
1894. 101., 248. sz. — Enciclopedia Romana 
III. és Zászló J á n o s jegyzete i . 

Román Ferencz (kövesligeti), született 
1804-ben Munkácson (Beregm.); 1825-ben 
II-éves törvényhallgató volt Pozsonyban. 
Később ügyvéd lett és beregmegyei követ 
az 1848—49. országgyűlésen ; a kormányt 
Szegedre és Debreczenbe is követte s 
többször felszólalt Kossuth indítványa 
mellett; ezért 1850. július 31. a pesties, 
haditörvényszék halálra ítélte, Haynau 
azonban megkegyelmezett neki. Meghalt 
1868. decz. 16-án Munkácson. — Mun-
kája : Dana, melly által Szlemenics Pál 
törvénytanár úrnak, midőn boldog asz-
szony hava 25-dikén neve napját ünne-
pelné, érzéseiket nyilatkoztatják háladatos 
tanítványai. Pozsony, 1825. 

II. Hírlap 1850. 22). — Petrik B ib l iogr . és 
gyászje lentés , 

Roman György, theologiai doktor, 
Jézus-társasági pap és egyetemi tanár 
volt, négy évig Nagyszombatban, született 
1712. ápr. 16. Bécsben; 1727. okt. 9. 
lépett a rendbe ; miután több helyt taní-
tott, 1770. aug. 25. mint tanulmányi fel-
ügyelő meghalt Nagyszombatban. — 
Munkája : Doctrina theologica de legibus 
peccatis, et peccatorum poenis ; de hu-
manis actionibus et earum ultimo fine; 
de sacramentis in genere et in specie. 
Viennae, 1767 — 70. Négy kötet. 

Fejér, História Acariemiae 51. 1. — Stoeger, 
Scriptores 304 1. — De Backer-Sommervogél, 
VII. 31. ]. — Petrik Bibl iogr. 

Roman János, mezei gazda, született 
1830. május 26. Kalota-Szent-Királyon 
(Kolozsm.), hol atyja görög katholikus 
pap volt; a középiskolákat és a bölcse-
letet Kolozsvárt végezte 1848-ban és részt 
vett az 1848—49. magyar függetlenségi 
harezban. 1856-tól Dretea község (Kolozs-
megye) jegyzője volt 1870-ig; azután 
ugyanott gazdálkodott, a nép szokásait 
gyűjtötte és népkönyvtárt alapított. Meg-
halt ott 1904. január 24. — Munkája: 
Cazanie poporală despre păcatele săte-
nilor. Kolozsvár, 1905. (A falusiak bű-
neiről.) 

Revastii. Kolozsvár 1905. és Zászló János 
j egyze te i . 

Roman János, görög keleti vallású 
rumén tanító, szül. 1870-ben Saj tényben 
(Csanádmegye); középiskoláit Makón, a 
tanítóképzőt Aradon a felekezeti taninté-
zetben végezte. Tanulmányainak befejezte 
után szülőfalujában választották meg 
tanítónak. — Munkái: 1. írás- és olva-
sási könyv a magyar nyelv tanulására 
román népiskolák számára. A miniszteri 
tanterv alapján. Arad, 1897. (2. kiadás 
1901., 3. kiad. 1904. U. ott, Ruménul is 
1—3. kiadás. U. ott, 1897., 1901., 1904.) 
— 2. îndreptarul poporului ín cause . . . 
economice. U. ott, 1902. (A nép útba-
igazítása a gazdaságban stb.) — 3. A 
dóua carte a cetire si scriere. Makó, 
1903. (Második olvasási és irási könyv.) 

M. Könyvészet 1903. — A m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól és Zászló János 
j e g y z e t e . 

Roman József\ ügyvéd, született 1829. 
jan. 12. Ossiben (Biharm.); gymnasiumi 
tanulmányait Belényesen kezdte és a jog-
gal együtt Nagyváradon 1840 körül fejezte 
be. A szabadságharcz alatt írnok volt a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumban 
és 1849. július 2-ig Pesten maradt. A 
szabadságharcz után, mint vagyontalan 
ember, hivatalt vállalni kényszerült s 
1866. júliusáig folytonosan Biharmegyé-
ben működött fölváltva mint aljárásbiró 
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segédszolgabiró, főszolgabíró és alispán. 
Azután ügyvédi irodát nyitott, de azon-
túl is tevékeny részt vett a vármegye 
dolgaiban és szóval, tollal buzgólkodott 
a nagyváradi egyházmegye alapjainak 
helyes kezelése stb. érdekében. Az 1869. 
június 21-re Budapestre összehívott kath. 
autonomiai gyűlésen mint egyházmegyé-
jének egyik követe, társainak nevében 
egy fontos nyilatkozatot nyújtott be a 
congressushoz. Az egyházmegye jogi állás-
pontját illetőleg már régebben érdekes 
eszmecserét és levelezést folytatott Pap-
Szilágyi Józseffel, de azt csak utólag tette 
közzé a pesti Federatiuneaban. 1879. 
július 1. óta a belényesi uradalomnak 
jószág- és jogigazgatója. Háza a rumén 
társasélet központja és a jogakadémiai 
rumén ifjúság nagy Maecenása volt. — 
A költészettel fiatal korától kezdve fog-
lalkozott ; de versei 1846—49-ig csak 
egyszerű kísérletek színében tűnnek föl. 
Az 50-es években azonban már magára 
vonta a rumén irodalmi körök figyelmét 
a Gazet'a Transilvanieiben és a Foaia 
pentru minte-ben közölt verseivel, ezek 
közt különösen Tribunal cz. hősköltemény 
töredékével s a Diorileben (1854) kiadott: 
Trandaíiru si Sabina cz. népies balladá-
jával. A 60-as és 70-es években csaknem 
minden rumén lap hozott tőle egy-egy, 
a rumén nép politikai életére s társa-
dalmi helyzetére vonatkozó publicistikai 
levelezést és ennek viszhangjául egy-egy 
verset, hol mindég a nép barátjaként 
mutatkozott. A pesti Gur'a Statuluiban 
Campanella s más nevek alatt számos 
humorisztikus czikket és epigrammát 
adott ki. Márki Sándor egy-két költemé-
nyét közli fordításban. 

Marki Sándor, Bihari R o m á n írók. Nagy-
várad, 1880. 111., 134., 136. 1. — Enciclopedia 
Homana III. 

Román Miron Mózes, bölcseleti doktor, 
val. b. t. tanácsos, a görög-keleti rumé-
nek érsek-metropolitája, szül. 1828. aug. 

28. Mézesen (Biharm.); tanulmányait 
1836-ban kezdte meg a mézesi népiskolá-
ban ; a főgymnasium 6 osztályát Belé-
nyesen végezte, a többit Nagy-Váradon 
folytatta ; a theologiai tanfolyamot pedig 
Aradon végezte. Fölvévén az egyházi 
rendet, az aradi görög kel. püspök mellett 
gyakornok lett. Az 1849. mozgalmas 
időkben Kis-Jenőn tartott egyházmegyei 
zsinaton mint Kirileszku János püspöki 
vicariushoz beosztott consistoriumi irnok 
működött és azon évben szentszéki jegyző-
nek neveztetett ki. 1857. okt. 27. a hodosi 
zárdában fölvette a szerzetesi rendet,ekkor 
papnevelő-intézeti tanárrá nevezték ki; 
1857. nov. 3. felszenteltetett diakónus, 
1858. jún. 23. fődiakonus, 1863. márcz. 
31. presbyter, 1864. márcz. 25. pedig 
protosyncel lett. 1869. a kis-jenői kerület 
országgyűlési képviselővé választotta ; 
ennél fogva a theologiai tanári állásáról 
lemondott és otthonléte alatt leginkább 
a püspöki elnöki teendőket végezte. Az 
országgyűlésen a közjogi kérdésekben 
ugyan a Deák-párttal szavazott, de egyet-
len politikai klubba sem lépett be, magyar 
és rumén politikai lapokba azonban 
többször irogatott. Eötvös József báró őt 
még azon évben Krassómegye tanfelügye-
lőjének nevezte ki kir. tanácsosi czimmel. 
E minőségben azonban nem sokáig mű-
ködött, mert 1870-ben az aradi egyház-
megyei zsinat Nagyváradra püspöki vica-
riusnak és szentszéki elnöknek választotta 
meg. 1871. a püspöki zsinat határozatából 
archimandrita (apát) rangra emeltetett. 
1873. nov. 12. az arad-egyházmegyei zsi-
nat részéről aradi püspöknek választatott 
meg; de itt sem maradt sokáig, mert 
1874. decz. 3. Szebenben a nemzeti con-
gressus őt a magyarországi összes gör. 
kel. rumének érsek-metropolitájává vá-
lasztotta meg; ő felsége pedig decz. 12. 
belső titkos tanácsosi rangra emelte. R. 
hivatalos pályáján organizátori tehetséget 
tanúsított és ennek érvényesítésére a leg-
kedvezőbb alkalma nyílt az egyházmegyei 
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zsinatok és a nemzeti congressusok ta-
nácskozásaiban. "Politikai téren különösen 
1861-től kezdett szerepelni; sok évig az 
aradi rumének vezére volt, s mint ilyen 
ismert higgadtsága és tapintata által te-
kintélyt szerzett a rumén nemzeti párt-
nak, másrészről a magyar párt rokon-
szenvét is teljes mértékben bírta ; a miért 
a vérmesebb rumének fiatalabb nemze-
déke részéről nem egyszer ellenszenves 
nyilatkozatokat kellett hallania. Legtöbbet 
fáradozott az aradi népművelődési egylet 
létrehozásán. A főrendiháznak ülésem 
aránylag ritkán szólalt fel. Mikor szó 
volt róla, hogy a magyar nyelv kötelező 
tanítását elrendelő törvényjavaslatot az 
országgyűlés elé terjeszszék, 1879. febr. 
13, az ez ellen petitionáló egész g. kel. 
püspöki kart a király elé vezette s ké-
sőbb a felsőházban is ellene beszélt. 
Munkáiban védte a rumén egyház auto-
nómiáját; ennek elismeréseül a cseruo-
vitzi egyetem tiszteletbeli doktorává 
avatta. Megemlítendő még, hogy 1894-ben 
R. a keresztények és zsidók közötti há-
zasságról szóló törvényjavaslatot a fő-
rendiházban megszavazta. Meghalt 1898. 
okt. 16. Nagy-Szebenben. — Mint theo-
logiai tanár sokat dolgozott; csaknem 
folytonosan írt tudományos és vegyes 
tartalmú czikkeket a Concordia, Tele-
graful Románu, Albina, Federatiunea cz. 
rumén lapokba s az aradi Alföldbe (1861., 
1864., 1867. vezérczikket, 1869. Politikai 
levele Suciu Jánoshoz, 1868. levél, 1870. 
A krassómegyei népiskolák, 1872. A mos-
toha anya, társadalmi életkép Romániá-
ból, 1881. levél Brassóból) saját neve 
alatt vagy Melariano álnévvel; ugyan-
ezen időben alapította és szerkesztette a 
Sperantia egyházi lapot (1869. febr. 1.— 
1872. júliusig). Iratait mindenütt kitűnő 
faj szeretet, tiszta hazafiság és az együtt-
élő népek testvéries egyetértésének szel-
leme lengi át. — Arczképe: kőnyomat, 
rajz. Schilling Bécsben, nyomt. a Légrády-
testvérek 1878-ban Budapesten. (Vereby 

Soma, Honpolgárok Könyve XIII. füze-
tében. Bpest, 1878.) 

Néptanítók Lapja 1869. 481. 1. — Vasárnapi 
Vjság 1874. 50. sz. arczk., 1898. 43. sz. arczk. 
— Magyarország és a Nagyvilág 1874. 51. SZ. 
arczk. — Familia 1874., 1898. — Vereby Soma, 
Honpolgárok K ö n y v e . Bpest, 1878. XIII. 
arczk. — Márki Sándor, Bihari R o m á n írók . 
Nagyvárad, 1880. 41., 65., 157. — Lakatos Ottó, 
Arad története . Arad, 1881, III. 78. 1. — 
Budapesti Hírlap 1898. 288. SZ. — Enciclopedia 
Romana III. 

Roman Sándor, egyetemi tanár, szül. 
1826. nov. 26. Őssiben (Biharm.); gym-
nasiumi tanulmányait végezve, a papi 
pályára lépett és mint a nagyváradi görög 
kath. egyházmegye növendéke a theo-
logiát a bécsi egyetemen hallgatta; onnét 
visszatérve 1849-ben a belényesi gym-
nasiumhoz rendeltetett helyettes tanár-
nak ; 1851-ben pedig a nagyváradi fő-
gymnasiumnál felállított rumén nyelv és 
irodalom tanszékére helyeztetett át szin-
tén h. tanárnak. Két évi tanári műkö-
dése után b. Erdélyi Yazul püspök 1853-
ban Bécsbe küldte a bölcseleti tanfolyam 
hallgatására; honnét nem is tért vissza 
megyéjébe, hanem megvált a papi pályá-
tól és több évig a magyar kormánynál 
talált alkalmazást mint rumén fordító. 
1857—63-ig a budai m. kir. helytartó-
tanácsnál fogalmazó volt. 1862-ben ki-
neveztetett a pesti egyetemhez rendkívüli 
s 1880-ban rendes tanárnak a rumén 
nyelv és irodalom tanszékére. Ország-
gyűlési képviselővé 1866-ban választatott 
meg először a magyar-csékei kerületben ; 
ezt képviselte 1887-ig és a szabadelvű 
párthoz tartozott. 1866-ban tagja lett a 
bukaresti tudom, akadémia irodalmi osz-
tályának. Meghalt 1897. szept. 27, Szász-
Sebesen. — 1861—67-ben a Concordia 
cz. politikai s irodalmi lapnak előbb fő-
munkatársa, később pedig felelős szer-
kesztője volt és mint ilyen 1865-ben egy 
b. Reichenstein erdélyi alkanczellár ellen 
írt czikke miatt a cs. kir. haditörvény-
szék által 14 napi fogságra ítéltetett, mely 
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büntetését azonban ő felsége elengedte. 
1868—76-ig a Federatiunea cz. politikai 
s irodalmi rumén lapnak kiadó-szerkesz-
tője volt; ekkor három sajtópört indítot-
tak ellene, kettőben az esküdtszék föl-
mentette, az egyikben egy évi fogságra 
és 500 forint pénzbírságra ítélte ; az első 
hírlapban politikai beszédein kívül egye-
bek közt a rumén helyesírásról közölt 
czikksorozatot, a Federatiuneaban pedig 
az 1848. mozgalomra vonatkozó igen 
fontos okleveleket tett közzé. Egyetemi 
tanárkodása alatt a rumén hitregéket, 
népszokásokat, közmondásokat, népme-
séket, költeményeket és rumén egyházi 
műszavakat dolgozott fel. Az ország-
gyűlésen különösen az 1867. június 
25. és 1879. május 1. beszédeivel tűnt 
fel. Nevét Romanunak írta. — Munkái: 
1. III. Napoleon, Julius Caesar törté-
nete. Pest, 1867. (Rumén fordításban.) 
— 2. Discursul deputatului . . . cu occa-
siunea desbaterei ampra proiectului de 
lege. Nagy-Szeben, 1883. 

Szabadság (Nagyvárad) 1879. 137. sz . (Márki 
S.) — Bihar 1879. 104—106. SZ. — Márki Sán-
dor, Bihari R o m á n írók . Nagyvárad , 1880. 
46. stb. 1. — Halász Sándor, Országgyűlés i 
Almanach. Bpest , 1886. 145. 1. — Familia 
1893. 5. sz. arczk. — Tribuna 1897. 205. sz . — 
Budapesti Hirlap 1897. 270. Sz. 

Roman Viszárion, tanítóképző-intézeti 
tanár, szül. 1833. júl. 5. Erdélyben ; tanult 
Medgyesen, Marosvásárhelyt és Nagy-
szebenben, a hol a görögkeleti theologiát 
végezte. Kisegítő tanár volt a nagy-
szebeni érseki tanítóképzőben. Főmunkás-
sága abban összpontosul, hogy a nagy-
szebeni Albina cz. első rumén takarék-
és hitelintézetet megalapította Nagy-
szebenben. A rumén akadémia levelező 
tagja volt. Meghalt 1885. máj. 11. Nagy-
szebenben. — Munkái: 1. Amicul Popo-
rului. Nagy-Szeben, 1861—82. évf. (Nap-
tár). — 2. Amiculu scolei. U. ott, 1865. 
— 3. Amiculu poporului, calendariu.. . 
U. ott. (Több évfolyama). — 4. Carte de 
cetire. U. ott, 1865. — Még több könyvet 

is írt és fordított; de ezeket nem ismerem. 
— Szerkesztette a Telegraful Roman cz. 
politikai s Amicul Scoalei czímű egyházi 
és iskolai lapot; később kiadta az Albina 
Carpatilor cz. szintén politikai hírlapot. 

Familia 1885. 1895., 1897. — Almanach. N a g y -
Szeben .— Enciclopaedia Romana III. és Zász ló 
János j egyze te ibő l . 

Romancsik Mihály. L. Báthory Ro-
mancsik Mihály. 

Románecz Aladár (Vladimir), görög-
kath. plébános; szül. 1864-ben Kőrös-
mezőn (Máramarosm.) ; az ugvári, nagy-
váradi és m.-szigeti főgymnasiumokban 
tanult; majd az ungvári papnevelő-
intézetbe lépett és theologiai tanulmányai-
nak befejéztével 1887-ben pappá szentel-
ték föl és terebes-fehérpataki, majd 
tisza-bogdányi lelkészszé s czímzetes 
esperes lett. — Munkái: 1. Nyilt szó a 
kongrua kérdésben. Máramaros-Sziget, 
1891. — 2. A ruténekről. Bpest, 1901. 
— Alapította és szerkesztette a Kárpáti 
Lapokat 1895—1901-ig Ungvárt. 

Schematismus Cleri graeci ritus cathol . 
Dioec . Munkács iens is . U n g v á r , 1899. — >l. 
Állam 1SOO. 296. szám és Románecz Mihály 
tes tvérbátyának sz íves köz l é se . 

Románecz Mihály, állami főgymna-
siumi tanár, előbbinek testvérbátyja, szül. 
1854. febr. 13. Kőrösmezőn (Máramaros-
megye); az ungvári kir. katb. főgymna-
siumban tanult, majd a budapesti egyetem 
hallgatója volt, 1878. decz. 16. tett tanári 
vizsgát a magyar nyelvből, irodalom-
történetből, 1887. május 14. a horvát-
szerb nyelvből és irodalomtörténetből, 
1878—79. Hontmegyében nevelő, 1879— 
1880. a nagyváradi főreáliskolában pót-
tanár volt. 1880. szept. 3. a pancsovai 
áll. főreáliskolához neveztetett ki helyettes, 
decz. 29. rendes tanárnak; részt vett a 
Gromon Dezső nyelvterjesztő-egyesület 
megalapításában. 1899. október 30. az 
ungvári kir. katholikus főgymnasiumhoz 
helyezték át igazgató-tanárnak; 1901. 
márczius hó 10-ike óta ugyanott rendes 
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igazgató. — Czikkei a nagyváradi 
állami főreáliskola Értesítőjében (1880. A 
magyar memoire s naplóirodalom 1711-
től napjainkig); a pancsovai áll. főgymn. 
Értesítőjében (1890. A szibinyáni-románcz-
kör a szerb népköltészetben. Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1901.) sat. — Munkái: 1. 
Szerb nyelvtan, tekintettel a horvát nyelvre. 
Magyar állami közép és polgári iskolák, 
valamint a hazai közönség számára. 
Pancsova, 1889. — 2. Szerbia külügyi 
viszonyai az ujabb időben. Irta Ristics 
János, ford. Nagy-Becskerek, 1892. Két 
kötet. (Történelmi Nép-és Földrajzi Könyv-
tár XXXIX. XL.). — 3. Értekezések, tár-
sadalmi iratok. Pancsova, 1896. 

.11. Könyvészet 1890.— Vajda Emil N é v k ö n y v e 
168. lap. — Ung 1901. 11. sz. — Önéletrajzi 
adatok és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól . 

Romauer Farkas (Wolfgang), Jézus-
társasági áldozópap, szül. 1715. okt. 5. 
Bécsben ; miután 1732. okt. 27. a jezsuita 
rendbe felvétetett és a négy próbaévet 
kiállotta, húsz évig volt hitszónok Pozsony-
ban, Győrben, Klagenfurtban, Bécsújhely-
ben és Bécsben; végre Klagenfurtban 
városi lelkész volt a rend eltöröltetése 
(1773) után, hol 1791-ben meghalt. — 
Munkái: 1. Zweifache Geburt, eine zeit-
liche der jungfräulichen Mutter Mariä. 
Eine geistliche der hoch-edl-gebohrnen 
Fräule Agnes Inkei von Pallin, nunmehro 
Schwester Maria Petronella von dem 
heil. Evangelisten Joanne. Als sie ihre 
feyerliche Gelübs-Verbündnuss abgelegt 
in der Kirch deren WW. EE. Kloster-
Frauen Societatis S. Ursulae zu Press-
burg den 8. September. In einer Ehren-
Red vorgetragen. Pressburg, 1746. — 2. 
Heiliger Uclalricus, Bischof zu Augsburg... 
in einer Ehren-Rede vorgestellt... am 5. 
Juli 1751. Wien. . 

Stoeger, Scriptores 305. 1.— Petrik Bibliogrr. 
— De Backer-Sommervogel Bibl iotheque-Bib-
liopr. VII . 38. Ii. 

Rombauer Berta. L. Rombauer Tiva-
darné. 

Rombauer Ede. L. Romlaky. 
Rombauer Emil(Károly),nyug. bánya-

és erdőtanácsos, R. Mátyás, ág. ev. lel-
kész és Elhard Zsuzsánna fia, szül. 1805. 
okt. 18. Prekopán (Nógrádm.); a selmecz-
bányai bányász- és erdészakadémián 
tanult; 40 évi állami szolgálat után, mint 
a máramarosi állami javak és erdők 
igazgatója, bánya- és erdőtanácsosi czím-
mel 1868-ban nyugalomba vonult. Meg-
halt 1884. aug. 7. Budapesten. — Czikke 
a pozsonyi Mittheilungen des ung. Forst-
vereines III. 1858. kötetében. (Wie stellt 
sich der Zustand der Waldungen in der 
Marmaros im Allg. dar, und auf welche 
Art und Weise könnte eine bessere 
Verwerthung des Holzes dort erzielt 
werden.) 

Riecke- Rombauer, N a c h k o m m e n v o n Dr. 
J o h a n n e s Christoph Elhard. Brassó, 1900. 
5. 1. 

Rombauer Emil, cz. tankerületi főigaz-
gató, állami főreáliskolai igazgató, az 
orsz. közoktatásügyi tanács tagja és az 
országos középiskolai tanáregyesület al-
elnöke, R. Lajos bányaorvos és Kachel-
mann Zsuzsánna fia, szül. 1854. jún. 4. 
Szklenón (Barsm.); középiskoláit Selmecz-
bányán, főiskolai tanulmányait a stutt-
garti műegyetemen, a tübingai és buda-
pesti tudom, egyetemeken, hol bölcseletet 
és természettudományokat hallgatott, vé-
gezte. 1881-ben tett tanári vizsgát a vegy-
tanból és természettanból. 18^0—82-ig 
mint tanársegéd működött a budapesti 
műegyetem kísérleti természettani tan-
székén, 1881—85-ig tanár volt a selmecz-
bányai ág. ev. főgymnasiumban. 1885-
ben a felállítandó brassói állami főreál-
iskola szervezésével bízatott meg s mint 
ez intézet igazgatója működött 1905-ig; 
ekkor a budapesti V. kerületi állami fő-
reáliskolához helyeztetett át igazgatónak. 
1897-ben tankerületi főigazgatói czímet 
nyert. 1893-ban heves támadásával tünt 
fel, melyet az állami tisztviselők fizetését 
rendező törvényjavaslatnak a tanárokra 
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vonatkozó rendelkezései s a közoktatási 
kormány, mint e tervezet megalkotója 
ellen intézett s utóbb vezetője volt az 
összes vidéki középiskolai állami tanárok 
e tervezet megvalósulása elleni mozgal-
mának, mely végül tényleg annak lénye-
ges módosítását eredményezte. — Czikkei 
a selmeczbányai ág. ev. lýceum Értesí-
tőjében (1884. A gymnasiumi tanterv 
reformjának kérdéséhez); a Természet-
tudományi Közlönyben (XVI. 1884. Az 
erjedésről) ; sok tanügyi czikke jelent 
meg az Orsz. Tanáregyesületi Közlöny-
ben, a M. Paedagogiában és a brassói 
állami főreáliskola Értesítőjében. — 
Munkái: 1. Miként lett dr. Luther Már-
ton reformátorrá ? Selmeczbánya, 1883. 
— 2. A reáliskola hivatásáról. Brassó, 
1886. — 3 .Az 1848. márcziusában dia-
dalmaskodott reformeszmék fejlődése és 
megvalósulása. 1888. márczius 15-én a 
brassói állandó bizottság által rendezett 
ünnepélyen elmondott alkalmi beszéd. 
U. ott, 1888. — 4. A tankönyv-engedélyezés. 
Bpest, 1895. — 5. Nachkommen vön Dr. 
Johannes Christoph Elhard. Zu dessen 
100-jährigen Todestage herausgegeben 
von seinen Urenkeln. Brassó, 1900. 
(Riečke Pállal együtt; Elhard és neje 
fénynyom. arczképével.) — Szerkesztette 
a brassói m. kir. állami főreáliskola Ér-
tesítőjét 1886-tól 1905-ig. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Gross, Julius, 
Kronstädter. Drucke . Kronstadt, 1886. 153. 
lap. — Pallas Nagy Lexikona XVIII. 516. 1. 
— Riečke, Paul, und Emil Rombauer Nach-
kommen v o n Dr. J o h a n n e s Christoph Elhard. 
Brassó, 1900. 32. 1. — Vajda Emil N é v k ö n y v e 
46. 1. 

Rombauer Lajos (János), orvosdoktor, 
bányaorvos, R. Mátyás ág. ev. lelkész és 
Elhard Zsuzsánna fia, szül. 1815. aug. 
25. Prekopán (Nógrádm.); orvostudomá-
nyokat tanult a pesti, bécsi, prágai, páduai 
és ismét a bécsi egyetemen; 1840-ben 
Paduaban nyert orvosdoktori oklevelet, 
szülészmesterit ugyanazon évben Bécs-
ben, sebészdoktorit pedig 1842-ben szin-

tén Bécsben. 1840—42. assistens volt a 
bécsi gyermekkórházban, 1842—48. gya-
korló-orvos Selmeczbánván ; 1848—80-ig 
államszolgálatban állt mint bányaorvos, 
1852-ig Zsarnóczon (Barsm.), 1866-ig a 
szklenói fürdőben, végre Stefulton (Sel-
meczbánya mellett). 1880-ban nyuga-
lomba vonult. Meghalt 1884. okt. 7. Sel-
meczbánván. — Czikkei a Zeitschrift für 
Natur- und Heilkundeban (1854. Mitthei-
lung über das Bad Glashütten, Szkleno); 
a Magyarhoni Természetbarátban (Nyitra, 
1857. Szklenó s Vihnye fürdőhelyek Sel-
mecznél. A hévvízforrások leírása s vegy-
tani elemzése, a hévvizek hatása s hasz-
nálati módja. Szállásolás, élelmezés, tár-
salgási viszonyok, közlekedési módok, 
történelmi adatok, két kőnyom, rajzzal); 
az Orvosi Hetilapban (1861. A végbél-
iszam ujabb visszahelyezési módja, 1864. 
A vihnyei fürdő ügyében, 1865. Vihnye). 

Riecke-Iiombauer, N a c h k o m m e n v o n Dr. 
J o h a n n e s Christoph Elhard. Brassó, 1900. 

Rombauer Roderik (Emil), jogi ügyész 
és egyetemi tanár, R. Tódor, az 1848. 
magyar fegyvergyár igazgatója és Rom-
bauer Berta, R. Gottfried bányatanácsos 
leányának fia, szül, 1833. máj. 9. Sze-
lesztón (Beregm., Munkács mellett); ta-
nult a pozsonyi ág. ev. gymnasiumban; 
1851-ben szüleivel Amerikába költözött, 
hol 1856-ig mint polgári mérnök a Pacific-
vasut építésénél volt alkalmazva ; 1858-
tól jogot tanult a Harvard-egyetemen 
(Massachusett). 1861-ben mint gyalog-
százados részt vett az amerikai polgár-
háborúban ; 1863. és 1867. a st.-louisi 
kerület két törvényszékénél biró, 1884— 
96. a st.-louisi felső-törvényszék birája, 
majd elnöke, 1895-től a washingtoni 
egyetem jogi karának tanára volt. Jelen-
leg St.-Louisban lakik. — Munkája : The 
history of a life. Washington, 1903. (R. 
önéletrajza, czikkeivel és költeményeivel 
a szövegben.) 

Riečke Romóauer, N a c h k o m m e n v o n Dr . 
J o h a n n e s Christoph Elhard. Brassó, 1900. 
28. 1. 
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Rombauer Tivadar, osztályfőnök az 
1848. magyar kereskedelmi minisztérium-
ban. R. Mátyás ág. ev. lelkész és Elhard 
Zsuzsánna fia, szül. 1803. jan. 26. Lőcsén 
(Szepesm.); a selmeczbányai bányász-
akadémiát végezte; 1827—41-ig Mun-
kácson a gróf Schönborn-féle, majd 
1841—48 ig a rima-murányi vasgyárak-
nak volt az igazgatója ; mint ilyen tevé-
keny részt vett a Kossuth Lajos által 
létesített «Védegylet» szervezésében. 1848-
ban Kossuth kívánságára mint osztály-
főnök a kereskedelmi minisztériumba lé-
pett és Pesten (a mai Vígszínház helyén) 
létesítendő magyar fegyvergyár szerve-
zésével és igazgatásával bizatott meg 
ily minőségben vezette a íegyvergyárnak 
Szegedre, majd Debreczenbe áthelyezését 
is. Midőn az osztrák kormány a szicziliai 
kén behozatalának eltiltásával megakasz-
totta a puskapor gyártását, R. megnyit-
tatta az addig használatlan kalinkai kén-
bányákat és szervezte a kénnek kén-
kovand-érczeinkből való kohászati gyár-
tását. Megemlítendő, hogy R. öt fiával 
vett részt a szabadságharczban. A fegy-
verletétel után Karafiáth Tódorral Észak-
Amerikába kivándorolt, hol 1855. nov. 
12. Davenportban (Jowa) meghalt. — Le-
veleket írt Amerikából a hazai lapokba ; 
egyik életrajzírója említi, hogy «a ma-
gyar tudományos világban geologiai mű-
veivel érdemeket szerzett.» 

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 516. 1. II. Pót-
lékk. 1904. 537. 1. — Rtecke-Rombauer, N a c h -
k o m m e n von Dr. J o h a n n e s Christoph El-
hard. Brassó, 1900. 9., 13. 1. 

Rombauer Tivadarné (Rombauer 
Berta), R. Gottfried bányatanácsos leánya, 
szül. 1809. szept. 11. Selmeczbányán; 
1827. szept. 11. férjhez ment az előbbeni-
hez. Az 1848—49. szabadságharczban 
mint sok más hazafias magyar asszony, 
élénk részt vet t ; éjjel-nappal a sebesül-
teket ápolta. 1850-ben férjét követte a 
számkivetésbe; hol gyermekei nevelése 
és házi gondjai mellett irodalommal is 

foglalkozott. Férje halála (1855) után csa-
ládjával St.-Louisba költözött. 1866-ban 
az általa annyira szeretett régi hazát 
még egyszer felkereste és rokonait meg-
látogatta. Élete utolsó éveit leányánál, 
Fiala Idánál (Alamedában) töltötte. Mag-
halt 1897. szept. 11. Alameda városban 
(California). Öt gyermeke és 19 unokája 
gyászolta. — Magyar költőkből fordított 
német nyelvre s a férje által Davenport-
ban kiadott német hírlapba irogatott. — 
Munkája : Bunte Blätter. St.-Louis, 1888. 
(Költemények magyar költőkből és ere-
detiek*) 

Budapesti Hirlap 1897. 270. Sz. — M. Állam 
1897. 222. sz. — lliecke-fíombauer, N a c h k o m -
men v o n Dr. Joh. Christoph Elhard. Brassó . 
1900. 14. i. 

Rombauer Tivadar, tengeri hajós-
kapitány, a Ferencz József-rend lovagja, 
R. Lajos orvos és Kachelmann Zsuzsánna 
fia, szül. 1858. márcz. 16. Szklenón 
(Barsm.); tanult a cs. és kir. fiumei ten-
gerészeti akadémiában; szolgált 1883-ig 
a cs. és kir. haditengerészetnél; azután 
mint kapitány a m. kir. «Adria» ten-
gerész-kereskedelmi társaságba lépett. 
1886-ban kezdeményezte a Braziliával 
való állandó kereskedelmi összeköttetést 
és 1888-ban mint a társaság vezérügy-
nöke Rio-Janeiróba (Dél-Amerika) köl-
tözött ; mint tengerész-kapitány egyszer-
smind a Rombauer és társ. kereskedelmi 
ház főnöke Rio-Janeiróban és Santosban; 
az Adria és az osztrák Lloyd tengeré-
szeti társaságnak vezérmeghatalmazottja. 
— Czikkei a Természettud. Közlönyben 
(1882. Nemzetközi figyelő-állomások a 
sarkvidéken, 1883. Az osztrák-magyar 
sarkvidéki figyelő-állomás eredményei 
Jan-Mayen szigetén, 1903. A hajók sebes-
ségének mértéke); az Ország-Világban 
(1886. Levél Amerikából). 

Riecke-Rombauer, N a c h k o m m e n von D r . 
Johannes Christoph Elhard . Brassó, 19 00. 
33. 1. 

Rombay Dezső, gazdasági író és szer-
kesztő, szül. 1859-ben Eleken (Aradm.) 
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hol atyja Reisz Zsigmond orvos volt (ki 
családi nevét 1862-ben változtatta Rom-
baira); a magyar-óvári gazdasági aka-
démián és a budai vinczellériskolában 
tanulmányait bevégezve, gazdasági gya-
korlatra a pankotai uradalomba ment. 
Ezután a bács-bodrogvármegyei gazda-
sági egyesület titkára lett. A földmívelés-
ügyi minisztérium Gazdasági Értesítőjét 
1885. febr.—1893, deczemberig, a M. Bor-
termelők Lapját 1895-ben szerkesztette. 
— Czikke a Természettugományi Köz-
lönyben (XX. 1888. A ramienövényről); 
az Erdélyi Gazdának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. A czukorrépa és annak 
termelése. Gyakorlati mezőgazdák részére. 
Zombor, 1890. — 2. Gazdák könyve. 
Mezőgazdaság, állat-, baromfi- és selyem-
tenyésztés, méhes, gyümölcs- és konyha-
kertészet, szőlőművelés, borkészítés, erdő, 
gazdasági építkezés, a gazdálkodás rendje, 
számvitel, hasznos tudnivalók. Földmíve-
lők, néptanítók és földmívelést tanulók 
részére. Negyvenöt ábrával. Bpest, 1898. 
(2. jav. kiadás. U. ott, 1899. 70 ábr.) — 
3. Hogyan védekezzünk a szőlő ellenségei 
és betegségei ellen ? A lilloxera, pero-
noszpora, lisztharmat, szőlőmoly, pajor, 
sárgaság. U. ott, 1900. 21 képpel. (Falusi 
Könyvtár 51.) — 4. Gazdák tanácsadója. 
U. ott, 1902. — Az említetteken kívül 
szerkesztette a Gazdák Zsebnaptárát 
1901-ben Budapesten. 

M. Könyvészet 1890., 1898., 1900., 1902. — 
Századunk Névvá l toz ta tása i . Bpest, 1895.191.1 
— Pallas Nagy Lexikona XIV. «72. ; XVIII. 
517. 1. és a m. n. m ú z e u m i könyvtár pél-
dányaiból . 

Romeiser József, róm. kath. prépost-
plébános, pápai titkos kamarás és szent-
széki ülnök, szül. 1839. aug. 14. Budán, 
hol a gymnasiumot, a bölcseletet Nagy-
szombatban végezte; a theologiát 1858— 
59. Bécsben hallgatta. 1862. szept. 8-án 
fölszenteltetett. Segédlelkész volt Nyerges-
ujfalun, 1865. Budán a Krisztinavárosban, 
1866. Pesten a belvárosban. 1872. ápr. 

i a bukaresti püspök előterjesztésére pápai 
kamarás lett. 1886-tól Pest-belvárosi plé-
bános. 1888. febr. 12. B. Sz. Máriáról 
nev. pestujhegyi préposttá neveztetett ki. 
Meghalt 1895. január 1. Budapesten. — 
Munkái: 1. Briefe über Renan, Pilatus 
des XIX. Jahrhunderts. Pest, 1864. — 2. 
Az egyházi szónoklat reformja. Korkérdés. 
U. ott, 1872. — 3 . A munka és nyugalom 
isteni törvénye. Egyházi beszéd, melyet 
1882. Sylvester estéjén Budapesten a bel-
városi templomban mondott. Bpest, 1883. 
— Szerkesztette 1868-ban a Fortschritt, 
1871-ben pedig a Volksbote cz. német 
lapokat Budapesten. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Uj .V. Sión 1886. 
844. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Zelliger 
Alajos, Egybáz i í rók Csarnoka. N a g y s z o m b a t , 
1893. 442. 1. — Nemzeti Újság 1895. 2. sz . és 
gyász je lentés . 
Rómer (Ferencz) Flóris, bölcseleti 

doktor, nagyváradi apát-kanonok, a m. 
tud. akadémia rendes tagja, szül. 1815. 
ápr. 12. Pozsonyban német kisiparos 
szülőktől; iskoláinak kisosztályait szülő-
városában, Tatán, a magyar nyelv végett 
és Trencsénben a tót nyelv megtanulása 
czéljából töltötte; jó deák volt s kivált 
a latin remekírókból egész könyveket 
tudott elszavalni. Papnak szánták szülei 
s 1830. okt. 16. a szent Benedek-rendbe 
lépett: ettől fogva Flóris volt a szerzetes 
neve. A rend székhelyén töltötte újoncz-
évét, a bölcseleti éveket pedig Győrött, 
a hol Maár Bonifácz a rend legjelesebb 
történésze és Guzmics Izidor voltak ta-
nárai. Gyönyörködött a régi irományok-
ban vagy régiségekben ; fellengző dagály-
lyal írta le növendékpap korában a nap 
keltét és nyert véle pályadíjat; másrészt 
lelkiismeretes, szőrszálhasogató pontos-
sággal másolta Guzmics megbízásából az 
akadémia számára a tihanyi apátság könyv-
tárában őrzött XVI. századi magyar nyelv-
emléket. Visszakerülvén Pannonhalmára, 
hogy ott a négy theologiai tanfolyamot 
végezze (1834—38), Czinár Mór avatta 
őt be az okmánytanba. Mohón másolt 



1114 
Ró mer 

1116 

régi okleveleket és leghőbb vágya volt, 
vajha valamikor ő is levéltárnok lehetne. 
Szabad idejét a rend gazdag könyvtárá-
ban töltötte és segédkezett a könyvtár 
rendezésében. Ezen korig vezethető vissza 
érdeklődése a codexek és incunabulumok 
iránt, mely egész életén át kisérte. Köz-
ben bécsi, pozsonyi s pesti lapokba kez-
dett irogatni. Theologus korában buzdult 
a hazai monostorok monographiája iránt 
és mint II. éves theologus szünidejét 
arra szánta, hogy a magyar monostorok 
mappáját elkészítse. 1838. júl. 26. pappá 
szentelték. Az utóbbi évek fáradalmai 
után gyönge egészsége miatt pihenő évet 
engedett neki rendfőnöke ; Tihanyba mint 
segédlelkész ment; ott készült a bölcse-
leti szigorlatra és doktori diplomával tért 
vissza a szerzet székhelyére. A győri 
gymnasium alsó osztályaiban 1839 őszén 
mint a magyar és latin nyelv tanára 
kezdte működését. (1842—45. az ottani 
lyceumban tanított). Tantárgya mellett 
festésre adta magát és festési kirándulásai 
mindig a Balaton kies tájai és kedvelt 

-Bakonya felé vitték. Sűrű kirándulásai 
megkedveltették vele a természetet; tanul-
mányozta azt és gyűjteni kezdte tárgyait; 
főapátja pedig a természetrajz tanítását 
bízta reá. Győri fűvészet-tanár korában 
teljes gyűjteményt állított össze a megye 
flórájából. Tanárkodása alatt oly hírre 
tett szert, hogy midőn 1845-ben Pozsony-
ban megürült a felső iskolánál a termé-
szetrajzi tanszék, mint arra legméltóbb 
ő nyerte azt el. Az előkelő családok házi 
előadásokra hívták meg; őt érte azon 
megtisztelés, hogy a serdülő József fő-
herczegnek természetrajzi leczkéketadjon. 
Ez években keletkezett az a szép viszony 
a fejedelmi növendék és a szerény szer-
zetes-professor között, mely évtizedek 
során át is fönmaradt, sőt megszilárdult. 
R. akkor egész lélekkel természettudós 
volt; részt is vett a magyar természet-
tudósok közgyűlésein. Országos hírnevét 
itt vetette meg és utóbb is, mikor már 

más szakra tért, eljárt a vándorgyűlésekre, 
valahányszor csak tehette. Pozsonyi tar-
tózkodása alatt szoros barátság fűzte őt 
Tóth Ezekiel és Petényi Salamon tudó-
sokhoz. Petényitől tanulta az állatok ki-
tömésének mesterségét. A pozsonyi ligetet 
átváltoztatta saját költségén növény-kertté; 
a pozsonyi polgároknak pedig hetenként 
előadásokat tartott a növénytanból. A 
szabadságharcz kitörés ekor 1848 - ban 
Pesten tartózkodott és a Jellasics ellen a 
múzeumnál tartott szónoklatok hatása 
alatt a szerviták udvarán alakult pesti 
önkéntesek sorába állott és bár tiszti 
ranggal kínálták meg, mint közlegény vett 
részt a párndorfi táborozásban. Mikor a 
zászlóaljat feloszlatták, a zászlóval vissza-
tért Pestre. Röviddel ezután Pozsonyban 
besoroztatta magát az utászkarba ; zászló-
aljparancsnoka Kazinczy még aznap ki-
nevezte őrmesternek ; Győrben kapta a 
tiszti bojtot. A kis-megyeri, püspök-erdei 
és szabadhegyi sánczolásokban már mint 
tiszt vett részt. A tiszai hadjáratban 
Bómai Ferencz (ez volt akkor magyaros 
neve) főhadnagynak neveztetett ki a 2. 
zászlóaljhoz. Ott volt az ó-barsi hídépí-
tésnél, ségítette építeni a komáromi és 
budai sánczokat. A budai várostromnál 
létrákon vezette föl a bécsi kapu köze-
lében legényeit a vár falára. Mindez ér-
demeiért a Ludovika-akadémiához nevez-
ték ki tanárnak kapitányi ranggal. Tanári 
székét azonban nem foglalhatta el. A 
komáromi, majd aváczi ütközetben volt 
szerepe, majd meg Nagy-Sándor József 
tartalékos seregében átjáratokat zárt el, 
hidakat bontott és épített. Debreczenben 
véget ért katonai pályája ; százada me-
nekült ; ő Árvamegyének vette útját; de 
ott elfogták és Pozsonyba vitték, majd 
több havi fogság után hadi törvényszék 
elé állították és 8 évi súlyos börtönre 
Ítélték. Bécsben, utóbb Olmützben és 
végül Josefstadtban öt évet töltött, míg 
1854-ben kegyelmet nyert. R. könyvkötő-
műhelyt rendezett be czellájában, kar-
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tonból börtönének mintáját készítette, 
mely most is megvan a pozsonyvárosi 
múzeumban, vasbilincseivel együtt; a kis 
minta külső falára rájegyezte 107 fogoly-
társa nevét. Kiszabadulása után egyideig 
Bakonybélen tartózkodott. 1855-ben Szu-
bovics főherczegi tanácsos családjában 
magántanítói állást kapott Pozsonyban, 
hol 1856—57-ben a gróf Erdődy Károly 
fiának volt a nevelője. A szigorú egy-
házi vezeklés csak ezután következett; 
a világtól elzárva, böjttel és imádsággal 
töltött hat hónapot. Ez idő alatt is fog-
lalkozott természettudományokkal, a pa-
laeontologiának szentelte minden szabad 
idejét. Kirándulásokat tett Radobojba, ő 
fedezte fel a remetineczi halkövületek 
telepét (Varasdm.). Lelkészöcscse halála 
után, 1857-ben elment plébániájába Ma-
gyar-Kimlére (Győrm.); itt szívesen meg-
tartották volna plébánosnak, de a ható-
ság a szerzetes-honvédet veszedelmes em-
bernek tartva, ezt és a magyar-óvári vá-
lasztást is meghiúsította. Visszatért tehát 
Győrbe a szerzetes házba és itt kezdte 
meg ismét 1857-ben a kis gymnasium-
ban tanári pályáját és rábízták a termé-
szetrajz tanítását. Közel négy évet töltött 
ezúttal Győrött; midőn Ipolyi rábírta, 
hogy foglalkozzék archaeologiával és így 
hozzáfogott a győri múzeum megalapí-
tásához; egyaránt gyűjtött természeti tár-
gyakat és régiségeket 1859-ben a Ba-
konyban búvárkodott. 1860. okt. 9. a 
m. tud. akadémia megválasztotta leve-
lező tagjának (1864. jan. 19. lett rendes 
tag). A Bakony után a Vértest, azután 
pedig Nógrádmegyét, utóbb Zala balaton-
parti vidékét, az 1861. szünnapokban 
Zala többi részét járta be, s pontosan 
gyűjtötte jegyzőkönyveiben úti benyo-
másait. (Ezen jegyzőkönyvek fönmaradtak 
a műemlékek országos bizottságánál.) 
Fölfedezte a turnicsei és veleméri Árpád-
kori frescoképeket. A harangok föliratait 
és leírásait is szenvedélylyel gyűjtötte. 
1861-ben már az egyházi archaeologiá-

ból a győri seminarium növendékpapjai-
nak előadásokat tartott. 1860-ban győri 
polgártársai a városi és megyei bizottság 
tagsággal is kitüntették. 1861 őszén Pestre 
költözött és elfoglalta a m. tudom, aka-
démia kézirattárnoki állását, jutalma 300 
váltó frt volt. Alig hogy a fővárosban 
megtelepedett, hajdani tanítványa Mé-
száros Ferencz helytartósági titkár párt-
fogásával, 1862-ben kinevezték a nem-
rég alapított kir. kath. főgymnasium igaz-
gatójává. Szabad óráit régészeti kirán-
dulásokra és archaeologiai munkásságra 
fordította. Szünnapjait pedig még pár 
évig a dunántúli megyék egyházi mű-
emlékeinek szentelte. 1862-ben, mikor 
nagynevű országos férfiak a n. múzeum 
reformjának megindítására ültek össze, 
R. volt egyik szakértő tag s az értekezlet 
jegyzője. Kinevezték a «k. k. Unterrichts-
rath» tagjának és abban az iskolák ma-
gyarságáért több ízben hiába emelte sza-
vát, míg a politikai események hatalma 
segítségére nem jött. A műemlékek bécsi 
állami központi bizottsága is megválasz-
totta magyarországi tagjai közé. A ter-
mészettudósok 1863. vándorgyűlésén 39 
román ízlésű és 34 csúcsíves templom-
ról értekezett. A m. tudom, akadémia 
archaeologiai bizottságába 1860-ban vá-
lasztották be; mikor 1863-ban a bizottság 
előadója, Ipolyi Egerbe költözött, ő lett 
utódja, és ettől kezdve 10 évig vezette a 
bizottság ügyeit és tudott a szaknak tevé-
keny barátokat szerezni. Műrégészeti 
Kalauzt adott ki (1866) és 1868-ban meg-
alapította az Archaeologiai Értesítőt, 
melynek VI. évfolyamában már 173 elő-
fizetője volt. Még gymnasiumi igazgató 
korában foglalt állást a tud. egyetemen, 
eleinte mint azarchaeologia magántanára, 
utóbb rendkívüli, 1868-ban pedig rendes 
tanár és kir. tanácsos lett. Külföldi 
tanulmányutazást tett 1867-ben Párisba 
(mikor a párisi világkiállításra küldött 
múzeumi kincseknek ő volt az őre, 
a kiállítás alatt részt vett a nemzeti ős-
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régészeti congressusban és értekezésében 
ismertette a magyarországi őskor emlé-
keit), 1869. Olaszországba. 1869. júl. 1. 
egyszersmind a nemzeti múzeum régiség-
tári őre lett. Régészeti társulatok és mú-
zeumok alapítása ez időben valóságos 
szenvedélye volt; kezdte Győrött, foly-
tatta Pozsonyban ; az ő buzdítására alapí-
tották ügybarátjai a felsőmagy. múzeumot 
Kassán. Még más kedvelt eszméje is volt: a 
hazai háziipar fejlesztése,melyet szóval és 
írásban szeretett hirdetni. Sok időt és fá-
radságot szentelt a hazai népipari emlékek 
gyűjtésének, mikor 1872-ben a minisz-
térium őt és Xantust a bécsi világtárlat 
magyar népipari osztályának szervezésé-
vel bízta meg. Az akkori gyűjtésük a nép-
rajzi múzeum alapjául szolgált. Az ő 
érdeme, hogy már 1870-ben a n. múzeum 
római feliratos emléktára a legjelesbb 
hasonnemű európai gyűjtemények közé 
tartozott. R. tetemesen gyarapította Momm-
sen Corpus inscriptionum latinorumát. 
A bazai öltözet története felé is fordult 
figyelme és e tárgygyal különösen a 70-es 
évek eleje felé foglalkozott behatóbban ; 
a m. t. akadémiában is rendes tagsági 
helyét a régi magyar jelmezről szóló 
értekezésével foglalta el 1872-ben, melyet 
azonban csak kivonatban ismerünk. A 
Corvinák érdekében évtizedeken át óriási 
levelezést folytatott; Corvin codexekért 
bejárta Európát Rómától Szent-Pétervárig; 
nagy volt az öröme, a mikor 1876-ban 
az akadémia nagygyűlésén 97 Corvin-
codexről számolhatott be. Ugyanez év-
ben megindult Magyar Könyv - Szemle 
első számát R. közleménye nyitotta meg. 
Ekkor már tudományos híre meg volt 
alapítva, legtöbb szaktárs személyesen is 
ösmerte; többen fölkeresték és 1875. R. 
ajánlatát a nemzetközi ősrégészeti con-
gressus stockholmi gyűlésén egyhangúlag 
elfogadták, hogy a congressus a követ-
kező évben Budapestre gyűljön. 1876. 
szept. 9. a congressus a múzeum nagy-
termében megnyílt. 1873-ban a vaskorona 

lovagrendjét kapta. 1874-ben a szent 
Benedek-rendből kilépett és besztercze-
bánya egyházmegyei pap és jánosi apát 
lett. 1877-ben, midőn nagyváradi «pro 
literis et artibus» kanonok lett lemondott 
fővárosi nyilvános állásairól, ott hagyta 
az egyetemet, ott a múzeumot (nov. 16.), 
elvált Budapesttől és letelepedett Nagy-
váradon. Itt is a tudományoknak élt: a 
szunnyadó biharmegyei történelmi és 
régészeti egyletet új életre ébresztette, 
tíz évig vitte az egylet ügyeit; rende-
zett régészeti és iparművészeti kiállíiást; 
nyilvános előadásokat tartott; a régi 
várban 1882—83. ásatásaival szent László 
templomának romjait tüntette elő. Még 
a Lissabonban 1880-ban tartott nemzet-
közi ősrégészeti congressuson is megje-
lent. 1885-ben a magyar országos régé-
szeti közgyűlés egyik elnöke volt. 1888-ban 
a természettudósok tátrafüredi nagygyű-
lésén vett részt és Liptómegyében a mahal-
falvai Hradiszkó őstáborát kutatta át és 
ez volt utolsó régészeti szakvizsgálata. 
Ez évben még megülte aug. 15. áldozó-
papságának 50 éves évfordulóját. Meg-
halt 1889. márcz. 18. Nagyváradon. A m. 
tudom, akadémiában 1891. márcz. 23. 
Hampel József tartott fölötte emlékbeszé-
det. — Czikkei a következő hírlapokban, 
folyóiratokban és évkönyvekben jelentek 
meg: Tudomány Tár (1841. Ertek. IX. 
Zudar László sírköve); Győri Közlöny 
(1859. 14., 16—19. sz. A győri főgym-
nasiumi muzeum 1859. év kezdetén, 69. 
A legközelebb felfedezett római sírokról, 
71. Üti jegyzetek: Ó-Szőny, római régi-
ségek, 73. 80—103. Szünnapi levelek 
E. F. k . . . i lelkész barátomhoz I—XIV., 
74. Moór, tájismertetés, 1860. 1—4. A 
Bakony földtani tekintetből, 6—12., 1862. 
3. sz. Felelet a «Közlöny»-ben hozzám 
intézett régészeti kérdésekre és még 
valami régészeti életünkből, 25. Egy pár 
bizodalmas szó a győrvidéki vadászat 
kedvelőkhöz, 25. A főgymnasiumi múzeum, 
1861. 41. megint egy római sír városunk-
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ban); Vasárnapi Újság (1860. A szent-
andrási régiség magyarázata, Régészeti 
levelek Ipolyi Arnoldhoz, A győri káp-
talan óriási antiphonáléja, A hédervári 
kápolna Győrben, Síremlékek, Emlék-
feliratok, képpel, 1862. Néhány bizalmas 
szó a magyar harangtudomány érdeké-
ben Magyarország papjaihoz, néptanítói-
hoz és harangöntőihez, Elkésett régé-
szeti levelek Ipolyi Arnoldhoz, rajz, Ráth 
Károly arczk., 1863. Schmidt Ferdinand 
természettudós, arczk., A veleméri tem-
plom ügyében, kép., Arch, levelek Zala-
megyéből, Ipolyi Arnoldnak Rómer Flóris, 
A veleméri templom, A turnicsei fal-
festmények, A régi templomok ismertető 
jelei, képpel. 1864. Régészeti eszme-
csere, Harangfeliratok, A privigyei régi 
harang, Nyílt levél Adamik György úr-
hoz a privigyei régi harang dolgában. 
1865. Római cseréptál. Ultimatum a 
honi harangisme ügyében, Ismét egy szó 
a harangok ügyében, Dudik életrajza, 
1866. Még egyszer és utoljára Attila 
chalonsi gyűrűjéről, Fölszólítás a Bala-
tonban fölfedezett kőfal érdekében, Föl-
szólítás a honi műemlékek kutatása és 
megismertetése érdekében, 1868. Az ős-
régi kova- és obsidián-eszközökről, A 
nagy-rőczei harang föliratáról, észrevétel 
Zombory Gusztáv közleményére, 1869. 
A mácsai gím-les, mint királyi vadász-
tanya, 1872. A régi magyar jelmezről, 
1875. Új házaspár, Kérelem a magyar-
országi első kőkori maradványok ügyé-
ben, hét ábr., Másodszori kérelem, A 
pápai reform, egyház levéltára és régibb 
térítői, A jánosii templom az Árpád-
korszakból, két kép., 1876. Storno Fe-
rencz, életrajz, Mátyás és Beatrix egy-
korú arczképei, két arczk., 1877. Mik 
azok a Corvinák? Emléklap a Corvin-
codexről, kép., 1878. 241. 1. Schmidt 
Nándor, nekr.); Győri tört. és rég. Fü-
zetek (1861. Régibb templomok ismer-
tetése, Tarjáni románkori kőfaragvány, 
Bevezetés Ráth Károly okmányközlései-

hez V. László 1453—55. okmányairól, 
1861., 1863., 1865., I—III. Adalék a 
boszorkányperekhez, Komárom 1589, 
és 1627-ben, 1861. Corvin-codex ismer-
tetése a győri káptalan könyvtárá-
ban, Weörös Mátyrás, nyéki, a boldog-
ságos szűzhezi énekei 1588., Klempai 
ájtatos alapítványok 1501—1518., Győr-
Szigeth 1592-ben, Kesző 1692-ben Vas-
megyében, Egy római kőkoporsó Győrben, 
Ostyasütő vas 1565-ből, A bőnyi ref. 
egyház XII—XIII. századbeli pohara, A 
német-jahrendorfi szentségmutató, Tele-
kesi-félék XVII. század végéről, Hunyady 
Mátyás miseruhája, Bánhidai románkorú 
oldalajtó, A győri főegyház, Oroszvári 
románszakú templom, 1863. A győri fő-
egyház kincstára 1738-ban, Bakony hely-
ség lakói mint a győri főegyház harango-
zói, Kinisi Pál sírköve. Adatok a Corvin-
könyvtárból hazánkban fönmaradt co-
dexekhez, Pannonhalmi latin codex a 
pesti kir. egyetem könyvtárában, 1863., 
1865. Árpási szent Jakabról czimzett pré-
postság, bevezetéssel; Általános tájékozó 
eszmék a honi szerzetek töténelméhez, 
1865. Fülcsont-tükrök a XIV. századból, 
Horvát Márk, Kamicházi, Horvát- és ,Dal-
mát-országi bán sat. máskép VzdolyaiMys-
lenovith Márk sírköve Nagy-Vázsonyban, 
Okmányok IV. László 1274. febr. 22., 
1279., 1291. május 18., 1297. decz. 8., 
Adatok Hunyady és Capisztrán 1456. évi 
táborozásához, Figyelmeztetés az oklevél-
tankedvelők számára. Beatrix Hunyadi 
Mátyás neje jól tudott magyarul, IV. 1868. 
A komáromi jegyzőkönyvből 1592-ben); 
Ország (1863. 47. sz. Egy római sír Bu-
dán) ; Sürgöny (1863. 239., 262., 263. sz. 
Az ócsai templomon levő állítólagos 
Amalazuntha-kép ügyében, polémia Réső 
Ensel Sándorral); Idők Tanuja (1863. 
Harang- és régészeti posta); Arch. Köz-
lemények (1863. Középkori keresztelő-
medenczék, Pannónia területén Magyar-
országban fennmaradt néhány római vár-
náról, három tábl., 1864. Magyar régészeti 

35. tv sajtó alá adatott 1906. jún. 16. 
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krónika, 1864. IV., V. k. Adalék az újabb 
magyar archaeol. könyvészethez, 1865. 
A bakony-szombathelyi éremkincsró'l, 
Szarvasszói, mármarosmegyei arany-
kincsről és a két hazában talált régi 
arany műemlékekről, 1866. Az újabb 
időben O-Szőnyön kiásott római régiségek, 
Arch, mozgalmak, Adalék a magyar ré-
gészeti irodalomhoz, 1867. Első obsidián 
kőeszközök Magyarországon, Barlang-
lakókról, nevezetesen a magyarhoni 
lakott barlangokról, Szent Margit házi 
oltára, Arch, mozgalmak, VIII. 1870. 
Éremtani adalékok, Magyar viseletképek 
a bécsi császári könyvtárban, Régi sír-
köveinkről, X. 1876. Román és átmenet-
kori építmények hazánk területén, XI. 
1877. Kirándulás a kertzi apátsághoz, A 
győri káptalan antiphonáléja, Kiadatlan 
római feliratok, XII. 1879. Azon ágyúk 
és mozsarak, melyek Budán 1686-ban 
találtattak); Magyar Sión (1868. Brevi-
árium 1481-ből, Törvénytelen gyerme-
kek ellen a katholikus egyház szigora 
a XV. század vége felé, 1865. Tót-e a 
szemerédi templom felirata ? 1866. Egy 
középkori kolostor-iskola felszerelése, A 
felső-szemerédi templom feliratának betűi 
nem cyrill betűk, maga a felirat pedig 
nem tót); M. orvosok és természetvizsgá-
lók Munkálatai (1864. A középkori tégla-
építészet Magyarországon, 19 ábra, Zala-
megye középkori egyházi építményei és 
azok jellemzése 1870. Fiume régiségeiről 
Halotti halmok Magyarországon); Pesti 
Napló (1864. nov. 16. Pest városa leg-
régibb műemléke 1867. 186., 196., 240., 
245., 251. szám. Párisi levelek, 1871. 
91. sz. Alcsuti ásatások 1870. és 71-ben, 
1875. febr. 13. Levél Toldyhoz); Religio 
(1864. Keresztény múzeum Pesten); Új 
Korszak (1865. Egy XVI. századbeli 
vázlatkönyv); Mittheilungen der k. k. 
Centralcommission (1865. Prunksättel im 
National-Museum zu Pesth, 1867. Der 
Hausaltar der Heil. Margaretha); Ország 
Tükre (1865. Schulz Ferencz életrajza) ; 

Pozsony és környéke. (1865. Pozsony 
régészeti műemlékei, 2 ábr. és 2 képpel; 
németül. U. ott, 1865. és különnyomat-
ban) ; Magyarország Képekben (1867. 
Traján-szikla felirata); Archaeologiai Ér-
tesítő (I. 1868-69. Tudnivaló, Ó-kőkori 
eszközök Magyarországon, Rövid jelen-
tés az arch, osztálynak Egerben tartott 
üléseinek eredményéről, Egy középkori 
réztál, Egy-két szó műiparunk ízlési 
irányáról, Visszapillantás a m. tört. tár-
sulatnak Kolozsvárott tartott első vidéki 
nagygyűléséről, A legújabb ó-budai ása-
tások, Ism£t néhány szó az obsidián esz-
közökről, A tatárfalvi ref. templom, 
Rudolf koronaherczeg Ó-Budán, Érem-
lenyomatok harangokon, Czímertani kér-
dés, Utasítás a régi kéziratok lemásolására, 
A geszterédi ásatások és a szabolcsmegyei 
múzeum, Felterjesztés a prímáshoz a 
pesti középponti papneveldében felállí-
tandó keresztény múzeum ügyében, Is-
meretlen Corvin-codex, Három nap ha-
zánk észak-nyugati határán, II. 1869— 
1870. A magy. n. múzeum gyűjtemé-
nyeinek szaporodása az 1869. évben, Uj 
római sarcophag, Ujabb ős-budai ásatá-
sok eredményéről, Adalék pecséttanunk-
hoz, Éremlelet Alsó-Lendván, Sólmári 
római ezüst éremlelet, Középkori minia-
ture-ök és a Corvinának egy eddig isme-
retlen maradványa, Egy érdekes lelet 
Alsó-Lendván, M. n. régiségek a múzeum-
ban, Az abauj-szántói kath. templom, A 
szent István-baksai halom ásatása, A 
déloroszországi legújabb ásatások, sól-
mári római ezüst éremlelet, A mű-
vészi élet Bécsben 1868-ban, Gyárfás 
István őstörténelmi kutatásairól, Műipa-
runk érdekében, Az 1869. szépművészeti 
kiállítás Párisban, A n. múzeum rendel-
tetése, A régiségek hamisítása, Adalék 
pecséttanunkhoz, Mátyás király arcz-
képeiről, Domokos fehérvári prépost 
breviariuma, A zuani, wondorfi szent 
sírkápolna, A czakói bronzedény, Egy 
régi arany kapocs, Horvátországi naplóm-

id. S z i n n y e i J.. Magyar írók. XI. 36 
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ból, III. 1870. Archaeologiai mozgalmak, 
Jelentés a m. n. múzeumnak az 1869-iki 
év utolsó negyedében történt szaporodá-
sáról, tárgyainak használatáról és moz-
galmáról, Hogyan lehetne régészetünkön 
segíteni? Czifrabarbárkori edény, Archaeo-
logiánk ügye az országgyűlésen, A 
windischgarsteni római ásatások, Pecsét-
tani rejtély, Semringen Mátyás szász gróf 
zászlóhegye, Honnan ismerem Corvin 
Mátyást, Adalék érmészetünkhöz, A tö-
visi templomok, A czakói bronzedény 
ügyében, Egy római korsó, A Corvin-
codexek ügye a m. tud. akadémia előtt, 
Hunyady Jánosnak egy leiratlan ezüst 
pénze, Egy könyvtár a reformáczió idejé-
ből, II—IV. Horvátországi útinaplómból, 
Két. szabolcsmegyei őstemető és egyéb 
régészeti leletek, Érmészeti adalékok, Fel-
szólítás az aradi gyűlésben részt veendő 
régészekhez, Faházak, Felszólítás ügy-
feleinkhez a magyar régészek albuma 
érdekében, A görög-keletiek temploma 
Ráczkevén, képpel, A szent erzsébetfalvi 
lelet, Egy könyvtár a reformatio idejé-
ből, IV. 1870—71. Kettős kereszt, üj fal-
festmények Zsegrán, Schulcz Ferencz, 
nekr., A keresztalakról, A geologiai 
archaeologia, Régi kályhafiókok, A gal-
góczi ezüstdíszletek, képekkel, Sarkantyú 
és kengyelvas, A régi műtárgyak hami-
sításával foglalkozó iparról, Agyagmű-
veink helyes elnevezéséhez, Még egy szó 
a bronzkoronáról, két képpel, Hogyan 
készülnek az obsidián késpengék, Hazai 
műipari kérdés, Régiségtáraink és gyűj-
tőink érdekében, A kettős kereszt, Városi 
múzeumaink, Péter pécsi püspök pecsétje 
1312 körül, ábr., V. 1871. Még egy pár 
szó honi fatemplomainkról, képekkel, 
Feliratos házi edények, Vajda-hunyadi 
falfestmények, Érdy János, nekr., A nép-
nevelés befolyása az őstörténelemre, 
Érdekes római mérföldmutatók Komárom 
megyében, Érmészeti Adalékok, Új fal-
festmények, Igen érdekes éremlelet, Két 
különös régi agyagmű, A régi arany-

forintok bélyege, A magyar «Képes 
Krónika» ügyében, Bitnicz Lajos, nekr., 
II. Ulászló király képmása, Mozgalom az 
egyházi művészet terén, Régi harangjaink 
és keresztelő-kútjaink ismertetéséhez, Út-
mutatás azok számára, kik régi metszett 
köveket gyűjtenek, Régészeti mozgalom 
hazánkban, A m. n. múzeum kőemlékei, 
Csömöri lelet, rajzzal, Régi írások olva-
sása, II. Ulászló és gyermekeinek arcz-
képei 1507-ik évi okmányon VI., 1872-
ben is, Desjardins Ernő és a n. múzeum 
kőemlékei, Csömöri lelet, két ábr., Szent 
andrási őskori lelet, hat ábr., Desjardins 
tanár és múzeumunk, A bécsi «Képes 
Krónika», A német anthropologiai tár-
sulat congressusa, Mozgalom az egyházi 
művészet terén, VI. 1872. A népnevelők 
mint az őstörténelem pionierejei, Hogyan 
lehet hamis patinát megismerni ? Slavo-
niai érmekről néhány szó, Emlékérem 
Buda visszavételére, A művészet a ház-
ban, A magyarországi műemlékek ideig-
lenesbizottsága, Még néhány szó a néhány 
szóra a szlavóniai érmek dolgában! 
Érmészeti adalék, Régiebb könyvtábláink-
ról, Két érdekes írnedvtartó, Felterjesz-
tés arch, ösztöndíjak ügyében, Vezek-
lési súly, két ábr., Storno Ferencz erdélyi 
vázlatkönyvéből, A szentmihályi, éremlelet 
Pecséttani adalék, A székesfejérvári vas-
kaputoronyról, Már a törökök is megelőz-
tek, Magyar ágyúk Bécsben, A magyar 
jelmez, Budapestnek régi látképe, Kör-
rendelet az összes pénzügyigazgatósá-
gokhoz, A szíhalmi oltárképről, Mea 
culpa, maxima culpa, Szerkesztői utószó, 
VII. 1872—1873. Rosos István könyv-
tára 1555-ből, Érdekes Árpádkori érem-
lelet, IX. 1875. Jelentés az északi tarto-
mányokba tett tudományos kirándulásról, 
Nemzeti műemlékosztály, Szent Simeon 
sírládája Zárában, Egy álnak tartott ne-
vezetes római felírás igazolása, Újabb 
római feliratos kövek, Római sír Ó-Budán, 
X. 1876. Érmészeti adalékok, A vassze-
gekről a pogány sírokban, Az őstörté-
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nelmi és embertani nemzetközi congressus 
ügyében, A krakói Corvin Mátyás kora-
beli magyarországi csillagászati készle-
tekről, Roland-szobrok hazánkban, Meg-
fejtése a pilisi leshegyen talált írásnak, 
I. Mátyás királyunk emlékére veretett 
fémer, Arch, mozgalmak a ft. római 
kath. papság körében, A borostyánkő, 
Magyar szent Erzsébetnek XIII. század-
beli szobra, A magyar fazekasságról, XI. 
1877. A tatárjárás előtti falazott várak-
ról Magyarországban, Kálmánczay vagy 
Kálmáncsehy? A bécsi képes krónikának 
másolata, Egy régi harangfelirat, Két ér-
dekes régiség: a Szalay-féle gyűjtemény-
ből a m. n. múzeumba jutott római terra 
sigillita-tál és 1607. évi czintányér, Ér-
mészeti adalék, régi sajtóhiba római ér-
men, Adalék a régészeti kalászokhoz 
Pozsonyból és vidékéről: a pozsonyi ma-
gyar szent Erzsébetről czímzett női kóro-
dában létező zománczos és filigrános 
magyar kehely, XIII. 1879. Vándorlevelek, 
Római feliratos oltárka Adonyról, XIV. 
1880—81. Zománczos kehely, képpel, 
III. Frigyes császár egyházi ruházata, 
XVI. 1883. Előleges jelentés a nagyváradi 
várban 1883-ban történt ásatásról, 1885. 
A lisboai congressus, 1886. A nagyváradi 
ezüstlelet, négy képes táblával, 1887. A 
kisszebeni Berzeviczy-emlékről); Hazánk 
és a Külföld (1868. Helyreigazítások az 
acsai emlékkő dolgában, 1871. A barlang-
lakókról, nevezetesen a magyarhoni la-
kott barlangokról, rajzokkal); a Congres 
intern, d'antrop. et d'arch. préhistoriques 
cz. munkában (Páris, 1868. Aperţu sur 
ľétude des temps préhistoriques en 
Hongrie és különnyomatban); Századok 
(II. 1868. A pilini ásatások eredményéről 
és b. Nyáry Jenő gyűjteményéről, Az 
ősrégi agyagmívesség viszonya a törté-
nelemhez, A pozsonyi káptalan újabban 
talált egyházi ékszerei,"j 1869. Ki volt 
Domokos fehérvári prépost származására 
nézve, ábr., 1872. Igazolásomul, 1874. 
Zsid pecséte a XVII. századból, 1875. 

Régi pecséteinkről s különösen Drugeth 
János 1332-iki pecsétéről, 1877. Adalék 
a magyar ötvösség történetéhez, A hazai 
ötvös-czéhek szabályai, Ezüstneműk és 
drágaságok összeírásai a XVI. századból, 
1885. A történeti érzék keltése a közön-
ségnél, ünnepi menetek, színpadi elő-
adások, nemzeti képek, történeti kiállí-
tások és múzeumok által); Egyházi Lapok 
(II. 1868. Pannonhalmi ereklyetartók, 
különnyomatban is, A kalocsai érsekség 
házi oltára); Akadémiai Értesítő (1868. 
A Corvina ügyében tett vizsgálatokról, 
kivonat, 1869. Corvin-codex, kivonat, 
Jelentés olaszországi utazásról a Corvin-
féle codexek érdekében, mind a három 
különnyomatban is, 1870. A római Cor-
vin-codexek egyes jellemzőbb lapjainak 
lemásolása, 1871. A régi Pestről, Pest 
városa fejlődéséről a visszafoglalástól 
1750-ig, 1873. A győri antiphonaléről); 
Budapesti Közlöny (1869. 94. sz. Egy 
góth templom alapjai Ó-Budán, 1870. 
120. sz. Érdekes éremlelet Budapesten a 
lövész-utezai 5. sz. ház alapja ásatásánál 
IV. Béla idejéből, 1875. 36. sz. Magyar 
irodalmi unicum: Sylvester dialógusai 
magyar, latin, német és lengyel nyelven); 
Ung. Lloyd (1869. márcz. Pesth's Stadt-
mauern, 1874. deczember 4. Der ehe-
malige Badhaufen von Transaquin-
cum); Új M. Sion (VII. 1870. Domo-
kos fehérvári prépost, breviariuma); Be-
richte u. Mittheilungen des Alterthums-
vereins (Wien, X. 1870. Zur Geschichte 
der Carthause zu Aggsbach); Tört. Adat-
tár (I. 1871. Az alsó-kamarási plébánia, 
Az apáczai plébánia); Ország-Világ (1871. 
43. sz. Desjardins munkásságának ismer-
tetése) ; Világ Tükre (I. 1872. Magyar női 
viselet a XVI. században); Pester Lloyd 
(1872. máj. 23. Das alte ungarische Na-
tionalcostüm); Magyarország és a Nagy-
világ (1873. Miért és mióta ferdeirányú a 
kereszt a magyar szent koronán); Anzeiger 
für Kunde der deutschen Vorzeit (1875. 
Zur Darstellung der «heiligen Familie»); 

36* 
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Jelenkor (1875. 161. sz. Egyházi művé-
szet) ; Hon (1875. 138. sz. Mikor találjuk 
az embernek első nyomát Magyarország-
ban, aug. 3. Jelentés a nemzetközi ős-
történelmi és embertani congressus VIII. 
ülését szervező bizottság eddigi műkö-
déséről, szept. 18. Somogymegye régi-
ségeinek kutatása, 214. sz. A készítendő 
ősrégészeti térkép ügyében, 1878. márcz. 
14. Művészi mozgalom Biharban. 245. sz. 
A pátkai ásatások eddigi eredménye, 
1877. nov. Suum cuique: a szivárvá-
nyozó üvegek és feltalálójuk, 1879. ápr. 
Művészetünk ügyében, júl. 31. Hazánk 
református atyafiaihoz); M. Könyv-Szemle 
(1876. Corvin-codexek Thornban, Königs-
bergben és Szent-Pétervárott, Egy Beatrix 
királynénak ajánlott ősnyomtatvány, Kal-
manczai, jobban Kálmáncsehi Domokos 
székesfehérvári prépost codexe, 1877. 
Adalékok a Corvina történetéhez, 1879. 
Várad helye a könyvészeti irodalomban); 
Kelet Népe (1876. jún. 3. Corvin Mátyás 
miseruhája); Petzholdt Neuer Anzeiger 
für Bibi. u. bibi. Wissenschaft (Dresden, 
1876. Im Interesse der Corvin'schen 
Bibliothek in Ofen); Életképek (1876. 
Mátyás király budai könyvtáráról); Revue 
Arch. (1877. Observations sur ľarchitecte 
franşais Ravése); M. Tud. Akadémia Év-
könyve (XV. 1877. Mátyás király budai 
könyvtáráról); Sárrét (1878. A háziipar, 
1880. 24. sz. Sárrétre való kirándulásom); 
Tört. Tár (1879—80. Tihanyi vár re-
gestruma 1585—90-ig), Prot. Egyh. és 
Iskolai Lap (1879. A mezőtelegdi ref. 
egyház ügyében, 1880. A hazai ipar ér-
dekében, 1884. Kirándulás a bihari Sár-
rétre és a magyar ízlés a reformátusok 
ecclésiáinál); Képzőművészeti Szemle 
(II. 1880. Műlapok egy váradi pap mú-
zeumából); Bihar (1880. 128. sz. Nyilt 
levél dr. Szabó Károly kolozsvári egye-
temi tanár barátomhoz, 1883. Mit akarunk 
és mit akarnánk, négy czikk, 1884. 40. 
és 42. sz. Érmészeti levelek); Tájékozó 
(1880. Az angyali üdvözlet); Egyház-

művészeti Lapok (1881. Majcz és zo-
máncz); Biharmegyei rég. és történelmi 
egylet Évkönyve (Nagyvárad, 1888. A 
nagyváradi ezüstlelet, A nagyváradi mú-
zeumnak két ostyasütő vasa 1500. és 
1564-ből, Nemes családból való ötvös-
legény 1612-ből, Közgyűlési megnyitó 
értekezés); írt még az Oesterr. Zu-
schauerbe (1837. 80, sz. Der kühne 
Bärenjäger in Ungarn), a győri Vater-
landba (a 40-es években), a bécsi Feier-
stunden, Sonntagsblätterbe, a Pressburger 
Zeitungba (1846—48) és mellékletébe a 
Pannoniába naponként a tanügyről és tör-
ténelmi czikkeket, az aradi Alföldbe (1863. 
1870) és az Anzeiger des germ. Mu-
seumba. — Munkái: 1. A Bakony. Ter-
mészetrajzi és régészeti vázlat. Győr, 
1860. (Ism. M. Sajtó, 1861. 201. sz.) — 
2. Magyarország földirati és termény i 
állapotáról a középkorban. Pest, 1862. 
(Székfoglaló. M. Akadémiai Értesítő, Ma-
them. és Természettud. Közlem. II. kötet. 
1861—62. 287-385. 1.) — 3. Névsoro-
zata azon ipar, régészeti és műkiállítás-
nak, mely a magyar orvosok és termé-
szetbúvárok összejötte alkalmával Po-
zsonyban rendeztetett 1865. aug. 27. 
Pozsony, 1865. — 4. Mürégészeti kalauz. 
Különös tekintettel Magyarországra. I. 
rész. Ókori műrégészet. Pest, 1866. 154 
fametszettel. — 5. Catalogue special du 
royaume de Hongrie. Les objets de 
l'histoire du travail hongrois â ľexpo-
sition universelle de 1867. Paris, 1867. 
— 6. Ráth Károly m. tudom, akadémiai 
tag emlékezete. Pest, 1869. (Értekezések 
a tört. tud. köréből. I. 9.) — 7. Remek 
müvészetü ereklyetartók. U. ott, 1869. 
(Különnyomat az Egyházi Lapokból.) — 
8. Árpás és móriczhidai szent Jakabról 
czímzett prépostság története. U. ott, 
1869. (Különny. a Győri Tört. és Rég. 
Füzetekből.) — 9. Képes kalauz a m. n. 
múzeum régiségtárában. U. ott, 1870. 
(Németül is. U. ott, 1870. (Ism. Új M. 
Sión. Hon 188. sz. 2. kiadás. Bpest, 1873. 
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Ism. Arch. Értesítő. Németül. U. ott, 
1873.) — 10. Díszlapok a római könyv-
tárakban őrzött négy Corvin-codexből 
(16 ívrétű fénykép) ismertető előszóval. 
U. ott, 1871. (Ism. Új M. Sión és Száza-
dok.) — 11. A m. n. múzeum római fel-
iratos emlékei. A franczia szöveget a 
vallás- és közoktatási m. kir. miniszter 
meghagyásából magyarította, bővítette. 
61 táblával. Bpest, 1873. (Acta nova 
Musei Nationalis Hungarici. Desjardins 
Ernő.) — 12. A régi Pest. Történeti ta-
nulmány. Két térképpel. Pest, 1873. (Ism. 
Századok, Új M. Sión, Tört. Adattár, Va-
sárnapi Újság 33. sz., Hon 184—186. sz.) 
— 13. Magyarország a bécsi világtárla-
ton. Bpest, 1873. — 14. Régi falképek 
Magyarországon. U. ott, 1875. XIII szí-
nezett képtáblával és 77 fametszettel. 
(Magyarországi Régészeti Emlékek. III. 1. 
Ism. Arch. Értesítő 1875.) — 15. Kirch-
liche Wandgemälde des XIII. und XIV. 
Jahrhunderts in der Eisenburger Gespan-
schaft. Wien, 1874. (Mittheilungen der 
k. k. Centralcomm. für Baudenkmale 
XIX. k.) — 16. Bericht der Gruppe XXI. 
(Nationale Hausindustrie) der Wiener 
Weltausstellung 1873. U. ott, 1874. (Kü-
lönny. a Blätter für Industrielle-ből.) — 
17. Catalog der bei Gelegenheit der 
XLVIII. Versammlung der deutschen Arzte-
und Naturforscher-Versammlung in Graz 
aus Ungarn ausgestellten praehistorischen 
Gegenstände. Graz, 1875. — 18. Felhívás 
a Budapesten tartandó nemzetközi ős-
régészeti congressus ügyében. Budapest, 
1875. — 19. Die nationale Hausindustrie 
auf der Wiener Weltausstellung 1873. 
U. ott, 1875. — 20. Discours du secrétaire 
général au Gongrés international d'an-
thropologie et ďarchéologie préhistorique 
VIII. session â Budapest 4. sept. 1876. 
U. ott, 1876. (Angolul: An adress . . . 
Washington, 1877.) — 21. Kiadatlan 
római feliratok. Bpest, 1876. (Különny. 
az Archaeol. Közlemények X. 1875—76. 
kötetéből.) — 22. Elnöki beszéd, melyet 

május 20. 1876-ban Gödöllőn mondott. 
Bpest, 1877. (Gödöllő és vidéke történ, 
és régészeti múzeum-egylet f. évi Jelen-
tése.) — 23. A győri káptalan antipho-
naléja. Adalékok a régi egyházi írott 
könyvek és rajzaik ismertetéséhez. U. o., 
1877. — 24. Adalék a budai várnak a 
török foglalás előtti helyszíneléséhez. U. 
ott, 1877. — 25. Kiadatlan római fel-
iratok. U. ott, 1877. — 26. Kivándorlás 
a kerczi apátsághoz Erdélyben, U. ott, 
1877. — 27. Résultats généraux du 
mouvement archéologique en Hongrie 
avant la VIII-e session du Congres inter-
national dArchéologie préhistorique a 
Budapest 1876. U. olt, 1878. (Compte 
Rendu II. Voi. 1. partie.) — ü8. Észak-
nyugati utam. U. ott, 1879. (Értekezések 
a tört. tud. köréből VIII. 7.) — 29. Az 
episcopatus ceretensisről. U. ott, 1881. 
(Különnyomat az Egyházművészeti Lapok 
VII. évfolyamából.) — 30. Mutatványok 
a biharmegyei népiparból és a nép ruhá-
zatából ; a budapesti 1885. orsz. kiállítás 
alkalmából. U. ott, 1885. — Szerkesztette 
Ráth Károlylyal a Győri tört. és régészeti 
Füzeteket 1861. februártól 1869. deczem-
berig, évnegyedenként jelent meg, idő-
közben szünetelt és a 16. füzettel meg-
szűnt ; a Magyar orvosok és természet-
vizsgálók Munkálatait Kanka Károlylyal 
és Rózsay Józseffel együtt 1865-ben Po-
zsonyban ; az Archaeologiai Közlemé-
nyeket 1864-től 1868-ig; az Archaeologiai 
Értesítőt 1868. nov. 15-től 1872. július 
l-ig, VI kötetét Budapesten. — Kézirat-
ban maradt munkái : A rómaiak erődí-
tési rendszere a Duna mentében, ugyanez 
németül, felolvasta a nagyváradi katona 
művelődési egylet üléseiben ; Magyar 
jelmeztan, elfogadva a m. tud. akadémia 
által az Évkönyvek számára; Corvin 
Mátyás könyvtára ; A fazekas művesség ; 
Somogy régészeti monographiája; A 
byssusokról; A régi misemondóruhákról 
Magyarországban ; Casula und Pluviale 
Kaiser Friedrich III. von den Jahren 1444 
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und 1448.; Egy régi kehelyfelírás; Zala-
megye monographiája I. kötete ; Bihar-
megyének régiségei, rajzokkal; Archae-
ologiai kirándulás a Szilágyságba. 

Vasárnapi Újság 1861. 5. Sz. a r c z k . , 1876. 
41. sz. arczk., 1879. 11. sz. arczk. , 1889. 12. 
sz . arczk. — Orsiág Tükre 1863. 9. s z . a r c z k . 
( F r a n k i V.) — Kanin, Aug., G e s c h i c h t e d f r 
Botanik in Ungarn . Hannover , 1863. 174. 1. 
— Hazánk és a Külföld 1867. 10. SZ. a r c z k . — 
Századok 1868. 95., 413., 1869. 201., 1870. 657., 
1874. 584., 1875. 54., 1877. 222., 407.. 495.. 563., 
1889. 353. 1. 1891. (Fraknói . ) — Magyarország 
és a Nagyvilág 1870. 28. SZ. a r c z k . — Győr-
meqye és v á r o s e g y e t e m e s l e í rása 1874. 644. 1. 
— Szinnyei R e p e r t ó r i u m a . T ö r t é n e l e m . I . , II. 
kötet. Bpest, 1S74., 1885., Ter mészet tudomány. 
U. Ott, 1876. — Figyelő I. 1876. I I—IV. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Egyetemes M. Ency-
clopaedia X I I . 235. 1. ( O r t v a y T . ) — Fővárosi 
l.apok 1877. 5. sz . (Herman Ottó.) — M. 
Könyvszemle 1879., 1881., 1890. — Scriptores 
Ordinis 8. Benedicti . Vindobonae, 1880.380.1. 
— Torma Károly R e p e r t ó r i u m a . B p e s t , 1880. 
— Kőszeg és Vidéke 1881. 25. SZ. — Ortvay 
Tivadar, Száz év e g y liazai fő iskola é letéből . 
B p e s t , 1884. 165. 1. — Magyar lexikon, B p e s t , 
1884. XIV. 398. 1. — Pelrik K ö n y v é s z e t e . — 

orsz. rég. társulat X. Evkönyve 1886.48—50. h . 
— A feIsömagyarországi múzeumegyesület X . 
Évkönyve. 1S86. 25—35. 1. (Rössler I s tván . ) 
— Nagyvárad 1889. C,5. SZ., 1896. 270. SZ. — 
1889: Pesti Napló 76., Nemzef 76., Egyetértés 78. , 
Budapesti Hirlap 78. Sz. — Biharmegyei Képes 
Nagy Naptár 36—41.1 . a r c z k . — M. Akadémiai 
Almanach 1890. 361. 1. — M. Állam 1890. 9 6 . s z . 
( S z e n t k l á r a y . ) — Pozsonymegyei Közlöny 1890. 
35. s z . — Földtani Közlöny XX. 1890. ( S t a u b 
M.) — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Hampel 
József, Emlékbeszéd Römer F. Flóris rendes 
tagró l . Bpes t , 1891. — M. Sión 1892. 387. 1.— 
Pallas Nagy lexikona X I V . 673. 1. — Horváth 
ignácz, A b u d a p e s t i kir . m. tudom, e g y e t e m 
bölcsészet i karának irodalmi munkásság» . 
Bpest , 1896. 130—139. 1. 

Rómer István (kis-enyiczkei), vegyész, 
szül. 1788. decz. 26. Nagy-Sárosban ; 
atyja ügyvéd volt Sátoralja-Ujhelyben, 
hol a kissé vadtermészetű fiú nevelke-
dett ; atyja a fiát 14 éves korában gyógy-
szertárba adta, hol 1805-ben tanulását 
bevégezvén, Kassára ment szintén gyógy-
szertárba, de egyszersmind bölcseleti ta-
nulmányait is bevégezte. 1808-ban a 

szegény fiú Bécsbe vándorolt és ott nagy 
nélkülözések és küzdelmek közt tanulta 
a német nyelvet és életpályájához szük-
séges tudományokat; honfitársainak ma-
gyar feladványait írta csekély díjért, így 
tartotta fenn magát; míg végre egy gyógy-
szertárba fölvették segédnek; egyszer-
smind a bécsi egyetemen folytatta gyógy-
szerészi tanulmányait, hol 1814-ben 
gyógyszerész-mesteri rangot nyert. Ugyan-
azon évben nőül vette Langen báró 
leányát, kinek anyja (Vellasco grófnő) 
halála után némi vagyon szállott reájok ; 
ebből akart ő Magyarországon gyógyszer-
tárt venni. Midőn ezen ügyben hazauta-
zott, vagyonát üzletembereknek adta át, 
kik visszatértekor már megszöktek volt 
és így minden pénzét elvesztette. Ekkor 
alkalmazást kapott a tábori kórháznál 
és 1815-ben nejével együtt átélte a fran-
czia hadjáratot, melynek végeztével el-
bocsátották. Ezen szorult helyzetében 
azon gyógyszerész, kinél előbb működött, 
fogadta szolgálatába, kinél több évig fog-
lalkozott ; mellékesen chlor és más vegyi 
készletek előállításával is kísérletezett, kü-
lönösen a chlorgyújtók gyártásával; en-
nek veszélyességét sikerült a kénes gyufa 
felfedezésével elhárítania, úgy hogy 
1822-ben már azon helyzetben volt, hogy 
találmánya gyártására külön műhelyt 
alapított. Ekkor fölhagyott gyógyszertári 
működésével és minden tehetségét gyu-
fájának készítésére és terjesztésére for-
dította s több egyént foglalkoztatott. R. 
üzlete évről-évre terjedt és ő megvagyo-
nosodott, úgy hogy saját gyufagyárat 
alapított, hol naponként 200 munkást 
foglalkoztatott. Gyártmányát fokonként 
tökéletesítette s az 1835. bécsi iparki-
állításon ezüst emlékéremmel tüntették 
ki. Vejének Alexovits orvosnak kezde-
ményezésére Bécsnek Wieden külvárosá-
ban ingyen-gyermekkórházat alapított és 
tartott fenn. Gyufagyárát szintén veje 
vette át, midőn R. gyárának erkélyéről 
leesett és 1842. júl. 30. Bécsben meghalt. 
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— Munkája: Über die wasserdichte und 
vor dem Feuer schützende Farbenmasse 
für Schindeldächer. Wien, 1829. 

Világ 1842. 94. SZ. — Wurzbach, B i o g r . 
L e x i k o n XXVI. 328. 1. — Petrik B ib l i ogr . — 
Pallas Nagy Lexikon X I V . 674. 1. 

Romenecz Mátyás, wittenbergi tanuló, 
német-bródi származású. — Munkája: 
Disputatio Theologica De Persona Christi, 
Quam . . . in Academia Wittenbergensi. . . 
Sub Praesidio . . . Jobanni Hülsemanni . . . 
submittit . . . Wittenbergae, 1643. (Ajánlja 
Illésházi Gáspárnak.) 

Szabo-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III . 1. 
rész 487. 1. 

Romhányi Sándor, székesfővárosi ta-
nító. Frey János építőmester és Rupp 
Mária (régi pesti család ivadékai) [fia, 
szül. 1871. nov. 25. Pesten; a gymna-
siumot Budapesten végezte; honnét a 
budapesti kir. kath. tanítóképzőintézetbe 
került. Itt három év alatt elvégezte tanul-
mányait és egy évig Ürömben (Pestm.) 
mint gyakorlati tanító működött. Miután 
megszerezte a tanítói oklevelet, Buda-
pestre került vissza, a hol egy évig idei-
lenes, majd két évig segédtanító volt, 
azután rendes községi osztálytanítónak 
választották. Ezen időre esik névmagya-
rosítása. 1897. óta tanoncziskolában és 
jelenleg a sokszorosító ipari szakiskolá-
ban is tanít. 1902-ben a beszédszervi 
fogyatkozásnak gyógytanfolyamát, 1904. 
gyermektanulmányi tanfolyamot végzett. 
1906-ban Jenában járt paedagogiai tan-
folyamra s a budapesti szabad-egyetem 
előadásait is hallgatta. Beutazta nagyob-
bára gyalog egész Magyarországot, uta-
zott Ausztriában, Olaszországban, Német-
országban, Romániában, Szerbiában, 
Bulgáriában és Törökországban. — Első 
czíkke 1888. április 8. a Kis Újság cz. 
politikai napilapban jelent meg; írt a 
pozsonyi, debreczeni, nagyváradi, csur-
gói, váczi, zentai, munkácsi, kőszegi, 
sárospataki és körmendi lapokba ; ezeken 

kívül szépprózai czikkeket a budapesti 
hírlapokba: a M. Hirlap, Alkotmány, 
Nemzeti Újság, Szabadszó, Budapest, 
Képes Családi Lapok, Ország-Világ, Ma-
gyar Figaro, Budapesti Elet és Venus-ba, 
gyermekirodalmiakat a Kis Világ, Hasz-
nos Mulattató, Magyar Gyermekvilág, 
Meseujság és a Kétkrajczáros Könyvtár 
cz. vállalatokba, szakirodalmiakat a Nép-
tanítók Lapja, Népnevelők Lapja, Tan-
ügy, Nemzeti Iskola, Tornaügy, Kath. 
Tanügy és a Turisták Közlönye cz. köz-
lönyökbe, mely utóbbinak alapításában 
is részt vett; ebben különösen az iskolai 
kirándulások meghonosítása és a föld-
rajzi oktatás fejlesztése érdekében fejtett 
ki irodalmi tevékenységet. írt az Ame-
rikai Képes Lapok cz. havi folyóiratba 
is és négy évig magyarországi levelezője 
volt a newyorki Magyar Híradónak, majd 
a clevelandi Szabadságnak; eddig meg-
jelent czikkeinek száma 336. Több iro-
dalmi és társadalmi körnek rendes és 
választmányi tagja. 1890-ben két ere-
deti magyar népdalt szerzett és adott 
ki, melyeket Bereczk Kornél alkalma-
zott zongorára. — Munkái: 1. Hullámok. 
Elbeszélések, rajzok, életképek. Bpest, 
1896. (Ism. M. Szemle 7. sz.) — 2. Gö-
mörvármegyei képek. Útirajz. U. ott, 1899. 
(Különnyomat a Turista Közlönyből.) — 
3. Mintaleczke. Budapest I. közigazgatási 
kerületének (Vár, Krisztinaváros, Tabán) 
a székesfővárosi elemi népiskolák III. 
osztálya három földrajzi órájában leendő 
ismertetéséhez. U. ott. 1902. (A Népne-
velők Lapjának melléklete.) — 4. Kárpát-
alji völgyek. Útirajz. U. ott, 1902. — 5 
Kárpáti tájak. Útirajz. U. ott, 1903. — 
6. Köszöntő versek elemi iskolás gyer-
mekek számára. U. ott, 1906. (2. és 3. 
kiadás. U. ott, 1906.) 

M. Könyvészet 1903. — Corvina 1906. 10. SZ. 
. és önéletrajzi adatok. 

Romich János, orvosdoktor, diószegi 
(Pozsonym.) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medico-practica sistens 
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morborum cordis brevem synopsim. Vin-
dobonae, 1841. 

Szinnyei Könyvészete . 

Romlaky (Rombauer) Ede, felső-ma-
gyarországi származású, Kerényi Frigyes 
barátja volt, ki költeményt is írt R. em-
lékkönyvébe ; erre R. szintén versben 
válaszolt. Kerényi versét közli a Sáros-
megyei Közlöny. R. írt egy beszélyt is 
A krakói király vár cz. az' Életképekbe 
(V. 1846). 

Sárosmegyei Közlöny 1893. 35. SZ. 

Romniceanul Demeter, görög keleti 
rumén lelkész a XVIII. században. — 
Munkája : Invetătură crestinéscá. Balázs-
falva, 1760. 

I.azariciu, Istoria Literaturei Române. Si-
biu, 1892. 71. 1. és Zászló J. jegyzetei . 

Romualdus, szent Ferencz'-rendi szer" 
zetes Pozsonyban. — Munkája: Kurtzer 
Begriff über die getruckte, doch nicht 
untertruckte, und von der eytlen Welt 
verachte, aber von denen Gottseeligen 
hochgeachte Regel, und Leben dess drit-
ten Ordens der Büsser. Von dem H. 
Seraph. Vatter Francisco eingesetzt, und 
zu grösserer Ehre Gottes, seiner, und zu 
Trost der Gottgeliebten Seelen von Ihro 
Päbstl. Heiligkeit Nicoiao den IV. be-
stätiget. Anjetzo aber von R. P. Ro-
mualdo . . . zusammengetragen, und nach 
unseren armen Capuciner-Stand einge-
richtet. Pressburg, 1733. 

Petrik Bibliogr. 

Romy Béla, államtudományok doktora, 
miniszteri tanácsos és osztályvezető a 
m. kir. miniszterelnökségnél, szül. 1852. 
júl. 7. Budán; tanult a budai gymna-
siumban; az 1898. IV. t.-cz. alapján 
szervezett községi törzskönyv-bizottság 
tagja; az országos közegészségi egyesület 
közigazgatási szakosztályának elnöke ; 
több rendjel tulajdonosa. — Czikkei a 
Sopronban (1876. 29., 30., 33., 40. sz. 
Dalmatiai képek, Fiumei levelek, 1877. 
1., 50. sz. A magyar nyelv és közös had-
seregünk, Néhány szó büntetőtörvény-

könyvi javaslatunkról, 1878. 7., 8. sz. 
Néhány nap a quarneroi szigeteken, 20., 
21. Boccaccioról, 47. Néhány szó Dal-
matiáról, 1879. 16., 94. Tuzla, Hadsere-
günk 1878. évi veszteségei); a Buda és 
Vidékében (1893. 2., o., 42., 1894. 46. sz.); 
a Magyar Újságban (1896. 101. sz. Ezred-
éves kiállításunk és a külföld); a Pesti 
Ilirlapban (1896. karácsonyi szám. Száz 
éves Schematismus, 1897. A chivassói 
hős, Barbi E. olasz regényének ford., 
jún. 25. A temetőben, Capranica olasz 
regényének ford., 44. sz. A Ferreol nad-
rágja, Praga M. elbesz. ford.) — A buda-
pesti egyetemen mint IV. éves joghall-
gató a «Bűnhalmazatról» írott művével 
pályadíjat nyert. — Munkái: 1. A szőke 
asszony. Praga Marco regényének ford. 
Bpest, 1894. (Névtelenül.) — 2. A magyar 
állam ezeréves fennállását megörökítő 
hét vidéki emlékmű, fényképekkel, a kor-
mány megbízásából. U. ott, 1896. — 3. 
Alleluja. Dr. 3 felv. Praga M. után olasz-
ból ford. U. ott, 1900. — 4. Történeti 
nevezetességű fák. U. ott, 1903. (Külön-
nyomat a Turisták Lapja XV. évfolya-
mából.) 

Acta reg. seient. universit. ung. Bpest, 
1876. 47 . , 50. 1. — Budapesti Napló 1901. 254. 
SZ. — M. Nemzet 1901. szept. 15. — M. Szo 
1901. 281. s z . — Ország Világ 1903. 23., 26. s z 
arczk. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányaiból. 

Róna Béla, hírlapíró és szerkesztő, 
szül. 1871. nov. 13. Ácsán (Fejérmegye); 
szülei korán elhaltak és egyik anyai nagy-
bátyja nevelte föl; középiskoláit a székes-
fejérvári főreáliskolában és a budapesti 
piarista főgymnasiumban végezte, a hol 
1889-ben érettségi vizsgát is tett; azután 
nagybátyja kívánságára a budapesti egye-
tem jogi fakultására iratkozott be. Két 
évig volt jogász; de ezen pályát ott 
hagyta és régi vágyát követve a bölcse-
leti kar hallgatója lett; itt Gyulai Pál, 
Beöthy Zsolt és Heinrich Gusztáv elő-
adásait hallgatta, a kik az irodalomra 
buzdították. 1893-ban Rosenfeld családi 
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nevét Rónára változtatta. 1894 tavaszán 
Párisba utazott és félévig a Sorbonneon 
hallgatott irodalomtörténeti előadásokat. 
Visszatértekor bejárta Svájczot, Német-
országot és Tirolt. 1895-től a pécsi Porges-
féle felső kereskedelmi iskolában a fran-
czia és német nyelv tanára volt. 1897-
ben Pécsről Budapestre jött vissza, a hol 
egy ideig még tanított a zerge-utczai fő-
reáliskolában, majd otthagyta a tanár-
ságot és megalapította 1897. októberben 
az Irodalmi Tájékoztató cz. kritikai folyó-
iratot, melynek öt évfolyamát szerkesz-
tette; és azóta egészen az irodalomnak él. 
— Mint deák a Székesfejérvár és Vidéke, 
meg a Szabadság cz. helyi lapokba írt 
több verset és könyvismertetést; Vadnay 
Károly pedig a Fővárosi Lapokban a 
Könyvtáram előtt cz. tárczáját. közölte ; 
bölcseleti hallgató korában már sokat írt 
a fővárosi napi és szépirodalmi lapokba ; 
1892-ben a Magyar Géniusz cz. hetilap 
szerkesztőségébe lépett mint segédszer-
kesztő ; egyidejűleg az Egyetértés munka-
társa is lett, majd a Szabad Szó és a 
br. Apponyi alapította Nemzeti Újság 
szerkesztőségének tagja volt; mindenüvé 
irodalomtörténeti és kritikai czikkeket írt; 
nagyobb tanulmánya: Kisfaludy Sándor 
ismeretlen Bánk tragédiájáról, megjelent 
az Egyetemes Philol. Közlönyben (1894); 
írt tárczákat irodalmi kérdésekről a Pesti 
Hírlapba (1890-94. és 1895. 231. Erdélyi 
János költő özvegyéről) és az akkori 
szépirodalmi lapok legtöbbjébe. Ekkor 
fordított a Singer és Wolfner-féle Kül-
földi Decameronba franczia beszélyeket. 
Pécsi tartózkodása alatt sok czikket írt 
a Pécsi Naplóba és a fővárosi szépiro-
dalmi lapokba; a 90-es évek végén Daudet 
Alphonse több novelláját fordította az 
Ország-Világ számára, itt jelentek meg 
költeményei (1896—98) és Madáchról írt 
czikke; írt még a Zsidó Híradóba, az 
Egyenlőségbe (1893. Zsidó írók), Képes 
Családi Lapokba (1893. költ.), Magyar 
Géniuszba (1893. A virágregék költőjéről, 

Az akadémia és az irodalom, 1897. Petőfi 
és Tóth Gáspár), a M. Szalonba (1894. 
A magyar irodalom 1893-ban, 1895. Petőfi 
Zoltán), Könyvkereskedők Lapjába (1895. 
A magyar sajtó és a könyvkiadó), a Polit. 
Heti Szemlébe (1895. Gyulai Pál a magyar 
sajtóról); utóbb gyermekverseket írt a 
Pósa Lajos Én Ujságom-jába és a Magyar 
Lányokba. Eddig megjelent czikkeinek 
száma meghaladja a másfél ezeret. — 
Munkái: 1. Tavasz. Bpest, 1892. (Költe-
mények.) — 2. Délibábok. U. ott, 1893. 
(Költemények. Ism. Főv. Lapok 1893. 
325., Nemzet 313. sz. Élet, M. Géniusz 
42. sz., Budapesti Hirlap 332. sz., Vasár-
napi Újság 42. sz.) — 3. Petőfi és Julis-
kája. Naplók, levelek. U. ott, 1894. 
(Ugyanez : Szendrey Julia naplói és leve-
lei cz. a Rádó Magyar Könyvtárában.) — 
4. A magyar irodalom 1892-ben. U. ott, 
1893. — 5. A magyar szépirodalom 
1894-ben. Kritikai tájékoztató a nagy-
közönség számára. U. ott, 1895. — 6. 
Jobb és jelentősebb magyar könyvek. U. 
ott, 1896. — 7. Mara és egyéb költemé-
nyek. U. o., 1896. (Ism. Vasárnapi Újság 
31. sz., M. Szemle, Polit. Heti Szemle, 
Ország-Világ 25. sz.) — 8. Snadahüpfelek. 
U. ott, 1896. (Ism. Polit. Heti Szemle 
1897. 19. sz., Főv. Lapok 155. sz., Bpesti 
Szemle 1898.) — 9. Jó gyermekek mulat-
sága. U. ott, 1896. — 10. Gyönyörű szép 
szines képek. U. ott, 1896. — 11. Költői 
műfajok és prózai műfajok. U. ott, 1896. 

— 12. Az újabb magyar irodalom. B.-
pest, 1897. Ism. Egyetértés 135. sz.) — 
13. Pipacsok. U. ott, 1898. (Ujabb költe-
ményei. (Ism. Vasárnapi Újság 36. sz.) — 
14. Eliség. Regény. Knut Hamsun után 
ford. U. ott, 1900. — 15. A nyomorban. 
Regény. Kielland után ford. U. ott, 1902. 
— 16. Küzdelem a léiért. Regény. Sien-
kievicz után ford. U. ott, 1903. — l i . 
A magyar irodalom 1902-ben. U. ott, 
1903. — 18. Új magyar irodalom. U. 
ott, 1904. — 19. Nyomorból a halálba. 
Sienkiewitz Henrik után ford. U. o., 1903 
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— 20. Százszorszép könyv. U. ott, 1905. 
(Ujabb gyermekversei.) — 21. Másod-
virágzás. Párjelenet. U. ott, 1905. (Mono-
logok 153.) — 22. Daudet, Tarasconi 
Tartarin, regény az ifjúság számára át-
dolgozva. U. ott, 1905. — Még sok né-
pies iratot írt a Biró Albert kiadásában 
megjelent Nép- és Mesekönyvtárba. — 
Álnevei és jegye: Rob, Csaba, Áron, 
Ábel és R. B. 

.)/. Géniusz 1893. a r c z k é p . — II. Könyvészet 
1893., 1895—96., 1898., 1903., 1904. — M. Nök 
lapja 1894. a r c z k . — Egyetértés 1895. 196. SZ. 
— Schaek Béla, Kereskedelmi iskoláink és 
tanáraik. Budapest, 1896. 64. 1. — Századunk 
Névváltozásai. Bpest, 1896. 190. 1. — Corvina 
1905. 31. sz. 

Róna D. Dezső, orvosdoktor Bpesten; 
oklevelét 1898. kapta. — Munkája: Ada-
tok a mellékvesék syphilises gümős el-
fajulásának kérdéséhez. Budapest, 1899. 
(Különnyomat az Orvosi Hetilapból.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Róna Lajos, hírlapíró és szerkesztő, 
szül. 1869. aug. 17. Győrött; 1882-ben, 
midőn a gymnasium III. osztályát vé-
gezte, édes atyja, ki addig jómódú ke-
reskedő volt, anyagilag teljesen tönkre 
jutott; ekkor a család fenntartásához 
akart hozzájárulni, azért a győri Grosz 
Gusztáv-féle nyomdába inasnak vétette 
fel magát; négy év múlva fölszabadult 
és Budapestre jö t t ; itt mint betűszedő 
dolgozott 1887—88-ban a Deutsch-féle s 
más kisebb nyomdákban. 1889—90-ben 
a Ruzsicska antiquárius-üzletében talált 
alkalmazást, hol olvasással és tanulással 
is foglalkozott. 1891-ben a képviselőház 
gyorsirodájába jutott írnoknak, a hol 
júliusig, az ülésszak berekesztéseig ma-
radt. Ezután a Budapesti Hirlap kiadó-
hivatalában Zilahi Sámuel mint ideig-
lenes, majd végleges tisztviselőt alkal-
mazta. Tizenkétévi itt tartózkodása alatt 
a tulajdonos Rákosi Jenő pártfogásába 
vette s majdnem naponként foglalkozott 
vele, hogy az irodalom, az újságírás és 
politika elméletébe bevezesse. Az 1896-

ban Budapesten megtartott nemzetközi 
hírlapíró-kongresszus irodai szervezési 
munkálatait Rákosi reábízta; mely szer-
vezést a későbbi hírlapírói kongresszusok 
is elfogadták. Ez időszerint hirlapírói s 
kiadási kérdésekkel is foglalkozott. 1903. 
júl. 1. megvette a Sas Ármin elhalálo-
zásával eladásra került Mészárosok és 
Hentesek Lapja kiadói jogának három-
negyed részét és azóta e lapot Komáromi 
Sándorral együtt szerkeszti s kiadja. 
Három év óta a közélelmezési irodalom-
mal foglalkozik. 1905-ben a magyar 
szakírók egyesülete, 1906. a magyar 
újságkiadók országos szövetsége válasz-
totta meg választmányi tagjának. — 
Czikkei az Esti Újságban (1900. 164. sz. 
Rikkantsok); az Újságkiadók Lapjában 
(1900, A magyar lapok Oroszországban, 
Párisi újságokról, Milliméter számítás, 
1900—1901. A sajtó : Francziaország, A 
hirdetés, Május elseje, 1902. A bukaresti 
újságok); a Yágóhidi Szemlében (1906. 
Az amerikai hússzemletörvény tervezete, 
Ugyanannak életbeléptetési rendelete, Uj 
közvágóhidi és húsvizsgálati törvény 
Angliában, Az amerikai hússzemletörvény 
végrehajtási rendelete); a Mészárosok és 
Hentesek Lapjában (1906. Az amerikai 
húsbotrány, eddig tizenegy czikk.) — 
Munkája: Az újság. Újságírás, újság-
kiadás. Budapest, 1902. (Sajó Aladárral 
együtt.) — Kéziratban: Voltaire Memo-
irja, ford. (1900) és az Újságok termé-
szetrajza. (Sajó Aladárral. Sajtókészen.) 

,11. Könyvészet 1902. és önéletrajzi adatok. 

Róna Sámuel, orvosdoktor, egyetemi 
cz. rendkívüli tanár, szül. 1857. ápr. 1. 
Halason (Pestm.); orvosi tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte, hol 1881-
ben nyerte orvosdoktori oklevelét és ekkor 
Rosenfeld családi nevét Rónára változ-
tatta. Ugyanezen évben Bécsben Kaposi 
tanárnak volt gyakornoka. 1882—85. a 
budapesti Rókus-kórházban mint segéd-
orvos működött. 1886-ban meglátogatta 
a bécsi, prágai, berlini, hamburgi spe-



1142 
Rónai—Rónaszéki 

1160 

ciális klinikákat és osztályokat; 1891. a 
lipcseit, 1894. a boroszlóit, rómait, ná-
polyit. 1886. nov. több kartársával együtt 
megalapította Budapesten a nyilvános 
ambulatoriumot szegény betegek számára, 
melynek bujakóros, bőrbeteg és férfi-
húgyivarszervi osztályát azóta ő vezeti. 
1887. decz. a főváros II. hevenyfertőző-
osztály rendelő-orvosává nevezték ki. 
1889. a bőrgyógyászatból és bujakórtan-
ból magántanárrá habilitálták a buda-
pesti egyetemen. 1893. máj. felmentetvén 
a II. hevenyfertőző-osztály vezetése alól, 
a fővárosi fiókkórházban újonnan szer-
vezett bujakóros osztályra rendelő fő-
orvossá neveztetett ki. 1899. szept. 11. 
megkapta az egyetemi nyilv. rendkívüli 
tanári czímet. Jelenleg a Szent-István-
kórház főorvosa. — Czikkei a Gyógyá-
szatban (1882. Vasomotorikus tünetek a 
köztakarón sárgaság tartama alatt, 1885. 
A köztakaró gombaszerű lobos újképle-
tei, 1889. Hemiatrophia facialis progres-
siva esete, 1892. A fiúgyermekek «ure-
thritis catarrhalisának» kórokáról szer-
zett tapasztalataim); az Orvosi Hetilap-
ban (1883. Csúz után fejlődött csalán-
kiütés, urticaria és chorea dimidiata 
szövetkezése, Adat a korpázó bőrlob, 
pityriasis rubra tanához, Syphilis gyógyí-
tása formamidum hydrargyratum,higany-
formamid oldatával, 1884—85. A köz-
takaró elváltozása visszatérő láz kisére-
tében, Adatok a buja- és bőrbetegségek 
tanához : A húgycsőfolyások pathologiá-
jához, A húgycső-kankó szövődményei 
férfiaknál, Az ondó készítő és kivezető 
készülékek kankós gyuladása, Az epidi-
dymitis blen. kimenetele, Epididymitis 
chronica idiopathica, Tuberculosis testis, 
Orchitis, Orchitis blenorrhoica, chronica 
cum neuralgia testis, A húgycsőkankó 
következményes bántalmai, A férfiak he-
veny húgycső-kankójának gyógymódjá-
hoz, A dülmirigyek, ondóhályogok és 
mellékherék heveny gyuladásának gyógy-
módjához, A női húgy- és ivarszervek 

kankós bántalmai és szövődménye, Sy-
philis gravis, Syphilis anomalis, Jodol, 
az új antisepticum, 1886. Dermatitis ex-
foliativa s. pityriasis rubra, 1887. Adatok 
a Psychopathia sexualis ismeretéhez, 
Sycosis parasitaria hazánkban, 1888. 
Lichen, ruber, planus, Lichen scrophu-
losorum infantum, 1889. Urticaria ka-
nyaró után, 1890. Gördíthet-e a com-
pressor urethrae akadályt a heveny 
húgycsőkánkó elé, a sankercontagium 
tanának mai állása, 1891. A hátulsó 
kankó, urethritis post, kezelése irrigator 
segélyével, katheter nélkül, 1892. A pru-
rigo, viszketeg, lényege és gyógyítása, 
Adatok az inhüvelyek, nyáktömlők, izom-
pólyák, idegek kankóhoz társuló meg-
betegedéséhez) ; a Monatshefte für prak-
tische Dermatologieban (1886. Blutserum-
quecksilber, Bockhart gegen Lues, Ein 
Fall von vollkommener Hodenatrophie 
als Folge einer acuten Orchitis, 1887. 
Zur Kasuistik des Liehen ruber, Liehen 
ruber in Ungarn, 1888. Zur Lehre von 
Liehen ruber, 1889. Ein Fall von Gang-
lion penis nach Trauma des erigirten 
Gliedes, Weitere Beiträge zur Lehre des 
Liehen ruber, 1891. Extragenitale Syphilis-
infection mit Rücksicht auf die hiesigen, 
ungarischen Verhältnisse); az Archiv für 
Dermatologie und Syphilisben (1889. 
Hochgradige Ichthyosis im Säuglingsalter, 
1890. Cowperitis im Verlaufe von Masern, 
1892. Seit vier Jahren bestehender uni-
versalis bei einem 6jähr. Knaben, Ca-
suistische Beiträge zu den Entzündungen 
der Sehnenscheiden, Schleimbeuteln, 
Muskeln und peripher. Nerven im Ver-
laufe der Gonorrhoea, Neue Beiträge zur 
Pathologie der acuten Urethritis, 1893. 
Über Ätiologie und Wesen der Urethritis 
catarrhalis der Kinder männlichen Ge-
schlechtes, 1895. Ein Fall von primärem 
gangraenösen Erysipel des Penis, Mit-
erkrankung des Hodensackes und der 
Hoden; consecutive Hodentrophie, Oligo-
spermie, Ein Fall von Syphilis mit con-
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secutiver multipler Knochenfraktur); a 
M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálataiban (1890. Extragenitalis syphilis 
infectio tekintettel honi viszonyainkra); 
a Klinikai Füzetekben (VII. 1891. A férfiak 
heveny húgycsőkankója) ; a M. Orvosi 
Archivumban (1892. Ujabb adatok a fér-
fiak heveny húgycsőkankójának patholo-
giájához); a Pester medizinisch-chirur-
gische Presseben (1892. Über Prostatitis 
gonorrhoica chronica); a Budapest szé-
kes-főváros közkórházainak Évkönyvében 
1893. Adatok a scarlatina chirurgica 
tanához, 1895. Miliaris gümők a hólyag-
ban); a Sebészetben (1894. Atrophia 
testis jobb oldalt, tuberculosis testis bal-
oldalt heveny húgycsőkankó nyomán). — 
Munkája: 1. Malleus humidus acutus 
hominis. Bpest, 1884. (Különny. a Gyó-
gyászatból.) — 2. A buja- vagy nemi 
betegségek. Egyetemi előadásai fonalán 
orvosoknak és orvostanhallgatóknak. A 
szöveg közt számos ábrával. U. ott, 1894. 
(A m. orvosi könyvkiadóvállalat könyv-
tára LXXVIII.) — 3. A rhinoscleroma 
kórtanához. Rhinoscleroma második esete 
metastasisos táji mirigyduzzanatokkal. 
U. ott, 1901. (Különny. az Orvosi Heti-
lapból.) — 4. Lupus erythematosus 
testvéreknél. U. ott, 1901. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 5. Az «eczema» 
kérdéséhez. U. ott, 1902. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 6. A régiek «gan-
grenás-phagedaeniás-diphteriás» sankerá-
nak nosocomialis gangraenájának és seb-
diphteriájának, a Vincent-anginának, a 
stomaeacenak, a nomának, a stoma-
titis mercurialis üszkösödésének és a 
tüdőgangrenának aetiologiájához. U. ott, 
1903. (Különny. az Orvosi Hetilap-
ból.) — 7. Veneriás betegségek. Egye-
temi előadásai folyamán orvosoknak és 
orvostanhallgatóknak. A szöveg közt 87 
ábrával. U. ott, 1903. — 8. Nosocomialis 
gangraena. U. ott, 1904. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 9. A tuberculosis-
nak a bőrön és nyálkahártyán való nyil-

vánulása. Közlemény a székesfőv. sz. 
István kórház bőrbeteg és bujakóros osz-
tályáról. U. ott, 1904. (Különny. az Or-
vosi Hetilapból.) 

M. Könyvészet 1886., 1893., 1903. — Kiszling-
stein Könyvészete. — Högyes Emlékkönyve . 
B p e s t , 1896. 412. , 7 9 8 . 1 . — Pallas Hagy Lexikona 

tXIV. 675., XVIII. 517., II. Pótlékkötet 1904. 
538. 1. 

Róna Zsigmond, meteorologus, szül. 
1860. decz. 13. Turdosinban (Árvám.); 
a középiskolát Körmöczbányán, felsőbb 
tanulmányait a budapesti műegyetemen 
1877-től végezte. 1883-ban kapott tanári 
oklevelet a mennyiségtan-természettani 
szakból. Nevelő volt és 1884. Neumann 
családi nevét Rónára változtatta. 1888-ban 
mint assistens lépett be a meteorologiai 
intézetbe, melynek 1904-ben adjunctusa 
és jelenleg aligazgatója. 1896-ban meg-
kapta a koronás arany érdemkeresztet, 
1900. szept. 30. az ó-gyallai Observato-
rium felavatása alkalmával pedig a Fe-
rencz József-rendet. — Czikkei a Ter-
mészettud. Közlönyben (XXII. 1890. Hold-
szivárvány, 1891. Az 1890—91. tél, 
Magyarország időjárása, 1892—94. és 
1899—1904. is, 1892. A multévi nyár, 
A szélvész pusztítása, Az időprognozis, 
A szél ereje Magyarországon, A városi 
köd és hatása, 1893. A legmagasabb lég-
nyomás, Obszervatórium a Montblanc 
tetején, A légkör felsőbb regióinak kiku-
tatasa, A Sonnblickhegyi meteorologiai 
állomás, 1895. Az aneroid-barométer 
helyessége, Az I. emeleti lakás tengerszín-
fölötti magassága és a légnyomásadatok, 
Az időjósló készülékről, 1897. A napfény 
tartama, Budapest hőmérsékletének gya-
korisági értékei, Gömbvillám, A szivár-
ványgyűrűk keletkezéséről, 1898. Körül-
tekintés a meteorologiában, A zivatarok 
statisztikájáról, 1899. A nagy hidegekről 
Az esőmérőről, A Közlöny két táblázatá-
ban megjelenő meteorologiai adatok meg-
figyelése helyéről, A nagy hőségekről, 
1900. Az esőcseppek súlyának meghatá-
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rozása, 1901. Homokeső Európában, A 
májusi fagyokról, 1902. A széltől és por-
tól mentes vidék, A levegő nagy száraz-
ságának érdekes esetéről, 1903. A szél 
nyomásának mérésére szolgáló eszközök, 
A léghajó gyorsaságának emelkedése 
magasságának és haladása sebességének 
meghatározása, A léghajósok tájékozó-
dása, Az aneroid-barométer használata, 
A vulkáni kitörések és az éghajlat, 
Hazánk éghajlatának változásáról, A hő-
mérséklet függőleges eloszlásának viszás-
ságáról); a Pallas Nagy Lexixonába a 
meteorologiai czikkeket írta. — Munkái: 
1. A légnyomás a magyar birodalomban 
1861-től 1890-ig. Német kivonattal, hat 
ábrával és tizennégy térképpel. Bpest, 
1897. (Ism. Vasárnapi Újság 1898. 14. sz.) 
— 2. A hőmérséklet évi menete Magyar-
országon. U. ott, 1904. (Meteorologiai és 
földmágnességi kiadványok III.) — 3. 
Magyarország hőmérsékleti viszonyai. 
U. ott, 1904. (Meteor, és földmágn. kiad-
ványok VI.) 

Szily K., A kir. József-műegyetem tanárai 
és hallgatói. Bpest, 1883. 65.1.— Pallas i\agy 
I.exicona X I V . 676., X V I I I . 517. 1. — M. Köny-
vészet 1897., 1904. 

Rónai Albert, okleveles tűzoltó tiszt, 
a kaposvári önkéntes tűzoltó-testület al-
parancsnoka, a «somogyvármegyei tűz-
oltó-szövetség» titkára. — Munkája: 
Fecskendők szerelése. (Táblázat.) Az egy-
séges gyakorlati szabályzat. Kaposvár, 
1901. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rónai Antal, m. kir. állami főerdő-
mester Beregszászon, előbb Ungvárt fő-
erdőtanácsos volt, hol 1880-ban Ruttner 
családi nevét Rónaira változtatta. — Az 
Erdészeti Lapok munkatársa, czikke (u. 
ott, 1880. Az erdészeti háziiparról). 

Századunk Névváltoztatásai. B u d a p e s t , 1895. 
191. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyaiból. 

Rónai Ármin, hírlapíró és szerkesztő 
Mannheimban, szül. 1864. jan. 16. Maros-

Portuson ; Hirsch családi nevét 1888-ban 
változtatta Rónaira. — Beszélyíró. Szer-
kesztette a Neue Bad. Landeszeitungot 
a 90-es években. 

Kürschner, Joseph, Deutscher Litteratur-
Kalender 1892. Stuttgart 889. h Századunk 
Névváltoztatásai. Bpest, 1895. 191. 1. 

Rónai Árpád, gyárfelügyelő Bpesten; 
előbb kohófőnök volt Buszkiczán (Krassó-
Szörénym.). — Czikke a M. Mérnök- és 
Építész-egylet Heti Értesítőjében (1896. 
A vaslemezek gyártása). — Munkája: 
Vasércz-brikettezés és ezen probléma 
megoldása R. eljárása szerint. Bpest, 1904. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rónay Béla. — Munkája: Mindent a 
szerelemért. Regény. Bpest, év n. (Érde-
kes Regény tár, szerk. Székely A.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rónay Dezső. — Munkái: 1. A ma-
gyar közjog 1867 előtt.. Arad, 1871. — 
2. A földfejlődés törvényéről. Cotta Ber-
nát után ford. U. ott, 1871. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete. 

Rónai Ferencz, polgáriskolai tanár 
Budapesten. — Munkája: Nemzeti fejlő-
désünk reformja a szabadelvűség szem-
pontjából. Bpest, 1878. — Szerkesztette 
a Néptanítók Évkönyvét naptárral 1875 
és 1876-ra Budapesten. 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
vészete. 

Rónai István, r. kath. plébános, szül. 
1840. júl. 14. Filipován (Bács-Bodrogm.); 
1863. július 26. szenteltetett fel misés-
pappá; ekkor Augsburger családi nevét 
Rónaira változtatta; segédlelkész volt 
Sztanisicson és Zomborban, 1867. kalo-
csai érseki könyvelő, 1868. levéltárnok, 
1870. szentszéki aljegyző, 1870-től a 
kalocsai papnevelő-intézetben tanár, 1875. 
al-könyvtárnok. Ezen évtől 9 évig a hód-
sági kerület országgyűlési képviselője volt. 
1878-tól plébános Priglevicza-Szt-Ivánon 
(Bács-Bodrogm.), 1880. czímzetes kanonok, 
1884-től alesperes. Meghalt 1893. jan. 17. 
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Szent-Ivánon. — Czikkei a Fővárosi La-
pokban (1870. A «kalocsai-codex», A 
magyar Al-Duna egy érdekes pontja: 
Gombos-Erdőd, A műveltség nemeiről, 
Egy könyv Müsset Alfrédről Ujfalvy Ká-
rolytól, 1871. Nyelvek és irodalmak, Szép-
ség és kellem, «Mindörökké, soha többé», 
1872. A hang és a szóló művészet, Három 
eszme harcza, 175. Petőfi születéshelyén, 
1873. Amerikai költészet, Tomory Pál); 
a Hazánk és a Külföldben (1870. A tűz-
oltók, 1871. Bácsmegye hajdana); a Va-
sárnapi Újságban (1871. A mult század-
beli német telepítvények Bácsmegyében); 
a Ivisfaludy-Társaság Évlapjaiban (IX. 
1874. Az állatok megtérése, első helyen 
megdicsért aesopi mese); a Bács-Bodrog 
vármegye cz. évnegyedes folyóiratban 
(I. 1879. Bács vármegye nevéről, Bács 
és Bodrog hajdanához); a Bács-Bodrog 
vármegye Evkönyvében (1890. Történeti 
nyomok); írt a Hittudományi Folyó-
iratba is. Nevét Rónai Auburg Istvánnak 
írta a czikkei alá. — Munkái: 1. A nem-
zetek nagy egysége Krisztusban. Egyházi 
beszéd, melyet 1877. aug. 26. sz. István 
király ünnepén Bécsben a t. kapuczinus 
atyák templomában mondott. Bécs, 1877. 
— 2. Szikla és a hullámok. Egyházi be-
szédek. Bpest, 1878. (Ism. Havi Szemle 
1879.) — 3. Hamis ideálok. Egyházi 
beszéd, melyet 1878. aug. 20. sz. István 
király nemzeti ünnepén Budán a hely-
őrség templomában mondott. U. o., 1878. 
— 4. A természetes kereszténység. Apho-
rismák. Bevezetéssel Schmitt Jenőtől. U. 
ott, 1894. (Németül. Lipcse, 1894.) — 5. 
Gedichte. Leipzig, 1894. (Német folyó-
iratokban megjelent költeményei; kiadta 
testvér-huga Gräber Mária). — Álnevei : 
Stefan Auborn, August Golf és Rónay-
Burg. 

Némethy Lajos, D i c s b e s z é d e k . Bpes t , 1881. 
26., 43. 1. — Schematismus c leri arc l i id ioec . 
Colocensis et Bacsiensis 1885. Colozae, 128. 
l a p . — M. Sión 1888. 374. l a p . — Századunk 
Névváltoztatásai B p e s t , 1895. 192. 1. — Pesti 
Hirlap 1893. 21 . , 22. S z á m . — Kiszlingstein 

K ö n y v é s z e t e . — Pezter Lloyd 1893. 20. SZ. — 
Vasárnapi Újság 1S93. 5. SZ. ( N e k r . ) — Bácskai 
Ellenőr 1893. 75. SZ. — Fővárosi Lapok 1893. 
25. SZ. — Élet 1891. — Hl. Könyvészet 1893. — 
Pallas Nagy lexikona X I V . 676. 1. 

Rónai István, kegyestanítórendi áldozó-
pap és tanár, szül. 1866. okt. 23. Szege-
den (Csongrádm.); atyja a felső vidékről 
származott le Szegedre, hol az 1879. 
árvíz a szülői házat a hullámokba te-
mette ; ekkor a család Kecskemétre köl-
tözött, hol R. a piarista főgymnasiumban 
folytatta tanulmányait és 1884. aug. 27. 
lépett Váczon a rendbe ; tanulmányainak 
folytatása végett Kecskemétre küldte rend-
főnöke, két évig pedig a nyitrai hittani 
intézetben tanulta a theologiát. 1890. 
július 16-án áldozópappá szentelték. Az 
1889—90. tanévet és a következőt is 
Kolozsvárt töltötte, hol a magyar és latin 
nyelvből és irodalomból tanári vizsgá-
latot tett. 1891-től Léván volt tanár; két 
év múlva Kecskemétre ment tanárnak, 
hol szintén két évet töltött. Meghalt 1895. 
szept. 21. Kecskeméten. — Költeményei 
a Kecskeméti Lapokban és a Kecskemét-
ben jelentek meg. 

Frank Ferencz, Az Urban e l h u n y t rend-
tagok kegyeletes emlékezete. Bpest, 1896. 
38. lap és gyászjelentés. 

Rónai István, m. kir. dohánygyártási 
osztályvezető Temesvárt; előbb dohány-
gyártási tiszt volt Sátoralja-Ujhelyben. — 
A Magyar Dohányujságnak kezdettől 
(1884) fogva munkatársa : Karczolatok a 
dohányzásról cz. tárczaczikkeivel. 

M. Dohányujság 1894. SZ. a r c z k . 

Rónay Jáczint János, bölcseleti dok-
tor, pozsonyi nagyprépost, választott 
szkodári püspök, v. b. titkos tanácsos, a 
m. tudom, akadémia rendes tagja, szül. 
1814. május 13. Székesfejérvárt (családi 
neve Leitzinger volt); a gymnasium öt 
osztályát szülővárosában, a költészetit 
Esztergomban tanulta; ennek bevé-
geztével 1831. okt. 31. a szent Benedek-
rendbe lépett. A kiállott próbaév után 
Győrött hallgatta a bölcseleti tanokat, 
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1835-ben Bakonybélben a humaniórák 
ismétlése mellett szorgalommal tanulta a 
nevelés-, oklevél- és széptant, ezután a 
győri tankerület k. főigazgatója előtt kiállott 
szoros vizsgálat után tanítási képesítő 
oklevelet nyert. A négy éves hittudo-
mányi pályát Pannonhalmán végezte. 
Ekkor Kisfaludy Károly drámáit szem 
előtt tartva, több színművet készített 
(Szilágyi Mihály,Tihanyi remete, Az erény 
j utalma.melyeket Pannonhalmán a farsang 
három utolsó napján előadni is segített); 
ezek azonban kéziratban maradtak. 1839. 
július 20. pappá szenteltetett és főapáti 
szertartóvá neveztetett; egyszersmind a 
bölcseletdoktori oklevél elnyerése után 
törekedett és a főegyházban nem egyszer 
hirdette az Isten igéjét. Az 1840. év máso-
dik felében a szerzet győri lyceumában 
a bölcseleti tanok előadásával bízatott 
meg. 1842-ben szembaja enyhülvén, a 
pesti egyetem bölcseleti karán doktori 
oklevelet nyert. 1847. decz. 29-én a m. 
tudom, akadémia levelező taggá válasz-
totta. 1848-ban mint győri nemzetőri pap 
Komáromba és Schwechatra kisérte 
nemzetőreit; 1849-ben mint kinevezett 
győrmegyei papi biztos Győrött műkö-
dött. Világosról a hortobágyi tanyákra 
bújdosott; egy ideig Nádudvaron Hegyi 
Rudolf név alatt mint gyógyszerész-segéd 
(Pannonhalmán tanulta a gyógyszerek 
készítését) tartózkodott, mígnem Nagy-
váradról veszély fenyegette; azért innét 
1850. május végén menekült és máj. 26. 
a polhorai állomásnál átkelt Magyar-
ország határán s Poroszországon és 
Belgiumon keresztül Londonba jutott el, 
hol 1866-ig tanítással foglalkozott. Csá-
szár Ferencz a Pesti Napló szerkesztője 
azt az ajánlatot tette Rónaynak: írjon 
lapja számára tíz forint díjért hetenkint 
három levelet. 1850. júl. 23. indult tehát 
az első levél, s utána rendesen a többi. 
A nagy Széchenyi István gróf műve, a 
híres Blick számára R keresett London-
ban nyomdát és talált bizományos könyv-

kereskedőt is, valaminthogy elég baja 
volt a kiadás körül. A nemes gróf R. 
fáradságát figyelmességgel viszonozandó, 
megkérte, küldjön dolgozataiból valamit. 
Elküldte a Tűzimádót. Széchenyinek meg-
tetszett a munka és Kilián Györgyben 
talált reá kiadót, ki azt ezer példányban 
kinyomatta, «jedoch ohne ein Honorar 
zu bezahlen» volt a kikötés. Szemere 
Bertalan a magyar lapokból lemásolta 
Magyar László afrikai utazó itt-ott meg-
jelent leveleit és Rónaynak küldé a cso-
magot, hogy nyújtsa be valamely tudo-
mányos testületnél. R. időközben meg-
ismerkedett dr. Norton Schawal a londoni 
kir. geográfiái társulat titkárával és fel-
említette előtte a magyar afrikai utazót. 
E hír érdekelte a titkárt és igen kérte 
Rónayt, fordítaná angolra az érintett 
levelekből azt, a mi szorosan az uta-
zásra, Afrika belsejére vonatkozik, Ígér-
vén, hogy kieszközli az ismertetés fel-
olvasását a társulat valamely heti ülésén, 
így is történt; az ismertetés megjelent a 
Journal of the Royal Geografical Society 
folyóiratában (London, 1853 ). A társulat 
méltánylandó Magyar László szép törek-
véseit, hajlandónak nyilatkozott őt a 
nehéz pályán segélyezni, ha viszont ő 
elküldené utazására és fölfedezéseire vo-
natkozó iratait. Ez időtől fogva R. szor-
galmasan látogatta a geográfiái társulat 
heti üléseit. Itt ízlelte meg a földtant, 
melynek csakhamar buzgó művelője lelt 
itt közölte Magyar L. afrikai utazásának 
a m. tudom, akadémia által kiadott első 
kötetének ismertetését is. Ezalatt meg-
jelent az 1860. októberi diploma és az 
alkotmány visszaállítása felkölté a re-
ményt a hazafiakban. Rónayt szülővárosa 
Székesfejérvár megválasztotta képviselőjé-
nek, Győr városa bizottsági tagnak; a 
lapok pedig felhívták, fogjon velők kezet 
a nemzeti ébredés küzdelmeiben. És ő 
újra megkezdte hírlapírói tevékenységét 
azzal, hogy a Magyarországnak politikai 
czikkeket írt, a Magyar Sajtóban pedig 
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tárczákat közölt a számkivetésben el-
hunyt jeleseinkről: Mészáros Lázár, Ke-
mény Farkas, Beöthy Ödön, Karády 
Ignácz, Mednyánszky Caesar, Tüköri 
Lajos, Batthány Kázmér és Lukács Sán-
dor utolsó küzdelmeiről, összesen huszon-
hét közlést. Hanem az októberi diploma 
nyomában fakadt reményszálak hamar 
elfonnyadtak. R. is búcsút mondott újra 
a politikának és lelkének egész hevével 
a földtant mívelte tovább. Irt a magyar 
lapokba, mikor felkérték, írt az angol 
Timesbe is. Egressy Gábor felkérésére a 
M. Színházi Lapnak összesen ötvenhét 
levelet küldött. Xantus a Győri Köz-
lönybe irt levelében indítványozta, hogy 
a m. tud. akadémia eszközölje ki Rónay-
nak kegyelem útján való hazatérését. De 
ez csak terv maradt és R. hálából néhány 
tárczaczikket küldött a Győri Közlöny-
nek. Bonaparte Louis Lucien herczeg 
kértére Beguly hagyományaiból lefordí-
totta angolra a hitregéket és minden 
egyebet, mi a magyar és vogul nyelvek 
viszonyait tárgyalja. Mialatt ezen felada-
tával foglalkozott, ütött számára a sza-
badulás órája. Londonból azonnal nem 
távozhatott. Voltak kötelezettségei tanít-
ványaival szemben, melyek a félév végéig 
ott marasztották. Ezen kívül be kellett 
fejeznie Reguly Hagyományai fordítását 
Bonaparte herczeg számára, kitől enge-
delmet kapott, hogy fordítása bármely 
részét felolvashassa a londoni ethnologiai 
társaságban, mely őt 1865-ben tagjának 
választotta. A British Association aug. 
22. nottinghami gyűlésén értekezett is a 
vogulokról, különös tekintettel a föld-
teremtés legendájára (megjelent a társu-
lat kiadásában: British Association for 
the advencement of Science 1866.). 1866. 
szept. 17. búcsúzott el Londontól és szept. 
26-án üdvözölte rendtársait Pannonhal-
mán. 1867. jan. 30. a m. tud. akadémia 
megválasztotta rendes tagjának és jegy-
zőjének, a nemzeti színház drámabiráló 
bizottsági tagjának, Győr vármegye péri 

kerülete pedig 1869. márcz. 15. országos 
képviselőjének. Míg az országgyűlésnek 
s az országgyűlési bizottságnak, neveze-
tesen a tanügyinek szorgalmas látogatója 
volt, nem kevesebb buzgalommal űzte 
akádémiai teendőit, melyek az új szervezet 
életbe léptetésétől kezdve reá már mint 
a II. osztály titkárjára háromoltak ; szer-
kesztette a m. tud. Akadémia Értesítőjét 
1867—1871-ig. Az orvosok Rimaszom-
batban tartott vándorgyűlésén (1867) 
értekezett az angolországi Kent barlang-
ról, az 1868. egrin pedig a Jégkorszak-
ról tartott előadást. Geologiai előadásokat 
tartott még Vachottné intézetében, egy 
telen át hetenként egyszer, Kovács Se-
bestyén Endre házánál, Székesfejérvárt 
a Vörösmarty-körben és az Akadémia 
1871. nagygyűlésén. 1871. ápr. végén a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
osztálytanácsosává neveztetett ki; még 
azon év okt. Rudolf, trónörökös tanára 
lett, kit okt. 21-től Magyarország törté-
nelmére magyarul tanított, mit 1872. decz. 
22-ig hetenként három órai tanítás mel-
lett 127 előadással fejezett be. Időközben 
(1872) pozsonyi préposttá, azután czím-
zetes püspökké neveztetett ki. 1875. febr. 
5-én az udvartól hivatalos kinevezést 
kapott, melyben Mária Valeria főher-
czegnő nevelése és oktatása vezetésével 
bízatott meg. Szabad idejét naplóírásra 
szentelte. A szabadságharcz alatt tett 
följegyzései nem egy történeti momen-
tumot örökítenek meg, míg angolországi 
naplója a magyar emigráczió történeté-
nek jelentős része. Midőn pedig az 
udvarhoz került, az új pályának leg-
parányibb eseményeit, legtitkosabb gond-
jait, reményteljes pillanatait és magas 
tanítványai haladását lépésről-lépésre, 
napról-napra törhetlen szorgalommal föl-
jegyezte. Tíz 4rét kötetet írt össze, melyek 
mindegyike zárral van ellátva s végrendele-
téhez képest a szt. Benedek-rend szentmár-
toni főapátsága levéltárában őriztetnek. 
Midőn 1883. május 29-én fölmentetvén 

36. ív sajtó alá adatott 1.906. szeptember 17. 
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nevelői állásától, mint valóságos belső 
titkos tanácsos, a vaskoronarend nagv-
keresztese és több jeles rend tulajdo-
nosa, visszaérkezett székhelyére Po-
zsonyba, nemcsak folytatta naplóját, de 
elhatározta, hogy tíz példányban kinyo-
matja. Az első öt kötet 1885-ben került 
ki sajtó alól, azután a három utóbbi 
kötet is megjelent. Tartalomjegyzékét 
Pór Antal közli Emlékbeszéde végén. 
A tíz példány: Rudolf főherczeg, Mária 
Valéria főherczegnő, Simor János her-
czegprimás, József főherczeg, Akadémia, 
Nemzeti Múzeum, Pannonhalmi főapát-
ság stb. tulajdonába osztatott szét. A m. 
tört. társulat alapító tagja is volt. Meghalt 
1889. április 17. Pozsonyban. Könyvtárát 
(2036 k.) a pozsonyi Toldi-körnek hagyta. 
A m. tudom, akadémiában 1891. jún. 22. 
Pór Antal tartott fölötte emlékbeszédet.— 
Czikkei a következő folyóiratokban és 
hírlapokban jelentek meg : Tudománytár 
(1884. Indulat, ösztön, szenvedély); Ha-
zánk (Győr, 1846. I. Koponya- és arcz-
isme, Milyen a magyar ? 1847. II. Milyen 
a nő, A nőnem lélektani jellemzése); 
Társalkodó (1848. 20., 21. sz. A koponya-
isme) ; Pesti Napló (1850—51. Londoni 
levelek, 66 közlés, 1851. A török biro-
dalomba menekült magyarokra vonat-
kozó hivatalos diplomáciái levelezés, a 
Bluebook után angolból és francziából 
ford. 142 közlés, 1861. 77., 108., 137., 
146. sz. Naplótöredék: Budapest, Vilá-
gos, Pozsony, Konstantinápoly, Southam-
ton, Páris, London, Melbourne, Genua 
1849—1859., 1864. Ernst és Joachim, 
Vámbéry Ármin Londonban, 1887. 137. 
sz. Mária Valéria neveltetése, átvette a 
Budapesti Hirlap és Egyetértés); Magyar 
Sajtó (1856. Az idegen földre száműzött 
magyarok, Naplótörédékek I—XVII., Dr. 
Livingstone és Magyar László, 1858. 
Utazás Éjszak-Angliában, I860. Az ide-
gen földön meghalt számkivetett magya-
rok, 77., 108., 137., 146. sz. Naplótöre-
dék 1848—57., 233. stb. sz. A földtan-

nak újabb haladása, A Britisch Museum-
ban őrzött Corvinus-codex ismertetése, 
Sheridan Knowles élete és halála. Lon-
doni levelek, 14 levél, 1862.127. stb. sz. 
Fajkeletkezés); Hölgyfutár (1861. 12. sz. 
Kemény Farkas sírja, 14. Naplótöredék : 
Kars 1855—Palermo I860., 59., 80. sz. 
Budapest 1849— Páris 1856); Hon (1863. 
150—159. sz. Az ember régisége); Buda-
pesti Szemle (1863. könyvism.); Győri 
Közlöny (1862. 30. Levele, 1863. A Nil 
forrásának felfedezése, 1864. Garibaldi 
Londonban, Shakespeare háromszázados 
ünnepélye, Magyarország történelmére 
vonatkozó régi angol nyomtatványok 
Londonban, Dahomey királya és ama-
zonjai, Vízpróba Angliában); Hazánk és 
a Külföld (1865. Az emberfajok kihalása, 
Az ősember, Csontbarlangok, Az eyziesi 
barlang, A vezere-völgyi őstanyák, 1871. 
Politikai beszédek); Uj Korszak (1865. 
Irodalmi siker); Fővárosi Lapok (1868. 
143. Perczel Irma emlékezete, 1892. 99. 
szám. R. levele Ráthoz. Pozsony, 1887. 
máj. 25. irodalmi hagyatékáról); Reform 
(1870. 107. és követk., 1871. 4., 10. sz. 
Shakespeare) ; Honvédmenház Könyve 
(1870. Az első magyar katonai tanoda); 
Akadémiai Értesítő (1870-től, Az akadé-
mia rendeltetése, négy évf.); M. tudom. 
Akadémia Évkönyve (XIII. 1871. A szer-
ves élet haladása s a fajok kihalása); 
Nemzet (1884.140., 337. sz. 1849. emlékek 
Görgeyről, 1887.267. Deák Ferencz az élet 
véghatárán, a Vasárnapi Újságban is); 
Irodalomtörténeti Közlemények (1898. 
Levele Döbrenteyhez, Győr, 1846. jún. 
27.) — Munkái: 1. Mutatvány a tapasz-
talati lélektan köréből. Győr, 1846. — 

2. Jellemisme. Vagy az angol, franczia, 
magyar, német, olasz, orosz, spanyol 
nemzet nő, férfiú és életkorok jellemzése 
lélektani szempontból. U. ott, 1847. — 
3. Fajkeletkezés. Az embernek neme a 
természetben és régisége. Pozsony, 1854. 
(2. jut. kiadás. Pest, 1866.) — 4. A tűz-
imádó bölcs és ősvilágok emlékeiről. 61 

S z i n n y e i J „ Magyar írók XI 37 



1155 Rónai—Rónaszéki 1 1 6 0 

kőrajzzal. Pest, 1860. — 5. Jellemrajzok 
az angol színvilágból. Kean Edmund. 
Macready Vilmos. Kean Károly. U. ott, 
1865. (Felajánlva a nemzeti színház 
nyugdíj alapjára.) — 6. Az ősemberek 
haladása. U. ott, 1868. (Székfoglaló. Érte-
kezések a bölcs, tudom, köréből I. 5. A 
Pesti Naplóban is 4—13. sz. Ism. Bud. 
Szemle IX. 1867.) — 7. Napló-töredék. 
Hatvan év reményei és csalódásai. Nyo-
matott kéziratul tíz példányban. Pozsony, 
év n. Nyolcz kötet. — Kéziratban: A 
bölcsészet történelme, A magyar mene-
kültekre vonatkozó jegyzetek 18 évi szám-
kivetésemből, A természettani lélektan 
rendszere, Az élet története, lélektani mű 
négy kötetben, Elementa linguae Graecae. 
London, 1865., Magyar nyelvtan angol 
nyelven, Katonai mér-, sáncz-, út- és 
hídtan, Shakespeare életrajza ; angol fel-
olvasása : Értekezés a magyar nyelv 
rokonságáról az altai nyelvcsoportozat-
tal; tartotta a nothinghami British 
Association 1866. évi nagygyűlésén; 
Levelei Aranyhoz, Pest, 1869. júl. 31., 
Székesfejérvár 1869. aug. 10. (a m. tud. 
akadémia levéltárában). — Arczképe: 
kőnyomat, rajzolta Marastoni J., nyomt, 
Horn és Beck (Hajnal-Albumban. Buda-
pest, 1873). 

M. Hirlap 1852. 760. sz . (Hadi t ö r v é n y s z é k i 
Ítélet.) — Ferenczy-Danielik, Magyar írók I. 
393. 1. — Vasárnapi Újság 1862. 4 . SZ. a r c z k . , 
1889. 17. sz. arczk, (Könyvtára és emlék-
i ra ta i . ) — Győri Közlöny 1862. 13. SZ. — Ha-
zánk és d Külföld 1865. 2. s z . a r c z k . — Toldy, 
M. Nemzet i Irodalom Története . Pes t , 1865. 
302. l a p . — Magyarország és a Nagyvilág 1866. 
36. SZ, arczk, , 1871. 27. sz, arczk . — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Közlöny 1869. 62. 
SZ. — Hajnal. Album, Bpest , 1873. 147. lap 
arczk. — Moenich-VutkovicA,. M. Irók N é v -
tára. P o z s o n y , 1876. 153., 527. 1. — Szöllössy 
Károly, Szerzetes rendek. Arad, 1878. 98. 1. 
— Scriptores Ord. St. Benedict i . Vindobonae . 
1880. 383. — Rimelý, Capitulum eccl. co l lég . 
Posoniens i s . Posoni i , 1880. 248. 1. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e és Bibl iogr. — Pór Antal, Rónay 
Jáczint pozsony i prépost, P o z s o n y , (1885, 
Kortársaink 6., 7.) — Uj M. Sión 1886. 844. 1. 
— Sturm Albert, Országgyűlés i A lmanach 

1887—1892. Bpest 155. 1. — Fővárosi Lapok 
1887. 123. sz . (Naplója.) , 1889. 106., 107., 1892. 
( írod. hagyatéka. ) — 1889.: M. Sión (R. sza-
b a d k ö m í v e s ? Calumniare . . . ) , Egyházi Köe-

• löny (A „Vaterland" és a Rónay-ügy),- Pesti 
Napló 106., 107, Sz., Ország-Világ 18. SZ. a r c z k . 
— Akadémiai Almanach 1890. 371. 1. — Pór A., 
E m l é k b e s z é d R ó n a y János Jáczint rendes 
tagról. Bpest, 1891. — Századok 1892. 117. 1. 
— Zelliger Alajos, E g y h á z i írók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. . 4 4 2 . 1. — Patlas Nagy 
Lexikona X I V . 676. 1. 

Rónai János, jogi doktor, ügyvéd, szül. 
1849. szept. 25. Körtvélyesen (Szatmárm.); 
középiskoláit Gyulafehérvárt, az egyete-
met pedig Budapesten végezte 1874-ben; 
azután mint ügyvédjelölt, majd mint köz-
jegyzősegéd működött. 1880-ban a jog-
és államtudományi, 1881. pedig ügyvédi 
oklevelét nyerte el Budapesten. Később 
mint gyakorló-ügyvéd Fogarasra s 1887-
ben mint közjegyző-helyettes Kassára 
ment; 1888-ban ugyanazon minőségben 
Moórra költözött és azon év aug. Hosszú-
äszón (Szilágym.) mint ügyvéd telepedett 
le. 1886. máj. Győrbe ment közjegyző-
helyettesnek, 1891-ben pedig Balázsfal vára 
gyakorlóügyvédnek és a gyulafehérvári 
ügyvédi kamarának választmányi tagja 
lett. Az izraelita hitközség elnöke, az 
EMKE helyi fiókjának és a magyar ka-
szinónak szintén választmányi tagja. — 
Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1881. 
Megtámadható-e az örökös hitelezői által 
az örökösnek az- örökségről vagy hagyo-
mányról való lemondása? 1884. Bánat-
pénz az utóajánlatnál, A zugirászat, 1885. 
A telekkönyvi rendtartás 74. §-hoz, Hiány 
a váltótörvényben, Indítvány a zugirászat 
ellen, 1886. Követelés lefoglalása, 1887. 
Hagyatéki gondnok, A váltó eljárás hoz, 
Bírói személy érdekeltsége, A birói ügy-
viteli szabályok 241. §-a, Kard vagy 
mérleg ? Jogbölcseleti tárgy, 1889. Jegyző-
könyvi keresetek, Gondnoksági ügyek, A 
birói felelősség egy neme és könyvism., 
1890. A váltói szigor enyhítése, Egy 
czégjegyzési kérdés és könyvism.^ -1892. 
A 'végrehajtási törvény 224. §-ához, 
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Észrevételek a sommás eljárásról szóló 
törvényjavaslatra, 1893. Felebbvitel egy-
oldalú kérelem esetében, Birtokbahelyezés 
esélyei, Nem méltatott bűncselekmények, 
Á cselédtörvény revisiója, 1895. A jogi 
ismeretek népszerűsítése, 1896. Az ügy-
védi kar szervezetéhez, A lopás tárgya, 
1897. A végrehajtási törvény 51. §-a); 
a Jövőben (1897. Értsük meg egymást, 
Bosszantó félreértés, Magyarázat, Haza-
árulás, Hamis logika, 1898. Szakadás volt-e? 
Szabadságot másoknak is); Die Weltben 
(1898. Ungarische Zeitungsstimmen, 1899. 
Ungarische Parlamentsautoritäten über 
die Judenfrage, 1902. Judenzoll und jü-
dische Wohlthätigkeit in Ungarn, Ist von 
unseren Gegnern Loyalität zu erwarten?); 
írt még vegyes tartalmú czikkeket Meride 
Független Hírlapjába (1879—80. Az illem), 
Szávay Gyula Győri Hírlapjába (1889— 
1890), az Ungarische Wochenschriftbe, az 
Österr. Wochenschriftbe, abrünni Jüdische 
Yolksstimmebe sat; a budapesti zsidó be-
tűkkel nyomtatott orthodox Alig. Jü-
dische Zeitung munkatársa. — Mun-
kái : • 1. Kosmopolitismus és a nationalis-
m s különös tekintettel a zsidóság jelen-
kori állására. Bpest, 1875. (Istóczy ellen 
írt röpirat.) — 1. Zion und Ungarn. 
Balázsfalva, 1897. (Nyomatott Nagy-Sze-
benben.) 

lippe, Ch. D., B ib l iographi sches Lexicon. 
Wien , 1899. LII. 307. 1. és a m. n. múzeumi 
k ö n y v t á r példányairól és Lasz Samu tanár 
s z í v e s köz lése . 

Rónay Jenő (kis-zombori), főispán, kir. 
tanácsos, R. János és ivándai Karácson 
Emília földbirtokos szülők fia,, született 
1854. április. 11. Kis-Zomborban (Toron-
tálm.); otthon, tanult és 1869-ben Szege-
den tett érettségi vizsgát; a papi tan-
folyamot a pozsonyi akadémián folytatta 
s 1874-ben nyert absolutoriumot és ezen 
év márcz. Hertelendy József Torontál-
megye főispánja kiadó-titkárának nevezte 
ki. 1876. márcz. 1. tett ügyvédi vizsgát; 
ekkor megyei aljegyző, később árvaszéki 

ülnök, helyettes szolgabíró, 1877. vár-
megyei alügyész s tiszt, főügyész lett. 
1878-ban önkéntesnek ment és 1879. 
okt. l-ig szolgált az I. cs. kir. Huszár-
ezrednél. 1880. ápr. török-kanizsai hely. 
főszolgabírónak, őszén főjegyzőnek vá-
lasztották. 1886. okt. a vármegye alispáni 
székét foglalta el; 1889. szept. a kir. 
tanácsosi czímet kapta. Az 1876. szegedi 
árvízkor helyettes szolgabírói minőség-
ben szolgált és 1879. az árvízi kir. biz-
tossági tanácsba is meghivatott. 1891. 
nov. 12. Torontátmegye főispánjává ne-
veztetett ki, 1895. decz. 18. a király a 
Pancsova város főispáni teendőkkel is 
megbízta. 1891 végén a felső-torontáli 
árvízmentesítési társulat ügyeit rendezte, 
azóta a társulat elnöke. A felső-muzslai 
telepítéseket ő létesítette. 1894-ben meg-
alakította a torontál - erzsébetfalvi és 
felső-muzslai két csatoló társulatot, me-
lyeknek szintén elnöke. — A M . Szemlé-
ben (1891. Byron, Ég és föld cz. mys-* 
teriumából a III. szín ford.). — Munkái: 
1. A vármegyei szervezeti szabályrende-
letek. Nagybecskerek; 1879. — 2. Beszéde 
Mária Terézia arczképének leleplezésekor 
a megyei székházban. U. ott, 1881. — 
3. A telepítésről. Nagybecskerek (1900). 

— 4. «Közepén az igazságU. ott, 
1905. (Ism. Budapesti Hirlap 231. sz.). 
— A 80-as évek elején a Torontál cz. 
politikai lap vezetését vette át. 

Torontál 1891. aov . 16. (Külön szám.) — 
Jegyzői Almanach 1893. 101.1. arczk. — Ország-
Világ 1897. 5. Sz. arczkép . — M. Nemzetségi 
Zsebkönyv. N e m e s Családok. Bpest , 1905. I . 
540. 1. 

Rónay Károly, jogi doktor, ország-
gyűlési gyorsíró, szül. 1863. ápr. 30-án 
Pesten; középiskolai tanulmányait ugyan-
itt végezte a kegyesrendiek gymnasiumá-
ban, a hol a Gabelsberger-Markovits 
rendszerű gyorsírást is tanulta; a gym-
nasium VI. osztályában első díjat nyert 
az írásversényen; a budapesti egyete-
men végzett jogi tanulmányokat és jog-

37* 



1159 Rónai—Rónaszéki 1160 

doktori oklevelet nyert. Közpályáját Buda-
pest székesfőváros szolgálatában kezdte, 
honnét azonban régi hajlama csakhamar 
a gyorsíráshoz vonzotta vissza, melynek 
1881-ben okleveles tanára, a mai orszá-
gos, akkor még «budapesti» magyar 
gyorsíró-egyesületnek pedig választmányi 
tagja lett. 1887. megalapította a Buda-
pesti Gyorsíró czímű szépirodalmi folyó-
iratot ; mikor évek múlva a szerkesztés-
től, egyéb elfoglaltsága miatt, vissza-
lépett, az egyesület alelnökévé válasz-
tották, mely állását ma is viseli. Markovits 
Ivánnak, a Gabelsberger rendszerű ma-
gyar gyorsírás megteremtőjének több évig 
bizalmasa és jobbkeze volt. 1887 óta 
az országgyűlési gyorsiroda tagja, de e 
mellett nagy előszeretettel foglalkozott a 
gyorsírás tanításával is ; évekig a refor-
mátus gymnasiumban, a Ludovica-Aka-
démiában sok ideig helyettesítette Mar-
kovits Ivánt, az 1891—92. iskolai év óta 
pedig a kereskedelmi akadémiában ta-
nítja a Gabelsberger-Markovits-rendszerű 
magyar és német gyorsírást. Ezenkívül 
több egyleti tanfolyamot is vezetett, rész-
ben ingyen, a gyorsírásnak a közönség 
körében való terjesztésére. Tagja a hon-
védségnek, mint szabadságolt állományú 
honvédhuszár hadnagy. Pestvármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja, majd 
a megye tiszteletbeli jegyzőjévé válasz-
tották ; választmányi tagja az országos 
tisztviselő-egyletnek, a «Nemzeti Szaloné-
nak. A humanisztikus Luiza-egyletet ő 
alapította hatodmagával. A szellemi mun-
kálkodás mellett előszeretettel hódol a 
sport minden ágának. Ügyes vívó és e té-
ren is számos versenyben győztes. — 
Czikke az Ország-Világban (1889. Gabels-
berger Xav. Ferencz). — Szerkesztette a 
Budapesti Gyorsíró cz. havi lapot 1887-
től 1895-ig Budapesten. 

Bricht Lipót, A budapesti kereskedelmi 
akadémia története. Bpest, 1896. 123. 1. — 
Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink és taná-
raik. Bpest, 1896. 17. 1. 

Rónai Mihály, fővárosi állatorvos, R. 
Fülöp pékmester és Bleier Lina fia, szül. 
1879. nov. 18. Egerben; középiskoláit 
Békésen és Gyulán végezte; ezután az 
állatorvosi főiskolára iratkozott be s 
1901. állatorvosi oklevelet kapott és ez 
időtől fogva a székesfőváros szolgálatá-
ban áll mint közvágóhidi állatorvos. — 
Czikkei 1902. óta a Hétben (beszélyek) 
és a Pesti Hírlapban (tárczák, 1905. nov. 
A baptista asszony stb.) ; ezenkívül mint 
a Vágóhídi Szemle munkatársa e lapba 
szakkczikkeket, az Állatorvosi Közlönybe 
állatorvosi társadalmi czikkeket is irt. — 
Munkája: Beethoven-kesergő egyebek. 
Bpest, 1903. (Rajzok, beszélyek.) 

31. Könyvészet 1903. és önéletrajzi adatok. 

Rónaky Kálmán, jogi doktor, Baranya 
vármegye árvaszéki ülnöke, szül. 1864. febr. 
17. Pécsett (Baranyam.). 1906-ban a vidéki 
hírlapírók egyesülete választmányi taggá 
választotta. — Czikkei a Fővárosi Lapok-
ban (1887. 257. sz. Az erdészeti egyesü-
let a múltban és jelenben); a Vasárnapi 
Újságban (1901. 25. szám. Ole Bull.); 
több czikket írt a pécsi lapokba. — 
Munkái: 1. Gőzmozdony az országúton. 
Pécs-drávai keskenyvágányú közúti gőz 
vonatú vaspálya. Pécs, 1885. (Különny. 
a Pécsi Figyelőből). — 2. A községi elöl-
járóság és a nép legszükségesebb tudni-
valói az állategészségügyi törvényből, 
kérdések-és feleletekben. U. ott, 1890.— 
3. A munkás lakásokról. U. ott, . . . . 
•— 4. A fényűzésről. U. ott, . . . . — 
5. A pécsi jótékony nőegylet óvó-intézete 
40 éves fennállásának ünnepségére. U. 
ott, 1900. — 1906. febr. Budapesten a 
régi képviselőházban felolvasást tartott: 
Arra alá Baranyában cz. 150 vetített 
képpel, Baranya vármegyéről és Pécs 
városáról. 

31. Könyvészet 1886., 1889. — Várady Ferencz, 
Baranya múltja és jelenje. Pécs, 1896.416. 1. 
— Pesti Hirlap 1906. 8. , 39. SZ. 

Rónaszéki Gusztáv, színész, szül. 1854-
ben ; színész lett 1871-ben és 27 év alatt 
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megfordult az ország majdnem minden 
városában; volt színlaposztó, igazgató, 
karmester, zenész, művezető, rendező, 
dramaturg ; játszott apát, hőst, szerelmest, 
szelest, komikust, intrikust, lyrikust, natur-
burschot és énekelt; jelenleg tagja a 
budapesti Vígszínháznak. — Czikkei a 
Színházi Évkönyvben (1881. Az én első 
szerepem); a Képes Családi Lapokban 
(1886. költ.); az aradi Alföldben (12. sz. 
Humor a színházban, 69. sz. 1896. 
Blaháné mint drámai színésznő); az 
Aradi Közlönyben (1896. 300. Karácso-
nyi visszaemlékezés, 1897. 24. sz. Csatár 
Győző). — Munkái: 1. Sarló Benedek a 
mennyországban. Humoros költői elbe-
szélés. Debreczen, 1889. (Ism. Fővárosi 
Lapok 8., 16. sz.). — 2. Asszonyok bűne. 
Fővárosi életkép 3 felv. dalokkal. Győr, 
1892. (Egyetemes Könyvtár 44. Első elő-
adása a budapesti Népszínházban 1889. 
április 4. Ism. Egyetértés 94. sz.). — 3. 
Bimbó-feslés Magánjelenet. Bpest, 1894. — 
Kéziratban: Tyukodi Lőrincz és famíliája, 
eredeti bohózat dalokkal 3 felv. (Először a 
budai színkörben 1889. júl. 22.); A betö-
TŐk, fővárosi népszínmű 3 felv., zenéje 
Barna Izsótól. (Először a budai színkör-
ben 1890. jún. 8.). 

M. Könyvészet 1892. — B. Virágh Géza, A 
magyar színművészet. Bpest, 1900. 117. lap. 
arczk. 

Ronchetti József, kéményseprő-mester, 
parancsnok és kerületi tűzfelügyelő Nyit-
rán, hol 1860-tól működött; 1863. aug. 
23. tornaegyesület alakítására kapott a 
várostól engedélyt; 1869. jan. 1. meg-
alapította a nyitrai önkéntes tüzoltó-tes-
tületet. Meghalt 1904. okt. 28. Nyitrán. 
— Munkája: A nyitrai önkéntes tűzoltó-
testület 30 éves története 1869—1899. 
Nyitra, 1899. (Németül: U. ott, 1899.). 

Vngarlănd. Rauchfangkehrer Fachblatt 1904 
11. 8Z. Nekr.) 

Ronchetti Oszkár, kéményseprő-mes-
ter, előbbinek fia, a nyitrai önkéntes 
tűzoltó-testület tagja 1890-től. — Szer-

kesztő-tulajdonosa volt azUngarländisches 
Rauchfangkehrer Fachblatt czímű havi 
közlönynek 1903 és 1904-ben, midőn a 
12. számmal decz. 3. megszűnt. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból . 

Rongé Kálmán Dognácskán (Krassó-
Szörénym.). — Munkája ; Die politische 
Erziehung der Nation, eine brennende 
Zeitfrage. Mahnruf an jeden Patrioten, 
nsbesondere Jan die erzieherischen Fak-
toren des Staates. Temesvár, 1875. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Ronkovits Dávid, bölcseleti és theol. 
doktor, a canon-jog tanára és szentszéki 
ülnök Nagyváradon.—Munkája: Theses 
cannonicae ex decretalibus D. Gregoriae 
Papae IX. & jure Hungarice depromtae... 
Praeside... propugnandas suscepit David 
U jvá ry . . . mense Nov. 28. anno 1771. 
M.-Varadini. 

A m. n. múzeumi könyvtár példány airó. 

Ronkovits Pál, növendék gyógyszerész, 
nagykikindai (Torontálm.) származású. — 
Munkája: A dárdanyról (stibium) és dár-
danykészítményekről (praeparata stibii). 
Pest, 1830. (Gyógyszeres Értekezések 1830-
ból. Kiadta Schuster János tanár XIV. sz.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Rorák Imre, bölcseleti doktor, főgym-
nasiumi tanár, szül. 1871-ben Túr-Tere-
besen (Ugocsam.); 1895. okt.-től a sza-
badkai fögymnasium helyettes, 1900, jan. 
1-től rendes tanára volt; tanári vizsgá-
latot 1899-ben tett a latinból és görög-
ből. 1900. aug. 7. megvált a szabadkai 
tanári állásától és azóta czeglédi állami 
főgymnasiumi tanár. — Elbeszéléseket 
írt a M. Szemlébe (1900). — Munkái: 
1. De vi ac natura participiorum Latino-
rum syntactica. Budapestini, 1898. — 
2. De imperio Cn. Pompei és 3. Pro A. 
Licinio Archia poeta cz. beszédeinek 
magyarázatokkal ellátott iskolai kiadásai 
a vallás- és közoktatási minisztérium 
által aprobatiót nyertek. — Ünnepi be-
szédet mondott Szabadkán 1901. márcz. 
15. a nemzeti casino ünnepén és 1901. 
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deczember 2. ugyanott a Vörösmarty-
emlékünnepségen. 

Szabadkai sz. kir. város községi főgymnasium. 
Értesítője 1896. 127. , 1901. 97. 1 .1902 . 69. 1 . — 
Vajda N é v k ö n y v e . G y ö r , 1900. 195. l a p . — 
Gzeglédi főgymnasium Értesítője 1901. 74., 1904. 
45 . 1. 

Rosa Ferencz, remete szent Pál-rendi 
szerzetes. — Kézirati munkája a buda-
pesti egyetemi könyvtárban: Postulata 
almae provinciáé Hungáriáé ord. s. Pauli 
primi eremitae, authoritate apostolica in 
specialem provinciám erectae die 17. 
mensis Apr. a. 1701. Conscripta . . . 4rét 
23 levél. 

A budapesti m. k. egyetemi könyvtár kézira-
tainak Czimjegyzéke. B p e s t , 1889. I . 77. 1. 

Rósa Ferencz, orvosdoktor, encsi (Aba-
ujm.) származású. — Munkája: A haj-
ápolásról. (Orvostudori értekezés). Buda, 
1839. (Latin czímmel is). 

Rupp, B e s z é d , 161. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . 

Rósa Ferencz, jogi doktor, ügyvéd, 
R. Kálmán, jogi doktor és kir. ítélőtáblai 
biró fia, szül. 1869. nov. 21. Szegeden, 
a hol a gymnasiumi tanulmányait vé-
gezte, a jogot a budapesti egyetemen 
hallgatta. 1892. decz. 24. jogi doktori, 
1895. márcz. 12. ügyvédi oklevelet nyert ; 
mely időtől kezdve Budapesten foly-
tat ügyvédi gyakorlatot. — Czikkei az 
Ügyvédek Lapjában (1897. A váltótör-
vény 102. §-ához, A kézfizetői kezesek 
egymáshozi viszonya, Tulajdonjog-e a 
közszerzeményi jog ? 1898. A biztosítási 
szerződések perfekciója, különösen az 
ajánlat, A biztosító-társaság felelőssége 
ügynöki ténykedésre, 1900. A biztosítási 
novella tervezete, Törvényjavaslat a 
biztosítási magánvállalatokról); a Jogban 
(1897. A contradictorius eljárás); a Jogtud. 
Közlönyben (1898. Kárbiztosításból eredő 
kötelezettségek elévülési ideje, 1899. A 
viszontbiztosító kártérítési kötelezettségé-
nek tartalma és terjedelme, 1900. A biz-
tosítási ügynökök jogköre, 1901. A biz-

tosítási jog néhány kérdése, 1902. A biz-
tosítási összegnek a kedvezményezett 
által mikor és mennyiben perelhető stb.); 
a Pester Llloydban (1899. 305. sz. A 
biztosítási törvény revisiójához); a Biz-
tosítási Évkönyvben (1900. A biztosítási 
feltételek jogi természete); a Magyar 
Közéletben (1902. A codificatio elő-
készítése a judicáturába). — Munkái: 
1. A váltótörvény (1876. évi XXVII, 
törvényczikk) és váltóeljárás (1881. 
november 1. 2851. sz. kelt igazságügyi 
rendelet) a m. kir. curia birodalmi keres-
kedelmi főtörvényszék elvi jelentőségi 
határozataival commentálva. Budapest,. 
1898. — 2. Fejtegetések a biztosítási jog 
körébői. U. ott, 1900. — 3. A magyar 
biztosítási törvénykönyv magyarázata. * 
U. ott, 1902. — 4. Ujabb fejtegetések a 
biztosítási jog köréből. U. ott, 1902. 
(Különny.) — 5. Bíróilag nem érvénye-
síthető követelések váltói fedezete . . . U. 
ott, 1902. (Különny.) — 6. A magyar 
általános polgári törvény tervezetének 
közgazdasági jelentősége. U. ott, 1903. — 
7. A biztosítási szerződésről szóló német 
törvénytervezet főbb alapelvei különös 
tekintettel a magyar kereskedelmi tör-
vényre és a magyar joggyakorlatra. U. 
ott, 1905. (Jogászegyleti Értekezések 239. 
sz.) — Szerkeszti a Magyar Jogász Újsá-
got 1902 óta Budapesten (Barna Ignácz. 
ítélőtáblai bíróval együtt). 

JU. Könyvészet 1897., 1900., 1902—1905. é s 
ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Rosa György Konstantin, orvosdoktor, 
szül. Monastirban, azonban már hat éves 
korában Temésvárra került, hol rokonai 
nevelték és középiskoláit ott, az orvosi 
tanfolyamot pedig Pesten és Bécsben vé-
gezte. 1837-ben gyakorló-orvos volt Ora-
viczánr majd Temesvárt városi főorvos 
lett. Tizennégy nyelven beszélt. Meghalt 
ugyanott 1847-ben. — Munkái 1. Un-
tersuchungen über die Romanier oder 
sogenannten Wlachen, welche jenseits 
der Donau wohnen; auf alte Urkunden 
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gegründet. Pesth, 1808. (Német és görög 
czímmel és szöveggel. Rézmetszettel. Ism. 
Annalen der Literatur. Wien, 1810. II. 
398. 1.). — 2. Maestria ghioyăsirii româ-
neşti. Buda, 1809. (Görög és rumén 
nyelvről való ismeretek.) — 3. Disser-
tatio inaug. medica de luxu in medica-
mentis, ejus fontibus et damno. Viennae, 
1812. 

Szinnyei k ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iogr . 
— Enciclopedia R o m a n a III. 232., 844. 1. — 
A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és 
Zászló J. jegyzetei . 

Rósa János Ferencz, orvosdoktor, 
jászberényi származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. praeceptionibus chi-
rurgicis de hysteritide adjunctis on&er 
vationibus chirurgicis et thesibus. Budae, 
1782. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rósa Lajos kunhalmi), kir. tanácsos, 
a budapesti m. kereskedelmi és ipar-
kamara és az I. budapesti gőzmalom-
részvénytársaság elnöke, a nemzetgazda-
sági érdekek előmozdítója, szül. 1807. 
ápr. 1. Kassán (Abaujm.) Meghalt 1891. 
j un. 12. Bpesten 84. évében. — Munkája: 
Az 1867. párisi világkiállítás. Pest, 1868. 
(Közlemények a földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi magyar kir. miniszté-
rium köréből I. 2.). 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e -
tésnapjai . P o z s o n y , 1846. 35.. 1. — Szinnyei 
k ö n y v é s z e t e . — Moenich- Vutkovich, M. í r ó k 
112. 1. és gyászjelentés. 

Rosa Pál, a bázeli egyetem hallgatója, 
körmöczbányai származású. — Mun-
kája : Gnomologiae Demosthenicae Grae-
colatinae. Tomus quintus et ultimus, 
Vlpiani rhetoris obseruationes oratoricae 
ex XVIII, quas is enarrauit, Demos-
thenis orationibus . . . Basiliae, 1570. 

Zeitschrift voi} u n d für Ungarn I . 1802. 
189. 1. — Szabó-Hellebrant, [Régi M. K ö n y v t á r 
III . 1. rész 175. 1. 

Rósai Antal Bécsben. — Következő 
munkájára: A kathölikus rossz szoká-

soknak képes tárja, előfizetesi felhívást 
adott ki. . . 1 

)I. Musa 1787. 38. Sz. 302— 304.1. — Kazinczy 
Ferencz levelezése. B p e s t , 1890. I . 402 . , 586. 1. 

Rosas Antal, orvosdoktor, szül. 1791. 
decz. 30. Pécsett (Baranyam.), hol atyja 
megyei hivatalnok volt; R, szülei korán 
elhaltak ; a gymnasiumot szülővárosában 
látogatta; 1806-ban Pestre jött, hol az 
egyetemen a bölcseletet és orvostudomá-
nyokat hallgatta; 1811-ben Bécsbe ment, 
hol tovább képezte magát a szemészet 
és szülészetben és 1814-ben orvosdoktori 
oklevelet nyert; 1815-ben a Kern veze-
tése alatt levő sebész-műtő-intézetbe lé-
pett és 1816-ban a sebészeti oklevelet is 
megszerezte ; még ugyanazon évben 
mint másodorvos a bécsi közkórházban 
működött, majd Beer alatt a szemészeti 
klinika assistense lett; miután a sze-
mészetből. a szükséges vizsgát letette, ki-
nevezték a páduai egyetemre a szemészet 
tanárának, hol saját költségén szemészeti 
kórházat alapított. 1821. febr. a bécsi 
egyetem szemészeti tanszékét nyerte e l ; 
a szemészeti klinikát ezer kötet könyv-
vel és felszerelési eszközökkel látta el ; 
az erlangeni, heidelbergi és boroszlói 
orvos-természettudományi társulatok tag-
sággal tisztelték meg ; 1837-ben birodalmi 
nemességgel tüntették ki., Meghalt 1855. 
máj 31. Bécsben. — Czikkei -a Mediz. 
Jahrbücherben (1842. XXXII, Kurzgefasste 
Geschichte der Wiener Hochschule im 
allgemeinen und der medizin. Fakultät 
insbesondere); az Oesterr. Med. Jahr-
bücherben (1846. Uebersicht der oesterr. 
Monarchie im Jahre 1843.). — Munkái: 
1. Dissertatio inaug. medico-chirurgica, 
quae rejecta fistulae lacrymalis idea, 
veram fistulae sacci lacrymalis notionem, 
etsanandi methodum, excepta occluri duc-
tus nasalis operatione, proponit. Viennae, 
1814. — 2. Breve saggio sulľ ottalmia, 
che negli anni 1822. e 1823 regno nel 
J. R. regimento italiano nr. 13. ď In-
fanteria barone di Wimpffen. - Venezia, 
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1824. (Német fordításban is megjelent a 
Mediz. Jahrbücher d. österr. Staates II. 
és III. kötetében). — 3. Handbuch der 
theoretischen und praktischen Augen-
heilkunde. Wien, 1830. Három kötet. — 
4. Lehre von den Augenkrankheiten zum 
Gebrauche für praktische Aerzte, Wund-
ärzte, wie auch zur Benützung als Leit-
faden beim klinischen Unterrichte. U. 
ott, 1834. 

Haas, Baranya. Pécs, 1845.344.1.— Wurzbach, 
Biogr. Lexikon XXVI. 343. 1. — Szinnyei 
Könyvészete. 

Rosea Péter, görög-keleti rumén fő-
gymnasiumi torna-tanár, szül. 1863. júl. 
17-én Nagyszebenben, a hol középiskolai 
tanulását az ág. evang. gymnasiumban 
kezdte és a brassói rumén főgymnasium-
ban 1883-ban végezte. A theologiát Nagy-
szebenben, a bölcseletet Budapesten és 
Bécsben hallgatta. 1892 óta a brassói 
rumén főgymnasium torna-tanára és 
1898-ban nyert Budapesten torna-tanári 
oklevelet.— Munkái: 1. Despre jocurile 
de băieţi. Brassó, 1899. (Gyermekjáté-
kokról.) — 2. Cestiunea locului de patinat 
pentru şcolari. U. ott, 1899. (Anuarul 
XXXV. A korcsolyázó térről tanulók 
számára.) 

Vajda Emil, N é v k ö n y v 45. 1. — Barseanu, 
Istoria. Brassó, 1992. 596. 1. és Zászló J. 
jegyzetei . 

Rosea Remus Eusebius, jogi doktor, 
szent Bazil-szerzetes, született 1860-ban 
Nagyszebenben görög keleti vallású szü-
lőktől ; a gymnasiumot és theologiai 
tanulmányokat Nagyszebenben, a jogot 
ugyanott és Budapesten hallgatta, a hol 
jogi doktor lett. Tanulmányainak befejezte 
után Román Miron nagyszebeni érsek 
titkára, azután seminariumi tanár, később 
az intézet igazgatója lett, a hol jelenleg 
is működik. 1899-ben a hodosbodrogi 
zárdában a rumén bazilikánusok rend-
jébe lépett és Eusebius nevet vett fel. 
Az érseki főegyházmegyének és a nem-
zeti egyházi congressusnak tagja. — A 

nagyszebeni Enciclopedia Romanába egy-
háztörténelmi czikkeket í r t ; ezenkívül 
több czikket írt a hazai rumén lapokba. 
— Munkái: 1. Lexiconul eomunelor 
bisericesci din archidiecesa gr.-or. rom. 
a Transilvaniai. Sibiiu, 1894. — 2. 
Divorţul în biserica orthodocsă răsări-
teană şi cea romano catholica. U. ott, 
1897. (Házassági elválás a keleti és nyu-
goti egyházban. Progr. XIII. a instit. 
teol.-ped. din Sibiiu.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból 
és Zászló J. jegyzete i . 

Rosemann Pál, orvosdoktor, Baja vá-
ros főorvosa. — Czikkei a Bajai Köz-
lönyben (1860. 4. sz. Baja városának 
közegészségi viszonyai az 1859. évről, 
21. sz. Néhány szó a remete szent Pál-
ról czímzett bajai kórházról). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Rosen Sándor, hírlapíró, szül. 1843. 
márcz. 7. Sopronban ; kezdetben a bécsi 
és budapesti hírlapok parlamenti tudó-
sítója volt, később szépirodalmi és sziné-
szeti czikkeket írt. Több évig Laube 
Henrik dramaturgiai segédje volt a bécsi 
Stadttheaternél, egyidejűleg a Nordmann 
által szerkesztett N. Illustrirte Zeitung 
szerkesztőségében működött; 1878 óta 
azonban csaknem kizárólag a politikai 
hírlapírói pályán működik és munkatársa 
a bel- és külföldi hírlapoknak; egy-
szersmind tagja a bécsi külügyminisz-
térium irodalmi osztályának. — Czikke a 
Hazánkban (1894. 109. sz. A színész 
mint ember). — Munkái többnyire for-
dítások és színművek átdolgozása, többek 
közt megjelentek és előadattak: Die 
einzige Tochter, Vor dem Frühstück, 
Consilium Facultatis (mind gróf Fredro 
Sándor vígjátékai); továbbá Die Nervösen 
(Sardou és Barriéretől); végre Toldy 
István Cornelia czímű színművének for-
dítása. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien. 
Wien, 1893. 1. 460. 1. 
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Rosenauer Károly, ág. ev. gymna-
siumi tanár, R. Lajos és Nadeja Johanna 
fia, szül. 1843. deczember 18. Besztercze-
bányán, a gymnasium I—III. osztályát 
u. ott, a többit Sopronban végezte 1862. 
júl. 2., Pozsonyban theologus volt 1862-
ben, azután Berlinben 1863—64., Hallé-
ban 1864—65., Tübingenben 1865-66. 
tanult. 1868-ban rendes tanárnak válasz-
tották a beszterczebányai ág. ev. gym-
nasiumban, hol a nyelveket és termé-
szetrajzot tanította. 1869. október 28. 
tanári oklevelet nyert a class, philolo-
giából és hellen—római történélemből. 
Meghalt 1881-ben. — Programmérteke-
zései a beszterczebányai ág. ev. gym-
nasium Értesítőjében (1877. Hérodotosz 
nyelve összehasonlítva az attikai nyelv-
vel és Homérosz nyelvével, ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1878., Értesítő 1878. A 
beszterczebányai ág. hitv. evang. egyház-
község története, befejezetlen). — Mun-
kája : A beszterczebányai á. h. ev. gym-
nasium története. Beszterczebánya, 1876. 
(Különnyomat a gymnasium 1875. és 
1876. Értesítőjéből. Ism. Balogh, M. Prot. 
Egyh. történelem irodalma. Debreczen, 
1879.) 

Felsmann, Fö- és középtanodai Névkönyve . 
B p e s t , 1873. 32. i . — Prot. Egyh. és Iskolai 
lap 1881. 7. sz. (Nekr.) és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányaiból. 

Rosenauer Lajos, fürdőtulajdonos 
Borosznón (Zólyomm.). — Munkája: 
Borosznó gyógyfürdő, Beszterczebánya 
1901. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 
Rosenauer Mihály, ág. ev. lelkész, 

szül. 1851. máj. 3. Medgyesen; tanult 
1860—68-ig szülővárosa főgymnasiumá-
ban ; theologiai tanulmányok végett a 
lipcsei, heidelbergi és berlini egyeteme-
ket látogatta. Hazájába visszatérve alkal-
mazást kapott 1871-ben a szász-régeni 
reál-gymnasiumban; de már 1872-ben 
áthelyezték a leányiskolához és 1876-ban 
szülővárosa gymnasiumához. 1899 óta 

telkész Paratélyban (Nagy-Küküllőm.). — 
Programmértekezése a medgyesi ág. ev. 
főgymnasium programmjában (1886. 
Studien zur Kritik ungarischer Geschichts-
quellen für die Zeit Stephans des Hei-
ligen). — Munkája : Katalog der Lehrer-
Bibliothek des evang. Gymnasiums A. 
B. in Mediasch. Hermannstadt, 1892—93. 
Két rész. (4904 könyvczím közt négy 
magyar). 

Trausch-Schuller Schriftsteller-Lexikon IV. 
364. 1. 

Rosenbacher FerenczT bölcseleti dok-
tor, kegyes tanítórendi áldozópap és 
tanár, R. Ferencz és Poór Zsuzsána fia, 
szül. 1758. okt. 18. (keresztelés) Diós-
Patonyban (Pozsonym.), 1778. okt. 28. 
Trencsénben lépett a rendbe, 1781—84. 
a váczi Theresianumban tanított, 1785— 
1789. a grammatikai osztály tanára volt 
Debreczenben, 1789—91. theologiát tanult 
a pesti egyetemen. 1790. okt. 24. áldozó-
pappá szentelték ; gymnasiumi tanár volt 
1791—92. Rózsahegyen; 1793. nevelő a 
gróf Pálffy-családnál, 1794. a növendék-
tanulók felügyelője Bécsben ; 1795—96. 
a kőszegi gymnasiumban a humaniórák 
1. oszt. tanára, 1797—99. ugyanaz Nagy-
Kanizsán, 1799. a kolozsvári rendház 
aligazgatója, bölcseleti helyettes tanár és 
hitszónok, 1800—1802. ugyanott a böl-
cselők és jogászok helyettes tanára, 1803. 
a mennyiségtan tanára Váczon, 1804—6. 
Debreczenben német hitszónok, 1808—16. 
Beszterczebányán német hiszónok, 1807. 
Nagy - Károlyban helyettes hitszónok, 
1816—1817. ugyanaz Szent - Györgyön, 
1818-ban nyugalomba vonult Privigyére, 
1819—20. ugyanott a III. grammatikai 
osztály tanára, 1821—22. vice-rector és 
lekiatya Kis-Szebenben, hol 1822. július 
hó 13-án meghalt. — Munkái: 1. Ode 
admodum reverendo ac doctissimo viro 
Emerico Perczel dum collegii Debre-
czinensis piarum scholarum rector 4-ta 
Januarii 1787. delectus est. Hely n. — 
2. Carmen, sive gratulatio Francisco Xav. 



i m Rosenbaum—Rosenberg 1172 

Kalatay cum Magno-Yaradinum renun-
ciatus esset. A. 1788. — 3. Egregio viro 
Georgio Tokody applausus de collato in 
regióne Magno-Varadinensi litteraria sup-
remi praesidis dignitate anno 1788. — 4. 
Victoria Laudoni celebrata 1788. (Költ.) 
— 5. Triambeutica Pannoniae victricis 
VnDIqVe CVM FeLIX resonat Victoria 
PVgnas. A. F. R. e S. P. (1789.) — 6-
Örvendetes lantocska, mellyel a t. n. 
Pozsony vármegye gyöngyképét viselő 
koronaőrző vitézséget Budára való pom-
pás jövetelekor megtisztelé. Pest, 1790. 
— 7. Gyászos lant, a mellyel Kasznits 
Józsefnek a pesti kegyes oskolák tanító-
jának 27-dik febr. 1790-ben történt halá-
lát kesergi. U. ott, 1790. — 8. Pia vota 
ad summos reflorescentis ecclesiae Pan-
nonicae pontifices. Cum ante regni comitia, 
de receptione seminariorum conclusuri in 
domo primatiali principis cardinalis et 
archiepiscopi die 30. Maj i convenirent. 
Humillime oblata Pestini 1790, U. ott. — 
9. Öröm-ünnepi prédikátzió, melly a 
tekéntetes nemes Thúrócz vármegyebéli 
tekéntetos státusokhoz és rendekhez 
mondat ta to t t . . . midőn a második Leo-
pold császárért,. a mi felséges koronás 
király urunkért isteni-háladás pompás 
ünneplése tartatott Sz.-Mártonban Karát-
sony hav. 6. napján 1790. esztendőben. 
Beszterczebánya, 1790. — 10. Magyar 
világ, az az mostani török háborúban 
vitézlő nagylelkű magyaroknak emléke-
zetek, mely a hazatért szentséges koroná-
nak históriájával egybefoglaltatott. 21. 
Mártii 1790. U. ott. — 11. Versek, 
melyeket t. n. fehérvármegyei korona 
őrző vitézségnek ajánlott. Hely. n. 
1790. — 12. Kisdedekhez alkalmaz-
tatott magyar grammatica. Parvulis 
accommodata hungarica grammatica. U. 
ott, 1792. — 13. Ünnepi prédikátzió. 
mellyet a ditső Szent Istvánnak magyarok 
első keresztyén királlyának pompás in-
nepe alkalmatosságával tartott Bécsben 
24-dik aug. 1794-ik eszt. (Bécs). — 14. 

Carmen adserenissimum caesareo-regium 
principem archi-ducem Austriae regni 
Hungáriáé palatinum Dnum Josephum... 
dum has oras adire ac Debrecinum venire 
dignaretur obtulit . . . die et anno quo 
Caesare FranCIsCo his MoDerapt est 
Fráter In oris. Debrecini (1805). — 15. 
Ode ad Dnum Georg. Tokody cum in 
Magno-Varadinensi districtu regius schola-
rum ac stydiorum pro-director renuncia-
retur. Hely és év n. 

M. Hírmondó 1792. I I . 615. 1. — Horányi, 
Scriptores piarum scholarum. Budae , 1809. 
I I . 593. 1. — Ponori Theurewk Józef, K e r e s z -
t e sy Józse f . P o z s o n y . 1844. 15. 1. — Ballagi 
Géza, Pol i t ikai irodalom Magyarországon 
1825-ig. Bpest , 1888. 314., 433. 1. — Petrik 
Bibl iogr . — J a n k o v i c h Miklós Bibl iogra-
phiája (kézirat a m. tud. Akadémia l evé l -
tárában) és a budapest i kegyes tan i tó rendház 
j e g y z ö k ö n y v é b ő l (Rulla) Csaplár B e n e d e k . 

Rosenbaum Bernát, orvosdoktor, jeni-
kovi (Csehország) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. politico-medica 
de educatione liberorum. Pestini, 1844. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rosenbaum Károly, tanító. — Mun-
kái : 1. Útmutatás a latin olvasásra és 
latin olvasmányok a főtanodák haszná-
latára. Šoprony, 1861. — 2. A magyar 
és német nyelv alaktani egybevetése és 
a nyelvtan legszükségesebb szabályai az 
elemi tanodák használatára. 3. kiadás. 
Kőszeg, 1875. 

Petrik Könyvésze te . 

Rosenberg Gyula, jogi doktor, ügyvéd 
és volt 'országgyűlési képviselő, szül. 
1856. szept. 12. Kis-Czellben . (Vasm.); 
középiskolai tanulmányait a szombat-
helyi főgymnasiumban kezdte és Győrött 
végezte, a jogot a budapesti s külföldi 
egyetemeken hallgatta. Specialis tanul-
mányainak tárgyát a tengeri jog képezte. 
1877-ben nyert jogi doktori, 1880-ban 
pedig ügyvédi oklevelet. Ezen idő alatt 
egy évig Vasmegye t. aljegyzője volt. 
1881-ben Budapesten ügyvédi irodát nyi-
tott s nemsokára az Adria m. kir. tenger-



1173 Rosenberg 1174 

hajózási részvénytársaság jogtanácsosa 
lett, majd 1891. ugyanezen társaság igaz-
gatójává választatott s ilyen minőségben 
működik jelenleg Budapesten, hol még 
néhány más intézet igazgatója s jogtaná-
csosa. Nagy feltűnést keltett gr. Batthyány 
Istvánnal 1885-ben Temesvárott vívott 
párbaja, mely, miatt kilencz havi állam-
fogházra ítéltetett; azonban ezen büntetés 
királyi kegyelem útján három havi állam-
fogházra változtattatott át. Vasmegyében, 
hol mint oda való földbirtokos a törvény-
hatóságibizottság tagja, 1892-ben anémet-
ujvári kerület képviselőjévé választatott 
szabadelvűpárti programmal. A közgazda-
sági bizottság tagja és később ennek 
jegyzője és a zárszámadási bizottság tagja 
volt és e minőségeiben mint több fontos 
törvényjavaslat előadója szerepelt. 1896-
ban ugyancsak a német-ujvári kerületben 
újólag szabadelvűpárti programmal kép-
viselővé választatott. 1901-ben ugyané 
kerületben kisebbségben maradt Simonyi-
Semadam Sándor néppártival szemben 
és csak 1902-ben jutott ismét a képviselő-1 

házba, a mikor Tisza Kálmán halálával 
az abrudbányai kerület megüresedett. A 
delegatiónak több évig volt tagja; az 
utolsó delegatiók alatt a tengerészeti al-
bizottság előadójaként szerepelt. Az abrud-
bányai kerület 1905-ben egyhangúlag ismét 
képviselőjévé választotta. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Zichy-Delestye, Magyar zsidók a millenin-
mon. Bpest 1896. 71.1. arczk. — Sturm. Albert, 
Országgyűlési Almanach 1897. 331. 1., 1905. 
371. 1. — Vasárnapi Újság 1902. 50. Sz. a r c z k . 

Rosenberg Henrik, izraelita elemi-is-
kolai főtanító Budapesten. — Czikke a 
Néptanítók Lapjában (1868. A népiskola-
ügy Éj szak-Amerikában). — Munkái; 1. 
JJjholdi és szombati muszafimakönyv a 
pesţi izraelita hitközségi leányiskola szá-
mára. Pest, 1866. (Zsidó-magyar szöveg). 

2. Dalfüzér az izraelita népiskolák 
számára. U. ott, 1867. Két rész. (Alsóbb 
oszt. számára. Mintafüggelék a magyar 

és német ABC-köny vhez. 2. rész. Felsőbb 
oszt. számára). 

Lippe, Ch. D., Bibliographisches Lexikon. 
Wien, 1881. I. 399. 1. — Petrik Könyvészete . 

Rosenberg József. L. Roboz. 
Rosenberg Károly, jogi doktor, ügy^ 

véd Aradon. Az aradi Alföldnek munka-
társa volt. — Munkái: 1. Az esküdtek 
útmutatója. Az esküdtszéki intézménynyel 
szoros kapcsolatban álló, az esküdtbiró-
ságokról szóló 1897 : XXXIII., a bűnvádi 
perrendtartásról rendelkező Î1896: évi 
XXXIII. t.-c., a bűnvádi perrendtartást 
életbeléptető 1897: XXXIV, törvények 
nyomán, az indokolások és a vonatkozó 
rendeletek figyelembevételével. Buda-
pest, 1899. — 2. A rendőrség az ú j 
bűnvádi perrendtartásban. A rendőri ható-
ságok, a csendőrség, a törvényhatósági 
rendezett tanácsú városi és a községi 
rendőri hatáskörrel bíró hatóságok és 
hivatalok, nevezetesen a községi elöljáró-
ságok és a rendőri közegek kézikönyve. 
Az 1896: XXXIII, és az 1897: XXXIV, 
t.-cz. alapul vételével, az indokolások 
nyomán, úgy a vonatkozó ministeri rende-
letek felhasználásával. U. ott, 1900. (Ism. 
Vasárnapi Újság 7. sz.). 

N. Könyvészet 1899. é s 1900. 

Rosenberg Lipót, az aradi izraelita 
hitközség jegyzője. —• Munkája: Das 
Gesetz vom Jahre 1848 und die Gleich-
berechtigung der Juden in Ungarn. Pest, 
1861. — Szerkesztette s kiadta a Jahrbuch 
für die israel. Gemeinden in Ungarn. 2. 
Jahrgang 1860—61. Pesten és szerkesz-
tette az Arader Zeitung cz. napilapot 
1873-ban félévig, mikor a lap megszűnt. 

Lakatos Ottii, Arad története. Arad, 1881. 
III. 106. 1. — Lippe Ch. D., Bibliographisches 
Lexikon. Wien, 1881. 399. 1. 

Rosenberg Sámuel, rabbi. — Munkája: 
Der Tag des Todes ist besser als der 
Tag der Geburt. Leichenrede am 
Sarge des . . . Abraham Franki, gehalten 
am 4. Sept. 1860. Pest, 1860. 

Petrik Bibliogr. . 
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Rosenberg Sándor, bölcseleti doktor, 
főrabbi, szül. 1844-ben Makón, a gym-
nasium négy alsó osztályát Nagyváradon 
járta, hol a magyar nyelvben jártasságot 
szerzett, a felsőbbeket Bécsben, a bölcse-
letit Lipcsében tanulta; utóbbi helyen 
nyert bölcseletdoktori oklevelet. 1868-ban 
visszatérve, a nagyváradi magyar-zsidó 
hitközség templomában magyar próba-
szónoklatát tartotta, melylyel azonnal a 
hitszónoki és később a rabbi állást meg-
szerzé. Nagyváradon majdnem tíz évig 
működött mint a magyar-zsidó hitközség 
lelkésze. 1876-ban a kaposvári izr. hit-
község hívta meg főéabbijának ; 1895-ben 
Aradra ment főrabbinak. Arad sz. kir. 
város törvényhatósági bizottságának tagja. 
— Czikkei az Izraelita magyar irodalmi 
társaság Evkönyvében (1895. Rövid el-
mélkedés az ó-héber irodalomról össze-
hasonlítva az ó-göröggel, A zsidók nyelve, 
1901. A bibliai és a görög világteremtés-
monda) stb. — Munkái: 1. Die mosaische 
Echtheit der Königsurkunde in Deutern. 
17; 15—20. Eine geschichtliche-theolo-
gische Studie. Halberstadt, 1867. (Doktori 
dissertatio.) — 2. Gyászbeszéd br. Eötvös 
József halálára. Nagyvárad, 1871. — 3. 
Gyászbeszéd Lőw Lipót szegedi főrabbi 
halálára. U. ott, 1875. — 4. Gyászbeszéd 
Deák Ferencz halálára. U. ott, 1876. — 
5. Das Judenthum und die Nationalitäts-
idee. Kaposvár, 1885. (Különnyomat a 
Wissenschaftliche Blätter der Mendel-
sohn-Stiftung. Frankfurt, 1883—1884. 
cz. folyóiratból.) — 6. A zsidó és keresz-
tény között polgárilag kötött házasfrigy-
nek megáldása a zsinagógában. Theolo-
giai értekezlet. Bpest, 1895. 

Jf. Könyvészet 1895. — Radó Károly, A r a d 
sz. kir. város törvényhatósági tagjainak 
Almanachja. Árad, 1904. 159. 1. arczk. 

Rosenberg Zsigmond, orvosdoktor, 
pozsegai (Slavonia) származású. — Mun-
kája: Aquae soteriae Daruvarienses. Disser-
tatio inaug. medica. Pestini, 1837. 

Szinnyei Könyvészete. 

Rosenfeld Henrik, rabbi, főgymnasiumi 
éspolgáriiskolai hittanár Baján. — Munkái : 
1. Rendszeres héber nyelvtan. Paks, 1900. 
(Ism. M. Zsidó Szemle). — 2. Gyász-
beszéd dr. Naschér Simon volt berlini 
rabbi fölött a bajai hitközség és szent-
egylet által 1901. júl. 25. rendezett teme-
tésen. Baja, 1901. — 3. Gyászbeszéd 
Rosenberg Mór bajai hitközségi elnök 
fölött a bajai hitközség és szent-egylet 
által 1901. szept. 13. rendezett temetésen. 
U. ott, 1901. 

A m. D. múzeumi könyvtár példányairól. 

Rosenfeld János Frigyes. L. Czekelius. 

Rosenfeld József. L. Rózsay. 
Rosenfeld Károly Lajos. L. Czeke-

lius. 
Rosenfeld Mór. — Munkája: Idyllion 

honoribus rev. patriš Constantini Esch-
ner, occasione onomasticae oblatum a II. 
humanitatis alumnis. Pestini, 1827. 

Petrik Bibliogr. 

Rosenfeld Mór Temesvárt. — Mun-
kája : Emléklap Temesvár szab. kir. vá-
ros centennarium ünnepélyéhez. Temes-
vár, 1882. (Német czímmel és szöveggel 
is.) — Szerkesztette a Zeitschrift für 
Hausfrauen cz. félhavi lapot Literarische 
Beilageval 1881. jan. 1-től Temesvárt, 
de mindössze csak hat száma jelent meg. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Berkeszi István, 
A temesvári könyvnyomdászat és hírlapiro-
dalom története. Temesvár, 1900. 94. 1. 

Rosenfeld Zsigmond. — Munkája: 
Ifjúkori bűnök. Nagy-Károly, 1898. (Köl-
temények.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rosenich Lukács Jakab, bölcseleti 
doktor, a pesti egyetem bölcseleti kará-
nak bekebelezett tagja, szent Benedek-
rendi szerzetes-tanár, szül. 1784. márcz. 
20. Fülesen (Sopronm.); 1803. nov. 5. 
lépett a rendbe s 1808. aug. 23. misés-
pappá szenteltetett fel; lelkész volt 1808— 
1810-ig Aszófőn, 1810—11-ig Kis-Czell-
ben, hitszónok 1811—1812. Phalmán, 
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1812—13. gymnasiumi tanár, 1813—14. a 
bölcselet tanáraarendnövendékeinél Győ-
rött, 1814—17. az egyetemes és magyar 
történelem tanára a rend növendékeinél, 
1817—30. ugyanazon tantárgyak tanára 
a pozsonyi akadémián; 1830-tól lelkész 
Szent-Iványban, hol 1835. júl. 28. meg-
halt. — Munkái: 1. Summaria intro-
ductio in historiarum Studium quam in 
usum auditorum suorum elucubravit. 
Posonii, 1827. — 2. Históriáé regni 
Hungáriáé compendium, quod in usum 
auditorum suorum concinnavit: U. ott, 
1828—29. Két kötet. — 3. Históriáé 
regni Hungáriáé compendium, quod in 
usum praelectionum suarum concinnavit. 
Fasciculus I. Gontinens introductionem 
et praecipuos regni gentisque hunga-
rae vicissitudines, a prima ejus memo-
ria, usque invectam religionem christia-
nam, et regiam dignitatem. U. ott, 1828. 
(A 2. számú munka első részéből külön-
lenyomat.) 

A pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára 
1880-ra. Szombathely, 1880. 94. 1. — Ortvay 
Tivadar, Száz év egy hazai főiskola életé-
ből. Bpest, 1884. 161. 1. — Petrik Bibliogr. 

Rosenits Vitus, Jézus-társasági áldozó-
pap, szül. 1726. máj. 20. Brodersdorfon 
(Esztergomm.) és 1744. nov. 4. Budán 
lépett a rendbe ; Kassán hallgatta a theo-
logiát, majd magyar hitszónok volt és öt 
évig a szépliteratura tanára. 1773 után a 
plébánia segédlelkésze volt Komárom-
ban. Meghalt 1794-ben Pozsonyban. — 
Munkája: Panegyrieus D. Ivoni dictus. 
Tyrnaviae, 1757. 

Stoeger, S c r i p t o r e S 306. 1. — De Backer-

Sommervogel, Bibliothéque - Bibliogr. VII. 
138. h. 

Rosenmann István, jogtudós, bécsi 
udvari ágens, csepregi (Sopronm.) szár-
mazású. — Munkái: 1. Jus publicum 
regni Hungáriáé ex combinatione vete-
rum recentiorumque legum, in compen-
dium sistematicum redactum et usibus 
maxime scholasticae juventutis accommo-

datum. Viennae, 1791. (Ennek tulaj-
donképeni szerzői Ballagi Géza szerint 
Ürményi József és Lakits György voltak.) 
— 2. Staatsrecht des Königreichs Hun-
garn. Nach der heutigen Verfassung 
dieses Reichs bearbeitet. U. ott, 1792. 
(Előbbeni munkának fordítása és kivo-
nata.) — 3. Tractatus de jure cambiali 
juxta praestabilita apud plerasque gen-
tes principia elaboratus. U. ott, 1802. — 
4. De Napoleonis Bonaparte progressu 
ad gentes et regna totius Europae subi-
genda hactenus non impedito et quae de 
confederatione principum necdum sub-
actorum populorum servandorum causa. 
Hely n., 1805. 

Ballagi Géza, A politikai irodalom Magyar-
országon 1825-ig. Budapest, 1888. 517. 1. — 
Petrik Bibliogr. 

Rosenmann Márton, ág. ev. theologiai 
tanuló a wittenbergai egyetemen, korpo-
nai (Hontm.) származású. — Üdvözlő 
verset írt Bocatius Jánoshoz, az eperjesi 
iskola igazgatójához: Gratulationes . . . 
Witebergae, 1596. cz. munkába. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár. III. 
262. 1. 

Rosenmann Pál, orvosdoktor, nógrádi 
származású, Baja város rendes orvosa. 
— Czikkei az Orvosi Tárban (1838. Gyógy-
tapasztalatok, 1839. Észbeli háborodások, 
A hó haszna, Parádi víz, 1844. Adatok 
a kuruzslat köréből); a Gazdasági Tudó-
sításokban (1839. A fekélyi nyüvek rög-
töni elhajtásáról); a M. Gazdában (1839. 
Gyümölcstenyésztési buzgalom Rigyi-
czán); az Orvosi Hetilapban (1857. Baja 
város közegészségi állapotáról). — Mun-
kája : Dissertatio inauguralis medica de 
hectica febri. Pestini, 1826. 

Petrik Bibliogr. 

Rosenmark Hermann. — Munkája: 
Israelitische Religions- und Sittenlehre 
in leichtfasslichen und lehrreichen Reim-
und Denkversen für Kinder ersten Schul-
alters. Warasdin, 1847. 

Petrik Bibliogr. 
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Rosenmeyer Izsák, izraelita főtanító 
Homonnán (Zemplénm.). — Czifcke a 
Ben-Chananjában (1860. Statistische No-
tizen über die Juden in Ungarn, Rafael 
Kästenbaum und seine Stiftungen)* —t 
Munkái: 1. Bibliai iörténetek. Olvasó-
könyv izr. népiskolák számára. Árvay 
József közreműködésével. Héber és ma-
gyar nyelven. S.-A.-Ujhely, 1869. (2 jav. 
és bőv. kiadás. 3. kiadás. U. ott, 1871. 
(Ugyanaz magyar és német nyelven. U. 
ott, 1873. 6. k. U. ott, 1881., 7. jav. és bőv. 
kiad. U. ott, 1883., 8. jav. és bőv. k. U. 
ott, 1887). — 2. Vezérfonal Mózes val-
lásában. Izrael növendékek számára. U. 
ott, 1871. (Magyar és német nyelven. 5. 
kiadás. U. ott, 1872.) — 3. Deutsche 
Schulsprachlehre. Ein nach Jahrescursen 
geordnetes Sprach- und Stilübungsbuch 
für Volks-, Töchter- und Bürgerschulen. 
Budapest, 1872. (9. kiadás. U. o., 1895 ) — 
4. Praktisches Bechenbuch für Volks-
und Bürgerschulen. Erstes Übungsbuch. 
Bpest, 1875. — 5. A héber olvasás első 
elemi tankönyve az izraelita iskolák szá-
mára. 2. jav. kiad. U. ott, 1875. Két rész. 
(Magyar és német czímmel és szöveggel. 
3. jav. kiadás. S.-A.-Ujhely, 1882., 4. jav. 
k. 1888., 5. teljesen átd. kiadás Kaufmann 
Ármintól. 1900. U. ott.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Lippe, Ch. D., 
Bibliographisches Lexicon. Wien, 1881. I. 
491. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszling-
stein Könyvészete és a magy. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Rosenstein Mór, bölcseleti doktor, fő-
rabbi, született 1858-ban Nagy-Megyeren 
(Komáromm.); eleinte több talmud-iskolát 
látogatott, majd Budapestre került, hol 
gymnasiumi és egyetemi tanulmányainak 
befejezése után 1885-ben bölcseleti dok-
torrá avatták. 1886-ban a budapesti rabbi-
képző-intézetben rabbivá avatták fel. 
Eleinte Tapolczán működött, utóbb Nagy-
Kikindára hívták meg. Nagy súlyt fek-
tet az iskola és . szószék megmagyaro-
sítására. — Munkája: Maimuni és az 

izlam. Bölcsészettudori értekezés. Bpest, 
1885. (Különnyomat az Egy. Philol. Köz-
lönyből). 

Hlagyar Zsidók. Bpest, 1896. 193. 1. arczk. 

Rosenthal Ágost, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de emeticis. Budae, 1842. 

Szinnyei Könyvészete . 

Rosenthal Alfred. — Munkája: A 
rambouilleti juh és annak jelentősége a 
magyarországi juhtenyésztés terén. Bpest, 
1881. (Németül. U. ott, 1881.). 

Kóssa Gyula, Magyar állatorvosi könyvé-
szet. Bpest, 1904. 196. 1. 

Rosenthal Bernát, orvosdoktor és sze-
mészmester, pesti származású, a liptó-
megyei zsidóközség rendes orvosa. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica sistens 
diagnosim morborum organorum lacry-
malium. Pestini, 1832. 

Bugát-Flór, Magyarországi orvosrend név-
sora 1840-re. Pest 50. 1. — Rupp, Beszéd 156. 
1. — Szinnyei Könyvészete. 

Rosenthal Ignácz Békés-Csabán. — 
Munkája :• Beteg- és rokkant-segélyt a 
mezei munkásoknak. Emlékirat. Bpest, 
1898. (Verner Lászlóval együtt). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rosenthal József, okleveles vegyész. 
— Munkája: Über Condensation Alde-
hyden mit Cyanessigester und Benzyl-
cyanid. Inauguraldissertation. Temesvár, 
1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rosenthal Móricz, rabbi, a pesti keres-
kedelmi iskola tanára. A pesti Pannónia cz. 
német szépirodalmi hetilap munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Den Hochgeborenen 
Herren Alois Eördögh von « Lászlófalva 
und Peter Kállay v. Kálló... zum neuen 
Jahr 1830. Debreczin, 1829. — 2. Magya-
rische Vorlesungen eingerichtet für die 
Schüler der ersten öffentlichen Com-
mercialschule in Pesth. Buda, 1839. — 
3. A zsidó és a korszellem Európában. 
Pest, 1841. — 4. Pirke Aboth, vagy a 
régi rabbik erkölcstudománya, rapsodiai 
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oktató mondatokban. Fordíttatott és jegy-
zetekkel világosíttatott. Buda, 1841. (Héber 
és magyar nyelven). — 5. Jiszrael kö-
nyörgései egész évre; Ford. Kijavította 
Bloch Móricz. Pozsony 1841. Két rész. 
(Héber és magyar nyelven. 2. kiadás. 
Buda, 1843.), — 6. Schire David Hamelek 
vagy Dávid király énekei. Ford. (Mendels-
sohn után). I. rész. U. ott, 1841. (Héber 
és magyar nyelven). — 7. Elbeszélés az 
izrael népének Egyptomból kimeneteléről. 
A húsvét két estvéi számára., Ford. U. 
ott, 1844. 

Schams, Franz, Vol l s t . B e s c h r e i b u n g der 
kön. Freistadt Pest in Ungarn. Pest, 1821. 
269 1. — Oesterreicher, Elias, D e r J u d e i n 
U n g a r n . P e s t h , 1842. 123,, 129. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Rosenthal Móricz, orvosdoktor London-
ban, pesti származású. — 1842 körül az 
agyvelőről tartott angol felolvasást Lon-
donban. Munkáit nem ismerem. 

Oesterreicher, Elias, Der J u d e in U n g a r n . 
Pesth, 1842. 129. 1. 

Rosenthal Mózes, orvos-sebészdoktor 
és szülészmester, pesti származású. -— 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
abusu alcoholicorum. Vindobonae, 1837. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rosenthal Salamon. — Munkája: Bet 
Oiven. Enthaltend eine gründliche Wider-
legung und Antwort auf d. Dr. Kreizen-
ach, Recension und . Einwendung, in 
seinem Buche . . . gegen die mosaischen 
Vorschriften, und haptsächlich betreff, 
ceremonial und ritual Gesetzen sollen 
abgestellt werden, nebst Zurechtweisung 
des Dr. Luzzatti und Dr. Regio auf ihre 
missverstandenen Stellen, und aufgebürd., 
zur Herabwürdigung, des längst aner-
kannten Gelehrten, Weisen, berühmten 
Rabbi M. Maimoni des in seinen ver-
schiedenen theologischen Schriften. Ofen, 
1839. (Héber szöveggel.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Rosenthal Sámuel, hírlapíró, pesti 
származású ; 1842—52-ig szerkesztőtulaj-

donosa volt a budai Spiegel cz. szépiro-
dalmi s vegyes tartalmú lapnak, melybe 
sógora, a bécsi humorisztikus író, Saphir 
is í r t ; továbbá szerkesztette a Pesther 
Handlungszeitungot 1843—46-ig ugyan-
ott és a Telegraph cz. politikai német 
néplapot 1848. jul.—decz.-ig, mely heten-
ként kétszer jelent meg ugyanott. Később 
Bécsbe költözött, hol Der Modespiegel cz. 
divatlap szerkesztője volt; időközben 
szorgalmasan levelezett. a külföldi la-
pokba, a Pester Lloydba is írt bécsi 
leveleket. Meghalt 1868. márczius 9-én 
Bécsben. — Munkái: 1. Geographisch-
statistisches Comptoir- und Reise-Lexikon 
von Europa. Eine alphabetisch geordnete 
Uebersicht aller Staaten, Länder, der 
vorzüglichsten Städte, Märkte, Dörfer, 
Meere, Seen, Flüsse, Berge etc. Mit be-
sonderer Rücksicht auf die Zahl und 
Beschäftigung der Einwohner in den Ort-
schaften. Nach den neuesten Quellen be-
arbeitet. Pesth, 1830. — 2. Merkur. Ein 
Comptoir- und Reisetaschenbuch für 
Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbe-
treibende, so wie für alle Diejenigen, die 
mit diesen in Verbindung stehen. (Ins-
besondere für das Königreich Ungarn 
berechnet.) Auf das Jahr 1830. Mit einer 
Karte vom Königreich Ungarn. U. ott, 
1830. 

Oesterreicher, Elias, Der J u d e in U n g a r n . 
P e s t h , 1842. 115. 1. — Allg. Theater-Chronik. 
W i e n , 1868. 12. sz. — Petrik B ib l iogr . 

Rosenzweig Ignácz,. izraelita tanító. 
— Munkái: 1. Neueste mathematische 
Kunstgriffe zum schnellen Ausziehen 
einer Kubikwurzel von 2 und 3 Ziffern; 
wie auch zur kürzesten Lösung un-
reiner kubischer .Gleichungen aus Na-
tional-Zahlen. Eine neue Methode, die 
von dem bisher bekannten Verfahren, 
gänzlich abweicht, und sich blos auf 
die Eigenschaften der Zahlen basirt. 
Pressburg, 1854. —r 2. Commerzial-
Lehrer. Schlüssel zur kürzesten Umrech-
nung der Gulden und Kreuzer des Con-
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ventions-Fusses in Gulden und Neu-
kreuzer der österreichischen Währung 
und umgekehrt, blos aus dem Kopfe 
mittelst einfacher Kunstgriffe. Besonders 
vortheilhaft für den Kleinverkehr. U. ott, 
1858. — 3. Das Factotum der einfachen 
und doppelten Mercantil-Buchhaltung. 
Eine theoretisch-praktische Anleitung zur 
Führung eines einzigen Buches, welches 
alle Grund- und wesentlichen Hülfsbücher 
in sich begreift, eine innere fertige Bi-
lanz ohne nöthigen Abschluss der übri-
gen Bücher aufstellt, und durch eine 
ganz einfache Probe jeden Buchungs-
fehler auf irgend einem Folio direct 
nachweist. Zu empfehlen als die sicherste 
Controle gegen die sämmtlichen Bücher 
in jedem beliebigen Geschäftsbetriebe en 
gros oder en detail. Für Handelsschulen, 
sowie zum Selbstunterrichte. Wien, 1859. 

Szinnyei Könyvészete . — Petrik Bibliogr. 

Rosenzweig Ignácz, Pozsonyban. — 
Munkája : Nathan Schlemiel oder Ortho-
doxe und reformirte Juden. Ein Tendenz-
Lustspiel in 3 Acten. Pressburg, 1873. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rosenzweig József, orvosdoktor és 
szülészmester Alsó-Dabason (Pestm.). — 
Munkája: Segédkönyv a mérgezések és 
tetzhalál körül és azon szerekről, melyek 
a mérgek és meghamisított borok fel-
fedezésére szolgálnak; nemkülönben azon 
jelekről is, melyek által a tetzhalált a 
valódi haláltól meg lehet különböztetni. 
Orfila M. P. után. Ehhez kapcsolva mentő 
gyógyszertár Schuszter János után. És 
végre a halottkémekről, szerkeszté . . . 
Buda, 1846. 

Szinnyei Könyvészete . 

Rosenzweig Miksa. — Munkája : Die 
Hausschule. Vollständige theoretisch-
praktische Anleitung für Deutsche die 
ungarische Sprache auf eine leichtfasz-
liche Art ohne Hilfe eines Lehrers zu 
erlernen. Auch ein Hilfsbuch für Stadt-
und Landlehrer. Nach eigenen Forschun-
gen und den besten Quellen, und nach 

dem heutigen Standpunkte der unga-
rischen Sprachwissenschaft. Pesth, 1846. 

Petrik Bibliogr. 

Rosenzweig Mór, lugosi (Krassó-
Szörénym.) tanító. — Munkája: Emlék-
könyv a lugosi dal és zeneegylet 50 éves 
fennállása emlékére. Lúgos, 1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rosenzweig Salamon, a pesti izraelita 
elemi főiskolában tanító volt; miután 
szeme világát elvesztette, nyugalomba 
helyezték. — Két költeménye van az 
Első Magyar Zsidónaptárban (1848). — 
Munkái: 1. Nachtgedanken eines Erblin-
deten. Pest, 1857. (Költemények.) — 2. 
Ima és szavaimányi könyvecske ifjabb 
és serdültebb zsidó növendékek számára. 
U. ott, 1863. 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. 

Roseth Arnold, állami főgymnasiumi 
tanár, szül. 1857. ápr. 7. Márkus-Csépán-
falván (Szepesm.), a főgymnasiumot 1877-
ben végezte Iglón; a budapesti egyete-
men bölcseleti hallgató volt 1880-ig. 
1881-ben nyert tanári oklevelet a classica 
philologiából; 1885—88-ig az aradi kir. 
főgymnasiumban volt tanár,1888—1906-ig 
a szolnoki állami főgymnasiumban, je-
lenleg a budapesti V. ker. állami főgym-
nasiumban a latin és görög nyelv ren-
des tanára. — Czikkei az aradi főgym-
nasium Értesítőjében (1886. Kreon az 
«Antigonéban» és különnyomatban is); 
a Kölcsey - egyesület Évkönyvében (IV. 
1887.) ; az Orsz. Tanáregylet Közlönyé-
ben (1891. A görög nyelv tanítása Home-
ros alapján, 1892. Érettségi latin írás-
beli gyakorlataink, 1897. Vélemény a 
classikus nyelvek tantervének revisiója 
ügyében és több könyvism.); írt mégkönyv-
ismertetéseket az Egyet. Philol. Közlönybe. 

— Munkái: 1. Görög alaktan a homerosi 
nyelv alapján iskolai használatra. Bpest, 
1889. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1890). 
— 2. Latin nyelvtan. I. Alaktan, mon-
dattani előismeretekkel. Gymnasiumok 
számára. U. ott, 1896. (Ism. Egyet. Philol. 

37. tv sajtó alá adatott 1U06. szept. 20. 
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Közlöny 1898. 2. jav. kiadás, 1902. Ism. 
Hivatalos Közlöny 17. sz. 3. kiadás 1906. 
U. ott.) — 3. Latin olvasó- és gyakorló-
könyv a g ymnasium I. oszt. számára. 
U. ott, 1896. (2. jav. k. U. ott, 1902. és 
1905.). — 4. Latin olvasó- és gyakorló-
könyv a gymnasium II. oszt. számára. 
U. ott, 1897. és 1905. (Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1898.). — 5. Latin nyelvtan. 
II. Mondattan. Gymnasiumok számára. 
U. ott, 1899. (2. kiadás. U. ott, 1905.). 
(Ism. Hivatalos Közlöny és Egyet. Philol. 
Közlöny 2. kiadás. U. ott, 1905.). — 6. 
Latin olvasókönyv Cornelius Neposból. 
A gymnasium III. osztálya számára. U. 
ott, 1899. (Jeles írók Iskolai Tára LX. 
Ism. Hivatalos Közlöny). — 7. Szemel-
vény Phaedrus meséiből. A gymnasium 
III. oszt. számára. Magyarázattal és szó-
tárral ellátva. U. ott, 1900. és 1904. 
(Görög-latin remekírók). — 8. Szemel-
vények C. Julius Caesar Commentarii de 
bello Gallico cz. művéből. A gymnasiu-
mok IY. oszt. számára. Magyarázattal 
és szótárral ellátva. U. ott, 1901. Tér-
képpel. — 9. Curtiusból szemelvények. 
A gymnasium IY. oszt. számára. Magya-
rázattal és szótárral. U. ott, 1901. (Jeles 
írók Iskolai Tára 68.). — 10. Latin 
stílusgyakorlatok Corn. Neposhoz és 
Phaedrushoz. A gymnasium III. oszt. 
számára. U.o., 1903. (Fodor Gy.-val együtt). 

iV. Könyvészet 1890., 1896—97., 1899—1903. 
— Vajda N é v k ö n y v e 56. 1. 

Rosiescu Tamás, görög keleti rumén 
esperes lelkész Kolozsvárt. — Mun-
kái : 1. Instrucţiune la propunerea ese-
reitieloru verbali si memoriali pentru 
clas'a I. si II. a scoleloru poporale. Buda, 
1870. (Nagy Vazul elemi olvasókönyvé-
nek ford.). — 2. Indegetariu la propu-
nerea desemnului elementariu. Instruc-
ţiune pentru invetiatori. U. ott, 1871. 
(Maszák Hugó elemi rajztankönyve ford.). 
— 3. Legendariu romanescu pentru clas'a 
III—IV. scolaloru poporali. U. ott, 1871. 
(Rumén olvasókönyv, Gáspár János után). 

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

— 4. Manualu de conducere in instruc-
ţiunea limbei materne pentru clas'a I. 
si II. a scóleloru poporali. U. ott, 1872. 
(Az anyanyelv tanítása az elemi iskolák-
ban. Nagy László után ford.). — 5. 
Manualu de esercitie gramaticali pentru 
clas'a II-a a scólel. poporale. U. ott, 
1872. Bpest, 1898., 1899., 1901., 1904. 
(Rumén grammatikai gyakorlatok. Nagy 
Vazul tankönyve után. — 6. Elementariu 
séu ABC-dariu pentru scólele poporale 
romanesci. Bpest, 1882., 1889., 1902. 
(Gönczy Pál elemi tankönyve után). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Rosiu Mihály (Martinovics), görög keleti 
rumén lelkész, szül. 1750. jan. 4. Temes-
várott, a hol tanult és később a theo-
logiai tanítóképző intézetben tanított; 
korának egyik legjelesebb rumén tanítója 
volt, öt nyelvet beszélt; 1794-ben Zsa-
dányba (Temesm.) ment lelkésznek, hol 
1822. szept. 8. meghalt. — Munkái: 1. 
Teologia. (Szlávból fordítva). — 2. Flora-
riul. 1774. (Virágkoszorú.) — 3. Nor ma-
rul. 1785. (Lazarescu Pál által kiadva). 
— Még több munkát adott ki szlávból 
fordítva, melyek czímét nem ismerem. 

Enciclopedia Romana I I I . 847. 1. é s Z á s z l ó 
János jegyzeteiből. 

Rosiu Tivadar, görög kath. cz. alesperes, 
szül. 1841-ben Nagy-Tikványban (Krassó-
megye); mint a nagyváradi egyházmegye 
növendéke, 1867-ben egyúttal tanári képe-
sítést nyert és 1868-tól Belényesen föl-
váltva a mennyiség-, vegy- és természet-
tant, német nyelvet és bölcseletet tanította; 
később Négerfalvára (Szolnok-Dobokam.) 
ment lelkésznek ; 1888-ban azonban nem-
zetiségi izgatásai miatt a vallás- és köz-
oktatási miniszter rendeletére hivatalától 
elmozdíttatott. Mint a nagyváradi egyház-
megye főszámvevői előadója, szentszéki 
ülnök és czímzetes alesperes meghalt 
1894. július végén Aradon. — Czikke a 
belényesi g. k. főgymnasium Értesítőjé-
ben (1877. Eneida lui Vergiliu tradusă in 
versuri romanesci de Vasiliu Aaronu). — 

38 
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Munkái: 1. Mitologia popóreloru ď in 
vechime prelucrata dupa mai mulţi autori. 
Fasc. 1. Temesvár, 1862. — 2. Indrep-
tariu pentru intrebuintiarea tableloru de 
părete. Pest, 1870. — 3. Economia pentru 
scólele poporale. Ed. II. Szamosujvár, 
1881. — Vegytani kézikönyvet is adott 
ki, ezt azonban nem ismerem. 

Márki Sándor, Bihari román irók. Nagy-
v á r a d , 1880. 57., 79 1. — Encyclopedia Romana 
I I I . 847. 1. — Vasárn. Újság 1894. 31. SZ. ( N e k r ) . 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Roskofí György Gusztáv, ág. ev. theo-
logus, szül. 1814. aug. 30. Pozsonyban 
német szülőktől; az ottani ág. ev. gymna-
siumban és a kir. akadémián tanult és 
egyik ifjú gróf Rádaynak lett nevelője. 
1839-ben Haliéba ment theologiát és böl-
cseletet hallgatni; 1841—44-ig a bécsi 
prot. theologiai intézetben végezte be ta-
nulmányait. 1846-ban ugyanezen intézet-
nél docens lett és 1847-ben átvette az ó-
testamentomi exegesis tanszékét. 1850. 
júl. 12. fakultássá emelt ezen intézetben 
rendes tanárrá neveztetett ki. 1852-ben 
Heidelbergben doktori czímet kapott. 1864. 
az osztrák közoktatási tanács tagjává, 
1869. júl. 22. kormánytanácsossá lett. 
Meghalt 1889. okt. 20. Bécsben. — Sokat 
írt az egyházi folyóiratokba s munkatársa 
volt a Schenkel Bibel-Lexikonának is. — 
Munkái: 1. Die hebräischen Alterthümer 
in Briefen. Wien, 1857. — 2. Die Simson-
sage nach ihrer Entstehung, Form und 
Bedeutung und der Heraklesmythos. U. 
ott, 1860. — 3. Geschichte des Teufels. 
Leipzig, 1870. Két kötet. 

Taufrath, Michael, Kurze Nachrichten über 
die k. k. evangel isch-theologische Fakultät 
in Wien. Wien, 1871. 16. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 687. 1. — Zoványi Jenő, T h e o -
logiai Ismeretek-Tára III. 160. 1. 

Roskoschnik János. — Munkája: Nach-
richt von den nach Bontzhida in Sieben-
bürgen gekommenen Zugheuschrecken, 
ihrem Aufenthalte daselbst und ihrer 
Ausrottung, nebst einigen die Naturge-
schichte derselben betreffenden Bemer-

kungen. Mit 1 Kupfer. Pressburg, 1782. 
(Különnyomat az Ungr. Magazin II. kö-
tetéből). 

Petrik Bibliogr. 

Roskoschny Herman. — Munkája: 
Wie Frauen lieben. Roman. Pressburg. 
1880. Separat Beilage zur «Pressburger 
Zeitung». 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Roskoványi Ágoston (roskoványi), böl-
cseleti és theologiai doktor, nyitrai püs 
pök, szül. 1807. decz. 7. Szennán (Ungm.); 
középiskoláit 1817—22-ig Kis-Szebenben 
a kegyesrendiek collegiumában, a bölcse-
letieket mint papnövendék 1822—1824. 
Egerben, a hittudományi tanfolyamot 
1824—28. a pesti papnevelőben végezte ; 
1827-ben bölcseleti doktor lett. 1828-
1832-ig a bécsi szent Ágoston intézetben 
képezte magát és 1832-ben megszerezte 
a theologiai doktori oklevelet. Első szent 
miséjét 1831-ben mondotta el s három 
havi (1832. márcz. 19-től jún. 28-ig) 
káplánkodás után az egri papnevelő-inté-
zet tanulmányi felügyelőjévé, majd al-
igazgatójává neveztetett ki. 1832. október 
25-től megyei levéltárnok és ez időben 
szentszéki aljegyző is volt. 1835. ápr. 24. 
kir. tiszt, udvari káplánná s júl. 5. érseki 
titkárrá, aug. 24. irodaigazgatóvá, szepl. 
18. pedig szentszéki ülnökké léptették elő. 
1836. jún. a pesti egyetem hittudományi 
kara bekebelezett tagjává választotta s 
ugyanezen év júl. 30. egri kanonokságot 
kapott és Pyrker érsek oldalkanonokja 
lett. 1837. nov. 18-tól mint az egri megyei 
könyvtár igazgatója hivataloskodott. 1839 
ápr. 20. saári apát lett és mint a kápta-
lan küldötte a követek tábláján megjelent. 
1841. okt. 1-től seminariumi rector volt és 
1847-ben Pyrker érsek segédpüspökké 
terjesztette fel. 1850. jan. 19. káptalani 
helyettessé választatott. 1848. aug. 28. a 
prágai hittani kar bekebelezett tagjává 
neveztetett. 1851. ápr. 29. váczi püspökké 
nevezte ki a felség, honnét 1859. ápr. 15. 
Nyitrára költözött. 1880. a vaskorona-rend 
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I. osztályát kapta. Római gróf, házi prae-
latus és trónálló is volt. A jótékonyság 
terén gyakorolt áldozatkészségét száz-
ezrekre menő alapítványai hirdetik. így 
1885. püspökségének 25. évfordulóján 
200,000 frtot adott egyházmegyéje stoláris 
jövedelmének megváltására, 2000 aranyat 
a Fundatio Mariana tőkéjének gyarapítá-
sára és 15,00U fríot a nyitrai székesegyház-
nak. Ezenkívül sokat áldozott társadalmi, 
polgári és katonai czélokra. Meghalt 
1892. febr. 24. Nyitrán. — Munkái: 1. De 
primátu Romani Pontificis, ejusque juri-
bus. Augustae Yindelicorum. 1834. (2. 
bőv. és jav. kiadás. Eger. 1841.). — 2. 
Katekizmus vagy oktatás a ker. kath. 
religio tudományában az egri megye hívei 
számára. Eger, 1836. (Németül. U. ott, 
1836.) — 3. De matrimonio in ecclesia 
catholica. Augustae Yindelicorum, 1837— 
1840. Két kötet. — 4. De matrimoniis 
mixtis inter catholicos et protestantes. 
Quinque-Ecclesiis, 1842., Pestini, 1854., 
1870—71. Öt kötet. — 5. Monumenta 
catholica pro independentia potestatis 
ecclesiasticae ab imperio civili. Quinque-
Ecclesiis, 1847, Pestini, 1856., 1865., 
1870—71. Tizennégy kötet. — 6. Epistola 
pastoralis ad clerum archidioecesis Ag-
riensis. Agriae, 1858. — 7. Coelibatus 
et Breviárium, duo gravissima clericorum 
officia e monumentis omnium saeculo-
rum demonstrata. Pestini, 1861., 1875. 
Hét kötet. — 8. Romanus Pontifex tam-
quam primas ecclesiae et princeps civilis 
e monumentis omnium saeculorum de-
monstratus. Addita amplissima literatura. 
Nitriae et Comaromii, 1867—1878. Tizen-
hat kötet. (Ism. Egyházi Lapok I. 1867— 
1868.). — 9. Matrimonium in ecclesia 
catholica potestati ecclesiasticae subectum. 
Pestini, 1870—71., Nitriae, 1875. Három 
kötet. — 10. Beata Virgo Maria in 
suo conceptu Immaculata. Budapestini, 
1873—74., Nitriae, 1877. Tizenkét kötet. 

Neue Croquis aus Ungarn . Le ipz ig , 1844. II. 
139. 1. — Ferenczy-Danielik. M. Irók I . 394. 1. 

—Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 765., 
768. 1. — Zeitgenossen für d a s Jahr 1863. Graz, 
247. 1, — Mendlik Ágoston, IX. P i u s pápa és a 
magyar főpapok. Pécs, 1864. 58.1. — Emlék' 
könyv. Eger , 1865. 285. lap . — Gams, Ser i e s 
E p i s c . R a t i s h o n a e , 1873. — Nyitrai Közlöny 
1876. d e c z . 3. — Egyetemes Hl. Encyclopoedia 
XVII. 239. 1. — Csősz Imre, A k e g y e s taní tó-
rendiek Nyitrán. Nyitra, 1879. 617. 1. — Po-
zsonyvidéki Lapok, 1881. 3. SZ. — Irodalmi 
Szemle. E g e r , 1881. 2,, 3. Sz. — Budapesti Hir-
lap 1883. 350. , 351. SZ., 1884. 4. SZ. — Magyar 
Állam 1884. 155., 156. s z . 1891. 274. s z . — 
M. Sión 1888. 942. , 1890. 381. 1. — Petrik B i b -
l i ogr . 1892.: Koncz Ákos, E g r i e g y h á z m . papuk 
az i roda lmi téren. E g e r . Vasárnapi Újság 
9., 10. SZ. arczk . Fővárosi Lapok 62. s z á m . 
Nyitramegyei Közlöny 9. Szám. (CSŐSZ Imre . ) 
Nyitrai Lapok 9. SZ. — Pallos Nagy Lexikona 
XIV. 687. 1. — Vagner József, A d a t o k a N y i t r a 
városi plébániának történetéhez. Nyitra, 
1902. 50. 1. 

Roskoványi Gábor (roskoványi), az 
eperjesi csász. kir. főtörvényszék nvug. 
tanácsosa, Sáros vármegye országgyűlési 
követe 1836-ban. Meghalt 1853. szept. 30. 
Eperjesen 53. évében. — Munkája: R. 
tiszáninneni tek. ker. tábla ülnöke, kir. 
biztos beszéde Bártfán 1845. máj. 27. 
Kassa, 1845. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 768. 
1. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól 
ós gyászjelentés. 

Roskovics Ignácz, gör. kath. nagy-
prépost, R. János ügyvéd és Gregorovics 
Veronika fia, szül. 1822. júl. 11. Tokaj-
ban (Zemplénm.); középiskoláit Ungváron, 
a bölcseletet Pesten végezte; azután 
papnövendék akart lenni, de nem vették 
föl. Ekkor Egerben és Nagyváradon el-
végezte a jogi tanfolyamot és oklevelet 
szerzett, ekkor Fekésházy kir. fiskus maga 
mellé vette patvaristának. De t1843-ban 
bevétetvén a papnövendékek közé, Pesten 
és Ungváron tanulta a theologiát. 1848-
ban megnősült és pappá szentelték. Lel-
kész volt Szalókon (Zemplénm.), Kará-
szon, 1862. Hajdú-Böszörményben és 
Nyir-Pilisen, 1866. az ungvári papnevelő 
lelki igazgatója, 1866. czímzetes kano-
nok, 1877. theologiai tanár, 1878. való 
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ságos kanonok és egyházmegyei főtan-
felügyelő, 1892. káptalani nagyprépost 
lett. Meghalt 1895. febr. 15. Ungvárt. — 
A tanügyi lapokba és a Svitbe írt. — 
Munkái: 1. O-hitű imádságos és énekes-
könyv az egy sz. anyaszentegyház nap-
keleti, vagyis görög rendje szerint. Deb-
reczen, 1867. (2. kiadás 1867. 3. kiadás 
1873. 7. k. 1893. U. ott). — 2. Görög 
kath. katekizmus, vagyis a keresztyén 
tanítás elemei. A munkácsi és egri me-
gyei katekizmusok után a kath. egyház 
görög rendjéhez alkalmazva. U. ott, 1864. 
— 3. A magyar királyság földirata nép-
iskolák számára. U. ott. 1866. — 4. 0-
hitü kis imádságos és énekeskönyv. 3. 
kiadás. U. ott, 1873. — 5. Görög szer-
tartású kath. keresztény tanítás elemei. 
U. ott, 1873. — 6. Ugyanaz kivonatban. 
U. ott, 1873. — 7. Morális. Ungvár, 
1877. — 8. Görög, szert, katholikus kis 
káté, a népiskolák I. és II. oszt. számára 
Bpest, 1881. (Ruténul U. ott, 1881). — 
9. Zbornik. U. ott, 1887. (Egyházi szláv 
énekeskönyv) és több apró füzetke. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kelet, U n g v á r 1895. 
8. CZ. — Vasárnapi Újság 1895. 8. SZ. ( N e k r . ) , 
19. Sz, — Pallas Nagy Lexikona. X I V . 687. 1. 
— M. Könyvészet 1902. 

Roskovics Ignácz festőművész, szül. 
1854. szept. 28. Szalókon (Zemplénm.), 
előbbinek fia; iskoláit atyja vezetése 
alatt végezte, majd később Bilkén a raj-
zolásban Vidra Ferdinándtól vett órákat. 
1875-ben a mintarajztanodába került, 
hol szép haladást tett és a képzőművészeti 
társulat 1880. kiállításán mint növendék 
bemutatta: Tud-e váltani? cz. képét. Ezen 
évben Münchenbe ment, de csak félévet 
töltött az akadémián, azután önálló mű-
termet bérelt és másfél évig dolgozott a 
bajor fővárosban. Az 1882. budapesti 
téli tárlaton általános figyelmet keltett a 
Szentlélek eljövetele cz. vallásos képe, 
oltárkép a lévai kegyesrendiek templo-
mában sat. Ekkor támadtak egymásután 
kedves genreképei: Igyék már kelmed ! 

Piczi piros alma (1885.) sat. 1893-ban 
megfestette a radnai oltárképet: Mária 
üdvözletét és freskókkal díszítette (1894 — 
95.) a budapesti Józsefvárosi templomot. 
R. mint illustrator is ritka tevékenységet 
fejtett ki s különösen sokat rajzolt az 
Osztrák-Magyar Monarchia cz. képes vál-
lalat számára. — Czikkei a Magyar 
Szemlében (1894. Munkácsy Mihályról), 
a Vasárnapi Újságban (1895. A József-
városi templom falfestményei, 1897. 52. 
sz. Betlehem, 1900. 16. sz. A szent 
István-terem királyképei). 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 687. 1. ( S z a n a ) . 
— Vasárnapi Újság 1895. 19. SZ. a r c z k -

Roskovics Manó görög kath. lelkész, 
a munkácsi püspöki egyházmegyében, 
theologiai tanár Ungvárt és a püspöki 
szentszéken a házassági kötelék és szer-
zetesi fogadalom védője. — Munkája : 
Angel Gospodens. Molitvennik dija detej. 
Ungvár, 1902. (Isten anyja, ruthén ima-
könyv gyermekek számára). 

Róm. kath. papság Évkönyve é s N é v t á r a 
1904. évre Bpest 100., 124. h. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Rosier János Frigyes, ág. ev. lelkész, 
szül. 1843. jún. 26. Nádpatakon (Nagy-
Küküllőm.); elvégezvén 1863-ban Seges-
várt a gymnasiumot, Jenába ment, hol 
theologiát, mennyiségtant és természet-
tant hallgatott. 1866. nov. 22. a szász-
régeni akkori alreáliskolában alkalmaz-
ták tanítónak és 1873. jan. 9. a szent-
ágotai népiskola igazgatójának nevezték 
ki. 1891. márcz. 2. óta Zsiberken (Nagy-
Küküllőm.) lelkész. — Czikke a szász-
régeni reáliskola Programmjában (1872. 
Die Elektrizität als Quelle des Lichtes, 
der Wärme und des Magnetismus). 

Trausch-Schuller, Schr i f t s te l l er - L e x i k o n , 
IV. 365. 1. 

Rosler Victor, ág. evang. gymnasiumi 
tanár Szász-Sebesen 1897. okt. 1. óta. — 
Czikke a szászsebesi algymnasium Érte-
sítőjében (1902. Die ästhetische Invention 
Goethes in der klassischen Walpurgis-
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nacht mit Bezug auf die dazu gehörigen 
Paralipomena). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 200. 1. é s a szász-
sehesi gymnasium Programmja, 1898—1905, 

Rosner Ervin báró. L. Roszner. 
Rosner Lipót, bécsi könyvkereskedő', 

szül. 1838. május 21. Pesten, hol iskoláit 
végezte; miután a nagyatyja és nagy-
bátyja antiquárius üzletét édesanyja 
örökölte, kedvet kapott a könyvkereske-
déshez és anyja üzletében foglalkozott, 
ezt mellékesen összekötve az irodalom-
mal ; így már 1846-ban munkatársa volt 
a Lewitschnigg lovag által szerkesztett 
Pester Sonntagsblattnak és leveleket írt a 
Bäuerle bécsi Theater Zeitungjába; né-
metre fordított sok beszélyt Degré, báró 
Eötvös, Gyulai, Jókai és másoktól, melye-
ketaz Oesterreichische Zeitung,Wanderer, 
a Waldheim Illustrirte Zeitungjába, az 
Osten, N. Fremdenblatt és más bécsi 
lapokban közölt. 1858—61-ig mint színész 
működött Pozsonyban, a bécsi Károly-
szinházban és végül Innsbruckban. Ez-
után ismét visszatért a könyvkereskedői 
pályára s a bécsi Wallishausser-féle 
könyvkereskedésben nyert alkalmazást, 
később mint üzletvezető. Ezen idő alatt 
Hohenmarkt álnév alatt több franczia 
színművet fordított németre a Károly-
színház számára, u. m. Die Schuld eines 
Mannes, Der Brasilianer; ezen színmű-
veket többször előadták a bécsi szín-
házakban. 1871-ben Bécs belvárosában 
(Tuchlauben) önálló könyvkereskedést 
nyitott és mint kiadó csakhamar jó hír-
nevet szerzett, különösen a Neues Wiener 
Theater cz. gyűjteményes vállalatával. 
1888 végén a könyvkereskedéssel föl-
hagyott és 1903. aug. meghalt Bécsben. 
— Munkái: 1. Wiener Couplets. Wien, 
1860—67. Hat füzet. — 2. Die gute alte 
Frau. U. ott, 1860. (Jókai után ford.). — 
3. Die Aepfel des Nachbars, nach Sardou. 
U. ott, 1865. — 4. Ein Vater, der seine 
Tochter liebt. Posse. U. ott, 1871. — 5. 
Ein ungarischer Lichter, nach Jókai. 

Erlangen, 1871. — 6. Auf der Flucht, 
nach Jókai. Leipzig, 1873. (Beclam.) — 
7. Die goldene Zeit in Siebenbürgen, 
von Jókai. Leipzig, 1874. (Beclam.). — 
8. Müllerstochter, nach B. Eötvös . . . 
1886. — 9. Erinnerung an Anzengruber, 
Wien, 1890. — 10. Aus Nestroy . . . 
(Aphorismák és mondatok a szerző hátra-
hagyott irataiból.) — Szerkesztette a 
Collection Hartleben cz. regény-gyűjte-
ményt. 

Wurzbach, B iogr . Lex ikon XXVII. 58. 1. — 
Kürschner, Deutscher Literatur Kalender. 
1892. S t u t t g a r t 894. h . — Eisenberg, Ludwig, 

• Das geist ige Wien. Wien, 1893. I. 462. 1. — 
Vasarnapi Újság, 1903. 31. SZ, ( N e k r . ) 

Rosner Mátyás, ág. ev. lelkész, sop-
roni származású, 1658. jún. 5. iratkozott 
be a wittenbergi egyetemre ; később Ag-
falván (Sopronm.) volt lelkész ; a vallás-
üldözés alatt ő is számkivetést szenve-
dett, ekkor Frigyes szász választófejedelem 
hívta meg Altenburgba udvari lelkészé-
nek. — Munkái: 1. Ex Physicis Dispu-
tationem Publicam De Generatione Et 
Corruptione Sub Praesidio M. Georgi 
Casp. Kirchmaieri, Placidae Eruditorum 
Ventilationi sistet . . . Respondens . . . 
Ad. d. 14. Jan. M. DC. LX. (Wittenberg.) 
— 2. Dissertatio Geographica. Exhibens 
Descriptionem breviorem . . . Praeside... 
Jacobo Schnizlero . . . Placidae Erudito-
rum . . . Subjicit Autor & Respondens... 
Ad diem 16. Maji. An. M.DC.LX. U. ott. 
— 3. Disputatio Theologica De Causa 
Peccati, Quam Praeside... Johan. Andrea 
Quenstedt... In Inslgnl aCaDeMIa beatl 
LVtherl, Publico Eruditorum Examini 
exponit...: Autor & Respondens... Addiem 
VII. Janiarii. U. ott (1662). — Üdvözlő 
verseket í r t : Thann Mátyás, De Altera 
hominis primaria facultate . . . Witten-
berg. 1659., Unger Mihály, Exercitationem 
Philosophicam.. . U. ott, 1659., Brewer 
János, De Yita Hominis . . . U. o., 1661. 
és Fleischhacker András, Disputatio Meta-
physica. . . U. ott, év n. cz. munkákba. 
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Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 155. 
1. — Uj 31. Sluzeum 1854. I . 480. 1. — Uj HI. 
Athenas 583. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. 
Könyvtár III. 657., 658., 672. 1. 

Rosner S. — Munkája: Aus dem 
Lande der Puszten. Jüdische Geschichte 
aus Ungarn. I. Band. Miava, év n. (Egy 
Rosner Samu nevű író a Zsidó Hiradó 
munkatársa), 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rosnyai Dávid L. Rozsnyai 
Rosnyai Mátyás. L. Rozsnyai. 
Rosos Ignáez (szent-király-szabadjai), 

földbirtokos; 1781-ben Pesten II. éves 
bölcsész, 1782-ben Egerben I. éves jog-
hallgató volt. — Munkái: 1. Propositiones 
ex universis cursus philosophici institu-
tionibus. Pestini, 1781. — 2. Positiones ex 
jure ecclesiastico et patrio. Quas publice 
propugnandas suscepit. Agriae, 1782. 

Nagy Iván, Magyarország családai. IX. 770. 
l a p . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Takats Sán-
dor, A budapesti piarista kollégium törté-
nete Bpest, 1895. 199. 200. 

Rosos Imre, 1848—49. honvéd. — 
Czikkei a győri Hazánkban (1848. II. 7., 
11., 14. sz. Tábormenet: Keszthely júl. 
9., Kaposvár júl. 12., Hirics júl. 20.). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyából. 

Rosos Klementina (szent-király-sza-
badjai), közbirtokosnő Szent-Király-Sza-
badján (Veszprémm.). — Munkája: A 
Nizám~ harcza. Méry után francziából 
ford. Veszprém, 1862. 

Hölgyfutár 1862. 126. s z . — Petrik K ö n y -
vészete . 

Rosos Miklós, (szent-király-szabadjai), 
ügyvéd, 1848—1849. honvédfőhadnagy, 
zirczvidéki takarékpénztár ügyésze. Meg-
halt 1897. szept. 21. Zirczen 72. évében. 
— Czikkei a Győri tört. és rég, Füze-
tekben (II. 1863. Ismeretlen erdélyi em-
lékpénz, 1865. A magyar pénzisméhez). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából 
és gyászjelentés . 

Rosos Pál (szent-király-szabadjai), böl-

cseleti és theologiai doktor, veszprémi 
püspök, valóságos belső titkos tanácsos, 
az apostoli szent szék protonotáriusa, 
R. János birtokos és Bogyay Magdolna 
fia, született 1751. január 15-én Süme-
gen (Zalam.), a veszprémi püspöki egy-
házmegyébe mint növendékpap felvétet-
vén, a nagyszombati egyetemre küldték 
a felsőbb tudományokban való kiképzé-
sére. Miután ugyanott a bölcseleti s 
theologiai doktori oklevelet elnyerte, 
visszatért Veszprémbe, hol a püspök 
helyettes titkára, majd szentszéki jegyző 
volt. 1778. júl. 22. kanonok lett; az 1790. és 
1792. országgyűlésen a káptalan képvise-
lője volt. 1790. a pesti kir. tábla ülnöki 
tisztéről,melyet hatévig viselt, lemondván, 
a bécsi magyar udvari cancelláriához ül-
nöknek, 1808. ápr. 29. pedig veszprémi 
püspöknek neveztetett ki; ugyanez évben 
szept. 7. Pozsonyban Ludovika királyné 
koronázásának szertartását végezte. A 
Ludovika akadémiára 10.000 frtot ado-
mányozott. Meghalt 1809. jún. 17. Vesz-
prémben. — Munkái: 1. Dissertatio juris 
publici universalis de interna rerum pub-
licarum securitate. Pestini, 1777. — 2. 
Positiones ex jure ecclesiastico, et patrio. 
quas . . . publice propugnandas suscepit. 
Agriae, év. n. 

Néh. nagym. és f öt. . . Rosos Pál v e s z p r é m i 
p ü s p ö k , . . gyászos . . , halálát kesergi hideg 
tetemeinél hazafi. Veszprém. 1809. — Nagy 
Josephus, Oratio funebris quam in solemni-
bus exequiis exc. ac rev. Dni Pauli Rosos . . . 
episcopi W e s z p r i m i e n s i s . . . in cathedrali 
ecclesia Weszprimiensi die 5. Sept. anno 
1809. peroravit. Weszprimii. — Gams, Series 
Episcoporum. Ratisbonae, 1873. 387. lap. — 
Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Ferencz L e v e l e -
zése II. 594., IV. 501., VII. 37., 104., 249., 
VIII. 37., 213., 619. 1. 

Ross Ferencz orvosdoktor, kaposvári 
(Somogym.) származású. — Munkája: 
A gyermekágyi láz. Orvos-doktori rangra 
emeltetésekor írta, Buda, 1883. (Latin 
czímmel is). 

Rupp, Beszéd 157. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 
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Ross Sándor. — Munkája : A tenyész-
kanczákról különös tekintettel a meddő-
ség okaira és azok elhárítására. Kolozs-
vár, 1903. Három ábrával. (Az erdélyi 
gazdasági egylet könyvkiadó vállalata 
43. füzet). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rossberger József gyógyszerész, szül. 
1870. febr. 26. Székesfejérvárt; tanár-
segéd volt a keszthelyi Georgikonban 
1891. nov.— 1893. márcziüsig; jelenleg 
gyógyszertár tulajdonosa Marczaliban 
(Somogym.). — Munkái: 1. A vizelet 
czukortartalmának meghatározási mód-
szerei. Bpest (1904.). — 2. Borvizsgálat 
dióhéjban. U. ott (1904.). — Szerkesz-
tette a Gyógyszerészek Zsebnaptárát 
1901—1904-ben Varságh Zoltánnal együtt 
Budapesten. 

Csanády Gusztáv, Emlékkönyv. Keszthely . 
• 1897. 139. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 

példányairól. 

Rosseti Gyula Jézustársasági áldozó 
pap és a munkásnők-egyesületének igaz-
gatója Pozsonyban. — Munkája: Der 
Verein katholischer Arbeiterinnen in 
Pressburg, 1896. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rossu János, görög keleti theologiai 
II. éves hallgató. — Munkája: Elegia 
ill.ac rev. dno Gerasimo Rácz, orthodoxae 
écclesiae orient, episcopo Aradiensi, et 
M. Varadiensi, die nominis sui 12. calend. 
Novembris anni 1840. in tesseram fílialis 
venerationis. Aradini. 

Petrik Bibliogr. 
Rost Paschalis, szent Ferencz-rendi 

szerzetes, szül.' 1691-ben Budán; 1715. 
mint világi sebész lépett a rendbe ; mi-
után hét hónapot eltöltött, növendékpap 
lettés 1718-ban Máriavölgyön (Pozsonym.) 
fölszenteltetett. Német hitszónok volt 
Pozsonyban hét évig ; 1729—56-ig nyolcz 
rendházban főnöki tisztet viselt és több 
rendház szervezésével és újjáépítésével 
foglalkozott. Meghalt 1762. febr. 16. — 
Munkája: Seraphisches Liebs-Band, das 

ist: Ein kurz doch gründlich die Einsatz-
Fortpflanzung, Regel und Abläsz Hoch-
löbl. Erz-Bruderschaft der Strikgürtel des 
heil. Seraphischen Vaters Francisci. Wie 
äuch dessen kleine Tag-Zeulen, die Neue 
Tägige Andacht zu dennen H. Antonium 
von Padua, und Petrum von Alkantara, 
et welche schöne Litaneyen, nebst kurz 
beigefügten unterschiedlichen, die heuti-
gen, absonderlich des h. Seraphischen 
Ordens, Morgens und Abends in d. heil. 
Mess, Beicht und Communion, oder auch 
sonsten damit zu verehren, dienlichen 
Gebettern Inhaltendes Büchlein, so auf 
öfters Begehren deren Brüder und 
Schwestern gedachter hoch löbl. Sera-
phische Erz-Bruderschaft von einem der 
Reformirten Marianischen Provinz S. 
Francisci Mindern Ordens Priester aus 
ein oder andern approbirten Authore 
mit Genehmhaltung seiner Obern zusam-
mengestellt und in Druck gegeben wor-
den zV PresbVrg In aLLgeMelnen 
JUbelJahr Den fünften AparIL, Press-
burg, 1725. (Névtelenül. 3. rövidített ki-
adása. U. ott, 1764.). 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . M i n . S . 
P. Francisci Prov. Hung. Refórmatae nunc 
S. Mariae. Posonii, 1879. 51. 1. 

Rost Tamás, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézustársasági áldozópap és tanár, 
szül. 1695. okt. 21. Nagyszombatban 
(Pozsonym.); 1712. okt. 17. lépett a 
rendbe; a humaniorákat és bölcseletet 
tanította három évig Kassán, a szent-
írás magyarázatát pedig Nagyszombatban 
több évig. Meghalt 1765. decz. 12. 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Enthusias-
mus super Tricolla Hungáriáé. Tyrnaviae, 
1722. — 2. História Mariana brevi 
metro concinnata et honoribus . . . neo-
baccalaureorum, dum in alma episcopali 
universitate Cassoviensi prima aa. 11. & 
philosophiae laurea ornarentur. A poetis 
Cassoviensibus dicata anno 1733. Cas-
soviae. — 3. Manuale horographicum 
in quo omnigena horologia tam solaria 
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quam lunaria delineandi artifîcium facili 
et clara methodo exponitur in decas 
divisum partes, quarum prima agit de 
horologiis fixis. U. ott, 1733. Tíz tábla 
rajzzal. Pars altera de mobilibus seu 
probabilibus. U. ott, 1734. Nyolcz tábla 
és 16 rajztábla. — 4. Eloquentia pathe-
tica singulares virorum illustrium affec-
tus symbolis exornatos brevibus oratiun-
culis complexa. U. ott, 1434. — 5. Epi-
tome chronologica rerum hungaricarum 
a nativitate D. Stephani ad annum 1576. 
a Samuele Timon S. J. scripta, ad annum 
1736. producta, revisa, correcta et aucta. 
U. ott, 1736. — 6. Extractus litterarum 
patríš Th. R., Posonio die 30. Martio 
1751. ad quendam amicum Budam 
scriptarum de pie obitú dni comi-
tis Joannis Palffy ab Erdőd. U. ott, — 
7. Phylothea seu introductio ad vitám 
spirituálém authore S. Francisco de Sales, 
gallico idiomate conscripta, subinde in 
linguam latinam translata per D. Marti-
num Martinez. Tyrnaviae, 1753. — 8. 
Opera D. Francisci Salesi latine reddita... 

Stoeger Scr iptores 306. 1. — Szinnyei K ö n y -
v é s z e t e . — Petrik Bibliogr. — De Backer — 
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - Bibl iogr . VII . 
188. h. 

Rosta Ferencz, helyettes tanár, 1896. 
szept. óta a soproni ág. ev. főgymna-
siumban, hol a magyar nyelvet és iro-
dalmat tanítja; szül. 1866-ban Pálfán 
(Vasm.). — Czikke a soproni ev. lýceum 
Értesítőjében (1904. Kis János irodalmi 
jelentősége ism. Egyet. Philol. Közlöny 
és Századok 1905.). 

Vajda N é v k ö n y v 192. 1. — Soproni er. lý-
ceum Értesítője 1897. 14. 1. 

Rostagni Alajos, rajz- és festőművész 
Budapesten, hol 1886. jan. 13. meghalt 
68 éves korában. — Munkája : Az emberi 
test idomainak arányai. V tábla, 22 áb-
rával. Rajzolta s két (magyar és olasz) 
nyelven fölvilágosító szöveggel kisérte. 
Pest, 1862. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e és g y á s z j e l e n t é s . 

Rostaházy Kálmán, r. kath. plébános, 
szül. 1836. ápr. 1. Tatán (Komáromm.), 
hol a gymnasiumban tanult; a bölcsele-
tet 1852-től Nagyszombatban, a theologiát 
Pesten a központi semináriumban végezte-
1859. júl. 28. fölszenteltetett; káplánkodott 
Szomoron és Budán a Vízivárosban és 
a várban, hol a műegyetemnek hitszónoka 
volt. 1869. máj. megválasztották krisztina-
városi plébánossá. Két országgyűlésen 
1881-től 1886-ig tagja volt a törvényhozó-
testületnek, 10 évig az országos közokta-
tási tanácsnak és évek hosszú során át 
a székesfőváros törvényhatósági bizott-
ságának volt tagja ; a • közjótékonyság 
terén mint a Klotild szeretetház-egyesület 
alelnöke szerepelt. — Irodalmilag folyó-
iratokban és napilapokban működött. 
Czikkei a Szent István-Társulat Naptárá-
ban (1865. Szent István jobbjának tör-
ténete) ; az Egyházi Lapokban (1868—69. 
II. Frigyes porosz király és a boroszlói 
püspökség kérdése a XVIII. században). 
— Munkái: 1. Egyházi szent beszéd a 
Szent-László-Társulat védszentének év-
ünnepén 1866. jún. 2 9 . . . a Nagyboldog-
asszonrólcz. Pest-belvárosiplébánia temp-
lomban. Pest, 1866. — 2. Néhány szó• 
Szent István király napja, egyetlen nem-
zeti ünnepünk érdekében. Bpest, 1873. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Szabadelvűpárti Nap-
tár 1885-re 253. 1. arczk. — iU. Sión 1886. 844„ 
1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i i rók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 445 . 1. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 693. 1. 

Rostkowitz Artúr, hírlapíró, született 
1873-ban Aradon ; középiskolai tanulmá-
nyait ugyanott elvégezve, hírlapíró lett a 
Debreczen cz. hírlapnál, majd a Szegedi 
Naplónál dolgozott. 1897—1900-ig felelős 
szerkesztője volt a Szegedi Közlemény 
cz. lapnak; 1905 óta ismét a Debreczen 
munkatársa. — Verseket és tárczákat írt„ 
Néhány karczolatát közölte Kapus név 
alatt a Pesti Hirlap (1898). 

Szabó László hirlapiró szives közlése. 

Rostofsky Iván Újvidéken. — Mun-
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kája: Egy félben maradt epos. Regény. 
I. rész. Újvidék, 1904. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Rosty Anna (barkóczi), özvegy Amadéi 

grófnő, R. Albert alispán és Eckstein 
Anna leánya, Rosti Pál író testvérnénje, 
szül. 1825. márcz. 5.; 1850. okt. 5. kelt 
egybe Amadéi Rudolf gróffal, ki cs. és kir. 
udvari tanácsos és bukovinai helytartó 
volt, meghalt 1898. márcz. 28. Bécsben; 
egyetlen fia R. Albert szintén meghalt 
1894-ben. R. Anna grófnő Bécsben él. 
— Munkája: Gedichte von Gräfin Anna 
Amadéi. Wien, 1897. (Fia emlékének 
ajánlva ; eredetiek, olasz és magyar nép-
dalfordítások.) 

Nagy Iván, Magyarország Családjai IX. 774., 
778. 1. — Gothaisches genealogisches Taschenbuch 
der gräflichen Häuser 1890. 26., 1904. 24. 1. 

Rosty János (barkóczi), megyei jegyző 
(Tolnám.) és birtokos, R. Ferencz megyei 
hivatalnok és O-Beirne Anna fia, az 1809. 
nemesi fölkelésben főhadnagy volt. Meg-
halt 1812-ben nőtlenül. — Munkája : Ad 
hungaros veteris gentis more arma paren-
tes. Weszprimii, 1809. (Költemény). 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 776., 
778. 1. — Petnk Bibliogr. 

Rosty József. — Munkája: Köszöntő 
beszéd gróf Eszterházy László rozsnyói 
püspökhöz. Kassa, 1815. 

Jankovich Miklós magyar bibliographiája. 
V. kötet. (Kézirat a m. tudom. Akadémia 
kézirattárában.) 

Rosty Kálmán, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1832. júl. 1. Rozsnyón 
(Gömörm.) protestáns szülőktől; atyja 
táblabíró, földbirtokos és megyei főpénz-
tárnok volt, anyja Marikovszky György-
nek, az ismert természettudósnak a leánya. 
R. alig végezte be a rozsnyói evang. 
gymnasiumban tanulmányait, mint 16 
éves ifjú a szabadságharczosok sorába 
állott mint honvédtüzér és a gömöri 
önkéntes tüzércsapatban csakhamar tűz-
mesterré lett. 1849 nyarán a gömöri ön-
kéntes honvédzászlóaljhoz csatlakozott és 

részt vett a dernői csatában az oroszok 
ellen.Világosi fegyverletétel után folytatta 
megszakított tanulmányait a rozsnyói kath. 
lyceumban. 1850-ben Eperjesen volt jo-
gász (hol feltűnt «Vörös barát» cz. köl-
tői beszélyével); majd a pesti egyetemen 
folytatta jogi tanulmányait. Danielik János 
egri kanonok irányítása mellett lelke ek-
kor teljesen átalakult annyira, hogy 1852-
ben katholikussá lett és már decz. 27. 
Pesten a seminariumban növendékpap-
nak öltözött be. 1853-ban, midőn a Jézus 
társasága Nagyszombatba ismét behoza-
tott, szent István királyunk ünnepén, mint 
első magyar novitius, felvétette magát a 
rendbe. 1856-ban a Kalksburgban meg-
nyílt jezsuita intézetben osztályfelügyelő 
és tanár volt. Itt legkedvesebb tanítványa 
lett Apponyi Albert gróf. Pozsonyban két 
évig bölcseletet, Innsbruckban pedig a 
theologiát elvégezve, 1862-ben Scitovszky 
primás kívánságára Esztergomban mutatta 
be első miséjét. Egy évig ezután Szatmárt 
seminariumi tanfelügyelő és a zárdai 
nevelő-intézet hitoktatója volt. Innét Po-
zsonybahelyezték jogakadémiai hitszónok-
nak. 1865 őszén már Kalocsán volt, mint a 
magyar irodalmi tanár s a Stephaneum 
főfelügyelői és hitszónoki tisztségében. 
1874. júl. 19. a magyar és latin nyelv 
és irodalomból állami tanári vizsgát tett. 
Kalocsai tanári működése a magyar ifjú-
ság hazafias nevelésében tűnt ki ; egyházi 
szónoklataival, gyóntatásaival, mint a 
Stephaneumnak főfelügyelője, a Mária-
congregatiónak vezetője is közreműködött. 
1903. okt. 13. ülte meg ötvenéves papi, 
írói s 40 éves tanári jubileumát; mely 
ünnepélyen rendtársai, egykori tanítvá-
nyai, a kath. írók és hírlapírók képvise-
lői részt vettek. R. a kassai vértanúk bol-
doggá avatásakor Rómában volt, meg-
hűlt az úton s különben is már hosszabb 
idő óta betegeskedett; baját növelte a pár 
nappal előbb föllépett orbáncz, mely 1905, 
febr. 17. kioltotta életét Kalocsán. — Az 
50-es évek elején a Hölgyfutárban közölt 
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franczia regényfordításokat; czikkei az 
Uj M. Sionban (1876. A licentiátusokról, 
De la Columbiére Kolos élete, B. Ala-
coque Margit életrajza, 1877. Jézus tár-
sasága és a csillagászat, A természet-
feletti az eposzban és egy kis keresztény 
esztetika, Az ősz hajós. A vérző fa, Bur-
gosi hitdiadal, A keresztcsőr, Deszpotovics 
Kálmán, Koller József, Trinkel Zakarias 
és Wenner Jakab magyar Jézustársasági 
tartományfőnökök életrajza, 1878. Szent 
András keresztje, Péter a kis halász, 
Hungaria Cordi Jesu devota, A néma hősi 
nyelv, Salézi sz. Ferencz a kath. időszaki 
irodalom védnökének életrajza, 1879. Sz. 
Alajos az égben, Dóra, Az őrült anya, 
Legszebb zsákmány, Sz. Rémy galambja, 
Szűz Mária szeplőtlen fogantatása ünne-
pén, Ceylon gyöngye, Pécci Bernardín 
jezsuita vértanú, 1880. Életem, Dante 
Alighieri majmolóihoz, 1883. Néhány 
vonás a Jézustársaság jogi történetéből 
hazánkban); a kalocsai r. kath. főgym-
nasiumÉrtesítőjében (1877.1879. Az eposz 
korszerűsége feltüntetve Arany János 
epikájában, szemelvény a szerzőnek ily 
cz. munkájából; Szépészeti levelek Arany 
János hősköltészetéről, 1891. A magyar 
földmívelő osztály fejlődése az Árpádok 
korában): a M. Koronában (1879. A gót 
építkezés és annak emlékei Kalocsán); a 
M. Könyv-Szemlében (1881. Pótlóadatok 
a magyarhoni Jézus-Társaság könyvésze-
téhez) ; a Kath. Szemlében (1887. Egy 
keresztény eposz); a M. Államban (1890. 
Rothenflue, A halottas ing, ford., 1893. 
XIII. Leo pápa. 1. De se ipso 1875., 2. 
Betegségben. 1830. 3. Sz. Herkulán, ford.); 
a Képes Családi Lapokban (1893. költ.); 
a Kalocsai Néplapnak, a Tájékozónak és 
a Jézus Szent Szive Hírnöke cz. folyó-
iratnak is munkatársa volt. — Munkái í 
1. Júniushavi koszorúba Jézus Isten szive 
tiszteletére. Kalocsa, 1877. — 2. Pius-
emlék szentséges atyánk félszázados püs-
pök-ünnepére. U. ott, 1877. — 3. Beth-
lehemi királyfiú. Karácsonheti áhítat. U. 

ott, 1879. — 4. Mária lantja. U. ott, 1879. 
1885., 1887., 1888. Négy füzet. (Ism. az 
egri írod. Szemle, Religio 1887. 48. sz.). 
— 5. Manresai kalászat a magy. róm. 
kath. ifjúságnak szünidői emlékül ajánlva. 
U. ott, 1882. — 6. A szent ács mester. A 
kalocsai nagyobb Mária-gyülekezet nevé-
ben kiadta szent József pártfogása ünne-
pén 1883. U. ott, 1883. — 7. Emléklombok 
Kalocsa múltjából. U. ott, 1885. (Költe-
mények). — 8. Jézus szentséges szivének 
virágos kertje hazánkban. Magyar szen-
tek legendái. U. ott, 1889. (Ism. Kath. 
Szemle, az egri írod. Szemle 1890. 2. 
kiadás. Bpest, 1905.). — 9. Mária költe-
ményei IV. Kalocsa, 1889. (Ism. M. Állam 
90. sz.). — 10. Haynald-Album. U. ott, 
1889. — 11. Magyar szentek legendái. 
Bpest, 1889. — 12. Karácsonyi képes-
könyv. U. ott, év n. — 13. Kereszt és 
gyár. U. ott, . . . (Költői beszély, a M. 
Állam kiadása). — 14. Gonzaga szent 
Alajos háromszázados ünnepe Kalocsán. 
U. ott. 1891. (Különny. a Jézus-Társa-
ság kalocsai főgymnasiuma Értesítőjéből). 
— 15. Márcziusi ibolyakoszorú sz. József 
tiszteletére. U. ott, 1891. (Ism. Uj M. Sión). 
— 16. Május havi füzér. U. ott, 1891. 
— 17. Mammon és kereszt. Költői be-
szély. Bpest, 1893. (Különny. a M. Állam 
200. és köv. sz.-ból.) — 18. Magyarok 
Nagyasszonya. Kalocsa, 1903. (Ism. M. 
Állam 278. sz.) — 19. P. Rosty Kálmán 
S. J. költeményei. U. ott, 1904. (Ism. M. 
Állam 82. sz.) — Irodalmi színművek 
és akadémiák (21 darab). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Plagy 
Lexikona X I V . 694. I. — M. Könyvészet 1903. 
— M. Állam 1903. 232., 1905. 39. SZ. — Corvina 
1905. 35. SZ. 

Rosty Miklós (barkóczi) bölcseleti 
doktor, remete szent Pál-rendi szerzetes, 
R. István vasmegyei alispán és Sibrik 
Terézia fia"; a hittudományt Rómában 
tanulta, később a bölcselet és theologia 
tanára volt. Szerzete háromszor küldte 
Rómába, utolsó ott tartózkodása alatt 
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halt meg 1767-ben és ott temettetett el. 
— Munkái: 1. Ritus ac mores hebrae-
orum, italico idiomate refutati a doct. 
Paulo Medici, nunc additis quibusdam 
latine redditi, notis hebraicis illustrati 
&c. A. 1758. 8. mai. (Megjelent magyarul 
is Pécsett 1783-ban. Kézirata a budapesti 
egyetemi könyvtárban). — 2. Instituti-
ones philosophicae quas hodierno philo-
sophandi modo accommodavit, Pesthini, 
1768. két kötet. — Kéziratban maradt : 
Praecepta salutaria in usum perpetuum 
Francisci Rosti, concinnata • per . . . 
cognatum suum ac per triennium mode-
ratorem. Tyrnaviae 1765. (A családnál). 

Horányi Memoria III. 185.1. — Philosophiai 
Pályamunkák I . 1835. 56. l a p . — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 775., 778. 1. — 
Petrik Bibliogr. és Gnadt P. Enchiridion 
kézirata v é g é n : Libellus mortuorum cz. 
munkában (a m. n. múzeum kézirati ösz-
tályában). 

Rosti Pál (barkóczi), a m. tudom. 
Akadémia levelező tagja, R. Albert, 
Békésmegye alispánja és Eckstein Anna 
fia (b. Eötvös József és Trefort Ágoston 
sógora), szül. 1830. nov. 29. Pesten. R. 
fiatalsága óta bejáratos volt a felsőbb 
körökbe s a magasb míveltség elemeit 
nemcsak könyvekből, hanem a kiválóbb 
szellemekkel való érintkezésből is sajá-
títhatta el. Kora ifjúságától fogva szép 
és nemes hajlamai voltak, barátja s 
mívelője mindenféle sportnak, de szerette 
a virágokat, rajongott a zenéért s komoly 
tanulmányt fordított annak elméletére. 
1848-ban a Károlyi huszár-ezredben szol-
gált, a fegyverletétel után Trefort köz-
benjárására előbb Münchenbe, majd 
Párisba menekült. Münchenben a termé-
szettudományokkal, különösen a vegy-
tannal foglalkozott, melyhez utóbb Páris-
ban a fényképészetet is kötötte, azután 
földrajzi és népismei tanulmányokra 
fordított komoly előkészületek után 1856. 
aug. 4. Amerikába utazott és Mexikót, 
Texást, Havannát s Közép-Amerika szige-
teit kereste föl. Két és fél évi tartózkodás 

után 1859. febr. 26. visszaérkezve, tapasz-
talásait s képei nagy részét egy pompás 
utazási munkában adta ki, mely máig is 
a legszebb magyar 'díszkönyvek egyike; 
ennek alapján választotta meg a m . tud. 
Akadémia 1861. decz. 20. levelező tag-
jának. A Wagner-zenének nagy kedve-
lője volt. Még nagyobb mérvű részt vett 
a vízisport terjesztésében. Csolnakász-
és hajós-egyleteket alakított, versenyeket 
rendezett stb. Legnevezetesb vállalata 
volt e téren ama nagy csolnak-út, melyet 
1862-ben Birly István barátja társaságá-
ban hajtott végre Ellida nevű csolnak-
jukon,melyet Angolországban készíttettek. 
Rotterdámtól kezdve a Rajnán föl s a 
Dunán lejöttek Pestig. Buzgólkodott a 
képzőművészeti társulat érdekeiben is ; 
maga számára is festetett képeket jele-
sebb művészekkel. Egy súlyos és követ-
kezményeiben veszélyes betegség Pestről 
a magányba vonulásra kényszerítette, 
Duna-Pentelére (Fehérm.) költözött; a 
ritka, szép és gazdag rózsagyűjteményé-
ről nevezetes kerti Tusculanumában la-
kott. Családja nem lévén, a természet 
ölén lelte föl enyhületét; itt halt meg 
1874. decz. 7. — Czikkei a Vadász- és 
Versenylapban (1857. Északamerikai va-
dász- és útijelenetek, 1861. A budapesti 
hajósegylet, Sétányok, lovak stb. Mexikó-
ban, 1862. Rajnai út csónakon, 1870. A 
csanádmegyei kölyökagár-verseny); a 
Pesti Naplóban (1858.144—146. sz. New-
Orleans jún. 12.); az Uj M. Múzeumban 
(1860. Délamerikai képek); a Reményben 
(1861. Caracas népe társas élete, A nagy-
hét ünneplése); az Akadémia philos. 
Értesítőjében (III. k. 3. f. 1862. Amerika 
ős lakosiról); a M. Földtani Társulat 
Munkálataiban (II. 1863. Uti vázlatok); 
a Fővárosi Lapokban (1867. 18. Trinidad, 
egy földi paradicsom, 1869. 85., 86. sz. 
Müncheni érczöntőde); a Hazánk és a 
Külföldben (1867. Havre deGraceból New-
Yorkba, Északamerikai utam naplója, 
1868. Bostonból a Niagara zuhatagig, 
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Utazás Niagarától Kanadába, 1870. Ván-
dorlásaim Észak-Amerikában: Chicago 
stb.). — Munkája: Uti emlékezetek Ame-
rikából. Pest, 1861. Két szinnyomatu 
képpel, 2 aczélm. és 25 fametszettel. 
(Ism. Pesti Napló 1861. 164. sz. S. F., 
Szépirodalmi Figyelő 1861—62. II. 8. sz.) 
— Fényképgyűjteménye, melyet Havanná-
ban, Orinoko vidékén és Mexikóban tett 
utazása alatt készített 1857. és 1858-ban, 
a m. n. múzeum könyvtárában van. 

/ Országos iSagy Naptár ( G i r ó k u t i ) 1861. 177.1 . 
arczk. — Nagy Iván, Magyarország Családai 
IX. 774., 778. lap. — Hon 1866. 225. sz. — 
Vasárnapi Újság 1874. 51. SZ. a r c z k . — Petrik 
Könyvészete és gyászjelentés. 

$.osty Zsigmond (barkóczi), birtokos, 
R. Zsigmond és Kizling Janka fia, szül. 
1811. febr. 2. Székesfejérvárott;" iskolái-
nak bevégeztével 1832. márcz. 17. ügy-
védi vizsgálatot tett, azután Fehérvár-
megye tiszt, aljegyzője, 1841. a hétsze-
mélyes tábla váltószaki kiadója lett; 
midőn 1846-ban e hivatal megszűnt, a 
hivataloskodást végleg abbahagyta. 1848-
ban honvéd köztüzér lett és mint főhad-
nagy Komáromban kapitulált. A szabad-
ságharcz után rácz-szent-miklósi puszta-
beli birtokán gazdálkodott és az iroda-
lommal is foglalkozott; egyik szenve-
délye volt a gépészeti föltalálások fölötti 
elmélkedés, a mi vagyonától megfosztotta 
és életét feldúlta; több évig Fehér-
megye levéltárnoka is volt. Meghalt 
1875. október 20-án Székesfejérvárt. — 
Czikkei a Hasznos Mulatságokban (1834. 
II. 24. sz. Csókakő); a Társalkodóban 
(1845. 25. Pannónia térképe a III. szá-
zadban, 72. sz. könyvism., 1847. Bemu-
tatta-e Mária Terézia 1741. szeptemb. 11. 
a kis trónörököst az összegyűlt ország-
rendeknek ? 60. sz. Potentiana római 
telepítvény, hol most Batta helység van 
Fehérmegyében); a Jelenkorban (1847. 
8., 9. sz. A Nemzeti Újság közjogi és 
történeti tudománya); a Budapesti Hir-
lapban (1856. Levél Rácz-Szent-Miklósról 

decz. 10.); a Család Könyvében (II. 1856. 
Sóvári Soós György, Bátor "Opos, III. 
1857. Egy «csalódási igazítás» igazítása 
Fejér György : «Csalódási igazítása Croy 
és Rubenpréi nemzetségnek II. András 
királynak azonnevű fiától származtatása 
iránt» cz. értekezésére, Egy kis éremtan. 
Bizanti veretű rézérmek, Szent-jáki apát-
ság és pótlék a templom ismertetéséhez); 
a Pester Lloydban (1856. 289. sz. Ge-
schichtliche Berichtigungen : a trencséni 
várról és Csák Mátéról); a Pesti Napló-
ban (1857. 171—173. szám. A magyar 
nemzetségi nevekről); a M. Emléklapok-
ban (I. 1857. Székes-Fehérvár hajdani 
nagytemploma); a Delejtűben (I. 1858. 
Hol van Attila eltemetve ? Székesfehér-
vár hajdani polgári jogairól, 1859—60. 
A szabad ispánság értelmezésére kísér-
let, oklevél-közlések); a Szépirodalmi 
Közlönyben (1858. II. 21. sz. Hol van 
Attila eltemetve); a Magyar Nyelvészet-
ben (1858. A magyarok és finnek 
között volt viszonyokról); a Gazdasági 
Lapokban (1858. Évszaki tudósítások 
Bácz-Szt.-Miklósról); a Honvédek Könyvé-
ben (1861. I. R. Zs. naplójából. I. A 
szerb harc kitörése. Elindulás. Jelasicscsali 
összeütközés. II. Makk és parancsai. A 
tüzelés megkezdése. A harcz folyama. 
III. A győztes sereg visszavonulási pa-
rancsot kap. Fegyvernyugvás. Félreérté-
sek. Érkezés Martonvásárra. IV. Fej ér-
várra érkezés. Egy jó honleány. Jelasics 
megszökik); a Székesfehérvári Borász-
Csarnokban (1863. A guano, mint szőlő-
trágyáról), a Falusi Gazdában (1863. A 
korai és későbbi szüret eredménye, Hooib-
renk szabadalma, Termelés-kísérleti indít-
ványa, A hasonszenvi állatgyógyászat és 
még valami, 1864—65. Gazdasági tudó-
sítások, Fehérvármegye, Kell-e a mustot 
lenyálkázni ? Houdelet rügyeltetése és egy 
más szőlő - szaporítási módról, 1865. A 
mesterséges trágya mikénti használatáról, 
Növénynemesítésről, A fésűs és rövid 
gyapjú áráról, Hizlalási szerződés, 1867. 
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Vidéki tudósítások, Mit tegyen a borász-
gazda ?); a Kertészgazdában (1865. A 
vegytan vívmányai. Az aranyka kiirtása, 
a csirkék mesterséges keltéséről, A csi-
csóka fölhasználási módja, 1865—66. Év-
szaki tudósítások, Rácz-Szent-Miklósról, 
A takarmányozás okszerű elvei). — Mun-
kái : 1. Katicza, vagy a budetini fal-üreg, 
Történeten épült hős dráma 4 felv. Pest, 
1832. — 2. L̂ tatárjárás történelme IV. 
Béla király idejében. U. ott, 1856. (Ism. 
M. Sajtó 98., Budapesti Hirlap 158. R-
válasza 165. sz. Pesti Napló 1857. 63—74. 
sz.). — 3. A közös ügyek és egyedüli al-
kotmányszerű kezeltetésük. U. ott, 1863. 
— Alapította és szerkesztette a Radicallap 
cz. politikai napilapot 1848. jún. 4—júl. 
16. Pesten; megjelent 37 száma. 

Nagy Icán, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I X . 776., 
778. 1. — Fővárosi Lapok 1875. 243. SZ. — Pesti 
Napló 1875. 242. s z . — Petrik K ö n y v é s z e t e és 
B i b l i o g r . — Egyetem. Philol. Közlöny X V . 1891. 
472. 1. — Pallas Nagy Lexikona X V . 695. 1. — 
Irodalomtörténeti Közlemények 1901. 207. 1. 

Rosulek József, szerzetes és tanár. — 
Munkái: 1. Dankgebet zur Jubelfeier des 
ó. März 1855. vom Männerchor gesungen 
bei Gelegenheit des zu Hamburg durch 
das Kadetteninstitut . . . abgehaltenen 
Tedeums. Pressburg, 1854. — 2. Rede 
bei der feierlichen Einweihung der Kirche 
im k. k. Kadetteninstitut zu Hainburg, 
am ersten Adventsonntage 1857. U. ott. 
— 3. Rede zur allerhöchsten Geburtsfeier 
Sr. Majestät . . . Franz Josef I. am 18. 
August 1859. U. ott. 

Petrik B i b l i o g r . 

Roszinszky János, nyitrai kanonok, 
szül. 1749-ben Bánban (Trencsénm.), föl-
szenteltetett 1773-ban; ledniczi,majdprusz-
kai és illavai plébános s 1803-ban nyitrai 
kanonok lett. Meghalt 1821-ben. — Mun-
kái : 1. Kázeň kteru pri slawném poswa-
cáňi; kostela w zámku obdokowském, od 
oswitenich pp. grofowBerényi Sigismunde, 
a zrodenég pani grofki Pongrácz Julianni 
zbudowáneho, dna 15. Augusta r. p. 1805-
Nagyszombat. (Egyházi beszéd Berényi 

Zsigmond gróf és Pongrácz Julianna gróf-
nő egybekelésekor). — 2. A bodoki temp-
lom fölszentelésekor mondott tót beszéde 
is megjelent 1805. Nagyszombatban. 

31. Sión 1890. 383. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Roszival István theologiai doktor, 
esztergomi kanonok, szül. 1844. aug. 4. 
Kisváradon (Nyitram.); a gymnasiumot 
Esztergomban és Nagyszombatban, a 
theologiát a pesti központi papnevelőben 
végezte. 1868. aug. 2. fölszenteltetett. 
Káplán volt Stomfán, 1870. szept. 11. 
Beszterczén plébános - helyettes, 1873. 
okt. 12. ugyanott plébános lett. 1877. 
okt. 13. a hittudományok doktorává 
avattatott. 1881—92-ig a stomfai kerü-
letet képviselte az országgyűlésen. 1883. 
máj. 13. a stomfai kerület helyettes, 
1884. nov. rendes alesperese lett. 1885. 
aug. 8. óta tagja a főegyházmegyei zsi-
nati vizsgáló bizottságnak. 1886. jún. 5. 
perbetei plébánossá, júl. 19. kerületi al-
esperessé, 1888. máj. 31. tardoskeddi 
plébánossá, 1889. decz. 20. esztergomi 
kanonokká, 1890. szept. 2. főegyházme-
gyei tanfelügyelővé, 1891. febr. 5. az 
érseki széküresedés idejére káptalani 
gondnokká, márcz. -25. pécsváradi cz. 
apáttá, 1893. okt. 27. az esztergomi pap-
nevelő kormányzójává neveztetett ki. 
1898-ban a várnai (Trencsénm.) kerület 
ismét megválasztotta országgyűlési kép-
viselőnek. Tagja volt a közoktatási 
bizottságnak, melynek ülésein, mint a 
házban, alkalma volt kitüntetni különösen 
a tan- s nevelésügyet illető szakismere-
teit. Tanügyi-, valamint egyházi kérdések-
ben több ízben felszólalt. Beszédei az orsz.-
gyűlési Naplókban és kivonatban a lapok-
ban jelentek meg. — Költeményei a 
Költői zsengékben. (Nagyszombat, 1862. 
Pásztordal, A pazarlóhoz); 1884-ben a 
Nemzeti Politika cz. lapnak munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Theses ex universa 
theologia in universitate hungarica pro 
obtinendo doctoris in ss. theologia gradu 
academico die 13. Octobr. 1877. Posonii. 
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— 2. Pamiatka posvätenia chrámu Bo-
žieho v zohori. Esztergom. 1898. (A 
zohori templom fölszentelési ünnepén 
1898. okt. 2. mondott beszéde). 

V j 31. Sion 1886. 844. 1. — Sturm Albert, U j 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1888. 292. 
1. — Zelliger Alajos, Egyház i írók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 445. 1. — Kollányi Ferencz, 
Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 
518. 1. 

Roszkosni Elek kath. főgymnasiumi 
tanár, erdélyi egyházmegyei pap, szül. 
1836. ápr. 9. Baróton (Erdély), felszen-
teltetett 1859. júl. 24.; 1862-től rendes 
tanár volt a brassói kath. főgymnasium-
ban, tanította a hittant, magyar nyelvet 
és a számtant.l875-ben ugyanazon intézet 
igazgatója, két év múlva a nagyszebeni 
Terézia-árvaház igazgatója s 1893-ban 
czímzetes kanonok lett. Meghalt a 90-es 
években. — Czikke a brassói r. kath. 
gymnasium Értesítőjében (1871. Kovács 
Antal emlékezete). — Munkája: Katho-
likus ima- és énekeskönyv. Brassó, 1870. 
(Bővítve újra kiadta. U. ott, 1882. Né-
met szöveggel is). 

Bartl-Felsmann, N é v k ö n y v . Pest, 1869. 88. 
1. — Gross Julius, Kronstädter Drucke. Kron-
stadt, 1886. 82., 99., 100., 149. 1. — Schema-
tismus Cleri Dioee. Transylvaniensis 1883. 
Albae— Carolinae 9., 230. 1. — A brassói kath. 
főgymnasium Értesítője 1896. 44. 1. 

Roszmann János. — Munkája: Ladis-
laus IV. Dramatisches Gedicht in drei 
Aufzügen. Werschetz, 1863. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rosznáky Gyula, posta- és távirdai 
felügyelő, R. Alajos uradalmi tiszttartó 
és Schmid Jozéfa fia, szül. 1851. május 
10-én Nagy-Kemenczén (Zemplénm.); a 
gymnasium két alsó osztályát 1862—64. 
Sátoralja-Ujhelyt, a főreáliskolát 1864— 
1869. Kassán, a műegyetem három év-
folyamát 1869—73. Budapesten végezte. 
1873-ban besorozták az ungvári 36. sz. 
magy. kir. honvédzászlóaljhoz ; 1874. a 
Ludovika akadémia tiszti tanfolyamára 
vezényelték és 1875. kinevezték hadap-
róddá, 1876. nov. hadnagygyá s már 

deczember 1. mint zászlóalj-segédtiszt a 
sátoralja-újhelyi 40. sz. honvédzászlóalj-
hoz áthelyeztetett. Az előző 3 évi próba-
szolgálat után 1879. okt. 1. az eperjesi 
magy. kir. postahivatalhoz postatisztnek 
nevezték ki; ekkor a honvédség szabad-
ságolt állományába lépett és mint ilyen 
1883. nov. 1. szab. áll. honvéd főhad-
nagygyá kineveztetett. Megbízták 1883-
ban a homonnai, 1887. az ungvári, 1894. 
a nagymihályi és 1897. jan. 1-je óta a 
sátoralja-ujhelyi posta- és távíró hivatal 
vezetésével. Posta- és távíró főtisztté 
1895. jan. 1., felügyelővé 1904. július 1. 
neveztetett ki. Megbízták az 1891. ung-
vári női s 1893. férfi, a nagymihályi 
1894. évi és a sátoralja-újhelyi 1898. 
férfi posta- és távíró segédtiszti tanfolya-
mon a postai és postatakarékpénztári 
kezelés előadásával. A zemplén vármegyei 
magyar nyelvet és népnevelést terjesztő 
egyesület választmányi tagja. — Czikke-
ket írt a Posta Közlönybe, a Sárosmegyei 
Közlöny, Ungvári Közlöny és Zemplén 
czímű helyi lapokba. — Munkája : Posta-
üzleti szabályok. Az érvényben levő sza-
bályrendeletek alapján. Ungvár, 1894. 
(2. bőv. kiadás 1895., 3. bővített kiadás 
1899. Sátoralja-Ujhely. 

JI. Könyvészet 1894. és önéletrajzi adatok. 

Roszner Aladár, orvosdoktor, szül. 
1867. május 14. Budapesten, mint egy 
Szepesmegyéből származó ág. hitv. ev. 
család sarja; középiskoláit a budapesti 
ág. ev. gymnasiumban végezte ; 1885-ben 
a budapesti egyetem orvosi karára irat-
kozott be s 1892-ben nyert orvosdoktori 
oklevelet. Mint szigorló orvos (1891) az 
egyetem II. boncztani intézetében volt 
alkalmazva s Thanhoffer tanár buzdítá-
sára szövettani tanulmányokat végzett. 
Doktorrá avattatása után az egyetem I. 
belgyógyászati tanszékén Korányi Frigyes 
tanár mellett volt segédorvos, az 1893— 
1894. tanév alatt a néhai Kovács József 
tanár vezetése alatt álló I. sebészeti 
klinikán mint ösztöndíjas műtőnövendék 
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volt alkalmazva. 1894 nyarán műtő-
orvosi oklevelet nyert és azután két évig 
az irgalmas-rend budai kórházának sebé-
szeti osztályán mint Dollinger Gyula ta-
nár assistense működött. 1897 óta Buda-
pesten általános orvosi gyakorlatot folytat. 
— Czikkei az Ungar. Archiv für Medizin-
ben (III. k. 1894. Beiträge zur Histologie 
des Dünndarmes); a Gyógyászatban 
(1892—95. leginkább angol orvosi érteke-
zések, könyvek és orvosi előadások ismer-
tetése névtelenül); a Math, és Természet-
tud. Értesítőben (XII. 1903. Vizsgálatok a 
vékonybél bolyhok szerkezetéről, bemu-
tatta Thanhoffer az Akadémiában); 
1890 óta a sportirodalem terén is mű-
ködik mint a Vadász- és Versenylap 
belmunkatársa; a telivér tenyésztés el-
méleti kérdéseit tárgyaló czikkeit külföl-
dön is ismerik; a lótenyésztési kérdése-
ket illető czikkei Dr. R—r. jelzéssel 
jelennek meg; ugyanezen lap közölte a 
Franczia- és Angolországban tett tanul-
mányútjairól írt czikkeit. Lótenyésztési 
czikkei jelentek meg a Sportélet, a bécsi 
Sport és a berlini Sport Welt cz. lapok-
ban. 1904 óta a londoni The Sportsman 
czímű napilapnak magyarországi levele-
zője, 1906 óta a nevezett lap képviselője 
Magyarország és Ausztria terén, két-
három hetenként jelennek meg a Hun-
garian Notes cz. czikkei; a magyar ló-
tenyésztést ismertető czikkeket közölt 
még tőle az amerikai The Thorougbred 
Record, a The California Sportsman és 
a csak három évfolyamot élt Daily 
America is. A W. Allison, The British 
Thoroughbred. London, 1901. cz. mun-
kában : a Breeding in Austria and Hun-
gary cz. fejezetet írta. 

Önéletrajzi adatok. 

Roszner Ervin báró (rosenecki), jog-
és államtudományi doktor, v. b. titkos 
tanácsos, cs. és kir. kamarás, volt fiumei 
kormányzó, R. József báró ezredes és 
Gyürky Paulina fia, szül. 1852. decz. 31. 
Varsányban (Nógrádm ); tanulmányait a 

bécsi egyetemen, az egri érseki jogaka-
démián és a budapesti egyetemen vé-
gezte, ugyanott 1876-ban a jog- és állam-
tudományok doktorává avattatott. Katonai 
kötelezettségének a 25. sz. gyalogezred-
ben tett eleget, hol tart. hadnagy. A 
magyar főrendiháznak tagja, Nógrád-
vármegye törvényhatósági bizottságának 
virilis tagja. 1876-ban a nagyváradi jog-
akadémián helyettes, 1879. rendkívüli, 
1880. pedig rendes tanár lett és az egyház-
jogot adta elő. 1878-ban egyetemi magán-
tanárrá képesíttetett az egyházjogból. 
Nagyvárad város törvényhatósági bizott-
ságának, a biharmegyei régészeti és tör-
ténelmi egylet választmányának tagja. 
1887-ben Nógrádvármegye szécsényi ke-
rülete képviselővé választotta és a sza-
badelvű párt tagja volt; ekkor akadémiai 
tanári állásáról lemondott. 1877-ben a 
főrendiházba hivatott és annak szerve-
zéséig tagja volt. 1887 előtt a főrendi-
házban feltűnt a főrendiház reformja 
alkalmából tartott beszédével.) 1883-ban 
cs. kir. kamarás lett. Mint országgyűlési 
képviselőt kinevezték 1890-ben Hont-
vármegye, Selmecz- és Bélabánya főispán-
jának, majd 1894. Máramaros vármegye 
főispánjának és 1903. decz. 10. Fiume 
kormányzójának, mely állásában 1906-ig 
maradt. 1904-ben lett belső t. tanácsos. 
— Czikkei a Jogtudományi Közlönyben 
(1877. könyvism.); a M. Igazságügyben 
(1879. A kath. vallás mint házassági 
akadály, 1888. Sztehlo K. a polgári há-
zasságra vonatkozó törvényjavaslatának 
bírálata, Az állampolgárság megalapítása 
születés által, 1881. A magyar állam-
polgárság, A keresztények és zsidók kö-
zötti házasságok iránt benyújtott törvény-
javaslat) ; a bécsi Juristische Blätterben 
(1879. Die Klausenburger Ehen); a nagy-
váradi jogakadémia Almanachjában(1883. 
A katonai kötelezettség befolyása a há-
zasságkötési képességre); a Budapesti 
Szemlében (1885. A párbér Magyarorszá-
gon); a Századokban (1888. könyvism.); 
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a Nemzetgazdasági Szemlében (1890. A 
vallás- és közoktatási miniszternek a 
közoktatás állapotáról az országgyűlés 
elé terjesztett XVIII. jelentése); a Hont-
vármegyei Almanachban (1893. Az Al-
manachról.) — Munkái: 1. Régi magyar 
házassági jog. Bpest, 1887. (Ism. Buda-
pesti Szemle LII. k., Századok.) — 2. 
Néhány szó «Régi magyar házassági jog» 
cz. munkám védelméül. U. ott, 1888. 
(Különny. a Jogtudom. Közlönyből. Ism. 
Századok.) — 3. Magyar agrárpolitika 
és a magyar gazdaszövetség nézetei a 
búzaárak hanyatlásáról. U. ott, 1897. 
(Különny. a Közgazdasági és Közigaz-
gatási Szemléből.) 

M. Könyvészel 1887—88. 1897. — Magyar 
Nemzetségi Zsebkönyv. I. Főrangú családok. 
B p e s t , 1888. 410. 1. — Sturm Albert, U j Or-
szággyűlési Almanach. Bpest, 1888. 292. 1. — 
Bozuky Alajos, A nagyváradi kir. akadémia 
százados múltja. Bpest, 1889. 95. 1. — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 695. , X V I I I . 519., I I . P ó t -
kötet 540. 1. — Szerencs János, Főrendiház 
É v k ö n y v e . Bpest, 1902. 380. 1. — Vasárnapi 
Újság 1903. 51. sz. arczk. 

Roszner Mátyás. L. Rosner. 
Rosztóczky Imre, r. kath. alesperes-

plébános, szül. 1804. nov. 5. Daróczon 
(Ungvárm.); a négy gymnasiumi osztályt 
Ungvárt, kettőt Sátoralja-Ujhelyen, a böl-
cseletet Szatmárt, a theologiát pedig Eger-
ben végezte. 1825-ben lett papnövendék 
Egerben és 1829. szept. 27. áldozópappá 
szenteltetett fel. Mint segédlelkész Szent-
Erzsébeten, Kápolnán és Egerben mű-
ködött 1836-ig, midőn Grassalkovich 
Antal herczeg felterjesztésére febr. 25. 
aldebrői plébános lett, mely állomását 
1840. május 15. a kaali parochiával cse-
rélte fel; azon év június 12-én kerületi 
jegyzővé is megválasztatott. 1871. kerü-
leti alesperesnek választották, mely hiva-
talát 1875-ig töltötte be, midőn beteges-
kedése miatt lemondott. Meghalt 1876. 
július 17-én. — A Kath. Lelkipásztor 
(1866—68) és a Pátkai Pál-féle egyházi 
beszédgyűjtemény is (1881—83) hozott 

tőle alkalmi szent beszédeket. — Mun-
kája : Vasárnapi és ünnepi beszédek. 
Kézikönyvül a falusi nép lelki szükségei-
hez alkalmazva. Eger, 1867—71. Öt fo-
lyam. (Ism. Uj M. Sión 1870.) 

Uj M. Sión 1876. 557. 1.. 1888. 942 . l a p . — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Sión 1888. 942. 1. 
— Koncz Ákos, Egri egyházmegye i papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 212. 1. 

Rothari István (vásárhelyi), családi 
neve Kerekes lehetett és szerzetes volt, 
mit neve mellett a Pater jelző is bizo-
nyít.— Munkája: Eiuxácpiov xaxaaipócpcxov. 
Az az : Szomorvsaghrol eörömre waltozo 
versek. írattattak az mi kegyelmes 
Vrunknak Bethlen Gábornak Isten ke-
gyelmessegebeöl Erdély orzagnak Feje-
delmenek, Magyar orzagnak egyik rezenek 
Vranak etc. Es az szekelieknek Ispannya-
nak tisztessegere. Nyomtattatta Szeben-
ben Pr. St. R. Agrop (Pater Stephanus 
Rothari Agropolitanus) Anno Domini 
M.DC.XVIII. 

Sas. P e s t . 1831. V I I . 62. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 218. 1. (Keresztneve 
hibásan van Ferencznek írva.) 

Rotarides Keresztély, a berlini gym-
nasium aligazgatója, 1700-tól igazgatója 
volt, kósi (Nyitramegye) származású. — 
Munkái: 1. Cupido Paradoxa Loquens 
Solemnitatem Nuptialem Viri Plurimum 
Rev . . . Johannis Schindler, Ecclesiae 
Berolinensis . . . . Diaconi. . . Sponsi, 
C u m . . . Virgine Sponsa Maria Ehren-
traut Nicola in . . . 2. Novemb. A. 1685. 
Numerosa in Panegyri celebratam con-
decoravit . . . Berlin. — 2. Chelidonia 
Pietas Et Gratitudo, sub cujus Imagine, 
Viro . . . Wendelino Lonicero, In Electo-
rali Aula Brandenburgica Praetori . . . 
Natalitiam Solemnitatem Cum primo 
Vere feliciter revertentem Anno M.DC. 
L XXXVII, die VII. Marţii. Laetus Gratu-
lări . . . confirmare voluit ac debuit. U. 
ott. (Latin költémény.) — 3. Programma 
De Fatali Bonarum Artium Contemptu. 
U. ott, 1700. — 4. Justae Publicarum 

38. ív sajtó alá adatott 1906. szept. 22. 
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Scholarum Querelae In Scholas Privatas 
Efíusae. U. ott, 1708. — Üdvözlő verset 
í r t : Catastrophe Faus ta . . . Lipsiae, 1678., 
Pia V o t a . . . U. ott, 1679. és Serta Par-
n a s s i a . . . U. ott, 1682. cz. munkákba, 
utóbbiba németül, a többi latin. 

Szabó-Helebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III . 2. 
rész 282., 312., 549., 686. 1. 

Rotarides Mihály, magyar irodalom-
lörténetíró, otrokócsi (Gömörm.) szárma-
zású, 1738. ápr. 26. a wittenbergi egye-
temre iratkozott be. Miután theologiai 
tanulmányait bevégezte, 1742. ápr. vissza-
tért hazájába, hogy magyar irodalom-
történeti munkájához adatokat gyűjtsön ; 
1744. jún. 1. ismét Wittenbergbe költö-
zött, hogy munkáját megírja és kiadja; 
azonban a munka teljes kiadásában 1747. 
ápr. 15. megakadályozta halála. Családi 
nevét Hazafinak, Hazaynak és Házinak 
is írják. Kézirata a wittenbergi magyar 
könyvtárba került; némelyek állítása 
szerint ezt fölhasználta Wallaszky, Con-
spectus cz. munkájához. — Munkája: 
Histöriae hungaricae literariae antiqui 
medii atque recentioris aevi lineamenta. 
Quorum prolegomena generalem in uni-
versam históriám Hungáriáé literariam 
introductionem continentia prodeunt stu-
dio ac sumtu H. M. hungari. Altonaviae 
et Sergestae, 1745. (Ism. Acta Eruditorum 
Lipiensium 1746. aug.). — Kézirati mun-
kái : a pozsonyi ág. ev. lýceum könyv-
tárában : Micae micarum Burianarum, 
4rét 506 lap, kivonat Burius művéből, 
készítette R. Pozsonyban 1742. Ugyan-e 
kötetben foglaltatik R. ily cz. 94 lapra 
terjedő műve: Supplementum Czvittin-
gerianum, melyben Czvittinger irodalom-
történeti művét újabb adatokkal bővíti 
és kiegészíti; a nyitrai egyházmegyei 
könyvtárban: Auctorum et Scriptorum 
Hungáriáé praecipuorum Catalogus alpha-
beticus 4rét 126 lev. Klein még néhány 
kéziratát említi: Chronologia rerum 
Hungáriáé praecipuarum usque ad annum 

Td. S z i n n y e i .T.. Magyar írók XI. 

3750 ante Christum natum; Diarium 
germanico-hungaricum an. 1742 et 1743. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 158. l a p . — Klein, 
N a c h r i c h t e n I I . 278. 1. — Hadi és más neve-
zetes történetek. I I I . 1790. 4 . 1. — Annalen d e r 
Literatur. Wien. 1803. Intelligenzblatt 29. sz. 
— Bartholomaeides, Comitatus Gömör 426. 1., 
Joan. Ladislaus, Memoriae Ungarorum 241. 
lap . — Wallaszky, Conspec tus . Budae , 1808. 
— Közhasznú Esmeretek Tára X . 240. l a p . — 
l 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. B p e s t , 1876. 126. 1. — Figyelő, II , 
1876. — A pozsonyi ág. ev. lýceum Értesitője 
1878 és 1879. (Harmath K.) . — Vj M. Athenas 
583. 1. — Vágner József, A ny i t ra i e g y h á z -
megyei könyvtár kéziratai. Nyitra, 1886. 
73. lap. 

Rotariu Pál, ügyvéd, dragsinai (Te-
mesmegye) származású, görög keleti 
vallású rumén; a gymnasiumot Temes-
várt, Kecskeméten és Belényesen vé-
gezte, a jogot Budapesten és Bécsben 
hallgatta; 1873-ban tett ügyvédi vizsgá-
latot. Mint egyházmegyei szinodusi és 
nemzetiségi congressusi képviselő részt 
vett a politikai s egyházi életben. 1898 
óta vezérigazgatója a temesvári Timisiána 
takarék- és hitelintézetnek. — Munka-
társa volt a bécsi Albinának (1866—68). 
— Munkái: 1. Manuel din legile despre 
uşura (câmâtârnia) cuprin diend si tecstul 
original al legilor din 1877. art VIII. şi 
din 1883. art. XXX. tradus in limb'a 
romanescu, cu explicări. Karánsebes, 
1888. (Az uzsoratörvények ford, és ma-
gyarázata.) — 2. Legea din 1886. art. 
XXIX. despre redactarea cólelor de carte 
funduăla tradusa si esplicata in limb'a 
romana, dupa textul oficial original. U. 
ott, 1888. — Szerkesztette Temesvárt a 
Priculiciu cz. képes rumén heti humo-
risztikus lapot 1874 elejétől 1875 már-
cziusig, a Luminatoriul politikai lapot 
1880 márcz. 17-től 1894 jan. 12-ig, mely 
hetenként kétszer jelent meg, az Advo-
catul Poporul cz. népies jogi közlönyt 
1886 febr. 1-től 1887 végéig, havonként 
kétszer jelent meg mint a Luminatoriul 
melléklapja, 1893 óta mint havi folyó-

39 
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iratot újra kiadja; a Dreptatea cz. poli-
tikai, gazdasági s irodalmi napilapot 
1894. január hó 13-tól 1898. január hó 
13-ig. 

Berkeszi István, A temesvári könyvnyom-
dászat és hírlapirodalom története. Temes-
vár, 1900. 150—152. 1. és Zászló János j e g y -
zeteiből. 

Roth Adolf, orvosdoktor, orthopaedus, 
testegyenesító', Roth Sámuel vargamester 
(ki feltalálta a lúdtalp gyógyítására szol-
gáló czipőket) fia, szül. 1862-ben Miskol-
czon (Borsodm.); a főgymnasiumot u. ott 
1881-ben végezte. Budapesten 1886. avat-
ták orvosdoktorrá. Műszerészszé atyja ké-
pezte ki. 1888-ban Németországban az 
orthopaediát tanulmányozta. 1895-ben 
szabadalmat kapott az összes európai 
államokban egy járókészülékre. Szerkesz-
tette a gerinczoszlop elferdülésének gyógyí-
tására szolgáló corsettet. 1890 óta modern 
berendezésű sanatóriuma van Budapesten, 
hol betegeinek a szükséges gépezeteket 
maga tervezi és formálja a beteg testéhez. 
— Czikkei (kétszázon fölül) saját lapjá-
ban és a berlini Monatschrift für. Orthop. 
Chirurgie, a Zeitschrift für orth. Chirurgie, 
a Journal d'Orthopédie és az Orvosok 
Lapja (1903) cz. folyóiratokban jelentek 
meg. — Munkái: 1. Hessing-féle gyógy-
mód mint korszakalkotó forradalom az 
orthopaedia terén. Bpest, 1889. 30 fény-
nyomattal. (Németül. U. ott, 1889.) — 2. 
Das Geheimniss der Hessingschen Appa-
ratotherapie. Berlin, 1890. ÖO ábrával 
(II. kiadás). — 3. Populärer Bericht für 
Leidende über hundert Geheilte. Bpest, 
1893. (Magyarul is. U. ott, 1893.). — 4. 
Miért nem lehetett eddig és miért lehet 
most a test összes elgörbüléseit és az 
izüietgyuladásokat meggyógyítani. U. ott, 
1893. — 5. Nouveau Bandage de Trac-
tion. U. ott, 1896. — 6. Hátelferdülések 
legújabb gyógymódja. U. ott, 1904. (Külön-
nyomat a Gyógyászatból.) — Szerkesz-
tette s kiadta a Gyakorló Orvos cz. folyó-
iratot 1891-től hét évig. 

Magyar Könyvészet 1893. — Pallas Nagy lexi-
kona II. Pótkötet 1904. 540. 1. és a magy. n. 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Róth Albert, orvosdoktor, megyei fő-
orvos, szül. 1814. nov. 19. Nagy-Becske-
reken; a bölcseletet és jogot Pozsonyban, 
az orvosi tudományokat 1841-ben Pesten 
végezte. Tanulmányai után Pozsonyban 
az ottani német lap tárczaírója volt. 
Pozsonyból Becskerekre ment, a hol 
Torontálmegye táblabirójának választotta. 
Az 1848. mozgalmak itt érték őt és a 
szerbek vad dühökben nemcsak házát 
rombolták szét, hanem vagyonától is meg-
fosztották. Mint hadfogadó főorvos Aradra 
rendeltetett és Arad-, Temes- és Torontál-
megye katonai ügyeit vezette. A szabad-
ságharcz után véglegesen Aradon telepe-
dett le. Eleinte városi főrovos, 1861-től 
kezdve megyei főorvos volt. Buzgó munka-
társa volt a központi meteorologiai in-
tézetnek ; a meteorologiai észleleteket 
Aradon 1862—75-ig vezette. Meghalt 1879. 
decz. 7. Aradon. — Czikkei a Gyógyá-
szatban (1863. Javaslat az «orvosi segély-
egylet» alapszabályaira nézve, A magyar 
orvosi segélyző és nyugdíjazó egylet való-
színű létesítése számokra alapítva, Az 
orvosi nyugdíjintézet, A magyar orvosi 
könyvkiadó társulat ügyében, 1864. Az 
orvosi nyugdíjintézet ügyében, 1868. Ideig-
lenes utasítás a kerületi orvosi hivatalos 
eljárások körül, Levél a szerkesztőhöz); 
a M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálataiban (X. 1865. A lippai ásványvíz 
vegy- és orvosi tekintetben, XV. 1872. A 
lippai ásványvíz gyógvhatása); az Állam-
orvosban (1869. Tervezet a marhavész-
nek országunk határaitól távol tartására és 
az országban fölmerülendőnek elfojtására, 
A gyermekek nagy halandóságának okai 
és annak meggátlásátelőmozdító eszközök, 
1870. Az 1868. évben Aradon uralkodott 
váltólázi járványnak leírása); az aradi 
Alföldben (1869. Eszmetisztázás a marha-
vész kiirtására nézve, 1871. A váltóláz-
járvány, 1872. A gyermekhonvédekről). 
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— Munkái: 1. Dissertatio inaug. politico-
medica de influxu sexus sequioris in 
vitam et statum. Pestini, 1841. — 2. A 
lippai gyógyforrás ismertetése. Arad, 1871. 
(Németül is. U. ott, 1871.). 

Vasárnapi Újság 1871. 36. szám, arczk. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Lakatos Ottó, A r a d 
története III. 80. 1. — Petrik Könyvészete 
és gyászjelentés. 

Róth Albert lapszerkesztő Budapesten, 
szül. 1850-ben Baján (Bács-Bodroghm.); 
iskolai tanulmányait befejezve, Bécsbe 
ment, a hol egy pénzintézetnél volt alkal-
mazva. Pár évi hivataloskodás után, szak-
ismereteinek kibővítése végett külföldön 
utazott. Hazatérte után teljesen a közgazda-
sági szaktanulmányoknak szentelte magát. 
— Munkái: 1. Adókulcs a házbéradó és 
pótlékairól budapesti bérházak számára-
2. kiadás. Bpest, 1890. — 2. Útmutató a 
társulati adó, I., II., III. és IV. oszt. 
kereseti adó, házadó, tőke kamat- és 
járadékadó, hadmentességi díj kivetéséről. 
A törvények és szabályok pénzügyi, 
közigazgatási, bírósági döntvények és 
határozatok és miniszteri rendeletekre 
való hivatkozással. U. ott. 1896. — 3. 
Steuerslüssel zur Hauszinssteuer und 
Umlagen für Gebäude der Stadt Wien. 
Wien, 1903. — 4. Wegweiser zur Be-
messung der Geschäftssteuer der zur 
öffentlichen Rechnungslegung verplich-
teten Unternehmungen in Oesterreich. 
U. ott, 1905. — 5. Útmutató társulatok 
és szövetkezetek adójának megállapítá-
sáról, valamint az I., II., III. és IV. oszt. 
keresetadók, házadó és tőke kamatadó 
adókivetéséről. U. ott, 1904. — Szer-
keszti az Adók és Illetékek Közlönyét 
1891 óta Budapesten. 

V. Könyvészet 1890., 1896. és a m. n. múze-
umi könyvtár példányairól és önéletrajzi 
adatok. 

Róth Alfréd, orvosdoktor, poliklinikai 
assistens, szül. 1871-ben Budapesten, hol 
középiskoláit és az egyetemet végezte. 
1896-ban nyert orvosdoktori oklevelet; 

ezután Bécsbcn a Kaposi tanár osztályán 
működött ; honnét hazatérve, előbb a 
Rókus-kórház bőrgyógyászati osztályán 
szolgált; majd két év múlva a poliklinika 
bőrosztályára assistensnek hívták meg, 
hol jelenleg Török tanár mellett tölti 
be tisztségét. — Munkái: 1. A bőr-
betegségek gyógykezelésének rövid reper-
tóriuma. (Az általános poliklinika bőr-
kórtani osztályán divó gyógyeljárások.) 
Bpest, 1899. (Dr. Szigeti Gusztávval 
együtt). — 2. A syphilis gyógykezelése 
higanyporos zacskókkal és a higany fel-
vétele ezen kezelésnél. U. ott, 1899. 
(különnyomat a Gyógyászatból. Németül 
a Pester med.-chirurg. Presse 1900. évf.-
ban és különnyomatban). — Ezeken 
kívül a szaklapokban részben külön-
nyomatban megjelentek: A «Dymal» az 
eczema gyógykezelésében; A nedvedző 
eczema bacterologiája, Striae disteusae, 
(s. utropicae) mellhártya- és tüdőlob után, 
Diffus bőratrophia egy esete, Luesol, egy 
antisyphiliticum. 

ill. Könyvészet 1899. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok. 

Roth Ar on (Armin), bölcseleti doktor, 
kerületi főrabbi Siklóson (Baranyam.). 
— Czikkeket írt 1861-től a Ben-Chanan-
jába, az Ung. jüdische Wochenschriftbe 
és az Izraelita Magyar Közlönybe, a 
Neuzeitban (1870. Analekten freisinniger 
Sätze in Talmud und Midraschim); a 
budapesti Ung. jüd. Israelitben (Die jü-
dische Schule, Die liberale Synagoge, 
három évfolyamban). — Munkái: 1. 
Eine Studie über den Selbstmord vom 
jüd. Standpunkte. Bpest, 1879. (Külön-
nyomat a Homechackerből). — 2. Ueber 
Homiletik und ihre Geschichte vom jüd. 
Standpunkte. U. ott, 1881. (Különny. a 
Homechackerből). — 3. Zu meinem 25. 
jährigen Amtsjubiläum am 1. Juni 1884. 
U. ott, 1884. 

Lippe, Ch. D. Bibliographisches Lexikon. 
Wien, 1881. I. 404. 1. és a m. 11. múzeumi 
könyvtár példányáról (hol neve Roth Ármin). 

39* 
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Roth Daniel, orvosdoktor, szül. 1801. 
decz. 22. Nagyszebenben, hol atyja R. Já-
nos asztalosmester volt; tanult szülővá-
rosában az ág. ev. gymnasiumban és 1821. 
szept.-től a bécsi ev. theol. intézetben ; a 
nagyszebeni ág. ev. gymnasium tanára 
volt majd, a jassyi (Románia) evang. 
hitközség lelkésze. Ezen hivataláról azon-
ban lemondott és magánleczkéket adott. 
Később az orvostudományokat tanulta 
Münchenben, hol orvosdoktori oklevelet 
nyert. Ekkor visszatért Nagy-Szebenbe. 
1849. márcziusban, midőn a magyarok 
megszállották a várost, ő is többekkel 
együtt Romániába menekült, hol mint 
homöopatha orvos működött, majd Jas-
syba ment katonaorvosnak; utolsó éveit 
megvakulva töltötte. Meghalt 1859. aug. 
25. Jassyban. — Munkái: 1. Disertatio 
de mutuo animae et corporis commer-
cio. Cibinii, 1834. — 2. Dramatische 
Dichtungen. Kronstadt. 1841—1842 két 
kötet. (I. Don Raphael. Trauerspiel m 5 
Aufz., Der Königsrichter von Hermann-
stadt. Dr. in 5. Aufz. Előbb a Stunden-
blumen der Gegenwartban jelentek meg. 
Ism. Satellit 1840. 68. sz., Die Norman-
nen in Italien. Dr. in 5. Abth.) — 3. 
Der Pfarrhof zu Kleinschenk. Vater-
ländische Erzählung aus dem Anfang 
des 18. Jahrhunderts, üerrmannstadt, 

1846. — 4. Johann Zabanius Sachs von 
Hartenek. Politischer Roman. U. ott, 
1847. — 5. Von der Union und nebenbei 
ein Wort über eine mögliche dakoro-
mänische Monarchie unter Oesterreichs 
Krone. Geschrieben im Mai 1848. U.'ott. 
(Rumenül ford. Septimiu Albini. Nagy-
Szeben, 1895. Ism. Korrespondenzbl. f. 
Lkde XVIII. 1895.). — Kéziratban : Ama-
lasontha oder die Kinder des Waides. 
Drama in 5 Aufz. (Először adták 1843. 
szept. 25. Nagy-Szebenben); Rákóczy u. 
Bartsai. Ein Schauspiel in 5 Akten. (Elő-
adatását 1843-ban politikai iránya miatt 
nem engedték meg). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 

129., I V . 365. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Alig. 
Deutsche Biographie XXIX. 305. 1. (Roth 
János). 

Roth Ede, nyug. tanító. — Munkája: 
Végjátékok nagy sakkmesterektől. Sza-
badka, év n. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Róth (SzÖgedi) Endre, főreáliskolai 
énektanár, szül. 1847. nov. 3. Uj-Szegeden; 
elvégezvén a gymnasiumot, jogot hallga-
tott a pesti egyetemen s egyúttal a nem-
zeti zenedében tanult s a nemzeti színház 
zenekarának tagjavolt. 1870-ben Szegedre 
visszatért, s 1871—1895. a gymnasium, 
1873—95. a polgári fiúiskola, az 1872—73. 
tanévben a reáliskola énektanára volt. 
1874—1884-ig a városi zenede tanára, 
1884-ig ugyanannak igazgatója. 1874-ben 
a polgáriiskolákra képesítő vizsgálóbizott-
ság előtt a zene- és énekből polgári és 
felső népiskolákra képesítő bizonyítványt 
nyert. 1872-től a szegedi dalárda kar-
mestere s vezetése alatt a dalárda 1874-
ben Kolozsvárt a negyedik, 1880-ban u. 
ott a második volt, 1884-ben Miskolczon 
ezüstérmet, 1886-ban Pécsett aranyérmet 
nyert. Lényegesen befolyt a szegedi or-
szágos dalárverseny létrehozásában 1876. 
és 1889-ben. — Munkái: 1. Egyházi éne-
kek a római kath. mindkét nembeli ifjú-
ság számára különös tekintettel a közép-
tanodák alsó osztályaira, a fiú és leány 
polgári iskolákra. Négy szólamra alkal-
mazva. Szeged, 1882. — 2. Imák és 
énekek a róm. kath. ifjúság használatára 
I. és II. kiadás. U. ott, 1892. (E műben 
a harmónia akként van átdolgozva, hogy 
női-férfi vegyes karra egyszerre alkalmaz-
ható). •— Enekszerzeményei: Két vegyes 
karú mise és két férfikarú mise, Hazafias 
kardalok Petőfi és Pósa szövegeire, A 
hazáról, A ledőlt szobor, A magyarok 
Istene, Bordal, A szabadsághoz és Üdvözlő-
dal, Dal a dalról, Kossuth álma, Király-
hymnusz Baligó szövegére 1883. a király 
szegedi látogatása alkalmából; dr. Harrach 
J. «Arany Lantjá»-ban dalokat írt. Ezen-
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kívül közel 100 népdalt férfi karra át-
dolgozott és számos magánéneket zongora 
és orgonakisérettel. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Homor István, 
A szegedi m. kir. állami főreáliskola törté-
nete 1851—1894. Szeged, 1895. ltíO. 1. 

Roth Ferencz Frigyes, orvosdoktor, 
szül. 1802. febr. 26. Berethalmon (Nagy-
Küküllőm.); Bécsben hallgatta az orvos-
tudományokat ; azután Nagy-Szebenben 
kerületi és gyakorlóorvos volt. Midőn a 
katonai kórházban a hagymáz-betegeket 
gyógyította, a járvány-betegséget ő is meg-
kapta s 1849. máj. 27. meghalt. — Mun-
kája : Allgemeine Betrachtungen über das 
Tabakrauchen in Bezug auf die Gesund-
heit. Wien, 1830. (Latin czímmel és a 
dohányzásról írt munkák repertóriumával 
is). — Kéziratban : Das Tabakrauchen in 
Bezug auf Gesundheit, seine Nachtheile 
und deren Verhütung. (Mely az előbbeni 
munkának bővebb kidolgozása lett volna, 
azonban csak az előszót írta meg a szerző). 

Trausch Schriftsteller-Lexikon III. 131. 1. 
Szinnyei Könyvészete . 

Roth Ferencz, jogi doktor, a szatmár-
németi kir. törvényszék elnöke, született 
1860. szept. 29. Nagy-Károlyban (Szat-
márm.) ; középiskoláit ott és Debreczen-
ben végezte. Mint joghallgató ideiglenesen 
félévig a debreczeni ref. főgymnasium-
ban a latin nyelvet tanította. A jogász-
önképző-körben a hitbizományokról írt 
művével, majd pedig a Keresztesi—Deák 
alapítványból kitűzött jogi kérdésre «elő-
adatván az Európában létező nevezete-
sebb öröklési törvények, fejtessenek ki, 
tekintettel a hitbizományi intézetre azon 
elvek, melyek szerint alkotható lenne 
egy oly öröklési törvény, mely mind a 
családok fentartása czéljának, mind a 
nemzetgazdaság követeléseinek legjobban 
megfelelne» benyújtott művel pályadíjat 
nyert. Jogi tanulmányainak bevégzése, a 
jogi doktori és ügyvédi oklevelek meg-
szerzése után jogtanári állásra jelölte-
tett ; ő azonban birói pályára lépett 

1882-ben és mint joggyakornok a técsői 
kir. járásbíróságnál és a máramaros-
szigeti kir. törvényszéknél mint aljegyző, 
a fehérgyarmati és a nagykárolyi járás-
bíróságnál mint albiró és a budapesti 
kir. bintető-törvényszéknél, mint biró a 
budapesti kir. kereskedelmi és váltó-
törvényszéknél szolgált; honnét a buda-
pesti kir. ítélőtáblához bíróvá, innét pedig 
a szatmár-németii kir. törvényszék elnö-
kévé neveztetett ki. Tagja volt a Plósz 
Sándor igazságügyminiszter által a pol-
gári perrendtartás tervezetének meg-
vitatására összehívott szaktanácskozás-
nak. — Czikkei a Jogtudományi Köz-
lönyben (1884. Az előre kapott érté-
kek betudása a törvényes örök részbe, 
1885. Az öröklési jogköréből: A köteles 
rész, Egy bűnügyi semmiségi jog, 1886. 
A büntető feljelentések, A bűnügyi elő-
vizsgálatok hiányosságának orvoslásáról, 
Bűnügyi elővizsgálataink hiányosságáról, 
1887. A bűnügyi zárlat, 1889. A közvet-
lenség a járásbirósági büntető eljárásban, 
Egy kihágási eset, 1890. A bűnvizsgálat-
ról, A járásbíróság mint bűnügyi vizs-
gálóbíró, A büntető eljárás köréből, 1891. 
A vizsgálóbirák, 1892. Az új büntetőbirói 
ügyviteli szabályok és a vizsgálóbírói 
intézmény, 1893. A hamistanuzás a katonai 
becsületbíróság előtt, 1894. Zárlat az 
arányosítási perben); írt még a Büntető 
Jogtára és Jog cz. szaklapokba is. 

A m. n, múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyaiból és önéletrajzi adatok. 

Roth Frigyes, ág. ev. lelkész. — Mun-
kája : Empfindungen des Christen am 
Weihetage eines Tempels. Zu dem am 
1. Adv. Sonntage des J. 1829 gefeierten 
Einweihungsfeste der Kirche der Augs. 
Confessionsverwandten zu Klausenburg. 
Hermannstadt, 1829. 

Petrik Bibliographiája. 

Roth Gábor, ügyvéd, szül. 1851. aug. 
18. Ungvárt; atyját, Roth Henrik gazdál-
kodót még gyermekkorában elveszítvén, 
testvérbátyja Roth Benjamin birtokos gon-
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dozása mellett Ungvárt végezte a gym-
nasiumot és Pesten a jogi pályát, hol 
1877-ben ügyvédi irodát nyitott; majd 
Beregszászon telepedett le s 1881-ben 
ugyanott izraelita magyar egyletet alapí-
tott ; a beregszászi Chevra Kadischa egy-
letnek elnöke s a felekezeti menedékház 
alapítója. Beregvármegyének több évig 
tiszteletbeli tiszti ügyésze volt; ugyanezen 
megyei árvaszéknek pedig tiszteletbeli ül-
nöke, a kir. törvényszék hites tolmácsa, 
a beregszászi kereskedelmi iparbank igaz-
gatósági tagja és jogtanácsosa sat. — 
Több irányczikket írt, így az állampolgár-
ságról, a párbaj eltörléséről, a czigányok 
sorsának enyhítéséről sat. Czikke a Bereg-
ben (1888. 3. sz. Egy elhagyott népfaj). 

Magyar zsidók a mi l l enniumon. Bpest, 1896. 
228. 1. arczk. (Zichy Herman gróf és Deres tye 
Gy. M.). 

Roth Gáspár (telegdi), orvosdoktor, 
telegdi (Biharm.) származású, gyakorló-
orvos volt Nagyváradon. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de hypochon-
driasi. Budae, 1833. 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend Név-
sora 184l-re. Pest 27. 1. — Rupp, Beszéd 157. 
1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Roth György, ág. ev. theologiai tanuló 
a wittenbergi egyetemen, hova 1617. ápr. 
24. iratkozott be, beszterczebányai szár-
mazású. — Munkája: De laude peregri-
nationis oratio. Wittenbergae, 1618. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum. 124. 
1. — Szabó-Hellebrant, Rég i M. Könyvtár III . 
1. rész. 366. 1. 

Roth György, ág. ev. theologiai tanuló 
a wittenbergi egyetemen, hova 1693. okt. 
4. iratkozott be, lőcsei (Szepesm.) szár-
mazású. — Munkái: 1. Dissertatio Poli-
tica De Jure Majestatis Circa Erigendas 
Et Confirmandas Academias, Quam . . . 
Praeside M. Jacobo Frederico Mollero, 
Publice examinandam o f fe r t . . . ad diem 
XX. Febr. Anno M.DC.XCV. Wittenbergae. 
— 2. Als der, Von Leibitz ausz Ober-
Ungarn nach Zeuden glücklich entführete 

Raub Cupidinis, An den erfreulichen 
Hochzeit-Tag, Desz Ehrwürdigen, Vor-
Achtbahren, und Wohlgelahrten Herrn 
M. Gothofredi Clannerti, wol verordneten 
Pastoris Substituti zu Zeuden, Lobbes 
und Pfiüghoff. Und Der Yiel-Ehr- und 
Tugend-belobten Jungfr. Susannae... Pauli 
Almers... Seelensorgers... Tochter, offen-
bahr wurde, Wolte den 16. September 
des 1695. Jahres seine schuldige Pflicht... 
zu bezeugen, seine schlechte Gedancken 
hiermit entdecken. U. ott. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 194. 
1. — Szabó-Hellebrant, Rég i M. Könyvtár III . 
2. rész 487. 1. 

Roth Hermann, izraelita papjelölt. — 
Munkája: A zsidók polgárosítása ok- és 
czélszerű. Vagyis vázlat a zsidók közép-
és jelenkori helyzete, jelleme és viszo-
nyairól. Pest, 1848. 

Pefik Bibliogr. 

Roth Hermann, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1860. febr. 3. Medgyesen, 
hol a gymnasiumot végezve, 1879-től 
a straszburgi, berlini és bécsi egyetemen 
theologiát és történelmet hallgatott. 1883. 
szept. 30. Medgyesen a polgári iskola, 
1885. nov. 1. óta az ág. ev. főgymnasium 
tanára. — Czikke a medgyesi ág. ev. fő-
gymnasium Programmjában (1891. Der 
siebenb.Fürst Gabriel Báthori von Somlyó 
1608—1613.). 

Trausch-Schuller, Schri f ts te l ler-Lexikon IV. 
366. 1. 

THotYiIgnácz.—Munkája: Magyar-ame-
rikai Zseb-tolmács. Legkönnyebb módja 
az amerikai angol nyelv kezdetleges el-
sajátításának. Cleveland (Ohio) 1892. (2. 
jav. kiadás. U. ott, 1896.). 

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

Roth István Lajos, bölcseleti doktor, 
ág. ev. lelkész, szül. 1796. nov. 24. Med-
gyesen (hol akkor atyja R. István Gott-
lieb isk. aligazgató volt); a gymnasium 
négy osztályát szülővárosában, a felsőb-
beket a szebeni ág. ev. főgymnasiumban 
végezte. 1817. okt. 13-tól a tübingeni egye-
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temen folytatta tanulmányait, különösen 
a bölcseletet. Hogy a nevelés gyakorla-
tát tökéletesítse, egy évet a Pestalozzi 
yverdoni intézetében töltött. Hogy Er-
délyben megerősítse a német elemet 
Württembergbe utazott; ezen törekvésé-
nek eredménye volt, hogy 1845-ben 300 
sváb család telepedett le Erdélyben. 1820. 
szept. 23. érkezett hazájába. 1822-ben a 
medgyesi gymnasium alsó osztályaiban, 
1823-ban pedig a felsőbbekben alkal-
mazták tanárnak és 1831-ben ezen inté-
zet igazgatója lett. 1835-ben a lelkészi 
pályára lépett és előbb Medgyesen hit-
tanár és lelkész volt; 1837-ben Nemes, 
1847-ben pedig Múzsa (Nagy-Küküllőm.) 
választotta lelkészének. Ezen idő alatt 
munkáiban az erdélyi szászok érdekében 
a magyarok ellen harczolt. 1848-ban 
a szabad polgárok szövetsége cz. egye-
sületet alkotta az osztrák kormány vé-
delmére s bár a szász nemzetgyűlésben 
a békítő bizottság vezetésével bízták meg, 
folytonos izgatásaival a magyarok gyű-
löletét vonta magára. Puchner Medgyes 
környékére császári biztosul nevezte ki 
s mint ilyen nagy buzgalmat fejtett ki a 
magyar állam elleni felkelés szervezésé-
ben. Puchner kiverése után Bem egy 
csapata Rothot lelkészi -lakában elfogta 
s Kolozsvárra szállította, hol a haditör-
vényszék máj. 11. halálra ítélte és az 
ítélet rajta azon napon golyó által végre-
hajtatott. Négy árvájának a felség tekin-
télyes évdíjat adatott. A szászok emlé-
két mint vértanúét ünnepelték. — Mun-
kái: 1 .An den Edelsinn und die Menschen-
freundlichkeit der sächsischen Nation in 
Siebenbürgen eine Bitte und ein Vorschlag. 
Hermannstadt, 1821. — 2. Ode honoribus 
spectabilis ac generoşi domini Andreae 
Krauss de Ehrenfeld urbis sedisque Me-
diensis consulis, installations die docatas. 
U. ott, 1833. — 3. Rede am Sarge der 
Frau Sophia Regina vermählten Friedrich 
Carl Zoppelt, Gymnasial-Lehrers, und 
erstgebornen Tochter des Herrn Apothe-

kers Traugott Theisz in Mediasch, gestor-
ben den 10 Augus t . . . und begraben 
den 12. d. M. (1836.), Zum Andenken 
der Seeligen für Theilnehmende und 
Leidtragende in Druck gegeben. U. ott, 
1836. — 4. Der Sprachkampf in Sieben-
bürgen. Eine Beleuchtung des Woher 
und Wohin ? Kronstadt, 1842. (2. kia-
dása Nagyszeben, 1896.). — 5. Wünsche 
und Rathschläge, Eine Bittschrift für's 
Landvolk. Hermannstadt, 1843. — 6. Der 
Geldmangel und die Verarmung in Sieben-
bürgen, besonders unter den Sachsen. 
Kronstadt, 1843. —• 7. Standrede, vor 
dem Sarge des Superintendenten Johann 
Bergleiter in Birthälm gehalten. U. ott, 
1843. (Fabini József beszédével együtt). 
— 8. Der Birthälmer Pfarrer und der 
lutherische Superintendent. Praevisa mi-
nus nocent. U. ott, 1843. — 9. Die 
Zünfte. Eine Schutzschrift. U. ott, 1843. 
(A Transsilvaniából újra lenyomtatva). 
— 10. An mein Volk, ein Vorschlag zur 
Herausgabe von drei absonderlichen 
Zeitungen für siebenbürgisch-deutsche 
Landwirthschaft, Gewerbe, Schul- und 
Kirchen-Sachen. U. ott, 1843. — 11. 
Aufklärungen über die Auswanderung 
nach Siebenbürgen und zwar in denjeni-
gen Theil des Landes, welchen die 
Deutschen insgemein Sachsen genannt, 
seit mehr als 700 Jahren eigenthümlich 
besitzen. Herausgegeben von der Oberver-
waltung des siebenbürgisch-sächsischen 
Vereines zur Hebung der Landwirthschaft. 
Tübingen, 1847. — 12. Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit. In Anwendung auf 
Wahl und Besoldung der sächsischen 
Geistlichkeit. Kronstadt, (1848.). — 13. 
Programm der zu erscheinenden Schul-
und Kirchen-Zeitung für die evangel. 
Glaubens-Genossen in Siebenbürgen. 
Meschen, am 21. September 1848. (Her-
mannstadt). — 14. Der deutsche Jugend-
bund in Siebenbürgen. 1. Dessen Ver-
handlungen in Mediasch am 13., 14., 15. 
und 16. August 1848. 2. Dessen Gesetz. 



1225 Roth 1232 

3. Verzeichniss der Mitglieder. Kronstadt, 
1848. — 15. Untersuchungen und Wohl-
meinungen. über Ackerbau und Noma-
denwesen. Aus dem Nachlasse A. L. 
Roth's, mitgetheilt v. Franz Obert, U. 
ott, 1872. (Különny. a Kronstädter Zei-
tungból). — Kéziratban: Dissertatio de 
divisione Históriáé in genere et Trans-
silvanicae in specie. 1826 ; Kurze Ge-
schichte des Glaubens der Romänen, 
aus den heiligen Schriften und sicheren 
Quellen verfasst Josef Pap Selöschan 
von Illésfalva etc. Blasendorf, 1845. aus 
der Druckerei des Seminariums. Aus 
der romänischen Urschrift wortgetreu 
übersetzt von St. L. Roth ; Bruchstücke 
aus der Geschichte von Siebenbürgen. 
Geschichte Siebenbürgens bis zum Jahre 
1699. és Erdély földmívelését illető néhány 
német tétel. 

Hintz Georg, Die l e tz ten Lebensmomente 
des . . . am 11. Mai 1849. in Klausenburg 
h inger ichteten Meschner Pfarrers Stephan 
Ludwig Roth . Kronstadt , 1850. — Graeser 
Andreas, Dr. Stephan L u d w i g Roth nach 
se inem Leben und Wirken. U. ott, 1852. — 
Köváry László. E r d é l y története 222. 1. — 
Sommerfeldzug 27. 1. — Trausch, S c h r i f t s t e l l é r -
Lexikon III . 138. 1. (Bö életrajza, az Ítélettel 
és R. utolsó l eve léve l ) . — Wurzbach, Biogr. 
Lexikon XXVII. 98.1. (Életrajzára vonatkozó 
bö repertóriummal) . — Gross, Julius, Kron-
städter Drucke. Kronstadt , 188. — Petrik 
B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 697.1. 

Roth Izsó, hírlapíró és szerkesztő 
Budapesten. — A Magyar Értesítő cz. 
kőnyomatos lap szerkesztője. 

Ország-Világ 1894. 17. SZ. a r c z k . 

Roth Jakab, gépgyári főkönyvelő Mis-
kolczon. — Munkája: Iparosok könyv-
vezetője és fontos tanácsok üzleti ügyeik-
ben. Előszóval ellátta Szterényi József. 
Iparosok, kereskedők, művezetők, ipari 
és kereskedelmi alkalmazottak, ipar- és 
tanoncziskolák részére. Miskolcz, 1904. 

M. Könyvészet 1904. 

Roth János, wittenbergi tanuló, erkedi 
(Udvarhelym.) származású. — Alkalmi 
verseket ír t ; Feliciter . . . Wittenberg, 

1677. és Schuler Georgius, Dissertatio 
Theologica . . . U. ott, 1677. cz. mun-
kákba. 

Szabó-Hellebrant R. M. K ö n y v t á r IIT . 2. 
rész 114., 121. 1. 

Roth János boroszlói tanuló, váraljai 
származású. — Üdvözlő költeményt írt 
a Feralis, ad lacrumabile bustum, Comi-
ta tus . . . Wratislawiae, 1677. cz. munkába. 

Szabó-Hellebrant Régi M. K ö n y v t á r III. 2. 
rész 97. 1. 

Roth János, ág. ev. lelkész, szül. 
1745. márcz. 24. Brassóban, tanult u. 
ott és 1766. Jenában, 1770. Brassóban 
segédtanár volt, 1775. gymnasiumi lector, 
1782. jún. 25-től 1785-ig igazgató, azután 
lelkész az ottani nagy templomban, 1788. 
jún. 9-től ugyanaz Vidombákon 1792-ig, 
mely év február 4. Holtövénybe hívták 
meg lelkésznek, hol 1794. febr. 2. meg-
halt. — Munkái: 1. Trauerrede auf 
den Tod Maria Theresia. Kronstadt, 1781. 
— 2. Joh. Gerhard Schullers kurzgefasste 
lateinische Sprachlehre oder Grammatik 
für die Schulen. U. ott. 1783—84. Két 
kötet. 

Trausch. Schri f t s te l ler-Lexikon III. 131. 1. 

Roth János Péter, ág. ev. lelkész, 
Roth János höltövényi lelkész fia, szül. 
1770. júl. 18. Brassóban ; az ottani gym-
nasiumban tanult 1780-ig, azután a jenai 
egyetemre ment. Hazájába visszatérve, 
1792. segédtanár (collega), 1793. lector 
és 1800. aug. 24. igazgató lett a brassói 
gymnasiumban. Ezen év utolsó napján 
tartott százados ünnepélyen egy költe-
ményét, melyben a pápa és a jezsuiták 
ellen kikelt, egyik barátja elküldte a 
császárné gyóntatóatyjának Bécsbe, minek 
következtében 1801-ben hivatalától meg-
fosztatott. Ekkor két évig hivatal nélkül 
maradt. 1803. szept. 4. a szász-magyarosi 
hitközség választotta meg lelkészének; 
innét 1828-ban a földvári (Brassóm.) 
lelkészi állásra ment. Meghalt 1835. okt. 
29. Brassóban. — Munkája: Friedens-
gesang, gesungen bei der Rückkehr der 
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Krieger ins Vaterland den 28. Mai 1801. 
Kronstadt. — Kéziratban: Das 18. Jahr-
hundert besungen bei seinem Abschiede 
1801. den. 31. Nov. in feierlicher Ver-
sammlung. (Töredékét közölte a brassói 
gymnasium Programmja 1866.); Straussi-
ade oder Carbunklias 1813. (Gunyvers 
Strausz János orvos ellen); Odysseus bei 
den Phäaken. Ein Drama mit Gesang in 
3 Aufzügen. 1820. im März ; Dacia. Ein 
Gedicht in 4. Gesängen 1829. (Megrövi-
dítve megjelent a Mosaik für das Jahr 
1840. Kronstadt cz. munkában, melyet 
a Siebenbürger Wochenblatt előfizetői 
kaptak.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 134. 1. 

Roth János József, ág. ev. lelkész, 
szül. 1787. márcz. 14. Mihályfalván (Kis-
Küküllőm.), hol atyja Roth Mihály szin-
tén lelkész volt; tudományos kiképzését 
Medgyesen nyerte és Nagyszebenben az 
ág. ev. gymnasiumban bevégezte. Azután 
a külföldi egyetemeket látogatta, neve-
zetesen Heidelbergben négy évet töltött. 
Első alkalmazását, hazájába visszatérve, 
a nagyszebeni Bruckenthal-féle könyv-
tárnál, mint könyvtárnok, nyşrte, egy-
szersmind gymnasiumi tanár volt; a 
könyvtár használatát katalógusának foly-
tatásával emelte s midőn 1819-ben a 
gymnasium rendes tanára lett, a tantár-
gyak közé fölvette a rajztanítást is ; ezen 
czélból egy iratot Ueber Methode und 
Ziel des Zeichen-Unterrichtes an Gym-
nasien cz. szerkesztett. 1820-tól nagy-
szebeni lelkész volt, 1823. ápr. 29. talmácsi 
pap lett; mellékesen a természetrajzzal 
is foglalkozott és Nagyszebenben tekin-
télyes rovargyűjteményt alapított. Midőn 
Filtsch János nagy-szebeni lelkész meg-
halt, 1835. jún. 24. őt választották meg 
helyére, mely hivatalt 31 évig viselte. 
Meghalt 1866. júl. 23. - Munkái: 1. 
De scriptoribus rerum Transilvanicarum 
Saxonicis Dissertatio. Históriáé civilis. 
Fasciculus X. Cibinii, 1816. — 2. Bitie 
des Hermannstädter Stadtpfarrers an alle 

diejenigen Leser der Kronstädter Tages-
blätter, welche den Artikel in denselben : 
«Die Kirchenfrage in Hermannstadt» nicht 
überschlagen haben. (U. ott, 1847.). 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 132. 1. 

Roth János Péter, orvosdoktor, Roth 
muzsnai ev. lelkész fia, szül. 1802. febr. 
18. Segesvárt, a nagyszebeni ág. ev. gym-
nasiumban és a bécsi egyetemen tanult; 
városi tiszti orvos volt 30 évig Segesvárt, 
hol 1859. márcz. 28. meghalt. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de vino. 
Viennae, 1825. jul. 26. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 135. 1. 

Roth János, elemi iskolai tanító, szül. 
1840. márcz. 10. Brassóban, tanult 1855— 
1859-ig az ottani tanítóképzőben ; tanító-
képesítő vizsgálata után 1861. januárig 
az elemi iskolákban tanított, és ezután 
Bukarestben az ottani ág. ev. népiskolá-
ban mint tanító alkalmaztatott; egyszer-
smind az ottani német dalárda tagja volt 
és a lipcsei Neue Sängerhalle cz. folyó-
iratba tudósításokat küldött a nevezett 
dalárda működéséről; a folyóirat szer-
kesztője Müller von der Werra, az általa 
1864-ben kiadott: Deutsche Kunst in Bild 
und Lied cz. munkájában néhány versét 
is közölte. — Munkája: Gedichte. Buka-
rest, 1865. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 132. 1. 

Roth János, bölcseleti doktor, ág. ev. 
lelkész, szül. 1842. decz. 6. Szent-Ágotán, 
félévet töltött Koborban (Nagy-Küküllőm.) 
a magyar nyelv megtanulása végett. 1857— 
1865-ig a nagyszebeni főgymnasiumban 
tanult; 1865—70-ig a jenai, berlini és 
bécsi egyetemet látogatta, hol theologiai s 
német philologiai tanulmányokat végzett. 
1870. aug. visszatért hazájába s 1872-ben 
az ág. ev. tartományi consistoriumnál 
írnoknak, szept. pedig a nagyszebeni leány-
iskolában tanítónak alkalmazták. 1873. 
aug. a lipcsei egyetemen doktori oklevelet 
nyert. 1875-ben a nagyszebeni gymna-
siumban a magyar nyelv tanára lett. 
1877-ben ugyanott városi lelkésznek válasz-
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tották, honnét 1883-ban Dolmányba, 1899. 
pedig Szász-Ujfaluba ment lelkésznek. — 
Czikkei az Archiv für Landeskundeban 
(N. F. X., XI. 1878. Laut- und Formen-
lehre der starken Verba im Siebenbürgisch-
sächsischen, doktori értekezés); a Freies 
Christenthumban (Zürich, 1855. Rede am 
Grabe Rudolf Philps). — Munkái: 1. 
Gotthold Ephraim Lessing. Vortrag. Her-
mannstadt, 1881.— 2. "-Gott sprach: es 
werde Licht!» Ein Gruss an die deutschen 
und ev. Glaubensboten zu den Festtagen 
der Versammlung des «Vereins für sieben-
bürger Landesk.» und des «Siebenbürger 
Haupvereines der Gustav Adolf Stiftung» 
20—22. August 1882, den Ehrentagen 
meiner Heimath Agnetheln. U. ott, 1882. 
(A tiszta jövedelem az általános ifjúsági 
képzésre fordíttatik). — 3. Aus der Zunft-
zeit Agnethelns. Ein Beitrag zur Geschichte 
dés sächsischen Handwerkerlebens in 
Siebenbürgen. U. ott, 1887. (Különny. az 
Archiv f. Ldkdeból). — 4. Aus trüber 
Zeit. Bilder aus der Geschichte des 
Hermannstädter ev. Kapitels A. B. 1600— 
1607. Im Auftrage des Kapitels verfasst. 
U. ott, 1887. (Ism. Deutsche Literatur-
zeitung 1888. 18. sz., üesterr. Kirchen-
zeitung 1888. 2. sz.). — Szerkesztette a 
Korrespondenz für Landeskunde cz. folyó-
iratot 1887-től 1891-ig Nagy-Szebenben. 

Traus c h-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I V . 
366. 1. 

Roth Jenő, orvosdoktor, gyakorlóorvos 
Budapesten; 1892-ben nyert Bécsben orvos-
doktori oklevelet. — Kisebb klinikai ér-
tekezések szerzője. — Munkája: Újabb 
adatok a Bottini-féle műtét kérdéséhez. 
Bpest, 1901. Különny. az Orvosi Hetilapból. 

Pesty Alfred, Magyarország orvosainak Év-
könyve. Bpest, 1899. 162. 1. és a magyar n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Roth József, kir ügyész. — Munkái: 
1. Bounaparte Napoleon élete. Németből 
ford. Pest, 1804. — 2. Nemzetek és nem-
zeti viseletek esmértetése. 30 festett réz-
táblákkal megvilágosítva. U. ott, 1804. 

Petrik Bibliogr. (Mint névtelenül megjelent 
munkák) és Jankovich Miklós Bibliofcra-
phiája V. kötet. (Kézirat a m. tudom. Aka-
démia könyvtárában). 

Roth József, orvosdoktor, szül. 1839. 
decz. 31. Tornán ; miután Eperjesen gym-
nasiumi tanulmányait befejezte, a pesti 
egyetemen három évet töltött és a berlinin 
egyet, ekkor visszatért Pestre, hol 1864. 
okt. 24. orvosdoktori oklevelet nyert. 1866. 
jan. óta mint gyakorlóorvos Brassóban 
működik, hol 1880. aug. törvényszéki 
orvosnak neveztetett ki. 1866 nyarán 
fürdőorvos volt Tusnádon; 1883. decz. 
óta pedig a brassó-predeali vonal vasúti 
orvosa. — Czikke a Sigmund tanár : Die 
Bäder Siebenbürgens cz. munkában (1868. 
Tusnád, namentlich in hygienischer Be-
ziehung); a Kronstädter Zeitungban (1876. 
185., 186. sz. Über die Wirkung der Bäder). 
— Munkája : Einiges über die Előpataker 
Mineralquellen. Kronstadt, 1883. (Magya-
rul és roménul is megjelent. U. ott, 1883.). 

Traus ch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I V . 
367. 1. 

Róth József (pongyeloki), kir. taná-
csos; Pozsony vármegye kir. tanfel-
ügyelője volt tizenhét évig, azután nyu-
galomba vonult és Kőszegre költözött 
családja körébe. Mint magánember is 
folyton munkálkodott; folytatta rég meg-
kezdett irodalmi tevékenységét, zenével 
és zeneszerzeményekkel is foglalkozott; 
kedvelt hangszerét, a gordonkát művé-
szettel kezelte még hajlott korában is ; 
elvitte magával vadászatra, utazásai köz-
ben ; játszott nyilvánosan is, ha meg-
kérték, így Pozsonyban, Kolozsvárt, Sop-
ronban, Szombathelyt és Kőszegen. Sop-
ron vármegye bizottsági tagja volt. Midőn 
barátjához Zichy Géza grófhoz ment 
vadászatra, hirtelen rosszul lett Buda-
pesten, kórházba vitték, hol 1902. szept. 
20. meghalt 67. évében. Kőszegen temet-
ték el. — Irt hírlapi, tanügyi s politikai 
czikkeket, aesthetikai s bölcseleti tanul-
mányokat ; fordított, különösen angol 
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bölcseleti munkákból. Czikkei a Vadász 
és Versenylapban. (1857. A nyulak ter-
mészetének némely sajátságai, A vadá-
szat történetének általános vázlata, 1858. 
A golyó, fegyver és lövete, 1860. A lőpor 
és gyuladásának vegyfolyama, 1862—63. 
Szalonkaidény, Vadásznaplómból: Néha 
az is szerencse, ha fegyverünk csütör-
tököt mond, Az erdei szalonkák termé-
szetéről, Modori vadászatok, 1864. Egy 
ornithologiai kérdés, A fekete gólya, 
1865. Kapuvári vadászatok, 1867. Po-
zsony és környéke vadászati szempont-
ból, 1869. Vadrucza-vadászat a Soóron, 
1870. Két szerencsés lövés a Szentföldön, 
1871. Kapuvári vadászatok, Audiatur et 
altera pars: Lancaster-e vagy Lefau-
cheux); a Gazdasági Lapokban (1863. A 
földmívelési vegytan fejlődésének jelen 
állapota): a pozsonymegyei tanítótestület 
Evkönyvében (1875. A tanítók nyugdíja-
zása, A rajztanítás a népiskolában); a 
Nyugatmagyarországi Híradóban (1900. 
197. sz. A zeneszerzésről korunkban); a 
Pozsonyvidéki Lapokba is írt tanügyi 
czikkeket. — Munkái: 1. A pozsony-
megyei tankerület, valamint külön Po-
zsony szab. kir. városa népoktatásának 
1881. évi állapotáról. Pozsony, 1881. — 
2. A pozsonyvármegyei tankerület nép-
oktatásának 1882. évi állapota. Tekin-
tettel külön Pozsony vármegye és Po-
zsony szab. kir. város népoktatására. U. 
ott, 1883. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 1902 ; Vasár-

napi Vjság 39 . s z . ( N e k r . ) Budapesti Hirlap 

2 8 8 . SZ. Kőszeg és Vidéke 8 9 . SZ. 

Roth József orvosdoktor. — Munkái: 
1. A laikus massage mint orvosrendi 
kérdés. Bpest, 1898. (Különnyomat a Gyó-
gyászatból). — 2. Szívbetegségek mecha-
nikus kezelése. Bpest, 1899. (Különny. a 
Gyógyászatból). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Roth Károly, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézustársasági áldozópap és tanár, 
szül. 1721. máj. 16. Budán; miután 1736. 

okt. 18. a rendbe lépett Trencsénben és 
1754-ben letette a szokásos fogadalmakat, 
magyar hitszónok volt az ország külön-
böző részében ; a, bölcselet tanára volt 
Kassán és 1763-ban theologiai s canon-
jogi tanár Nagyszombatban; a felsőbb is-
kolákfelügyelője Budán és Győrött, majd 
hét évig Pozsonyban a rendház főnöke 
s Kassán az akadémia kanczellárja. A 
rend feloszlatása (1773) után mint esz-
tergomi pap meghalt 1785. jan. 4. — 
Munkái: 1. Dissertatio physica de luce 
nunc primum edita et auditoribus oblata. 
Cassoviae, 1756. — 2. Oratio funebris 
dum augustissimi invictissimi ac poten-
tissimi Romanorum imperatoris ac Hun-
gáriáé corregentis Francisci I. piis mani-
bus per regiam cameram Hungarico-
aulicam in collegiata S. Martini ecclesia 
triduanis exequiis justa suprema perso-
luta sunt Posonii die 22., 23., 24. Oc-
tobris 1765. Tyrnaviae. — 3. Breves 
observationes super XII Articulis. quorum 
approbatio a Sede Apostolica postulatur. 
U. ott, 1765. — 4. Petri Mallei Dialógus 
primus, quo ostenditur constitutionem 
Unogenitus a tota Christi ecclesia esse 
acceptatam. U. ott, 1765. (kiadás). 

Fejér, História Academiae 53., 76. 1. — 
Stoeger Seriptores 307. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Zelliger Alajos, Egyház i írók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 446. 1. — De Backer-
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r a p h i e VII . 
209. b. 

Roth Károly Tódor, ág. ev. lelkész, 
Roth Károly szappanos mester és Bau-
hofer Terézia fia, szül. 1830. júl. 3. Kő-
szegen (Vasm.), hol 1841—45. az algym-
nasiumba járt, 1845—47. a humaniorákat 
Pesten, a lyceumot 1847—49. Sopronban 
látogatta. 1849 őszén a bécsi protestáns 
theologiai intézetbe, majd a tübingeni, 
1851. szept. 20. pedig a jénai egyetemre 
iratkozott be. 1852. szept. tért vissza 
hazájába. 1853. ápr. 16. tett papi vizsgát 
Sopronban; egy évig a kőszegi algym-
nasium igazgatója s hitszónok volt. 
1854. aug. 18. Cservenkára hívták meg 
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segédlelkésznek; innét 1855. nov. 30. 
Ó-Verbászra (Bács-Bodrogm.) ment ren-
des lelkésznek, hol az ő buzgalmából 
létesült az új templom. Meghalt 1900. 
febr. 4. ugyanott. — Munkája: Comfir-
mandenbüchlein, oder Dr. M. Luthers 
kleiner Kathechismus für Confirmanden, 
Pest, 1865. 

Karl Theodor Roth. E ine kurze Lebensge-
schichte. Von seinen Kindern. Verbasz, 
1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Roth Keresztély, ág. ev. lelkész és 
dékán Nagy-Szebenben. — Kézirati mun-
kája : Matricula plébániáé Cibiniensis, 
cum notis Christiani Roth 1754. (XV. 
századbeli hártya kézirat, 72 levél a 
károly-fehérvári Batthyány-könyvtárban.) 

Beke Antal, Index Manuscriptorum biblio-
thecae Batthyanianae dioec. Transsylvanien-
sis. K.Fehérvár, 1871. 34. 1. 

Roth Lajos (telegdi), m. kir. főgeolo-
gus, szül. 1841. szept. 10. Brassóban; 
1851-ben családjával Bécsbe került, hol 
atyja, R. Ágost a legfelső törvényszéknél 
mint előadó, majd bíró (udvari tanácsos) 
volt alkalmazva. Középiskolai tanulmá-
nyait Bécsben végezte, mire 1860. a szász-
országi freibergi, 1862. a stájerországi 
leobeni bányászakadémiára ment, hol 
szintén két évig folytatta tanulmányait. 
1864 végétől 1866 nyaráig a morvaor-
szági wittkowitzi vaskohónál, valamint a 
morva-osztraui kőszénbányászatnál foly-
tatta önkéntesi minőségben gyakorlati 
tanulmányait. 1867. rövid ideig a bécsi 
földtani intézetnél foglalkozott geológiá-
val, ugyanazon év nyarán pedig a m. 
kir. pénzügyminisztérium bányászati szám-
vevőségéhez gyakornokká neveztetett ki 
s Budapestre költözött. 1868. bányászati 
számtisztté neveztetett ki, 1870-ben pedig 
mint gyakornok a m. kir. földtani inté-
zethez lépett át, hol 1871. segédgeologus, 
1872. osztálygeologus, 1882. főgeologus 
lett, 1895. óta főbányatanácsosi czímmel 
és jelleggel. — Czikkei a Földtani Köz-

lönyben (1871. A Felső-Ors melletti Forrás-
hegy lejtőjének geologiai átmetszete, 1872. 
A hovárdos-harasztosi szénterület, 1875. 
Előleges tudósítás egy geologiailag fontos 
leletről, 1879. Adatok az Alföld altalajá-
nak ismertetéséhez); a Természettudo-
mányi Közlönyben (XV. 1883. Otočácz 
és Eszék hydrographiai viszonyai, 1884. 
A Lajtahegység építőkövei, 1890. Az Alsó-
Duna mentén észlelt geologiai viszonyok-
ról, 1892. Hofmann Károlyról, 1899. A 
szovátai Illés-tó és környéke geologiai 
tekintetben); többi czikkei különösen a 
földtani intézet többi kiadványaiban is 
(Évkönyv, Évi jelentés, Térképmagyará-
zatok) megjelentek, egyszersmind német 
szöveggel is. — Munkái: 1. Kis-Marton 
vidéke. C. 5. lap. 1: 148,000. Földtanilag 
fölvette és magyarázta. Bpest, 1883. 
(Magyarázatok a Magyar korona orszá-
gainak részletes földtani térképéhez. Ki-
adja a m. kir. földtani intézet). — 2. 
Studien in Er döhlführenden Ablagerungen 
Ungarns. I. Die Umgebung von Zsibó im 
Comitate Szilágy Juni 1897. U. ott, 1897. 
Két tábla rajzzal. (Mittheilungen aus 
dem Jahrbuche der kgl. ung. geol. An-
stalt XI. 5.). — 3. Várfalva. T roczkó 
és Hidas közt elterülő hegyvidék geolo-
giai alkotása. U. ott, 1898. (Különny. a 
Földtani Intézet 1897. Jelentéséből). — 
4. Der NO-Rand des Siebenbürgischen 
Erzgebirges. U. ott, 1901. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 5 1 9 . 1. — Kisz-

lingstein Könyvészete és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Roth Márton, ág. ev. lelkész, Roth 
Márton muzsnai lelkész fia, szül. 1798. 
júl. 2. Segesvárt; 1821. a bécsi protes-
táns-theologiai intézetben tanult ; a med-
gyesi gymnasiumban volt segédtanár; 
lelkész 1829-38-ig Mardoson, 1838—51. 
Szász-Martonfalván, végre 1851. aug. 
17-től Nagy-Selken (Nagy-Küküllőm.), hol 
1854. decz. 21. meghalt. — Munkája: 
Dissertatio sistens quaedam de dignitate 
studii mathematici, quam pro loco inter 
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collegas gymn. a c. a. Mediensis legitime 
reservando conscripsit. 1835. Cibinii. 

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 . 135. I. 

Róth Márton, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1841. aug. 3. Késmárkon; 
szülővárosában végezte a gymnasiumot; 
1860-ban Pestre jött tannulmányait foly-
tatandó. 1868-ban letette a tanári vizs-
gát ugyanott. Közben nevelősködött és 
bejárta Magyarországot és Németország 
egy részét. 1870 óta főgymnasiumi tanár 
Szepes-Iglón. — Czikkei a Fabó András, 
Rajzok a magyar protestantismus törté-
nelméből cz. munkában (Pest, 1868. 
Bethlen Gábor kora); a Néptanítók Lapjá-
ban (1871. Tudósítása a szepesi tanító-
egyletről) ; a Magyarországi Kárpátegylet 
Évkönyvében (IV. 1877. A Szepesség 
néhány pontjának magassági névjegyzéke, 
1879. Magassági névjegyzék; mind a két 
czikk németül is megjelent az évkönyv 
német kiadásában). — Munkája: A szepesi 
tanító-egyesület 60 éves története. Igló, 
1896. (Lővy Mórral együtt). — Szerkeszti 
a Magyarországi Kárpát-egyesület Év-
könyvét 1877-től 1888-ig Iglón. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — .tf. Könyvészel 

1896. ' H önéletrajzi adatok. 

Roth Mátyás, orvosdoktor, szül. 1818-
ban Kassán, az 1848—49. szabadságharcz 
alatt a tábori orvosok főnöke volt. 1849-
ben elfogták, azonban becsületszóra sza-
badon bocsátották; ekkor Angolországba 
menekült, hol Londonban és Brightonban 
mint gyakorlóorvos működött. — Munkái: 
1. A gyermekek nagy halandóságának 
okai és annak meggátlását előmozdító 
eszközök. London, 1869. (A m. orvosok és 
természetvizsgálók XIV. Munkálataiban. 
Pest, 1870. szintén megjelent). — 2. On 
school hygiene and scientific physical 
education. London, 1876. (Ism. Életképek 
138. sz.). 

Kertbeny, K. M, Namenliste Ungarischer 
Emigration 1848—1864. Brüssel & Leipzig, 
1864. 52. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexikon. 
X X V I I . 104. 1. — Figyelő II. 1877. 79. L — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Roth Menyhért, ág. ev. lelkész, kassai 
származású, 1660. jún. 19. iratkozott be 
a wittenbergi egyetemre; előbb Bélán 
(Szepesm.) lelkész volt; az 1673. vallás-
üldözés alatt ő is száműzetett; később 
azonban a lőcsei iskola igazgatója lett; 
onnét Svedlérre (Szepesm.) ment lelkész-
nek, hol 1690-ben meghalt. — Munkái: 
1. Ex Physicis De Mirandis Naturae 
Operibus,in Alma Leucorea... Disputabunt 
Praeses M. Joh. Christopherus Weniger... 
& Respondens... Ad d. 19. Mártii... Witte-
bergae, M.DC.LXII. — 2. Methodica Prae-
cipuorum Articulorum Fidei, Secundum 
Ordinem Articulorum Schmalcaldicorum 
Symbolicum, Repetitio, Cujus Disputa-
tionem IV. De Divinis Operibus, In Genere 
Et In Specie De Creatione, Praeses Jo-
hannes Deutschmann... Et respondens... 
proponent. U. ott, 1663. — 3. Exegeseos 
vel Parexegeseos Augustanae Confessionis 
D. Henrici Altingii Refutatio. Quam . . . 
Praeses Johannes Deutschmann . . . Res-
pondens... Publice proponent Ad D. 11. 
Junij. U.ott, 1663. — Üdvözlő verset í r t : 
Brewer, Johannes, De Vita Hominis . . . 
Wittebergae, 1661. cz. munkába. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 160. 
1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 673., 688., 689. 1. 

Roth Mihály (pongyeloki), megyei al-
ispán, eperjesi származású; 1677-ben a 
jenai egyetemre iratkozott be joghallgató-
nak ; hazájába visszatérve Eperjes város 
birája, majd a Rákóczi-szabadságharcz 
alatt 1706-ban Sárosmegye alispánja lett; 
1729-ben Galambos Ferencz magvaszakad-
tával kapta a masztineczi erdővel együtt 
Pongyelok helységet, melyről utódaik elő-
nevöket írják. — Üdvözlő verseket í r t : 
Echo Salana . . . Jenae, 1678. és Vade 
Prosperum... U. ott, 1679. cz. munkákba. 

Haan, Ludovicus, Jena Hungarica. Gyulae, 
1858. 27. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa lá -
dai IX. 780. 1. 

Roth Mihály, kegyes tanító-rendi ál-
dozópap és gymnasiumi igazgató; midőn 
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a pesti piarista gymnasium 1806-ban hat 
osztályúvá emeltetett, R. a nyelvtani osz-
tályokban tanított, 1837-ben a kassai rend-
ház növendékeinek aligazgatója, majd 
Pesten gymnasiumi igazgató és kormány-
tanácsos volt. Meghalt 1841. márcz. 9. 
Pesten 59. évében. — Munkája: Egyházi 
beszéd mellyet a szent Orsolya szűzről 
nevezett ajtatos szerzet 3-dik százados 
örömünnepének alkalmával Kassán nov. 
26. 1837-ben elmondott. Kassa, 1838. 

Fasciculi Ecclesiastici 1 8 4 1 . 1 . 4 1 6 . 1. — Petrik 

Bibliogr. — Familiae Sehol. Piar. 1842. Pestini, 
36. 1. — Takáts Sándor, A budapesti piarista 
collegium története. Bpest, 1895. 302., 344. 1. 

Roth Mihály, iparos, czipészmester 
Nagy-Szebenben. — Munkája: Nach 
Feierabend. Gedichte. Hermannstadt, 1872. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Roth Miksa, orvosdoktor, szül. 1860. 
ápr. 27. Pápán ; miután szülővárosában 
bevégezte a gymnasiumot, a berlini, bécsi 
és stockholmi egyetemeket látogatta. 1868-
ban Bécsben az összes orvostudományok 
doktorává avatták. Berlinbe ment, hogy 
Wolf tanárnál az Orthopediában, majd 
Stockholmba Zander orvoshoz, hogy a 
Mechanotherapiában specialistává képezze 
ki magát. 1889-ben R. alapította Bécsben 
az I. mechano-therapiai intézetet Zander 
rendszere szerint. — Számos czikketírt az 
ausztriai s külföldi orvosi szaklapokba. 
— A mechanotherapiáról egy füzete is 
megjelent. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien, 1893. 
II. 401. 1. 

Roth Nándor, magy. kir. járásbiró, 
szül. 1849. szept. 29. Aradon, tanulmá-
nyait ugyanott, Budapesten és Nagyvára-
don (1867—70. a jogakadémián) végezte. 
Letevén az ügyvédi szigorlatot, Arad 
városa alügyészévé, majd pedig 1878-ban 
Temesvár sz. kir. város főügyészévé vá-
lasztatott. Később a birói pályára lépett 
és mint mária-radnai magy. kir. járás-
biró halt meg 1900. április hó 25-én 
Aradon. — Czikkei az aradi Alföldben 

(1869. A halottak védelme, Wehl Fedor 
után, 1879. Temesvári levelek, Redivivus 
névvel, 1880. A temesvári színház égése, 
1882. Temesvár szab. kir. város történe-
téből); a Nemzetben (1883. 308. sz. A 
sajtótörvényről és hirlapviszonyainkról, 
egyéni nézet a vidékről); mint zene-
művelő az Alföld és a temesvári Dél-
magyarországi Lapok sok zenészeti, aes-
thetikai és társadalmi czikket hoztak tőle. 
Lefordította a Novara hajónak világkörüli 
utazását, melyből a hazai lapok mutat-
ványokat hoztak. — Munkája: Magyar-
ország rendes közigazgatósági bíróságai-
ról. Zenta, 1886. 

Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 
I I I . 8 0 . i . — M. Könyvészet 1886 . — Bozóky 

Alajos, Nagyváradi kir. akadémia múltja. 
Bpest, 1889. 227., 231. 1. és gyászjelentés. 

Roth (Ruffinus) Pál, erdélyi szász, 
nagyszebeni származású, hol 1625-ben a 
városi belső tanács tagja volt. — Mun-
kája : Disputatio XIII. Collegii Institutio-
n e n Justin : Imp. De Quinque Successio-
num ab intestato Ordinibus . . . Quam . . . 
in Academia Francofurtana Sub Prae-
sidio Wilhelmi Wulckowii Ulyssea Lüne-
burg, examinandam proponit Paulus 
Ruffinus . . . ad d. 13. Apr. 1621. Franco-
furti. 

Trausch, S c U r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I I . 138. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész. 393. 1. 

Roth Pál, ág. ev. lelkész, szül. 1724. 
január 26. Brassóban szegény szülőktől; 
1740-ben vették fel a brassói gymna-
siumba, hol 13 évet töltött; ösztöndíjjal 
segélyezve 1751-ben a jenai egyetemet 
látogatta. Három évi egyetemi tanulmá-
nya után még hat évig magántanító volt 
szülővárosában; ezután az ottani gym-
nasiumban tanárnak választották, egy-
szersmind magántanítással és nevelő-
séggel is foglalkozott; így jutott jobb 
körülmények közé. 1771-ben a gymna-
sium rectora lett és ezen hivatalát 1780-ig 
viselte, midőn Szász-Hermányba válasz-



1241 Roth 1246 

tották meg lelkésznek. Gymnasiumi ta-
nársága alatt több erdélyi tudóst, így 
Benkő Józsefet, segített munkálataikban. 
Bő ismeretei voltak a bölcseletben, hazai 
történelemben és a latin nyelvben. Meg-
halt 1798. nov. 2. Brassóban. A brassói 
gymnasiumnak hagyta 1200 kötetből álló 
könyvtárát, a hazai történetre vonatkozó 
kéziratait, mathematikai szereit, számos 
arczképből és rézmetszetből álló gyűjte-
ményét. — Munkái: 1. Michaelis A. 
Ajtai Grammatica latina. Coronae, 1759. 
(Iskolai használatra kiadta és előszóval 
ellátta.) — 2. Ein Lied auf den höchst-
seligen Hintritt Maria Theresien, Gross-
fürstin und Königin, welches in der 
Kronstädter evang. Pfarrkirche nach der 
Leichenpredigt von der Gemeinde ist 
abgesungen worden. (Hozzá: Cantate, 
Arie und Schlusschor. U. ott, 1781.) — 
3. Sittenregeln für die Schulkinder, wie 
sie sich wohlanständig verhalten sollen 
im Hause, in der Schule, in der Kirche, 
auf Reisen oder Spazierengehen, auf der 
Gasse, im gesammten Umgang, in der 
Einsamkeit und an besonderen Fest-
tagen. Mit einem Anhang, welcher das 
goldene ABC und das Einmaleins vor-
stellt. U. ott, 1774. (2. kiadás. U. o., 1791. 
A város és kerület iskoláiban számos 
évig volt használatban.) — Trausch még 
a következő munkáit említi: Adnotationes 
lectionum variarum Chronici Fuchsio-
Lupino Oltardiani, Codicum Albrichii et 
Haueri. (L. Bibi. Sam. C. Teleki Cata-
logus III. 26.); Kurze Nachricht von dem 
allerhöchsten Besuche, womit Ihre kais. 
Majestät unser Gymnasium am 7. Juni 
d. J. 1773 begnadigt; Zubereitung auf 
des röm. Kaisers Majestät Josef des II. 
Ankunft nach Siebenbürgen, bestehend 
in einigen Fragen, um erforderlichen 
Falls auf selbige Ihrer Majestät die aller-
unterthänigste Antwort geben zu können. 
Aufgegeben von dem damals fungiren-
den Hr. Stadtrichter Th. Josef Traug. 
Edler von Schobein 1773. sammt den 

Antworten auf einige der vorhergehen-
den Fragen. (Ezen kérdésekből három, 
azokra adott válaszokkal együtt meg-
jelent a Matricula Civium Gymnasii 
Coron. 139—142.1. a brassói gymnasium 
1865. Programmja mellékleteként.) 

Benkö, Transsilvania II. 315., 321. lap. — 
Siebenb. Quartalschrift I V . 1 7 9 5 . 9 1 — 9 5 , 1. — 

Gr. Kemény József, Történelmi és irodalmi 
kalászatok. Pest, 1861. 33. lap. — 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 . 136. lap. — Petrik 
Bibliogr. 

Roth Pál (telegdi), polgármester és 
országgyűlési képviselő, szül. 1827-ben 
Deésen (Belső-Szolnokm.); tanulmányait 
Kolozsvárt és a nagy-enyedi ref. kollé-
giumban végezte. Kilépve a kollégium-
ból, mint gyógyszerész-gyakornok mű-
ködött Szebenben, majd jogi ismeretek 
elsajátítása végett beiratkozott a maros-
vásárhelyi kir. táblához. 1848-ban a 
közjogból letéve a vizsgát, hazament és 
részt vett a Belső-Szolnok-megyei gyűlé-
sekben. E megye először mondta ki 
Erdélyben a feltétlen uniót s erre nézve 
az indítványt Roth tette meg. A szabad-
ságharczban mint vadász-őrmester vett 
részt. 1850-ben a bécsi egyetemen tanult 
mint gyógyszerésznövendék; három év 
múlva Deésre visszatért és gyógyszertár-
tulajdonos lett. Tagja volt a Gyulafehér-
váron összehítt országos konferencziának. 
1861-ben a megyék visszaállíttatván, a 
régebbi városi constitutio értelmében Deés 
város orátorává (főszónokká) választatott 
és elnöke lett a városi képviselő-testü-
letnek. Ez állásban maradt 1867-ig, midőn 
a magánéletbe vonult vissza, 1871-
ben ideiglenes polgármesterré választatott 
meg s föladata volt a város zilált 
viszonyait rendezni. Majd a tanács új-
ból rendeztetvén, rendes polgármesterré 
választatott és e tisztséget betöltötte 
kevés megszakítással, 1884-ben képvise-
lővé történt megválasztásáig. Meghalt 
1893-ban Deésen. — Munkája: Nyilt 
levél deési polgártársaimhoz. Kolozsvár, 
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1872. — Országgyűlési beszédei a Naplók-
ban vannak. 

Nagy Iván, Magyarország családai IX. 781. 
lap. — Halász Sándor, Országgyűlési Alma-
nach. 1886. Képviselőház. Bndapest, 1886. 
147. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Roth Pál, jogi doktor, ügyvéd, szül. 
1858. máj. 16. Nyír-tíátorban, tanulmá-
nyait Eperjesen, Kassán és Budapesten 
végezte s mint gyakorlóügyvéd előbb 
Nyirbátorban, 1890-ben Budapesten tele-
pedett le. 1893-ban alapította a nemzeti 
baleset-biztosító, a magyar automata-
gyár-, később az Agraria erőtakarmány-
gyár és 1906-ban a belvárosi bank-rész-
vénytársaságokat, mely utóbbinak vezér-
igazgatója és a magy. biztosító-társaságok 
kötelékének titkára. 1896-ban ő felsége 
a millenniumi kiállítás közgazdasági osztá-
lyában kifejtett tevékenységeért a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki ; 
az 1900. párisi kiállításon a magyar biz-
tosítási osztályt a m. kir. kormánybiztos-
ság megbízásából ő szervezte. A jogász-
egyesületben, a közgazdasági társaságban 
és az ügyvédek egyesületében több fel-
olvasást tartott. — Ifjú éveiben sokat 
foglalkozott a szépirodalommal; czikkei 
a bel- és külföldi lapokon kívül, leginkább 
a Pester Lloydban jelentek meg; a M. 
Pénzügyben (X. 1890. Visszaélések a tűz-
kárbiztosításnál) ; a Jogtudományi Köz-
lönyben (1890. A czégvezető jogköre, 1891. 
Külföldi szövetkezetek mint biztosítási 
vállalatok, 1902. Illetékességi kérdések a 
csődmegtámadási perekben, Biztosításjogi 
baleset és a vaspálya felelőssége, 1903. 
A czégbiztos hatáskörei, 1904. A tőkésí-
tett életbiztosítási kötvény jogi természete, 
A czégbiztos hatásköre); a Közgazdasági 
és Közigazgatási Szemlében (1898. Az 
épületek tűzkárbiztosításáról szóló osztrák 
törvényjavaslat). — Munkái: 1. Néhány 
nyílt szó a hazai biztosítási ügyről. Bpest, 
1890. — 2. A vétel rendszere a kereske-
delmi jogban, különös tekintettel a ma-
gyar kereskedelmi törvényre. U. ott, 1890. 

— 3. Tervezet a biztosítási vállalatok 
állami felügyeletéről. U. ott, 1891. (Külön-
nyomat a Kereskedelmi Jog- és Ismeretek 
Tárából). —4. A részletügylet mint sociális 
jogreform. U. ott, 1893. (Jogászegyleti 
Értekezések IX. 5. sz. Ugyanez a Jogi 
Szemlében és a Kereskedelmi Jog- és 
Ismeretek Tárában is). — 5. Biztosítási 
törvényeink revisiója. U. ott, 1894. (Jogász-
egyleti Értekezések X. 9. Ugyanez a Jog-
tudományi Közlönyben is). — 6 . 4 magyar 
biztosító-társaságok jogi helyzete az osztrák 
új regulativummal szemben. U. ott, 1897. 
(Jogászegyleti Értekezések 126. Ugyan-
erről a Jogtudom. Közlönyben, a Jogi 
Szemlében és a Kereskedelmi Jog- és 
Ismeretek Tárában). — 7. A szavatos-
sági kötelezettség törvényi szabályozása. 
Bpest, 1898. (Jogászegyleti Értekezések 
134.). — Szerkeszti és kiadja a Keres-
kedelmi Jog és Ismeretek Tárát 1891 
április óta Budapesten. 

M. Könyvészet 1890 . , 1 8 9 7 — 9 8 . — Ország- Világ 

1900. 12. sz. arczk. 

Roth Richard. — Munkája: Stanley 
utazása a sötét világrészen. Az ifjúság 
számára. Bpest, 1890. (Magyar ifjúság 
Könyvesháza 34—36.). 

iH. Könyvészet 1 8 9 0 . 

Roth Róbert, bölcseleti doktor, ág. ev. 
főgymnasiumi rendes tanár Iglón, hol 
előbb helyettes tanár volt; a kolozsvári 
egyetemen Richter Aladár tanár vezetése 
alatt végzett növénytani tanulmányokat. 
— Munkája: A magyarhoni erica-félék 
összehasonlító levélanatomiája. Doktori 
dissertatio. Kolozsvár, 1902. 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 106 . 1. é s a m . n . 

múzeumi könyvtár példányáról. 

Roth Sámuel, orvosdoktor, felkai (Sze-
pesm.) származású; gyakorlóorvos volt 
Újlakon(Nyitram.). — Munkája: Generaţia 
biostaticae. Dissertatio inaug. politico-
medica. Pestini, 1821. 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend N é v -
sora 1840-re. Pest 57. 1. — Rupp, Beszéd 153. 
1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

A 39. iv sajtó alá adatott 1906. szept. 26. 
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Roth Samu (Lajos), bölcseleti doktor, 
állami főreáliskolai igazgató, szül. 1851. 
decz. 18. Ménhárdon (Szepesin.), hol 
atyja mészáros volt, de egyszersmind 
földmíveléssel is foglalkozott. R. az elemi 
iskolát szülővárosában végezte; innét 1863-
ban a késmárki lyceumba ment, hol nyolcz 
évet töltött. 1871-ben kitűnő sikerrel tette 
le az érettségi vizsgát és azon év őszén 
a pesti egyetemre iratkozott be, hol három 
évig volt. Kezdetben mennyiségtannal és 
természettannal foglalkozott; de már az 
első év második felében inkább a leiró 
természettudományok felé irányult haj-
lama. Kezdetben ezeknek mind a három 
ágát egyenlő kedvvel és gonddal tanul-
mányozta, később azonban tanára Szabó 
József buzdítására a kőzet- és földtan lett 
szaktárgya és ezen tudományágat mű-
velte később is. Hogy ezen a téren 
a tudományos módszerek elsajátításá-
ban kitűnő eredményeket tudott felmu-
tatni, bizonyítja az is, hogy 300 frtos 
ösztöndíjat nyert, azonkívül A módosult 
trachytok cz. képzőintézeti dolgozatáért 
50 frtnyi szorgalomdíjjal jutalmaztatott. 
A bölcseleti tanfolyam teljes bevég-
zése után 1874. július hó 26-án tanári 
vizsgát tett a természettudományokból és 
physikából és azon év októberében ki-
nevezték a lőcsei állami főreáliskolához 
rendes tanárnak, hol szaktárgyain kivül 
a német nyelvet is tanította; miközben 
az egy éves önkénytesi szolgálatot is 
kellett teljesítenie. 1876 májusában a 
budapesti egyetemen bölcseleti doktorrá 
avatták. 1875-ben tagjává lett az alig meg-
alakult Kárpátegyesületnek, melynek fel-
virágzása körül később oly élénk tevé-
kenységet fejtett ki ; az egyesület 1877. 
közgyűlésén választmányi tagjává és az 
egyesületi Évkönyvet szerkesztő bizott-
ságba választatott. A Magas-Tátra fel-
tárása és megismertetése által szerzett 
magának nagy érdemeket; különösen 
mineralogiai vizsgálatokkal foglalkozott, 
melyeknek eredményét a belföldi s a bécsi 

I d . S z i n n y e i J . . Maeyar IrAk. XI. 

mineralogiai intézet közlönyeiben tette 
közzé; ezért 1881-ben a bécsi mineralo-
giai birodalmi intézet tagjává választotta ; 
a Kárpátegyesület ugyanazon évben mu-
zeumi bizottságának elnökévé, 1884. aug. 
3. pedig ügyvivő alelnökévé választotta. 
A m. tudom, Akadémia 1882-ben meg-
bízta az eperjes-tokaj-hegyaljai hegylán-
czolat geologiai átkutatásával. Az 1883. 
szünidő alatt Felső-Olaszországban és 
Svájczban utazott. 1885-ben a lőcsei ipar-
iskola igazgatója lett és tagja volt azon 
bizottságnak is, melynek feladata volt a 
Magas-Tátrát a budapesti országos kiál-
lításon méltóan képviseltetni. 1887-ben a 
lőcsei evang. egyház elemi iskoláinak 
felügyelője lett. A közoktatási miniszter 
1888. szept. a lőcsei főreáliskola ideiglenes, 
1889. júl. rendes igazgatójának nevezte 
ki. Meghalt 1889. nov. 17. Szepes-Iglón. 
— Czikkei a Természetben (1872. Az 
élődi férgekről, 1873. A létérti küzdelem 
a Magas-Tátrán); a Földtani Közlönyben 
(1874. A Magas-Tátra gránitjai, 1876. A 
Lőcse környékén előforduló homokkő 
petrographiai leírása, 1878. Az Alacsony-
Tátra melaphyrjei, A Jekelfalva mellett 
előforduló és eddig serpentinnek tartott 
Diabas-porphyritről, Jegyzetek a Magas-
Tátrából. 1881. Észrevételek Lóczy Lajos 
úrnak az ó-ruzsini barlangok cz. czikkem 
megismertetéséhez, A jekelfalvi és dobsi-
nai diallag-serpentin leírása, németül is, 
1882. Az ó-ruzsini nagy barlangban esz-
közölt újabb ásatások eredménye, 1884. 
Az eperjes-tokaji hegyláncz északi részé-
nek trachitjei, 1885. A Magas-Tátra déli 
oldalának hajdani jégárairól, Egykori jég-
árakról karczolt kövek a Magas-Tátra 
déli oldalán, németül is, Egykori jégárak 
nyomai az Alacsony-Tátrában, 1888. A 
Magas-Tátra éjszaki oldalának hajdani jég-
árai) ; a M. Tanügyben (1874. Könyvism., 
1875. A természetrajz a reáliskolában, 
Az osztályozásról, Észrevételeim Fillinger 
ellenbirálatára, 1876. A felnőttek oktatá-
sáról, 1877. Természetrajzi tankönyvek 
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bírálatai, 1879. Egynehány észrevétel a 
közép-ipariskola tantervéhez, 1884. A zü-
richi sekundärschule természetrajzi gyűjte-
ménye) ; az Országos Tanáregyesület Köz-
lönyében (1875. könyvism., Észrevételeim 
Pap János ellenbirálatára, A természet-
tudományok a reáliskolában, 1876. A 
természetrajz oktatásáról a középiskolák-
ban, A növénytan tananyagának fe-
osztása az V. osztályban, 1877. Észre-
vételek Paszlavszky birálatára, Mihálka, 
Modoros és Szabó ásványtanának meg-
ismertetése, A szolgálati szabályzat ügyé-
ben és könyvism., 1878. Jegyzetek az 
oktatás köréből, 1879—80. A szerkesztő 
módszer a földrajzi oktatásnál, 1880—81. 
A latin nyelv a reáliskolában, 1882. 
A kárpáti múzeum tervezett szervezete, 
1883—84. A természetrajzhoz kiadott 
utasításokról, könyvism., Felelet Sze-
mann önvédelmére, 1884—85. A tanári 
körök, 1884—85. A felsőbb nép- és 
középiskolák legújabb tantervei, 1886—87. 
Közgyűléseink); a lőcsei főreáliskola 
Értesítőjében (1876. Lőcse városa kör-
nyékének geotektonikai és hydrographiai 
viszonyai, 1881. Azon légköri tényezők 
megismertetése, melyek a földfelület át-
alakításánál közreműködnek); aM. Kárpát-
egyesület Évkönyvében (1876. A Magas-
Tátra gránitjai, 1877. A Branyiszkó-hegység 
földtani és hydrographiai viszonyai, 1878. 
A völgy- és tóképződés a Magas-Tátrában, 
1881. Felső-Magyarország néhány bar-
langja, németül is, 1882. Einige neue 
Daten über das Karpathen-Murmeltbier, 
Turmalin-szikla a felkai völgyben, 1882. 
A Magas-Tátra és környéke barlangjainak 
leírása, németül is, 1883. Edelweis auf 
Granitboden, Die Gletscher der Vorzeit 
in den Karpathen, 1886. Egy kis körút 
a Magas-Tátrában, 1890. Károly Lajos 
főherczeg útja a Magas-Tátrában 1889., 
A kézsmárki csúcs megmászása); a Pester 
Lloydban(1876.okt.23. Bemerkungen zum 
Referat über mein Buch, „Ásvány-, kőzet-
és földtan"); a Zipser Botéban (1877. júl. 

14. Ausflug in die Hohe Tatra, 1878. okt, 
Einiges über die Porácser Knochenhöhle, 
1879. Sept. Zement-Fabrikation, 1882. 
Febr. Die geplante Organisation des 
Karpathen-Museums); a Természetrajzi 
Füzetekben (1878. A Pistazit-erek képző-
déséről) ; a Természettudom. Közlönyben 
(1878. A porácsi barlang Szepesmegyében, 
1881. Az ó-ruzsini barlang leírása) ; a 
Verhandlungen der k. k. geolog. Reichs-
anstaltban (1879. Eine eigenthümliche 
Varietät des Dobschauer Grünsteines); 
a Földrajzi Közleményekben (1879. A föld-
rajzi homologiák, ugyanez németül az 
Ausland 1880. 4. sz.-ban, 1887. A Magas 
Tátra tavai); a Mathem. és természettud. 
Közleményekben (XXII. 1886. A hajdani 
jégárak nyomai a Magas-Tátra déli ol-
dalán, ugyanez németül is); a Havi 
Szemlében (1880. Werner és Lyell); a 
Budapesti Szemlében (1880. Néhány újabb 
elmélet a földtan köréből, 1881. A ten-
gerek elosztásának változása); a M. Geában 
(1880. A Dunajecz folyása a Kárpátok 
mészszirtjei között); a Karpathen-Postban 
(II. évf. 1881. 21., 22. sz. Die Edelsteine, 
III. 26—27. sz. Der vorgeschichtliche 
Mensch); a Protokoll der 20. Haupt-
Versammlung des Zipser Lehrervereins-
ben (1881. Einiges über die geologischen 
Verhältnisse der Zips und über die 
Geologie als Gegenstand des Volksschul-
unterrichtes) ; a lőcsei főreáliskola Albu-
mában (1882, A Magas-Tátra látogatói 
hajdan és most); a Középiskolai Szem-
lében (I. évf. 1882. Néhány észrevétel 
Petrogalli úrnak állattanomról írt birá-
latára) ; a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (1888. A Magas-
Tátra jégárairól); a m. orvosok és term, 
vizsgálók tiszteletére kiadott Évkönyvben 
(1888. Szepesvármegye földtani múltja); 
a Turisták Lapjának is munkatársa volt.— 
Munkái: 1. A fazekasboda-morágyi hegy-
láncz (Baranyamegye) eruptív kőzetei. 
Budapest, 1876. (Doktori dissertatio. Kü-
lönnyomat a m. kir földtani intézet Év 
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könyve IV. kötetéből. Németül is.) — 
2. Ásvány-, kőzet- és földtan. Gymna-
siumok és reáliskolák felsőbb osztályai 
számára. 143 ábrával. U. ott, 1877. 
(2. teljesen átdolg. kiadás, a legújabb 
reáliskolai tantervhez alkalmazva a reál-
iskolák VII. oszt. számára. U. o., 1884). 
— 3. A gymnasium és reáliskola viszonya 
egymáshoz és a tervezett középiskolához. 
Lőcse, 1878. (Különnyomat a lőcsei fő-
reáliskola Értesítőjéből). — 4. A porágyi 
barlang Szepesmegyében. Bpest, 1878. 
(Különnyomat a Természettudom. Köz-
lönyből.) — 5. Összehasonlító természet-
tani földrajz reáliskolák és gymnasiumok 
VII. oszt. számára. Budapest, 1878. — 
6. Az ásvány-, kőzet- és földtan alap-
vonalai a gymnasium IV. oszt. számára 
150 ábrával. U. ott, 1880. (3. kiadás 1885,, 
4. kiadás 1887. U. ott). — 7. A növény-
tan alapvonalai a középiskolák felsőbb 
oszt. számára. 267 ábrával. U. ott, 1881. 
(2. kiadás 1885, 3. kiadás. 1889. U. o.) — 
8. Szepesmegye néhány barlangjainak 
leírása. 3 kőnyom, táblával. U. ott, 1881. 
(Mathem. és természettud. közlemények. 
XVI. 6.) — 9. Az állatta\j alapvonalai 
középiskolák felső oszt. számára. 377 
ábrával. U. ott, 1882. (2. kiadás. U. ott, 
1886.) — 10. Az állattan elemei a reál-
iskolák I. és II. és a polgári iskolák 

11. oszt. számára. U. ott, 1883. (2. kiadás. 
U. ott, 1887.) — 11. Jelentés az eperjes-
tokaji hegyláncz északi részében tett 
utazásáról. U. ott, 1883. (Mathem. és 
természettud. Közlemények XVIII. 9.) — 
12. A növénytan elemei a reáliskolák 
I., II. és a polgári iskolák I. és III. oszt. 
számára. 179 ábrával, U. ott, 1883. — 
13. Der Fremdenverkehr in der Schweiz 
und in Zipsen. Igló, 1883. (Különnyomat 
a Zipser Botéból.) — 14. Az ásvány-, 
kőzet- és földtan elemei a polgári iskolák 
I. és III. oszt. számára. 103 ábrával. 
Bpest, 1883. (2. kiadás. U. ott, 1888.) — 
15. A természetrajz elemei felsőbb nép-
iskolák számára. U. ott, 1890. — 16. Állat-

és növénytan polgári és felsőbb leány-
iskolák .számára. U. ott, 1890. — Tan-
könyveit halála után sajtó alá rendez-
ték : Matisz János, Riegler Sándor, Schuch 
József, Szterényi Hugó és Vangel Jenő. 
mineralogiai és botonikai tankönyvei ru-
ménül is megjelentek Milăcănu Sándor 
fordításában Balázsfaiván 1890-ben. — 
Jegye R. (a Zipser Botéban). 

X. Könyvisiet 1886.. 1?87., 1889—1891., 1893— 
1895., 1899., 1901., 1902. — Fővárosi Lapok 
1 8 8 9 . 3 1 8 . SZ. — Szepesi Lapok 1889 . 4 7 . SZ. 

— A lőcsei m. kir. állami föreálisk. Értesítője. 

Lőcse, 1890. Fénynyom. arczk. (Dr. Steiner 
Antal). — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve X V I I . 

1890. Fénynyom. arczk. — Weber, Ehrenhalle 
verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts. 
Igló, 1901. 233. 1. 

Roth Sándor, Sopronmegye főjegy-
zője, 1848—1849. honvéd százados; a 
vadászat minden nemének szenvedélyes 
barátja volt. Meghalt 1860. jan. 30. — 
Czikkei a Vadász- és Versenylapban 
(1857. 5. sz. Fertőtavi vadászatok sat.),; 
a Kőszeg és Vidékében (1887. 16. sz. 
Levele 1850-ből, közli Chernel Kálmán, 
ugyanez a Hazánk VII. kötetében 1887.) 

Vadász- és Versenylap I 8 6 0 . 5 . SZ. ( N e k r . ) 

és a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Róth Tamás (kolozsvári). — Toldy F. 
latin verseinek bécsi (1522) kiadását em-
líti ; ez azonban könyvészeti irodalmunk-
ban ismeretlen. 

Toldy Ferencz, A magyar nemzeti irodalom 
története. 2. kiadás. Pest, i852. II. 54., 55. 1. 

Róth Tamás (királyfalvi), nagybirtokos, 
Róth Ádám zólyomi alispán fia ; az 1728. 
téli félévben a jenai egyetemre iratkozott 
be. Meghalt 1782. jún. Szirákon, hol azon 
hó 16-án temették el. Nejétől Wattay 
Borbálától egy leánya, Johanna maradt, 
ki gróf Teleki József neje lett. — Mun-
kája : Als der Wohl-Edelgeborne Herr 
Gottfried von Woller anno 1730. den 11. 
Nov. auf der Weltberühmten Universität 
zu Halle in doctorem medicinae pro-
movirte wollte, in gegenwärtiger Abschil-
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derung des academischen Lebens das 
Quodlibet der gantzen Welt vorstellig 
machen, und seinem besten Freund glück-
wünschend b r ingen . . . Jena. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i I X . 779., 
780. 1. — Ábel Mohos, Magyarországi tanulók 
a jenai egyetemen. Budapest, 1890. 45. 1. — 
Petrik Bibliogr. 

Roth Viktor, bölcseleti doktor. — 
Czikkei a szebeni Korrespondenzblatt d. 
Vereins für siebenb. Landeskundeban 
(1897. Zur Volkskunde, 1902. Das Altar-
werk zu Malmkrog, 1904. Der Thomas-
altar in der evang. Kirche zu Gross-
Schenk, Das Buchdecker des Meisters 
M. S. im Bruckenthalischen Museum zu 
Hermannstadt). — Munkái: 1. Das 
Mühlbächer Altarwerk. Hermannstadt, 
1903. (Különnyomat a szebeni Archiv, 
des Vereins für siebenb. Landeskunde 
XXXII. kötetéből. Ism. Korrespondenz-
blatt 1904.)— 2. Geschichte der deutschen 
Baukunst in Siebenbürgen. Strassburg, 
1905. 24 táblán 93 fénynyom. képpel. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Roth Vilmos, orvosdoktor, bécsi egye-

temi magántanár, szül. 1848. okt. 10-én 
Kluknón (Szepesmegye); a gymnasiumot 
Eperjesen végezte 1866-ban; innét a 
bécsi egyetemre ment, hol 1873. május 
16-án az összes orvostudományokból 
doktorrá avatták; 1885. márcz. 14. a 
bécsi egyetemen a laryngologia és rhino-
logia magántanárává képesítették. Egy 
orrtükör, orrbefecskendő, orrégető és 
torokbajoknál cseppbefecskendő készülé-
keket talált fel. — Czikkei az Allgemeine 
Wiener medicín. Zeitung, a Dr. Heitler 
szerk. Centraiblatt für die gesammte 
Therapie, Wiener medicín. Presse, Wiener 
medicín. Wochenschrift cz. szaklapokban 
és egyebütt jelentek meg; a Dr. Bum 
Antaltól kiadott Therapeut. Lexikonba a 
laryngoskop. és rhinoskopiai czikkeket 
írja. — Munkája : Die chronische Rachen-
entzündung. Wien, 1883. 

Eisenberg, l.udwig, Das geistige Wien, 
Wien, 1893. II. 401. lap (hol czikkei is föl 
vannak sorolva). 

Rothari István. L. Rotari. 
Rothberger Dávid, orvosdoktor, szül. 

1819-ben Pesten, 1845-ben nyert orvos-
doktori oklevelet a pesti egyetemen; 
gyakorlóorvos volt szülővárosában; a 
budapesti kir. orvosegylet 1854-ben vá-
lasztotta rendes tagjai sorába. — Mun-
kája : Tractatus de ulceribus syphiliticis. 
Dissertatio inaug. medica. Budae, 1845. 

Rupp, B e s z é d 165.1. — Oláh Gyula. M a g y a r -
országi egészségügyi személyzet. Budapest, 
1 8 7 6 . 9 0 . 1. — A budapesti kir. orvosegylet Ev-

könyve. Bpest, 1880. XXXI, 1. 

Rothe József, állami ipariskolai igaz-
gató, szül. 1859 jan. 18. Gyulafehérvárt; 
a főreáliskolát 1876-ban Nagy-Szebenben 
végezte; ezután a bécsi technológiai inté-
zetben az építészmérnöki tanfolyamot lá" 
togatta. Tanulmányainak bevégzése után 
másfél évig mérnök, majd mint a romániai 
bacáupiatrai kir.vasutépítészeti iroda állo-
más helyettesi főnöke működött. 1884-ben 
a tanári pályára lépett és 1889-ig állami 
ipariskolai tanár volt. Bielitzben (Szilézia), 
azután 1893-ig Reichenbergben (Cseh-
ország), ekkor az újonnan alapított tescheni 
állami ipariskola vezetésével bizták meg 
és 1895-ben ezen intézet igazgatójának 
nevezték ki. 1890 óta egyszersmind a 
csehországi továbbképző ipariskolák fel-
ügyelő kormánybiztosa. — Több czikke 
jelent meg a Zentralblatt für das gewerb-
liche Unterrichtswesen in Oesterreich cz. 
szaklapban. — Munkái: 1. Vorlagen für 
Bau- und Möbeltischler. Zum Gebrauche 
an gewerblichen Fach- und Fortbildungs-
schulen. Mit Unterstützung des k. k. 
Unterrichtsministeriums. I. Serie. 20 Blatt 
Folio (30/45 cm.). Szöveggel. 2. kiadás. 
1892. II. Serie 20 Blatt Folio (30/45 cm.). 
Szöveggel. 2. kiadás. 1897. (Cseh nyelven 
is megjelent.) — 2. Vorlagen für Maurer. 
Zum Gebrauche an gewerbl. Fach- und 
Fortbildungsschulen. Mit Unterstützung 
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des k. k. Unterrichtsministeriums. 20 Ta-
feln. Folio (29/45 cm.). Szöveggel. 1892. 
(Cseh nyelven is.) — 3. Vorlagen für 
Spengler. Zum Gebrauche an gewerb-
lichen Fortbildungs- und Handwerker-
schulen. Mit Unterstützung des k. k. 
Unterrichtsministeriums. 25 Tafeln. Folio 
30/45 cm.) Szöveggel. (A szöveg cseh 
nyelven is.) 

Trausch—Schüller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n IV . 
369. 1. 

Rothe Károly, bölcseleti doktor, reál-
iskolai tanár; szül. 1833-ban Hanauban 
(Hessen), tanult Kasselben, Heidelberg-
ben, Marburgban és Münchenben; 1860-ig 
a felsőlövői ág. ev. tanítóképző-intézet-
ben, azután a lőcsei ev. főgymnasiumban, 
majd Bécsben volt tanár. — Czikkei a 
pozsonyi Verhandlungen des Vereins für 
Naturkundeban (1857—58. Meteorolo-
gische Beobachtungen zu Oberschützen 
im Jahre 1857., IV. 1859. Untersuchung 
des Sauerbrunnens zu Oberschützen im 
Eisenburger Comitat, 1864—1865. Barom. 
Höhenmessungen in der Tatra, Die höch-
sten Punkte der Tatra, 1866. Beiträge 
zur Meteorologie von Pressburg 1851— 
1865.); melléklapjában, a Correspondenz-
blattban (1862. Höhenmessungen in der 
Umgegend von Oberschützen); a felső-
lövői ev. tanítóképző-intézet Programm-
jában (1858—60. Meteorologiai észleletek, 
1859. Untersuchung des Sauerbrunnes zu 
Oberschützen, 1860. Nachtrag zu dem 
Verzeichniss der Gefäss-Pflanzen, welche 
in der Umgegend Oberschützens gefunden 
werden); a lőcsei ág. ev. főgymnasium 
Programmjában (1862. Meteorol. Beobach-
tungen zu Leutschau v. J. 1861); a bécsi 
Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstaltban 
(XVIII. 1868. Höhenmessungen in Ober-
Ungarn); a Jahrbücher der k. k. Centrai-
Anstalt für Meteorol. und Erdmagnetis-
musban (II. Bd. N. F. Mehrjährige Mittel 
des Luftdruckes für Leutschau und nor-
maler jährl. Gang des Luftdruckes für 
Leutschau, Übersicht der Witterung in 

Leutschau im J. 1860.); a Zeitschrift der 
öster. Gesellschaft für Meteorologieban 
(1871. Klima von Leutschau.) — Munkái: 
1. Leitfaden der Mineralogie zum Ge-
brauche an Untergymnasium. Mit 43 dem 
Texte eingedr. Holzschn. Wien, 1861. — 
2. Grundriss der Chemie. U. ott, 1864. 
(2. kiadás. U. ott, 1868.). — 3. Die 
meteorologischenVerhältnissezuFressburg 
im Mittel aus 15 Jahren verglichen mit 
den Beobachtungen zu Wien. Ein Beitrag 
zur Kenntniss der Klimatologie von 
Ungarn. Mit 1 Tab. u. 1 Steintafel. U. 
ott, 1866. — 4. Die Wärmeverhältnisse 
in Oberschützen, verglichen mit Wien und 
Gratz. U. ott, 1866. 

Kayser, Vollständiges Bücher-Lexikon. 
Leipzig, 1866. XVI. 269., 1873. XVIII. 320. 1. — 
Szinnyei Könyvészete és Ebenspanger János 
szives közlése. 

Rothe Lajos, reáliskolai igazgató, szül. 
1835. febr. 23. Hanauban (Hessen); tanult 
Kasselben, Heidelbergben és Marburgban, 
Felső-Lövőn volt tanár, jelenleg Teschen-
ben reáliskolai igazgató. — Czikkei a 
felsőlövői ág. evang. tanítóképző-intézet 
Programmjában (1866. Die Käfer Ober-
schützens, 1867. Die Grossschmetterlinge 
zu Oberschützen, 1868—69. Meteoro-
logische Beobachtungen zu Oberschützen 
im J. 1867., 1868.) 

Ebenspanger János szíves közlése. 

Rothe Zsigmond Theophil, orvosdok-
tor, soproni származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de diaeta con-
valescentium. Altdorfii, (1750). 

Szinnyei k ö n y v é s z e t e . 

Rothenberg Ephraim, esztergomi fő-
rabbi ; 41 éves lelkészi működése után 
meghalt 1871. január 30. Esztergomban 
73. évében. — Munkája: Herzensreguss 
sr. Hochfürstl. Gnaden . . . dem Joseph 
v. Kopácsy . . . als am Tage des feierl. 
Einzugs gesprochen 27. Mai 1839. Gran, 

Hellebrant Árpád szíves közlése és gyász-
jelentés. 

Rothfeld Salamon, orvos-sebészdoktor 
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és szülészmester Ó-Budán, hol 1869. 
szept. 14. meghalt 73. évében. — Czikke 
a pesti Zeitschrift für Natur- und Heil-
kundeban (1854. L 46. sz. Kurze Skizze 
der Scharlachepidemie in Alt-Ofen im 
Jahre 1853.) 

Bugát-Flor, Magyarországi orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest. 73. 1. és gyászjelentés. 

Rothfeld Sámuel, hírlapíró, született 
1830-ban Pesten, részt vett az 1848—49. 
szabadságharczban. A világosi fegyver-
letétel után bujdosott; egy ideig Szemere 
Miklósnál Lasztóczon tartózkodott; innét 
külföldre menekült; több évig tartózko-
dott Bécsben, hol a Morgenpost segéd-
szerkesztője, politikai vezérczikkírója és 
kritikusa volt; később a Pester Lloyd 
munkatársa volt; 1866-ban átvette ennek 
szerkesztését, de alig két évig szer-
kesztette a lapot. 1867-ben alapította az 
Ungarischer Lloydot, melynek több évig 
kiadó-tulajdonosa és szerkesztője volt 
mások társaságában ; a lap 1886. márcz. 
13-án megszűnt. A bécsi Neue Freie 
Pressenek is levelezője volt. 1873-ban 
nem foglalkozott politikával, hanem 
visszavonult a magánéletbe. Meghalt 
1896. márcz. 3. Budapesten. 

1 8 9 6 : Pester Lloyd 5 2 . ( A b e n d b l a t t ) , Nemzet 

6 2 . , Pesti Napló 6 2 . SZ. ( e s t i k i a d á s ) , Vasár-

napi Újság 10 , 11 . s z . a r e z k . 

Rothfeld Sámuel, bölcseleti doktor, 
hírlapíró, szül. 1857-ben Petrováczon ; 
tanulmányait Bécsben és Párisban vé-
gezte. 1868-ban haza került mint a párisi 
Agence Havas képviselője, a melyet ő 
vett rá, hogy Budapesten állandó kép-
viselőséget állítson. A bécsi lapoknak, 
különösen a Neues Wiener Tagblattnak 
budapesti levelezője és 1891. febr. 1-től 
a Budapesten megjelenő Neues Poli-
tisches Volksblatt egyik tulajdonosa és 
főszerkesztője volt 1894. június hó 5-ig, 
midőn a Pester Lloyd vezérczikkírója és 
a bécsi Politische Correspondenz kép-
viselője lett. — Munkái: 1. Affaire Thorn-
Thilo. Traerspiel in 4 Akten. Wien, 1882. > 

(Melyben a Zichy-Ferraris-féle halálos 
párbaj-ügyből kifolyólag a párbaj-ellenes 
tendentiát vette alapul.) — 2. Tisza, 
seine Parthei und seine Gegner. Mün-
chen, 1889. (Különny. az Allgemeine 
Zeitungból.) — Vannak magyar fordítá-
sai is. 

Kayser, Vollständiges Bücher-Lexikon. 
Leipzig. 1883. XXII. 422. lap. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 6 9 9 . l a p . — Neues Politisches 

Volksblatt. Bpest, 1896. 4.1. arczk. 

Rothhauser Miksa, hírlapíró, szül. 
1863. szept. 25. Váczon; tanulmányait 
Budapesten és Bécsben végezte. 1881 óta 
hírlapíró. 1890-ig segédszerkesztője volt 
a Pester Journalnak, majd a Budapester 
Tagblattnak. Azóta a Pester Lloyd egyik 
tárczaírója és színházi kritikusa. Leg-
újabban családi nevét Ruttkayra változ-
tatta. — Czikkei a Pester Lloydban (1896. 
6. Bauern als Schauspieler, 1899. 127. 
Ausstellung im «Nemzeti Szalon», 64. 
Móriz Than, 129. Severin im Lustspiel-
theater, 148. Saisonschluss im National-
theater, 236. Das neue Kaschauer National-
theater, 262. Eleonora Duse als Kleopatra, 
310. Die Generalproben im National-
theater, 254. Sarah Bernhardt, 49. Friedr. 
Spielhagen, 1900. 32. Ausstellung im 
«Nemzeti Szalon», 93. Marie Jászai als 
Phädra, Saisonschluss im Nationaltheater, 
288. Michael Vörösmarty, 200. Nikolaus 
Lenau, 1901. Internationale Kunstaus-
stellung, 109. Louise Blaha und das 
Nationaltheater, 250. Béla Bercsényi, 
280. Madame Rejane als Lara, 294. Jo-
hann Nestroy, 188. Emil Makai, 1902. 
8. Die Kossuth Grabmal-Konferenz, 272., 
274., 281. Winterausstellung im Künstler-
hause, 131. Cornelie Prielle, 5. Das Jubi-
läum der Petöfi-Gesellschaft, 195. Csatá-
der Leute, 1903. 144, Königin Elisabeth-
Denkmal-Konkurrenz, 258. Joh. Fadrusz, 
275., 289. Winter-Ausstellung im Künstler-
hause, 76. Franz Náday, 44. Jókai's 
Goldmensch. Hunderste Aufführung am 
19. Febr., 190. Die 200 jährige Wiener 
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Zeitung, 1904. 205. Karl Lötz, 252. Herbst-
ausstellung im Nemzeti Szalon, 197. Die 
Pozsonyer Denkmal-Konkurrenz, 239. 
Szolnoker Künstler, 302. Unsere Hofburg 
und ihr Freskenschmuck, 271. Strobenz-
Ausstellung im Nemzeti Szalon, 77., 89., 
108. Frühjahr-Ausstellung im Künstler-
hause, 277., 284., 290., 296. Winter-
Ausstellung im Künstlerhause, 1905. 
Ungarische Schauspielkunst vor fünfzig 
Jahren, 143. Saisonschluss im National-
theater, 209. Die Kunst des Schauspie-
lers, 303. Ambrus Neményi, 278. «L'Aig-
lon» und Sarah Bernhardt stb.); a Neue 
Temesvarer Zeitungnak is munkatársa 
volt. — Sok magyar író munkáját ültette 
át német nyelvre. Mint színműírónak is 
voltak sikerei: 1888. ápr. 7. került szinre 
a budapesti Népszínházban Peking ró-
zsája cz. eredeti regényes operetteje 3 
felv. Gozzi regéje után írta, zenéjét szer-
zette Sztojanovics Jenő ; 1896-ban pedig 
ugyanott a Holtomiglan cz. színműve, 
mely bejárta az ország színpadait; 1902. 
február adták a m. operaházban a Moha-
rózsa cz. operáját, 3 felv., melynek szö-
vegét Ouida: Egy pár faczipő cz. műve 
után írta, ford. Cziglányi Béla, zenéje 
Hubay Jenőtől; 1903. okt. 17. pedig a 
Sötétség és 1906 . . . Vénusz cz. szín-
műveit adták a nemzeti színházban, me. 
lyek szintén több előadást értek. 

Ország-Világ 1896 . 1 8 . SZ. arczk. — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 698 . 1. I I . P ó t k ö t e t 1904. 

5 4 0 . 1. 

Rothkögel Fülöp, nyug. cs. kir. gaz-
dasági és erdészeti tanár. — Munkája: 
Anleitung zur Kenntniss der Fors twir t -
schaft und der Grundsätze der Forst-
taxation für Ökonomen, Güter-Taxatoren, 
Cameralisten und alle diejenigen, welche 
ohne Forstmänner zu sein, sich für eine 
rationelle Behandlung und Benutzung 
des Waldbodens interessiren. Mit einer 
tabellarischen Uebersicht der Forst-
gewächse. Pesth, 1854. 

Rothkrepf Ferencz és Gábor. L.Mátrai. 

Rothmann Ármin, orvosdoktor, egye-
temi magántanár, szül. 1860-ban Nagy-
Csebben (Zemplénm.); orvosi tanulmá-
nyait Budapesten végezte s 1883-ban 
egyetemes orvosdoktor lett, ezen év szep-
temberétől az élettani tanszék mellett mint 
második, 1884. szep.-től mint első tanár-
segéd három esztendeig működött. Sza-
bad idejében Arkövy tanár nyilvános 
foggyógyintézetében a fogászatot tanul-
mányozta. Ugyanitt 1887-ben segéd lett 
s mint ilyen 1888. augusztusig műkö-
dött. 1887. márcz. az általános poliklini-
kai egyesület fogászati rendelő orvosává 
választatott meg. 1891-ben a fogak kór-
és gyógytanából egyetemi magántanári 
képesítést nyert. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1887. Szemölcsdag, papilloma, 
a szájürben, ugyanez németül is); az Öst.-
ung. Vierteljahrschrift f. Zahnheilkunde-
ban és ebben: 1888. Untersuchungen über 
die pathohistologischen Verhältnisse des 
Abscessus apicalis, angolul a The Dental 
Recordban, Zur Frage des Verhaltens des 
Stickoxyduls zum Blute, Zwei Fälle aus 
der Praxis, 1889. Ist die Caries a reola-
ris eine heilbare Erkrankung, oder führt 
sie unbedingt zum Verlust der Zähne ? 
Diagnose und Therapie des Gingivitis 
ulcerosa); a Gyógyászatban (1888. A 
légenyéles physiologiai hatásáról és annak 
alkalmazási módjáról rövid tartamú mű-
téteknél. — Munkái: 1. Az izommagvak-
ról. Bpest, 1885. (Értekezések a termé-
szettudományok köréből XV. 14. Dolgo-
zatok a kir. m. tud. egyetem élettani 
intézetéből II., bemutatta Jendrasik Jenő, 
Nagy Imre munkájával együtt.) — 2. 
Patho-Histologie der Zahnpulpa und 
Wurzelhaut. Stuttgart, 1889. — 3. Az 
orvosi mentés kézikönyve. Kiadta a 
Mentők Lapja szerkesztősége. Budapest, 
1891. (Többekkel együtt.) 

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

1891. — H ö gye s Endre, Emlékkönyv a buda-
pesti kir. m. tud. egyetem orvosi karának 
múltjáról és jelenéről. Budapest, 1896. 413. 
809- 1. 
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Rothmann Jakab, ügyvéd Nagyvá-
radon. — Munkája: Egy vidéki pénz-
intézet válsága. A nagyváradi polgári 
takarékpénztárról. Nagyvárad, 1903. 

A ut. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rothschnek N. Emil, vegyész-doktor, 
gyógyszerész, R. Károly debreczeni gyógy-
szerész és Fetter Emilia fia, ki 1865. 
márcz. 30-án nyerte Bécsben a doktori 
oklevelet; szülővárosába visszaérkezvén, 
atyja 1866 jan. 1. átadta fiának a gyógy-
szertárt. R. a debreczen—biharmegyei 
gyógyszerész-testületnek 1866. okt. meg-
alapítása óta titkára, az általános magyar-
országi gyógyszerész-egylet III. kerület 
IV. járásának szintén megalakulása (1874 
júl.) óta titkára. — Czikkei a Gyógy-
szerészi Hetilapban (1866. Az újabb tér-
fogatos elemzési eljárás, Titrirmethode 
ismertetése, 1867. A debreczen—bihari 
gyógyszerész-testület.) — Munkája: A 
debreczen—biharmegyei gyógyszerész-tes-
tület és az általános magyarországi gyógy-
szerész-egylet III. kerület IV. járásának 
gyógyszertárai, testülete és egyletének 
története alapításuk óta. Debreczen, 1882. 

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

Rothschnek Jenő. — Munkája: Illatos 
drogok illó-olaj vesztesége porítás és por-
alakban való eltartás következtében. Buda-
pest, 1901. 

a in. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Rott . . orvos-doktor, eperjesi szár-
mazású gyakorló-orvos Párisban; szá-
mológépet talált fel, mely Páris, London 
és Németországban nagy tetszést nyert. 
— Munkát is adott ki a keleti epelázról. 

Oesterreicher Elias, Der Jude ill Ungarn. 
Pesth, 1842. 128 1. — szinnyei Könyvészete . 

Rott Sándor. — Munkája: „Vannak." 
Az alsós összes hivatalos kártyaszabályai. 
Bpest, 1904. 

M. Könyvészet 1 9 0 4 . 

Rottenbauer «7., rabbi. — Munkája: Si-
koron Thora. Ofen, 1814. (Zsidó betűkkel.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rottenberg Jenő, abudapesti „Telephon 
Hírmondó" igazgatóságának tagja, szül. 
1863. szept. 26. Homonnán (Zemplénm.); 
a 80-as években jogász volt Kassán; 
ekkor a Felvidéki Közlöny cz. hírlapnak 
belmunkatársa, színikritikusa és báltudó-
sítója volt; 1884—85-ben több tárczát és 
karczolatot írt a lapba: Rőti, Mádi Simi 
álnevek és R. J., —g —ő, jegyek alatt. 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k és Magyarország Tiszti 
Czimtara. B p e s t , 1905, 553. 1« 

Rottenberg M. N., az izraelita iskola 
igazgató-tanítója Kassán és a zsidó község 
titkára. — Munkái: 1. Mass'a barew 
bajáár. (Gedichte von Montefiore.) Buda, 
1864. (Zsidó betűkkel.) — 2. Ein Wort 
zu seiner Zeit über hebräischen Unter-
richt und confessionelle Schule. Pest, 
1869. — Kiadta a Schomer Israel (Israel 
őre) cz. hetilapot 1872-ben Kassán, csak 
egy évfolyama jelent meg. 

Uppe, Ch. D., Bibliogr. Lexikon. Wien. 
1881. I. 409. 1. és a m, n. múzeumi könyv 
tár példányáról. 

Rottenbiller Ödön, orvos-doktor, műtő-
sebész, II. tanársegéd a budapesti egyetem 
II. sz. sebészeti klinikáján; doktori okleve-
lét 1892. nyerte Budapesten. Jelenleg egy-
szersmind trencsén-tepliczi urad. fürdőor-
vos.—- Czikkei a Természettudományi Köz-
lönyben (1895. A scopolamid hidrobro-
midjának élettani hatása); a Vágvölgyi 
Lapban (1899. 48., 50. sz. Sarah Bern-
hard, Duse, Novelli); az Ország-Világban 
(1903. Fadrusz János, 1904. Téli és tavaszi 
tárlat és a nemzeti szalon ismertetése.) 
— Munkái: 1. Fontosabb szerves gyógy-
szerek vegyi kimutatása. Flückiger után 
németből ford. Bpest, 1895. (Bókai Árpád 
írt hozzá előszót.) — 2. Adatok a gaul-
theria-olaj hatásához 112 eset kapcsán. 
Budapest, 1900. (Különnyomat az Orvosi 
Hetilapból.) 

Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k E v -
könyve. Bpest, 1899. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányaiból. 

Rotter Bertalan, fakereskedő Szegeden. 
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— Munkája: Köbszámítási és átváltoz-
tató táblázatok sarkos faanyagokról, fa-
kereskedők és faiparosok számára. Tekin-
tettel a méter- és lábmérték, valamint mind-
kettőnek együttes alkalmazására. Szeged» 
1892. (Német szöveggel is.) 

M. Könyvészet 1 8 9 2 . 

Rotter József, a nagy-győri püspöki-
templom káplánja, később plébános. — 
Munkája: Beszéd, melyet e jelen való 
félelmes háborúra rendeltetett ájtatosság-
nak és imádságnak alkalmatosságával 
mondott. Győr, 1813. 

Tudományos Gyűjtemény 1 8 2 0 . I V . 4 0 . 1, é s 

Jankovich Miklós magyar Bibliographiája 
V. kötet. (Kézirat a m. tudom. Akadémia 
levéltárában.) 

Rotter Lajos, hirlapíró a budapesti 
Neues Politisches Volksblattnál, mely lap-
nak 1894. jún. 5-től egyik szerkesztője 
volt. A lapba tárczákat, regényeket (Johann 
Orth, Der Czar und die Nihilisten stb.) 
írt. — Munkája: Der todte Herr. Sage . . . 
von Maurus Jókai. Übersetzt von . . . . 
Wien, 1890. 

Politisches Volksblatt. B p e s t , 1 8 9 6 . I . , 4 . 1. 

arczk. 
Rotter Richard, bölcseleti doktor, fő-

reáliskolai tanár, szül. 1824. febr. 24. 
Janernigben; eleinte piarista klerikus 
volt, 1848-ban a Hofkammer-Registratur 
hivatalnokává lett s 1850. decz. 3-tól a 
pozsonyi főreáliskolánál tanította a tör-
ténelmet és földrajzot 1851. nov. l-ig, 
midőn a bécsi schottenfeldi főreáliskolá-
hoz neveztetett ki. Mint a Pressburger 
Zeitung szerkesztője az ottani főreál-
iskola czéljaira egy év alatt 1600 pengő-
forintot gyűjtött. Midőn Budán 1855-ben 
a főreáliskolát alapították, ide helyezték 
át a történelem és földrajz rendes taná-
rának ; ezen intézettől azonban 1860. 
decz. 24. szabadsággal eltávozott. 1859-ben 
Budán és Pesten népszerű felolvasásokat 
tartott. A karinthiai tört. társaságnak 
rendes, a oberlausitzi tudóstársaságnak 
pedig levelező tagja volt. — Czikkei a 
budai főreálisk. Jahresberichtjében (1856. 

Die feierliche Eröffnung der k. k. Ober 
realschule zu Ofen, Die christliche Thier-
symbolik im Mittelalter, dargesteltt im 
Allgemeinen und durch einige Beispiele 
erläutert: 1. Allgemeines, 2. Der Rabe, 
3. Die Eule, 1857. Schlange und Hund 
in ihrer sinnbildlichen Bedeutung. Beitrag 
zur christlichen Thiersymbolik des Mittel-
alters, Deutschlands Drangsale während 
des Zeitraumes von 1618 bis 1648. 
Historiographische Studie, 1858. Zur Be-
leuchtung des Verhältnisses zwischen 
Schule und Leben, 1859. Michael Haas. 
Biographischer Beitrag zu einer künftigen 
Geschichte des Schulwesens, i860. Päda-
gogische Tagebuchblätter. Eine Reihe 
schulmännischer Betrachtungen und Er-
fahrungssätze, Das Zusammenwirken der 
Gemeinde und des Staates . . . und die 
Heranbildung eines intelligenten Mittel-
standes. Eine Rede an die Jugend, Das 
Freundschaftsbündniss zwischen Schiller 
und Goethe) ; a Bpesti Hírlapban (1859. 
77., 79., 81., 83. sz. Szent István és neje 
viszonya korunkhoz.) — Munkái: 1. Die 
Realschule in Ansehung ihrer geschicht-
lichen Entwicklung und ihres Zweckes 
überhaupt, so wie ihrer Bedeutung. Ofen, 
1856. (Különnyomat a budai főreáliskola 
Jahresberichtjéből és Bécs, 1857.) — 
2. Das Wesen und die kulturgeschicht-
liche Bedeutung des antiken und mit-
telalterlichen Romanes. Populär-wissen-
schaftlich bearbeitet. Pesth, 1859. — 3. Pä-
dagogische Rundzeichnungen aus Ungarn. 
Wien, 1859. (1. Allgemeines. 2. Knaben-
bildung. 3. Mädchenbildung.) 

Jahresbericht der Oberrealschule in Ofen 
1862 . 6. 1. — Petrik B i b l i o g r . — A pozsonyi 

m. kir. áll. főreáliskola Értesítője, 1895. 106. 1. 

Rotter Soma, cserkéregkereskedő. — 
Czikkei az Erdészeti Lapokban (1889. 
Miként lehet a bükkfatönköket és a bükk-
fafűrészanyagot az erős repedéstől meg-
óvni ? Az idei cserkéregtermés Magyar-
országon). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 
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Rottler József, idősb, nyug. m. kir. 
áll. ménesbirtok igazgatója, szül. 1823. 
márczius 10. Tolnán ; előbb jószágbérlő 
volt. 1876. szeptember 26-tól gazdasági 
intéző és a földmíves-iskola vezetője lett 
Debreczenben; 1884. a Ferencz József-
rend lovagkeresztjét kapta. 1885. jan. 1. 
a fogarasi m. kir. ménesbirtok igazgató-
jává neveztetett ki; mely utóbbi minő-
ségben 1895. ápr. 1. nyugalomba vonult. 
Meghalt 1895. auguszt. 11. — Czikkei a 
Gazdasági Lapokban (1863. A homok-
gazdaságok és a szeszadó, Ismét marha-
vész !); a Földmívelési Érdekeinkben 
(1873. Egy hang a vidékről, 1874. Tapasz-
talati közlemények búzavetéseink előter-
ményeiről, Az állami javak tervbe vett 
kezelési rendszerének megváltoztatásá-
hoz) ; a Wochenblatt für Land- und 
Forstwirtheben (1873. Noch einige Be-
merkungen über den Rost des Weizens). 
Az Erdélyi Gazdanak is munkatársa volt. 
— Munkája: A kaszálók és legelők ápo-
lása. Kis gazdák számára. Kolozsvár, 
1888. (2. kiadása. U. ott, 1892. Az erdé-
lyi gazdasági egylet Könyvkiadó-Vállalata. 
I. 2. füz.). 

M. Könyvésiet 1 8 8 8 . , 1 8 9 3 . — Bálás Árpád, 

Magyarország közgazdasági szakoktatás-in-
tézményei. Magyar-Óvár, 1897. 233. 1. 

Rottler József, ifjabb, oki. állatorvos, 
előbbinek fia, szül. 1863. márcz. 23. 
Szent-Lőrinczen (Pestm.), 1887-től segéd-
tanító a debreczeni földmívesiskolán ; 
1890. hasonló minőségben Adára, 1895 
jan. 1. pedig Nagy-Szent-Miklósra helyez-
ték át. — Munkája: Állattenyésztés. A 
földmivesiskolák és a földmívelő nép 
számára. I. kötet. Zenta, 1893. 

Bálás Árpád, M a g y a r o r s z á g m e z ő g a z d a s á g i 
szakoktatási intézményei . M a g y a r - Ó v á r , 
1897. 234. lap. — Kóssa Gyula, M a g y a r á l la t -
orvosi Könyvészet . Bpest, 1904. 196. 1. 

Rovács Albin, ügyvéd, városi levél-
tárnok, R. Ferencz ügyvéd, városi tiszti 
főügyész, tanácsnok, később polgármes-
ter, 40 évig Komárom város tisztviselője 

és Milkovics Johanna fia, szül. 1843. szept. 
6. Komáromban; gymn. tanulmányait 
szülővárosában és Nagyszombatban vé-
gezte, hol az érseki konviktus bennlakója 
volt. Pozsonyban jogász volt és az ottani 
jogakadémián birói vizsgát tett; néhány 
évig mint Komárom vármegye jegy-
zője, esküdtje és szolgabirája működött. 
1869-ben ügyvédi oklevelet nyert, mint 
egyike azon utolsóknak, a kik még a régi 
királyi tábla vizsgáló-bizottsága előtt 
czenzuráztak. 1893-ban Komárom város 
levéltárnoka lett, mely tisztjét ma is 
viseli. — Ifjú éveiben irogatott a Vasár-
napi Újságba (1862. 45. sz.) és a Győri 
Közlönybe (levelek, czikkek, tárczák); 
Komáromban három évtized óta minden 
helyi lapnak munkatársa, mely lapokban 
a város múltjára vonatkozó sok érdekes 
dolgot közölt. 1871-ben főmunkatársa 
volt a Komáromi Lapnak. — Czikkei a 
Komáromi Lapokban (1902. 35. sz. A 
magyar játékszíni társaság 1790., 1906. 
24., 25. sz. Adatok az 1763. nagy föld-
rengésről) stb. — A Komárom cz. lap 
szerkesztését és kiadását 1877-ben át-
vette s 1881. év elejéig a maga költ-
ségén adta ki, mikor a most is fenn-
álló Komáromi Lapokkal egyesült; a Ko-
rommegyei Közlönyt 1890—91-ben szer-
kesztette, melytől midőn megvált a 
Komáromi Értesítőt alapította és szer-
kesztette 1893. szeptemberig. 

Önéletrajzi adatok. 

Rovara Frigyes, gazda, szül. Grázban, 
hol főreáliskolai tanulmányai után a gaz-
dasági és erdészeti szaktanulmányokat 
végezte az ottani műegyetemen. Magyar-
országba 1871-ben jött és mint gazda-
tiszt a soproni és a csepregi czukorgyári 
gazdaságokban, majd Mikos báró nagy-
atádi (Somogym.), Breuner gróf zelizi 
(Barsm.) és Zinner Béla bécsi lakos 
répczeszentgyörgyi uradalmában (Vasm.) 
működött, végül 1894-től fogva Esterházy 
Mihály gróf uradalmi igazgatója Pozsony-

I ban. Hazánkban a műtrágya alkalmazá-
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sának R. egyik legbuzgóbb terjesztője és 
arról szaklapokban és utóbb több nyelven 
megjelent füzetben számolt be tízévi kísér-
leteiről a műtrágya alkalmazása körül. 
Az általa szerkesztett okszerű tengerigóré 
a minisztérium részéről 25 arany juta-
lomban részesült és a gazdaságban káros 
rovarok irtására rovarin nevű szert fede-
zett fel. A gazdasági egyesületi téren is 
buzgólkodik. — Sok czikket írt a gazda-
sági lapokba, így az Erdélyi Gazdába, a 
Mezőgazdasági Szemlébe (VI. 1885. A 
szakmánymunkáról) stb. — Munkái: 1. A 
répatermelés. Az országos magyar gazda-
sági egyesület által, Kodolányi Antal és 
az I. hazai takarékpénztár adományából, 
200frttal jutalmazott pályamunka. Számos 
magyarázó ábrával. Budapest, 1891. — 
2. Tiz év folyamán végrehajtott nagy-
becsű kísérletek műtrágyákkal. U. ott, 
1894. (Németül és tótul is megjelent). 
— 3. Répabogár (Cleonus punctiviutrus 
Germ.). U. ott, 1896. (Németül is.) — 
4. Die Landwirthschaft des Pressburger 
Comitates. 1897. Pressburg. — 5. Gödöllő. 
Von Franz Ripka. Aus dem ung. über-
setzt. Teschen, 1898. — 6. Gazdasági 
vezérfonal. Földmívelők, papok, tanítók 
és kisebb gazdálkodók használatára. 
Pozsony, 1898. (Ruffy K. Pállal együtt 
és Budapest, 1900.) — 7. Hogyan gaz-
dálkodjunk? U. ott, 1899. (Népszerű gazda-
sági előadások IV.) — 8. Königin Elisabeth 
in Gödöllő 1867—97. Gedenkbuch zur 
Enthüllungsfeier des Gödöllőer Elisabeth-
Denkmales. Von Franz Ripka. Übersetzt. 
U. ott, (1901). — 9. Galánthai és fraknói 
gróf Esterházy Mihály uradalmai. U. ott, 
1902. 

SI. Könyvészet 1891 . , 1 8 9 8 . , 1900 . —Pallas Nagy 

Lexikona XIV. 708, 1. ( B á l á s Á r p á d . ) — Agrár 
Album. B p e s t , 1902. 52. 1. 

Rovenszky Pál, orvosdoktor, nagy-
lévárdi (Pozsonym.) származású. — Mun-
kája: Dissertatio inaug. medica de morbis 
retropulsis. P.estini, 1824. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Róvó Lajos, róm. kath. érseki tanító-
képző-intézeti tanár, Egerben. — Munkái: 
1. A tanítás alaptörvényei. Eger, 1899. 
— 2. Részletes tanitástervek az egy, két, 
három és négy terembe osztott róm. kath. 
elemi népiskolák részére. U. o., 1900. 
(2. kiadás. U. ott, 1901.) — 3. Olvasó-
könyv az általános és gazdasági iskolák 
számára. Bpest, 1902. (Dreisziger Ferencz 
és Győrffy János társaságában. 2. jav. 
kiadás. U. ott, 1904.) 

.)!. Könyvészet 1899-1902. 

Rowland Vilmos, uradalmi főerdő-
mester. — Czikkei a pozsonyi Verhand-
lungen für Naturkundeban (II. 1857. Das 
Verhalten der Insecten zu den Pflanzen 
und der Insecten unter sich im gegen-
seitigen Zerstörungskampfe, Bericht über 
die 8. Versammlung ungar. Forstwirthe 
in Ungvár, Wirkung der Cecidomia-Lar-
ven, Die Excursion der am 15—20. Juli 
1856. in Késmárk versammelten Mit-
glieder des ungar. Forstvereines in die 
Centrai-Karpaten, (1858. Zerstörende Wir-
kung von Eccoptogasten-Arten im Press-
burger Auparke, Reisebericht aus dem 
Trenschiner-Comitat, 1859. Über die durch 
Vertilgung schädlicher Insecten nütz-
lichen Vögel); a pozsonyi Correspondenz 
für Naturkundeban (1862. Über rationelle 
Bienenzucht); a Gazdasági Lapokban 
(1863. A magyar erdészegylet emlékirata 
a magyarországi erdőviszonyok s álta-
lában az országos erdőmívelés emelése 
czéljából, 1864. A magyar erdőgazdászat 
hátramaradásának okairól s emelésének 
eszközeiről, Sz. kir. Pozsony városa erdő-
ségeinek termőhelyi s gazdálkodási viszo-
nyairól) ; az Erdőszeti Lapokban (III. 
1864. Sz. kir. Pozsony városa erdősé-
geinek leírása, 1876. Védelem, 1880. A 
zsindelygép czélszerűségéről, 1882. A 
czirbolyafenyő, Pinus cembra előjövetele 
és tenyésztéséről a központi Kárpátok-
ban) ; a Magyar Erdészeti Egylet Köz-
lönyében (1863—64. A magyar erdő-
gazdászat hátramaradásának okairól s 
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emelésének eszközeiről); a Wochenblatt 
für Land- und Forstwirtheban (1870. Wie 
kann dem Holzmangel in Niederungarn 
am leichtesten abgeholfen werden ? Bei-
träge zur Naturgesch. des Alpenmurmel-
thieres, 1872. Über das schädliche Auf-
treten der Plusia gamma L., 1874. Aus 
dem Arvaer-Comitate, Der Eucalyptus 
globulus, blauer Gummibaum); a Jahr-
buch des ungar. Karpathenvereinesben 
(1874. Aus der Arva, III. 1876. Über 
Behandlung der Gebirgswälder und deren 
Aufforstung mit besondere Rücksicht auf 
die Centrai-Karpaten). — Munkái: 1. Bei-
trag zur Kenntniss der Ornis des Arvaer-
Comitates und des anstossenden Theiles 
der hohen Tatra. Wien, 1878. (Mitthei-
lungen des ornith. Vereins in Wien II. 
8., 9. sz.) — 2. Statistisch topogr. Be-
schreibung d. Compossessorats-Herrschaft 
Arva, mit besonderer Beziehung auf ihre 
Forste. Mit einer topogr. Karte des Arvaer^ 
Comitates. Árva-Váralja, 1879. 

Payer Hugo, Bibliotheca Carpatica. Igló. 
1 8 8 0 . 1 7 5 . 1. — Daday Jenő, M a g y a r á l l a t t a n i 

irodalom ismertetése. Bpest, 1882. I. 152. h. 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Roxer Dániel, ág. ev. lelkész, durándi 
(Szepesm.) származású, 1674. május 7. 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre, 
hol bölcseleti és theologiai tanulmányo-
kat végzett. Az 1674. vallásüldözés miatt 
ő is számkivetésben maradt. Később a 
koswigi (Anbalt-Bernburg) vár és város 
lelkésze és kántora, 1707. zerbsti kántor 
és collega lett. 1680. ápr. 20. nőül vette 
Naukia Johanna Erzsébetet, a wittenbergi 
tanulók latin és német üdvözlő versekkel 
tisztelték. (Dum Clarissimus . . . Witten-
bergae, 1680.). — Munkái: 1. Vertex 
Gloriosus Viri Adm. Rev. Nob. ac Clar., 
Dn. Christophori Kleschii antehac in 
tractu Scepus. Super... nunc pro Evang. 
Christi Exulis, & Hospitis, Witteberg, cum 
in hac Alma Leucorea Magisterii Lauream 
caperet. Die XV. Octobr A. M.DC.LXX1V. 
devota mente decantatus. Wittebergae. 

— 2. Genelogia Seren. Principum Ser-
vestano-Anhaltinorum . . . Dominorum 
meorum . . . Servestae, M.D.CLXXXVI. 
(Költemény).— 3. Gebet- und Danck-Ode, 
Dem Durchl. Fürsten . . . Carl Wilhelm 
Fürsten zu Anhalt. . . Bey Dero Hoch-
fürstl. am. 16. Octobr. 1696. erfreulichst 
eingefallenen Hohen Geburts- Tag . . . 
gesetzet, eingerichtet und musicirt . . . 
Wittenberg. (Költemény hangjegyekkel). 
— 4. Neu-Jahrs-Ode, Gott zu E h r e n . . . 
Bey gesegnetem Eingang Des neuen Secuii, 
und Neuen Jahres,.. . U. ott, 1701. (Üd-
vözlő vers hangjegyekkel). — 5. Geneth-
liacus Viri... Joachimi Weickhmanni... 
Servestae Pastoris Primarii . . . Zerbst 
1701. — 6. Plausus Genethliaeo Viri.. . 
Domini Joachimi Weickhmanni... U. ott, 
1703. — 7. Vota Propemtica, Quibus 
Virum... Dnum Mathiam Wissnowskivm, 
Tevto-Lipcha Lyptoviensem Hungarum... 
In Pátriám Reversvrvm, Benevolentiae 
Testandae Cavsa Proseqvvntur Patroni,. . . 
Vitembergae, 1707. — Üdvözlő verseket 
írt a Tessera Sinceri Affectus... Lipsiae, 
1675., Kleschius M. Daniel, P. L. Caes. 
SS. Th. Bacc. Post. Decennem... Jenae, 
1676., Dies boni nuntii. . . Wittebergae, 
1676., Virum Juvenem . . . U. ott, 1681., 
Immortale Mortalitatis Monimentum . . . 
Ü. ott, 1707. (Németül) és Vota Propemp-
t i c a . . . Zerbst, 1707. cz. munkákba. 

Szabó-Hellebranl, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 44., 309., 504 , 593., 627., 682. 1. 

Roxer Márton Lénárt. L. Bochser. 
Roxer Vilmos, nyug. jószágfelügyelő, 

szül. 1822. máj. 8. Poprádon (Szepesm.), 
hol atyja nemes származású polgár volt, 
anyja Fabriczy András főesperes leánya, 
Fabriczy Sámuel, a m. tud. Akadémia 
tagjának nővére ; R. tanult Poprádon, 
Miskolczon és Lőcsén, hol a lyceumot 
végezte; 1842-ben belépett mint erdé-
szeti gyakornok a Koburg-Koháry herczeg 
szolgálatába; honnét ösztöndíjjal a sel-
meczbányai akadémiára s később a bécsi 
műegyetemre küldetett és onnét vissza-
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kerülve ismét az erdőrendezéseknél al-
kalmazták. A szabadságharczban mint 
nemzetőr és futár Görgey Arthurnak és 
Guyon ezredesnek fontos szolgálatokat 
tett; mint a szepesi vadászzászlóalj kapi-
tánya a határt védte; ezután Erdélybe 
rendeltetett és Kazinczy táborával Kap-
nikbányán egyesült és Zsibónál a 
fegyvert letette. Hosszabb bujdosás 
után 1850-ben a gróf Teleki-család 
dolhai (Máramarosmegye) uradalmában 
talált menedékhelyett és ott álnév alatt 
mint erdőmester s 1856-tól mint erdé-
szeti- s jószágfelügyelő nyert alkalma-
zást, mely minőségben 26 évig műkö-
dött, egyszersmind Batthyányi Gusztáv 
herczeg és Károlyi István gróf erdősé-
geinél a felügyelői tisztet viselte. A ka-
taszter behozatala alkalmával mint erdé-
szeti felügyelő a kassai és besztercze-
bányai kerületben alkalmaztatott. O volt 
az első, ki 1856-ban a magyarországi 
(akkor még német nyelvű) erdészeti gyű-
lésen Ungvárt felszólalt egy magyar er-
dészeti szótár kiadása tárgyában, mely 
akkor meghiusult ugyan ; azonban a 
Bach-korszak azon törekvését, hogy a 
«magyar erdészeti egylet» a csehországi 
egyletbe beolvasztassák, megakadályozta; 
az alkotmány visszaállításával ezen egy-
let tisztán magyar erdészeti egyletté ala-
kult. Evek előtt Kassán telepedett le, s 
ott a közügyek terén, különösen a városi, 
egyházi s iskolai ügyekben, működött. 
Meghalt 1906 febr. 6. Kassán.— Czikkei a 
Verhandlungen des Vereines für Natur-
kunde cz. pozsonyi folyóiratban (1860—61. 
Bemerkungen über die Marmarosch in 
stat. u. naturhist. Beziehung); a Vadász-
és Versenylapban (1861. 18. szám. Az 
erdészeti magyar műszótár ügyében); az 
Erdészeti Lapokban (1862. Máramarosi 
közlések, A fának szállítása ügyében, 
1863. A máramarosi erdőségek pusztítá-
sáról és ennek ellenszereiről, 1879—80. 
Adatok a cserhántás köréből; 1885. A 
véglesi uradalmi erdőkről); a Győri tört. 

és rég. Füzetekben (1865.) és a Magyar-
ország képekben (1868. Rózsahegy); a 
Máramaros leírása cz. monographiában 
(A dolhai vasgyár); a Természettud. Köz-
lönyben (1901. Macskaösszebeszélés, Szá-
moló pony ló); a 67-ki kiegyezés után 
ismertette a Zipser Bote-ban, a kassai és 
debreczeni lapokban a szepesi vadász-
zászlóalj 1848—49. szereplését; a Ka-
schauer Zeitungnak is munkatársa volt. 
— Felolvasásokat tartott akassai Kazinczy-
körben az említett zászlóaljnak Vogel- és 
Benedek-féle csapatok által történt nyug-
talanításáról, a régi idők pénzbeli viszo-
nyairól és egy hétnapos kárpáti kirándu-
lásról. 

Pesti Hirlap 1906. 38. sz . ( N e k r . ) é s ö n é l e t -
rajzi adatok (Dianiska). 

Roy Ferencz, bölcseleti és theologiai 
doktor, pozsonyi apát-kanonok, olasz 
származású R. Károly százados fia, szül. 
1724. aug. 10. Locsmándon (Sopronm.), 
1739. okt. 18. Bécsben a Jézus-társaságba 
lépett; a fogadalmakat letevén, 1783-ban 
felszenteltetett és Bécsben a Theresianum-
ban mint bölcselettanár, majd a rend 
bécsi templomában és Pozsonyban mint 
hitszónok működött. 1755-ben a Pazma-
naeum lelkiigazgatója volt. A szerzet el- , 
töröltetése (1773.) után sz. Móriczról nev. 
Botthi apát, 1778. márcz. 28. pozsonyi 
kanonok lett. Meghalt 1788. szept. 16. 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Lob-Rede, 
dem Wundervollen heiligen Joanni von 
Nepomuk... den 1. Juli 1759. — 2. Lob-
Rede auf den heiligen Udalricus Bischof 
zu Augsburg... den 10. Juli 1763. U. ott. 
— 3. Német sz. beszéd sz. Cassián tisz-
teletére. U. ott. — 4. Trauer- und Lobrede 
auf Franciscus den Ersten weiland Rö-
mischen Kaiser, Mitherscher von König-
reich Ungarn, das Sr. Kaiserl. Majestät 
Leichbesingniss den 22., 23. und 24. 
October 1765. zu Pressburg gehalten 
wurde. Pressburg. -— 5. Rede bey dem 
Dankfeste, welche für ihrer Majestät 
Maria Theresia glückliche Genesung von 
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dem Kinder-Pocken den 22-ten Junii 1767. 
in der Collegiat- und Stadtpfarkirche zu 
Pressburg gehalten worden. U. ott. — 6. 
Predigt auf den vierten Sonntag im 
Advent am Vorabend des Festes der 
Geburt unseres Heilandes. U. ott, 1780. 
— 7. Trauerrede auf den schmerzlichen 
Todesfall Sr. Excellenz Grafen Franz 
Zichy v. Vásonkő Bischofs zu Raab etc. 
bey dem feyerlichen von einem löbl. 
Raaber Domkapitel zur schuldigsten Dank-
sagung angeordneten Liechenbesingnisse 
in der dasigen Kathedralkirche den 11. 
Augustmonat 1783. vorgetragen. Raab. 

Katona, História Critica XXXIX. 997. 1. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 307. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
— Zelliger Alajos, Egyház i írók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 447. 1. — De Backer-
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r a p h . VII . 
257. h. 

Roy Krisztina. — Munkája: Lelki 
harmat. Bpest, 1903. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Roys Adalbert, Jézus-társasági áldozó-

pap, szül. 1722. ápr. 23. Beszterczebányán; 
1737. okt. 19. lépett a rendbe; tanul-
mányait elvégezvén, német hitszónok 
volt két évig Beszterczebányán, majd 
Péterváradon, hol a járvány áldozata lett 
1755. máj.6. — Munkái: 1 .Maria Amalia 
Francisci I. Rom. Imp. Filia pignus pacis. 
Cassoviae, 1746. — 2. História Illustr. 
Excell. et Reverendissimi D. Gabrielis 
de Manyoróhéréh episcopi Agrientis com-
pendio concinnata. U. ott, 1747. — 
3. Prosopopoejae sacrae brevibus ora-
tiunculis expressae. U. ott, 1747. 

Katona, História Critica XXXIX. 997. 1. — 
Stoeger S c r i p t o r e s 3 0 7 . 1. — De Backer-Som-

mervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . VII. :262. h . 

Roys Ferencz, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézus-társasági áldozópap és 
tanár, szül. 1713. szept. 23. Besztercze-
bányán, 1728. okt. 14. lépett a rendbe, 
1742-ben a költészeti osztály tanulója 
volt; midőn a négy fogadalmat letette és 
miséspapnak szenteltetett, költészetet és 
ékesszólástant tanított Bécsben, a böl-

cseletet három évig Gráczban, azután az 
ethikát u. ott és Bécsben, bol a pap-
növendékek almestere volt a szent Anna-
rendházban. végre ismét theologiai tanár 
volt Bécsben 1758-ig; ekkor visszatért a 
szent Anna-rendházba, hol papi hivatalos 
dolgokkal foglalkozott. Meghalt 1768. 
márcz. 1. Bécsben. — Munkái: 1. In-
scrutabilis felicitas. Die unergründliche 
Glückseeligkeit . . . . in Gross-Comorn 
1742. 20. Maj. Pressburg. — 2. Lessus . . . 
in obitu M. Annae Archiducis Austriae, 
Belgii Gabematricis. Viennae, 1745. 
(Elegia). — 3. Exercitationes dramma-
ticae. U. ott, 1746. — 4. Ethica et Jus 
Naturae in us um auditorum Philosophiae 
conscripta cum Appendice seu Disser-
tatione I. De nexu Juris naturae cum 
Theologia naturali. II. cum Jure civili. 
U. ott, 1755. és 1761. — 5. Casaţi Paul, 
Dissertatio phisica de montibus flammi-
feris. Graecii, 1749. (Kiadás.) 

Stoeger. S c r i p t o r e s 3 0 8 . 1 . — De Backer-Som-
mervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . V I I . 262. h . 

Róz Jenő, hírlapíró, a Magyar Estilap 
volt munkatársa. Meghalt 1899. február 
19-én Meranban 28 éves korában. 

Pesti Hirlap 1 8 9 9 . 5 2 . s z . — B u d a p e s t i Hirlap 

1899. 52. SZ. 

Rozenich Lukács (Jakab), bölcseleti 
doktor, szent Benedek-rendi áldozópap 
és tanár, szül. 1784. márcz. 20. Fülesen 
(Sopronm.), 1803. november 5. lépett a 
rendbe; tanulmányait Győrben és a 
theologiát Pannonhalmán végezve, 1808. 
aug. 23. miséspappá szenteltetett fel. 
1808—10-ig az aszófői plébánia admi-
nistratora, 1810—11. a dömölki apátság-
ban, 1812—17. Győrben a rend növen-
dékeinek tanára, 1817—30. a világtörténet 
és magyar történelem tanára a pozsonyi 
akadémián; 1830-tól a szentiványi plé-
bánia administratora, hol 1835. júl. 28. 
meghalt. — Munkái: 1. Summaria in-
troductio in historiarum Studium, quam 
in usum auditorum suorom elucubravit. 
Posonii, 1827. — 2. Históriáé regni 
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Hungáriáé compendium, quod in usum 
auditorum concinnavit. U. ott, 1829. Két 
kötet. 

Scriptores Ordinis S. Benedicts Vindobo-
nae, 1881. 385. 1. 

Rozgonyi Balázs (Vazul). — Üdvözlő 
verseket ír t : Kecskeméti, N. Stephanus, 
Disputatio Theologica . . . Lugduni Bata-
vorum, 1628.; Simonides, Caspar, Com-
pendium Biblicum.. . U. ott, 1628. és 
Tornai, P. Caspar, Disputatio Theologi-
carumRepetitarum Quadragesima Octava. 
U. ott, 1628. cz. művekbe. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 111. 1. 
rész 424.. 425. 1. 

Rozgonyi Ferencz Sándor, szepesi 
kanonok, a gymnasium IV. osztályából 
(syntaxis) vétetett fel clericusnak ; a böl-
cseleti és theologiai tanulmányokat Nagy-
szombatban elvégezvén, legelőször Szerda-
helyen (Csallóközben) volt önnálló káp-
lán (capell. curatus); onnét 1743. decz. 
3-án első plébánosnak (a reformatio óta 
itt nem volt kath. plébánia) Osgyánba 
(Gömörm.) ment ; ott parochiát, leg-
nagyobb részben saját költségén épített, 
a templomnak pedig alapjait tette le. 
1769-ben szepesi kanonok lett és ott halt 
meg. — Munkája: Szent beszéd a rima-
szombati híd Nep. sz. János szobrának 
ünnepélyes felavatása alkalmára. Eger, 
1763. 

Rozsnyói Eyyh. Töredékek V I I I . 9 5 . 1. — Uj 

M. Sión 1877 . 6 8 0 . 1. - Zeitiger Alajos, E g y -

házi Írók Csarnoka. Nagyszombat , 1883. 
446. 1. 

Rozgonyi Gábor (rozgonyi), orvos-
doktor, zsélyi (Nógrádm.) származású, a 
szigeti (Somogym.) járás rendes orvosa 
volt 1840-ben. — Czikke az Orvosi Tár-
ban (1840. II. 7. sz. Észrevételek a hason-
szenvről). — Munkája: Orvosdoktori 
értekezés. Töredék az orvosi hitelről. 
Pest, 1833. (Latin czímmel is.) 

Bugát-Flór Magyarországi Orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 82. lap. — Rupp, Beszéd, 
157. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rozgonyi György, róm. kath. plébános 
született 1861. márczius 27. Kaposvárt, 
felszentelték 1885. július 1.; káplán 
volt 1902-ig, mikor plébános lett Nagy-
Bajomban (Somogymegye). — Czikke a 
M. Államban (1887. 126. sz. Ipolyi és 
Pulszky). — Munkái: 1. Galambos Bálint 
ártatlansága, vagy: Isten megbünteti a 
hamis tanúságot. Bpest, 1887. (3. kiadás 
1891., 4 k. 1893, U. ott, Népiratkák 7.) 
— 2. Virág András története, vagy az 
ördög bibliája. U. ott, 1888. (2. k. 1891. 
U. ott, Népiratkák 15.) — 3. Faragó 
uram baja, vagy : mit szül a pörlekedés. 
U. ott, 1890. (Népiratkák 37.) — 4. Men-
jünk Amerikába ? vagy Varjas Pál gazda 
uram esete. (U. ott, 1891. Népiratkák 48.) 
— 5. Simor János herczegprimás élet-
története. U. ott, (1891. Népiratkák 53. 
2. kiadás. U. ott, 1898.) — 6. Deres 
Mihály sorsa, vagyis mit terem a vad-
házasság. U. ott, 1892. (Népiratkák 58.). 
— 7 .A falu árvája, vagy az irgalmas 
szív irgalmasságot lel. U. ott, 1893. (Nép-
iratkák 71.). — 8. Nem mind arany, ami 
fénylik, vagy hogyan váltotta be pénzét 
Csapó gazda. U. ott, 1893. (Népiratkák 
77.). — 9. Énekes rkönyv. A róm. kath. 
népiskolák növendékei számára. U. ott, 
1893. — 10. A két testvér, vagy a viszál-
kodás romlásra vezet. U. ott, 1894. Nép-
iratkák 94.). — 11. Pályalombok. Vesz-
prém, 1895. (Ism. Kath. Szemle, Magyar 
Szemle 47. sz., M. Sión.) — 12. Gombos 
Tamás kincse, vagy mire jó a Kristóf-
imádság? Bpest, 1900. (Népiratkák 163.). 
— 13. Az álnok jóbarát, vagy a hamis 
eskü büntetése. U. ott, 1902. (Népirat-
kák 186.) 

,V. Könyvészet 1886., 1888., 1892—94., 1900. 
— M. Állam, 1 8 9 8 . 2 2 8 . s z . 

Rozgoni (Sutoris) János, evang. ref. 
lelkész, franekerai tanuló, hova 1638. 
szept. 14. iratkozott be ev. ref. theologiai 
hallgatónak (neve Rozgoninak írva). 1640. 
szept. 21-tőlmarosvásárhelyi iskolamester, 
1648—50-ig Nagy-Enyeden esperes-lel-
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kész, 1657. ó-tordai pap volt. — Munkája: 
Disputatio XVIII. Respondens . . . Fran 
ekerae, 1640. (Vedelii, .Nicolai, S. S. Theol. 
Doctoris Ac Professoris Collegium Hun-
garicum. Franekerae, 1640.) —- Önélet-
rajzát is megírta. 

Koncz József, A m a r o s v á s á r h e l y i e v . r e f . 

kollégium története. Marosvásárhely, 1884. 
42., 493. 1. — Történelmi Tár 1886., 604. 1. — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész. 469. 1. — Dézsi Lajos, Szenczi Molnár 
Albert naplója, levelezése és irományai. 
Bpest, 1898. 380. 1. 

Rozgoni P. János, ev. ref. lelkész, 
erdélyi származású. Leydenben tanult és 
Apafi fejedelem udvari papja volt Foga-
rasban 1680-ban, midőn a székely-udvar-
helyi gymnasium rectorául meghívták. 
Az osztályok számát megszaporította, 
alól kettővel; a könyvtárt rendezte, az 
iskola törvényeit leíratta. 1685. rectori 
állását a kolozsi papsággal cserélte fel. — 
Munkája: 1. Disputationis Theologicae 
Prima Pars. De Imagine Dei Prout ea 
se habet in statu Integritatis, Defectionis, 
Restitutionis & Perfectionis, Qvam, . . . 
Sub Praesidio . . . Christophori Wittichii... 
Publice ventillandam proponit. Lugduni 
Batavorum, 1679. (Bornemissza Katalin-
nak ajánlva). — 2. Disputationis Theolo-
gicae Pars Postrema ; De Imagine Dei; 
Prout ea se habet in statu Restitutionis 
& Perfectionis . . . Sub Praesidio . . . 
Francisci Burmanni i . . Publice ventil-
landam proponit . . . Ad diem 26. Már-
tii . . . Ultrajecti, 1679. — Latin nyolcz 
soros költeménye van a Lessus funebris 
super obítu Andreae Porcshalmi cz. gyász-
jelentésen. 

Gönczi Lajos. A s z é k e l y u d v a r h e l y i e v . r e f . 

kollégium Értesítője 1895. (A kol légium 
múltja és jelene) 11. 1. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1 9 0 1 . 9 3 . 1. — Szabó-Hellebrant, 

Régi M. Könyvtár III. 2. rész, 161., 166. 1. 

Rozgonyi János, ev. ref. lelkész Al-
páron, szül. 1824-ben Telkibányán sze-
gény szülőktől; tanulmányait Sárospata-
kon végezte 1824-ben ; ekkor nevelő lett, 
1848-ban pedig abaujvári lelkész ; néhány 

hónap múlva a berczeri kis egyház vá-
lasztotta meg, míg végre 1857-ben Alpár 
(Abauj-Tornam.), hol a sors által sokat 
üldözve, elhunyt Sárospatakra utaztában 
szélütés következtében 1867. júliusban. 
— Munkái: 1. Halotti szónoklatok és 
búcsúztatók. Debreczen, 1862. (2. bőv. 
kiadás. U. ott, 1867.) — 2. Imakönyv. 
prot. növendék-gyermekek számára. U. 
ott, 1867.) — 3. Vásárfia jó gyermekek 
számára. Debreczen, 1854. Két füzet. 
(Versben.) — 4. Arany koszorú. U. ott, 
1857. (Versben.) — 5. Halotti énekek 
protestáns iskola tanítók s énekvezérek 
használatára. (Sárospatak, év n.) 

Protestáns Naptár 1 8 6 8 . 70 . 1. — Új M. 

Athenás 347 . 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e é s 

Bibliogr. 

Rozgonyi József (rozgonyi), ev. ref. 
főiskolai tanár, atyja R. Gábor halála 
után egy hónappal született 1756. szept. 
30-án Tolcsván (Zemplénm.), mint három 
éves gyermek vesztette el édes anyját, 
Csécsi Zsófiát és nagyatyja, Csécsi János, 
hivatal nélküli egykori tanár gondvise-
lése alá került Sárospatakra 1769-ig, 
mikor ez is meghalt. R. annyira vitte 
tanulását, hogy tizenegy éves korában 
görögül olvasott, és még nem volt 15 
éves, mikor 1771-ben a gymnasiumot 
bevégezte s 1772. január 29. átment a 
felsőbb tudományok hallgatói közé. Mint 
felsőbb tanuló könyvtárnoki hivatalt is 
viselt (1783—84). és tanította a bölcselet 
előismereteit. 1784-ben tanuló korában 
gyűjtött pénzen és nagyatyja hagyatéká-
val külföldre indult, de Bécsnél tovább 
nem mehetett és ott tanulta többek között 
a római kath. hittant; ezzel figyelmet 
gerjesztett maga iránt, úgy hogy II. József 
császártól, személyes kihallgatáson, első 
nyert további utazásra engedelmet, s vele 
nyilt meg újonnan a külföldi akadémiák 
látogatása. Különösen Hollandiában, Ut-
rechtben állapodott meg hosszabb időre, 
ahol négy évet töltött. Innét átment 
Angolországba, nevezetesen Oxfordba né-

40. iv sajtó ala adatott 1906. szept. 29. 
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hány hónapra. Utazott Francziaországban 
és Svájczban, de utóvégre mégis Göttinga 
volt második hosszabb tartózkodási he-
lye, hol több tudóssal ismerkedett meg. 
Az akkoriban fölmerült Kantféle bölcselet 
ismeretét óhajtván megszerezni; ezért 
Jacobot és Reinholdot látogatta meg ; de 
vágyait nem elégíthette ki ; azért vissza-
térte után Kant ellen írt egy latin 
munkát, melyben megmutatta, hogy 
Kant rendszere csupa erőtlen alkot-
mány. Ez a vélemény Rozgonyit a sírig 
kisérte. 1791-ben a losonczi lýceum igaz-
gatására hivatott és ott működött hét 
évig. Ekkor 1797. Sárospatak hivta meg 
a bölcseleti tanszékre, melyet el is fog-
lalt 1798. május 2. s megkezdte tanítá-
sát a természeti joggal. A latin és görög 
nyelven kívül beszélte a német, angol, 
franczia és holland nyelvet. Meghalt 
1823. ápr. 25. Sárospatakon. — Czikkei 
a Hadi és más nevezetes Történetekben 
(III. 1790. 3. sz. Wittenbergai magyar 
könyvház); és a Tudományos Gyűjte-
ményben (1822. VII. Aristipus védelme); 
a Figyelőben (XXIII. 1887. R. levele 
Döbrentei Gáborhoz, Sáros-Patak, 1822. 
márcz. 17.). — Munkái: 1. Jó gymna-
sium, melyet midőn 1791. eszt. Sz. István 
havának 30. napján Losonczon professori 
hivatalába bé állana, együgyüen lerajzolt. 
Buda, 1791. — 2. Dubia de initiis 
transcendentalis idealismi Kantiani. Ad 
viros clarissimos Jacob et Reinhold. 
Pestini, 1792. — 3. Oratio inauguralis 
de Socratica philosophandi ratione nostris 
temporibus revocanda. Habita S. Patakini 
anno 1798. 2-da Maji. S.-Patakini. — 
4. Észrevételek azon még kézírásban lévő 
s a Kant ízlése szerint készült munkára 
nézve, melynek neve: Erkölcsi tudomá-
nyok megrostálása. Irta R. J. S.-Patak, 

1813. — 5. Dietiones duae. Prior salu-
tatoria ad . . . Andreám Szabó, episcopum 
Cassoviensem, tempore visitationis cano-
nicae, collegium ref. S. Patakiense anno 
1814. 15. Sept. sua praesentia honesta-

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

tem. Posterior: Allocutio ad auditores 
juris patrii anno 1815. 14. Julii scholae 
Patakinae valedicentes, habita. Hely n. 
— 6. Brevis systematis scholarum ref. 
S. Patakiensium novissimi conspectus. 
S.-Patakini, 1818. — 1. A pap és a 
doctor a sínlődő Kant körül, vagy rövid 
vizsgálása, főképen a tiszt. Pucz Antal ur 
elmélkedéseinek: A Kant philosophiájá-
nak fő resultátumairól és óldalaslag 
illetése az erkölcsi catechismust író bécsi 
feleleteinek. (Pest), 1819. (Névtelenül.) — 
8. Aphorismi psychologicae empiricae et 
rationalis perpetua philosophiae criticae 
ratione habita. S.-Patakini, 1819. — 9. 
Aphorismi históriáé philosophiae, quos.., 
philosophiam traditurus praemisit. U. o., 
1821. — 10. Aphorismi juris naturae, 
perpetua juris romani, hungarici, juris 
naturae Kantiani ratione habita. U. ott, 
1821. — 11. Néhai M. Vajai Vay Jósef 
cs. kir. tanácsos, septemvir, a császári 
innen lévő ref. eccl. s a pataki anya-
oskola Fő Curátora halálának szomorú 
emlékezetét a megdicsőült tiszteletére. 
S.-Patak júl. 14. 1822. eszt. felelevení-
tette. Hely n. (Vay Józsefre tartott con-
sist. és halotti beszédek. S.-Patak, 1822.) — 
Halotti beszédei gr. Teleki József (1797), 
Nyíri István és Major József temetése 
alkalmával, szintén megjelentek nyomta-
tásban. — Kiadta a Szentgyörgyi István 
logikáját latinul (Posonii, 1805.) — Kéz-
irati munkája a budapesti egyetemi könyv-
tárban : Philosophia universalis. De-
scripta et plurimis interpretationibus 
exemplis et notis ín publicis praelectio-
nibus connotatis aucta per. P. B. de A. 
(Paulum Balogh de Almás). Tomus I. 
continens Psychologiam. S. - Patakini, 
1812. et 1813. 8rét 582 lap. 

Révai, P l a n u m 8 6 . 1. — M. Hírmondó 1792. 
1. 624 . 1. — Hl. Kurír 1798. I . 4 1 . SZ., 1823. I . 
4 0 . SZ. — y. Annalen der Literatur 1809 . I . 
Intelligenzblatt 157. lap. — Katona, História 
C r i t i c a X L I . 630 . 1. — 1823 : Fer. Ofner-Pester 
Zeitung 42 , Sz., Haiai és Külföldi Tudósítások 
I . 41 . SZ., Tudományos Gyűjtemény V . 111. 1., 

41 
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— Philosophiai Pályamunkák 1833 . 1 1 2 . , 115 . , 
J 24., 139. 1. — Danielik, Magyar Irók. Pest , 
1858. II . 272. 1. — Nagy Iván, Magyarország 
Családai! Pest , 1862. IX. 788. 1. — Toldy F., 

' Magyar nemzet i irodalom története . Pest , 
1 8 6 5 . 262 . 1. — Figyelő, V . 1879 . — Szinyei 
Gerzson, A sárospataki fő iskolai k ö n y v t á r 
története . Sárospatak, 1884 31. 1. — Uj .11. 
Athenás 3 4 7 . 1. — Petrik B i b l i o g r . — Pallas 
Nagy Lexikona X I Y . 714. 1. é s J a n k o v i c h 
Miklós Magyar Bibliographiája, V. kötet . 

• (Kézirat a rn. tudom. Akad. l evé l tarában. ) 

Rozgonyi Mihály, a zilahi seminarium 
igazgatója. —Munkája: Magyar Strophák, 
Mellyeket A Zilahi Seminariumban (az 
Ifjúságnak Tavaszi Examene végződvén) 
1680. eszt. sz. György havának 10-dik 
napján, az ott lévő sok becsületes Sze-
mélyek előtt, mondato t t . . . Hogy ezek-
ben kegyességét, s ezen Séminariumhoz 
való buzgó szeíetetit Zilah városának 
meg-köszönné az_ lffiuság: mellyet ő 
kegyelmek halván, sziveseri meg-indul-
tanak, s kegyességüket ajánlották ; neve-
zet szérént Nemzetes Szučš Bálint Uram, 
ki ez gyermeki Érieknek nap fényre való 
jövétélit kívánván, ki-is nyomtatta, az 
oda válóknak kedvekért. Colosvaratt^ 
1680, (Egyetlen példány az erdélyi múzeum, 
köiiy.ytárában). 

Szabó Károly. Régi M. Könyvtár I. 514. 1. 

Rozinay István. — Munkája: Buda-
pest építményei. Eénynyomatban készíti 
Divald Károly. I—IV. füzet. Eperjes, 
1880—84. (40 műlap és magyarázó 
szöveg), 

KisiUngstetin Könyvésze te . 

Rozmis Imre. — Munkái: 1. Egy 
'szent történet Jézus és Mária megjelené-
séről a csábori pusztán, Vadkert köze-
lében. Egy szép imádság és énekek, a 
mit a csépai jósló ember gyakran szo-
•kott imádkozni és énekelni. Csongrád, 
(1896). év- n. — • 2. Legiíjabb szent 
énekek a csávosi szent 'törtérietekről. 
Énekbe" foglalva. Ű. ott. (1896. Ift neve ; 
Roznisnak írva.) ,. • . 

A ŕri. n . ' m ú z e u m i könyvtár pé ldányairó l . 

Roznák Márton, augustinianus szer-
zetes volt, kinek kéziratai Pannonhalmán 
vannak. 

Irodalomtörténeti Közlemények 1896 . 356 . 1. 

Rózsa Antal és Antalné L. Rózsaági. 

Rózsa Bertalan (nagyegyedi), m. kir. 
honvéd altábornagy, R. Károly ügyvéd 
és Thalabér Vilma fia, szül. 1838. ápr. 
2. Egerben (Hevesm.) ; hat gymnasialis 
osztályt végezve, 1854. márcz. 28. mint 
önkéntes közkatona a 60. gyalogezredhez 
fölavattatott és olt az ezredhadapród-
iskolát végezve, hadapróddá neveztetett 
ki. Mint hadapród részt vett 1859-ben az 
olaszországi hadjáratban, azonban ütkö-
zetben nem volt. 1860-ban badnagygyá 
neveztetett ki, s előbb csapattiszti, majd 
1862—63-ban zászlóalj-segédtiszti szol-
gálatott teljesített; 1864-ben főhadnagy 
lett és csapatszolgálatra alkalmaztatott. 
1866-ban mint századparancsnok részt 
vett a poroszok elleni hadjáratban, neve-
zetesen a Nachod és Skalitz melletti 
ütközetekben és a- königgrätzi csatában. 
A honvédség felállításakor 1869-ben 
annak állományába lépett át és egy 
évig a kezelőtiszti szolgálatot látta e l ; 
1870-ben százados lett s 1875-ig mint. 
századparancsnok működött, 1876. a 
38-dik, majd később a 49. honvéd-zászló-
alj parancsnokságát vette át. 1883-ban 
alezredessé léptetett, elő s - a 77. zászlóalj 
parancsnoka lett. 1886-ban a 20. honvéd 
gy. féldandár parancsnokává neveztetett, 
ki s 1887-ben ezredes lett, 1888-ban át-
vette a 82. honvéd gy. dandár parancs-
nokságát. ott 1882-ben [vezérőrnagy lett 
míg 1895. aug. saját kérelmére nyug-
díjaztatott. Mint nyugdíjas altábornagy 
1897. nov. 8. meghalt. — Czikkei a 
Ludovika Akadémia Közlönyében (1875. 
A nachow-wysokowy ütközet' leírása, 
1876. Az 1866. jún. 28. skalitzi ütközet 
itészeti leírása, 1882. Egy kisebbszérű 
ütközeti tervnek megállapítása, az az 

"mely tényezők éä ezeknek, mikénti meg-
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bírálása és egybefoglalása által hozható 
ez legegyszerűbben létre). 

A Ludovika Akadéwia Közlöuye 1899 . 686 . 1. 

Rózsa Dezső magánhivatalnok Buda-
pesten. szül. 1885-ben és főgymnasiumot 
végzett. — Czikkei az Ország-Világban 
(1903.-Racine Andromédája, 1904. Long-
fellow és Moore Tamás után költemények 
ford.); fordított franczia és angol köl-
tőkből. — Munkája : A franczia irodalom 
klasszikusai, különösen Voltaire és Rous-
seau Bpest. 1904. (Ism. Vasárnapi Újság 
35. sz.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Rózsa Félix orvosdoktor, R. Jakab 
községi orvos (ki Rosenberg családi nevét 
1864-ben változtatta Rózsa-ra) és Breit-
ner Róza fia, szül. 1870. aug. 12. Föl-
desen (Hajdúm.); középiskoláit- a deb-
reczeni ref. kollégiumban, az egyetemet 
Budapesten végezte és 1894-ben lett 
orvossá. Ettől fogva 1899-ig assistense 
volt Stiller Bertalan egyetemi _ tanárnak 
a budapesti izr. hitközség kórházának 
belgyógyászati osztályán. 1899 óta Buda-
pesten gyakorló orvos. — 1893-ban fő-
munkatársa volt a M. Fürdő- és Tourista 
Újságnak, melybe több czikket írt; czikke 
a Gyógyászatban (1905..Meningitis cere-

-bro-spinalis). —Munkái: 1. A pesti izr. 
hitközség kórházának története. Bpest, 
1897. — 2. Pericarditis calculosa Dys-
phagiával. Közlemény a pesti izr. kór-
háznak Stiller Bertalan dr. egyetemi rk. 
tanár alatt álló belgyógyászati osztályá-
ról. Bpest, 1898. (Különny.. az , Orvosi 
Hetilapból. Németül különny. a Pester 
Med. Chirung. Pressebői 1900.). 

Száladunk Névváltozásai. B p e s t , 1895. 194, 1. 

— A m. n, múzeumi könyvtár példányaiból 
és önéletrajzi' adatok, 

Rózsa Géza, bölcseleti doktor, állami 
fő reáliskolai tanár, Rosenthal Mór nép- ! 

tanító és Reiner Francziska fia, szül. 
1871. okt, 11, Pápán (Veszprémm.), hol 
középiskoláit végezte. (I—IV. a benczé-
seknél, Y^-VÍII. az ev. ref. főgymnasium-

ban); azután a budapesti egyetemen 
bölcseletet hallgatott; Rosenthal családi 
nevét 1890-ben Rózsára változtatta. 
1893 —94-ben Párisban volt, hol a Sor-
bonnet és a Collégede Francét látogatta ; 
1895-ben tett tanári vizsgát.;--azóta mint 
középiskolai tanár a franczia és magyar 
nyelvet tanította Székely-Udvarhelyt há-
rom évig, szintén háromig az egri, öt év 
óta pedig a zsolnai állami főreáliskolá-
ban. 12 év óta több ízben utazott Fran-
czia-, Német-, Angol-. Olaszországban (hol 
művészileg jelesebb városaiban egy évet 
töltött) és Svájczban. — Franczia és Olasz 
költeményeket fordított a magyar szépiro-
dalmi lapokba. Párisban rendes levele-
zője volt a Fővárosi Lapoknak; írt még 
a Pesti Naplóba, az Egyetemes Philol. 
Közlönybe 1890—1894., a Jövendőbe _és 
a M. Nyelvőrbe. — Czikkei a Nyelv-
tudom. Közleményekben (1886^-;87. Fran-
czia nyelvújítás és szóképzés : Darmsted-
ter könyve); a Fővárosi Lapokban (1897. 
1. sz. A magyar és franczia színi kri-
tika); az egri reáliskolai Értesítőben (1898. 
Szellemjelések a tragédiában). — M u n -
kái : 1. Bessenyei mint drámaíró. Bpest, 
1893. (A budapesti egyetemen jutalmat 
nyert pályamunka). — 2. Aphrodite. (A 
szépség és szerelem istennője).. Regény, 
írta Pierre Louys, Franczia eredetiből 
ford. Bpest, 1896. — .3. Félszüzek. Mar-
cel Prévost után ford; U.' ott, 1896. — 
4. Juliette házassága. Marcel Prévost után 
ford. U. ott, -1898. — 5. A nazarethi 
szűz. Irta Marcel Prévost. Ford. Ü, ott, 
1898. — 6. Az asszony bolondja. Spa-
nyol regény, írta Pierre Louys. Ford. 
U. ott, 1889. — 7. Gondolatok a -nőne-
velésről. Zsolna, 1904.__— 8. A nagy 
közönség és a tanuló ifjúság képzőmű-
vészeti oktatása, U. ott, .1906. • . 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 83:" 1. — Süqzodúhk 
Névváltoztatásai. Bpest*. 1895; 194.. l..f— M. 
Könyvészet 1896.. 1898, — -A ill. n, múzeumi 
könyvtár példányairól és onéíétrajzfadátok. 

- . .. .1 . : . ' v.;t:;.j .QÖSt—0C8Í 
Rózsa GyÖryy L. R(\SßJ:.m j j y ^ X X 

41*"" 
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Rózsa István. — Munkája: Vasszik- ; 
lai Fridolin vagy a baglyok vára. Egy 
tündéres történet az élővilágnak csudás 
századiból. Pest, 1817. Rézmetszettel. 

Petrik Bibliogr. 

Rózsa József, esperes-plébános, szül. 
1848. ápr. 27. Szegeden; középiskoláit 
u. ott, a theologiát Temesvárt végezte. 
Pappá szentelték 1872. május 25.; tizen-
egy és félévi káplánkodás után 1883. 
nov. 1. plébános lett Magyar-Bánhegye-
sen, 1897. febr. 10. Mező-Kovácsházán 
(Csanádm.), hol most is működik ; 1901-
ben alesperes lett. — Czikke a Hit-
védelmi Füzetekben (A kereszténység 
védelme). — Munkái : 1. A szabad-
kőművesség czélja és rendszerei. Beuren 
Ottó után magyarra ford. Szeged, 1885. 
— 2. Shakespeare és a kath. vallás. 
Raich J. M. után magyarra ford. U. ott, 
1886. — 3. A kath. vallás tankönyve. 
Ford. Temesvár, 1887. Három rész. 
(Makra Imrével együtt. 2. jav. kiadás. 
Ó-Becse, 1890.) — 4. A kath. egyház 
történelme különös tekintettel Magyar-
országra. A középiskolák felsőbb osztá-
lyai számára. Temesvár, 1887. (Makra 
Imrével együtt. 2. jav. kiadás. Pozsony, 
1892., 3. jav. k. U. ott, 1894—96.) —5. 
Voltaire. Kor- és jellemrajz. Ford. Kreiten 
V. után. Szeged, 1887. Két k. (Makra 
Imrével együtt. 2. kiadás. U. ott, 1888. 
Ism. egri írod. Szemle, Közoktatás 32. 
szám, Közművelődés 30. sz.) — 6. A 
forradalom a XVI. század óta. Ford. 
Temesvár, 1889. Két kötet. — 7. Jezsuita 
mesék. Ford. U. ott, 1893. — 8. A soeial-
democraeia földi paradicsoma. Ford. U. 
ott, 1893. — 9. Az udvariasság. Ford. 
U. ott, 1896. — 10. A hamis próféták 
vagy szó a nazarénusokról. Budapest, 
1896. (Népiratkák 196.) — 11. A keresz-
ténység védelme erkölcsi és művelődési 
szempontból. Irta Weisz Fr. Albert. Ford. 
Makra Imre és Rózsa József. Ó-Becse, 
1890—1900. (Hitvédelmi Füzetek. I— 
XXXVII, füzet.) i 

.V. Ston 1 8 8 9 . 7 0 4 . 1. — Kiszlingstein K ö n y -

vészete. — II. Könyvészet 1890., 1893., 1896. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 720 . 1. — Schema-

tismus Cleri dioee. Csanadieusis. 1902. i47. 
és a m. n. muzeumi könyvtár példányairól. 
Rózsa Károly, ügyvéd, Eger város 

főbírája volt 1843-ban. Meghalt 1871. 
május 23. Egerben 77. évében. — Mun-
kája : Beszéd, melyet azon alkalommal, 
midőn ft. Pyrker János László úr patri-
árka, egri érsek sat. egri lakosok által 
készíttetett életnagyságú képe a város 
tanácstermében f. 1843 év tavaszhó 30-án 
ünnepélyesen lelepleztetnék, tartott. Eger. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Rózsa Károly. — Czikkei a Jogtudo-
mányi Hetilapban (1867, A kir. Curia és 
hétszemélyes tábla tevékenységi kimuta-
tása 1866-ban); a Jogtudományi Köz-
lönyben (1877. A kir. Curia legf. ítélő-
széki osztályának évi kimutatása, 1878. 
A kir. Curia ügyforgalma). — 

Rózsa Károly, m. kir. államvasuti hiva-
talnok. — Munkái: 1. Helyi érdekű vas-
utaink és az új kormányprogramm. Bpest, 
1899. — 2. A Szatmárvárosi erdöirtvá-
nyok betelepítése. Szatmár, 1900. 

A ni. n. múzeumi könyvtár példányáról 
Rózsa Lajos, utazási irodatulajdonos 

Budapesten. — Munkája: Gyógyfürdők 
és üdülőhelyek leírása. Kiadja a gyógy-
fürdők, üdülőhelyek és utazási központi 
iroda. Bpest, 1897. (Melléklet a Gyógy-
fürdők és Üdülőhelyek cz. havi laphoz. 
Német czímmel és szöveggel is, fény-
nyom. képekkel.) 

A m. n. muzeumi könyvtár példányáról. 

Rózsa Miklós a jog- és államtudo-
mányok doktora, hírlapíró, Rosenthal 
Mór tanító es Reiner Francziska fia, 
szül. 1873, márcz. 12. Pápán (Veszprém-
megye) ; atyját még születése előtt el-
vesztvén, anyja nevelte; a négy alsó 
osztályú gymnasiumot szülővárosában 
végezte a kath. gymnasiumban, az V-től 
kezdve az ev. ref. kollégiumban u. ott. 
Minthogy a görög nyelvből megbukott, 

i anyja kivette az iskolából és Wajdits 
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Károly könyvkereskedőhöz adta tanoncz-
nak, hol harmadfélévet töltött és közben 
az irodalommal is foglalkozott; azután 
Budapesten ifjabb Nagel Ottó könyv-
kereskedésében egy hónapot töltött el. 
Magánúton egészítette ki középiskolai 
tanulmányait, úgy hogy letehette az 
önkéntesi vizsgát a 32. számú gyalog-
ezrednél Budapesten; de bár utóbb a 
tiszti vizsgát is letette, a katonai pályá-
hoz nem volt kedve s visszatért az iro-
dalomhoz. Már tanoncz korában csak-
nem az összes dunántúli lapokba (Győri 
Közlöny, Zala, Nagykanizsai Közlöny, 
Vasvármegye sat.) írt költeményeket, tár-
czákat és más hírlapi czikkeket; a 
pápai újságoknak (Pápai Lapok, Pápai 
Hírlap) rendes munkatársa volt; a Feny-
vessy Ferencz szerkesztése idején pedig 
az előbbinek állandó szerkesztője is volt. 
Budapesten a Pesti Naplóhoz került 
(Ábrányi Kornél szerk. idején); onnét 
újból vidékre ment a Sopron cz. poli-
tikai lap segédszerkesztőjének. Azonban 
egy hírlapi polémia miatt le kellett 
mondania tiszti rangjáról és 1893-ban 
került fel véglegesen a fővárosba, hol 
előbb a M. Hirlap (Horváth Gyula ide-
jében), utóbb a Magyarország, Hazánk, 
az azóta megszűnt Nemzeti Újság, utóbb 
a Budapesti Napló belső munkatársa 
lett. Közben elvégezte középiskolai tanul-
mányait és az egyetemet is; megalapí-
totta az «Aurora» cz. irodalmi kört s a 
hasonló czímű lapot, melynek szerkesz-
tésétől azonban mindjárt megindulása 
napján visszalépett. Egy évig felelős 
szerkesztője és laptulajdonosa volt a 
Magyar Nők Lapjának. A millenniumi 
kiállítás idején a Párisból hazatért Mun-
kácsy Mihálynak volt titkára. Minthogy 
a képzőművészet legjobban vonzotta, 
aesthetikai tanulmányok okából ismé-
telten járt külföldön. Tanulmányainak 
alapját Münchenben vetette meg, hol 
ötnegyed évet töltött, de beutazta Német-
országot, Olaszországot, Svájczot és Fran- • 

cziaországot is. A párisi világkiállításon 
a művelt világ képzőművészetét tanul-
mányozta ; ismereteit mint műkritikus 
értékesítette a Pesti Naplóban, Hazánk-
ban, a Műcsarnokban, újabban leginkább 
a Budapesti Naplóban. A Nemzeti Sza-
lon meghívta titkárának, mely hivatalt 
négy évig töltötte be s csak a Pallas 
irod. és nyomd, részvény-társasághoz 
titkárrá történt meghivatása folytán 
hagyta e l ; választmányának azonban 
ma is tagja. A Jövendőnek Bródy Sán-
dorral együtt megalapítója és Bródy 
megválásáig segédszerkesztője volt. A 
Malonyay Dezső által szerkesztett «A ma-
gyar nép művészete» cz. öt kötetes mun-
kának szintén munkatársa. «A hit» czí-
mű drámáját előadta a Népszínház; 
egy operette-jére: (Malonyay Dezső-
vel) «Narancsos Katóka» most készül a 
népszínház, a «Félemberek» cz. drámá-
ját (3 felv.) az 1896. nemzeti színházi 
Porzsolt-féle pályabiróság dicsérettel tün-
tette ki. Mint szerkesztő megindította az 
Irodalmi Szemle és a Modern írók 
könyvtára cz. vállalatokat, az elsőből 
azonban csak három, az utóbbiból tíz 
kötet jelent meg. Legújabban a Radi-
kális cz. politikai lapot alapította és három 
hónapig mint főszerkesztő irányította is." 
Az 1896. választások alatt az alkotmány-
pártnak hivatalos képviselőjelöltje volt 
a marosujvári kerületben, de a választás 
reggelén visszalépett. Jelenleg leginkább 
a művészet terén mnnkálkodik ; tárcza-
czikkeit, melyek művészettel foglalkoznak 
most rendezi sajtó alá. A Budapesti 
Naplónak ma is műkritikusa s tárczaírója. 
— Czikkei részben a következő hírlapok-
ban, folyóiratokban és évkönyvekben: 
Vasárnapi Újság (1895. Székelyföldön, 
1896. Munkácsy Mihályról); Nemzeti 
Újság (1896. 142. Magyar parasztok a 
színpadon : Justh Zsigmond emlékezete); 
Hazánk (1897. 95., 96. sz. A tavaszi 
tárlat, 1899. 91. Századvégi műizlés, 106. 
Szabad művészet. 307. Hajrá szeczesszió. 
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302. A téli kiállítás, 79. Van Dyck, 260. 
Don Diego Silva Velasquez, 308. Bródy 
Sándor és az ő «Fehér könyv»-e, 1900. 
103. Munkácsy Mihály, 40. Festészeti 
problémák, 70. Szeczesszio és klasszi-
czizmus, 119. A modern művészek evo-
lutiója, 2Í7. Párisi impressziók); Ország-
Világ (1898—99. rajzok); Agrár Album 
(1899—1900. elbeszélések); Fővárosi La-
pok (1899. 16. sz. A szeczesszionisták ta-
vaszi tárlata: München); M. Iparművészet 
(1899. Modern német iparművészet); Mű-
csarnok (1899. Modern architektúra, Két 
új kiállítás Münchenben, A müncheni 
szeczes'szionista kiállítás, A müncheni 
tavaszi kiállítás); Pesti Napló (1899. 172. 
Uj irányok, régi emberek : «A Glaspalast» 
kiállítása, 191.Külföldi szeczesszionisták); 
M. Szalon (1900. A nemzeti szalonról); 
Budapesti Hirlap (1900. 316. sz. A téli 
tárlat); Budapesti Napló (1900. 325. 
Művészetről, képekről); M. Géniusz (1902. 
Katona Nándor); Művészvilág (1902. 
Zichy-kiállítás); Jövendő (1904. Báró 
Mednyánszky László); a Székely Udvar-
helynek is munkatársa volt. — Munkái: 
I. A könyvárus hivatása és a könyv-
kereskedelem befolyása a műveltség fej-
lődésére, különös tekintettel Magyar-
országra. Pályadíjjal kitüntetett dolgozat. 
Bpest, 1891. (Hozzá : Biráló jelentés Mor-
genstern Leótól.) — 2. Szélcsend. Köl-
temények. Justh Zsigmond előszavával. 
U. ott, 1894. (Ism. Hazánk 1895. 56. sz. 
Két kiadás.) — 3. Tévelygések. Bpest, 
1898. (Ism. Egyetértés. 16., M. Újság 
18. sz.) — 4. A belvillei szűz. Kock Pál 
után. Ford. U. ott, (1898). — 5. A sze-
relem jelszava. Kock Pál után ford. U. 
ott, (Í898.) — G. A három szoknyás leány. 
Kock Pál után ford. U. ott, év n. — 
7. A. lángban álló szigettenger. Verne 
Gyula után francziából átdolg. U. ott, 
1899. — 8. Nászút hármasban. U. ott, 
1899. (Im. Felsőmagyarországi Hirlap 18., 
M. Szemle 35., Hazánk 58., Főv. Lapok 
II . , Kolozsvári Lapok 1900. 32. sz.) — 

9. A kozákok. Elbeszélés a Kaukázusból. 
Tolstoi Leó után ford. U. ott, 1900. 
(Irodalmi Szeczesszio 1.) — 10. A har-
minez éves asszony. írta Honoré de 
Balsac. Ford. U. ott, 1900. (Irodalmi 
Szeczesszio 2.) — 11. Müvészházasságok 
és egyéb elbeszélések. Irta Daudet Alfonz. 
Ford. U. ott, 1900. (Irodalmi Szeczesszio 3.) 
— 12. Idyllek. P. Louys után ford. U. 
ott, 1901. — 13. A hit, népszínmű 3 felv. 
dalokkal. U. ott, 1902. (Fővárosi szín-
házak műsora 131—132. Először adták 
a Népszínházban nov. 22.) — 14. Az 
őserdők lakója. Elbeszélés az amerikai 
életből. A magyar ifjúság számára át-
dolgozta. U. ott (1905). Színes képekkel. 
— 15. A prémvadász. Napnyugati tör-
ténet. A magyar ifjúság számára átdolg. 
U. ott, (1905.) Szines képekkel. — 16. 
Gyermekvilág. Szép elbeszélések. A ma-
gyar ifjúság számára átdolg. U. o. (1905). 
Szines képekkel. — 17. Az indiánok 
között. Három elbeszélés a magyar ifjúság 
számára átdolg. U. ott, (1905). Szines 
képekkel. — 18. Jó gyermekek mese-
könyve. Mesegyűjtemény. U. ott, (1905.). 
Szines képekkel. 

M. Könyvészet 1891., 18ií4., 1898 , 1902. — 
Fővárosi Lapok 1 8 9 8 . 7 5 . s z . a r c z k . — A n i . 

n. múzeumi könyvtár példányairól és ön-
életrajzi adatok. 

Rózsa Móricz, orvosdoktor Keszthe-
lyen (Zalam.). — Czikkei a Zeitschrift 
für Natur- und Heilkundeban (1858. 
Malariafieber zu Sárvár im J. 1857., 
1860. Milzbrandepidemie im Sárvárer 
Bezirke des Eisenburger Komitates, Ein 
Fall von Plica, Kinder auf dem Lande 
und ihr Verhältniss zur Sanitätspflege); 
az Orvosi H e t i l a p A csonttöré-
sek gyógykeze lése i t eken és a Burg-
graeve-féle kötés, 1862. A vízrákról, 1863. 
A váltóláz s az ezzel rokonlázak). 

A m. n T múzeumi hirlapköny vtár példá-
nyaiból. ^ ^ ^ 

Rózsa Mór, orvosdoktor, szül. 1856. 
decz. 11. Debreczenben, hol 1876-ban 
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végezte középiskolai tanulmányait. 1883-
ban a budapesti egyetemen nyerte el az 
összes orvostudományokból orvosdoktori 
oklevelét; ekkor Rosenzweig családi ne-
vét Rózsaira változtatta és a sz. Rókus-
kórházban Bőke tanár osztályán mint 
segédorvos működött. 1884-ben Debre-
czenben telepedett le gyakorló orvosnak. 
1886-tól Nagyváradon folytatott orvosi 
gyakorlatot. 1897-ben visszaköltözött Deb-
reczenbe, hol azóta az izr. betegsegélyző 
egyletek és magánvállalatok orvosa és 
gyakorlóorvos ; ezen évben ő felsége m. 
kir. honvéd ezredorvossá léptette elő; 
tagja a debreczeni orvos-gyógvszerész-
egyletnek és több irodalmi és jótékony 
társulatnak. — Költeményei és czikkei: 
a Társadalomban (1884. Elek és Dora, 
elegia Goethe után); a Nagyváradban 
(1888. Mentő-társulat szervezése Nagy-
váradon, 1891. Szimulált bajok, nép-
szerű kórtani fejtegetés, öt közlés),; a 
nagyváradi Szabadságban (1888. Első 
segély rögtöni baleseteknél az orvos 
megérkeztéig, Fegyvergyakorlati élemé -
nyek, útinaplójából 11 közlés, A vér, 
népszerű természettudományi fejtegetés, 
5 közlés, 1890. A recept, A medium. 
Aphorismák, Dr. Cupido álnév alatt). — 
Munkái: 1. Febris intermittens perni-
ciosa comitata tetanica esete. Budapest, 
1888. (Különny. az Orvosi Hetilapból.) 
— 2. Fistula uretrae gyógyult esete. U. 
ott, 1889. (Különny. az Orvosi Hetilap-
ból.) — 3. Materialismus és idealismus. 
Nagyvárad, 1889. (Különny. a Szabad-
ságból.) — 4. A nagyváradi közúti ló-
vonalú vasútról. U. olt, 1890. (Különny. 
a Szabadság, N a ^ v á r a d és Nagyváradi 
Hirlap cz. l a p o ^ ^ ^ — 5. A szerelem 
physiologiája. U^mT, 1891. (Különny. a 
Nagyváradból.) — 6. A munka egész-
ségtana. Irta és felolvasta. U. 'ott, 1896. 
— 7. Az egészség művészete. Felolvasta 
a debreczeni Csokot^j^ör 1898. febr. 25. 
estélyén. Debreczen, 1898. — 8. A ter-
mészettudományi bölcselet példabeszé-

dekben. U. ott, 1899. (Különny. a Debre-
czeni Ellenőrből.) — 9. A szerelem 
embertana. U. ott, 1906. (Sajtó alatt.) 

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

Rózsa Péter, városi jegyző, később 
tanácsos, több fővárosi és magánegyesü-
let elnöke Budapesten, hol meghalt 1889. 
decz. 28-án 44 éves korában. — Mun-
kája: A millenarium és a honalapítás 
emléke megörökítésének kérdéséhez kap-
csolatban Széchenyi üdvleldéjével. Bpest, 
1880. 

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

Rózsa Vitái (János), szent Benedek-
rendi áldozópap és főgymnasiumi tanár, 
szül. 1857. febr. 18. Pápán (Veszprémm.); 
1875. aug. 29. lépett a rendbe s 1880. 
szept. 24. miséspappá szenteltetett fel; 
egy évig hitszónok volt Pannonhalmán, 
1881-ben Komáromban, majd Pannon-
halmán; 18ö8-tól az esztergomi r. kath. 
főgymnasium tanára, hol a görögöt és 
latint tanítja, egyszersmind a felső osz-
tályok hitszónoka, az esztergom-vidéki 
rég. és tört.-társulat I. titkára; a mű-
emlékek országos bizottságának levelező-
tagja. — Czikkei a M. Sionban (1895. 
Lakatos Ottó szent beszédeinek birálata); 
az Esztergom és Vidékében (1897. Esz-
tergom monographiája); az Esztergom-
vidéki Rég. és Tört. Társulat Evkönyvé-
ben (1900. Esztergom rövid története); 
az Esztergomban (1900. Vörösmarty Mi-
hály emlékezete); az Esztergomi Lapok-
ban (1901. Az aradi vértanúk, 1905. A 
bál); az Esztergom és Vidékében (1903. 
XIII. Leó); több szent beszédet írt a 
Szent Gellért ifjúsági hitszónoklati folyó-
iratba (1902—1905.) —Munkái: l.Yp.vo<; 
éopiaí'oc. Esztergom, 1893. (XIII. Leó pápa 
50 éves püspöki jubileumára, görög köl-
temény, melyet az esztergomi kath. fő-
gymnasiumban 1893. február 19. tartott 
ünnepélyen adtak elő.) — 2. Horatius 
satirái. Ford. és magyarázta. Pozsony, 
1894. Három füzet. (Tanulók Könyvtára 
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61., 63., 69.) — 3. Egyházi beszéd szent 
Imre herczeg ünnepén. Esztergom, 1896. 
— 4. Ünnepi beszéd a kereszténységnek 
19 százados, a magyar kereszténység és 
királyság 9 százados évfordulója alkal-
mával az esztergomi kath. körben 1900. 
okt. 14. tartott ünnepélyen. — Mint tit-
kár szerkesztette az Esztergom-vidéki 
Régészeti és Történelmi Társulat Év-
könyveit Esztergomban 1896—1900-ig. 

Vajda Emil, N é v k ö n y v e 8 8 . 1. — A pannon-

halmi szent Benedek-rend Névtára. Györ, 
1901. 30., 83. 1. 

QRózsaági (Rózsa) Antal, főgymnasiumi 
nár, szül. 1829. nov. 30. Sajó-Ládon 

(Borsodm.); atyja az orthodox vallás-
ban tanította; később Miskolczon és 
Pesten járta a középiskolát, hogy orvos 
lehessen. Közben kitört a szabadságharcz, 
ő is honvéd lett és Branyiszkónál nehéz 
sebet kapott és a lőcsei kórházban három 
hónapig feküdt. A harcz után bujdosott 
és Sárosmegyében nevelő volt három 
évig egy gazdag zsidó családnál. 1852-ben 
Bécsbe ment és mint rendkívüli hall-
gató járt az egyetemre, mivel nem volt 
érettségi bizonyítványa. Ezalatt a hír-
lapokba is írt, s 1856. Győrbe ment, a 
hol Raaber Geschäfts-Anzeiger czímmel 
német lapot indított meg. 1857-ben a 
róm. kath. vallásra tért át s állást kapott 
a győri kath. főgymnasiumban; a Győri 
Közlönyt alapította, s kinevezték a győri 
kir. főgymnasiumhoz a német és franczia 
nyelv rendkívüli tanárának. 1859-ben 
Pestre költözött, a hol a Magyar Néplap 
segédszerkesztője s Császár Ferencz Divat-
csarnokának főmunkatársa lett. Itt a 
60-as években nagy irodalmi tevékeny-
séget fejtett ki; politikai, közgazdasági és 
aesthetikai czikkeken kívül számos el-
beszélést írt a lapokba és Bulyovszky 
Gyulával egyik meghonosítója volt a 
franczia modorú csevegésnek. Fordított 
franczia regényeket is ; 186L-62-ben a 
Gombostű cz. szépirodalmi és divatlap 
szerkesztője volt. Később írt a Pesti 

Naplóba, a Szabad Sajtóba, Fővárosi 
Lapokba (ennek főmunkatársa lett) stb. 
Szolgált az I. magyar biztosító társaság-
nál is. Deák Ferencz ajánlatára Gorove 
1867-ben a kereskedelmi minisztériumba 
kinevezte fogalmazónak; ez állását 1872. 
szept. 1. egy hírlapi czikke miatt elvesz-
tette. Ez időtájt irodalmi munkásságával 
szerzett vagyona is elpusztult s R. ismét 
hirlapírásból élt. 1876. Toldy Ferencz 
tanácsára tanári vizsgálatot tett, még ez 
évben Kassára, 1877. aug. 18. pedig 
Aradra nevezték ki a főreáliskolához a 
franczia nyelv rendes tanárának; itt 
működött haláláig. Rozenzweig családi 
nevét már előbb Rózsaágira, ezt pedig 
1880-ban Rózsára változtatta. Meghalt 
1886. okt. 4. Aradon. — Czikkei a kö-
vetkező hírlapokban, folyóiratokban és 
évkönyvekben jelentek meg: Győri Köz-
löny (1857. 4., 5., 11. sz. A fényűzés és 
hatása, 1858. 7. Egy kis elmélkedés Jókai 
Mór, Dózsa György cz. 4. felv. drámája 
felett); Szépirodalmi Közlöny -(1858. A 
magyar zene és a czigányok); Divat-
csarnok (1859. A táncz erkölcsi szem-
pontból, Budapesti társasélet, 1860. 1. 
és köv. számok Társaséleti szemle, grót 
Széchenyi István, Ablakalatti ismeretség; 
A halottak napja Pesten, 1861. 3—5. sz. 
boríték, Téli utazás Somogyban); Nép 
Újsága (1860. Vasárnapi levelek hétköz 
napra); Hölgyfutár (1861. 33—36. sz. 
Branyiszkói emlék és beszély, 1862. 60. 
Petőfi-társulat, 1863. 36. Tréfa és való, 
böjti enyelgés, 8. Gyászjelentés ! II. 57. sz. 
könyvism.); Nayád (1863. A császár-
fürdő történetének vázlata, Acsászárfürdő 
fekvése, természettudományi minősége és 
gyógyereje, A császárfürdő szellemi élvei, 
Balatonfüred történeti, topografikus és 
gyógyhatási szempontból) ; Koszorú 
(1863—64*. Egy haldokló nő titkai, Meg-
keserült mézeshetek) ; Pesti Napló (1864. 
100. sz. Hajnik Pál); Fővárosi Lapok 
(1864. 14. szám. Fővárosi Szemle); 
M. Közgazda (1864 — 65. A magyar-
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országi sószállítás és következményei, 
A magyar földhitelintézet papirjai, Köz-
gazdászai észleletek, Az idei termés 
és a birtokosság helyzete); a Kölcsey-
egyesület Évkönyve (Arad, 1884. czikk); 
Arad és vidéke (1886. 230. sz. A nor-
mafa alatt, emlék a 60-as évekből); az 
aradi Alföld (1879., 1883. elb. és rajz, 
Egy szomorú nap emléke, Régi emlékek, 
új tapasztalások, A szent Grall és a Krall, 
könyvism., 1880 — 83. tárczák és raj-
zok, A nők a kereskedelemben, Arad tör-
ténete stb., 1884. Tátrafüredről, A Vatikán 
politikája válúton,'A szépről a szépeknek, 
1885. Művészet világa, A temesvári szín-
ház megnyitása, Szeged helyzete, A ke-
reskedelmi iskola és a kereskedelmi szer-
ződések, Az aradi iparosok és politikai 
czikkek (1881—85) névtelenül vagy r. 
jegygyei.) — Munkái: 1. Megbetegedés és 
üdülés. Természettörvényi szempontból. 
Népszerűen előadva. Leutsch Albert báró 
után németből ford. Pest, 1859. — 2. A 
magyar biztosító társulat jövjőe, U. ott, 
1859. (Névtelenül). — 3. Kisvárosi tit-
kok. Regény. U. ott, 1859. (Ism. Hölgy-
futár 1858. 268—271. sz.) — 4. Mintegy tíz 
évvel ez előtt. Regény. U. ott, 1860. Három 
kötet. — 5. Egy gombostű. Regény. Irta 
Saint Germain. Ford. U. ott, 1860. — 

6. Esti órák. Beszélyek. U. ott, 1861. -
7. A fertálymágnások. Regény. U. ott, 
1862. Két kötet. — 8. Tollrajzok. Ujabb 
beszélygyűjtemény. U. ott, 1864. — 9. A 
boulvard gyermekei: Paul de Kock után 
ford. U. ott, 1864. — 10. Európai rab-
szolgaélet. Regény. Hackländer F. W. 
után ford. U. ott, 1865. Öt kötet. (Szabó 
Richarddal együtt). — 11. Césarine. Re-
gény. Sand Georges -után ford. Kassa, 
1877. — 12. Vezérfonal a franczia iro-
dalomtörténethez. Herrig Burguy, Kreis-
sig, Noire és Ploetz után a reáliskolák 
számára. Arad, 1879. — 13. Franczia 
olvasókönyv a középtanodák alsó és felső 
osztályai számára. Kassa, 1876. — 14. 
Az életből. Beszélygyűjtemény. Arad, 

1879. (Ism. Ellenőr 188. sz.) — 15. Össze-
vissza. Beszély- és rajzgyűjtemény. U. 
ott, 1883. (Ism. Koszorú). — 16. Hová 
lettek a milliók? Regény. Bpest, 1885. 
Két kötet. (Ism. Főv. Lapok 291., Pesti 
Napló 354. sz., Arad és Vidéke 262. sz.). 
— 17. Bevezetés a tizenkilenczedik század 
történetébe. írta Gervinus G. G., német-
ből ford. U. ott, 1886. (Olcsó Könyvtár 
197. sz.). — Alapította és szerkesztette 
Zetyko Józseffel együtt a Győri Köz-
lönyt 1857.; Pesten a Magyar Néplapot 
dr. Szabó Alajossal 1859-ben; a Gombostű 
cz. szépirodalmi lapot 1861—62-ben ; a 
Gombostű-naptárt hölgyek számára 1862— 
66. öt évfolyamát; a Nayád fürdői albu-
mot Balázs Sándor, Bulyovszky Gyula 
és Huszár Imrével 1863-ban; a Divat-
csarnokot Szabó Richarddal 1860—61. ; 
szerkesztette 1864—65-ben a Biztosítási 
Közlönyt és az ebből keletkezett Magyar 
Közgazdát; részt vett a Szabad Egyház 
szerkesztésében Hatala Péter társaságá-
ban 1866—68., míg később ez a Szabad 
Sajtóba olvadt, melyet Hatala Péter, dr. 
Fischer Lajos, gróf Csáky Gyula stb. 
közreműködésével szerkesztett ; Kassán 
megindította a Kassai Lapokat 1876-ban; 
— Aradon írt két színművet: A közve-
títő cz. 4 felv. (előadták Kassán 1883-ban, 
majd Szabadkán) és a Tőzslovagok cz. 
4 felv. — Álnevei: Ostorfi, Dunafalvi 
Katinka, Chronos, Kóborló, Marosparti, 
Krónikás, Galambfi, Ahasverus és jegye: 
Nro 13., a—b. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik [ K ö n y v é -
szete és Bibliogr. — 1886: Szbllösy Károly, 
Huszonöt év egy magyar lap életéből. Az 
„Alföld" huszonöt 6V0. Arad, Arad és Vidéke. 
227 . SZ., P. Napló 2 7 6 . , Nemzet 2 7 7 , Főv. Lapok 

2 7 7 . , Délmagyarországi Lapok 2 2 9 . SZ. — Araái 

Képes Naptár 1887 . 6 7 . 1 . — Kiszlingstein K ö n y v é -

s z e t e . — Századunk Névváltoztatásai 1 9 4 . 1. — 

Himpfner Béla, A z a r a d i k i r . f ö g y m n a s i u m 
története. Arad, 1896. 98. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona. XXV. 720. 1. és önéletrajzi adatok. 

Rózsaági (Rózsa) Antalné(csiktaplóczai 
Bálintffy Etelka), előbbinek neje, szül. 
1844. márcz. 24. Borosjenőn (Aradm.); 
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tanulását ugyanott, majd egy aradi ma-
gán leánynevelő-intézetben végezte. 1863. 
jún. feleségül vette Rózsaági Antal. A 
hatvanas és hetvenes években Hajnalka 
néven ismert és kedvelt írója volt külö-
nösen a női közönségnek. O volt az első, 
a ki Pesten szalonját megnyitotta az iro-
dalom jelesei számára s házának gyakori 
vendége volt komája, Deák Ferencz, b. Jó-
sika, Jókai Mór, b. Kemény Zs., b. Eötvös 
József, Toldy Ferencz, Pákh Albert, Eg-
ressy Gábor, Reményi Ede, Tóth Kálmán, 
Lisznyay és a nemzeti színház sok jelese. 
Mikor az öreg Dumas leányával, Marié-
val Pesten járt, nálok szállt meg és egy 
fényes estélyen ismerkedett meg a mi 
íróvilágunkkal. Meghalt 1906. jan. 28. 
Zilahon. — Már 15 éves korában kö-
zölte Az első ibolya cz. költeményét a 
Pesti Hölgydivatlap ; a szépirodalmi la-
pokba számos verset, elbeszélést és czik-
ket írt; a Gombostűben (1861 — 62. költ..); 
Hölgyfutárban (1863—64. költemények), 
a Nővilágban (1864. költ.); Zilahy Károly, 
Hölgyek Lantjában (1865. költ.); a Vasár-
napi Újságban (1888. költ.); az aradi 
Alföldben (költ. és czikkek 1876.. 1879., 
1881—85,1892.).—.Munkái: 1. Hajnalka 
dalai. Pest, 1864. — 7. Hajnalka újabb 
dalai. U. ott, 1866. — 3. A kandalló 
mellett. Beszély- és rajzgyűjtemény. Bpest, 
1875. — 4. Hölgyek asztalára. Rajz- és 
beszélygyűjtemény. Arad, 1882. — 5. Haj-
nalka összes költteményei. Szeged, 1888. 
(Ism. Irodalmi Értesítő 7. sz., M. Állam, 
56. sz., Egyetértés 29. sz., Vasárnapi 
Újság 3. sz.). 

Hölgyfutár 1 8 6 3 . I . 77 . SZ. — Lakatos Otto, 

Arad története. Arad, 1881. 24. 1. — Petrik 
könyvészete. — Figyelő XIII. 79., XIV. 77., 
X X I V . 319 . 1. — Aradi Képes Naptár 1 8 8 7 . 

6 5 . 1. a r c z k . — il. Könyvészet 1 8 8 8 . — Faylné 

Hentaller Mariska, A magyar írónőkről. Bpest, 
1889. 89. 1. — Kiszlingstein k ö n y v é s z e t e . — 
Pallas N agy Lexicona V I I I . 5 3 0 . ] . — 1906: Pesti 

Hirlap 3 1 . SZ., Budapesti Hirlap 30. SZ., 31. Ál-

lam 25. sz. 

Rózsaági Márton, reáliskolai tanár, 
fiú nevelő-intézeti igazgató-tulajdonos volt 

Aradon az 50-es években és tanított az 
ottani róm. kath. gymnasiumban is. Arad-
ról a fővárosba költözött, hol bankhiva-
talnok volt. — Czikke az aradi róm. 
kath. gymnasium Értesítőjében (1857. A 
szépírás befolyásáról az ifjúság erkölcsös 
kifejlésére és jövőjére); az aradi Al-
földben (1867. Javaslat egy önsegélyző 
egylet iránt Arad városa s annak kör-
nyéke számára. 1868. Hazai pénztáraink 
egyik feladata). — Munkái: 1. Heimat-
kunde vom Königreiche Ungarn. In ge-
meinnützlichen Lesestücken dargestellt 
zunächst für die Schüler der obersten 
Ilauptschulclassen, nicht minder der Han-
dels- und Gewerbeschulen, der Sonntags-
und AViederhohlungsschulen, und ähn-
licher Lehranstalten, wie auch für den 
häuslichen Unterricht. Arad, 1858. — 
2. Legtökéletesebb egyetemes kamattáblák. 
Pest, 1870. (3. egészen átdolg. tetemesen 
bőv. és jav. kiadás. U. ott, 1871. Néme-
tül. U. ott, 1870. és 1871.). — 3. Specielle 
und allgemeine Buch-, Rechnungs- und 
Geschäftsführung in Banken und anderen 
Geldinstituten. Bpest. 1874. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — lakatos Ottó, Á r a d 

története. Arad, 1881. 81. 1. (Neve hibásan 
van Miksának írva.) — Petrik Bibliogr. 

Rózsaffy Alajos, orvosdoktor, a szé-
kesfővárosiállamrendőrségfőorvosa. szül. 
1839. ápr. 13. Pesten s kiképeztetését is 
itt nyerte előbb a gyógyszerészi, majd az 
orvosi tanfolyamon. Okleveleinek elnye-
rése után huzamos ideig működött a 
szent Rókus-kórház különböző osztályain, 
majd vegytani tanulmányok czéljából a 
bécsi egyetemen töltött egy évet. 1871-ben 
a budapesti orvosegylet rendes tagjának 
választatott, 1872-ben pedig a budapesti 
egyetemen a törvényszéki és államorvos-
tani tanszék segédje lett s egyidejűleg a 
gyógyászat terén kifejtett sikeres műkö-
dése elismeréseül Pestvármegye tisztelet-
beli főorvosává neveztetett ki. Ezen állá-
saiban bő alkalma nyílt orvostörvényszéki, 
orvosrendőri s közigazgatási tanulmányok 
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és tapasztalatok szerzésére, melyek ered-
ményeként a többi közt 1877. memoran-
dumot terjesztett a belügyminiszter elé 
a rendőrorvosi intézmény szervezése iránt 
az államosítandó rendőrségnél. Az ebben 
kifejtett elvek az intézmény létesítésekor 
a rendezésnek alapjául szolgáltak és ezen 
működésének, valamint sokoldalú kép-
zettségének lett eredménye, bogy 1881. 
az államosított rendőrséghez főorvosnak 
neveztetett ki. Mint ilyen az intézményt 
nálunk meghonosította. 1883. a kormány 
megbízásából tett külföldi tanulmány-
útjai alatt szerzett ismeretei alapján a 
prostitutió rendezése, a rendőrorvosi in-
tézmény ügykörének szabályozása, a be-
teg rendőrök számára külön modern be-
rendezésű kórház létesítése, a rendőrségi 
fogházban több egészségügyi reform 
életbeléptetésével a fő- és székvárosi ál-
lamrendőrség egészségügyi intézményeit 
nagyban fejlesztette; 1886. az országos 
közegészségügyi tanács rendkívüli tag-
jává neveztetvén ki, ez óta annak mű-
ködésében is tevékeny részt vesz. 1899. 
megkapta a Ferencz József-rend lovag-ke-
resztjét. — Munkája: A fővárosi rend-
őrség főorvosi hivatalának az 1882. évről 
szóló jelentése. Bpest, 1883. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 

Lexikona XIV. 721., X V J I I . 521. 1. 

Rózsaii Mátyás, hírlapíró, Ruzsicska 
Mátyás dohányárus és Maczl Terézia fia, 
szül. 1828. nov. 29. Rév-Komáromban ; 
1836. október lépett az ottani gymna-
siumba és 1843-ban a YI. osztályból 
a papi pályára az esztergomi egyház-
megyében ; minthogy kitűnő tanuló volt, 
Bécsbe küldték a Pázmány-intézetbe. Az 
1848 — 49. szabadságharcz kitörésekor 
honvédnek állott be. Részt vett Komárom 
védelmében és Mack tüzérezredessel 
fcgyütt alapította a Komáromi Értesítőt, 
melyet tulajdonkép ő szerkesztett 1849. 
jan. 9-től; Mack a lapot márcz. 15. át-
adta Rózsafinak, ki azt ezután júl. 4-ig 
névleg is szerkesztette ; ő írta a vezér-

Gzikkeket, sőt majdnem az egész lapot, 
melyről Kossuth is elismerőleg nyilatko-
zott. A szabadságharcz után Törökor-
szágba és Kiutáhiába menekült és Kossuth 
mellett maradt. Innét 1851 végén Pest, 
Bécs és Párison át Londonba ment. 
Ezen útjában betért egy éjszakára Komá-
romba is, mint ő írja, „csókot nyomandó, 
a halálra ítélt bujdosónak fiúi búcsú 
csókját hőn szeretett öreg szülőim és 
kedves nővéreim ajkaira, s e búcsúcsók, 
melyért ez éjszaka halállal szálltam 
szembe, még ma is ég homlokomon; 
igen Komáromtóli végelválásom e szent 
emléke volt, mi mindeddig vezércsillagul 
járt előttem, a nagy világ kényszerített 
befutása rögös pályáján." Mint a Mack-
Máy-féle összeesküvésben részes és emisz-
szárius, többször bejárta Erdélyt és 
Magyarországot, fogva is volt, de meg-
szökött börtönéből. Londonban 1854-ben 
megnősült és 1858-ban nejével Wride 
Joe-val Amerikában Peekskillben tele-
pedett le, hol mint farmer élt családja 
körében. 1866-ban az amerikai magyar 
egyesületnek jegyzője is volt New-York-
ban. Részt vett az amerikai harczban és 
mint ezredes szolgált az éj szakiak tábo-
rában a déliek ellen ; a békekötés után 
pedig Washingtonban a statisztikai hiva-
talnál nyert alkalmazást. Később szaba-
dalmi irodát nyitott Washingtonban. 1884. 
aug. 8. Washington D. C. kelt levelében 
(megjelent a Komárom és Vidékében aug. 
31.) szüleiről emlékezik meg a jó fiú és 
kéri Komárom polgárait, hogy «mint 
gyermeke a nemes városnak s mint meg-
osztója 48-iki dicső szenvedéseinek, csak 
egy az, a mit a messze távolból esde-
kelve kérek volt polgártársaimtól: visel-
nék gondját nevemben, az elűzött nevé-
ben, amaz igénytelen két sírnak, melyek 
drága szülőim hamvait takarják». Meg-
halt 1893. máj. 8. Washingtonban. — 
Munkatársa volt az Amerikai Nemzetőr-
nek. Levele a Hazánk és a Külföldben 
(1866. 17. sz. New-York, márcz. 16. 
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1866); czikke a Hazánkban (VIII. 1887. 
Komárom 1848—49. történetéhez). — 
Kéziratban maradt egy nagy angol mun-
kájának töredéke, mely az 1848—49. 
eseményeket tárgyalja Bécstől Világosig 
és Kiutáhiától Londonig. 

Szinnyei József, K o m á r o m 1848—49-ben, 
Naplójegyzetek. Budapest, 1887. (Különnyo-
m a t a F i g y e l ő b ő l ) . — Komáromi Lapok 1 8 9 3 . 

21 . SZ. — ľallas Nayy Lexikona X . 715 . X I V . 

7 2 1 . 1. — Budapesti Hi*lap 1893." 141 . S z . , 

1896. jú l . 10 ^(Szinnyei). 

Rózsahegyi Aladár, orvos- és sebész-
doktor és szülészmester, szül. 1855-ben 
Nagy-Kállóban; orvosi tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte, hol 1878-ban 
orvos- és sebészdoktorrá, 1879-ben pedig 
szülészmesterré avattatott. Már mint 
orvosnövendék 1877-ben a közegészség-
tani tanszék segédjévé, 1878-ban pedig 
a budapesti orvosegylet rendes tagjává 
választatott; 1881-ben a budapesti egye-
temen az ipari és gyári egészségtanból 
magántanári képesítést nyert, 1882-ben 
pedig a kolozsvári egyetemhez a köz-
egészségtan tanárává neveztetett ki. Meg-
halt 1896. jan. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1877. Az idült ezüstmérge-
zések, németül az Archiv, f. exper. Pathol, 
u. Pharmakol.-ban, Tanulmány az alsó 
végtag vérkeringési viszonyairól, Aziblany 
és hamanyiblag hatása a szívműködésre, 
1878. Kísérleti adatok az iblany és 
hamanyiblag hatástanához, 1879. A 
Wetljankában észlelt egy pestis-eset_, 
németül a Pester mediz.-chirurg. Pres-
seben, Az osztrachani pestis-járvány 
1878—79-ben, németül a Pester mediz.-
chirurg. Presseben, Epilepsia-e vagy pes-
tis ? Megjegyzés Bodnár Sándor tr. czik-
kére a váltólázas nyirokmirigylobról, A 
budapesti temetők kérdéséhez, Néhány 
szó Budapest beteg- és szegényügyéről, 
Hadseregünk betegszállító vonatai, Uti 
levelek: A moszkvai lelenczház, Moszkva 
közegészségügyi intézményei, A zamja-
novszkájai veszteglőről, 1880. A fertőző 
betegségek eseteinek kötelező feljelenté-

séről, Látogatás a fővárosi vízvezetéki 
hivatalban, Erisman munkája a fertőt-
lenítésről a törökországi csatatereken, A 
müncheni egyetem új közegészségtani 
intézete, Augsburg közegészségügyi intéz-
ményei, A magántanári intézmény a mün-
cheni egyetemen, 1881. Vizsgálatok a leve-
gő áramlásáról a müncheni csatornákban, 
németül a Zeitschrift f. Biologieban, A 
könyvnyomdák levegőjéről, A montsourisi 
észlelő. Uti levél, Szeged reconstructió-
járól. Felolvasta Berlinben. Ujabb nyi-
latkozatok a pestisről és ennek elterje-
dése az asztrachani járvány óta, a leg-
újabb pestisjárvány Arábiában, 1884. 
Baktériumok tenyésztése szines anyago-
kon) ; a Természettud. Közlönyben (1880. 
A kerepesi temetőről, A járványos ideg-
betegségekről.) — Munkái: 1. Az asztra-
káni pestisjárvány 1878—79. Előadta a 
budapesti kir. orvosi egyesület 1879. jún. 
14. rendes ülésén. A járvány székhelyé-
nek térképével. Bpest, 1879. — 2. Az 
állati járványok, tekintettel az osztrák 
és német törvényhozásra. Állatorvosok 
és orvosok számára. Irta Röll M. F. Ford. 
és az állatjárványi magyar törvények-
és rendeletekkel bővítette. U. o. 1882. (M. 
orvosegylet könyvkiadó-társulat könyv-
tára 40). — 3. A baktériumokról. 45 áb-
rával. U. ott, 1887. (Népszerű természet-
tud. előadások Gyűjteménye 60). — 4. 
Studien über Protisten. Verfasst von 
Géza Entz, übersetz t . . . U. ott, 1888. 
(Enlz Géza, Tanulmányok a véglények 
köréből ford, az eredetivel együtt). 

Budapesti kir. Orvosegylet Evkönyve. B p e s t , 

1880. XXXI. 1. — Kiszlingstein Könyvészete . 
llögyes Endre E m l é k k ö n y v e 2 2 0 . 1. — H l . Köny-

vészet 1 8 8 8 . — Vasárnapi Újság 1 8 9 6 . 5, s z . 

(Nekr.) 

Rózsahegyi Pál, nyug. m. kir. osz-
tálytanácsos, egykori századvezénylő az 
1848—49-ki 63. honvédzászlóaljnál. — 
Munkája: Üdvszózat. Egy közbeszőtt 
«Havasi hattyú» cz. tündérregével. 0 fel-
ségeik Ferencz József. . . király és Erzsé-
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bet királyné nászünnepének 1879. ápr. 
24. huszonötödik évfordulója tiszteletére, 
Budapest. (Költemény.) 

A m . n. múzeum könyvtár példányáról. 

Rózsapataky . . . . kegyestanítórendi 
növendékpap. — Munkái: 1. Tekéntetes 
nemes Neográd vármegye gyöngy képét 
viselő nagy-lelkű méltóságos nemes és 
nemzetes korona-őrző vitézeknek örök 
ditső emlékezetjek : midőn a szentséges 
koronánknak tiszteletes őrzésére Buda 
várába nagy pompával érkezének, köszön-
tetének. Egy kegyes oskolabéli hív magyar 
poéta által. 1790. — 2. Tekéntetes nemes 
Fejér vármegyebéli nemességhez, mikor 
a magyar korona őrzésére Budára menne 
ápr. 14. napj. 1790. Budán. (Mind a 
kettő névtelenül). 

Ballagi Géza, A politikai irodalom Magyar-
országon 1825-ig. Bpest, 1888. 312., 313. 1. — 
Petrik Bibliogr. 

Rózsásy Lajos. — Munkája: A titok-
teljes gróf. Regény. Bpest, 1879. (Piros 
Könyvtár X.). 

hiszlingstein K ö n y v é s z e t e , 

Rózsay Emil, kir. katb. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1839. márcz. 4. Kassán (Abauj-
Tornam.); felső tanulmányait a bécsi 
egyetemen végezte s tanári pályáját 
1861-ben Selmeczbányán kezdte; innét 
1863-ban Kassára. 1864. Eperjesre és 
utóbb a pozsonyi katholikus főgym-
nasiumba került, hol a természetrajzot 
és melléktárgynak a földrajzot tanította, 
az intézet természetrajzi gyűjteményét 
rendezte s Pozsony faunájának isme-
retéhez szolgáló példányokat gyűjtött; 
festészettel is foglalkozott. Meghalt 1891. 
júl. 16. Pozsonyban. — Munkái: 1, Ca-
talogus eoleopterorum Cassoviae et Po-
sonii inventorum, Pozsony, 1868.— 2. Né-
mely félreismert emlősök és madarak. 
U. ott, 1872. — 3. Pozsony és környéke 
nagy lepkéinek gyűjteménye. U. ott, 1878. 
(Mind a három különnyomat a r. kath. 
főgymnasium Értesítőjéből). — 4. Enu 
meratio eoleopterorum Posoniensium. 

Adalék Pozsony rovar-faunájának isme-
retéhez. U. ott, 1880. (Különnyom. a po-
zsonyi természet- és orvostudományi tár-
sulat közlönyéből). 

Daday Jenő, A magyar állattani irodalom 
ismertetése. Bpest, 1882. — A pozsonyi kir. 
kath. főgymnasium Értesítője. 1892 . 6 8 . 1. é s a 

m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Rózsay József (muraközi), orvosdoktor, 
kir. tanácsos, a m. tudom. Akadémia le-
velező tagja, sz. Rókus-kórházi főorvos, 
szül. 1815-ben Lakompakon (Sopronm.), 
szülei azonban nemsokára Csáktornyára 
költöztek át, holatyjagróf Festetich László 
uradalmi orvosa lett. Előbb Nagy-Kanizsán 
tanult, azután Szombathelyen, hol Bit-
nitz Lajos tanár vezetése alatt gymna-
siumi és bölcseleti kiképeztetését nyerte. 
Az orvosi pályára lépett és a három elmé-
leti évet a pesti egyetemen, a két utolsó 
gyakorlati évet a bécsi egyetemen hall-
gatta. 1840-ben orvosdoktorrá avattatott, 
ezután külföldre utazott, hogy eszme-
körét kibővítse. Németország kitűnőbb 
orvosi egyetemeit, a nagyobb kórháza-
kat, gyógyintézeteket és fürdőhelyeket 
szorgalmasan látogatta. Utazásából egy 
év múlva visszatérve, a bécsi közkórház 
segédorvosává lőn, hol másodorvosi mi-
nőségben harmadfél évet töltött. 1843-ban 
visszakerült Pestre, hol szerzett bő isme-
reteit akarta érvényesíteni. 1848-ban az 
első magyar ministerium táborkórházi fő-
orvosnak nevezte ki és e hivatalát a sza-
hadságharcz végéig ki is töltette. 1848-ban 
változtatta Rosenfeld családi nevét Ró-
zsaira. 1850. jan. Pest városa a dolog- és 
a szegényháznál mint főorvost alkalmazta, 
s ezen állását élte fogytáig megtartotta. 
Lényeges reformokat léptetett életbe. Házi 
gyógyszertárt rendezett be ; a betegeket, 
kik azelőtt, a város kiadásainak terhére, 
roskadt bérházakban, a nyár-, a főher-
czeg Sándor* és a diófa-utezában voltak 
elhelyezve, házilag kezelte és ez által a 
várost tetemes költségektől kímélte meg. 
De főtörekvése az volt, hogy a munka-



1305 Rózsapataky—Rózsay 1308 

képtelen, elaggott szegények állandó haj-
lékot, saját menházat nyerjenek; így 
1854. ápr. 24. uralkodó felségeink egybe-
kelése alkalmából, a szegény aggok új 
menhelyet és ott a betegek külön kór-
házi osztályt nyertek. Járványok idején 
a járvány-kórházak vezetését és a bete-
gek gyógykezelését készséggel elvállalta. 
Ezeken kívül 22 évig a Rókus-kórházi 
fegyosztályt és a fogházat is ellátta 
mindaddig, míg ez intézet a fővárostól 
az állam kezelésébe nem került. Két, évig 
a tolonczokat és a rendőri vizsgálat alatt 
levőket is gyógykezelte. 1861-ben a pesti 
izr. hitközség kórházának igazgatójául 
választotta meg. Ügybuzgó fáradozásait 
a pesti izr. hitközség azzal hálálta meg, 
hogy 1872-ben életnagyságú olajba fes-
tett képét készíttette el a kórház számára; 
1880-ban pedig 40 éves orvosdoktori 
jubileuma alkalmából ágy-alapítványt tett 
az ő nevére. Az egyesületekben, társu-
latokbanszámos előadást tartott. 1867-ben 
Pest-Pilis-Soltmegye tiszteletbeli főorvo-
sává, 1868-ban az országos közegészségi 
tanács tagjává neveztetett ki. 1873-ban 
a cholerajárvány alkalmával, mint bel-
ügyministeri biztos a lipótmezei téboly-
dánál működött, ugyenekkor ő volt a 
közegészségi tanács cholera-referense. A 
m. tudom. Akadémia 1864. jan. 20. le-
velező tagjának választotta; tagja volt 
1843-tól a kir. magyar egyetemi orvosi 

-karnak, a bpesti kir. orvosegyesületnek 
és még több más bel- és külföldi tudomá-
nyos és közhasznú társulatnak. A m. 
orvosok és természetvizsgálók vándor-

gyűlésein 1863-tól folytonosan közremű-
.ködött mint másodelnök, titkár, pénz-, 
könyv- és levéltárnok. A Mehádián tar-
tott XVI.. nagygyűlésen, melynek alel-
nöke volt, 200 frtnyi jutalmat tűzött ki; 
az 1879. Budapesten tartott XX. nagy-
gyűlésen orvos-gyógygzerészeti kiállítást 

. rendezett. 1843-ban . több elvtársával 
szövetkezve megalapította az „Izraelita 
magyarosító egyletet*;. -. és : 1868-han az 

„Országos magyar izr. ösztöndíj-egyle-
tet". Ezen egyletnek ő volt az elnöke, 
mely azóta 40,000 frtnál többet osztott 
ki szorgalmas magyar, magasabb tan-
intézeti tanulók között; ezen egyletnél ő 
maga is 2000 frtos alapítványt tett. Ér-
demei méltatásául ő felsége a tudomány 
nagy aranyérmével tüntette ki; az Er-
zsébet-aggápolda zárkövének letételénél 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjét 
kapta ; a 60-as években dühöngött jár-
vány megszűnte után a kir. tanácsosi 
czímet nyerte; 1880-ban orvosi műkö-
désének 40 éves fordulója alkalmával ő 
felsége a vaskorona-rend III. osztályát 
adományozta neki a lovagi méltóság-
gal és a „muraközi" nemes predikátum-
mal. 1881. júl. 26. csaknem merénylet 
áldozata lett, midőn az aggápoló-intézet 
előtt egy az-intézet jótéteményeiben ré-
szesülő hóbortos ember pisztolylövéssel 
súlyos sérülést ejtett rajta, de néhány 
hét múlva sebéből meggyógyult. Meghalt 
1885. máj. 20. Balaton-Füreden. (A m.tud. 
Akadémiában 1889. febr. 25. Batizfalvy 
Sámuel tartott fölötte emlékbeszédet). 
Végrendeletében a m. tud. Akadémiának 
5000 frtot, a budapesti m. kir, tud. egye-
tem orvosi karának szintén 5000 frtot 
és más tudományos és jótékony egyle-
tekre is nagyobb összegeket, összesen 
28,000 frtot hagyományozott. — Czikkei 
a bécsi Gesundheits-Zeitungban (1838. 
Sonnenstein Irrenanstalt nächst Pirna 
bei Dresden, 1840. Muraköz in naturhist. 
u. ärztl. Hinsicht); az Orvos-sebészi Év-
könyvben (1843. Orvosgyakorlati észre-
vételek); az Orvosi Tárban (1844. A 
torokgyíkról, ér tekezés a bőrbetegségek-
ről, 1845. Az iméntszülött, kiviselt hem i-
kephalus leirata, 1846—47. Töredék a 
vittánczról. A természettudományok nagy 
fontossága a gyakorló opvoşra nézve,. és 
könyvism.);. a M. természettud. társulat 
Évkönyvében ,(I. 1841—45. A muraközi 
asphatt-forrás rövid tájleírása); az Österr. 
med,. JahrjaücherbeP (1845. Beschreibung 
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eines Microkephalos); az Első magyar 
zsidó Naptár- . és Évkönyvben (1848. A 
nevelésről általában, különösen honi hit-
sorsosainkat illetőleg); a Zeitschrift für 
Natur- und Heilkundeban (1851. Be-
obachtungen über Zörnlaibs Fiebermittel, 
Aether Carpaticus); az Orvosi Hetilapban 
(1859—60. Kisebb közlések a szolyvai, 
paulovai és erdőbényei ásványvizekről, 
A marienbadi ingovány physikai, vegyi 
és orvosi tekintetben, 1861. A pesti agg-
gyámolda és az aggkorban előforduló 
sajátságos lefolyású kórok, 1863. Az 
aggok emésztési bajairól, 1865. Májtályog 
elkövesedése folytán okozott halálos has-
hártyalob) ; a Wiener mediz. Wochen-
schriftben (1856. Geheilter Fall eines 
Gesichtskrebses, 1858. Der Neubau des 
Pester allg. Krankenhauses); a Gyógyá-
szatban (1864. Az ivóvízről egészségi 
szempontból s néhány szó a pesti viz-
vezetésről, A magyar orvosok és termé-
szetvizsgálók X. nagygyűlése érdekében, 
1870. Adatok a járványok oki viszonyai-
hoz, 1872. Az orvos- és természettudo-
mányok legújabbkori haladása, Megem-
lékezés az elhunytakról, 1874. Budapest 
főváros „Erzsébethez" czímzett aggápol-
dája, kényszer- és dologházában 1873-ban 
ápoltakról szóló orvosi jelentés); a Magy. 
orvosok és természetvizsgálók Munkála-
taiban (1865. Az aggkor, Marasmus senilis, 
mint halálok, Az Ozokerit és annak készít-
ményei, 1866. Májtályog elkövesedése 
folytán kifejlődött és sorvadás útján halált 
okozó hashártyalob, 1868. Az 1866. évi 
cholerajárvány a sz. rókuszi,fiókkórházban 
Pesten, Az 1864—65. és 1867. évi h agy-
mázjárvány és az 1867. himlőjárvány 
a pesti sz.-Rókus közkórház fiókosztályán, 
1869. A.jobb vese rákos elfajulásának 
egy esete agg egyénben, 1870. Abbazia 
di S. Giácomo helyi ismertetése, 1872 
Két ritka kóres'et, 1875. A hullák elége-
téséről) ;' az Ung. Med.-Chirurg. Presse-
ben (1865. Die Pneumonie im Greisen- , 
alter, 1872. Ein- seltener. Krankheitsfall,, 

Locale Phosphorintoxication, croupöse 
Blasenentzündung, Peritomitis und Pleuri-
tis, Tod, Sectionsbefund); a Szemészetben 
(1868. Kisebb közlemények a gyakorlat-
ból); a Vasárnapi Újságban (1875. Az 
ajnácskői fürdő). — Munkái: 1. Mura-
köz helybeli természettani és orvosi szem-
pontból. Németből ford. Edvi Illés László. 
Pest, 1840. — 2. Dissertatio inaug. me-
dico-practica de morbo Brighti. Windo-
bonae, 1841. — 3. Töredék a Vid-táncz-
T ól. Pest, 1846. — 4. A kénégenygöz 
hatása, különösen seborvosi tekintetből; 
tapasztalati adatokra építve s tudomá-
nyosan felvilágosítva. U. ott, 1847. Kőre 
metszett táblával. (Németül. U. ott, 1847.). 
— 5. Sanitätsbericht über das Zwangs-
arbeitshaus und die Armenversorgungs-
,anstatt in Pest, 1850—59. Pest, 1850—59. 
Tíz lüzet. — 6. Das Pester städtische 
Versorgungshaus Elisabethinum. Ein ge • 
schichtlicher Rückblick auf das Entste-
hen dieser Anstalt, sammt einer aus-
führlichen Anweisung über die Leistungen 
derselben im Verwaltungsjahre -1855—56. 
Mit einer Ansicht des Versorgungshauses. 
U. ott, 1857. — 7. A pestvárosi agggyá-
molda. U. ott, 1857. — 8. A marienbadi 
iszapról. U. ott, 1860. — 9. Emlékbeszéd, 
melyet néhai Schlesinger lgnácz volt 
orvosdoktor, szülészmester, sz. kir. Kő-
szeg városának - tisztel, főorvosa, a m. 
kir. egyetemi orvoskar ta:gja , . . felett a 
budapesti kir. orvosegyesület 1861'. márcz. 
23. tartott rendkívüli gyűlésében tartott. 
U. ott, 1861. (Melléklet a «Gyógyászai-
hoz.) — 10. Szab. kir. Pest városi sze-
gény gyámolda (Elisabethinum) és az 
aggkorban gyakran előforduló sajátságos 
kórok. U. ott, 1861. — 11. Gyógyászat 
a hébereknél és a zsidó orvosok a közép-
korban. U. ott, 1862. — 12...1861—62. 
évi orvosi jelentés a pesti városi agg-
gyámoldáról (Elisabethinum) és értekez-
let az aggok- emésztési bajairól. U. ott, 
1863. —» 13. A pekleniczai hegyi kát-
rány (Muraközben) A magyar orvosok 
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és természetvizsgálók 1863. Pesten tar-
tott IX. nagygyűlésén előadta. Térképpel 
és egy kátrányszedő géptervrajzzal. U. 
ott, 1864. (Különny. a m. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiból). — 14. 
A véredényrendszer és légzőszervek agg-
kori változásai, kórboncztani és élettani 
tekintetben. U. ott, 1864. (Különny. a 
m. orvosok és term, vizsgálók Munkála-
taiból.) — 15. Népszerű értekezés az ivó-
vízről egészségi szempontból s néhány 
szó a pesti vízvezetésről. U. ott, 1864. 
— 16. Észleletek az aggkor élettani és 
kórtani váltakozati köréből, s a császár 
és királyné ő felsége védelme alatt álló 
pestvárosi gyámoldának Elisabethinum 
34 évről, 1830-tól 1863-ig szóló statisz-
tikája. Székfoglaló értekezés. 5 nyomott 
és 7 kőmetszetű táblával. U. ott, 1865. 
— 17. Szab. kir. Pest városi Elisabe-
thinum, szegény gyámoldának történeti 
vázlata. U. ott, 1866. — 18. Adatok a 
járványok oki viszonyaihoz, U. ott, 1868. 
(Értekezések a természettud. köréből. 
I. k. 18. sz.). — 19. Adatok a hagy-
máz oktanához. U. ott, 1868. (Értekezé-
sek a természettud. köréből I. 9.). — 
20. Az 1864—65. és 1867. hagymáz és 
1867-ki himlőjárvány a pestvárosi köz-
kórház és első fiókkórházában. U. ott, 
1868. Nyolcz táblás kimutatással és egy 
talajvízmérő rajzzal. — 21. Az 1866-ki 
choler ajárvány a sz. Rókus fiókkórház-
ban Pesten. 15 statiszt. táblás kimuta-
tással és Pest város térképével. — 22. Az 
orvos- és természettudományok legújabb-
kori haladása. A m. orvosok- és termé-
szetvizsgálók XVI. nagygyűlésén előadta. 
U. ott, 1873. (Különny. a m. orvosok 
és természetvizsgálók munkálataiból.) — 
23. Budapest főváros „Erzsébet"-hez 
czímzett aggápoldája- és kényszerdolog-
házában 1873. 74. és 75. évben ápolt 
betegekről szóló orvosi jelentés. U. ott, 
1873—75. Három füzet. — 24. A gróf 
Széchenyi István-keserüforrás Budán. 
Helyviszonyai, vegyi, élettani és gyógy-

tulajdonságai és alkalmazásának módja. 
Bpest, 1874. (Németül. U. ott, 1874.). — 
25. A hullák elégetéséről. Rajzokkal. 
U. ott, 1874. — 26. Tanulmány a régi zsi-
dók orvostanához. U. ott, 1875. (Érteke-
zések a természettudom, köréből V. 9.). •— 
27. Emlékbeszéd, melyet néhai dr. Grósz 
Fülöp és dr. Hermann Adolf volt kórházi 
főorvosok fölött arczképeik 1875. jún. 
13. a pesti izr. kórházban történt lelep-
lezése alkalmával tartott. U. ott, 1875. — 
28. Börtönügy. U. ott, 1879. — 29. Buda-
pest főváros jótékonysági intézetei és 
egyletei. U. o., 1879. — 30. Emlékbeszéd 
Kovács Sebestyén Endre felett. U. ott, 
1879. (Értekezések a természettud. köré-
ből. IX. 14.) — Szerkesztette az Első ma-
gyar Zsidó Naptárt és Évkönyvet 1848-ban 
Pesten; Szabó Józseffel a Magyar orvosok 
és természetvizsg. Marosvásárhelyt 1864. 
tartott X. nagygyűlésének történeti váz-
latát és Munkálatait; Pozsonyban Hanka 
Károlylyal és Rómer Flórissal ugyanazok 
XI. nagygyűlésének Munkálatait 1866. ; 
Rimaszombatban Batizfalvy Sámuellel a 
XII. nagygyűlés Munkálatait 1868.; Eger-
ben Kátai Gáborral és Montedegói Albert 
Ferenczczel a XIII. nagygyűlés Munká-
latait 1869. ; Fiúméban Poor Imrével a 
XIV. nagygyűlés Munkálatait 1870.; 
Aradon a XV. nagygyűlés Munkálatait 
1872. 

Magyarország és a Nagyvilág 1866. 4 1 . s z . 
a r c z k . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pesti Napló 
1880. 102. s z . — Pesti Hirlap 1880 . ; 14. s z . ( J u -
b i l e u m a ) . — A budapesti kir. orvosegylet Év-
könyve. B p e s t , 1880. X X X I . 1. — Ország-Világ 

1881. 423 . 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e é s B i -
bliogr. — Egyetértés 1885. 138. sz. (Nekr.). — 
Akadémiai Almanach 1887 . 332 . 1. — Batizfalvy 
Sámuel, Emlékbeszéd dr. Muraközi Rózsay 
József felett. Bpest, 1889.— Kiszlingstein Köny-
v é s z e t e . — Századunk névváltoztatásai.Bpest, 
1895. 194. 1. 

Rózsay Rezső, m. kir. erdőrendező. 
— Czikkei az Erdészeti Lapokban (1880. 
A rigók birói elítéltetésének kérdéséhez, 
Néhány szó a harkályok érdekében, 
1882. A magyar erdők egy újabban fel-

41. it sajtó alá adatott 190G. október 28. 
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fedezett ellensége, 1883. Az ákáczcseme-
ték egy újabban felfedezett ellensége). 

Daday Jenă, A m a g y a r á l l a t t a n i i r o d a l o m 
ismertetése. Bpest, 1882. I. 119. h, II. 108-, 
122. h. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányaiból. 

Rózsek János, nyug. tanfelügyelő, 
gráczi származású; 1852. szept. 6. nevez-
tetett ki a beszterczebányai kir. kath. 
főgymnasiumhoz a philologiai tanszékre 
helyettes tanárnak ; tanította szaktárgyán 
kívül a francziát mint rendkívüli tárgyat. 
1854. júl. 17. Nagyszebenbe helyeztetett 
át, hol élete nagyrészét töltötte. Jelenleg 
mint nyug. országos tanfelügyelő Grácz-
ban él. — Munkái: 1. Janus. Kalender 
für Studierende an Gymnasien und Real-
schulen von Alexander Roscius . . . 
1859. és 1860-ra. (Két évfolyam). — 2. 
Kurze Chrestomathie aus lateinischen 
Dichtern. Hermannstadt, 1860. (Átdolg. 
kiadás. U. ott, 1862., 4. kiadás, U. ott, 
1878. Magyarul Simon Péter adta ki 
magyar jegyzetekkel ellátva; ruménul 
Balázsfalván jelent meg 1878-ban.) 

Petrik B i b l i o g r . — A beszterczebanyai kir, 
kath. fögtjmnasium Értesítője 1895 . 258 , 1. 
(Lévay István). 

Rozsnyai Dávid, erdélyi udvari tör-
ténetíró és török tolmács, született 
1641-ben hihetőleg Marosvásárhelyt ne-
mes szülőktől. Gyermekéveiről csak any-
nyit tudunk, hogy gondos neveltetésben 
kellett részesülnie ; mert fennmaradt köl-
teményei nagy olvasottságra mutatnak, 
írása a metszéssel vetekszik, a latin nyel-
vet teljesen bírta, annyira, hogy ha nem 
ékesen is, de hibátlanul fogalmazott s a 
classikai irodalomban jártas volt, sőt 
munkáit a classikusokból vett mondatok-
kal czifrázta. Nővére Yeresmarty Gáspár 
marosvásárhelyi professorhoz és 1655-től 
paphoz ment férjhez, ki utóbb 1661-ben 
már mint kolozsvári pap, ref. püspökké 
lett. Ez évben R. is szárnyára kelt, meg-
számlálta kész pénzét, mely nem volt 
egészen 300 forint, s ingóságait s írni 

I d . S z i n n y e i .T., Maeyar í r ók XI 

kezdé regestrumos könyvét, melybe uta-
zásait s jövedelmeit jegyezgette. 1663 ele-
jén Segesvárra ment, hol akkor az udvar 
tartózkodott; itt megfogadták török deák-
nak, azaz tolmácsnak és meghagyták 
neki, hogy az adó levitelével megbízott 
főkövethez Daczó Jánoshoz csatlakozzék. 
R. még ekkor nem tudott törökül. Neki 
tehát az volt a feladata, hogy mindaddig, 
míg a nyelvet sajátjává nem teszi, ott 
tartózkodjék az erdélyi követségnél. Hal-
ier Gábor 1662. júniustól Temesvárott 
Ali szerdárnál tartózkodott mint főkövet. 
Daczó kíséretével 1663. máj. ért oda. 
Halier beteges volt és az ifjú Rozsnyait 
tüstént alkalmazta. A szerdár az erdélyi 
követséggel megindult Nándor-Fehérvárra, 
onnét Eszékre a nagyvezér elé; itt a 
szultán főtolmácsa Ponajot Nikasius mellé 
rendeltetett, ki nyomban török ruhába 
öltöztette őt és ígéretet tett neki, hogy 
törökül fogja taníttatni; de Halier mel-
lett is el volt foglalva, s azon számadá-
sokat és felterjesztéseket, melyekkel az 
1657. sarczból fenmaradt 200 ezer tallér 
elengedését kérték, ő vele fogalmaztatta, 
„őtet jártatá az ország instructióival a 
ministerekhez könyörgeni". R. folytono-
san a török táborban tartózkodott és azt 
az év végén követte Nándor-Fehérvárra 
is ; szorgalmasan tanult törökül és a di-
váni írás tanulásához is hozzá fogott. 
1665. június 8-án a táborral Drinápolyba 
indult, szept. 30. pedig Konstantinápolyba 
érkezett. R. államügyekkel is foglalkozott. 
Apafi a magyarországi Zólyomi-féle ügyet 
is szorgalmazta R. által a portán. 1668-ban 
már beállították a tolmácsi hivatalba, 
alig 300 frtot tevő fizetéssel. 1670. már-
czius haza érkezett és őszszel Rhédei 
Ferencz követségével újra visszament 
Konstantinápolyba. R. még azon évben 
visszatért Erdélybe, hol azon gyanúba 
esett, hogy Zólyomi által megveszte-
gettette magát; ezért 1671-ben az adót 
vivő követséggel nem ment a por-
tára. 1672-ben a szultán Lengyelországot 

42 
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haddal támadta meg. Apafi felszólítást 
vett a táborból, hogy 600 szekér gabo-
nával segélje hadát. A követségnek, mely 
a gabonát Kaminetzbe szállítá, R. volt a 
tolmácsa. Útközben ellopták pénzét, utóbb 
lovait is, melyekért a fejedelem 200 tal-
lér kárpótlást küldött neki. Midőn már 
visszatérő útban volt, vette a fejedelem 
parancsát, hogy az adót Drinápolyba 
vivő követséghez csatlakozzék. 1673-ban 
az erdélyi végvárak megvizsgálására ki-
küldött török bizottsághoz csatlakozott, 
és a magyar bizottságnak ő is tagja volt 
a őt küldték a portára, hogy ott ked-
vező választ eszközöljön. 1674-ben meg-
újulván a török háború a lengyelek ellen, 
R. újólag 600 szekér élést szállított a 
szultán táborába. R. működéséről a tör-
téneti adatok e ponton túl nyomot vesz-
tenek. Azonban bizonyos, hogy mint 
tolmács tovább is szolgált, csaknem 
minden évből maradtak fen török leve-
lek, melyeket ő fordított le. Valószínű, 
hogy a bekövetkezett zivataros időkben 
a portán is több ízben megfordult, de 
bizonyos, hogy állandó tartózkodása az 
udvarnál volt. Benkő szerint szolgálata 
1679-ig tartott. Azonban 1687-ig számos 
török levél van az Erdélyi múzeumban 
olyan, melyeknek hátlapjára ő jegyezte 
fel a fordítást; ez bizonyítja, hogy foly-
tonosan alkalmazva volt, sőt ez idő alatt 
egy ízben 1683-ban Szamosujvárott rab-
ságot is szenvedett, midőn a Humajon 
Name cz. török munkát (elbeszéléseket) 
magyarra fordította. Szolgálataiért kevés 
jutalmat kapott. Tanulása alatt a kor-
mány évenként száz aranynyal (azaz 
kétszáz tallérral) jutalmazta. 1669-től, 
mint az udvarnál alkalmazott tolmács 
rendes fizetést húzott, de portai útja min-
dig különös díjazásban részesült. 1673-tól 
száz arany fizetése állandósítatott. Végre 
1711. máj. 20. ifjú Apafi Mihály Ruso-
ron (Kővár vidékén) egy rész jószágot ado-
mányozott neki. Azonban örökölt és szer-
zett birtokai voltak Marosvásárhelyt, Nyá-

rádtőn, Remetén, Jedden és Maros-Járán ; 
ezeken kívül pénze is volt kiadva ka-
matra, mely több ezer forintra rúgott. 
R. Itinerariuma,'végén fia Sámuel felszám-
iálja atyjának birtok-leveleit s contrac-
tusait, melyek összesen 13 fasciculusban 
voltak. Midőn török deákságának vége 
lett, nagy történeti munkáját Erdély ko-
rábbi történeteiről több példányban le-
másolgatta, sőt latin nyelvre is lefordítá 
s egyik-másik erdélyi főúrnak felajánl-
gatá. A Rákóczy-szabadságharcz idejében 
1705-ben ennek táborába hivatott, s a 
törökökhöz küldött levelek fordításával 
bízták meg. Ezen mozgalmas időkben a 
görgényi ostromoltatást is kiállotta s nem 
nyervén fizetést, 1712-ben az országgyű-
léshez folyamodott, hogy tetemes res-
tantiái fejében birtokokkal adományoz-
tassék meg. (Közölve Kolozsvári Nagy 
Naptár 1865. 80. 1.). Különben R.-nak ez 
időben szépen jövedelmezett munkáinak 
másolgatása is, melyeket maga nagy 
gonddal készített, latin mondatokkal, latin 
versekkel látott el s gonddal rajzolt kezdő 
betűkkel czifrázott fel. Meghalt 1718. 
márcz. 4. Fogarason 77 éves korában, 
egy leányt és két fiút hagyva maga 
után. — Latin végrendelete 1691-ből (ko-
lozsvári N. Naptár 1867. 46. 1.), a Tört. 
Tárban (1882. Egy ismeretlen követjelen-
tése). — Kéziratban a m. n. múzeum-
ban : Horologium Turcicum et speculum 
continuum de rebus in orbe externis et 
internis cz. a híres ind mesegyűjtemény-
nek a Pancsatantranak első magyar át-
dolgozása törökből. (Ism. Beöthy Zsolt, 
Szép prózai elbeszélés I. 103. 1.. Száza-
dok 1886. 801. 1. és Irodalomtörténeti 
Közlemények 1906. 174. 1.). — Munkája: 
Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák, 
történeti maradványai. Összeszedte s jegy-
zetekkel és oklevéltárral kisérve kiadta 
Szilágyi Sándor, Pest, 1867. (Monumenta 
Hungáriáé Historica. Magyar történelmi 
Emlékek. II. osztály. írók VIII. kötet. 
I. Történeti dolgok I. Ferdinándtól I. 
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Leopoldig, II. Napló 1660—1670., III. Ön-
életrajz 1663. és 1699—1673-ról, IV. Apafi 
Mihály Érsekújvár alá menetele 1663. 
megjelent a kolozsvári Hon és Külföld 
1842. 8—10-ik évfolyamában, de csonkán, 
V. Szolgálatok lajstroma. Töredék 1667-ki 
novemberről, VI. Folyamodványa Regia 
Deputatióhoz 1712., VII. Napló 1705-ről. 
Függelékül: Rozsnyaira vonatkozó vagy 
az ő munkáit kiegészítő oklevelek. Ism. 
Budapesti Szemle Uj F. XIV. 1869. 318. L). 

Horányi, M e m o r i a I I I . 416 . 1. — Magyar 
Könyvház 1895 . V I I . 284 . 1 . — Ka tona, H i s t ó r i a 
Critica XXXVI. 757. 1. — Felsömagyarországi 
Minerva 1 8 2 5 . 6 0 . 1. — Arpadia. P e s t , 1 8 3 3 . I . 

290. 1. — Hon és Külföld 1842. 190. 1. ( M a g y a r 
nyelven levő erdélyi históriai kéziratok). — 
Mikó Imre. T ö r t é n e l m i A d a t o k II . 312. 1. — 
JJj M. Múzeum 1853 . I . 233 . 1. — Budapesti 
Szemle 1 8 5 8 . 2 3 3 . , 4 1 8 . 1. — Toldy Ferencz. M a -
gyar nemzeti irodalom története. Pest, 1865. 
8 1 . 1. — Budapesti Közlöny 1868 . 2 0 . , 2 1 . SZ. 
( S z i l á g y i S. ) . — Századok 1868. 345. 1., 1872 
56., 197. 1. (Versei). — Figyelő VI. 1879. 202. 
1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Szinnyei Reper-
tóriuma. Bpest, 1885. II . kötet. — Beöthy 
Zsolt, A szépprózai elbeszélés. Bpest, 1886. 
103-109 , 215. 1. és Képes Irodalomtörténete. 
Bpest, 1899. 1. 342. 1. (Angyal Dávid) .— Iro-
dalomtörténeti Közlemények 1892 . 70. 1. ( B a l -
l a g i A l a d á r ) . — Pallas Nagy Lexicona X I V . 
£88. 1. — Perényi József, Rozsnyay Dávid. 
K o l o z s v á r , 1895. — Szász Béla, M a r o s v á s á r -

hely irodalmi múltjából. Maros-Vásárhely, 
1905. 17. 1. 

Rozsnyai Kálmán, gyógyszerész, szül. 
1869-ben Zombán (Tolnám.); a főreál-
iskola befejeztével a gyógyszerészi pályára 
lépett és 1892-ben a kolozsvári egyete-
men elnyerte a diplomát; atyjának, R. 
Mátyásnak halála (1895) után a gyógy-
szertár vezetését Aradon átvette. Az ev. 
reform, egyház tanácsosa. — «A szak-
és szépirodalomban is sikerrel műkö-
dött», írja életrajzírója.—A Gyógyszerészi 
Hetilap munkatársa. 

Radá Károly, Arad sz. kir. város törvény-
hatósági bizottsági tagjainak Almanachja. 
Arad, 1904. 160. 1. arczk. 

Rozsnyay Kálmán, hírlapíró, Würben-
thali van der Hoschke m. államvasuti 

vállalkozó és marosjárai Rozsnyay Katalin 
fia, szül. 1872. jún. 22. Aradon; tanul-
mányait u. ott és Lippán végezte. 1889-ben 
mint jeles rajzoló Munkácsy tanácsára 
az országos mintarajziskola növendéke 
lett; színvaksága miatt azonban pályát 
kellett változtatnia. A színi pályára lépett; 
az országos színi akadémia, majd a 
Rákosi Szidi iskolája látogatása után 
Aradra, később a budai Kisfaludy-szinház-
hoz szegődött. 1897. jún. 1-től Aradon 
a Réthy Lipót és fia kiadásában megjelent 
Alföld segédszerkesztője és színi kritikusa 
volt a lap megszűntéig, decz. . 31-ig. 
1898. decz. Londonba költözött. Családi 
nevét 1899-ben Rozsnyaira változtatta. 
1905. decz. 24. Pesten házasságra lépett 
Prielle Kornélia nyug. színésznővel, ki 
1906-ban meghalt. R. jelenleg Budapesten 
lakik. — R. első irodalmi dolgozata: 
Andrea regéje cz. tárczája 1890-ben jelent 
meg az Aradi Közlönyben ; szépirodalmi 
és művészeti czikkeket írt az Alföld, Aradi 
Közlöny, Arad és Vidéke, Ellenzék, 
Kolozsvár, Szatmár és a M. Nők Lapjába 
(Beksicsné szerk. alatt); rendes munka-
társa a M. Hirlap, Új Idők és a M. Ipar-
művészetnek ; írt még a Magazin of Art, 
Studio, Artist és a Poster cz. angol művé-
szeti lapokba, leginkább a magyar művé-
szetről . . . Czikkei a M. Iparművészet-
ben (1900. Walter Crane, 1903. Ex libris, 
1904. Újabb magyar ex librisek); A Nap-
ban (1905. 165. sz. Prielle Kornélia leve-
les ládájából.) — Munkája : Emlékek 
írta Sidney Carton. Bpest, 1904. (Ism. 
Vasárnapi Újság 37. sz.) 

M. Hirlap 1 9 0 5 . 3 2 5 . SZ . — Képes Családi 

Lapok 1905. 3 0 . , 31 . SZ. — Budapesti Hirlap 

1905. 358. sz. és önéletrajzi adatok. 

Rozsnyay Mátyás (marosjárai), gyógy-
szerész, R. Mátyás főbiró és Wirtzfeld 
Eszter fia, szül. 1833. máj. 14. Szabad-
szálláson ; iskoláit Kecskeméten bevégez-
vén, a bécsújhelyi katonai akadémia 
növendéke lett; innét azonban 1848-ban 
kilépett és a gyógyszerészi pályára ment; 

42* 
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az egyetemi tanulmányokat Pesten és 
Bécsben végezte. Miután oklevelet nyert, 
mint a szabadszállási gyógyszertárnak 
kezelője, laboratóriumában búvárkodva 
a-chemiát tanulmányozta. Ügyes sakkozó 
volt; a Vasárnapi Újságban 1859. (26. 
sz.) írt felszólalása következtében hozták 
be a nevezett lapba a rendes sakkrovatot. 
A 60-as években gyógyszerész lett Zom-
bán (Tolnám.) és itt nagy buzgósággal 
fogott annak a kérdésnek megoldásához, 
melyet a m. orvosok és természetvizs-
gálók XII. és XIII. nagygyűlése pályá-
zatul tűzött ki, hogy a chinint gyerme-
keknek is adagolni lehessen. A fiumei 
(XIV.) nagygyűlésen a pályadíjat R. nyerte 
el, de találmányából nem csinált titkot, 
hanem díjtalan ul a közegészségnek engedte 
azt át. E készítmény Chininum tannicum 
insipidum Rozsnyay néven a magyar 
gyógyszerkönyvben hivatalos és kiválóan 
alkalmas sajátságánál fogva, mint chinin-
czukorka és chinin-csokoládé, úgyszól-
ván az egész világon el van terjedve. 
1874-ben megvette az aradi Szarka-féle 
gyógyszertárt és azóta mint gyógyszerész 
működött Aradon, hol 1895. auguszt. 5. 
meghalt. A gyógyszerészek közgyűlésén 
1896. jún. 25. Schédy Sándor tartott 
fölötte emlékbeszédet. — Természettudo-
mányi és gyógyszerészvegyészeti czikke-
ket írt a Reformba, a Pompéry-féle 
Magyarországba, továbbá rendes dolgozó-
társa volt a Gyógyszerészeti Hetilapnak, 
a Pharmaceutische Zentralhallenak és 
Industrie Blätternek. Czikkei a Vasár-
napi Újságban (1859. 26. sz. A sakkjáték 
rendes műszavai); a a Gyógyszerészi 
Hetilapban (1868. Tanulmány a chinin 
és chininoid vegyi és gyógyászati viszo-
nyai fölött, 1869. A kinalt, chinint mi-
képen lehetne úgy elkészíteni, hogy az 
keserű ízét veszítvén és hatályosságát 
megtartván, gyermekeknek is könnyen 
adagolható legyen, 1871. Vegyvizsgálati 
jegyzőkönyv, 1872. A górcső a gyógy-
szerészetben sat.); a Gyógyászatban 

(1868. a két előbbeni czikk); a M. orvo-
sok és természetvizsgálók Munkálataiban 
(XIII. 1869. A chinin és chinoidin közötti 
viszony vegyészeti és gyógyászati tekin-
tetben, XIV. 1869. A kinalt mikép lehet 
úgy elkészíteni . . . ., A fényképészet 
legújabb haladásáról, XV. 1872. A rob-
banó és öldöklő szerekről, XVI. 1873. 
A babona a természettudományokban); 
a Természettudományi Közlönyben (1886. 
A gyógyító borokról, 1892. A ferocalium 
tartari kristályosításáról); a Kölcsey-
egyesület Évkönyvében (1887. Az arany-
csinálásról); az Aradi Közlönyben (1889. 
108. sz. Az első magyar ideiglenes iskola 
1848-ban); a Borászati Lapoknak is 
munkatársa volt (1883—84., 1886). — 
Munkái: 1. A sakkjátéli elemei. Vezér-
fonal a sakkjáték megtanulására. Lange 
M. után. Kezdők számára. Pest, 1860. 
— 2. Studien über die qualitative und 
quantitative chemische Analyse der 
China-Alcaloide mit Hilfe des Mikroskops 
und Polarisators. Übersetzt aus dem 
ungarischen Originale. Arad, 1878. — 3. 
Négy új találmányról. U. ott, 1882. 
(Különnyomat a Köicsey-egyesület Év-
könyvéből). 

Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 
I I I . 81 . 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszling-

stein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Vjság 1 8 9 5 . 

3 2 . SZ. ( N e k r . ) — Pallas ISayy Lexikona X I V . 

7 2 4 . 1. — Gyógyszerészi Hetilap 1 8 9 6 . 2 9 . S Z . 

(Schédy Sándor) és a m. n. múzeumi k ö n y v -
tár példányairól és gyászjelentés. 

Rozsnyai Pál, 1848—1849. honvéd-
huszár főhadnagy; a «szabadságharcz 
után, írja, az osztrákok közbakává degra-
dálták ; «ez fájt neki legjobban, de ez 
csak kamatja volt annak, a mit a német-
nek adott». Meghalt 1893. jún. Szabad-
szálláson 70. évében. — Naplót í r t ; 
ebből mutatványt közöl az 1848. esemé-
nyekről, midőn nyolczadmagával Prágá-
ból hazaszökött, a Budapesti Hirlap 1893. 
168. sz. 

Budapesti Hirlap 1 8 9 3 . 168 . SZ. 
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Rozsnyay Sámuel, ág. ev. lelkész, szül. 
a XVIII, század végén Zólyom megyében; 
tanult a pozsonyi akadémián, hol Dan-
kovszky volt a görög nyelv és Palkovics 
a cseh nyelv tanára; utóbbi tanárának 
buzdítására már korán kezdte a görög-
ből csehre fordításait. Theologiai tanul-
mányok végett 1811-ben Németországba 
ment és a tübingai egyetemre iratkozott 
be. 1812. decz. a beszterczebányai ág. 
ev. egyházi convent meghívta az iskola 
igazgatójának és a latin nyelv tanárának. 
1813. szept. lelkészszé avatták és átvette 
a micsini egyház vezetését; 1815-ben a 
beszterczebányai egyház lelkésze lett, hol 
nem sok ideig működött, mert máj. 7. 
történt beavatása után még azon év nov. 
14—15. éjjel meghalt. — Munkája : Tisne 
Anakreontowy z rečkého preložené. S 
pŕidavkemnékterých giných básni ŕeckýcb. 
Prága. 1812. (Anakreon dalai, más görög 
dalokkal együtt: Sappho, Mimnermus, 
Tyrtaeus. R. volt az első, ki Anakreon 
dalait tótra fordította). — Tót fordításai-
ból megjelentek még a Hromadko János 
bécsi Prwotiny pekných umeni 1815. 
munkájában: Krasickinak Igor hadjárata 
cz. komikai eposza első nyolcz éneke; 
a Kvétyben (1834. Homer Békaegér-
harcza); a Palkovics által kiadott Tyden-
nik hetilapban (1816—18. azllias 22 éneke 
és Theokrit idylljei: Cyklopsok és a ha-
lászok). — Kéziratban maradtak: Kis-
faludy Károly meséi, Anakreon énekei, 
Pindar és Sappho ódai, Homer Iliása 
és Odysseája, szintén tót fordításban. 

Erneuerte vaterländische Blätter f ü r d e n 
österr. Kaiserstaat. Wien 181G. 107. 1. — 
Jungmann Jos., Historie literatúry české. 
Prága, 1849. 621. 1. — Petrik Bibliogr. IV. 
10. 1. — Ylček Jaroslav, Dejiny Literatúry 
Slovenskey. Turóez-Szt-Márton, 1890. 30., 
267. 1. 

Rozsondai János, ág. ev. lelkész Hal-
mágyon, előbb apáczai iskolaigazgató 
volt. — Munkája: A—B— C és Olvasó-
könyv. A falusi oskolák számára. Harma-
dik kiadás új rendbe szedve és némely 

szükséges dolgokat hozzáadva. Brassó, 
1836. (Bölöni Mihály 1820-ban Brassóban 
kiadott munkája). 

Gross, Julius Kronstädter Drucke. Kron-
stadt, 1886. 94. 1. — Petrik Bibliogr. I. 334. 1. 

Rozsondai János, néptanító. — Mun-
kája: 1. Ungarisches Sprachbuch für 
Volksschulen mit deutscher Unterrichts-
sprache. Hermannstadt, 1883—84. Két 
rész (I. 3. bőv. kiadás. U. ott, 1885., 
II. 2. bőv. kiadás. U. ott. 1886.). — Szer-
kesztette a Közérdekű erdélyi Népnaptárt. 
(Fogaras, 1899). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Rozsondai Károly, ág. ev. lelkész, 
Zajzonban. — Munkája: Szívből szívhez..., 
1902. (Verskötet. A kötet jövedelmét a 
szerző a jeles csángó poéta Zajzoni-Rab 
István emlékszobrára szánta). 

Vasárnapi Újság 1902. 29 . SZ. ( I s m . ) — Pesti 

Hirlap 1892 . 3 0 . SZ. 

Rozsos István, községi iskolai tanító, 
a gazdasági egylet tagja Nagybányán. — 
Munkája: Méhészkecljünk, de okosan. 
Értekezés a méhészetről. Gazdasági fel-
olvasás. Nagybánya, 1899. 

Pataki Béla, M é h é s z e t i Z s e b k ö n y v 1905. 
63. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Rozsos Pál. L. Bosos. 
Rozvány G-yörgy, volt városi főbiró, 

atyja R. József, kereskedő, édesanyja 
Krisztián Perszida, mindketten Maczedo-
niából a XVII. század végén beszárma-
zott Rozomilett nevű görög kereskedő 
család ivadékai), szül. 1819. ápr, 21. 
Nagyszalontán (Biharm.) ; a rendes tan-
tárgyakon kívül, atyja nyelvekre, zene- és 
rajzra is taníttatta; a görög nyelv tanu-
lása végett Békésre küldték ; innét más-
fél év múlva Aradon kezdette meg a 
gymnasiumi osztályok tanulását, folytatta 
Nagyváradon és bevégezte Temesvárt; 
a felsőbb iskolákat Késmárkon, a jogot 
1838-ban Debreczenben végezte be. Arany 
Jánossal korán megismerkedett és jó ba-
rátja lett, t. i. atyja, midőn Arany a 
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színészetről hazajött és nem tudott meg-
küzdeni a nagy szükséggel, magához fo-
gadta és Erzsébet leánya tanítását bízta 
reá. Az 1839. országgyűlésre Beöthy 
Ödön magával vitte Rozványt Pozsonyba, 
hol egyike volt az országgyűlési tudósí-
tások szerkesztőinek. Beöthy őt küldte 
Kufsteinba is, hogy hozza haza Lovassy 
Lászlót. 1840. decz. 19. tette le Pesten 
az ügyvédi vizsgát. Fiatal kora miatt 
ügyvédi irodát nem nyitott, hanem Nákó 
János marienfeldi bánáti uradalmában 
aktuáriusságot vállalt, hol német nyelven 
hat évig vezette az irodát. 1844-ben 
Nagy Ignácznak ez időben közkedvességű 
vígjátékát a Tisztújítást, Bánát-Komló-
son, Nákó Jánosnak akkor épült udvari 
színházában, műkedvelőkkel legnagyobb 
részt oláh és német közönség előtt elő-
adatta magyarul (ez volt az első magyar 
színi előadás a Bánátban). Minthogy hi-
vatalos helyisége hátrányos volt egész-
ségére, lemondott állásáról és visszaköl-
tözött szülővárosába, hol ügyvédi irodát 
nyitott. Az 1848. önvédelmi harcz őt is 
fegyverbe szólította s mint biharmegyei 
gyalog nemzetőr részt vett a perlaszi, 
1849-ben pedig mint lovasnemzetőri had-
nagy a piskii csatában. Többször alkal-
mazták futárként, így febr. 7. Bem általa 
küldte Déváról jelentését Hrabovszkyhoz 
Aradra. Szeben bevétele után Bem di-
csérő elismeréssel bocsátotta haza a 
bihari lovas nemzetőri osztályt, köztük 
R. szakaszát is ; ezek máj. 1. érkeztek 
Nagyváradra. Ezen osztály tisztjei rang-
juk megtartásával beosztattak a rendes 
honvédek közé. R. főhadnagyi minőség-
ben a honvéd vadász ezredhez Ormai 
Norbert ezredes hadsegédéül neveztetett 
ki. A hivatalos Közlöny nevét Rozvagyi-
nak írta s ennek köszönhette, hogy ügy-
védi gyakorlatát az absolut kormány alatt 
sem veszítette el és 1859-ben cs. kir. köz-
jegyzőnek Nagy-Szalontára neveztetett ki. 
1860-ban az absolut kormány által léte-
sített közjegyzőség megszűnvén, R. az 

ügyvédi gyakorlattal is fölhagyott és Nagy-
szalonta monographiájához gyűjtötte az 
anyagot. 1867-ben a nagyszalontai lakos-
ság egyhangúlag főbirájának választotta, 
így a következő évben is; de már 1869-ben 
ezen tisztségéről is lemondott; azonban 
ezután is részt vett a város közügyeiben. 
Nagy érdeme volt a nagyszalontai Arany-
múzeum létrehozásában és buzgó igaz-
gatója volt a gazdák malmának. Végren-
deletében keleti görög vallású létére száz 
koronát hagyott a református egyháznak. 
Meghalt 1902. máj. 31. Nagy-Szalontán. — 
A Vasárnapi Újságba saját rajzaival ki-
sérve küldött be czikkeket névtelenül 
(Tolnai János, a párisi világkiállításra 
szalontai sertésekkel felküldött kanász, 
jelmezöltözetében, melyet a külföldi lapok 
is átvettek, 1863. 36. sz. Talált régi pén-
zek, Szathmáry István volt honvéd fő-
hadnagy, a nagyszalontai csizmadia mes-
ter) ; a Honban (1873. 278. sz.); a Száza-
dokban (1895. Czigányaink történetéhez); 
a Hunyadmegyei Tört. és régészeti egylet 
Évkönyvében (XIII. A piskii csata előzmé-
nyei) ; a nagyváradi Szabadságban (1887. 
4. sz. A piskii csatához készülődés előz-
ményei) ; a Pesti Naplóban (1899. 275. 
Apróságok Arany János életéből); a 
Szalontai Lapoknak is munkatársa volt; 
itt közölte több czikksorozatban Arany 
Jánosról írt följegyzéseit. — Munkái: 

1. Nagy-Szalonta mezőváros történelme 
(monographiája) tekintettel a derecskei 
uradalomhoz tartozó egykori hajdúköz-
ségek viszonyaira. Gyula 1870. (I. kötet, 
a II. kéziratban maradt. Ism. Budapesti 
Közlöny 47., 48. sz., Századok 1870., 
1889. M. Prot. Figyelmező 1870.). — 
2. Alleluja! Korrajz a magyar haza éle-
téből. Színmű 4 felv. B.-Gyula, 1876. — 
3. A piskii csatához készülődés részletei-
ből. Élmény. Nagyvárad, 1877. — Találmá-
nyok és ipar történelme, 3 czikk, felolv. a 
szalontai olvasó-egyletben ; a m. tudom. 
Akadémia levéltárában: levelei Arany 
Jánoshoz, Szalonta, 1861. márcz. 1. és 
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decz. 2. és „Rákóczy kesergője" cz. köl-
temény hangjegyekkel. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Hirlap 

1 8 9 4 . 2 0 5 . SZ. . 1 9 0 2 . 1 4 8 . , 1 5 2 . SZ. — Vasárnapi 

Újság 1902 . 2 3 . s z . ( N e k r . ) — Szalontai Lapok 

1902. 23., 24. sz. és önéletrajzi adatok. 

Röck János, orvosdoktor, palotai (Vesz-
prémin.) származású, uradalmi főorvos 
Palotán; később veszprémmegyei főorvos. 
Meghalt 1868. nov. 22. Szilas-Balbáson 
65. évében. — Czikkei a Zeitschrift für 
Natur- und Heilkundeban (1851. Über das 
Irrenhaus in Papa, 1852. Einige An-
deutungen über die orientalische Cholera, 
1859. Eine Epidemie unter dem Geflügel) ; 
az Orvosi Hetilapban (1857. Orvostörvény-
széki esetek, 1863. Törvényszéki vizsgálat 
bonyolódott mérgezési esetben, 1865. 
Adat a cholera gyógykezeléséhez). — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
venenis in genere et curandis intoxica-
tionibus. Pestini, 1830. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Röczey József, állami polgári iskolai 
igazgató Dobsinán (Gömörm.), hol 1902. 
jan. meghalt. — Munkája: Az orsz. 
polgári iskolai egyesületek 25 éves törté-
nete. Bpest, 1901. (Különnyomat a Pol-
gári Iskolai Közlönyből). 

Vasárnapi Újság 1902 . 5 . s z . ( N e k r . ) é s a m 

n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Röderth Ferencz Alajos, orvosdoktor, 
csehországi származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medico-practica. Morbus 
Brightii. Budae, 1843. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rödiger Lajos, főreáliskolai tanár volt 
Kecskeméten 1878—82-ig, hol az áb-
rázoló mértant és a mértani szerkesztés-
tant tanította. 1882. ápr. 26. hosszabb 
szabadságot kapott; a kolozsvári orvos-
természettudományi társaságnak is rendes 
tagja volt. — Czikke a kecskeméti főreál-
iskola Értesítőjében (1881. Néhány szó a 
mértani szerkesztéstan tanításáról). Fel-
olvasást tartott a Hulló csillagokról. — 
Készítette az «Al-Duna átnézeti térképe 

Belgrádtól Thurn-Severinig.» cz. térképet. 
(Ism. Földr. Közlemények 1884.). 

A kecskeméti főreáliskola Értesítője 1 8 8 2 . — 

Homyik József, Kecskeméti irók. Kecskemét, 
1901. 61. 1. 

Röeser Jakab. L. Röser. 
Römer György, ág. ev. lelkész, szül. 

1822. okt. 22. Fületelken (Kis-Küküllőm.); 
a segesvári theol.-pädag; intézet bevég-
zése után 1842—47-ben népiskolai igaz-
gatóvolt Szász-Nádason, 1847—54. lelkész 
Hundorfon (Kis-Küküllőm), 1854-től 1889. 
nov. 10. történt haláláig Czikmántoron 
volt lelkész. — Munkája: Geschichtliche 
Nachrichten über die evangelisch-säch-
sische Gemeinde Zuckmantel. Zur Erin-
nerung an die Jahresversammlung des 
Schässburger Zweigvereines der Gustav 
Adolf-Stiftung für Siebenbürgen in Zuck-
mantel am Fest Petri und Pauli 1876. 
Kronstadt. 

Trausch-Schulier, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I V . 
360. 1. 

Römer György, elemi iskolai főtanító 
Nagy-Szebenben. — Munkái: 1. Das 
Wichtigste aus der Wechselkunde. Lehr-
buch. Hermannstadt, 1901. — 2. Kurze 
Anleitung zur Einführung in die Praxis 
der Buchführung. U. ott, 1904. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Römer Gyula, polgári leányiskolái 
tanár, szül. 1848. ápr. 21. Brassóban; a 
főgymnasiumot szülővárosában 1866-ban 
végezte. Ezen évtől 1870-ig a bécsi, jenai 
és heidelbergi egyetemen természettudo-
mányokat és theologiai előadásokat hall-
gatott. Visszatérve, 1871. deczember 5. 
Brassóban a természettudományok taní-
tásával bízták meg az alsó reáliskolában. 
1872. aug. 27-től hasonló minőségben 
ugyanott a polgári leányiskolában mű-
ködik ; egyszersmind az ezzel egybekötött 
gyermek-leánykertészetet és könyvvitelt 
is tanítja. Szülővárosának majd minden 
egyletében tevékeny részt vesz ; neveze-
tesen a brassói férfi-dalárdának előbb 
jegyzője volt, majd másodelnöke, úgy az 
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erdélyi Kárpát-egyesület helyettes elnöke 
s brassói osztályának elnöke. — Czik-
kei a Verhandlungen und Mittheilungen 
des siebenbürgischen Vereins für Natur-
wissenschaftenben (Nagy-Szeben, 1878. 
Die Steinkohlengrube «Concordia» bei 
Wolkendorf. Geologische Skizze, 1879. 
Ist die Wölkendörfer «Concordiakohle» 
Braunkohle oder Steinkohle? Mittheilun-
gen über 5 im Sommer 1878 beobach-
tete, morphologisch interessante Abwei-
chungen von der normalen Entwickelung, 
1880. Die Lehre Darwins als Gegenstand 
wissenschaftlicher Forschung, 1882. Die 
Lehre Darwins als Gegenstand wissen-
schaftlichen und unwissenschaftlichen 
Streites, 1884. Beobachtungen an einer 
Wasserratte, Mäuse, Albinos, Beitrag zu 
einer Flora von Zaizon, 1885. Der Durch-
schlag in der Steinkohlengrube «Con-
cordia» bei Wolkendorf, Beiträge zur 
Flora von Vizakna bei Hermannstadt, 
1891. Über die Fortsetzung des von 
Michael Fusz begonnenen Herbarium 
normale Transsilvanicum, 1893. Ein Blatt 
der Erinnerung an Dr. Ferdinand Schur, 
ugyanez magyarul a M. Orvosok Munká-
lataiban XVI. köt.); a brassói gymnasium 
Programmjában (1876. Wesen und Be-
gründung der Lehre Darwins) ; a Jahr-
buch des siebenb. Karpatenvereinsben 
(Nagy-Szeben, II. Von Törzburg auf den 
Bucsecs, Die Besteigung des Königstein, 
III. Die Malaieschner Schlucht am Bu-
csecs, Vom Breazaer Pasz bis zur Vistea 
mare, IV. Der Hegyes-Hegy bei Hosszú-
falu, Durch die Krepatura auf den kleinen 
Königstein, Der Komlos, die Tannenhöhe 
bei Zaizon, Piliske tetője oder die Tart-
laer Koppe, Die Sattelburg und die Spitz-
burg bei S.-Reen, V. Über den Omu nach 
Sinaja, VI. Das Edelweisz, Der Hohe 
Rong und die Hohe Koppe, VII. Die 
Alpenrose, VIII. Der Csukás, IX. Die 
Mogura, Der Bucsoiu, Tetifoi und Gäh-
Stuhsz, Vom Predeal auf den Hohen-
stein, Vom Etwich auf die Schulerspitze, 

XIII. Die Gebirge des Burzenlandes, ma-
gyarul a Magyar orvosok Munkálataiban 
XXVI. 1892., XV. Durch die Malaiester 
Schlucht auf der Omu und durch das 
valea Cerbului nach Busteni-Azuga, XVI. 
Der Ceohlan, 2 rajzzal, XIX. 1899. Über 
die neuerschlossenen Bucsecshöhlen); a 
Zeitschrift für Pilzenfreundeban (Dresden, 
1885. Mittheilungen über in Siebenburgen 
als Volksspeise benützte Pilze, Linhard 
Georg, Ungarns Pilze); az Oesterr.-botan. 
Zeitschriftben (Wien, 1886. Ein Ring-
kampf zweier Wurzeln); a Mittheilungen 
der Sektion für Naturkunde des österr. 
Turisten-Klubban (Wien, 1891. Welcher 
Ackerehrenpreis kommt in Siebenbürgen 
vor) ; a Wiener illustrirte Gartenzeitung-
ban (1894. Über das Vorkommen der 
Königsblume in Siebenbürgen) ; a Natur 
und Hausban (Berlin, 1894. Die Blume 
und ihre Gäste); a Természettudományi 
Közlönyben (1892. Schur F. élete, A 
Bárczaság hegységei); az Europäische 
Wanderbilderben (Zürich, Das sieben-
bürgische Hochland Nr. 175., 176. Héjas-
falva-Brassó); a Deutsche Touristen-
zeitungban (Frankfurt a. M. 1884. Der 
Krähenstein in Siebenbürgen); az Alig. 
österr. Litteraturzeitungban (Wien, 1886. 
Michael Fusz). — Több zeneszerzeménye 
is van, melyek szintén megjelentek. — 
Munkái: 1. Über , Steinkohlen. Vortrag. 
Kronstadt, 1877. (Különny. a Kronstädter 
Zeitungból). — 2. Die Bedeutung des 
naturwissenschaftlichen Unterrichtes. U. 
ott, 1887. (Programm der Kronstädter 
ev. Mädchenschule.) — 3. Ein Märchen. 
U. ott., 1892. (Különnyomat.) — 4. Die 
Pflanzenwelt der «Zinne» und des «klei-
nen Hangesteines». U. ott, 1892. (Bei-
träge zu einer Monographie der k. freien 
Stadt Kronstadt. Abschnitt VI.) — 5. 
Prolog zur Eröffnung des Konzerthauses. 
U. ott, 1894. — 6. Transsilvania in 
Sammlung gemeinnütziger Vorträge. Prag, 
1895. (Ism. Korr. f. Lkde.) — 7. Aus 
der Pflanzenwelt der Burzenländer Berge 
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in Siebenbürgen. Mit 30 chromolitho-
graphischen Tafeln nach Aquarellskizzen 
von G. Lehmann. Wien, 1898. (Ism. Allg. 
bot. Zeitung, A Kert, Turisták Lapja stb.) 

Erdély 1 8 9 7 . 130 . 1. a r c z k é p . — Trausch-

Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n IV. 360. 1. 

Römer Károly, német szinész és sugó. 
— Munkái: 1. Ofner Theater-Taschen-
buch auf das Jahr 1828, Ofen. — 2. 
Theater-Almanach 1835. Pesth. (Wilhelmi 
Pállal együtt.) — 3. Eperieser Theater-
Almanach für das Jahr 1838. Eperjes. 

Petrik Bibliogr. 

Römer Károly, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1860. nov. 25. Czikmántoron 
(Kis-Küküllőm.); a gymnasiumot 1880-
ban Medgyesen végezte s azután Kolozs-
várt bölcseletet, Halléban, Berlinben és 
Jenában a theologiát s német philologiát 
tanult. 1888. jún. 15. nyert tanári okleve-
let és 1889-ben Medgyesen a főgymna-
siumban bölcselet és német nyelv taná-
rának alkalmazták. — Czikke a medgyesi 
ág. evang. fögymnasium Programmjában 
(1898. Das Drama in der neueren sieben-
bürgisch-sächsischen Literatur. Ism. Kor-
respondenz für Landeskunde XXI., Sie-
benb. d. Tagblatt 7544. és 7554. sz.) — 
Kirchner több költeményét megzenésí-
tette. 

Vajda Emil, N é v k ö n y v e 142 . 1. — Trausch-

Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n IV. 363. 1. 

Römer Lukács, ág. evang. lelkész, R. 
Márton földmívelő és Brenner Katalin 
fia, szül. 1663. Reminiscere vasárnapján 
(febr. 18.) Vidombákon (Brassó megye); 
1679-től a brassói gymnasiumban tanult 
két évig ; azután Halmágyra ment a ma-
gyar nyelv megtanulása végett; később 
pedig a nagy-enyedi ref. kollégiumba; 
innét három év múlva visszatért a brassói 
gymnasiumba, hogy Greissing Bálint elő-
adásait hallgassa. 1688-ban a wittenbergi 
egyetemre iratkozott be; néhány év múlva 
házi tanítói állást vállalt a Letman tá-
bornokné gyermekeinél Halléban, hol az 
egyetemet is látogatta. Hat évi távollét 

után visszatért Brassóba, hol 1704. jan. 
a gymnasium lectora lett és 1707. okt. 5. 
az ottani Bertalan-templom lelkészévé 
avattatott fel. 1707-ben Szász-Magyarosra, 
1719. szept. pedig Prázsmárra (Brassóm.) 
hívták meg lelkésznek, hol 1721. ápr. 30. 
meghalt. — Munkái: 1. Disputatio Theo-
logiae Biblicae, De Aeterna Redemtionis 
Oeconomia Ex 1. Pet 1.18.19. 20. Quam 
sub Praesidio . . . Jo. Deutschmanni . . . 
publice defendet Respondens . . . A o 
M.DG. LXXXIX. d. 22. Febr. Wittebergae. 
— 2. Den Allzufrühen doch höchst-
seligen Hintritt Des Weyland . . . Hn. 
Marci Manckisch, von Cronstadt aus 
Siebenbürgen . . . Als derselbe . . . seine 
Reise in sein geliebtes Vaterland antrat, 
. . . in Leipzig. . . im Jahr 1692. den 12. 
Maji dase lbs t . . . selig eingeschlaffen, 
Seines Alters 22. Jahr, 4 Monath 10. 
Tage, Darauff den 10. Novembris bey 
volckreicher und hochansehnlicher Ver-
sammlung zur Erden bestattet wurde, 
bejammerte. U. ott. — 3. Eridos Pomum. 
In Panegyrin. Prestantissimorum Viro-
rum. Studiosorum Academicorum. Pro-
jectum. Quod. Suae. Palladi a s s e r e t . . . 
Coronae, 1704. — Üdvözlő verseket í r t : 
Colossus . . . Wittebergae, 1688., Teutsch, 
Paulus, Dissertationem Theologicam . . . 
U. ott, 1688. és gyászverset: Thraeni 
Quos in Exequiis . . . Juvenis Dn Andreae 
Tar t l e r i . . . U. ott, 1688.cz. munkákban. 

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 . 118. 1. 
— Szabú-Hellebrant, Régi M. Könyvtár II. 
599., III. 2. rész 364., 422. 1. 

Römer-Neubner Meta, zenetanító Bras-
sóban. — Munkája: Quadratnoten. Ein 
neues vereinfachtes Notensystem. Mit 12 
verschiedenen, periodisch-wiederkehren-
den Notenbildern. Kronstadt, 1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Römisch Ferencz, szent-háromság-
rendi szerzetes tanuló Pozsonyban. — 
Munkája : Die allervollkommenste Schön-
heit das ist: Kurze Lobrede von der 
allerheiligsten Dreyfalltigheit, welche an 



1331 Rőnyi—Röschel 1332 

dessen hohen Festtag zu Pressburg vor-
gestellt wurde: da eine hochlöbl. engl. 
Erzbruderschaft erwähnten Ordens ihre 
Würdenswahl bestättiget. Pressburg, 1774. 

Petrik Bibliogr. 

Rőnyi József. — Czikke a Sürgönyben 
(1861. 290. szám. Üveggyártás története 
vonatkozással a hazai üvegiparra). 

A m. n. múzeumi hírlap-könyvtár példá-
nyából. 

Rőnyi Sándor, m. kir. főtörvényszéki 
ügyvéd és pesti váltójegyző, ki Kaill 
családi nevét 1848-ban változtatta Rőnyire. 
Meghalt 1876. szept. 6. Budapesten 54. 
évében. — Nyilt levelek Budapestről (M. 
Sajtó 1856. 104., 106. sz.). — Munkái: 
1. Ügyvédreform törvényjavaslatban elő-
terjesztve. Budapest, 1848. (Kaill Sándor 
névvel). — 2. Népszerű levelek tudomány-
reformot illetőleg. Minden gondolkodni 
és számítani tudó használatául.Pest, 1857. 
(Különny. a Reform 31., 33., 36., 41. és 
42. sz.-ból). — 3. Indokolt programm a 
magyar kérdés törvényes és praktikus 
megoldását illetőleg. U. ott, 1865. 

Petrik K ö n y v é s z e t e é s B i b l i o g r . — Századunk 
Névváltoztatásai, Bpest, 1895. 195. 1. és gyász-

jelentés. 

Rösch Frigyes, nyugal. főreáliskola! 
tanár, szül. 1832. jan. 8. Reutlingenben 
(Würtemberg); a főreáliskolát szülőváro-
sában, a műegyetemet négy évig Stutt-
gartban végezte. Reáliskolai tanár lett: 
működött Neuffen, Nürtingen és Esslingen 
városokban. 1853-ban Felső-Lövőre (Sop-
ronm.) nyert meghívást; itt 1857-ig reál-
iskolai tanár, 1858. és 1859-ben képző-
intézeti főnök volt; 1859-ben Sopronban 
főreáliskolai tanár lett. 1884-ben nyug-
díjaztatott. Rösch különösen a tornászat 
és tűzoltás terén szerzett érdemeket. 1887-
ben a koronás arany érdemkereszttel diszít-
tetett fel. Számos emberbaráti egyesület 
tagja, városi képviselő, evang. gyülekezeti 
presbyter sat. volt. 1906. okt. mint soproni 
tűzoltóparancsnok a Ferencz József-rend 
lovag-keresztjét kapta. — Czikke a felső-

lövői ev. gymn. Értesítőjében (1854. Der 
Anschauungs-Unterricht in der Geometrie. 
Werth der Auflösung von geometrischen 
Aufgaben und die Vereinigung derselben 
mit dem Anschauungs-Unterrichte). — 
Munkái: 1. Tűzoltók könyve. Sopron, 
1870. Fametszetű táblákkal. (Magyar és 
német szöveg). — 2 A tűzoltóság kisebb 
városokban, falukban és pusztákon. U. 
ott, 1878. Két táblával. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y -
vészete. — Ebenspanger János, A felsö- lövöi 
A. H. E . Tanitóképzö-intézet 50 éves fenn-
állása emlékére kiadott Dísz-Album. Békés. 
1895. 7. 1. fénnyom. arczk. — Független Ma-
gyarország 1906 . 1 6 5 4 . s z . 

Röschel János, bölcseleti és theol. dok-
tor, a wittenbergi egyetemen a bölcseleti 
kar tanára, szül. 1652. máj. 9. Sopronban, 
hol a gymnasiumot s bölcseleti tanulmá-
nyait végezte s 1672. máj. 3. a wittenbergi 
egyetemre iratkozott be, hol bölcseleti, 
philologiai, mennyiség- és természettani 
előadásokat hallgatott; később a theo-
logiai tudományokból is vizsgálatot tett 
és az egyetemen a bölcselet tanárának 
választatott. 1689-ben Sopronban rokonait 
meglátogatta ; ekkor az ág. ev. gyülekezet 
elöljárósága kérelmére az iskolák szerve-
zése tárgyában terjesztett elő javaslatot. 
Meghalt 1712. május 27. Wittenbergben. 
— Munkái: 1. De Zona Torrida, Prae-
side Michaele Walther o . . . d isputabi t . . . 
Wittebergae, 1678. — 2. Exercitationem 
Mathematicam De Proportione... placido 
Eruditorum examini submittunt Praeses... 
& Respondens Georgius Carponaides . . . 
U. ott, 1679. — 3. Ad Locum Plinii, ex 
Libr. II. Cap. XIII. Exercitatio Mathe-
matica De Admiranda Vi Refractionis 
CircaDefectus Lunae Horizontales,Quam... 
defendet Praeses... Respondente Nicolao 
Garleffo Cadovio. U. ott, 1681. — 4. 
Disputatio theologica de fidei Nicenae 
i. e. Articuli de Sacro-Sancta Trinitate. 
U. ott, 1714. — Ezeken kivül még 31 
munkáját és több alkalmi költeményét so-
rolják fel Szabó-Hellebrant 1686—1709-ig 
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Czvittinger, Specimen. Francofurtiei Lipsiae, 
1711. 320. 1. —Jöcher, Gelehrten-Lexinon III. 
2171. h . — Horányi, M e m o r i a I I I . 182. 1. — 
Epicedia Viri Joan. Roeschel. Vitebergae, 
(1712). — Katona, História Critica XXXVII. 
699. 1. — Bartholomaeides, Memoriae Unga-
r o r u m 174. 1. — Műllner illatyás, A s o p r o n i 
ev. fötanoda története. Sopron, 1857. 50. 1. 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Uj 31. Athenás 583 . 

1. — Szabó-Hellebrant, Regi M. Könyvtár III. 
2, rész. 

Röser Jakab, bölcseleti doktor, ág. ev. 
gymnasiumi igazgató, később superinten-
dens, született 1641. szept. 21. Sonders-
hausenben, tanult Jenában s Giessenben; 
nagyobb utazást tett a német tartomá-
nyokban, Hollandiában, Livlandban, 
Svéd- és Dánországban; ezután három 
évig Würtenbergben tartózkodott. 1668-
ban Lazius Ádám helyére az eperjesi 
kollégiumhoz hívták meg tanárnak, s ő e 
meghívást elfogadta ; onnét 1670-ben 
Lőcsére ment iskolaigazgatónak. 1672-ben 
száműzetett és egy ideig Wittenbergben 
tartózkodott, hol bölcseleti doktorrá avat-
ták. Ugyanazon évben Quedlingburgban 
lelkésznek választották, 1685-ben pedig 
superintendensnek ugyanott.Meghalt 1689. 
nov. 6. — Munkái: 1. Ad Actum Ora-
torivm. Quem In... Evangelicorum Gym-
nasio Eperiessiensi, Ad III. Nonarum 
Aug. An. M.DC.LXIX. . . . Studiosi . . . 
exhibebunt, Gratioso suo Accessu con-
decorandum Per Illustres Status Evan-
gelicos . . . invitat. Leutschoviae. — 2. 
Disputatio Historica Prima de Trans-
l a t i on Imperii Assyriaci seu Babylonici 
ad persas, Athenaeo Eperiesiensi Habita. 
Praeside... Respondente Davide Zaunero... 
An. M.DC.LXX. U. ott. — 3. Quod felix 
faustumq. sit! Jvnivm Brutum Julii Cae-
saris Clementiae Documentum Actv Ora-
torio in Jurediciali Examini Solenni colo-
phonem imposituro Classis Rhetoricae... 
Studiosi ad Diem 4. Oct. 1670. In Audi-
torio Majori Illustris Athenaei Eperies-
sinensis exhibituri,. . . ad dictum Actum 
condecorandum invitant Per . . . U. ott. 
— 4. Poliarchvm Lubricae Fortunáé 

Documentum in Pyladei Amoris Monu-
mentum, Festa Idalia Achatae sui Vir 
Excell . . . Johannis Schwartzii . . . cum 
Lectissima Virgine . . . Anna Barbara . . . 
Georgii Kotten, . . . filia, Exhilaratarum 
Ipso solennitatum Nuptialium die, Idibus 
Januarij M.DC.LXXI. consecrabat. U. ott. 
— 5. Conclusiones De Scriptura Sacra-
Ex Praelectionibus Theologicis Publicis 
Excerptae, . . . Praeside . . . In Examine 
solenni A Studiosis Theologiae ad dispu-
tandum publicepropositae.. Respondentes, 
Opponentes, ac Conclusiones delecturis. 
In Auditorio Superiori D.XV. Junii, Anno 
M.DC.LXXI. U. ott. — 6. A-faii-cpia^TiiTa 
Tsx[j.Yjpta sive Indubitatum Observantiae 
Monumentum, In Atlantem Ecclesiae 
Orthodoxae In Hungaria immotum, Mag-
nanimum Virum... Samuelem Pomarium 
. . . Filiam suam . . . Mariam.. . Viro . . . 
Johanni Bayer... calamitatibus undiq. in 
Orthodoxos conspirantibus, successum 
denegantibus... exhibere debuit. Ad diem 
Octavum Calend. Mártii Anni 1672. U. 
ott. — Üdvözlő verset í r t : Kochmeister, 
Samuel, Dissertatio Medica . . . Witten-
bergae, 1668. cz. munkába. 

Klein, N a c h r i c h t e n II. 350. 1. — Uj 31. 
Athenas 583 . 1. — Szabó Károly, R é g i M . 

Könyvtár II. 325., 339., 340., 350., 359. 1. 

Röser János, nyilvános polgári és 
közép-kereskedelmi iskolai igazgató és 
nyilv. gymnasium s tápintézet-tulaj donos, 
szül. 1844. augusztus 19. Gyertyámoson 
(Torontálmegye); atyja 13 éves korában 
Budapestre nagybátyjának Röser Miklós-
nak intézetébe küldte, a ki őt majd igaz-
gató-titkári, később helyettes tanári teen-
dőkkel bízta meg. Szorgalmának testi 
gyengesége ellenszegült. Rövid pihenés 
alatt a Cleyton-Shutleworth és társa angol 
gazdasági gépgyárában vállalt állást. 
1868-ban tanári széket foglalt el, de ismét 
rövid ideig, mert a 70-es évek vállal-
kozó szelleme őt is magával ragadta s 
nagyobb vállalatokba fogott, melyeknek 
balsikere megtakarított pénzét elnyelte. 
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Ekkor ismét visszatért nagybátyja inté-
zetébe, hol a könyvvitel s számtan tanára 
volt; nagybátyja halála (1903) után pedig 
az intézet igazgató-tulajdonosa lett. 1888-
ban tanári képesítést nyert miniszteri 
engedélylyel. Szervezte a kereskedelmi 
ifjak esti szaktanfolyamát, tanított az 
iparegyesületben, a kath. legényegyletben, 
felső leánynevelő-intézetben. A szakképző 
minta-irodának a külföldiek keresk. szak-
tanfolyamának igazgatója. Alapító- és 
választmányi tagja a kereskedelmi szak-
iskolai tanárok országos egyesületének. 
— Munkái: 1. Kereskedelmi könyvvitel-
tan. Kézikönyv a kereskedelmi és polg. 
iskolák tanulói számára. Bpest, 1871., 
1875. Két kötet. (3. átdolg. kiad. 1885., 
4. kiadás 1896. U. ott. Németül. U. ott, 
1870—71. 2. jav. kiadás.) — 2. Váltóisme 
és váltógyakorlat. Számos magyar és 
német váltómintával. Kereskedelmi isko-
lai és magánhasználatra. U. ott, 1885. 
(3. kiadás: Váltójog és váltógyakorlat, 
számos üzletesemény alapján készült 
váltómintával. Felső kereskedelmi iskolai 
és magánhasználatra. U. ott, 1899. cz.) 
— 3. A százalék és kamatszámítás sza-
bályai, valamint a folyószámlák tana. 
Különös tekintettel a bankári-, pénz- és 
hitelintézetek gyakorlati szükségleteire, 
kereskedelmi szakintézetek részére és 
magánhasználatra. U. ott, 1885. — 4. A 
kettős könyvviteltan vezérfonala. U. ott, 
1899. (2. kiadás. U. ott, 1904.) — 5. Folyó 
számlák tana. U. ott, . . . — 6. Bizto-
sító intézetekről. U. ott, 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é -
szete. — Kiszlingstein Könyvészete. — ill. 
Géniusz 1893. 23. sz. f énynyom. arczk. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 7 2 9 . 1. — ill. Köny-

vészet 1 8 9 6 . , 1 8 9 9 . — Schack Béla, K e r e s k e -

delmi iskoláink és tanáraik. Budapest. 1896. 
32. lap. 

Röser Miklós, egy felső kereskedelmi 
iskola igazgató-tulajdonosa, a Ferencz 
József-rend lovagja, szül. 1823. máj. 27. 
Gyertyámoson (Torontálm.); tanulmá-
nyait Szegeden és a bécsi műegyetemen 

végezte. Mint kereskedelmi szaktanár és 
igazgató sikeresen működött 1853-tól 
1884-ig. 1853-ban alapította a nevéről 
elnevezett Röser nevelő-intézetet, mely 
1871-ig négy osztályú volt; az 1870. 
aug. 25. miniszteri rendelet szerint öt 
osztályú szervezet alapján (mely 3 alsó 
kereskedelmi és 2 felső kereskedelmi 
osztályt foglalt magában) nyerte nyilvá-
nossági jogát. Számos közművelődési és 
tanügyi társulatnak választmányi tagja, 
a gyertyámos-községi első magyar nyelvű 
óvodának és a Szegeden létező gyer-
tyámos - községi magyar nyelvterjesztő 
konviktusnak egyik alapítója volt. Ország-
gyűlési képviselő és székesfővárosi bi-
zottsági tag is volt. Meghalt 1903. okt. 
24-én Budapesten. — Czikkei a Néptaní-
tók Lapjában (1868. Felhívása billeti 
választó-kerülete tanítóihoz tanítóegylet 
alakítására, A billeti tanító-egylet alap-
szabály terve). — Munkái: 1. Röser 
Miklós noveldéjének és kereskedelmi isko-
lájának Programmja. Pest, 1856. (Néme-
tül. U. ott, 1856.) — 2. Általános árú-
isme kereskedelmi és reáltanodák, magán-
tanulók, valamint kereskedők, iparosok 
és mezei gazdák számára. U. ott, 1863. 
(Schandl Sándorral együtt.) — 3. An die 
Wähler des Billeter Wahlbezirkes. U. o., 
1869. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B i b l i o g r . 
— Pallas Nagy Lexikona X l V . 729 . 1. — Schack 

Béla, Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a 
mil lennium esztendejében. Bpest, 1896.30.1. 
— Vasárnapi Újság 1 9 0 4 . 4 4 . SZ. — Pesti Hirlap 

1905, 178. sz. és gyászjelentés. 

Röszler Agnes, nőnevelőintézeti tulaj-
donos Pesten. — Czikke a Honleányok 
Könyvében (1847. A női működés köré-
ből honleányoknak szentelt szünóráim). 
— Szerkesztette a Honleányok Könyvét 
1847-ben Pesten (Oroszhegyi Józsával 
együtt), melyből az I—III. füzet jelent 
meg. 

Petrik Bibliogr. IV. 49. 1. 

Röszler Alajos, orvosdoktor, tatai 
(Komárommegye) származású, uradalmi 
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orvos volt Tatában. — Munkája : Disser- | 
tatio inaug. medica de cantharide. Budae, 
1840. 

Bugát-Flor, Magyarországi orvosrend Név-
sora 1840-re. 40. 1. — Szinnyei Könyvészete . 

Röszler Antal, orvosdoktor, trübaui 
(Morvaország) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. Therapia generalis. 
Pestini, 1843. 

Rupp, B e s z é d 163. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Röszler Ferencz, csász. kir. százados 
(1896. máj. 1-től) az 5. gyalogezredben 
és a budapesti hadapródiskola tanára. — 
Munkája: Leitfaden für den Unterricht 
und das Studium des Dienst-Reglements, 
der Ehren-Auszeichnungen und Kriegs-
Artikel. Bpest,' 1898. I. és III. rész. (2. 
bőv. kiad. U. ott, 1899. Magyarul: Példa-
tár és tansegédlet a szolgálati szabályzat 
1. és III. részének és a hadi czikkeknek 
tanításához. Németből ford, és a m. kir. 
honvédségi csapatiskolák használatára 
átdolgozta Zulawski Andor. U. ott, 1897. 
2. bőv. kiadás. U. ott, 1898.) 

Schematismus für das k. n. k. Heer. Wien, 
1903. 238. 1. és a m. n. múzeuuii könyvtár 
példányairól. 

Rössler István, jogi doktor, jogaka-
démiai tanár, szül. 1846. szeptember 8. 
Győrött; a doktori diploma elnyerése 
után győri jogtanár lett és 1874-ben Kas-
sára nevezték ki rendes tanárnak; a 
bpesti egyetemen magántanárrá habilitál-
ták. A m. kir. kassai gazdasági tanintézet-
ben is tanított. 1874. okt. 1-től egyszer-
smind a kassai jogakadémiai könyvtárnak 
őre volt. Meghalt 1895. decz. 29. Kassán. 
— Szépirodalmi dolgozatai a vidéki és 
fővárosi lapokban többnyire Elemér ál-
név alatt jelentek meg ; jogi czikkeket is 
írt a szaklapokba; az Ország-Világban 
(1892) elhunyt leányát siratta meg elegiá 
ban ; a Vidéki Költők Albumában (Kassa, 
1896) is van három költeménye. — 
Czikkei a Győri Közlönyben (1867. 32., 
33. sz. A magyar tud. Akadémia hatása 

I a nemzeti élet emelésére); a Kassa és 
Vidékében (1875. 35., 36. sz. XV. szá-
zadi műemlékek. A «sz. keresztről» neve-
zett nagyszebeni kápolna belsejét díszítő 
feszület); a Jogtudományi Közlönyben 
(1881. Háború és humanismus). — Mun-
kái : 1. Bevezetés a tételes nemzetközi 
jogba. Bpest, 1879. — 2. Adalékok a 
kassai kir. jogakadémia könyvtárához. 
Kassa (1882. Különny. a Felsőmagyar-
országi Múzeum IV. Évkönyvéből). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Felsömagyar-

ország 1895. 300. sz. és gyászjelentés. 

Rössler István (ifjabb), polgármesteri 
titkár, előbbinek és ungvári Nagy Gusztá-
nak fia, szül. 1873. május 6. Győrött; 
gymnasiumi és jogakadémiai tanulmá-
nyait Kassán végezte. 1895. augusztus 
Abauj-Tornavármegye közigazgatási gya-
kornoka lett, azon év decz. tiszteletbeli 
aljegyzővé neveztetett ki. 1896. febr. 26. 
Kassa város II. aljegyzője, 1899-től pol-
gármesteri titkár lett és 1906. júl. 28-án 
első aljegyzővé lépett elő. — Hírlapírói 
működését 1883-ban a kassai Felvi-
déki Közlönynél kezdte meg, melynek 
utóbb szerkesztője lett; miközben fő-
munkatársa volt a Kassai Szemle (utóbb 
Felsőmagyarország) cz. politikai napilap-
nak is, mígnem a Kassai Hirlap szer-
kesztését vette át; ez a lap azonban rövid 
idő múlva megszűnt; ekkor az Abauj-
Kassai Közlöny cz. politikai laphoz ment 
át, ennek jelenleg is rendes munkatársa. 
Az Ország-Világban megírta Benedek 
Ferencz jászóvári prépost prelátus élet-
rajzát és A kassai nemzeti színház cz. 
czikket (1899. 41. sz.) és a Somogyi-féle 
Magyarország főispánjai Albumába Péchy 
Zsigmond életrajzát. Szakczikkeket és tu-
dósításokat írt a Hazánk, Magyarország és 
Fővárosi Értesítő cz. napilapokba, a Zene-
lapba és a Lantba; politikai, társadalmi 
czikkeket és színi kritikákat írt a kassai 
lapokba (Abauj-Kassai Közlöny, Kassai 
Szemle.) —Munkája: Legújabb Útmutató. 
Kassa, 1895. (mely Kassa városát és 
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környékét írásban és képben mutatja be, 
magyar és franczia szöveggel.) 

Magyarország Vármegyéi és városai . I. k . 
Abauj-Torna v á r m e g y e és Kassa . Budapest , -
1896 . a r c z k . — Budapesti Hirlap 1897 . 1 8 7 . SZ. 

és önéletrajzi adatok. 

Röszler Károly, a vasvármegyei gazda-
sági egyesület titkára Szombathelyt. — 
Irt czikkeket az Erdélyi Gazdába s a Szántó-
vetők Lapjába az állattenyésztési rovatba. 
— Szerkesztette a Vasvármegyei Gazda-
sági egyesület Értesítőjét 1883. jan. 1-től 
1889-ig Bertha Györgygyei, 1889—94-ig 
Gothard Sándorral; azóta maga szer-
keszti. Czikkei a lapban : Tudnivalók az 
egyesület ügyköréből, Hogyan gazdál-
kodjunk, Főbb míveleti növényeink mi-
kénti termelése, Trágyakezelés, Növényi 
betegségek ismertetése, Bajor-, Cseh-, 
Stájerország és Wiirtemberg komlómíve-
lése, Állattenyésztési közlemények, A 
simmenthali marha eredeti hazája és az 
ott szerzett tapasztalatok leírása, Méh-, 
selyem- és baromtenyésztésről időszaki 
közlemények sat. 

A rn. n. múzeumi k ö n y v t á r pé ldányaiból . 

Rössler Károly, elemi iskolai tanító 
Pesten. — Czikke a pesti elemi iskolai 
Tudósítványban (1860. Die Veranschau-
lichung im Unterricht). — Munkája: 
Gebet- und Gesangbuch für die katho-
lische Schuljugend. Pest, 1«60. Réz-
metszettel. 

Petrik Bibliogr. 

Rosier (János) Kristóf, hírlapíró és 
szerkesztő, szül. 1773. decz. 15. Pozsony-
ban ; az ottani ág. ev. lyceumban tanult, 
1797. október 5. iratkozott be a witten-
bergi egyetemre; innét Göttingenbe 
ment. Hazájába visszatérve, báró Pró-
nay Gábornál könyvtárnok volt Ácsán, 
majd a keszthelyi Georgicon gazdasági 
intézet assessora. Szerkesztette Budán 
a'Vereinigte Pesther-Ofner Zeitungot 1800-
tól és ennek melléklapját, a Gemeinnützige 
Blättert 1811-től 1837. jan. 3. Budán tör-
tént haláláig. — Czikkei az Ungr. Mis-

cellenben (Pest, 1805—1807.1. Ungarische 
National Tracht, 2. Die Quellen bei Bibar, 
3. Vergleichungen); az Ung. Magazinban 
(1805. Lebensgeschichte des verdienstrei-
chen Oeconomen Joh. Friedr. Mayer, 
weil. Pfarrer zu Kupferzell, Ungarische 
Nationaltracht, An Ungerns deutsche 
Dichter und die es werden wollen, Gräf-
lich Rádaysche Bibliothek zu Péczel bei 
Pesth); költeményei a Dichterblüthen 
Pesth 1811. cz. munkában és saját vál-
lalataiban. — Munkái: 1. Dankbare 
Gefühle unserer gerührten Herzen am 
65. Namenstage unsers geliebten Profes-
sors... Johann Georg Stretschkó, geäussert 
am 24. Ostermonath 1795. Pressburg, 1795. 
— 2. Acsa. Seinem edlen Besitzer und 
geschmackvollen Verschönerer Herrn Gab-
riel Freiherrn v. Prónay zum 24. März 
1801 geweiht. Hely n. — 3. Ankündigung 
und Plan eines kritischen Anzeigers der 
auswärtigen Literatur. Ofen, 1804. — 4. 
Namensfeyer Sr. k. Hoheit des Erzherzogs 
Josephs Palatins von Ungarn, veranstaltet 
bey Sr. Excellenz dem Tavernikus Grafen 
Joseph von Brunswick zu Ofen 1804 den 
18. März. Die Poesie von Rosier, die 
Musik zum Choralgesang von Zibulka. 
U. ott. — 5. Die Tageszeiten in mahle-
rischen Scenen-Darstellungen geschildert. 
U. ott, 1805. (Purkhardt Norberttel együtt). 
— 6. Der Ungar. In Musik gesetzt von. . . 
Franz Xaver Kleinhenz, und. . . abgesungen 
durch Herrn Blum. U.- ott (1807.). — 7. 
Meinen Lieben zum neuen Jahre 1807. 
U. ott. (Versek és naptár. Névtelenül). 
— 8. Kalender . . . von Ofen und Pest 
für 1808. Hely n. Hat képpel. — 9. Ka-
lender für 1809. Pest. — 10. Trauer-
Cantate zur religiösen Gedächtniss-Feyer 
der weil . . . Frau Johanna Frey i n 
v. Prónay, geb. Gräfin von Teleki; 
verewigt am 20. April 1812, im 49. Jahr 
ihres Alters. Aufgeführt in der Kirche 
der evang. Gemeinde A. C. zu Pest, am 
31. Mai 1812. Die Composition von Joh. 
Spech. Ofen, 1812. — 11. Ungarns 
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Stimme der Bewunderung, der Dankbar-
keit, der Hoffnungen in dem allgemeinen 
Völkerjubel über Europa's dreiverbündete 
Sieger und Friedensstifter Franz, Alexan-
der, Friedrich Wilhelm, als allerhöchst die-
selben Ofen und Pest mit ihrem Besuch be-
glückten 1814. den 25. Okt. U. ott. —12. An 
Se. königl. Hoheit den Durchlauchtigsten 
Herrn August Moriz Casimir Albert, 
königl. Prinzen von Polen. U. ott (1818. 
Költemény). — 13. Trauer-Cantate zur 
öffentlichen religiösen Gedächtniss-Feyer 
weil. Sr. Excellenz, des Herrn Josef 
Freiherrn Podmaniczky v. Aszód: Auf-
geführt am 15. Juni in der Kirche der 
Evang. Gemeinde A. C. zu Pesth. Pesth, 
1823. — 14. Zur ersten Säkular-Feyer 
des hohen königl. ung. Statthalterey-
Rathes, als der obersten Landes-Regie-
rungs-Stelle des gesammten Königreichs 
Ungarn. 1824. 21. März—21. April. Ofen. 
(Költemény.) — Szerkesztette a Kritischer 
Anzeiger der neuesten Literatur 1803-ban 
15 számát és a Musen Almanach von 
und für Ungarn auf das Jahr 1801., 1804. 
u. 1809. cz. zsebkönyveket. (Ism. Zeit-
schrift von u. für Ungern 1803. IV. 307. 
lap és Annalen der Literatur 1804. 32. sz.) 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 289. 
— 1 8 3 7 : Regélő 3. SZ., Rajzolatok 3. SZ., Jelen-

kor 1. s z . , Hazai és Külföldi Tudósítások I . 2 . 

SZ. — Vereinigte Ofner-Pesther Zeitung 1 8 4 5 . 

52. sz. 534. 1. — Petrik Bibliogr. 

Röszner Antal, nagyszombati polgár. 
— Munkája: Glaube-Wissen ein Beitrag 
zur Lebensfrage. Tyrnau, 1896. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rötth József (réthei), jogi doktor, ügy-
véd, a gróf Károlyiak és több családnak 
jogtanácsosa s ügyigazgatója a kir. kúrián 
Pesten, szül. 1779. decz. 6. Rév-Komá-
romban; 1799—1800-ban kir. ösztöndíjas 
III. éves joghallgató volt a pesti egye-
temen, 1826-ban Csongrád vármegye 
országgyűlési követe, 1829-ben az egyetem 
rektora, táblabíró és dunapentelei föld-
birtoko.s Meghalt 1831. máj. 9. Pesten.— 

Munkái: 1 .Propositiones ex universo jure 
ecclesiastico et ungarico quas in reg. Scient. 
Universitate ungar, publice propugnan-
das suscepit . . . 1800. mense aug. 
Pestini. — 2. Sermo inaug... Budae,1829. 
— Schams szerint biographiával és ethno-
graphiával is foglalkozott. 

Schams, Franz, B e s e h r e i b u n g d e r k ö n . F r e i -
stadt Pest. Pest, 1821. 269. 1. — Pnonori Thew-
rewk József, Magyarok születésnapjai. Po-
z s o n y , 1846. 120. 1. — Pauler Tivadar, E g y e -
temünk rectorai és cancellárjai. Pest, 1856. 
20. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i 
IX. 791. 1. —Petrik Bibliogr. és |gyászjelentés. 

Rötth Sándor (gadóczi), bölcseleti bac-
calaureus, rév-komáromi származású. 
1744-ben Fehérmegye első alispánja volt. 
— Munkái: 1. Vagabundus juris Tyro 
seu tractatus summarius de jure N. G. & C. 
Crimine Laesae majestatis, Patria po-
testate & re militari, quam in Alma 
Archi-Episcopali Soc. Jesu Universitate 
Tyrnaviensi Praeside . . . Jacobo Antonio 
Aliprandi . . . publice dissertationi sub-
mittit 1722. Tyrnaviae. .— 2. Panegyris 
inclyti comitatus Albensis, dum sub ge-
nerali eaque frequentissima illius con-
gregatione perDnum comitem Franciscum 
Zichy de Vásonkő . . . D. comes Fran-
ciskus de Nádasd, . . . medio dilectiss. 
sanguinis sui Dni comitis Balthasaris de 
Eadem Nádasd . . . in antelati inclyti 
comitatus Albensis supremi comitis ho-
norem, in civitate Alba-Regalensi habita, 
solenniter inauguraretur die 21. mensis 
Augusti . . . Jaurini, 1747. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i I X . 791.1 
— Petrik Bibliogr. 

Rőthy Mihály, esperes-plébános és 
t. kanonok, szül. 1842. márcz. 15. Szom-
bathelyt ; 1864. júl. 26. miséspappá szen-
teltetett; segédlelkész volt 1874-ig, midőn 
kislődi (Veszprémmegye) plébános lett; 
1891-től a veszprémi püspökmegye elemi 
iskoláinak felügyelője, 1896. alesperes, 
1901 óta tiszteleti kanonok. — Munkája : 
Predigt, welche . . . zur Kreuzweihe, zu-
gleich zur Erinnerung seines 25jährigen 
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Pfarrer-Jubileums gehalten hat am 25-ten 
Juni 1899. Veszprém, 1899. 

Schematismus Citri Dioec. Vesprimiensis 
1905. 198. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Ruber József orvosdoktor, 1876-ban 
nyert orvosdoktori oklevelet; jelenleg 
kórházi igazgató Rozsnyón. (Gömörm.) 
— Czikkei az Orvosi Hetilapban jelen-
tek meg. — Munkája: Gastritis phleg-
monosa puruleuta gyógyult esete. Bpest, 
1900. (Különny. az Orvosi Hetilapból). 

Pesti Alfred, Orvosi É v k ö n y v . Bpest, 1894. 
212. 1. és m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról, 

Rubigally Pál wittenbergi tanuló, ki 
1574-ben több társával Zólyomban a 
vámot bírta ; körmöczbányai származású 
volt és nevét az akkori szokás szerint 
Rubigallusnak írta be 1537-ben a wit-
tenbergi egyetem anyakönyvébe. —Mun-
kái : 1. Overela Pannoniae Ad Germa-
niam.. . Wittembergae,1537. (Költemény). 
— 2. Hodoeporicon Itineris Constantino-
politani. U. ott, 1544. (Melanchthon Fülöp 
epigrammája). — 3. Hymni Dvo Prior 
De Nato Filio Dei Domino Iesv. Christo, 
Posterior de Stephano martyre. U. ott, 
1544. — 4. Epistola Pannoniae ad Ger-
maniam. Recens scripta. U. ott, 1544. 

Civittinger, Specimen 321. 1. — Bod, M. 
Athenas 233. 1. — Horanyi, Memoria III. 
187, 1. — Bartholomaeides, Memoriae Unga-
r o r u m 12. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
Családai IX. 792. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi 
M. Könyvtár III. 1. rész 100., 109., 112. 1. 

Rubin Simon. L. Telkes. 
Rubinek Gyula országgyűlési képvi-

selő, szül. 1865-ben Óhajon (Barsm.) 
földbirtokos szülőktől; középiskolai tanul-
mányait Érsekújvárt és Nyitrán végezte; 
1885-ben a magyar-óvári gazdasági aka-
démián nyert végbizonyítványt. Az egy 
éves önkéntesség bevégzése után 1886— 
89. mint gazdasági segéd, majd mint 
gazdasági intéző volt a gyakorlatban 
alkalmazásban. 1889—91. a Borászati 

Lapokat, 1891—93. a Köztelek cz. lapot 
szerkesztette. 1893-ban választatott meg 
a magyar gazdasági egyesület ügyvezető 
titkárává, 1894-ben az alföldi szocziális 
mozgalmak tanulmányozására küldték 
ki. 1895-ben a 111-ik, 1896-ban a IV-ik 
országos gazdasági kongresszust rendezte. 
A III. országos gazdakongresszuson a 
mezőgazdasági érdekképviselet előadója-
ként is szerepelt, s ezen kongresszuson 
elfogadott javaslata alapján alakult meg 
1896-ban a gazdasági egyesületek orszá-
gos szövetsége, kebelében az országos 
magyar egyesülettel 45 vidéki gazdasági 
egyesülettel s gazdasági czélú szövetkezet-
tel. 1897. a szövetség titkárává válasz-
tatott meg, ügyvezetői titkári állása meg-
tartása mellett. 1898. a magyar mező-
gazdasági szesztermelők orsz. egyesületét 
alapította meg és ennek titkárjává válasz-
tatott. Mint a szövetség titkára megindí-
totta a szegedi I. mezőgazdasági orsz. 
kiállítás (1893. szept.) érdekében a moz-
galmat és az 1899-ben létesült kiállítást 
rendezte, mely működéseért azon év okt. 
20. a Ferencz József-rend lovagkeresztjét 
kapta. 1900-ban alakult meg a gazdák 
biztosító szövetkezete. A helyszínén tanul-
mányozta Ausztria, Svájcz, Német-, Fran-
czia- és Olaszország szövetkezeti intéz-
ményeit és közgazdasági viszonyait. Az 
1901. és az 1905. választások alkalmával 
az újaradi kerület szabadelvű programmal 
képviselővé választotta. A szabadelvű 
pártból 1905. kilépett, hogy a vámszerző-
dések tárgyalásánál pártkötelék ne feszé-
lyezze. — Czikkei a Köztelekben (II. 1892. 
1287. A gazda-hitel a főrendiházban, 
1123. Egy aktualis kérdés, V. 1895. 1173, 
A socialismus-ellenes actio, 1585. A 
mult év árúforgalma. 1892. A czukor. 
premiumok, 1901, Az agrarismus és a 
kiegyezés, VI. 1896. 184. A mezőgazda-
sági kiegyezés, 1664. Börsereform, 1700. 
Reformmozgalom a tőzsdén, 1575. Túl-
termelés és éhinség, 119. Az árdepressio 
és a védvámok, 2., 1351. Agrár-napok, 

42. iv sajtó alá adatott 1906. november 2. 
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1542. A junktim, 309. Kvóta, vámszö-
vetség, bank, 1291. A megoldott kiegye-
zés, 1708. A czukortermelés reformja, 
1627. Szesztermelők országos értekezlete, 
81. A czukorkartell és a gazdák, 880. A 
kartell-gazdálkodás, 812. A czukorkiviteli 
jutalmak felemelése, VII. 1897. 14. Ma-
gyar agrárpolitika, 38. Aukcziók és köz-
jaktárak, 30. Vámpolitikánk, 2. Forra-
dalom a német tőzsdéken, 25. A szerb 
búza és az őrlési engedély, 29. A kar-
tellekről sat.); a Magyar Gazdasági Szem-
lében (I. 1894. A ezukor-premiumok 
emelése, A kiegyezés pénzügyi kérdései, 
A kiegyezés gazdasági kérdései, Fogyasz-
tási adóink és a kiegyezés, II. 1895. A 
szabad verseny és a középbirtokos pusz-
tulása) ; az Agrár-Albumban (1899. Nép-
biztosítás) ; a Borászati Lapok, Magyar-
Gazdák Szemléje, Közgazdasági Szemle 
szak- és folyóiratokon kívül gazdasági 
politikai irányú dolgozatai s czikkei a 
Hazánkban jelentek meg, a mely lap-
nak kezdettől fogva belmunkatársa volt. 
— Munkái: 1. Román és orosz keres-
kedelmi szerződés, Bpest, 1894. — 2. 
Munkás- és cselédkérdés. U. ott, 1895. 
— 3. Paraszt-socialismus. U. ott, 1895. 
(Ism. Nemzetgazdasági Szemle). — 4. 
Kiegyezésünk Ausztriával. U. ott, 1896. 
— 5. Kereskedelmi szerződésünk hatása 
a mezőgazdaságra. U. ott, 1896. (Különny. 
a, Közgazdasági "Szemléből). — 6. Sza-
badverseny. Kartelek. Szövetkezetek. U. 
ott, 1897. — 7. Agrár-felolvasások U. ott, 
1897. — 8. A jövő vámpolitikája és új 
vámtarifánk. Az országos m. gazd. egye-
sület vámügyi bizottsága megbízásából. 
U. ott, 1900. — 9. A búzatermelés költ-
sége s a vámvédelem mérve. U. ott, 
1902. — 10. Vámszövetség, kereskedelmi 
szerződések. U. ott, 1903. — 11. Tele-
pítés és földbirtokpolitika. U. ott, 1904. 
— 12. Vámpolitikai kérdések, U. ott, 
1904. — 13-, A vámpolitika sociális ha-
tása. U. ott, 1904. (Különny. a M. Gazdák 
Szemléjéből.) — 14. Küzdelem a nemzet-

i d . S z i n n y e i J „ Mneryar í rók . Xt 

köziséggel. Az 0. M. G. E. megbízásából. U. 
ott, 1906. — Szerkeszti a Magyar Szesz-
termelők cz. szaklapot 1898 óta Buda-
pesten ; a gazdasági egyesületek az orsz. 
szövetségének Évkönyvét 1900 óta és a 
Köztelek Zsebnaptárát 1895 óta (Szilassy 
Zoltánnal együtt) Budapesten. 

Hl. Könyvészet 1895—98., 1900., 1903., 19Ö4. 
— Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 5 2 4 . 1. — 

Vasárnapi Újság 1901 . 4 8 . SZ. a r c z k . , 1 8 9 2 . 3 5 . 

SZ. arczk., 48. SZ. arczk .— Agrár-Album 1902. 
52. ]. fénynyom arczk. — Sturm-féle Ország-
gyűlési Almanach. B p e s t . 1 9 0 5 . 3 7 3 . 1. — Cor-

vina 1 9 0 6 . 12 . SZ. 

Rubinstein A., rabbi. — Munkája: 
Festgedicht bei der feierlichen Installirung 
Sr. Gräflichen Gnaden des Herrn Hein-
rich Zichy v. Vásonkeő zum Ober-
gespan des löbl. Wieselburger Comitates. 
Pressburg, 1845. 

ľetrik Bibliogr. 

Rubinstein Mátyás, bölcseleti doktor, 
rabbi, szül. 1865. jún. 2. Dunapentelén 
(Fehérm.); tanulmányait, miután előbb a 
rendes rabbik iskoláit (jeriba) látogatta, 
Budapesten az országos rabbiképző-inté-
zetben és az egyetemen végezte. 1894-ben 
a budapesti izr. hitközség vallástanárrá 
választotta a középiskolákhoz. Egy évi 
tanárkodás után a mindszenti (Csongrád-
megye) zsidó hitközség választotta lelké-
szének ; két év múlva ugyanezen minő-
ségben Orosházára (Békésm.) költözött; 
hat évi itt működés után Szekszárd hit-
község választotta rabbijává, a hol négy 
év óta lelkészkedik. — Czikkei az Egyenlő-
ségben (1894. Hitoktatásunk, Kossuth 
Ferencz és a budapesti zsidóság és könyv-
ism.); az Egyetértésben (1895. ápr. Egy 
rabbinus levele, 1905. decz. 25. sz. Miért 
ítélték el a zsidók Jézust ?); az Orosházi 
Közlönyben (1899. 32. sz. Emlékezés. 
Templomi beszéd Petőfi halálának 50 éves 
fordulója alkalmából); a Tolnavármegyé-
ben (1904.); a Bloch Mózes tiszteletére 
kiadott Emlékkönyvben (1905. A zsidók 
húsvizsgálata az ó-korban, átvette a 
Vágóhídi Szemle); az Izr. m. irodalmi 

43 
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társulat Évkönyvében (1906. Schopen-
hauer és a prédikátor-bölcsész). — Mun-
kái : 1. A bibliko-talmudikus higiena. 
Bölcsészet-doktori értekezés. Bpest, 1892. 
(Különnyomat az Egyenlőségből.) — 2. 
Izrael Istenhite. Egyházi beszéd. Mon-
dotta a szekszárdi zsidó templomban 
Pünkösd ünnepén. Szekszárd, 1906. 

Önéletrajzi adatok. 

Rubinyi Mózes,bölcseleti doktor, az izra-
elitafpolg. iskola rendes tanára, azizraelita 
országos tanítóképző-intézetben is tanít, 
született 1881. ápril 1. Debreczenben; 
itt végezte középiskolai tanulmányait; a 
budapesti egyetemen nyolcz félévig tanult. 
Ez idő alatt a m. tud. Akadémia nyelv-
tudományi bizottságának megbízásából 
két nyáron járt a moldvai csángóknál 
ezek nyelvének tanulmányozása czéljá-
ból. Elvégezvén egyetemi tanulmányait 
Budapesten, Németországba ment, hol 
Lipcsében és Berlinben két félévig fog-
lalkozott az általános nyelvtudománynyal 
Wundt, Sievers és Brugmann vezetése 
alatt. — Czikkei a Vasárnapi Újságban 
(1900. A moldvai csángókról); az Ethno-
graphiában (1901. A moldvai csángók 
múltja és jelene); az Erdélyben (1902. 
Csángóország); az Ethnogr. Mittheilun 
genben (1902. Die Csángó-Magyarén in 
der Moldau); a M. Nyelvőrben (1904. 
Irodalmi köznyelvünk szókincse); írt még 
a Keleti Szemlébe, a Budapesti Hírlapba, 
Az Újságba; 1902 óta a lipcsei Litera-
risches Centralblattban a magyar nyelv-
tudományi munkákat ismerteti. — Mun-
kái : 1. Adalékok a moldvai csángók 
nyelvjárásához. Bpest, 1901. (Különny. 
a M. Nyelvőrből.) — 2. Ujabb adalékok 
a csángók nyelvjárásához. U. ott, 1902. 
(Különny. a M. Nyelvőrből.) — 3. Csángó-
ország. U. ott, 1902. — 4. Két tanul-
mány a nyelvészet és a nyelvművelés 
történetéből. Grimm és Révai. A Mondo-
latról s a nyelvújítás egy elhanyagolt 
forrásáról. U. ott, 1903. (Nyelvészeti Füze-
tek 6. Különny. a M. Nyelvőrből.) — 5. 

Révai Miklós élete és nyelvészeti törek-
vései. Szemelvényekkel. írta és jegyze-
tekkel ellátta. Pozsony, 1904. (Segéd-
könyvek a magyar nyelv és irodalom 
tanításához 13.) — 6. Tanulmányok a 
romániai csángókról. Bpest, 1906. — 7. 
Altalános nyelvtudomány U. ott, 1906. 
(Sajtó alatt.) 

M. Könyvésiet 1 9 0 2 — 1 9 0 4 . — Corvina 1 9 0 6 . 

14. sz. és önéletrajzi adatok . 

Rubner Poldy, Budapesten. — Szer-
kesztette az Ad Astra cz. Almanachot 
(1904), a szerk. arczk. (Ebben czikkei: 
Nőemanczipáczió és az elébe vetett gátok, 
Kárpáti várrom, Magyar hölgy, Fantasz-
tikus álomkép, Tudom, hogy visszahívsz 
még engemet.) 

A m. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r példányáról . 

Ruby József, nyug. kath. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1838. ápr. 15. Andrejován 
(Sárosm.); egyetemi tanulmányait Bécs-
ben végezte. 1862—96-ig az eperjesi kir. 
kath. főgymnasiumban a classica-philo-
logia tanára volt. 1896-ban nyugalomba 
vonult. — Czikke az eperjesi kir. kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1877. A 
hellén gymnastika és annak rendeltetése 
Atheneben. Ism. Egyet. Phil. Közlöny 
1888.) — Munkáj a : Az eperjesi kir. kath. 
főgymnasium története. 1673—1890. U. 
ott, 1891. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 5 2 4 . , I I . P ó t -

kötet 1904. 545. 1. 

Ruby Miroszláv, m. kir. állami főreál-
iskolai tanár, szül. 1856-ban Eperjesen; 
1882. a gyakorló-gymnasiumban kezdte 
tanári működését, utóbb három évig a 
siketnémák váczi intézetében teljesített 
szolgálatot. Innét 1885-ben Brassóba ment 
az akkor szervezett állami főreáliskolá-
hoz, majd 1888. a győri főreáliskolában a 
szabadkézi ra jz tanára lett; egyszersmind 
a győri iparossegédek szakrajziskolájának 
igazgatója volt. Arczkép- és tájfestészettel 
is foglalkozott. Az 1885. országos kiállí-
táson, valamint a komáromi iparkiállítá-
son elismerő oklevelet és érmet nyert. 
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A csónakázás sportja is lekötötte figyel-
mét ; a győri főreáliskolai csónakázó-
kört szervezte ; a pozsonyi és győri kerü-
leti tornaversenyen bemutatta tanítvá-
nyainak evező ügyességét. Meghalt 1895. 
nov. 15. Győrött 40. évében. — Czikke 
a győri főreáliskola Értesítőjében (1894. 
A győri nemzeti rajziskola története); írt 
az Országos Tanáregylet Közlönyébe is. 
— Munkái: 1. Korunk hőse. Irta Ler-
montow. Orosz eredetiből ,ford. Bpest, 
1879. (Timkó Ivánnal együtt.) — 2. Mengs 
Rafael gondolatai a szépről és az ízlés-
ről a festészetben. Ford. Győr, 1895. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Rajner Ferencz 

N é v k ö n y v e . 55. 1. — Lasz Samu, A g y ő r i 
m. kir. állami főreáliskola monograpbiája. 
Győr, 1895. 204. 1. és gyászjelentés. 

Rucsjnsgfry T.njns m. kir. állami fő-
""reáiiskoiai tanár, szül. 1850-ben Eperje-

sen (Sárosm.); 1874-ben nyert tanári 
oklevelet a mennyiségtanból és a mértani 
rajzból; azután a székely-udvarhelyi fő-
reáliskolában tanított. 1887-ben tanári 
állásának fenntartása mellett a budapesti 
I. kerületi állami elemi és polgári tanító-
képzőbe ideiglenes helyettesítési teendőkre 
rendeltetett be. — Czikkei a M. Tanügy-
ben (1884—85. Reflexiók a készülő reál-
iskolai utasítások VIII. és IX. fejezetéhez, 
czikksorozat, XIV. k. 1884. Az írásbeli 
feladatok kitűzéséről); a Hoffmann-féle 
Zeitschrift f. math. u. naturw. Unterricht-
ben (1885. Feladatok kidolgozása és ki-
tűzése a mathem. köréből, németül); a 
Kolbe Zeitschriftjében (1886. Zur Frage 
der irrthümlichen Auslegung einer Formel 
aus der analytischen Geometrie); a M. 
Nyelvőrben (1887. Helyezkedjünk szám-
tani alapra). 

A székelyudvarhelyi m. kir. állami főreál-

iskola Értesítője 1885- X V I I . 126 . 1., 1888 . 33 . 1. 

1893. 33. 1. — Wutz Albert Névkönyve . Buda-
pest, 1887. 137. 1. 

Rucska István, róm. kath. plébános, 
szül. 1825. decz. 24. Nagyszombatban; 
a gymnasium I—VI. osztályát a nagy-

szombati benczéseknél végezte. 1842-
ben a nyitraegyházmegyei papok közé 
lépett, a bölcseletet és a theologiát 
Nyitrán hallgatta. Fölszenteltetett 1849. 
jan. 6. Mint segédlelkész és helyettes 
plébános Trencsénmegye hét községében 
működött 1860-ig, a midőn a 9. huszár-
ezred tábori papja lett. 1865-ben azonban 
betegsége miatt nyugalmaztatott és Nagy-
szombatban élt, olykor kisegítvén a kör-
nyékbeli plébánosokat. 1874-ben Eszter-
gommegye kötelékébe lépett és ezen 
időtől mint helyettes plébános Alsó-Bot-
falun (Nyitram.) működött. Jelenleg Dra-
hóczon (Nyitram.) él nyugalomban. — 
A tót irodalom munkása; a nagyszom-
bati Szent Adalbert-társulat alapításában 
tevékeny részt vett. Számos czikket, el-
beszélést írt a tót lapokba (egyes czik-
keket magyar lapokba is). — Munkái: 
1. Vsenauka. Výklad krestansko-katolickej 
viery két kötetében megjelent szent be-
szédeket a főbűnökről Palsovics kanonok 
nyomán ő dolgozta át. 1858. — 2. Trnava 
čili historičko miestopisný nástin krutých 
osudov a pamätnosti tohoto sl. kr. mesta 
slovenského. Szakolcza, 1868. (Nagy-
szombat története.) — 3. Veliký dejepis 
biblický starého i nového zákona, 1873. 
(Bibliai történetek dr. Schuster és Strdinko 
nyomán.) — 4. Krátky wyklad nedelných 
a swiatočných i príležitostných Evangelii 
na celý rok. Szakolcza, 1884. (Evan-
géliumok magyarázata.) — Szerkesztette 
a Cyrill a Method cz. hírlapot 1868—69-ben 
Szakolczán. 

M. Sion 1890 . 3 8 3 . 1. Zelliger Alajos, E g y -

házi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
448. 1. 

Rudán Amadé, államtudományok dok-
tora, kereskedelmi miniszteri titkár, szül. 
1868. jan. 24. Fiúméban ; egyetemi tanul-
mányait Budapesten végezte. A buda-
pesti keleti kereskedelmi tanfolyamban 
1893-tól tanította az olasz nyelvet. Jelenleg 
titkár a m. kir. kereskedelemügyi mi-
nisztérium iparfejlesztési ügyosztályában. 

43* 
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— Olaszra fordította Jókai Egy játékos, a 
ki nyer cz. regényét (megjelent a fiumei 
La voce del popolo cz. napilapban). — 
Munkája : Ipari közigazgatás. Az 1884. 
XVII. t.-czikk magyarázatával. Bpest, 
1901. (Közigazgatási Könyvtár III. 7., 8.) 

Schock Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k é s ta -
náraik a millennium esztendejében. Bpest, 
1 8 9 6 . 113 . s z . — V. Könyvészet 1901 . 

Rudas Gerő, orvosdoktor, egyetemi 
magántanár, szül. 1856-ban Nagy-Tanyon 
(Komáromm.); a gymnasium első hat 
osztályát Győrben, a VII. és VIII. osz-
tályt Pápán végezte. Tanulmányait a 
budapesti egyetem orvosi karán folytatta. 
Ittléte első idejében a Gabelsberger-
Markovits gyorsírászatból letette a tanári 
vizsgát 1879-ben. Ez évben egyszersmind 
a Budapesten most is megjelenő Gyors-
írászati Lapoknak felelős szerkesztője volt. 
Ezentúl tanulmányainak befejeztéig a 
gyorsírászat oktatásából tartotta fenn ma-
gát. Reichenthal családi nevét 1883-ban 
változtatta Rudasra. Kolozsvárt 1886-ban 
orvosi oklevelet nyert. Mint orvos a 
kolozsvári kórházban gyakornokoskodott 
részint a bőrgyógyászati, részint a bel-
gyógyászati kórodán. A kórodákat el-
hagyva, az élet- és szövettani tanszéknél 
Klug tanár mellett két évig mint tanár-
segéd működött. Innét Brandt tanárhoz 
került műtőnövendéknek, kitől 1890. műtői 
oklevelet nyert. 1886. kapott középiskolai 
orvosi s egészségtani tanári képesítést is. 
Magántanár a kolozsv. egyetemen 1896 óta 
a fogak szövet- és kórtanából. — Czikkei 
az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-termé-
szettudományi Értesítőjében (1890. Vizs-
gálatok a fogzománcz szerkezetéről, 1891. 
A fogakról, 1894. A fogak és a fogak 
szövetének hiányos fejlődéséről, Lep-
kowsky methodusa és eredményei, 1897. 
Adalékok a fogbél szövettanához, 1899. 
Tanulmány a fogak és csontok korha-
dásáról, 1902. A zománczprizmák hiányos 
elmeszedése, A zománczszövet alakelemei, 
A zománcz felületére tapadó gombák, 

1903. A foggyökereken észlelt egy ritka 
szöveti eltérésről, A foggyökerek felszívó-
dásáról, Az interglobuláris űrökről); az 
Egészségben (1892. Hogyan jutnak be a 
testbe a bacteriumok, A fodrász- és bor-
bélyműhelyek közegészségügyi szempont-
ból) ; a Mi Fogászati Szemlében (1895. 
A fogakról általában, különös tekintettel 
phylogenesisükre és szövettani szerkeze-
tükre, 1897. Ritka rendetlenség egy esete, 
1899. Amalgam maradékokból készült 
tömőanyag, Rézmodellek készítése); a 
Stomatologiai Közlönyben (1902. A zo-
mánczoszlopok hiányos képződésének 
egynehány alakja, Megjegyzések a fog-
zománcz szövettanához, 1903. Adalékok 
az Odonthel szöveti szerkezetéhez, 1904. 
Approximativ amalgamtömések, 1905. A 
zápfogak rágó felülete egyes részeinek pon-
tosabb megjelölése, 1906. Adat a fogzo-
mánczfejlődés megindulásához); a Gyó-
gyászatban (1904. Gyökértömés elővigyá-
zati készülékkel, A zápfog egy változata, 
Vérmegtakaritás a foghúzásnál gyógy-
szerek nélkül); ezen czikkek nagyobb része 
megjelent a német szaklapokban is. 

Századunk névváltoztatásai. Bpest, 1895. 
195 . 1. — Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 5 2 4 . 1. 

Rudas Izsó, hírlapíró, szül. Kis-Sallón 
(Barsm.); gymnasiumi és jogi tanulmá-
nyai után az Országgyűlési Értesítő, majd 
a Távirati Iroda munkatársa lett, 1893-
ban a Pester Lloyd kötelékébe lép-
vén, önállóan megalapította a Keleti 
Értesítő cz. kőnyomatú napilapot, mely 
a Balkán államokból is nem egyszer kö-
zölt figyelmet keltő híreket. írt czikkeket 
a magyarországi és külföldi német la-
pokba. 

Önéletrajzi adatok. 

Rudics József, róm. kath. plébános és 
dékán Ercsiben (Fehérm.) a székesfejér-
vári püspökmegyében. — Munkája : Rede 
über die Wichtigkeit des Seelsorger Amtes 
als der wohlehrwürdige Herr Philipp 
Clementis in der Kronortschaft Bogdan 
in das Amt eines Seelenhirtes und 
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Dechants des obernOfner-Bezirkes feierlich 
eingeführt wurde, gehalten . . . den 18. 
May 1806. Ofen. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rudics József (almási báró), bölcse-
leti és jogtudományi doktor, főispán, a 
m. tudom. Akadémia tiszteleti tagja, szül. 
1792. febr. 22. Szabadkán; 1809-ben 
bölcseleti, 1816-ban jogi doktorrá avat-
tatott. Az 1811. országgyűlésen mint ab-
sentium ablegatus jelent meg s általában 
azon iíjak közé tartozott, a kik a politi-
kai és irodalmi mozgalmak iránt kiváló 
érdeklődéssel viseltettek. Pesten korán 
megismerkedett Kisfaludy Károlylyal, ba-
rátokká váltak s R. az 1822-ben meg-
indult Aurorát jelentékeny anyagi segély-
ben részesítette. 1825-ben Bácsmegye al-
jegyzője lett, de az irodalomnak és 
színművészetnek folyvást pártfogója ma-
radt. Kisfaludy és más író barátja aján-
latára nem egy könyv kiadását támogatta. 
A húszas években szokás volt. az, hogy 
az író, ha nem talált kiadót, kamat nél-
küli, úgynevezett részvétkölcsönök útján 
adta ki művét, a jövedelemből való vissza-
fizetés mellett. Forgó, a pestmegyei fő-
orvos, Kulcsár, a hirlapszerkesztő és R. 
voltak a legelőzékenyebb kölcsönzők. 
Kisfaludy Betegek (1825) czímű vígjáté-
kában, melyben saját hypochondriáját 
gúnyolja ki, barátjáról R.-ról is meg-
emlékezik. Maga Kistelky Károly, barátja 
Budházy József, Forgó orvosuk, Forgay 
név alatt szerepelnek a vígjátékban. R. 
1832-ben Bácsmegye alispánjává válasz-
tatott, az 1832—36. országgyűlésre a 
megye követe lett; 1837. helytartó-tanácsos 
és Bácsmegye administrátora, 1841. fő-
ispánja volt 1848-ig, midőn méltóságától 
megvált. A pesti egyetem jogi karának 
bekebelezett tagja volt. 1854. aug. 10. 
birodalmi bárói rangot nyert. Az alkot-
mány visszaállításakor 1861—62-ig ismét 
Bácsmegye főispánja volt és 1867-ben az 
lett negyedízben is. 1873. máj. 21. a m. ̂  
tudom. Akadémia tiszteleti tagjává válasz-

totta. Meghalt 1879, aug. 21. A m. tudom. 
Akadémiára 1860-ban 2100 koronát (fia 
ifj. R. József 180,000 koronát) hagyo-
mányozott. — Munkái: 1. Epicedium in 
rev. dnum: Emericum Tucich, qui V. 
idus Decembris 1811. Albae-Regiae obiit. 
Budae. (Költemény). — 2. Carmen rev. 
ac clar. dni Pauli Nagy abbatis de Behel. . . 
dum III. calend. Julii 1812 diem nomini 
suo sacrum recoleret. U. ott. — 3. Ode 
rev. dni Antonii Dreta dum Abbas de 
Pilis et Pásztó, et abbatiae Zirtzensis ad-
ministrator renunciaretur, honoribus sac-
ravit. U. ott, 1812. —• 4. Epicedium in 
exc. ac ill. dnam comitissam Christinam 
Győry de Radvany natam Andrássy de 
Sikloss quae obiit III. calend. Junii 1814. 
U. ott. (Költemény). — 5. Dissertaiio 
inauguralis juridica de jure statuendi 
impedimenta matrimonii dirimentia, quam 
. . . publicae eruditorum disquisitioni sub-
j i c i t . . . a. 1816. Pestini. — 6. Hervatag 
füzér. Irta s kézirat helyett nyomtatá. U. 
ott, 1857. — 7. Ugyanaz II. kötet. U. 
ott, 1870. Szerző kőny. arczk. (Költemé-
nyek). — Nevéről nevezték el a Rudics-
codexet, melyet rácz-almási könyvtára 
számára szerzett meg. (4rét 108 levél, 
egy magyar éneket és 22 egyházi beszé-
det tartalmaz a XVIII. századból. Ism. 
Századok 1881. 397. 1. Szilády Áron). — 
Arczképe : kőnyomat, nyomt. A. Gerhart 
Bécsben (a 7. sz. munka melléklete). 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1837 . I , 33 . Sz. 
— Fejér, História Academiae 208. 1. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai IX. 793. 1. — 
1879 : Hon 203 . s z . e . k . , Ellenőri05. s z . , Vasár-
napi Újság 3 5 . S z á m . ( N e k r . ) . — Akadémiai 
Almanach 1881. 291 . 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 736 . 1. 

Rudinai János, a magyarországi szent 
Ferencz szerzet Boldogasszonyról neve-
zett tartományánk főnöke s a nagy-
szombati s pozsonyi Clarissák fölött 
ügyelő lelki atya vagyis káplán. — 
Munkája: {Lelki Szarandoksagh) . . . 
(Ajánlva van Telegdy Borbála asszony-
nak, Rákóczy Zsigmond özvegyének. A 
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könyv tartalma elmélkedésekből és imád-
ságokból áll, melyek nem eredetiek. 
A könyv Szabó Károly szerint aláírva 
Rudinai Fráter János. Nagyszombatban 
nyomatott 1609 utáni években. Csonka 
példánya az egri érseki lýceum könyv-
tárában). — Kézirati munkája: Szent 
Clára szerzetiben élő apaczaknak regu-
lájok, Melliet nekik adot és megerősítet 
a Negiedik Orbán papa. Vrunk születése 
után 1263. eszt. Magiarul irattatot 1627. 
eszt. Nagi Szombati Szüzekért. (Magában 
foglalja a Clarissáknak 24 tanulság vagyis 
czikkből álló s IY. Orbán pápától nyert 
alapszabályait; ezek után a későbbi 
pápák és elöljárók által változtatott és 
ujabban hozott rendelményeket, vagyis 
reformatiót öt részben, melyeket Fráter 
Rudinai János . . . németből magyarra 
fordítván szabályszerüleg adott ki a szü-
zeknek. Hártya-codex 4rét 159 lap a m. 
n. múzeum birtokában. A könyv első 
részét 1627-ben, a másikat 1630. okt. 19. 
végzé be írója Monaki Fr. Pál.) 

31. tud. Akadémia Értesítője 1854 . 5 0 . , 159. 

és 175. 1. (Mátray Gábor) . — Szabó Karoly, 
Régi M. Könyvtár I. 635. 1. 

Rudnay Alajos (rudnai és divékujfa-
lusi), r. kath. prépost-plébános és oltár-
nok, R. István ügyvéd, birtokos és szent-
miklósi és óvári Pongrácz Ilona fia, szül. 
1859. aug. 27. Divék Újfalun (Nyitram.); 
1882. júl. 2. szenteltetett fel misés pappá 
Győrött; előbb Bánhidán (Komáromm.) 
volt plébános és kerületi esp.; 1901 óta 
bajmóczi (Nyitram.) prépost-plébános. — 
Verses és prózai dolgozatokat írt a Kath. 
Hetilapba, Jézus szent szivének Hírnö-
kébe és a Győri Hírlapba; prédikácziókat 
a Borromaeusba; a M. Állam munka-
társa ; ebben czikke (1906. 153—156. sz. 
A magyar klérus társadalom-politikai 
helyzete). — Munkái: 1. Kis Kalauz. 
Győr, 1887 (Előbb tótúl jelent meg). — 
2. Vasárnapi hitelemzések U. ott, 1888. 
Két kötet. (Befejezetlen). — 3. A német 
katholikusok. Kannengiesser abbé után 

francziából ford. U. ott, 1894. (Hérics 
Mártonnal együtt). — 4. Szent István-
uapi beszéd, tartatott Bécsben a kapu-
czinusok templomában. U. ott, 1898. 

Schematismus cleri dioec. Jaurinensi* 1892. 
117., 184. 1. — Emlékkönyv Zalka János püs-
pök 25. évfordulójára. Győr, 1892. 148. 1. — 
31agyar nemzetségi Zsebkönyv N e m e s c s a l á d o k . 

Bpest. 1898. I. 542. 1. 

Rudnay Béla (rudnai és divékujfalusi), 
volt főispán és államrendőrségi főkapi-
tány, előbbinek testvérbátyja, szül. 1857. 
okt. 2. Szeniczen (Nyitram.); a jogi 
tanulmányokat a budapesti egyetemen 
elvégezvén, 1878. Nyitramegyetiszteletbeli 
aljegyzőe lett, de Bosznia-Herczegovina 
megszállásakor a 23. gyalogezred köteléké-
ben mint tartalékos hadnagy behivatott; 
ezredével részt vett Bihács véres kime-
netelű ostrománál és más kisebb ütkö-
zetekben. Boszniából haza érkezve, a 
nyitra-zsámbokréti járásba szolgabírónak 
választatott meg ; 1880-ban már az érsek-
újvári járás főszolgabírójaként működött. 
1884 elejétől fogva mint megyei főszám-
vevő Nyitrára a központba jutott, letette 
az állam-számviteltani vizsgát és főszám-
vevői minőségben rendezte az akkori 
alispánnal, Szalavszky Gyulával a megye 
pénzkezelését és számvitelét s teljesen 
újjászervezte a számvevőséget. Két évi 
főszámvevői működés után a. megyei 
árvaszéknél az újonnan szervezett alel-
nöki állást nyerte el, mely állásban az 
árvaszék és az árvapénztár részére tel-
jesen új részletes szabálytervezetet dol-
gozott ki. 1887-ben Nyitramegye főjegy-
zője lőn és ezen állásából választatott. 
1892-ben képviselővé; a kormánypártnak 
volt tagja és a II. biráló bizottságnak. 
Áttérve a társadalmi téren kifejtett műkö-
désére, kiemeljük, hogy a felvidéki 
magyar közművelődési egyesület őt 1885-
ben trencséni közgyűlésén titkárává, majd 
a körmöczi közgyűlés 1888-ban alelnö-
kévé választotta; mindkét minőségben 
az egyesület ügyeinek vezetője volt és még 
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ma is az egyesület felvirágzása az ő és 
Szalavszky Gyula elnök működésével 
egybeesik. Elnöke, igazgatósági, választ-
mányi, illetve felügyelőségi tagja volt és 
részint maradt több nyitrai egyesületnek 
és pénzintézetnek. Mint országgyűlési 
képviselő Hont vármegyének, később 
Nyitra vármegyének is főispánja lett. 
1896-ban államrendőrségi főkapitány lett 
Budapesten s a király a Lipótrend lovag-
keresztjével tüntette ki; az olasz király 
is magasabb rendjelet adott neki, úgy 
más külföldi hatalmasságok is. 1906-ban 
nyugalomba vonult. — Czikke a Száza-
dokban (1875. Magyar levél 1552-ből, 
Szentpétery János Révay Ferenczhez). 
Munkái: 1. Nyitravármegye köztörvény-
hatóságának szabályrendeletei, általános 
jellegű határozatai és utasításai. Össze-
gyűjtötte és kiadta. Nyitra, 1888—90. 
Három kötet. — 2. Nyitravármegye tiszti 
Czimtára és közigazgatási beosztása az 
1889. évre. Nyitra, 1889. 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
B p e s t , 1892. 3 0 2 . 1. —• Pallas Nagy Lexikona 
XIV 737. 1. — Magyarország Vármegyéi és 
Városai. Nyitravármegye Bpest, 1899. 718. 1. 
— Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I I . r é s z . N e m e s 
Családok Bpest, 1905. 1. 541. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 
Rudnay Dénes (rudnaiés divékujfalusi), 

1848—49. honvéd, R. Dénes birtokos és 
kövesszarvi és krencsi Gosztonyi Zsu-
zsánna fia, szül. 1825-ben; 1848-ban 
honvéd lett és Szent-Tamásnál vitézül 
harczolt a szerbek ellen. Ott az a sze-
rencsétlenség érte, hogy a csatamezőn 
napszúrást kapott, a melynek következ-
tében megőrült és ötvenhét évet töltött 
elborult elmével a Schwartzer intézeté-
ben. Meghalt 1900. jún. közepén Buda-
pesten 75 éves korában és a vácz-har-
tyáni családi sírboltba temették el. — 
Kora ifjúságában verseket írt (Pesti 
Divatlap 1845) és Petőfi is barátságára 
méltatta. 

Budapesti Hirlap 1 9 0 0 . 164 . Sz . — Magyar 

Nemzetségi Zsebkönyv. II. rész. Nemes Csalá-
dok. Bpest, 1905. I. 543. 1. 

Rudnai Győző (családi nevén Melocco), 
hirlapíró, szül.1875-ben Rudnán (Temesm), 
hol atyja Melocco Lénárd építési vállal-
kozó volt; a család később Újvidékre 
költözött, hol R. a római kath. gymna-
siumban tanult; a fiú itt inkább a ter-
mészetet kedvelte, mint a könyveket, 
azért összeütközése volt családjával és 
tanáraival. Mikor pedig atyja Pestre hozta 
Yárady Antal író házába, itt a művé-
szetet kedvelte meg. Még nem végezte el 
az V. osztályt, mikor néhány társával 
Törekvés cz. litografált hetilapot indított 
meg. Lapja miatt kénytelen volt az inté-
zetet elhagyni és a László-féle internatus-
ban folytatta tanulmányait. Ekkor már a 
Magyar Nők Lapja rendes dolgozótársa 
volt (írt apró elbeszéléseket, társadalmi 
polémiákat, sőt vezérczikkeket is). Ekkor 
(1892) írta Ilma cz. színművét, mely a 
Bartók Lajos által szerkesztett «Ifjú Ma-
gyarország» pályázatán dicséretet nyert. 
Később írt verseket a Hazánkba, Ország-
Világba és a M. Geniusba. Szerkesztette 
a Művészvilágot, de atyjának közbejött 
halála miatt kénytelen volt szerkesztői 
tisztjétől megválni. Közben írt a Buda-
pesti Naplóba. — Czikkei és költeményei 
a Hazánkban (1895. 264. sz. A mai nép-
színmű) ; a Művész-Világban (1899. Bécsi 
impressziók, A Künstlerhaus kiállításáról, 
1900. A nagy halott: Munkácsy Mihály, 
Költ. Negri Ada után ford.); az Ország-
Világban (1900. Mutatvány Lorenzo Mag-
nifico cz. a budai nyári színkörben elő-
adott színművéből, Stiavelli G. költ. ford.). 

— Munkái: 1. Ilma. Szomorújáték 1 
felv. Bpest, 1892. — 2. Vasárnap. Versek. 
U. ott, 1900. (Ism. Irodalmi Tájékoztató). 
— 3. Két fájdalom. Költői beszély. U. 
ott, év n. — 4. A felső-bükki kuria. 
Regény. U. ott, 1906. (Sajtó alatt). — 
Szerkesztette és kiadta a Művészvilágot 
1899. ápr. 1-től. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból 
és önéletrajzi adatok. 
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Rudnay Zstoá», (rudnai és divékujfalusi), 
R. Vilmos Zsigmond és Prónay Zsuzsa 
fia, katona volt 1724-ben és Szicziliából 
írt levelét közli a Sándor István Sok-
féléje (1799. VI. 59., 63. 1.). 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 795., 
797. 1. 

Rudnay Józsefné (fáradi Veres Szi-
lárda), Veres Pál és Beniczky Hermin 
leánya, szül. 1841. szept. 14.;• lakik férje: 
rudnai és divékujfalusi Rudnay József 
birtokán Vácz-Hartyánban (Pestm.). — 
Munkája : Veres Pálné Beniczky Hermin 
élete és működése. Hálás tisztelete jeléül 
kiadta az Országos Nőképző-Egyesület. 
Bpest, 1901. (Szigethy Gyulánéval együtt. 
Ugyanaz olcsó kiadásban. U. ott, 1891.). 

Hl. Könyvészet 1902 . — Vayyar Nemzetségi 

Zsebkönyv II. rész. Nemes Családok. Bpest, 
1905. I. 543. 1. 

Rudnay Lajos (rudnai és divékuj-
falusi), birtokos, cs. és kir. tartalékos 
huszárhadnagy a 8. sz. huszárezredben, 
R. Béla államrendőrségi főkapitány és 
Birly Ilona fia. szül. 1883. okt. 28. Nagy-
Surányban (Nyitram.); jelenleg hontvár-
megyei jószágán gazdálkodik. — Mun-
kája : A mezőgazdasági cselédek viszonya 
Hontvármegye északi részén. Bpest, 1905. 

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv, I I . r é s z . N e m e s 

Családok. Bpest, 1905. I. 542, 1. — Corvina 
1906. 12. SZ. 

Rudnay Sándor (rudnai és divékuj-
falusi), theologiai doktor, esztergomi bibor-
nokérsek és herczegprimás, R. András 
szolgabíró és Dőry Anna fia, szül. 1760. 
okt. 4. Szentkereszten (Nyitram.); tanul-
mányainak alapját a kegyesrendiek nyitrai 
iskolájában vetette meg; 17 éves korában 
lépett az esztergomi egyházmegye pap-
növendékei közé és a pozsonyi Emeri-
canumba küldetett. Miután a bölcseletet 
Nagyszombatban a szent Istvánról neve-
zett papnevelőben jó sikerrel elvégezte, 
theologiára a budai központi papnevelőbe 
ment, a hol 1784-ben a hittudományból 
baccalaureus lett.. 1785-ben pappá szen-

teltetvén, előbb Csasztára, azután Szent-
Benedekre helyeztetett káplánnak. 1787-
ben irnok lett az esztergomi érseki hely-
nökségnél, 1789-ben pedig a nagyszombati 
helynökség titkára. Ugyanezen évben el-
nyerte a korosi plébániát, ahol 1794-ben 
a tapolcsányi kerület alesperesévé nevez-
tetett ki. 1805. jan. 26. iktattatott be 
esztergomi kanonoknak, 1806-ban a szt. 
István papnevelő igazgatója, 1808. a B. 
Szűzről nevezett korosi apát, vál. ansáriai 
püspök, a helytartótanács tagja s egyúttal 
esztergomi érseki helyettes lett. 1809-ben 
előbb sasvári főesperessé, majd szenti 
tamási préposttá lépett elő és kinevez-
tetett udvari tanácsossá s a magyar ud-
vari kanczelláriához előadóvá. 1815-ben 
a király kinevezte erdélyi püspökké. Az 
új püspök a papnevelőben akkor volt 
26 ifjúnak számát három év alatt 50-re 
szaporította és a seminariumra évenként 
16,000 frtot költött a sajátjából. Egyház-
megyéjét közelebbről megismerendő, majd 
minden plébániát, községet meglátogatott. 
Midőn 1816-ban éhínség uralkodott Er-
délyben, megnyitotta magtárait az ínsé-
gesek számára és pénztárát a nyomor 
enyhítésére. 1819. jún. 12. akirály az eszter-
gomi érsekségbe helyezte át. 1820. máj. 16. 
iktatták be a primáši székbe, jún. 28. 
pedig a Szt. István-rend főpapjává nevez-
ték ki. 1820. máj. 15. az 1545-től idegenben 
élő káptalan visszaköltözött Esztergomba, 
1822-ben pedig, szt. Adalbert napján, 
József főherczeg és számos előkelőség 
jelenlétében letétetett a székesegyház 
alapköve. Ettől fogva semmi költséget és 
fáradságot nem kiméit, hogy az építke-
zés előhaladjon. Az ő idejében épült fel 
a sírbolt, a szt. István oldalkápolna, át-
helyeztetett a Bakacs-kápolna a bazilika 
jobb szárnyába s a hatalmas falak egészen 
a felső párkányzatig emeltettek fel. O 
maga a saját jövedelmeiből 815,696 
forintot áldozott az építkezésre. Felépí-
tette a kéreghi, szentkereszti, az eszter-
gomi szent Anna-templot, megújította a 
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divékujfalusi templomot, a plébániái és 
sokat áldozott a máriaczelli templomra is. 
Az erdélyi püspökség törzstőkéjét 12,000 
forinttal gyarapította s több adományt 
tett jótékony és szent czélokra. Évenként 
12 szegény tanuló nyert teljes ellátást az 
ő költségén. 1822-ben Pozsonyban szent 
zsinatot tartott. Kiváló figyelemmel ki-
sérte a papnevelés ügyét. Esztergomban 
presbyteriumot létesített, a hol az újonnan 
felszenteltek egyházi állásuk teendőire 
gyakorlatilag is kiképeztettek. Kieszkö-
zölte a királynál, hogy Nagyszombatban 
hat kanonokból álló káptalan alapíttas-
sák. 1828-ban XIII. Leo pápa bibornokká 
nevezte ki. 1830. szept. 28. Pozsonyban 
Y. Ferdinándot királylyá koronázta. Meg-
halt 1831. szept. 13. Esztergomban és a 
székesegyház sírboltjába temettetett el. 
Több alapítványt tett egyházi s jótékony 
czélokra, többek közt a Ludoviceumra 
1000 frtot adott. — Munkái: 1. Památka 
navštívená Pána v padesátom roku ob-
novéná, s ktorým Boh služebnika svého 
grófa Berényi Gábora zamiloval. Nagy-
szombat, 1798. (Berényi Gábor gróf 50 
éves emlékezete.) — 2. Kázeň na slawné 
primitie Madacs Josefa nowo-poswateného 
kňaza arcibiskupstvvi Ostrihomského k 
duchownému prospechu w bognanském 
chráme páňe držaná. U. ott, 1804. (Ma-
dách József primiciája alkalmával mon-
dott beszéd.) — 3. Sermo, quem termi-
nato publicae e SS. Theologia disputa-
tionis actu Marcelii Daniel, in episcopaii 
lyceo Temesiensi theol. professoris die 
7-ma Junii an. 1810. ad eundem, qua 
deputatus Archi-Ducis Josephi Hungáriáé 
Palatini, habuit (Buda), 1810. — 4. 
Eucharisticon Augustissimo Imperátori 
et Regi Apóst. Francisco, victori almae-
que Pacis restauratori nomine statuum 
et Ordinum Provinciáé Comaromiensis 
dicatum. Comaromii, 1814. — 5. Ad 
clerum populumque Pastorali suae curae 
creditum, occasione Suae Inaugurationis. 
Anno 1816. die 14. Mensis July. Cibinii. 

1816. — 6. Rudnay Sándor erdélyi püs-
pök . . . minden gondgya alá bizott egy-
házi s világi renden levőkhöz, midőn 
püspöki székébe beiktattatnék. Julius 14. 
1816. Hely n. (Németül: Nagyszeben, 
1816.) — 7. Paraenesis Excell., 111. ac 
Rev. Dni Alexandri R u d n a y . . . Ad Ly-
ceum Regium scholasque Claudiopolita-
nas occasione auspicati muneris Supremi 
omnium per Transylvaniam catholicarum 
Scholarum Directoris. Claudiopoli die 27. 
May 1819. — 8. Oratio, dum per S. C. 
R. Majestatem Capitulo suo Transylva-
niensi benigne decreta Ornamenta in 
ecclesia cathedrali solemniter appenderet. 
Cibinii, 1819. — 9. Erkölcsi keresztény 
oktatások különösen a fenyítő házakban 
raboskodóknak remélhető megjobbítá-
sokra. Kolozsvár, 1819. (Hozzá : Praeam-
bula Epistola Pastoralis Episcopi Tran-
silvaniae ad eos, quibus cura spirituális 
captivorum publicorum credita est.) — 
10. Ad clerum et Populum Archi-Dioe-
cesis suae occasione solemnis in Digni-
tatem Ardii-Episcopalem Installations 
Strigonii 16. Maji 1820. Budae. — 11. 
Epistola Pastoralis . . . ad Clerum saecu-
larem et regulärem, omnemque fidelem 
populum j urisdictioni suae subjectum pro 
tempore Quadragesimae. Strigonii, 1820. 
— 12. Epistola Pastoralis, ope cuius a 
Clero pro exstructione Basilicae Strigo-
niensis Symbolas offerri cupit. U. ott, 

1821. — 13. Epistola Pastoralis, medio 
cujus Jubilaei per S. Pontificem Leonem 
XII. indictionem, quo fidelibus christianis 
coelestium gratiarum fontes in Urbe 
Urbium pleno alveo reserati denuncian-
tur, Clero communicat. U. ott, 1821. — 
14. Epistola, qua Synodum nationalem 
Posonii celebrandam convocat. Budae, 
1822. — 15. Oratio Cels. ac rev. Dni 
ad Synodum in Ecclesia SS. Salvatoris 
Posonii, die 8. Septembris 1822. Posonii, 
1822. — 16. Sermo ad Synodum in 
Ecclesia SS. Salvatoris Posonii. Die 16. 
Oct. 1822. U. ott, 1822. — 17. Disser-
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tatio de obligatione Cleri saecularis quo-
tidie persolvendi Horas Canonicas seu 
Officium Divinum, quod nomine Brevia-
rii venit a gallico manuscripto in germa-
nicum, ex hoc vero typis excuso in lati-
num traducta ; praemissa Epistola Pasto-
rali ejusdem argumenti Principis Primatis 
Archi-Episcopi Strigoniensis ad Clerum 
suae curae creditum. Strigonii, 1823. — 
18. Responsum nomine totius dicasterii 
a Cels. Regni P r i m a t e . . . habitum ad 
sermonem Caesareo-RegiiPrincipis, Regni 
Palatini et Praesidis Regii Consilii Locum-
tenentalis Hungarici quum illud solennis 
institutionis memoriam die 21. Apr. anni 
1824. portentum seculum celebraret. 
Budae. (A főherczeg említett beszédével 
együtt.) — 19. De perpetua SS. Eucha-
ristiae Sacramenti in Archi-Dioecesi 
adoratione. Strigonii, 1825. — 20. Epi-
stola, in qua per S. Pontificem Leonem 
indicti Jubilaei ad universum orbem 
catholicum extensio, Clero notificatur. 
Posonii, 1826. — 21. Epistola, ope cujus 
S. P. Leonis XII. contra occultas sectas 
Encyclicam, Clero suo communicat. U. 
ott, 1826. — 22. Epistola Pastoralis 
vigore cujus Pii Papae VIII. encyclicam 
super indicto Jubilaeo, reprobatisque 
perversarum doctrinarum commentis 
epištolám ad notitiam Cleri perfert. Stri-
gonii, 1829. — 23. Kázne príhodné . . . 
to gest: 82 Reči duchownich od nebo-
hého Arcibiscupa Ostrihomského w Kru-
šowcách nekdi prednesenich, a wlastnú 
Rokú spisanich. Nagyszombat, 1833. 
(Rudnaynak legnagyobbrészt Korosson 
mondott tót beszédei, melyeket kiadott 
Palkovics György, esztergomi kanonok, 
Rudnay arczképével.) — Arczképei: 
kőnyomat, rajzolta Bauer József, nyomt. 
Reiffenstein és Rösch Bécsben, 1856.; 
Kohlmann L.-tői és fametszet Lauffer és 
Stolpnál Pesten 1859., a R.-család czí-
merével. 

M. Kurir 1820 . 4 1 — 4 3 . SZ. — Hazai és Kül-

földi Tudósítások 1 8 2 0 . I . 3 9 — 4 2 . SZ. 1831 . I I . 

2 6 . SZ. — Egyházi Értekezések 1 8 2 0 . I I I . 198 . 1. 

— Gemeinützige Blätter 1824 . 6 6 . , 1830 . 20 . SZ. 

— Archív für Geschichte, Statistik, Literatur 
und Kunst, Wien, 1824. 65. 1. (Ilormayr). — 
Stankocics, Joannes,Oratio funebrisin Exequiis 
Alexandri a Rudna. Strigonii, 1831. — niájer 
József, Halotti beszéd Rudnay Sándor ham-
v a i f e l e t t . E s z t e r g o m , 1831. — Rumy Carolus, 
Parentatio Alexandri a Rudna occasione 
Exequiarum. Strigonii. 1831. — Feierstunden . 
Herausg. von Ebersberg. Wien, 1831. 143.1. 
(Exequien). — Egyházi Tár I. 1832. 199. 1., IV. 
1 8 3 3 . 1 6 8 . 1 . — A pesti növendékpapság Munká-

latai 1833. I. 207-218. 1. (R. életrajza). — 
Hohenegger Laurenz, N e k r o l o g Sr. E m i n e n z 
des Herrn Fürsten A. v. Rudna. Wien, 1833. 
— Oesterr. National-Encyclopädie. W i e n , 1835 . 

IV . 431. 1. — Pauer János, A z e g y h á z i r e n d 
érdeme Magyarország történetében. Székes-
f e j é r v á r , 1 8 4 7 . — Vasárnapi Újság 1 8 5 6 . 3 5 . 

sz. — Memoria Basilicae Strigoniensis anno 
1856. die 31. Augusti conseeratae. Pestini, 
1 8 5 6 . 102 . 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a -

l á d a i I X . 794 . 1. — Egyetemes Magyar Encyclo-

paedia X I I . 2 4 5 . 1. — Figyelő I . 1 8 7 6 . 1 9 4 . , 

207 . 1., 1 8 7 8 . 3 3 . 1. — Slovenské Pohlady 1 8 8 8 . 

56. 1. — Vlček, Jaroslav, D e j i n y L i t e r a t ú r y 
Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 1890. 26., 
266 , 267. — Petrik Bibliogr. III. 254., IV. 82. 
1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 7 3 7 . 1. — 

Kollányi Ferencz, E s z t e r g o m i k a n o n o k o k . 
Esztergom. 1900. 415. 1. és gyászjelentés. 

Rudnyánszky Béla (dezséri és zomor-
falvi), ügyvéd, nyugalmazott királyi 
ítélőtáblai bíró, R. Péter birtokos és 
Lipovniczky Antónia fia, szül. 1826-ban ; 
honvéd volt_1848—49-ben ; az 50-es évek 
elején a cs. bíróságnál vállalt hivatalt és 
pesti helyettes főállamügyész volt. Az 
1859. pátens kibocsátása után lemondott 
hivataláról és a legkeresettebb ügyvédek 
egyike lett. Az 1861. országbírói értekezle-
ten tevékeny részt vett. 1870-ben a buda-
pesti kir. tábla bírájává neveztetett ki. 
Ugyanazon év jún. 5, a Themis cz. szak-
lapot alapította és anyagi áldozattal tar-
totta fenn. 1877-ben elmekórba esett és 
hat évi súlyos szenvedés után az elme-
gyógyintézetben meghalt 1883. okt. 11. 
Budapesten 57. évében. (Neje Zádor Lilla 
volt, Zádor György, a m. tud. akadémia 
tagjának leánya). — Czikkei a Jogtudo-
mányi Közlönyben (1872. A nyilvános 
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és közvetlen szóbeliség gyakorlati szem-
pontból, 1874. Adalékok a polgári há-
zasságról alkotandó törvényhez). — Mun-
kája : Nyilvános és közvetlen szóbeliség 
az igazságszolgáltatásban. Pest, 1867. 

A a g y Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I X . 815. 
1. — Pesti Napló 1883 . 281 . SZ. ( N e k r . ) — 
Petrik Könyvészete és gyászjelentés . 

Rudnyánszky Béla (dezséri), jogi dok-
tor, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, 
szül. 1866. márcz. 29. Nyitramegyében ; 
a gymnasiumot Kalocsán végezte mint 
intézeti növendék. 1883—84-ben a jogot 
Bécsben hallgatta. 1884-88-ig a buda-
pesti egyetemen végezte a jogot; közben 
mint önkéntes szolgált és 1886-ban tar-
talékos huszárhadnagy lett. 1889-ben jog-
tudományi doktorrá avatták; 1891. el-
nyerte az ügyvédi oklevelet. Midőn Sza-
lavszky Gyula volt államtitkár lemondott 
a nagy-tapolcsányi kerületről, ott mint 
nemzetipárti megválasztatott; e cyclus 
(1892—1897) végén kilépett a nemzeti 
pártból; 1897-ben mint szabadelvű Gal-
góczon választatott meg Eszterházy Mik-
lós gróf ellenében. A közlekedésügyi és 
az összeférhetetlenségi bizottság tagja volt. 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 

Bpest, 1897. 332. 1. 

Rudnyánszky Gyula (dezséri), költő 
és hírlapíró, R. Károly 48-as honvédfő-
hadnagy fia, szül. 1858. máj. 1. Özdögén 
(Nvitram.); tanulmányait magánintézet-
ben végezte s a jogi pályára lépett, ezzel 
azonban 1876-ban szakított s azóta az iro-
dalomnak él. 1904. Debreczenben a Sza-
badság cz. politikai lapot szerkesztette, a 
kiadóval azonban nem tudott megegyezni, 
e miatt a laptól megvált és családjával 
Budapestre költözöttt. 1905. decz. kiván-
dorolt az amerikai Egyesült-Államokba, 
nejével Réti Laura vidéki primadonnával, 
együtt. — Czikkei, költeményei a követ-
kező hírlapokban és folyóiratokban, je-

lentek meg: Petőfi Társaság Lapja 
(1878. költemény); Képes Caládi Lapok 
(1880—1895. Költemények, rajzok, elbe-
szélések, irodalmi czikkek és A Pándy 
kisasszonyok, regény); Hon (1880. 16. 
sz. Toldi búcsúja Piroskától), Koszorú 
(1881. költ., Odry Lehel életrajza, 1882. 
költ.); Pesti Hirlap (1881. költ. heten-
ként, 1886.333. Zichy M. Madách-képei); 
Függetlenség (1881 81. sz. Drámabirálók); 
Fővárosi Lapok (1882. költ.); Pesti Napló 
(1882. 94 Ujabb drámairodalmunkról; M. 
Szalon (1887. Margitai Tihamér); Kis-
faludy-Társaság Évlapjai (Új F. XII. 1888. 
Levél egy színigazgatóhoz, jutalmazott 
költemény); Vasárnapi Újság (1888. A 
párkák, Lingg H. költ.); M. Szemle (1889. 
Reviczky Gyula, A népszínműről, A vers-
faragók, irodalomtört. adat); Kécske és 
Vidéke (1891. 9. sz. Petőfi és kiadói, 
ugyanez a Békés 9. sz. is); Budapesti 
Hirlap (1891. 164. sz. Arany János szülő-
háza) ; Felsőmagyarország (1895. 112. 
sz. A sajtóhibákról); Székesfehérvár és 
Vidéke (1900. 136. sz. Vörösmarty, 
ugyanez az Aradi Közlöny 278. sz. is); 
Agrar Album (1900. költ.), írt még a 
Mátyás Diákba, a Felső Magyarországba 
(Kassa), Alföldbe (Arad), Szegedi Híra-
dóba (1896-ban a szerkesztőség rendes 
tagja), a Tapolcza és Vidékébe és a Sza-
lonlai Lapokba. — Munkái: 1. Fanny 
dalai Bpest, 1877, (Ism. Pozsonyvidéki 
Lapok 176. sz.). — 2. Sic vivamus! 
Nyitra, 1878. — 3. R. Gy. költeményei. 
1876—1882. Bpest, 1882. (Ism. Vasárnapi 
Újság 18., Koszorú VIII. 183. 1., Buda-
pesti Szemle XXXII.). — 4. Gyermek-
szinház. Nyolcz eredeti színmű leányok 
és fiúk számára. U. ott, 1883. — 5. Az 
áruló guzsalj. U. ott, 1884. (Jó könyvek 
15. versben). — 6. A száműzött leánya. 
Elbeszélés. Irta Csatár Gerő. U. ott, 
(1881. Mulattató és hasznos olvasmányok 
20.). — 7. Fényben-árnyban. Költemé-
nyek. 1876—1886. U. ott, 1886. (Ism. 
Budapesti Szemle XLVII,, Fővárosi La-
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pok 99. sz., Budapesti Hirlap 78., Alföld 
65., Szépirodalmi Kert 27., 28. sz., Egyet-
értés 80., 97., Függetlenség 84., P. Hir-
lap 90., Veszprém 13., Váczi Közlöny 
13., Aradi Közlöny 94.). — 8. Jog és 
szerelem. Schücking Levin után ford. 
Cserjés László. U. ott (1886). — 9. A 
czigányok Víg eposz hét énekben. Esz-
tergom (1886. Mulattató Zsebkönyvtár 
33., 34.). — 10. Az önző, regény Werner 
E. után ford. Cserjés László. Bpest, 
(1886). — 11. Ezermester. Tanulságos 
igaz história. U. ott, 1887. (Nóták, his-
tóriák 14,). — 12. Jézus. Karácsonyi 
ének. U. ott, 1888. (Ism. 1887. Szegedi 
Híradó 283., Érsekújvár és Vidéke 50., 
Egyetértés 333., Esztergom és Vidéke 99., 
Délmagyarországi Közlöny 294., Religio 
II. 58. sz., Szegedi Híradó 283. sz. 
Nagyvárad 1888. 290. sz. M. Sión.) — 
13. Mária-dalok és legendák. U. ott, 
1888. (Ism. Vasárnapi Újság 25., egri 
Irodalmi Szemle 7., M. Állam 123., M. 
Sión, Egyetértés 153., Nemzet 162., Iro-
dalmi Értesítő 14.). — 14. A zsarnok. 
U. ott, 1886. (Monológok 21.) —15. Ezer-
egy legegyszerűbb és legszebb magyar 
népdal. Összegyűjtötte Cserjés László. U. 
ott, 1888. —16 .Nyár . Ujabb költemények. 
1886—1889. U. ott, 1889. (Ism. Vasár-
napi Újság 24., Kecskeméti Lapok 28., 
Veszprémi Közlöny 25., Egyházi Közlöny 
15., M. Állam 156. sz.). — 17. Költe-
mények Mátyás királyról. U. ott, 1890. 
— 18. Uj könyv. Költemények. U. ott, 
1891. (Ism. Bácska 47. sz. 2. kiadás. U. 
ott, 1895. Ism. Bud. Szemle 1893. 171., 
184. 1.). — 19. Költemények. Győr, 1892. 
(Egyetemes Könyvtár 55., 56.). — 20. 
Kis gyermekek verses könyve. Száz kis 
vers képekkel. Bpest, 1893. — 21. A 
gyáva. Drámai monológ. U. ott, 1893. 
(Versben. Rozsnyai Monológ-Könyvtára 
6.). — 22. Szerelem. Költemények. U. ott, 
1894. (Ism. Vasárnapi Újság 9. sz„ Fő-
városi Lapok 59., Élet 427., M. Géniusz 
10., Jókai 12., Egyetértés 63., Aradi 

Közlöny 51., Hazánk 220. sz.). — 23. 
Kossuth Lajos. U. ott, (1894. Mulattató 
és hasznos olvasmányok a magyar nép 
számára 57. sz.). — 24. Rózsa és Aladár. 
Regény versekben az ifjúság számára. 
U. ott (1894. A Lányok Lapja és Hasz-
nos Mulattató heti melléklete). — 25—28. 
A kakasülő. Víg monológ, Tot. 5-re 
62. Turfmonológ, A műkedvelő foto-
gráfus, A mama kedvencze, U. ott, 
év n. (Rozsnyai K. Monológ-Könyv-
tára, 21., 22., 23., 29. Versben). — 29. 
A kosár. Monológ. Pailleron után ford. 
U. qtt, év n. (R. M. K. 19.). — 30. Sze-
retem a nőket. Víg monológ. Georges 
Lorm után lord. U. ott, év n. (Rozsnyai 
K. Monolog-Könyvtára 27.). — 31. A légy 
Monolog Guiard után ford. U. ott, év. n. 
(R. M. K. 30.) — 32. Kisértetek. Színmű 
3 felv. Ibsen után ford. U. ott, év n. 
(Fővárosi Színházak műsora 12.). — 
33. Petőfi, sz ínműi felv. U.ott, 1899. — 
34. Építő Sándor. Igaz történet a magyar 
nép számára. 3 képpel. U. ott (1899). — 
35. Névtelen virág. Begény. U. ott, 1899. 
— 36. U gri Matyi, a baj szerző holló. 
A szélpuska. A szombatesti fürdés. Három 
kaczagtató történet versekben és képek-
ben. írta Busch Vilmos, magyarul . . . 
U. ott (1899). — 37. Zrinyi Miklós, 
a szigetvári hős. Ugyanott, (1899). — 
38. Mátyás király. U. ott, (1902). — 
39. Kinizsi Pál élete és hős tettei. U. 
ott, (1902. Mulattató . . . olvasmányok 
60. sz.) — 40. Új költeményei 1894—1904. 
Debreczen, 1904. (Ism. Máramarosi Lapok 
13, Színház 15, Vasárnapi Újság 14, 
Erdélyi Múzeum, Új Idők 28, Polit. Heti-
szemle 16, 17.) — 41. Dobó Katieza, a 
hős honvédleány vagy Egervár ostroma, 
Nyolcz képpel. Bpest. (1904).— 42. Petőfi, 
drámai költemény. U. ott, 1905. — 43. 48 
magyar vers. Debreczen, 1906. — Szer-
kesztette a Magyar Szemlét 1882-ben 
Budapesten, de csak egy száma jelent 
meg. — Álnevei: Dezséri, Dezséri Sán-
dor, Fidél stb. 
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Figyelő X I I I . 1 8 8 2 . 101 . 1. - ill. Könyvészet 

1 8 8 6 — 1 8 9 3 . , 1 8 9 4 - 1 8 9 5 . , 1904 . — Kiszlingstein 

K ö n y v é s z e t e . — Képes Családi Lapok 1 8 8 8 . 

789 . 1. ( D e n g i J á n o s ) . — Pallas Nagy Lexikona 

XIV. 737. ]. — Magyarország Vármegyéi és 
Városai. Nyitra várm. Bpest, (1899) 273. 1. — 

Budapesti Hirlap 1 9 0 3 . 79 . 8 Z . , 1 9 0 5 . 3 5 0 . s z . 

— Pesti Hirlap 1 9 0 5 . 3 5 0 . s z . é s a m . I ) , m ú -

zeumi könyvtár példányairól. 

Rudnyánszky József (dezséri), besz-
terczebányai püspök, R. Pál ügyvéd és 
Szmrtnik Klára fia, szül. 1738. okt 28. 
Nagyszombatban; a theologiát Pesten a 
központi papnevelő-intézetben és Bécsben 
aPazmaneumban végezte. 1812-benpappá 
szenteltetvén, káplán volt Léván, 1814. 
Budán a vízivárosban, 1815. O-Budán, 
1817-ben érseki helynöki levéltárnok, 
1820. szentszéki jegyző, 1822. helynöki 
titkár lett, 1832. decz. 30. esztergomi 
kanonokká neveztetett ki és 1841. jún. 12. 
nógrádi főesperessé lépett elő. 1834-től 
az esztergomi presbyterium igazgatója 
volt. 1843-ban czímzetes apát, 1844. érseki 
helynök, még ez év aug. 16. a beszter« 
czebányai püspök lett és 1845. jún. 8. Ko-
pácsy József primás által Esztergomban 
püspökké szenteltett. Püspökségében meg-
teremtette az egyházmegye elaggott pap-
jainak segélyezésére szolgáló alapot és 
szervezte a püspöki helynökséget. Midőn 
1848-ban a közoktatásügyi miniszter 
tanácskozásra hívta az ország főpapjait, 
bogy a katholikus iskolák, a kegyúri jog 
s az alsó papság anyagi ellátásának kér-
dését rendezzék, egyike volt a tárgyalások 
legtevékenyebb tagjainak. Az 1848. sza-
badságharcz kitörésével szívvel-lélekkel 
karolta fel a nemzeti ügyet és körlevél-
ben hívta fel papságát, hogy Kossuth 
rendeleteinek engedelmeskedjék. 1849. 
máj. 24. az ország függetlenségének ki-
nyilatkoztatását ünnepélyes isteni tiszte-
lettel ülte meg. Az ország fővárosának 
az osztrák katonaság által történt elfog-
lalásakor őt is elfogták és az Újépületbe 
zárták. A katonai bíróság pásztorlevelei-
ből igyekezett a magyar szabadságharcz-

ban való részvételét bebizonyítani, a mi 
részükről sikerült is, úgy hogy javadal-
mainak elvesztésére és hat évi várfog-
ságra ítéltetett. Hasztalan folyamodott 
helynöke 20.000 hívőjének aláírásával 
támogatva kérését, a legfelsőbb helyen 
kegyelemért; az ítélet végrehajtatott és ő 
Kufsteinba vitetett. 1850-ben jóakaróinak 
s kivált a herczegprimás tanácsára ön-
ként is lemondott püspökségéről és ekkor 
kegyelmet nyert, de egyúttal a neuburgi 
zárdába internáltatott. 1853-ban végleg 
visszanyervén szabadságát, Haimburgban 
vonta meg magát. Midőn 1857-ben 
Scitovszky primás a máriaczelli búcsú-
járatot Haimburgon keresztül vezette, a 
város utczáin R. fogadta őt püspöki 
díszben, régi ismerőseit pedig vendégül 
látta lakásán. Később Pozsonyba köl-
tözött és itt is halt meg 1859. nov. 24. 
Kívánságához képest az esztergomi fő-
székesegyházba temették el. — Munkái 
püspöki körlevelein kívül: 1. Die Ehe 
in einer Predigt dargestellt, welche bey 
Gelegenheit, als auf wohlthätige Unter-
stützung des Ofner Frauen-Vereins Karl 
und Eleonora Rheinthaler das Jubelfest 
ihrer goldenen Hochzeit in der Ofner 
Landstrassen-Pfarrkirche zum heiligen 
Erzmärtyrer Stephan, am 4-ten May 1817. 
feyerten, vorgetragen wurde. Ofen. — 
2. Gründe für die Mildthätigkeit gegen 
die Armen, bey der feyerlichen Über-
setzung des Ofner städtischen Armen-
hauses zu den W. E. E. Barmherzigen 
Brüdern, daselbst am 3-ten August 1817. 
vorgetragen. U. ott. — Arczképe: kő-
nyomat Ponori Thewrewk József Pan-
theonában 1836. Nyom, Bécsben. 

Gemeinnützige Blätter 1836 . 5 8 . SZ. — Nagy 

Iván, Magyarország Családai IX. 816. 1. — 
Schematismus Historicus Dioec. Neosoliensis. 
Neosoli i , 1876. 36. 1. — ill. Sión 1886. 844. 1., 
1 8 8 9 . 7 4 . 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, 

Egyházi írók Csarnoka 1893. 451. 1. — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 7 3 8 . 1. — Kollányi Ferencz, 

Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900.454* 
1. és gyászjelentés. 



1375 Rudolf—: •Rudolffi 1372 

Rudnyánszky József (dezséri báró), 
a főrendiház tagja, b. R. Gyula 1848—49. 
honvédhhadnagy és felső-szálláspataki 
Mara Katalin fia, szül. 1855. aug. 10. Kolozs-
várt ; gymnasiumi tanulmányait Budapes-
ten, a jogiakat mint magántanuló Győrött 
végezte, 1896-ban ügyvédi oklevelet nyert. 
1872-ben állami szolgálatba lépett a köz-
oktatásügyi minisztériumnál és 1881-ig a 
miniszteri titkárságig lépett elő. 1881-ben 
a m. kir. államvasutakhoz felügyelővé 
neveztetett ki s ott osztálytanácsosi czím-
mel és jelleggel 1886-ban vezértitkár lett. 
Ez állását az 1888. év végéig töltötte be 
s ekkor a vallás- és tanulmányi alapokra 
felügyelő s azok kezelését ellenőrző idő-
leges bizottság előadójává neveztetett ki, 
mely minőségben jelenleg is működik. 
A főrendiház tagja nagykorúsítás folytán 
1876 végén lett. 1878 őszétől kezdve foly-
ton jegyzője a főrendiháznak és e ház 
mentelmi, pénzügyi, közjogi és törvény-
kezési bizottságainak, a kir. és országos 
legfőbb fegyelmi bíróságnak tagja és több-
ször előadója. 1883-tól fogva a delegatio 
tagja és jegyzője is. A főrendiház újjá-
szervezése alkalmából ennek élethosszig-
lani tagjává választatott. O szerkesztette 
a főrendiház házszabályait és főleg erre 
való tekintettel 1885. decz. 24. a főrendi-
ház arany tollal tüntette ki. 

M. Nemzetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú c s a l á d o k . 
B p e s t , 1888 . I . 4 1 6 . 1. — Szerencs János, A 

főrendiház Évkönyve . IX. évf. Bpest, 1902. 
381.1. — s<urm-féle Országgyűlési Almanach. 
Bpest, 1905. 141. 1. 

Rudnyánszky Kálmán (dezséri), bir-
tokos, R. Péter ügyvéd és Lipovniczky 
Antónia fia, szül. 1821. nov. 14.; iskoláinak 
bevégezte után ügyvédnek felesküdött és 
Barsmegyében tiszteleti alügyészlett,majd 
ezen megye táblabírájává s később a m. 
kir. udvari kanczelláriához fogalmazónak 
neveztetett ki; ott a magyar kormány 
alatt is működött; a szabadságharcz 
Után vád alá vonatván, pere befeje-
zése után Bécset el kellett hagynia. 

Visszavonult Csörögh (Vácz mellett) pusz-
tájára és szőlőmíveléssel foglalkozott. 
Pestvármegye törvényhatóságának bizott-
sági tagja is volt. Meghalt 1898. jan. 29. 
Kis-Szent-Miklóson. — A Borászati La-
poknak munkatársa volt 1874—79-ig. 
Czikkei a Gazdasági Lapokban (1862. 38. 
sz. Három indítvány a magyar borászat 
ügyében); a Borászati Lapokban (1874.. 
A szőlők füstölése tárgyában) sat. — 
Munkái: 1. Jelszavunk. Bpest, 1873. Név-
telenül. (Két kiadás). — 2. Columbus-to-
jások a 21-es bizottság számára. U. ott, 
1874. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 807., 
815. 1. —Petnk Könyvészete és gyászjelentés . 

Rudnyánszky Karolina (dezséri bá-
rónő), b. R. Ignácz és b. Kemény Terézia 
leánya. — Fordított munkája a Magyar 
Játékszínben (Pest, 1793. II. k. 3. darabja : 
A puszta sziget. írta Metastasio Péter, 
olaszból ford. Ezen színdarab az akkori 
nemzeti színjátszó-társaság repertoire da-
rabjai közé tartozott. Először előadták 
1794. decz. 12. Ezen gyűjtemény II. kö-
tete 1. darabját a kiadó Endrődy János 
R. Karolina szüleinek, a 3. darabot R. 
Karolinának ajánlja.) 

Magyarország és a Nagyvilág 1876 . 22 . SZ. — 

Budapesti Szemle X V I . 1878 . 3 0 — 3 2 . 1. — 

Bayer József, A nemzeti játékszín története. 
Bpest, 1887. I. II. kötet. — Petrik Bibl iogr. 

Rudnyánszky Sámuel (dezséri báró), 
theologiai doktor, esztergomi kanonok, 
b. R. György fia, szül. 1792. január 6.. 
Pakson ; hittudományi tanulmányait N.-
szombatban fejezle be 1813-ban. 1814-
ben, miután előbb áldozópappá szentel-
tetett, a nagyszombati helynökséghez 
került iktatónak. 1816-ban káplánná ne-
veztetett ki Komáromba s ugyanekkor a 
hittudományok doktorává avatták. 1818-
ban Pestre helyezték át segédlelkésznek,, 
majd a központi papnevelő tanulmányi 
felügyelője lett. 1820-ban Nagyszom-
batba ment tanárnak és itt az érseki 
papnevelőben az egyháztörténelmet és. 
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egyházjogot adta elő mindaddig, míg 
1830. jan. 2. tagjává nem lett az eszter-
gomi káptalannak, a midőn egyúttal meg-
bízatott a papnevelő kormányzásával is. 
1835. szept. 2. nyitrai főesperessé, 1845. 
júl. 2. őrkanonokká lépett elő. Bírta a 
zsámbéki prépostságot is. A pesti egye-
tem hittudományi karának bekebelezett 
tagja volt. Meghalt 1848. november 15. 
Esztergomban. — Munkái: 1. Beszédek, 
mellyek, midőn pethőfalvi Uzovics János 
. . . Esztergom vármegyei főispáni hely-
tartó úr ugyan e vármegyében 1836. júl. 
21. tiszti székét elfoglalná, mondattak. 
Esztergom, 1836. (Mások [beszédeivel 
együtt.) — 2. Beszéde, melylyel a főméit, 
herczegprimás Kopácsy Józsefet mint 
Esztergom vármegye örökös főispánját 
1839. május 27. Leányvároa a megye 
határán üdvözölte. U. ott, 1839. (Üdvözlő 
beszédek.) 

Fejér, História Academiae 207. 1. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai^IX. 815. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — íI. Sión 1890 . 2 6 3 . 1. — 

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagy-
szombat, 1893. 452. 1. — KollányiFerencx, Esz-
tergomi Kanonokok. Esztergom, 1900. 448. 1. 

Rudolf, cs. és kir. főherczeg trónörö-
kös, bölcseleti doktor, a m. tud. akadémia 
tiszteleti tagja, I. Ferencz József magyar 
király és osztrák császár fia, szül. 1858. 
aug. 27. Laxemburgban. A magyar nyelv-
ben, melyet tökéletesen elsajátított, első 
oktatója Rimely apát volt; azután a 
gymnasiumi tantárgyakkal foglalkozott. 
Magyar irodalmi tanára Rónay Jáczint 
püspök volt; tanulta a művészeteket, 
különösen rajzot, festészetet, zenét, a 
nyugoteurópai nyelveket s ezekenkívül 
a csehet, lengyelt és gyakorolta magát 
különböző sportokban is. 1872-ben már a 
katonai tantárgyakat is tananyagához 
csatolták. Bölcseletet, jogot és államtudo-
mányokat is tanult. Különös gonddal 
tanították a magyar közjogra, a melybe 
Bartos János miniszteri tanácsos vezette 
be. 1877. jún. 24. R.-ot nagykorúvá nyil-
vánították ; ugyanez évben elkísérte a 

királynét Írországba és Angolországba, 
a honnét visszatérve Németországot utazta 
be. 1878. júl. katonai tényleges szolgálat-
tétel végett a 36. gyalogezredbe lépett 
1880. szept. már vezérőrnagy és egyúttal 
ellentengernagy lett. 1881. ápr. átvette 
Prágában a 18. gyalogdandár parancs-
nokságát ; 1883. altábornagygyá léptették 
elő s a Bécsben állomásozó 25. gyalog-
ezred parancsnokságával bízták meg. 
1888. márcz. a király a gyalogság főfel-
ügyelőjévé nevezte ki. A királyi pár ezüst 
menyegzője után 1879. R. ismét hosszabb 
külföldi útra indult. Bejárta Felső-Olasz-
országot, majd Spanyolországot, a honnét 
Észak-Afrikába is átrándult. 1880-ban a. 
szász királyi udvart látogatta meg Drez-
dában, azután ugyanez év tavaszán 
Brüsszelben a belga királyi családnál tett 
látogatást. Ez utóbbi látogatásának lett 
eredménye Stefánia kir. herczegnővel, 
II. Lipót belga király leányával, anyai 
ágon József nádor unokájával történt 
eljegyzése (kivel 1881. máj. 10. Bécsben 
ülte meg esküvőjét). A közbe eső időt 
R. arra használta fel, hogy beutazza a 
Keletet. Elment Egyiptomba, meglátogatta 
Kairót, a piramisokat, a Nilus mentét, 
majd átment a szent földre, a honnét 
Bécsbe tért vissza. Egybekelése után 
nejével együtt Prágában, majd Bécsben 
laktak, a nyarat Laxenburgban töltve. 
1883. szept. 2. gyermekük született, 
Erzsébet főherczegnő. Irodalmi munká-
lataiért 1878. jún. 14. a m. tudományos 
Akadémia, majd a liszaboni, szentpéter-
vári, 1880. a budapesti, majd a bécsi 
egyetem őt tiszteletbeli tagjává válasz-
totta; utóbbi 1884-ben bölcseleti dísz-
doktorsággal ajándékozta meg. 1881. máj . 
22. jelen volt a m. tudom. Akadémia 
félszázados ünnepén. 1883-ban mint a 
bécsi villamos kiállítás, 1885. pedig mint 
a magyar országos kiállítás védnöke 
szerepelt. Meghalt 1889. jan. 30. mayer-
lingi vadászkastélyában (Bécs mellett). — 
Számos czikke, melyek tárgyát az orni-
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thologia köréből merítette, és élénk út-
leírásai megjelentek időnként a szak- és 
napilapokban ; a Nemzetben (1883. 16. 
Néhány őszi megfigyelés). Nagy dualistikus 
irodalmi vállata: Az osztrák-magyar 
monarchia írásban és képekben, melynek 
magyar részét Jókai, osztrák részét Weilen 
szerkesztette, a szerkesztő-bizottság élén 
azonban R. állott; ezen vállalatból a trón-
örökös életében kilenczven füzet jelént 
meg; e műhöz R. maga írt előszót és 
néhány nagyobb leírást a Wiener Waldról 
és a dunai szigetekről. — Munkái. 1. Az 
osztrák nemesség és alkotmány hivatása. 
München, 1878. (Németül és névtelenül 

jelent meg. A Neue Fr. Presse szerint 
R. trónörökös a szerzője, ki ezt angol-
országi útjában írta). — 2. Fünfzehn 
Tage auf der Donau. Wien, 1878. (Név-
telenül. Tizenöt nap a Dunán. Irta Rudolf 
trónörökös. Magyarra ford. Paszlavszky 
József. Budapest, 1890. Természettudo-
mányi Könyvkiadó-Vállalat. XL. Ism. 
Budapesti Szemle LXIV., Pesti Napló 
1879. 2. sz.) — 3. Eine Orientreise. 
Wien, 1881. Két kötet, szerző rézm. arczk. 
(Díszkiadás. U. ott, 1884. 37 rézkarczczal 
S. Klaustólés 100 fametszettel F. W. Bader-
től. Magyarul: Utazás a Keleten. Irta ő cs. 
és kir. fensége Rudolf trónörökös. Ford. 
Brankovics György. Bpest, 1883. Ism. 
Nemzet 1896. 318—319. sz. sat.) —-
4. Jagden und Beobachtungen von Kron-
prinz Erzherzog Rudolf. Wien, 1887. 
Szerző arczképével. — Egy költeményét 
Magyarországról, melyet akkor írt, mikor 
először utazott Magyarországban, közölte 
a P. Lloyd (1892., melyet Jókai fordított 
magyarra aM. Hirlapban 1892. 53. sz. sat.) 
és magyar költeményét az Egyetértés 
(1896. 294. sz., Új Idők 1897. 50. sz. sat.) 
hozta. — Szobra vadászöltönyben Ligeti 
Miklóstól 1906-ban készült. 

Hazánk és a külföld 1867. 22. Sz. a r c z k . , 
1872. 13. Sz. a rczk .— Magyarország és a Nagy-

világ 1868. 20. sz. arczk. , 1874. 21. sz. arczk., 
1877. 31. sz. arczk.. 1880. 11. sz. arczk. — 
Archaeologiai Értesítő 1869. 237 . 1. ( R . Ó - B u d á n . 

R ó m e r . ) — Vasárnapi Újság 1872. 16. SZ. 

arczk., 1877. 32. sz. arczk., 1885. 18. Sz. 
arczk., 19)5.37. sz. (Szobra.) — Családi Kör 
1877. 35. arczk. — Kerékgyártó Árpád, Magyar-
ország Emléknapjai. Bpest, 1882. 236., 250., 
2 5 9 . , 4 2 6 . 1. — Sturm. Albert, O r s z á g g y ű l é s i 
Almanach 1888. 10. — 1889. Nekr. minden 
hazai lapban. P. Napló 31. (R. mint író) 32. 
SZ. Vasárnapi Újság 5. SZ. a r c z k . ( L e v e l e i 
Jókaihoz) sat. — Kiszlingstein Könyvészete. 
— Akadémiai Almanach 1 8 9 0 . 382 . L — Eisenberg 
indít)!?, Das geistige Wien. Wien, 1893. 466. 1. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 739 . 1. — Rudolf 
Emlék-Album. Szerk. Cziklay Lajos. Bpest, 
1897. arczk. és hasonmásokkal. — Új Idők 
1897. 50. sz-. (Rimely, R. neveltetéséről). — 
Országos Hirlap 1898 . 3 4 . s z . ( R i m e l y . R . n e -
veltetéséről). 

Rudolf József, a görliczi főiskolában 
tanult 1591-ben, batizfalvi származású. 
— Üdvözlő verse van; a Carmina Gra-
tulatoria . . . viri D. Jacobi Monavii 
Patricii Wratislai . . . Gorlicii, 1591. cz. 
munkában. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 241. 1. 

Rudolfer Antal, bölcseleti doktor, rabbi. 
— Munkája: Halottad emlékezete. Imák 
az elhunytak lelki üdveért. Bpest, 1900. 
(Magyar és német szöveg). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rudolffi József, orvosdoktor, szül. 
1844-ben Bugyin (Pestm.); tanulmányait 
Nagy-Kőrösön kezdte, hol a gymnasium 
hat osztályát végezte ; innét Pestre ment, 
hol érettségi vizsgát tett és az egyetemen 
orvostanfolyamot hallgatott. 1872-ben 
nyert orvosdoktori oklevelet. Kacser csa-
ládi nevét 1871-ben változtatta Rudolffira. 
1883. Szegeden telepedett le, hol azóta gya-
korló-orvos. A tűzoltásnál használandó lé-
ekzési készüléket talált fel. — Czikkei a 
Gyógyászatban (A gyógyszerek bőr alá fecs-
kendőse, A szunyal-kinal, morphium-chi-
ninum bőr alá fecskendése a cholera ellen, 
A kénsavas kinal bőr alá fecskendése láz 
ellen). — Munkái: 1. Szinházégésnél 
javaslatba hozott mentési és oltási műve-
let, mely a hivatalos szaklapban tudo-
mányos vita tárgyát képezte. Szeged, 1888. 
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— 2. Die Brandlöschung vom wissen-
chaftlichen Standpunkt aus betrachtet. 
Eine chemisch - physikalische Studie. 
Leipzig, 1901. — 3. Die Brandlöschung 
oder die technische Lösung einer che-
mischen Verbindung. U. ott, 1903. — 4. 
Der Theaterbrand zu Barmen mit Hin-
weis auf den Waarenhausbrand zu Buda-
pest. Ist ein ähnlicher Brand zu über-
wältigen, zü löschen möglich ? U. ott, 
1903. — 5. Die Entwickelung der Brand-
löschung. Mit Hinweis auf die Kata-
strophen zu Budapest, Chicago und Aales, 
und zur Erinnerung an den im Jahre 
1904 zu Budapest abzuhaltenden ersten 
internationalen Feuerwehrcongress. U. ott, 
(1904). 

Századunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1895 . 195. 

1. Önéletrajzi adatok és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Rudow Vilmos, bölcseleti doktor, hír-
lapíró, szül. 1858. máj. 17. Neuholdens-
lebenben; Bécsben tartózkodása alatt 
tanulmánya tárgyául tűzte ki a rumén 
nyelvet és irodalmat; felelős szerkesztője 
volt a Romänische Jahrbücher cz. folyó-
iratnak 1887—1892-ig ; majd 1897-ben 
nejével Suciu Lucretia költőnővel meg-
alapította és szerkesztette a nagyváradi 
Foaia Literatura cz. szépirodalmi lapot. 
Meghalt 1897-ben Ökrös (Biharm.) köz-
ségben. — A nagyszebeni Enciclopedia 
Romanaba irodalmi czikkeket írt. — 
Munkái: 1. Martin der Maschinenführer. 
Ein Sang aus dem Westen. Wien, 1884. 
(2. kiadás. U. ott, 1885.) — 2. Verslehre 
und Stil der rumänischen Volkslieder. 
U. ott, 1886. •— 3. Die Hauptströmungen 
der Literatur des XIX. Jahrhunderts. U. 
ott, 1886. (Strodtmann A.-val együtt.) — 
4. Rumänische Volkslieder. U. ott, 1887. 
— 5. Deutsche Charaktere. IJ. ott, 1887. — 
6. Guide trough the musical motives of 
R. Wagners Tristan and Isolde. U. ott, 
1889. — 7. Um die Erde. Auswahl von 
neuen Übersetzungen aus 32 Sprachen., 
Wernigerode, 1891. — 8. Harzblütheri,. 

Id. S z i n n y e i 3.. Maeyar írók XI 

Stimmungsbilder und Balladen. U. ott, 
1891. — 9. Lucifer. Ein Dichterleben. 
U. ott, 1891. — 10. Mädchenliebe und 
Mannesliebe. 20 Gedichte. U. ott, 1891. 
— 11. Geschichte des rumänischen 
Schriftthums bis zur Gegenwart. Aus-
gearbeitet mit Unterstützung der ange-
sehensten Schriftsteller. Durchgesehen 
und ergänzt im Auftrage des Bukarester 
Kultusministeriums von Prof. J. Negruzzi 
und G. Bogdan. Herausgegeben mit Unter-
stützung des kgl. Preuszischen Kultus-
ministeriums. U. ott, 1892. — 12. Witte-
kind. Sächsische Stammesdichtung. U. 
ott, . . . — 13. Die türkischen Bestand-
theile des Rumänischen. U. ott, . . . 

Kürschner, Joseph, D e u t s c h e r L i t e r a t u r -
Kalender 1892. Stuttgart 899. 1. — Enciclo-
pedia Romana I I I . 854 . 1. é s a m . n . m ú z e u m i 
könyvtár példányairól. 

Ruehietl Miklós, uradalmi gazdatiszt, 
szül. 1804. decz. 6. Ozorán (Tolnám.), hol 
atyja szintén Eszterházy herczeg gazda-
tisztje volt. 1814. Győrbe küldték szülei a 
Szeder Fábián igazgatása alatt álló nor-
mális iskolába s ott folytatta gymnasiumi 
tanulmányait is ; a 111., IV. osztályt 
Veszprémben, az V. Kaposvárt, a VI. 
Székesfej érvárt járta, a VII. vagy bölcseleti 
I. osztályt Szombathelyt, (hol Bittnitz 
Lajos tanítottaamathesismellett a magyar 
nyelvet 133 tanítványának),[a II. évi bölcse-
letet pedig Szegeden hallgatta. Ez időben a 
herczegi gazdatiszt fiai az uradalom költ-
ségén oda mehettek tanulni, a hova 
kedvük volt menni. R. elvégezvén tanul-
mányait, Sopronba került mint gazdasági 
gyakornok. 1828. ápr. 14. a megyei con-
scriptio alkalmával kinevezték írnoknak 
Konkolyi László II. alispán mellé 40 kr. 
p. napi fizetéssel és teljes ellátással. Be-
végezvén a conscriptiót, mint Eszterházy 
herczegi író-diák a csobánczi uradalomba 
Gyulakeszire költözött, hol évi conven-
tiója volt 52 frt 48 kr. váltó és 5s/4 akó 
bor, azaz naponként egy iczcze. Innét 
1831. okt. a bujáki uradalombakerült és itt 
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már irogatott a Társalkodóba és Regélőbe 
rejtett szavakat, anekdotákat, dalokat sat. 
1835. okt. a szádvári (Tornám.) urada-
lomba helyezték át; ekkor már az Ismer-
tető cz. gazdasági folyóiratnak tevékeny 
munkatársa volt: írt a hanyag gazda-
tisztekről, a hálátlan dézmáról és a ferde 
robotról, a mezőgazdasági akadályokról 
sat . ; írt az 1838. Hasznos Mulatságokba> 

az 1839. Társalkodóba, a Borsos Márton 
Világába és a Jelenkorba. Gyűjtötte a 
tornamegyei és közelvidéki táj szavakat, 
melyeket a m. tudom. Akadémiához kül-
dött be. 1848-ban nemzetőri hadnagynak 
választották meg. 1849-ben zaklatást szen-
vedett, német katonaság támadta meg 
lakását és őt Kassára hurczolták, de gróf 
Nyáry kormány-biztos szabadon bocsá-
totta. 1849-ben megszűnt az úrbériség, a 
szádvári uradalom kétharmad részét bérbe 
adta az uraság és ő is egyik bérlő lett; 
de a mostoha körülmények miatt a bér-
lettel fölhagyott, ismét herczegi szol-
gálatba állott és kinevezték a bujáki ura-
dalomba kasznárnak. Azonban 1861-ben 
bekövetkezett a herczegi katasztrófa és a 
gondnokság őt hajlott kora miatt nyug-
díjazta. Helyben Túrán telepedett meg, 
hol később a felállított m. kir. posta-
hivatalhoz postamesternek nevezték ki; 
ezt a hivatalát 1872-ig vitte, midőn le-
mondott állásáról és Pestre költözött; 
itt lakott állandóan, csak a nyarat töl-
tötte vidéken. Meghalt 1889. szept. 12. 
Boldogon (Pestm.). — Czikkei a Regélő-
ben (1833. Adomák); a Hasznos Mulat-
ságokban (1838. I. 12. sz. Memhet egri 
aga alkulevele); a Rajzolatokban (1837— 
38. Gondolattöredékek, Szilas júl. 20., 
Galambkő, népmonda és költ.); a Tár-
salkodóban (1839. 27. sz. Észrevétel 
Édes János, Utazás Magyarhon szebb 
vidékein czikkéhez); a Müller és Vahot 
Nagy Naptárában (1857. Óriási mogyoró 
Diósgyőrben, rajzzal); a Gazdasági Lapok-
ban (1864. Nyilt levél a takarmányozás 
érdekében, 1865. Besavanyított répalevél 

mint abraktakarmány); a Vasárnapi Új-
ságban (1866. 1. sz. Bubek György sír-
emléke Görgőn Tornamegyében, képpel); 
a Reformban (1871. 188. sz. Debreczen 
helynevének magyarázatához); a M: 
Nyelvőrben (1873. 554. 1. Cserebere); a 
Fővárosi Lapokban (1873. 141. Sz. Hg. 
Esterházy Miklós egy száz év előtti 
magyar nábob, 1886. 199. Balatonfüred 
hajdan, 1887. 246. 1. Egy jó magyar pub-
licista fiatal éveiről: Török János. 1889. 
197. A hajdani világról, egy aggastyán 
emlékeiből); a Szabolcsmegyei Közlöny-
ben (1876. 111. sz. Adalékok Réső Ensel 
Sándor Csőrszárka cz. munkájához); írt 
még az Idők Tanujába és a Reformba 
is. — Jegyei: — 1—s. R. és Rhtl (a 
Társalkodóban, Ismertetőben és az Idők 
Tanújában).1 

Budapesti Hirlap 1 8 8 9 . 2 5 7 . s z . — Fővárosi 

Lapok 1889. 255. sz. és önéletrajzi adatok. 

Rufî Andor, hírlapíró, szül. 1879. máj. 
27. Ikrény (Győrm.) községhez tartozó 
Lesvár pusztán, hol atyja Ruff Gyula 
gróf Lamberg Ferencz gazdatisztje volt, 
anyja Német Emilia; R. atyját egy év 
múlva áthelyezték Csákberénybe (Fehér-
megye) ; itt nevelkedett kilencz éves koráig, 
majd a székesfejérvári elemi és főreál-
iskolában folytatta tanulmányait. 1893-
ban szüleivel Győrbe költözött és 1900-
ban itt tett érettségi vizsgálatot a főreál-
iskolában és azután a budapesti egyetem 
bölcseleti karára iratkozott be, hol a 
természettudományi és vegyészeti szak-
csoport kepezte tanulmányainak főanya-
gát, de halgatta a történelmi és irodalmi 
előadásokat is. Egyetemi tanulmányainak 
bevégzése után égy évig működött a 
győri kereskedelmi iskolánál mint segéd-
tanár. Jelenleg kizárólag hírlapíró. — 
Költeményeket írt 1898-tól a Győri Hír-
lapba, a Győri Vasárnapi Újságba, a 
Dunántuli Hírlapba és más vidéki lapba. 
1905-ben a Győri Hirlap belső munka-
társa lett; 1905. szept. pedig a Győri 
Naplóhoz lépett át. Költeményeken kívül 
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írt tárczát, paedagogiai, politikai s ter-
mészettudományi czikkeket. — Munkája: 
Költemények. Győr, 1901. — Álnevei: 
Bandi, Kadar és Rió. 

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

Ruffinus Pál. L. Both. 
Rufíinyi János, ág. ev. superintendens, 

szül. 1719-ben Trencsénben; tanulmá-
nyait ugyanott, Pozsonyban, Győrben, 
Eperjesen és 1743—44-ben a wittenbergi 
egyetemen végezte. Külföldről hazájába 
visszatérvén, Daróczon, majd két évig 
Héthárson (Sárosm.) lelkészkedett. Hét-
hársról a katholikusoktól 1748. márcz. 15. 
elűzetvén, szept. 17. Ochtinára, majd öt 
év múlva Dobsinára költözött. 1767-ben 
a gömöri főesperesség főesperesévé, 1779. 
júl. 28. pedig superinteridenssé választatott. 
Mint superintendens különösen egyház-
szervező munkájával tűnt ki. Meghalt 
1791. jún. 5. v. 10. Dobsinán. —Irodalmi 
munkásságáról forrásaink nem értesí-
tenek. 

Bartholomaeides, ComitatuS Gömör. 429. 1. 
é s C s e t n e k 1 3 3 . 1. — Hörk József, A z e v . 

Tisza-kerület püspökei. Kassa, 1888. — Pallas 
Nagy lexikona X I V . 742 . 1. 

Ruífiny Sámuel, ág. ev. lelkész, előbbi-
nek fia, előbb Stoószon volt lelkész, 
1808-tól Nagy-Szalókon (Szepesm.), hol 
1816. jún. 22. meghalt. — Munkája: 
Kurze Anleitung zur Verbesserung der 
gewöhnlichen Bienenzucht. Mit besonderer 
Hinsicht auf Zipsen und die kälteren 
Gegenden Ungarns. Kaschau, 1805. (2. ki-
adás. Der praktische Bienenvater, oder 
Anleitung ... . Mit Bezug auf die neueren 
Verbesserungen, bearbeitet von einem 
Freunde und Liebhaber der Bienenzucht. 
Leipzig und Kaschau, 1832. Egy rézm.) 

Annale n der Literatur. Wien, 1808. Intel-
l i g e n z b l a t t 115 . 1. — Allg. Literatur-Zeitung. 

Halle, 1816. III. 119. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. Petrik Bibliogr. 

Rufíy Pál, jogi doktor, miniszteri ta-
nácsos, az állami gyermekmenhelyek 
országos felügyelője, szül. 1854. decz. 15. 

Csehin (Komáromm.); a főgynmasiumot 
és az egyetemet Budapesten végezte. 
Szolgált mint egyéves önkéntes és a 
13. gyalogezred tartalékos hadnagya lett. 
Jogi tanulmányainak befejezése után jogi 
doktorrá avattatott; letette az- ügyvédi 
vizsgát és Aranyos-Maróthon telepedett 
le. Közreműködött a felsőmagyarországi 
halász-egylet fejlesztése érdekében ; ő 
alapította 1882-ben Kriesch Jánossal a 
Halászati Lapokat, rhely folyóiratnak 
1886-ig szerkesztője volt. 1886-ban Bars 
vármegye főjegyzőjévé választotta meg 
s ezen időponttól munkásságát kiválólag 
a közigazgatás érdekeinek szentelte. 
1895-ben egyhangúlag alispánnak válasz-
tották meg. 1896-tól fogva országgyűlési 
képviselő volt szabadelvű programmal. 
1897-ben a kath. autonomia orsz, kon-
gresszusának tagjává választották, ugyan-
ezen évben a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az orsz. cóngrua-bizottság tag-
jává nevezte ki. 1900-ban mint kormány-
biztos szervezte az ország tíz községi 
közigazgatási tanfolyamát, 1901-ben pedig 
az állami gyermekmenhelyek intézményé-
nek szervezésével bízatott mejf; ugyan-
akkor ebbeli érdemeiért miniszteri taná-
csosi czímet nyert. 1903. jan. az állami 
gyermekmenhelyek országos felügyelő-
jévé kineveztetvén, országgyűlési mandá-
tumáról lemondott. — Munkái: 1. A házi 
állatok okszerű táplálása. Kulcs a takar-
mányfélék emészthető tápanyag tartal-
mának kiszámításához. Dr. Wolf György 
nyomán írta K. Ruffy Pál. Léva, 1888. 
(2. jav. és bőv. kiadás. Budapest, 1888. 
Ism. Néptanítók Lapja 733. 1.) — 2. A 
sertés javítása és hizlalása. Gazdák és 
hizlalók használatára. Budapest, 1895. 
(2. kiadás. U. ott, 1904. Magyar Gazda 
Könyvtára I.) — 3. A pusztakürti gazdaság 
leírása. Szolnok, 1892. — 4. Barsvár-
megyei szabályrendeletek gyűjteménye. II. 
rész. Közegészségügy. Bpest, 1894. — 5. 
Gasdasági növények néhány ellensége és 
betegségéről. Szolnok, 1898. — 6. Gazda-
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sági vezérfonal. Földmívelők, papok, taní-
tók és kisebb gazdálkodók használatára. 
Pozsony, 1898. (Rovara Frigyessel együtt.) 
— 7. Segédkönyv a takarmányelegyek ki-
számításához, König dr. és Dietrich dr. 
tábláival. Nagy-Kanizsa, 1900. — 8. Köz-
ségi háztartás. Bpest, 1900. (Különny. a 
Közgazdasági Lexikonból). — 9.Bars vár-
megye gazdasági leírása. U. ott, 1901. 
(Különny. a Közgazdasági Szemléből.) — 
10. A gyermekvédelem Magyarországon. 
U. ott, (1903.) — 11. A gyermek az 
államigazgatásban. Előadás, tartotta a 
«Fehérkereszt» délvidéki gyermekvédő 
egyesület meghívására a szabad-lyceum-
ban Temesvárott 1904. jan. 26. Temes-
vár, 1904. 

M. Könyvészet 1888., 1895., 1898., 1900., 1902., 
1904. — Pallas Nagy Lexikona XVIII. 325. 1. 
— Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
B p e s t , 1 9 0 1 . 351 . 1. — Vasárnapi Újság 1 9 0 1 . 

4 8 . SZ. a r c z k . — Budapesti Hirlap 1 9 0 3 . 3 1 . SZ. 

Rufinus de Cibinio. — Kézirati mun-
kája: Excerpta ex libro rationum per.. . 
Collectorem apostolicum in Hungaria 
confecto. (A római vaticani codex-gyűj-
teményben 1317—1337, XVIII, századi 
másolata a gyulafehérvári Batthyány-
Könyvtárban). 

Beke Antal, Index Manuscriptorum Bibi. 
Batthyanianae, K.-Fehérvár, 1871. 21. 1. 

Ruik László, bölcseleti doktor, közép-
iskolai tanár, R. Ferencz róm. kath. tanító 
és Porcs Mária fia, szül. 1871. nov. 12. 
Baglyasalján (Nógrádm.); a gymnasiumot 
Losonczon és Rimaszombatban végezte. 
1892-ben beiratkozott a budapesti egye-
temre bölcselethallgatónak, hol 1896. 
május 4. nyert bölcseletdoktori, 1897, 
május 25. tanári oklevelet és a kis-
szebeni kegyes-tanítórendi gymnasium-
ban tanított mint helyettes tanár. 1898-
ban az intézetből távozott. — Czikkei 
az Iskolai Szemlében (1895. Az irodalom-
történet tanításáról, 1896. Szellemi képzés, 
A könyvtárak paedagogiai fontossága); a 
Gömör-Kishontban (XVI. 1895—96. Törté-
nelem és irodalomtörténet, Az irodalom-

történet és nemzeti szellem, Ezeréves 
irodalmunk); a Felső-Magyarországban 
(1896. 61. sz. Irodalmi divatok, 74. Kritika 
és irodalom, 83. Irodalmunk korszakai, 
95. Irodalom és közönség, 137. Az új 
költészet); írt a Budapesti Naplóba is. — 
Munkája: Bajza József kritikai műkö-
dése. Bölcsészetdoktori értekezés. Kassa, 
1896. 

A kisszebeni kegyes-tanítórendi gymnasium 

Értesítője 1 8 9 6 . 8 4 . , 1 8 9 7 . 3 4 . , 1 8 9 8 . 3 8 . 1. é s a 

bpesti egyetem bölcseleti karának jegyzö-
könyvéből. 

Ruisz Gyula, a kisbéri ménesbirtok 
igazgatója, Ruisz Ferencz uradalmi tiszt-
tartó és Siegler Eleonora fia, szül. 1857. 
febr. 10. Bakony-Sárkányban (Fehérm.); 
a gymnasium I—IV. osztályát Tatán 
1868—71. végezte. Szülei az Alföldre 
költözvén középiskolai tanulmányait a 
szegedi kir. főreáliskolában fejezte be. 
1874. nov. katonai kötelezettsége lerová-
sára és gazdasági gyakorlat szerzése vé-
gett belépett a mezőhegyesi ménesintézet 
gazdasági katonai osztályához, honnét 
1876. őszén a kolozsmonostori gazdasági 
tanintézetre iratkozott be. 1878-ban vé-
gezve tanulmányait, gyakornoknak alkal-
mazták a mezőhegyesi állami ménes-
birtokon, hol hét évig igazgatósági titkár, 
háromig pénztárkezelő, nyolczig gazda-
sági intéző s a birtok egyik kerületének 
kezelője volt. 1896 elején szolgálattételre 
Budapestre a földmívelésügyi ministerium 
állategészségi osztályába gazdasági elő-
adónak rendeltetett be. 1899-ben gazda-
sági felügyelővé neveztetett ki. 1900-ban 
a bábolnai m. kir. állami ménesbirtokra 
helyeztetett át és megbízatott ezen birtok 
igazgatásával. 1906. jún. a földmívelés-
ügyi miniszter a kisbéri ménesbirtok igaz-
gatásának Vezetésével bizta meg. Gazda-
sági és közgazdasági tanulmányainak 
gyarapítása czéljából utazást tett 1891-
ben Németországban, nevezetesen Porosz-
országban és Szászországban a gazdasági 
berendezést és juhászatot tanulmányozta 
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1896-ban Magyarország nagyobb hizlaló 
telepeinek megtekintésére nyert megbi-
zást ; 1897. a bécsi, krakkói és bialai 
vesztegintézeteket látogatta, 1899-ben pe-
dig az ausztriai s más külföldi állat-
piaczok intézményeinek tanulmányozá-
sára küldetett ki s ez évben Belgrádban 
is tartózkodott. 1900. a párisi nemzetközi 
kiállításra küldték ki; ő rendezte az 
állami lótenyészintézeteknek csoportos 
kiállítását. Ezen érdemeiért 1901-ben a 
franczia mérite agricole tiszti keresztjét 
nyerte. A szarvasmarhatenyésztés tanul-
mányozása és tenyészállat-vásárlás czél-
jából Svájczban többször megfordult. 
Résztvett a monarchia másik államával 
1896-ban megindult kiegyezési tárgyalá-
sokban. Az új vámtarifa előkészítő mun-
kálatainál tett szolgálataiért 1903-ban a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjével dí-
szíttetett fel. — Czikkei a következő hír-
lapokban és folyóiratokban jelentek meg : 
Székesfejérvár (1875. Furcsa de igaz! 
Malvina és Oszkár); a kolozsmonostori 
gazdasági tanintézet Értesítője (1877. 
Tanulmányi kirándulás, 1878. Az ötvenesi 
gazdaság, A pankotai uradalomhoz tar-
tozó szőlők); Földmívelési Érdekeink 
(1877. Erdélyvidéki gazdaság, 1891. A 
leutevitzi gazdaság Szászországban, 1892. 
A kender értékesítése Kóroson, szálken-
der és kötélnemű alakjában); Erdélyi 
Gazda (1878. A csalamádé-széna készí-
tésről, 1880. Böjti prédikácziók a marha-
tartó kisgazdáknak ajánlva és könyvism., 
1891. A talajnedvesség beszerzése, meg-
tartása és felhasználása) ; Gyakorlati 
Mezőgazda (1880. Babonák a mezőgazda-
ság köréből, 1881. A lencse, 1882. Ujabb 
adatok a seprőczirok termesztéséhez, 

1883. Gazdasági könyvkiadó - vállalat, 
1884. A magyarországi állattenyésztők 
kalauza, Beszáradás, apadó, A kender 
és len történetéhez, 1885. A ló kifejlő-
désének története, A komló történetéből, 
Miként kúrálták vitéz eleink lovaikat? 
1886. Apróságok a dohány, pipa törté-

netéből, Keszthely fénykorából, Vázlatok 
a magyar ló történetéhez a honfoglalás-
tól a mohácsi vészig, Adatok Magyar-
ország lótenyésztéséhez a török hódolt-
ság idején, 1887. Melyik gazdaság tekint-
hető igazán boldognak ? II. József császár 
rendelete a lótenyésztés emelése érdeké-
ben, Levelek a gazdasági állattenyész-
tésről, Wilckens után, A marhatartó tíz 
parancsolatja, 1888. A magyar mező-
gazdaság történetének érdekében, Magyar 
gazdaságtörténeti adattár, 1890. A szkiiták 
és húnok lótenyésztéséről, Voltak-e biva-
lyok hazánkban a mohácsi vész előtt? 
1893. Nagy Károly rendelete birtokai és 
udvarai kezelése iránt, 1894. Adatok a 
magyarországi juhtenyésztés történeté-
hez); Gazdasági Mérnök (1882. Az állati 
test arányossága); Nyitramegyei gazda-
sági egylet Értesítője (1882. Szeressük 
egymást és segítsünk egymáson, 1883. 
Valami a takarmánynövények termesz-
téséről, Az időjóslásról, Mezőhegyes képe, 
1884. Mire képes az önsegély és az 
összetartás ? 1890. A kukoricza földjé-
nek előkészítése); Természettudományi 
Közlöny (1885. A bos taurus és bos 
bubalus különböző korú és nemű egye-
deinek magyar elnevezéséről, A Zea 
Mays magyar elnevezéseiről, 1887. Hon-
nan terjedt el a kukoricza hazánkban ?); 
Mezőgazdasági Szemle (1885. A szalontai 
sertés, 1887. A takarmányfélék gazdasági 
áráról, Magyarország lótenyésztésének 
állapota a XVIII. században II. József 
császár trónraléptéig, 1890. A Gidrán és 
Noniusz lótörzsek, A czéklarépa törté-
nete, 1895. Eszmék a tiszti osztalék-
rendszerről); Köztelek (1893. A gazda-
sági szakoktatás kezdetei hazánkban, 
1899. Nagy határral bíró községeink fel 
osztása önálló állategészségügyi körze-
tekbe) ; M. Gazdaságtörténeti Szemle 
(melyet az ő javaslata folytán indított meg 
az orsz. m. gazdasági egyesület, 1894. Juh-
tenyésztési utasítás gróf Festetich György 
uradalmaiban 1793-ban, Tessedik Sámuel 
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adomái, önéletírásának megvilágításához), 
M. Gazdák Lapja (1894. A búza keresztbe-
vetéséről, Véderőtörvénynyel vagy a nél-
kül vessük-e a luczernát ? A vetőmag 
nagyságának és súlyának befolyása a 
hozamra, Tessedik-reliquiák, Durra-ter-
mesztés, Czélszerű sertésfiasztató, A mala-
czok felfalatása a koczák által és könyv-
ism.) ; Gazdasági Lapok (1895. Termesz-
szünk-e kendert ?) ; Magyar Újság (1898. 
Az állatforgalom szabályozása); Föld-
mívelési Értesítő (1898. A bécsi hízott 
sertéskiállítás, 1899. A takonykór irtása); 
M. Nemzet (1899. Az állatforgalmi intéz-
kedésekről;; Gyűjteményes munkákban: 
A magyarországi állattenyésztők Kalauza 
(1884. A mezőhegyesi ménesbirtok magyar 
gulyájának kuhlandi tehenészetének és 
fehér kondorszőrű sertéstenyésztésének 
ismertetése); a Kovács-Monostori-féle ló-
tenyésztési műben (1889. A magyar ló-
tenyésztési irodalom könyvészete); a 
földmívelésügyi miniszter Jelentésében 
(1890. Ricinus-termesztési kísérlet); a 
m.-óvári növénytermesztési kísérleti állo-
más Jelentéseiben (1893. Tengeri termesz-
tési kísérlet, Durra-termesztési kísérlet, 
Csillagfürt termesztési kísérlet); a M. 
Gazda Kincses házában (A biztosításról); 
a csanádmegyei rég. és tört. társulat 
Évkönyvében (1902. Mezőhegyes irodal-
mának könyvészeti összeállítása); Magyar-
ország Vármegyéi. Komárom vármegye 
(1906. Mezőgazdaság és állattenyésztés). 
— Munkái: 1. A mezőhegyesi magyar 
királyi álladalmi ménesbirtok rövid le-
írása az 1885. évben. Bpest, 1885. (Név-
telenül ; ugyanakkor németül és francziául 
is). — 2. A mezőhegyesi álladalmi 
ménesintézet alapításának története. Te-
mesvár, 1888. (Különny. a Délmagyar-
országi tört. és rég. múzeum-társulat 
1887. Értesítőjéből). — 3. A kukoricza 
műveléséről. Kolozsvár, 1890. (Erdélyi 
gazdasági egylet irod. szakosztályának 
könyvkiadó-vállalata III. 2 ; 2. kiadás 
1892., 3. k. 1897., 4. k. 1899., 5. k. 1901. 

U. ott. Megjelent német és rumén fordí-
tásban is). — 4. A mezőhegyesi m. kir. 
álladalmi ménesbirtok rövid leírása 1890. 
évben. Bpest, 1891. (Névtelenül. Németül 
is). — 5. A kendertermesztésről. Bpest, 
1895. (Különny. a M. Gazdák Lapjából 
1894.). — 6. A kenderkészítés mint gaz-
dasági mellékipar. Magyar-Ovár, 1897. 
(Különny. a Mezőgazd. Szemléből). —• 7. 
Domaines des haras royaux hongrois. 
Bpest, 1900. — 8. Bábolna a magyar 
szabadságharcz idején. Komárom, 1906. 
(Különny. a Komáromvármegyei és városi 
Múzeum-Egyesület 1905. Értesítőjéből.). 
— Álnevei és jegyei: Rónai Gyula, Al-
végi, R. Gy. (a Mezőgazdasági Szemle 
1884—86., a Gyakorlati Mezőgazda 1881— 
1887., a Gazdasági Mérnök 1881. és az 
Erdélyi Gazda 1880. cz. szakfolyóiratok-
ban). 

M. Könyvisiet 1 8 9 3 . — Kóssa Gyula, M a g y a r 

ál latorvosi K ö n y v é s z e t . 1472—1904. Bpest , 
1 9 0 4 . 1 9 7 . 1. — Komáromi Lapok 1 9 0 6 . 2 4 . S z . 

— Hl. Állam 1 9 0 6 . 1 2 9 . s z . — Magyarország 

Vármegyéi. Komárom v á r m e g y e . Bpest, 1906. 
és önéletrajzi adatok. 

Ruisz Rudolf, a vasmegyei gazdasági 
egyesület titkára; Rába-Füzesen (Vas-
megye) lakik. — Szerkesztette: Der 
Vereinsbote. Organ des St.-Gottharder 
Landwirth. Vereines cz. gazdasági szak-
folyóiratot 1889. ápriltől 1893. decz. l-ig. 

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

Rukoslav János, kereskedő, pesti szár-
mazású, 1830-ban Szent-Endrén (Pest-
megye) élt. — Munkája : Plutareha chiro-
neiskoga Délce o wospitamji détej. Buda, 
1807. (Gyermekek neveléséről. Plutarch 
után). — Kéziratban: Fizika za žemskij 
pol. (Természettan nők számára). 

Schams Frani, B e s c h r e i b u n g d e r k . Frey 

Stadt P e s t . Pest , 1821. 269. lap. — Safari kt 

Poul Josef, Geschichte der s t ids lavischen Lite-
ratur III . Prag, 1865. 336., 440. 448. 1. 

Ruland János Dávid, bölcseleti és 
orvosdoktor, szül. 1585-ben Regensburg-
ban; a wittenbergi egyetemen tanulta a 
bölcseletet és orvostudományokat és mind 
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a kettőből doktori rangot nyert. Mint 
gyakorló orvos Pozsonyban telepedett le, 
hol Bethlen István gróf udvari orvosa 
lett és II. Ferdinánd királyt is gyógyí-
totta. 1622-ben magyar nemességet kapott 
és Alsó-Ausztria rendes orvosa is volt. 
Meghalt 1648. okt. 17. Pozsonyban 63 éves 
korában. A pozsonyi ág. ev. temetőben 
levő sírkőfeliratát közli Weszprémi. — 
Munkái: 1. Dissertatio medica. Praes. 
Sennerto, De Yrinis, earumque differentiis. 
Yittebergae, . . . — 2. Oratio Luctvosa. 
In Immatvrvm Obitvm . . . Dni Fran-
cisci De Nadasd . . . Qui pie et placide ex 
hac miserarum valle migravit4. Januarij 
Anno 1604. Keresztúr, 1604. — 3. Phar-
macopoea Nova . . . Leutschoviae, 1644. 
— Kéziratban maradt: Empyrologia. 

>Veszprémi, Succincta Medicorum Biogra-
phia. Lipsiae, 1774. I. 158. 1. — Ballus, 
Beschreibung der Freistadt Pressburg, 1822. 
1 8 5 . 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pozsony 

és Környéke 1 8 8 3 . 234 . 1. — Szabó Károly, R é g i 

M. Könyvtár II. 88., 182. 1. 
Rulf Frigyes, jogi doktor, egyetemi 

tanár, előbb államügyész-helyettes volt 
Budweisban ; 1850—58. az észjog, ency-
clopaedia s osztrák büntető jog tanára 
a pozsonyi jogakadémián ; 1855—57-ig a 
római jog tanára volt. Az'1857. és 1858. 
tanévekben államvizsgálati bizottsági tag 
is volt. 1858. júl. 16. a lembergi egyetemre 
nevezték ki; 1884-ben mint a prágai 
egyetem tanára működött. — Számos 
külföldi folyóiratokban megjelent czikkeit, 
melyeket pozsonyi tanárkodása alatt írt, 
fölsorolja Ortvay. — Munkái: 1. "Vor-
lesungen über das oesterr. Strafrecht, 
gehalten an der k. k. Rechtsakademie 
zu Pressburg 1854. (Kőnyomat a m. n. 
múzeumban.) — 2. Erläuterungen zur 
Strafprocessordnung für das Kaiserthum 
Oesterreich vom. 29. Juli 1853. Wien, 
1854. — 3. Erläuterungen der Verord-
nungen vom 3. Mai 1858. U. ott, 1858. 

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
történetéből. A pozsonyi kir. akadémiának 
1784-től 1884-ig való fennállása alkalmából. 
Bpest, 1884. 136. 1. — Petrik Bibliogr. 

Rumann Márton Ferdinand, ág. ev. 
lelkész Késmárkon, 1857-től Durándon 
(Szepesm.) — Munkái: 1. Leichen- und 
Gedächtniss-Rede bey Gelegenheit der 
feyerlichen Beerdigung Sr. Wohlgeboren 
des Herrn Stephan Adorján. Gehalten 
am 15. Jänner 1826. Kaschau, 1826. — 
2. Haus- und Andachtsbuch . . . U. ott, 
1826—27. Két kötet. (Munyay A. L.-el 
együtt.) — 3. Trauer-Predigt am Todten-
fest Sr. Maj. Kaisers und Königs Franz I. 
in der evang. Kirche der kön. Freistadt 
Käsmark am 5. April 1835. U. ott. — 
4. Der Jungfrau Barbara Krimszky 
Uebertritt von der römisch-katholischen 
zur ev.-christl. u. prot. Kirche zu Kés-
márk in Ungarn am 25. Juni 1843. 
Ein kirchlich-religiöser Akt zur Förderung 
der Einigkeit im Geiste durch das Band des 
Friedens unter aufgeklärten Protestanten 
und Katholiken. Leipzig, 1844. — 5. Trauer-
und Gedächtnisspredigt am Todtenfeste 
weil. Sr. k. k. Hoheit Erzherzogs Joseph 
Anton Palatins in der evang. Kirche der 
kön. Freistadt Kesmark gehalten am 
31. Januar 1847. Kaschau. — 6. Feier-
liche Einführung des M. F. Rumann in 
das Pfarr-Predigt- u. Seelsorgeramt bei 
der ev. Gem. A. C. in der Krön- und 
XVI. Stadt Durand am 15. Febr. 1857. 
U. ott, 1857. (Antrittspredigt). 

Petrik Bibliogr. 

Ruman Zsigmond, bölcseleti és theolo-
giai doktor, Jézus-társasági áldozó pap 
és tanár, szül. 1685. nov. 21. Német-
Lipcsén; miután a róm. kath. hitre tért 
1701. okt. 28., a jezsuita-rendbe lépett; 
bölcseletet és theologiát Nagyszombatban 
és Kassán tanított; több évig volt tót 
hitszónok. Meghalt 1738. aug. 13. Sza-
kolczán. — Munkája: Imago Hungaria... 
Promotore . . . Cassoviae, 1721. — Egy 
tót theologiai munkát is adott ki. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 2 0 8 . 1. — De Backer-Som-

mervogel, B i b l i o t h e q u e - B i b l i o g r . V I I . 825. 1. 

Rumelsperger János. — Munkája: 
Tentamen publicum ex geometria et 
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trigonometria praxi atque libellatione et 
e technologia quod . . . in universitate 
Pestiensi 1796. mense aug. subivit. 
Pestini, 1796. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Rumer Gergely, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1570. márcz. Baán-
ban (Magyarországon); tanította a gram-
matikát, a rhetorikát, bölcseletet és 
zsidó nyelvet (1604. a gráczi egyetemen); 
hét évig theologiai tanár volt, 1614. 
rector Passauban és Olmiitzben, 1623. 
első cseh provinciális. Meghalt 1627, 
szept. 29. Brünnben. — Munkái: 1. P . 
Delizius, Cantica Canticorum Commen-
taria 1604. — 2. Parentalia 1691. Oratio 
habita in funere Seren. Mariae Matris 
Theresia Archiducis Ferdinandi 13. Col. 
Junii. 1608. — 3. Tula Pacis . . . . 
Romae, 1618. 

Czvittinger. S p e c i m e n 3 2 1 . 1. — Horányi 

M e m o r i a 191. 1. — De Backer-Sommervogel, 
Bibliothéque-Bibliographie VII. 325. h. 

Rummel Arnulf (Ignăcz), Szt.-Benedek-
rendi tanár, szül. 1834. jan. 14. Pápán 
(Veszprémm.), 1850. szept. 15. lépett a 
rendbe; theologiai tanulmányait Pannon-
halmán elvégezve, 1857. aug. 31. föl-
szenteltetett ; tanár volt 1857—65-ig, 
1865—66. hitszónok, 1866—69. ismét 
főgymnasiumi tanár Győrött, hol 1869. 
okt. 5. meghalt. — Czikkei a Kath. 
Néplapban (1855. II. Az öreg szegény 
Rikárd, vagyis a meggazdagodás mester-
sége) ; a Tanodai Lapokban (1857. I. 
Munkásság, A történelem tanulmánya); 
a Győri Közlönyben (1858. 52—60. sz. 
A száj mint az emberi jellem külső ki-
nyomata, 1859. 54—58. sz. Mi czélja van 
a hellen és latin remekírók tanulmányo-
zásának iskoláinkban ?) 

Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae 
1881. 389. 1. és gyászjelentés. 

Rummelsberger Miksa, szent Benedek-
rendi hitszónok, szül. 1781. nov. 15., 
a rendbe lépett 1803. okt. 22., fölszen-
teltetett 1807. máj. 7. Miután több helyt 

Ausztriában hitszónok volt, meghalt 
Waitzendorfban 1830. jan. 17. — Öt 
munkáját sorolja fel életírója (Petrik 
hatot), mely munkák mind Bécsben jelen-
tek meg. 

Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae, 
881. 390. 1. — Petrik Bibliogr. 

Rummer György, theologiai doktor, 
pozsonyi kanonok, született Galgóczon 
(Nyitram.); 1720. nov. 10. a nagyszombati 
papnevelő növendéke lettés 1726. decz. 12. 
pappá szenteltetvén, csejtei administrator 
utóbb plébános lett. 1741. ápr.13. pozsonyi 
kanonokká neveztetett ki. Tíz évvel halála 
előtt megvakult. Meghalt 1773. márcz. 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Verus Hun-
gáriáé protoparens, Sanctus Stephanus 
rex ejus apostolicus, dictione panegyrica 
exhibitus . . . oratore . . Tyrnaviae 1723. 
— 2. Domus Domini, Super firmám 
petram aediíicata . . . U. ott, 1726. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 

írók Csarnoka. Nagyszombat , 1893. 452. 1. 

Rump Oszkár, kiérdemült ág. ev. super-
intendens-helyettes. — Munkái : 1. Wie 
suchen und finden wir Gott, den Herrn, 
in unserem Leben ? Predigt über Apostel-
geschichte 17., 27. und 28. gehalten im 
Badeorte Pistyan. Nagyszeben (1902.) — 
2. Vortrag zur Erbauung Kranker, ge-
halten im Badeorte Pistyan. U. ott (1903). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Rumy Károly György, bölcseleti dok-
~tor, több megye táblabírája, jogtanár, 
szül. 1780. nov. 18. Iglón (Szepesm.), 
hol atyja B. János György kereskedő 
volt. R. 1794—99-ig a késmárki ág. ev. 
lyceumban tanult; tanárai a zsidó nyelv 
elemeinek oktatásával is megbízták. 
Tanárai közül legnagyobb hatással volt 
reá Genersich János, a ki irányt adott ' 
tanulmányainak és irodalmi tevékeny-
ségre buzdította. Midőn 1799-ben Debre-
czenbe küldték a ref. kollégiumba, még 
nem tudott magyarul; de rövid idő alatt 
annyira elsajátította a magyar nyelvet, 
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hogy már magyar prédikácziókat is tart-
hatott. 1800-ban a göttingai egyetemre 
iratkozott be, hol harmadfél évig tanult. 
Szabad idejét kirándulásokra szentelte, 
így ment Wolfenbüttelbe, hol a könyvtárt 
kutatta és több ismeretlen magyar kéz-
iratot fedezett fel. 1802-ben már kezdett 
szaklapokba írni. 1803-ban Késmárkon 
telepedett meg, hol Podkonitzky rektor 
neveló'-intézetében a mennyiségtan és 
német philologia tanítására vállalkozott. 
1805-ben Teschenbe ment gymnasiumi 
conrectornak, hol a görög, latin, német 
nyelvészet és irodalom, franczia nyel-
vészet, történelem és földrajz tanára volt. 
Ide írta hozzá Kazinczy Ferencz első 
levelét (1807. ápr. 8.), kivel aztán szoros 
barátságot tartott K. haláláig; a mint a 
Nemzeti Újság (1846. 207. sz.) írja, 
Rumy Kazinczytól majd ezer levelet 
kapott. Irodalmunkat a külföldi sajtóban 
ismertette. Teschenben sem maradt sok 
ideig, bolyongó természete hol ide, hol oda 
hajtotta őt. 1807. ápr. 24. Iglóra hívták 
meg, hogy ott 250 frt évi fizetés mellett 
az evang. lyceumban tanítson, hol júl. 
23. foglalta el székét. Neje (Mitterer 
Vilhelmina) halála után 1808. Lőcsére 
nyert meghívást az ev. lyceumba 150 frt 
évi fizetéssel. Innét azonban azon év 
júl. 17. a szomolnoki ág. ev. német 
lelkészi állásra ment. 1809-ben a witten-
bergi egyetem bölcseleti doktorrá és a szép-
művészetek magisterévé tette, 1810-ben 
pedig a jenai mineralogiai társaság kül-
tagja lett. 1810-ben meghívták a soproni ev. 
lyceumba a philosophia s történelem taní-
tására ; itt 700, majd 940 frt fizetése volt 
és tanári működése mellett több német 
családnál a magyar nyelvet is tanította. 
1813. Festetich György gróf a keszthelyi 
Georgiconba hívta meg tanárnak, hol már 
1000 frt fizetéséből megnövekedett család-
jával elég tisztességesen élhetett. Agazdá-
szatot és jószágigazgatást nov. elejétől 
tanította, azonban encyclopaedikus tudo-
mányánál fogva később a vegytant és 

természetrajzot is magára vállalta. Itt 
halt meg második neje (Zapf Dorottya); 
ezután nemsokára feleségül vette Sopron-
ból Müller Zsófiát. 1816. archon és a 
grófi lýceum igazgatója lett; de még 
ezen év márcz. 4. Asboth János jószág-
igazgatóval történt összezördülése miatt 
el kellett hagynia az intézetet és okt. 
a karlóczai lyceumnál vállalt igazgató-
tanári állást 850 frt évi fizetéssel. Öt 
esztendeig tanította a szerb ifjúságot és 
vezetése alatt jó hírnévnek örvendett a 
lýceum. 1815-ben a prágai és bécsi cs. 
kir. gazdasági társaság tiszteleti és lev. 
tagjául választotta. 1821. a pozsonyi ev. 
lýceum másodrektorává választották, de 
1824. aug. 23. ezen állását elhagyta és Bécs-
be ment, hol ez év nov. 11. a kath. vallásra 
tért át (lányai 1829. aug. 15. Esztergomban 
követték atyjuk példáját). 1828őszén Rud-
nay primás Esztergomban a magyar jog 
és statisztika tanárává tette, mely állását 
haláláig vitte. Meghalt 1847. ápr. 5. Eszter-
gomban. Nejére (ki budai közkórházban 
halt el) és öt gyermekére könyvtárán 
kívül semmit sem hagyott. Könyvtára is, 
mely becses munkákat foglalt magában, 
halála után nagyrészt elkallódott; könyv-
tárának katalógusát Beimel esztergomi 
könyvkereskedő 1851-ben kinyomatta; 
ebben könyveinek száma 1941, kézirata 
pedig 150 volt; azon év nov. 24 ár-
vereztették el ; alig gyűlt be egy pár száz 
forint az eladásából. «Gyűjtött volna 
inkább kopott czipőket vagy tyúkszemeket 
híres tánczosnők lábairól, úgy örökösei 
most szép jövedelemhez jutnának» írta 
Nagy Ignácz a Hölgyfutárban (1851. 293. 
sz.). R. sírja fölé, születésének százados 
évfordulója alkalmából, 1880-ban Majer 
István vál. püspök és esztergomi kanonok 
emeltetett emléket. (Fia, Rumy Gyula 
Ágost, könyöradományokból élt; mint 
utczai koldus-poéta német verseket írt 
és nyomatott Esztergomban, hol 1892. 
márcz. meghalt. Egy füzetet is adott ki 
atyjáról: Trauriges Loos einiger Genies. 
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Zum Trost für manche verkannte. Gran. 
1851.") — Magyar hírlapok és folyóiratok, 
melyekbe többnyire Magyarországra vo-
natkozású czikkeket í r t : Hazai és Külföldi 
Tudósítások (1806—1841), Hasznos Mulat-
ságok (1806—1841), M. Gazda (1810—14), 
M. Kurir (1810—14), Erdélyi Muzeum 
(1814-18), Nemzeti Gazda (1814—17), 
Tudományos Gyűjtemény (1817—1840), 
Koszorú (1817—40), Egyházi Értekezések 
és Tudósítások (1821—24), Szép Litera-
tura (1823—1825), Felső Magyarországi 
Minerva (1825—1836), Sas (1831—33), 
Jelenkor (1833—43), Társalkodó (1833— 
1843), Szemlélő (1833), Nemzeti Újság 
(1834—47), Hírnök (1837-41), Századunk 
(1837—45), ez utóbbi két lapban 1837. II. 
felében 202 czikke jelent meg), Szion 
(1838—40), Hetilapok (Eger 1838), Világ 
(1841), Religio és Nevelés (1841), Mult 
és Jelen (1841), M. Gazda (1842—45), 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (1842), 
Pesti Hirlap (1845—46), Ipar és Keres-
kedési Mercur (1843—1845) és Hetilap 
(1845—47); ezeken kívül írt 120 hazai 
és külföldi idegen nyelvű hírlapba és 
folyóiratba (ezek czímét Kőrösy László, 
Rumy élete cz. munkája 92—96. és 98. 
lapokon felsorolja); a bécsi Wanderer 
1824—1835. évfolyamaiban 1470 czikke 
jelent meg. Összesen mintegy közel 100 
ezer czikket és értekezést írt. Munkatársa 
volt az Ersch és Gruber Encyclopädiájá-
nak, Sartori bécsi Realencyclopädiájának 
és Pierer Universal-Lexikonának.— Czikkei 
közül a Zeitschrift von und für Ungern-
ben (VI. 1804. Beitrag zu einem Idiotikon 
der sogenannten gründnerischen deut-
schen Zipser-Sprache); a Tudományos 
Gyűjteményben (1817. VI. Históriai vizs-
gálódások a góthok és vélemények a 
góthok, scythák, bolgárok és magyarok 
eredetéről, 1824. IX. Töredék Benkő Jó-
zsef az Erdély históriája írójának magyar 
nyelven találtató kézírásairól írt érteke-
zéséből, 1834. V. A Zavolch és Talmich 
nemzetről, VII. Bél Mátyás véleménye a 

Cumanusokról és Jazygesekről); a Felső-
magyarországi Minervában (1825. II. 
Rozsnyai Dávidnak emlékezete, 1826. 
VIII. Egy nevezetes magyar régiség és 
ritkaság : szent István erszénye, 1835—36. 
I. Német költés Magyarországban); Kri-
tikai Lapok (II. 1883. Patriotische Rüge); 
a Hetilapban (II. 1847. Bányászati kép) 
stb. — Munkái: 1. Elegie am Grabe der 
zu früh verblichenen Jungfrau Eleonore 
Rumy. Kaschau, 1803. — 2. Musen-
Almanach von und für Ungarn. Leutschau, 
1807. — 3. Populäres Lehrbuch der 
Oeconomie, mit besonderer Rücksicht 
auf die Bedürfnisse Oesterreichs und 
Ungarns, und auf den Zustand der Land-
wi r t scha f t im österreichischen Kaiser-
thum. Wien, 1808. Két kötet. — 4. Geogra-
phisch-statistisches Wörterbuch des öster-
reichischen Kaiserstaates . . . Mit einer 
Karte. U. ott, 1809. — 5. Theoretisch-
praktische Anleitung zum deutschen pro-
saischen Styl. U. ott, 1813. — 6. Erdei 
instructio . . . . 1813. — 7. Agricolae 
experimentatores prudentes et circum-
specţi. Oratio inauguralis dicta inGeorgico 
Keszthelyiensi die 5. Nov. 1813. Sopronii, 
1814. — 8. Von der jetzigen Beschaffen-
heit des Georgikons zu Keszthely und 
den Mitteln, dasselbe dem Zwecke land-
wirtschaftlicher Institute überhaupt näher 
zu bringen. Eine Bewillkommungsrede 
an die Theilnehmer des ökonomischen 
Besuches des Georgikons zu Keszthely am 
20. May 1814. U. ott, 1814. — 9. Bewill-
kommungsrede an die Theilnehmer des 
ökonomischen Besuches im Georgicon 
zu Keszthely am 20. May 1815. nebst 
Erörterung der Frage, wie die Besoldung 
der ökonomischen Beamten . . . so ein-
zurichten sei, dass dieselben mit dem 
Vortheile des Eigenthümers in Interesse 
und Verhältniss stehen? U. ott, 1815. 
— 10. Monumenta hungarica, azaz 
Magyar emlékezetes írások. Összeszedte 
és kiadta. I. kötet. Pest, 1815., 2. megjobbí-
tott és Kazinczy Ferencz élőbeszédjével 
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megbővített kiadás. U. ott, 1816. II. és 
III. kötet. U. ott, 1817. — 11. Gemein-
nützige ökonomisch-technische Belehrun-
gen für Haushaltungen in Städten und 
auf dem Lande. U. ott, 1816. Két kötet. 
— 12. Das Ganze der Brantweinbren-
nerei und Liqueurfabrikation. Gratz, 1818. 
— 13. Das Wunderkabinet. U. ott, 1818. 
(Névtelenül.) — 14. Tropologia et sche-
matologia practica seu exemplaris, quam 
instar speciminis rhetoricae exemplaris 
edidit. Pragae, 1819. Szerző arczk. — 
15. Über Horazen's V. Satyre. Wien, 
1822. — 16. Conspectus examinis publici 
semestralis primi anni Schol. 1824. in 
classe syntaxistarum lycei evang. a. c. 
Posoniensis actusque declamatorii ab 
iisdem die 26. Marţii instituendi. Accedit 
commentatio in orationem M. T. Ciceronis 
pro Marco Coelio Rufo, maecenatibus, 
fautoribus et amicis xenii loco oblata 
crisique philologorum in Hungaria et 
Germania exhibita. Posonii, 1824. — 
17. Anleitung zum Bierbrauen. Mit einer 
populären Theorie der Gährung. Wien, 
1826. — 18. Jubileum vener. presbyterii 
Strigoniensis de evectione ad purpuram 
Romanam Em. ac Rev. Dni principis 
Alexandri a Rudná . . . presbyteri car-
dinali s etc. dum hac dignitate Viennae 
inauguratus Felix Strigonium rediret 
mense Januario 1829. Strigonii. — 19. 
Parentatio qua piis manibus Emin. 
quondam^Cels.acRev. principis Alexandri 
a Rudna, metrop. ecclesiae Strigoniensis 
archiepiscopi, occasione exequiarum die 
26. Octobris 1831. justa persolvit. U. ott. 

— 20. Gallerie ausgewählter Porträte 
der merkwürdigsten Zeitgenossen, sammt 
Text. Ofen, 1831. — 21. Újonnan fel-
fedezett módja a lóetetésnek széna nélkül 
és igen kevés zabbal. Vagy mikép lehet 
30 lónak tartásánál 9600 frt, azaz minden 
lónál 300 frtot esztendőn által megkimélni. 
Kassa, 1835. (Névtelenül. Németül, ü. 
ott, 1835. 2. kiadás. U. ott, 1836.). — 
22. Verzeichniss und Beschreibung der 

Carpatischen Blätterschwämme im Zipser 
Comitat. Kassa, 1834. — 23. Neue Bau-
art mit hohlen Quaderziegeln. Pest, 1841. 
— Levelei, melyeket németül írt Kazinczy-
hoz, kiadattak a Kazinczy Ferencz Leve-
lezése VI—XV. köteteiben. — Kézirat 
hagyatékában mintegy 280 munkája volt, 
melyeket három zsákban tartott (ezek 
jegyzékét Kőrösy László közli Rumy 
élete cz. munkájában 106—120. lap); 
találtak még hozzá írt 8990 levelet 
(R. körülbelül 60,000 levelet írt); a m. 
kir. tudom. Akadémia levéltarában 3216 
darab, többnyire hozzá írt levél van 
(ezek jegyzékét is közli Kőrösy); ezeket 
kéziratának egy részével együtt Toldy 
Ferencz szerezte meg R. özvegyétől. A m. 
n. múzeumban is van 61 kézirati mun-
kája (Nekrologe über verstorbene Ungarn 
1818—37., Literarische Notizen 1801—37. 
ívrét hét füzet; Chronik der Lehranstalten 
in Ungarn 1818—22., ívrét 33 lap sat.).— 
Álnevei s jegyei: Adiaphoros, Alföldy, Dro-
gutin, Aus Gran in Ungarn, Aus G—n, Karl 
u, m, r, y, z, w, —u—, x y z, X Y Z, f, 
20, 25, 26, 18, 36, 45, 48 sat. — Arcz-
képei: rézmetszet, rajz. Donát 1818. 
Pesten, metszette Neidl 1819. Bécsben és 
kőnyomat Barabástól 1844-ben Pesten. 

Annalen der Literatur. Wien, 1805. Intelli-
genzblatt 211. 1., 1807. 129—138., 209. 1.1808. 
IL, 1809, I. 24., 71., 114., 258. 1., 1810. I. 520., 
I I I . 326. 1. - Lehotzky S t e m m a t o g r a p h i a . 
P o s o n i i , 1807. 124. — M. Kurir 1811. I. 18. SZ. 
— Allg. Literatur Zeitung. H a l l e , 1815. I I . 
456. , I I I . 2 7 2 . , 1816 . 592 . 1. — Neue vater-
ländische Blätter. W i e n , 1820. I n t e l l i g e n z b l a t t 
13. SZ. — Hazai s Külföldi Tudósítások 1829. I I . 
17. s z . — Kis János, E m l é k e z é s e i II . 117. 1. 
— Feierstunden. Herausg. v. Ebers. Wien, 
1835. 605. 1. — Oesterr. National-Encyklopädie. 
Wien, 1835. IV. 446. 1. — Der Wanderer,Wien, 
1836. 91. SZ. — Nemzeti Újság 1846 . 207. SZ. 
(Kazinczy első levele Rumyhoz), 1847. 481. 
— Majer István, Rumy életrajza 1847. (Kéz-
irat a budapesti egyetemi könyvtárban). — 
1 8 4 7 : Sonntagsblätter. W i e n , 34. SZ., Gratzer 
Inndustrieblatt 3 1 . , 3 4 . SZ. , Oesterr. Zeitschrift 
15 . , 18 . , Pesther Zeitung 4 2 2 . , Sión, A u g s b u r g 
5 8 . , Theater-Zeitung, W i e n , 89 . , Der Ungar 82 . 
98 . , Spiegel 4 5 . , 1852 . 179 . s z . — Der Patriot. 
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Pest, 1848. 61. sz. — Danielik, Magyar írók 
I . 3 9 5 . 1. — Müllner Mátyás, A s o p r o n i e v . 
fötanoda története. Sopron, 1857. 95., 96. 1. 
— Meyer, Das grosse Conservations-Lexikon. 
II. Abth. VI. 625. 1. — Goedeke, Grundriss. 
Hannover, 1863. III. 168. 1. — Kunitz, Ge-
schichte der Botanik in Ungarn. Hannover, 
1864. 131. 1. (2. kiad. 212. 1.) — Rosenthal, 
David August, U o n v e r t i t e n b i l d e r . S c h a f f -
hausen, 1863. I. 338.1. — Kehrein Jos., Biogr.-
litter. Lexikon. Zürich, 1870. II. 68. 1. — Majer 
István, E m l é k b e s z é d K. f e l e t t . 1873. — Toldy 
Ferencz Összegyűjtött munkái VIII, 331.1. — 
Szinnyei Könyvészete és Repertóriumai—III. 
— Figyelő V I . 1879. 216 . 1. — Pest i Napló 1 8 7 9 . 
279. sz. e. k. — Hon 1879. 280. sz. r. k. — 
Kőrösy László. Rumy élete. Bpest, 1880. — 
Esztergom és Vidéke 1 8 8 0 . 93 . SZ. a r c z k . ( B a -
rabás festménye után). — Gust. Heinrich, K.G. 
R u m y . U n g . R e v u e , 1881. — Zelliger Alajos, 
Eszergom-vármegyei írók. Bpest, 1888. — 
Petrik B i b l i o g r . — Katholikus Szemle 1890 . 
6 8 7 . , 695 . 1. — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e 
V I I — X V . — Budapesti Hirlap 1 8 9 2 . 90 . SZ. — 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 751 . 1. — Csanády 
Gusztáv, Emlékkönyv. Keszthely, 1897. 39. 1. 
— Weber, Samuel, Ehrenhalle . Igló, 1901.197. 
1. — Kóssa Gyula, Magyar állatorvosi Köny-
vészet. Bpest, 1904. 199. 1. 

Rumy Sámuel, ág. ev. lelkész, kőszegi 
(Vasm.) származású; 1738-ban Kassán 
volt német lelkész. — Munkái: 1. Klo-
busitzkysches Denck-Mahl, als der Wey-
land Wohl-Edle und Gross-Achtbare 
Herr Stephan Klobusitzky, vornehmer 
Kauf- und Handels-Mann in der Ober-
Ungarischen Freyen Haupt-Stadt Kaschau 
den 5. Octobris Anno 1738 . . . selig 
entschlafen. Und darauf den 7. Octobris 
in seinen Sarg beigeleget worden, in 
einer kurtzen Trauer-Rede entworfen. 
Hely n. — 2. Leich-Bestattung des . . . 
Joh. Andr. Kastenholtz . . . Ev. Predi-
gers in Oedenburg . . . verschieden den 
7 Nov. 1724 . . . Regensburg (Pilgram 
János gyászbeszédével együtt). — Van 
egy magyar verse: Ihnati György, Dis-
sertatio Academica de Fidelibus Con-
fessoribus. Tübingen, 1718. cz. munkában. 

A m. n. müzeumi könyvtár példányaiból. 

Rund Bernát, orvos- és sebészdoktor, 
szülészmester, somogymegyei járásorvos. 

— Munkája: Orvosi jegyzökönyvek, boncz-
és látleletek figyelemmel a legújabb 
orvosrendőri és orvostörvényszéki eljárás-
módra. Bpest, 1878. 

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

Rund Ferencz, német vándorszinész, 
Temesvárt.—Munkái: 1. Theater-Alma-
nach des königl. städtischen Theaters zu 
Temesvár . . . zum neuen Jahre 1833. 
Temesvár.— 2. Zum Schlüsse des Winter-
Curses 1833. U. o. — 3. Zum neuen Jahre 
1835. U. o. — 4. Zum neuen Jahre 1836. 
U. o. — 5. Theater Journal. Am Schlüsse 
des Winter-Curses 1835 bis 1836. den . . . 
Gönnern zu Temeswar . . . gewidmet. 
U. ott. — 6. Zum neuen Jahre 1836. U. o. 

Petrik Bibliogr. 
Runy Domonkos, csász. kir. majolika-

gyár-tulaj donos. — Munkája: Bewill 
kommnungs-Bede, welche bey Gelegen-
heit, als Se. Eminenz Cardinal u. Primas 
Graf Josephus de Batthyány, den 1-sten 
März. 1795 in der Christina-Vorstadt zu 
Ofen die Canonische Visitazion vornahm, 
gehalten worden ist. Ofen. 

Petrik Bibliogr. 
Runyay József.\ m. kir. pénzügyigaz-

gatósági pénztárnok, Lőcsén. — Mun-
kája: A kir. adóhivatali pénztárak ro-
vancsolása, valamint felső ügykezelésük 
megvizsgálására vonatkozó kézikönyv. 
Rimaszombat, 1900. (Zádor Mórral együtt. 
2. bőv. kiadás : Kézikönyv vámhivatalok, 
sóhivatalok, fogyasztási adóhivatalok és 
dohányárú-raktárak váratlan vizsgálatá-
ról. Győr, 1903. czimmel). 

M. Könyvészet 1900., 1903. 

Rupcsics György, főmérnök a Tisza-
ármentesítésnél. — Czikkei a M. Mérnök-
és Epítész-Egylet Közlönyében (1888. 
Tanulmány az alsó Tiszamentén építendő 
zsilipekről, 1890. A szivornya). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Ruperth Math. — Munkája: Fositi-
ones ex universo jure, quas annuente 
in cl. facultate juridica in celeb, univer-
sitate Pestiensi publicae eruditorum dis-
quisitioni submittit. Pestini, 1785. 

Petrik Bibliogr. 
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Rupp Jakab (nyílhegyi), m. udvari 
kamarai hivatalnok, szül. 1800. ápr. 13. 
Budán; a gymnasiumot Váczon és Budán, 
a jogot Pozsonyban és Pesten végezte. 
A joggyakorlatot Pest vármegyénél, majd 
a kir. jögügyek igazgatóságánál töltötte 
ki. 1821. a magyar udvari kamara levél-
tárához került; 1858-ban első osztályú 
lajstromozónak lépett elő. 1861-ben nyuga-
lomba vonult. Meghalt 1879. okt. 14. — 
Czikkei az Életképekben (1845.1. Magyar-
hon egykori pénzviszonyairól, A magyar 
pénzeken ábrázolt tárgyak és azok jelen-
tése); az Arch. Közleményekben (Y. 1865. 
Budának és környékének helyirati viszo-
szonyai a középkorban. VII. 1867—68. 
Adalék az egyházi kincsek történetéhez); 
az Archaeologiai Értesítőben (I. 1869. 
Buda, Emléktáblák Budán, 1870. Régi-
ségek Budán, 1872. Igénytelen néze-
tek az emléktáblákról). — Munkái: 
1. Numi Hungáriáé. Budae, 1841., 
1846. Két kötet. (Magyarúl Érdy János 
ford. Magyarország ekkori ismeretes pén-
zei, lerajzolva, történeti s pénztudományi 
kútfők után megmagyarázva. Arpádi kor-
szak. Vegyes házakboli királyok korszaka. 
Buda, 1841., 1846. Két kötet, 26 táblával, 
ism. Athenaeum 1842. II., Irodalmi Őr 
1846.19., 54. 1.) — 2. Buda-Pest és kör-
nyékének helyrajzi története. Pest, 1868. 
Két térképpel. (Ism. Századok 1868—69. 
Arch. Értesítő 1869.). — 3. Magyaror-
szág helyrajzi története, főtekintettel az 
egyházi intézetekre, vagyis a nevezetes 
városok, helységek és azokban létezett 
egyházi intézetek, püspökmegyék szerint 
rendezve. U. ott, 1870., 1872. és Bpest, 
1876. Három kötet. (Ism. Hon 1873. 250. 
sz. Századok 1873., 1877.) 

Irodalmi Őr 1 8 4 6 . 1 4 3 . 1. — Toldy F., M . 

Nemzeti Irodalom Története. Pest, 1864. 261. 
— Századok 1869 . 2 7 6 . 1. — 1879 : Hon 2 4 9 . , 

P. Napló 2 4 9 . , Vasárnapi Újság 52 . SZ. a r c z k . 

(Thallóczy).— Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 

Lexikona X I V . 752. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Rupp János (íllobai), orv.-doktor, egye-
temi tanár, szül. 1808. jan. 10. Pesten ; 
orvosi tanulmányait a pesti egyetemen 
elvégezvén, 1831. decz. 31. orvosdoktorrá 
avattatott. Főképen törvényszék-orvostani-
és orvosrendészeti tanulmányokkal fog-
lalkozott, melyek akkor az államorvos-
tant alkották. Tanulmányai kiegészítése 
végett beutazta Európa nagyobb részét. 
Ritka műveltsége s jeles képzettsége ko-
rán magára vonta ügyfelei figyelmét, úgy 
hogy mint pesti egyetemi kültag már 
1834. orvoskari jegyzővé választatott és e 
tisztet 1844-ig töltötte be. Ekkor nyerte 
el egyetemünkön az államorvostani tan-
széket ; a budapesti kir. orvosegylet 1843-
ban rendes tagjának választotta. 1849-ben 
a bécsi kormány őt az orvoskari tanár-
testület ideiglenes jegyzőjévé nevezte ki 
és ez állásban 1860-ig maradt, mely 
évben egyetemünk önkormányzási és 
tisztviselőit választó jogát visszakapta. 
Ekkor a jegyzői tisztségtől megvált. I860., 
61. és 62. dékánná választatott és ez. 
azután ismétlődött 1880-ig; közben 1866— 
1867-ben a réctori tisztet töltötte be. 
1868. részt vett a közegészségügyi érte-
kezleten, melynek eredménye az orsz. 
közegészségügyi tanács felállítása lett. 
Ennek rendes tagjává, 1869, alelnökévé, 
2878. elnökévé neveztetett ki. A magyar 
orvosi könyvk.-társulat 1863. az ő elnöklete 
alatt alakult meg s az első s második válasz-
tás alkalmával alelnöke, 1869. ülnöke lett. 
Tagja volt az orsz. közegészségi tanácsnak^ 
a fővárosban ülésezett nemzetközi statisz-
tikai congresszus közegészségi osztályá-
nak ő volt az elnöke. A király a magyar 
nemesek sorába emelte, a királyi tanácsosi 
czímmel felruházta és a vaskoronarend 
kis keresztjével megajándékozta. Az egye-
tem újjáalakításának százados ünnepén 
1000 frtos alapítványt tett az egyetemi 
tudománymívelés emelésére. Meghalt hir-
telen 1881. ápr. 23. az egyetemi tanács 
ülésén. — Czikkei az Orvosi Tárban (V. 
1832. A nehéz nyavalya gyógyítása kígyó-
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epével Marikovszkytól); az Orvosi Heti-
lapban (1860. Kétes beszámítási képesség 
gyujtogatási vádnál); a Közegészségi és 
törv. Orvostanban (1868. Erőszakos halál, 
1869. A mellkas átható sebe, Akasztás. 
Ezen erőszakos behatások melyike okozta 
a halált ?). A tanév megnyitó, üdvözlő 
és rektori székfoglaló beszédei az egyetem 
Actáiban, az Orvosi Hetilapban és a 
Gyógyászatban 1861-től 1874-ig. — Mun-
kái : 1. A cholerának nem ragadós voltá-
ról. (Orvostudori értekezés. Pest, 1831. 
(Latin czímmel is). — 2. Beszéd, melyet 
a magyar kir. tudomány-egyetemi orvosi 
kar fennállásának százados ünnepén 1871. 
máj. 13-ikán azon egyetem dísztermében 
mondott. Buda, 1871. Mária Theresia 
arczképével. (Adatok a m. kir. egyetemi 
kar százados történetéhez.) 

Szinnyei Könyvészete es Repertóriuma III. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k . — Ország-Világ 1880. 
262. 1. a r c z k . — Magyarország 1881. 112. s z . 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Magyarország és a 

Nagyvilág 1881. 18. s z . a r c z k . — Högyes E m l é k -
könyve 169., 854. 1. fénynyom. arczk. — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 5 2 5 . I. é s g y á s z -

jelentés. 

Rupp Kornél, bölcseleti doktor, ev. ref. 
főgymn. tanár, szül. 1865. máj. 25. Ercsi-
ben (Pestm.); középiskolai tanulmányait 
Pécsett végezte. 1883. a budapesti egye-
tem hallgatója lett. 1885. a premontrei 
rendbe lépett. 1888. szombathelyi, 1889. 
keszthelyi és 1891-től ismét szombathelyi 
főgymnasiumi tanár volt. 1891-ben böl-
cseletdoktori, 1892. tanári oklevelet szer-
zett és külföldön nagyobb utazásokat tett. 
1893. a premontrei rendből kilépett és át-
tért a ref. vallásra. 1894-től mint a buda-
pesti ref. főgymnasium tanára működött. 
Meghalt 1900. jún. 25. Budapesten. — 
Czikkei a Székesfehérvár és Vidékében 
(1886. 101. sz. Régi napok, régi dalok, 
Csornai csata 1849-ben); a keszthelyi 
kath. gymnasium Értesítőjében (1890. A 
magyar Mária-hymnusok. Ism. 1891. Egy. 
Philol. Közlöny); az Irodalomtörténeti 
Közleményekben (1891. Honnan ismerte 

Arany János Páris ítéletét); az Egyetemes 
Philol. Közlönyben (1893—96. Könyvism); 
a Győri Közlönyben (1892. 8. Manfred, 
104. Elektra, 1894. 116. Gyulai Pál jubi-
leuma) ; a Tanulók Lapjában (1895. Po-
norí Thewrewk Emil, 1898. Az iskolai 
színi előadások, 1899. Előadások az ifjú-
ságnak); az Akadémiai Értesítőben (1896. 
A krakkói töredékről); a M. Könyv-
Szemlében (1897. A Ráday-könyvtár); a 
Prot. Szemlében (1898. Bornemissza és 
Telegdi theol. álláspontja). — Munkái : 
1. A modern költészet és az újabb nem-
zedék. Győr, 1888. (Különny. a Vas-
megyei Lapok 1887. 53—101. sz.-ból. 
Ism. Győri Közlöny 1888. 16., 17. sz.). 
— 2. Ovidius és Gyöngyösi. Bpest, 1891. 
(Különny. az Egyet. Philol. Közlönyből). 
— 3. Magyar írásbeli feladatok. Iskolai 
és magánhasználatra. U. ott, 1897. (Ism. 
Polgáriskolai Közlöny, M. Kritika, Orsz. 
Tanáregylet Közlönye). — 4. Telegdi és 
Bornemissza. Irodalomtörténeti tanul-
mány. U. ott, 1898. (Ism. Prot. Szemle. 
M. Kritika, Polit. Hetiszemle). — 5. Ta-
nulmányok a XVI. század vallásirodalmá-
ból. U. ott, 1898 (Ism. Prot. Szemle, 
Kath. Szemle, Polit. Hetiszemle, M. Kri-
tika). — 6. Gyöngyösi István, A csalárd 
cupidónak kegyetlenségét megismerő s 
annak mérges nyilait kerülő tiszta élet-
nek géniusza. A költő kéziratából kiadta. 
U. ott, 1898. (Régi M. Könyvtár 6.). — 
7. Telegdi Miklós pécsi püspöknek fele-
lete Bornemissza Péter «Fejtegetés» cz. 
könyvére. U. ott, 1898. (Régi M. Könyv-
tár 12.). — 8. Arany Toldijának fejtege-
tése. U. ott, 1899. — 9. Faludi Ferencz, 
Téli éjszakák. Kiadta . . . U. ott, 1899. 
(Régi M. Könyvtár 19.) — 10. Szemel-
vények Cornelius Nepos életrajzaiból. 
Tárgyi és nyelvi magyarázó jegyzetekkel 
és szótárral. Két térképpel és nyolcz kép-
táblával. U. ott, 1900. (Ism. Hivatalos 
Közlöny). — 11. Gyöngyösi István és 
Listius László. U. ott, év n. (Különny. 
a Beöthy-féle Képes Irodalomtörténet-
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bői). — Szerkesztette a Tanulók Lapját 
1894-től. 

M. Könyvészet 1891., 1897—98., 1900. — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 7 5 2 . , X V I I I . 5 2 5 . 1. — 

Vajda Emil N é v k ö n y v e . — Zoványi J.enö, T h e o -

logiai Ismeretek Tára III. 163. 1. és gyász-
jelentés. 

Rupp Zsigmond, m. kir. közjegyző, 
Rupp Jakab író fia, szül. 1838-ban Budán; 
jogi tanulmányainak elvégzése után tör-
vényszéki biró lett és kiváló szerepet 
játszott a közjegyzői intézmény behoza-
talának előkészítésében és a közjegyzőkről 
szóló törvény megalkotásában. Ez intéz-
mény tanulmányozására a kormánytól 
küldetett ki s e törvény életbeléptetése 
után mindjárt az elsők között közjegyzővé 
neveztetett ki. A székes-főváros törvény-
hatósági bizottságának tagja , a főváros, 
de különösen a II. kerület érdekeinek 
előmozdításában tevékenyen közreműkö-
dik. 1898.nov.20. megkapta alll . osztályú 
vaskorona-rendet.— Munkája : A magyar 
közjegyzöségi törvény (1874. évi XXXV. 
t.-cz.) magyarázata közjegyzők, birák és 
ügyvédek számára. Bpest, 1875. — Zene-
szerzeményei is vannak. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona 

XIV. 752., XVIII. 525. 1. 

Ruppeldt Károly, ág. evang. tanító 
Liptó-Szent-Miklóson. — Munkája: Spev-
níček dvojhlasných slovenských piesní. 
Rózsahegy, 1897. (Dalkönyvecske hang-
jegyekkel.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Rupperth Károly József, theologiai 

doktor, szül. 1773. júl. 19. Pozsonyban, 
hol a gymnasiumot végezve, a papi 
pályára lépett és Linzben theologiát 
tanult; 1796-ban pappá szentelték és a 
következő hat évben lelkész volt. 1802-ben 
Klagenfurtban theologiai tanár lett, hol 
1809-ben theologiai doktorrá avatták. 
Meghalt 1820. körül. — Munkái: 1. Be-
trachtungen über Gewissen, Busse, und 
Jesus' Beispiel im Leben und im Tode. 
Klagenfurt, 1805. — 2. Apologie der 
Urkunden des Christenthums als Grund-

lage der Theologie dargestellt, U. ott, 
1808. Három rész 2 kötetben. 

Oesterr. National-Encyclopădie. W i e n , 1 8 3 5 . 

IV. 447. 1. 

Ruprecht Alajos, kir. kath. főgymna-
siumi tanár, szül. 1859. jún. 20. Szatmárt. 
Az érettségi vizsgálat után a papi pályára 
lépett; 1881. decz. 31. fölszentelték és 
Csanáloson volt káplán. 1882-ben Kolozs-
várt egyetemi hallgató s 1885-től segéd-
lelkész volt Beregszászon, Máramaros-
Szigeten és Ungvárt. 1885-ben tett tanári 
vizsgát; 1887-től gymnas. tanár Szabad-
kán, 1891. Zomborban, 1892 óta Szatmárt 
hittanár, majd a magyar és német nyelv 
tanára: Ruprecht családi nevét 1897-ben 
Oroszra változtatta. — Czikkei a szatmári 
kath. főgymnasium Értesítőjében (1894. 
Szív- és jellemképző vonások Arany 
Toldijában, ism. Egy. Philol. Közlöny 
1895. és Irodalom Történeti Közlemé-
nyek, 1902. Szülők ét tanárok); a M. 
Szemlében (1894. Tompa hazafias al-
legóriái) ; az Iskolában (1896. A magyar 
irodalmi oktatás a gymnasiumban); a 
szatmári lapok tárczaírója. — Munkái: 
1. A gyermeki szeretet Petőfi költé-
szetében. Szatmár, 1895. (Ism. M, Szemle, 
Egyet. Philol. Közlöny 1896.) — 2. Német 
olvasó és gyakorlókönyv. U. ott, 1897—98. 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 117 . 1. — A szat-

mári kath. főgymnasium Értesítője 1 8 9 3 . 3 8 . , 

1894. 26., 1895. 36., 1896.6., 1897. 24., 1902. 54. 1. 
— Schematismus Cleri dioec. Szatmariensis. 
1893. 229., 1901. 110., 155. 

Ruprecht Antal (eggenbergi), bányá-
szati és pénzverdei tanácsos ; 1779. febr. 
23-tól tanár volt a selmeczi bányász-
akadémián ; később bányászati udvari 
tanácsos lett és Bécsben működött a 
cs. kir. udvari kamaránál. — Sok czikket 
írt a Born, Physikalische Arbeiten, Crell, 
Annalen és Poggendorf, Handwörter-
buchjába. 

Természettudományi Közlöny 1 8 7 1 . 4 9 3 . 1. — 

Szinnyei K ö n y v é e z e t e . — A selmeczi bányász-

és erdész-akadémia Emlékkönyve. S e l m e c z , 1 8 7 1 . 

23., 26. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexikon XXVIII. 
274. 1. 
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Ruprecht Gottlieb, theologiai licentia-
tus és a jenai herczegi tudós társaságnak 
tagja, pozsonyi származású és modori 
német lelkész volt. — Munkái: 1. Drey 
heilige Reden in der Herzoglichen Resi-
denzstadt Weimar öffentlich gehalten. 
Weimar, 1770. — 2. Ueber die vernünf-
tige Freyheit im Denken. Eine Dankrede 
am Josephstage, zum Andenken der Be-
freyung vom Gewissenszwange, Vor 
zahlreicher Versammlung der Stadt 
Modern vorgetragen. Wien, 1782. — 3. 
Bibliotheea Theophili Ruprecht. Posonii, 
1784. (1293 számból álló, többnyire latin 
könyvtára, mely árverezésre készült). 

Horányi M e m o r i a I I I , , 192 . 1. — Petrik 

Bibliogr. 

Rus János, görög kath. tanár volt a 
balázsfalvi püspöki lyceumban, a hol az 
egyháztörténelmet és földrajzot tanította. 
— Munkája: Ieoanna pamentului sau 
Karte le Geografie. Balázsfalva, 1842. 
Három kötet. (Általános földrajz). 

Zászló J. jegyzetei és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Rusa Kálmán. — Munkái: 1. Gonosz 
idők. Regény. Szombathely, 1874. Két 
kötet. — 2. Küzdve a ezélig. Regény. 
(A XVII. századból). U. ott, 1886. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvészet 1 8 8 7 . 

Ruschek Antal, győri kanonok, szül. 
1851. márcz. 5. Győrött, a hol középisko-
láit és a theologiát végezte. Papnöven-
dék korában a seminariumban irodalmi 
munkára kitűzött arany-pályadíjat nyert. 
Pappá szentelték 1873. júl. 27.; segéd-
lelkész volt Győr-Nádor és Újvárosban, 
Ecsen, Péren és Pálon, helyettes lelkész 
u. ott, Mező-Eörsön és Bokodon, 1875. 
Győrszékesegyházi hitszónok és káptalan-
dombi lelkész, 1879. győrszigeti, 1894. 
győrnádorvárosi esperes-plébános lett; 
ekkor kerületi pap társai arany tollal tisz-
telték meg. 1890. óta a Szt-István-társulat 
tudományos és irodalmi osztályának 
tagja. 1896. júl. 15. a Ferencz József-rend 
lovag-keresztjét kapta, 1898. júl. 30. tar-

totta meg ezüst miséjét. Jelenleg a győri 
káptalan tagja. 1906. febr. a király R.-nek 
bold. Szűz Máriáról nevezett királyházi 
czímzetes apátságot adományozta. A 
győri kath. legényegyletnek 1878 óta 
elnöke. — Czikkei a Győri Közlönyben 
(1869. 50—55. sz. A magyar regényiro-
dalom fejlődése, történelme és irodalmi 
hatása, 1892. 88. sz. Apróságok a Kis-
faludy szobor történetéhez); a Kath. 
Szemlében (1890. 1896. könyvism.); a 
M. Államban (1904. 95. sz. Kisfaludy A. 
B. mint költő, 1906. 63. sz. Miatyánk), 
írt még a Borramaeusba és a Budapesti 
Hírlapba. — Munkái: 1. Rafael. Bolan-
den után németből ford. Pest, 1872. 
Limpp Jánossal együtt) — 2. A vidéki 
sajtó hivatásának méltatása és a Győri 
Közlöny rövid története. Irta és a Győri 
Közlöny 25 éves fennállásának alkalmá-
val felolvasta. Győr, 1882. — 3. A katho-
likus legényegylet magyar földön. Bpest, 
1887. Szabóky arczk. (Házi Könyvtár 55. 
Ism. Kath. Szemle). — 4. Kolping Adolf. 
Életrajz Schaeffer Sebestyén után ford. 
U. ott, 1887. (Házi Könyvtár 53. Ism. 
Katholikus Szemle). — 5. Katholikus 
Énekeskönyv. Győr, 1889. (3. kiadás 1896.) 
— 6. Szent Monika élete. Bougaud 
Emil után fordította. Győr, 1889. (Ism. 
Kath. Szemle. 2. kiadás. U. ott, 1894. 
Ism. Vasárnapi Újság 1895. 2. sz.). — 
7. Betegségünk, orvosságunk. Nagyböjti 
beszédsorozat. Bpest, 1892. (Ism. M. 
Állam. 1893. 88. sz. Kath. Szemle. 2. 
kiadás. U. ott, 1894. Ism. Vasárnapi Újság 
1894. 4. sz.). — 8. Emlékkönyv. Zalka 
győri püspök jubileumára. Győr, 1892. 
— 9. Zalka János győri megyés püspök. 
(Díszmű). U. ott, 1892. (Német és horvát 
nyelven is. U. ott, 1892.). — 10. A mi 
Urunk Jézus Krisztus élete. Dupanloup 
után ford. U. ott, 1895. (Ism. Vasárnapi 
Újság 52. sz.). — 11. Győr jubiláris püs-
pökei. (Díszmű.) U. ott, 1896. — 12. 
Győr aranymisés püspöke. U. ott, 1896. 
(Népies kiadás.) — 13. A keresztény nő. 

44. iv sajtó alá adatott 1906. nov. 12. 
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R. Hirsch Nelli rajzaival. U. ott, 1898. 
— 14. Üdvözlégy Mária. Stolz Alban után 
magyarra átdolgozta. Bpest, 1898. — 
15. A tanító lelkének idealismusa. Ün-
nepi beszéd, melyet a 25 éves tanító-
egyesület jubiláris közgyűlésén Győrött 
1899. jún. 3. mondott. U. ott, 1899. — 
16. Alkalmi egyházi beszédek. Bpest, 
1901. (Ism. M. Állam 114. sz. 1902. 25. 
sz. Vasárnapi Újság 1901. 22. sz.) — 
17. Emlékezés Deák Ferenczről. Győr, 
1903. — 18. Az olajfák hegyétől a Gol-
gotáig. Nagyböjti szentbeszédek. Az 1904. 
nagyböjtjén a Budapest-belvárosi főplébá-
nia-templomában elmondotta. Bpest, 1904. 
— 19. Egyházi beszéd, melyet a kassai 
püspökség és egyházmegye megalapítá-
sának százéves évforduló ünnepén 1904. 
szept. 4. a kassai püspöki székesegyház-
ban mondott. U. ott, 1904. 

M. Könyvészet 1887—88., 1392—93., 1897., 
1901., 1903., 1904. — II. Sión 1891. 471. 1. — 
Emlékkönyv. G y ö r , 1892 . 1 4 8 . 1. — Pallas Nagy 

Lexikona X I V . 7 5 3 . , X V I I I . 5 2 6 . 1. — Vasár-

napi Újság 1898 . 3 1 . SZ. a r c z k . — Budapesti 

Hirlap 1 9 0 6 . 4 4 . SZ. 

Ruscsák Antal (regeteruszkai), róm. 
kath. plébános, több megye táblabírája, 
szül. 1804. febr. 12., fölszentetett 1829. 
okt. 7 . ; káplán volt Nádason, 1833. 
plébános lett Kormoson (Hontm.); 1840. 
administator Néveden, 1842. Nagyfaj-
kürtön, 1846-ban nyugalomba vonult. A 
szabadságharcz miatt bujdosni volt kény-
telen és Tirolban tartózkodott. 1857—59. 
administrator volt Unyon (Esztergomm.), 
1875-től Szkiczón, hol 1887. márcz. 9. 
meghalt. — Munkái: 1. Epieedium piis 
manibus Dni Emerici Kováts, dum . . . 
1824. kal. Julii III. aetatis L. professo-
ratus XXIII. tumulo inferretur in perenne 
grati animi monimentum obtulerunt ejus 
devoti auditores et amici perpetui.Posonii. 
(Költ.) — 2. Carmen lyrico Sapphicum . . . 
Dno Josepho Orgler munus superioris 
per districtum litterarium Posoniensem 
directoris . . . obtulerunt in r. scient. 
academia Posoniensi linguae graecae 

Id. Szinnyei J„ Magyal bók. XL 

auditores, die 22. m. Junii anno Dni 1824. 
U. ott. — 3. Onomastieon quod . . . 
Joanni Bapt. Sirchich-Horvát de Kis-
Sira et Szkala-Ujfalu, dum 8. kal. 
Julii . . . 1825. nomini sui festum cele-
braret. U. ott. (Költ.). — 4. Onoma-
stieon Rev . . . Dno Jos. Orgler, occasi-
one solennis nominis sui festivitatis 14. 
kal. April. 1825. nomine coauditorum 
oblatum. U. ott. (Latin és görög költ.). 

— 5. Proseutieon quod Cels. imperii 
Austr. principi Dno Josepho Pálffy ab 
Erdőd, dum 17. kal. Sep t . . . 1825 munus 
per provinciám Poson. supremi comitis 
capesseret, obtulit r. scient. academiae 
Poson. athenaeum jurisprudentiae anno 
altero. U. ott. (Költ.). — 6. Aerostiehis 
quam . . . Dno Paulo Szlemenics, dum 
memoriam sui nominis die conversionis 
S. Pauli apostoli celebraret, in perenne 
grati animi monimentum obtulerunt ejus 
devoti auditores et cultores perpetui. U. 
ott, 1825. (Költ.) — 7. Sirkeserv, mellyel 
T. és N. Jánoky Borbála aszszonyságnak 
néhai T. Tajnai és Tiszahegyesi idősb 
Tajnay János úr özvegyének, f. 1845 év 
Sept. 10-kén O-Gyallán történt gyászos 
elhunytát ünnepélyesíté. Nyitra. (Költ.). 
— 8. Gamelion, mellyet Mélt. Révai báró 
Révai Simon úr, T. N. Thuróczvármegye 
fő-ispánjának : és néh. Mélt. Tajnay János 
ur kisasszonyával Mária.. . O Nagyságá-
val Sz. Helena, mint egybekelésük ünne-
pén énekelt. U. ott, év n. — 9. Hős-
versezet, melyet Tek . . . ocskói Ocskay 
Ignácz urat . . . hg. Kopácsy József. . . 
Magyarország és egyház primáša . . . 
ő kegyét, nemes verebélyi és szentgyörgyi 
egyesült székeknek maga után való Fő-
kormányzójává kegyesen kinevezné . . . 
Verebély mezővárosában . . . 1845. júl. 
2. ünnepélyesen elfoglalá . . . üdvözlé. 
U. ott. — 10. Ehren- und Lobrede, welche 
an dem hohen Feste des glorwürdigsten 
Heiligen Aurelii Augustini . . . im Gottes-
hause zu Tirnau, im J. 1846. vorgetragen. 
Tirnau, 1847. — 11. Sappho-üdvözlény, 

45 
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Mélt. Erdődi Pálffy Móricz gróf tisztele-
tére, midőn T. N. Pozsonymegye főispány-
helytartói székét elfoglalná. U. ott, 1847. 
(Költ.) — 12. IXaatY]p'.ov quo memoriam 
Dedicationis Basilicae Strigoniensis . . . 
A. D. 1856. celebravit, exsul . . Oeni-
ponti, 1856. — 13. Magyarische Kursiv-
schriftbuchstaben mit ihrer Aussprache. 
Magyar folyóírási hangjegyek kimutatá-
sukkal. Herausgegeben aus dem Manu-
script. Magyar nyelvtanbeli jegyzetek, 
illető feleletül. Anmerkungen aus der 
magyarischen Sprache als eine Antwort. 
U. ott, 1857. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 

írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 452. 1. 

Rusinus János, liptószentmiklósi pol-
gár, zólyomi származású. — Üdvözlő 
verset írt Mokoschinus, Leonardus, Histo-
riarum Veteris Testament i . . . Witebergae, 
1599. cz. munkába. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
I. rész. 279. 1. 

Russay Gábor Lajos, orvosdoktor, 
orvosdoktori oklevelét 1881-ben nyerte 
Budapesten ; 1882-ben letelepedett Szob-
ránczon (Ungm.). — Munkái: 1. A magyar 
fürdők nemzetgazdasági kérdése. Ungvár, 
1902. — 2. Szobráncz gyógyfürdő. U. ott, 
1902. — 3. Ha drágák a magyar fürdők, 
mik az okai ? Bpest, . . . (A budapesti 
orvos-egylet tudományos közleményei.) 

Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g O r v o s a i n a k É v -
könyve. Bpest, 1899. 265. 1. — 31. Könyvé-
szet 1902 . 

Russay László. — Munkái: 1. Apa 
ellen a hazáért. Tört. regény a Rákóczi-
korból. Bpest, 1899. (Ňemzeti Hirlap 
Könyvtára.) — 2. A verkovinai szent 
asszony, vagy a csudafű titkai. U. ott, 
1902. (Tótul: U. ott, 1902.) — 3. A 
király követe. Tort. regény. U. ott, 1902. 

A m. n, múzeumi könyvtár példányairól. 

Russegger József lovag, miniszteri 
tanácsos, bányászakadémiai igazgató, a 
bécsi cs. tudom, akadémia leveléző tagja. 
Szül. 1802. okt. 18. Salzburgban'; első 

kiképeztetését szülővárosa lyceumában 
nyerte. 1823—25. a selmeczi akadémián 
a bányászati és erdészeti tanfolyam összes 
tantárgyait végezte. 1825. júl. lépett állam-
szolgálatba, mint bánya-gyakornok a 
mühlbachi (Salzburg) bánya- és kohó-
hivatalnál. 1831-ben bánya-nagy lettBöck-
steinban (Gastein mellett), hol 1835-ig 
működött. 1835. szept. egy afrikai úti-
vállalatnak, mely bányászati czélokból 
az egyiptomi kormány költségén alakult, 
főnökévé neveztetett ki. 1839-ben vissza-
tértében Görögországot Ottó király felszó-
lítására bányászati szempontból kutatta; 
ezért nyerte a görög megváltó-rend arany 
keresztjét. Olaszhont és Szicziliát is be-
utazta és több külföldi tudományos tár-
sulatnak tagja lett. Németország és Nyugot-
Európa majd minden bányakerületét 
bejárta. 1841. febr. visszaérkezett Bécsbe. 
Bányatanácsosi kinevezését 1840. kapta 
meg. 1841-ben a pénzverő- és bányászati 
cs. kir. udvari tisztséghez osztatott be, 
1843. beutazta az Appenineket, Carrara 
környékét stb. Olaszországból még azon 
év jún. visszahivatott és a tiroli, vorarl-
bergi és salzburgi fém- és sóbányák 
Hallban székelő cs. k. igazgatóság aligaz-
gatójává neveztetett ki s onnét 1846. 
május 2. cs. kir. kormánytanácsossá, 
á vielicskai sóbányák administratorává 
és bányakerületi bányabiróvá lépett 
elo. 1850. tavaszán történt kineveztetése 
ministeri tanácsossá és az alsó-magyar-
országi bánya-, erdő- és államjavak 
igazgatójává, valamint egyidejűleg a sel-
meczi cs. k. bánya- és erdőakadémia 
igazgatójává, mely állomását 1850. júl. 7. 
"foglalta el. 1852.' júl. 18. a Leopold-rend 
lovagkeresztjét ' riýérte, a mi- 1853. ápr. 
a cs. ház örökölhető iovágrendjéré való 
félemeltetését vonta maga után.' Meghalt. 
1863: jún. 20. Sélmeczbanyán. — Czik-
keket írt a német Szaklapokbk. — Munkái : 
í . Der Aufbereitungs-Prožéss gold- und 
Silberhaltiger Pocherzé im Salzburgischen 
Mori tan bezirke. Stu ttgart, 1841. (Hozzá 
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Atlasz 30 táblával). — 2. Reisen in 
Europa, Asien und Afrika, mit besonderer 
Rücksicht auf die naturwissenschaftlichen 
Verhältnisse der betreffenden Länder, 
ü . ott, 1841—50. Hét kötet Atlaszszal. 

A selmeczi m. k. bányász- is erdészakadémia 

Emlékkönyve. S e l m e c z , 1871 . 269 . 1. — Wurz-

bach, Biographisches Lexikon XXVIII. 292. 1. 
— Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Russu János, balásfalvi g. kel. rumén 
esperes és tanár, szül. 1816. okt. 26. Bánát-
Komlóson; a theoiogiát Aradon és Ver-
seczen végezte s 1850-ben az aradi 
rumén tanítóképző-intézetbe hívták meg 
tanárnak, hol később igazgató és esperes-
lelkész volt. Meghalt 1891. ápr. 13. Aradon. 
— Munkája: Fabulele luî Demetriu 
Cichindealü în traducere fiouă din ori-
ginalulü serbescu alu lui Dositei Obra-
dovici. Arad, 1885. (Cichindeal D. meséi. 
Obradovics D. szerb eredetije után ford.) 

Vasárnapi Újság 1 8 9 1 . 16 , SZ. ( N e k r . ) é s a 

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

Russu János Vazul, balázsfalvi görög 
kath. rumén kanonok, szül. 1826-ban 
Szent-Mártonban(Szolnok-Dobokam.); ta-
nult Deésen, Kolozsvárt és Balázsfalván, 
a hol 1849. októberben a tanítóképzőhöz, 
1850. decz. 30. a főgymnasiumhoz nevez-
ték ki tanárnak. 1862-ben Nagyszebenben 
lett plébános, nov. 21. alesperes, 1865. 
ápr. 6. főesperes és szentszéki ülnök, egy-
úttal 1892-ig tanította az állami főgymna-
siumban a rumén nyelvet és irodalmat. 
R. a központban és esperesi kerületében 
iskolákat, • paplakokat és templomokat 
építtetett. Az Astra rumén közművelő-
dési egyesület másodtitkára, 1875—77. 
alelnöke .és a központi tanács rendes 
tagja volt. 1901. ápr. kanonoknak válasz-
tották Balázsfalván/ hol 1905. febr. 11. 
meghalt.. — • Több czikket írt a hazai 
rumén hírlapokba.— Munkái: 1. Istoria 

•veche după W. P.ütz. -Balázsfalva, 1854. 
— 2. Compendiu de istoria Transilvaniei. 

. Nagy-Szeben, 1864. — 3. Elemente -de 
istoria Transilvaniei* Ü- otts 3865. — 4. 

Carte de lectură pentru clasele gimna-
siali inferiore. U. ott 1876. (2. kiadás. U. 
ott, 1886.). 

Encyclopedia Romana I I I . 8 6 2 . 1. — Unire* 

1905. 7. sz. és Zászló János jegyzetei. 

Russu - Şirianul János, hírlapíró és 
szerkesztő, volt országgyűlési képviselő, 
görög keleti vallású, szül. 1864. júl. 8. 
Világoson (Aradm.); középiskolai tanul-
mányait az aradi állami képzőben végezte, 
hol tanítói oklevelet is nyert. Ezután a 
nagyszebeni Tribuna munkatársa lett, 
majd átment Romániába, hol a Romanul 
cz. lapnak segédszerkesztője volt. 1891. 
Magyarországba hazatérve, átvette a nagy-
szebeni Tribuna szerkesztését, a mely 
állást 1896-ig töltötte be. Ezalatt három 
ízben volt sajtó útján elkövetett izga-
tás vétsége miatt elítélve. 1896-ban 
a Voinţa Nationale szerkesztője volt. 
1893-ban megalapította a Foia Poporului 
cz. rumén napilapot; 1897-től az aradi 
Tribuna főszerkesztője. Aradmegye tör-
vényhatósági bizottságának, a görög ke-
leti rumén zsinatnak és kongresszusnak 
tagja. Az 1905. általános választások al-
kalmával a kisjenői kerület rumén nem-
zetiségi programmal országgyűlési képvi-
selővé választotta. Az 1906. választások-
nál kisebbségben maradt. — Munkái: 1. 
Moara din vale. Arad, 1894. (Elbeszélé-
sek). — 2. Românii din statul Üngar. 
Bukarest, 1904. (melytől 1905-ben a pos-
tai szállítás joga megvonatott.). 

Enciclopedia Romana I I I . 8 6 2 , 1. — Sturm-

féle Országgyűlési Almanach. Bpest, 1'905. 
375. 1. és Zászló János jegyzetei . 

Rusvai Lörinez, • szent-Ferericzrendi 
minorita szerzetes és rendfőnök, szü-
letett Jászapátinban; Gyöngyösön a mi-
noriták szerzetébe felvétetvén, tudománya 
és buzgalma következtében 1721-bén a 
rend főnökévé választatott. E* toinőség-
ben magyar egyházi szónoklataival tűrit 
"ki. Theologiai lector volt. 1745. jtil, 12. 
ülték a jászokés lcúnok régi kiváltságaik 
visszanyerése örömünnepét; ékkörüiíhejii 

45* 
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beszédet mondott. Meghalt 1755-ben 
Gyöngyösön. — Munkái: 1. Annus jubi-
leus jazygum et cumanorum quo genus 
electum, gens sancta, populus acquisitio-
nis I. Pet. 2. v. 9. Acquisitus... Cassoviae, 
1751. (Belső czíme: Jubileum a nemes 
jászság és kunság örvendetes esztendeje... 
A szöveg magyar). — 2. Prola Józsefj 
Örök élet napja . . . Olaszból ford. Eger, 
1756. (2. kiadás. U. ott. 1757. 3. kiadás 
Kolozsvár, 1789.). 

Horányi, M e m o r i a I I I . 192, 1 . — Danielik, M. 

írók II. 273. 1. — Petrik Bibliogr. 

Rusz Andor, jogi doktor, ügyvéd, a 
budapesti giró- és pénztár-egylet rész-
vénytársaság titkára és czégvezetője. — 
Munkái: 1. Jegyzetek az értékpapir for-
galmi adóról szóló részvény-javaslathoz. 
Bpest, 1899. (Práger Gyulával együtt.) 
— 2. Az értékpapir forgalom megadóz-
tatása. (1900. .XI. t.-cz.). U. ott, 1900. 

31. Könyvésiet 1900. é s a m . n . m ú z e u m i 
könyvtár példányáról. 

Rusz János Kristóf, ág. ev. lelkész. 
— Munkája: Unsterbliches Ehren- und 
Denckmahl, welches dem weyland Wohl-
edelgebohrnen . . . Andreae Low . . . Phy-
sico Ordinario, und . . . Practico der . . . 
Frey-Stadt Oedenburg . . . A. 1710. den 
25. May. am Tage s e i n e r . . . Beerdi-
gung . . . auf dem Evangelischen Gottes-
Acker in einer kurzen Rede zu wohl-
verdienten Ehren aufgerichtet Re-
genspurg. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész 719. Í. 

Ruszék József, veszprémi kanonok, 
szül. 1779. márcz. 1. Pápán (Veszprémm.) 
polgári szülőktől; itt végezte alsóbb 
iskoláit, a bölcseletet Győrött, ezután 
Veszprémben a papi pályára lépett és a 
theologiát Pozsonyban 1800-ban hall-
gatta, Erre tanulmányi felügyelő, majd 
tanár, 1814<-ben keszthelyi plébános és 
hahóti apát lett. A pesti egyetem theo-
logiai karának bekebelezett tagja volt. 
1834-ben nevezték ki kanonoknak Vesz-

prémbe, hol 1851-ben meghalt. — Nagy 
ellensége volt a nyelvújításnak, részt 
vett a Mondolat közrebocsátásában. 1813. 
és utóbb is egyik támasza volt az ortho-
logusok dunántúli csoportjának. Festetics 
György gróf helikoni ünnepein is részt 
vett. — Munkái : 1. Pészaki Balzáth 
József WeszpréMI pVspök ő EXCeLLen-
tlálának IDős éLete Vég Vesztét könyVező 
Versezet. Veszprém, 1802. — 2. Üdvözlő 
dal a hadbul megérkezett felkelő nemes 
weszprémi sereghez. 1810. U. ott. — 3. 
A filozófiának előljáró értekezései. U. 
ott, 1811—12. Háj-om rész (A II. rész 
ezen külön czímmel: A filozófiának sum-
más rajzolatja ; a III. rész : A filozófiá-
nak rövid históriája. A II. és III. rész önál-
lóan jelent m e g ; később az elsővel 
együtt mint a Magyar Minerva V. kötete 
jött forgalomba). — 4. Öröm ünnepi dal. 
Galanthai gróf Eszterházy Nep. János 
tiszteletére, midőn Weszprém vármegye 
fő-ispánnyának Pápán máj. 9. és 10. 
fényesen bévezettetnék. U. ott, 1813. — 
5. Egyházi beszéd, mellyet Szent Ist-
ván király nemzeti ünnepén Bécsben a 
Nt. kapuczinus szerzetes atyák templo-
mában mondott 26. August 1827. Bécs, 
1827. — Kiadta a Helikon cz. költemé-
nyes gyűjteményt Keszthelyen 1818-ban 
(Petrőczy- és Asbóthtal együtt). — Levele : 
Kazinczy Ferenczhez, Keszthely 1816. 
május 1. (Kazinczy Ferencz Levelezése 
XIV. 168. 1.) 

Annalen der Literatur 1811. IV. 251. 1. — 
Philosophiai pályamunkák. P e s t , 1 8 3 5 . 131 . 1. 

— Danielik, M . Í r ó k I I . 274 . 1. — Toldy F.. 

M. nemzeti irodalom története. Pest , 1865. 
261. 1. — Némethy Lajos, Dicsbeszédek. Bpest , 
1 8 8 1 . — Kath. Szemle 1890 . 7 0 3 . , 7 0 6 . , 7 1 3 . , 

7 1 7 . 1, — Petrik Bibliogr. — Pallas Nagy 

Lexikona X I V . 7 6 6 . 1. 

Ruszkai P. András, ev. ref. tanuló a 
leydeni egyetemen. — Üdvözlő verseket 
írt : Kaposfalvi S. Pál, Disputatio Theo-
logica . . . Lugduni B., 1631. és Tasnádi 
H. István, Disputatio Theologica. U. ott, 
1632. cz. munkákba. 
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Sz*bó-Hellebrant, Régi M. Köny vtár ITI. 1. 
rész 434., 444. 1. 

Rusznák Miklós, theologiai doktor, 
görög. kath. lelkész és tanár, szül. 1878 
ápr. 30. Szopkóczon (Zemplénm.) ; föl-
szenteltetett 1900. aug. 27., segédlelkész 
volt Sajóujfalun, 1901. Sajó-Petrén, 1902. 
vicerektor az eperjesi püspöki lyceum-
ban, lelki atya a papnevelőben és theo-
logiai tanár. 1901. ápr. 24. theologiai 
doktorrá avatták a budapesti egyetemen. 
1902. aug. 14. óta a szent János-intézet 
igazgatója. — Munkája: A Szentléleknek 
a Fiú-Istentől származásáról. Avató érte-
kezés . . . Eperjes, 1901. (Kézirat gyanánt). 

Schematismus cleri graeci ritus eathol. 
Eperjesiensis 1903. 56., 270. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Rusznyák Alajos, orvosdoktor, bicsei 
(Trencsénm.) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica. Hypochondria. 
Budae, 1846. 

Szinnyei Könyvészete. 

Ruszti R. J. L. Reiszner János. 

Ruth János (Nep,), kegyes tanítórendi 
kormánysegéd, szül. 1809. decz. 17. Szo-
botiszton (Nyitram.). a rendbe lépett 
1826. okt. 9., áldozópappá szenteltetett 
1834. aug. 16. Miután több helyt taní-
tott, Váczon az ujoncznövendékek német 
nyelv tanára volt és 1889. U. ott kor-
mánysegéd. Meghalt 1892. május 16 án 
Yáczon. — A Kath. Christ munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Ode Seiner Apóst. 
Majestät Franz Josef 1. Kaiser von Oes-
terreich zur glorreichsten Vermählungs-
feier . . . dargebracht von den Frommen 
Schulen 1854. — 2. Frühlings-Kränzchen 
Ihrer H. H. Majestät Elisabeth Kaiserin 
von Österreich, zum Ehrfurchtsvollsten 
Grusse im Königreich Ungarn . . . von 
den Frommen Schulen in Ungarn und 
Siebenbürgen dargebracht. Pesth. 1857. 
— Kéziratban: Carmina Honor . . . 
Patríš Ernesti Poleretzky . . . Vacii 1832. 
(A budapesti rendház könyvtárában.) 

Stöllösi Károly, Szerzetes Rendek. Árad, 
1 8 7 8 . I I . 3 1 . 1. — Vary Gellért, H u s z o n ö t é v 

4 9 . 1. — A magyarországi kegyes-tanitórend 

Névtára, B p e s t , 1888. 40., 58. 1., 1893. 69. 1. 
és Németh Károly szíves közlése. 

Ruth Jeremiás (Henrik), szent Bene-
dek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1805. 
okt. 30. Szobotiston (Nyitram.); 1821. 
okt. 15. lépett a rendbe; miután Pannon-
halmán a theologiát elvégezte, 1829. 
okt. 21. pappá szentelték. Tanár volt 
1830—39. Sopronban, 1839—50. Nagy-
szombatban ; 1850—76. ismét Sopronban 
tanított, 1876—78. lelkiatya volt u. ott, 
mely utóbbi év decz. 31. meghalt. — 
Czikke a soproni gymnasium Programm-
jában (1851. Wichtigkeit und Richtung 
des Studiums römischer Klassiker). 

Sopron 1879 . 1. HZ. — Scriptores O r d . S . 

Benedicti. Vindobonae, 1881. 391. 1. 

Rutta Rudolf, városi tanácsos, előbb 
katona volt. — Munkái: 1. Das Pferde-
fleisch als Nahrungsmittel aller Stände. 
Eine Anleitung wie dasselbe schmackhaft 
zubereitet und behandelt wird. Für 
Herrschafts-, Bürger- und Soldatenküchen 
eingerichtet. Pesth, 1854. — 2. Das Lotto 
als Sparcassa, oder: Das Geheimniss, 
mit Verstand, Glück und einem Stamm-
capital von zehn Gulden nach zehn Jah-
ren Frau und Kinder versorgen zu können. 
U. ott, 1854. 

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

Ruttkay Ede (alsó- és felső-ruttkai), 
Pest vármegye nyug. tisztviselője, 1848— 
1849. volt nemzetőrhadnagy, R. Gábor 
pesti ügyvéd fia. Meghalt 1896. jan. 12. 
Budapesten 71 éves korában. — Van 
egy színműve: Két Sándor cz. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I X . 832., 
836. 1. — Benkö Kálmán, M a g y a r S z í n v i l á g . 
B p e s t , 1 8 7 3 . 8 0 . 1. — Budapesti Hirlap 1896 . 

13. sz. (Nekr.). 

Ruttkay Emil Károly (alsó- és felső-
ruttkai), birtokos; bölcseletet és jogot 
tanult Eperjesen és Pesten, Sárosy Gyula 
barátja és iskolatársa volt. Kossuth Lajos 
rokona. Részt vett a szabadságharezban » 
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később nógrádmegyei birtokán Szalma-
Teresen gazdálkodott, hol 1889. július-
ban meghalt. •— Költeményeket írt a 
Koszorúba (1839—40.), Nemzeti Alma-
nachba (1842.), az Athenaeumba (1840, 
1842), a Regélő Pesti Divatlapba (1842.) 
és a Pesti Divatlapba (1848). — Munkái: 
1. Emlékvirágok. Pest, 1843. (Versek.) 
— 2. Egy bódé rejtelme. Gentry-bohózat 
3 felv. Bpest, 1885. — 3. A bitorlott 
rekeszben. Bohózat 2 felv. R. B. Peake 
után angolból ford. U. ott, 1888. (Magyar 
és angol zamatú bohózatos színművek). 
— 4. Vidéki élet a régi jó időben. Bpest, 
(1888—89. (Hazánk X. és XI. k.) — Ne-
vét Rutkaynak írta. 

Figyelő X I I . 8 6 . 1. — Petrik B i b l i o g r . — 

II. Könyvészet 1 8 8 6 . — Vásárnapi Újság 1 8 8 9 . 

31. sz. (Nekr.) és a eű. d . múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Ruttkay Gábor (alsó- és felső-ruttkai), 
ki 1822-ben Turócz vármegyétől kivett 
nemesi bizonyítványát 1825-ben Nógrád 
vármegyében kihirdetteté. — Munkái: 1. 
Bonaparte Napoleon halála. Vácz, 1822. 
— 2. A felkelő naphoz buzgó fohászkodása 
egy érzékeny szívnek. U. ott, 1822. (Költ.). 
— 3. 4̂ holdhoz egy szerető szív. U. ott, 
1822. (Költ.). — 4. Az emberi sors. U. ott, 
1822. — 5. Huszaren-Ruf vom Jahre 
1814. Das Vaterland an seine Soldaten 
vom Jahre 1815. Das dankbare Vaterland 
an seine tapferen Krieger bei ihrer Heim-
kunft v. J. 1816. U. ott, 1822. — 6. Az 
asszonynak dicsérete; leányok progno-
sticonja ; és asszonyi nevek. U. ott, 1822. 
(Németül. U. ott, 1822.). — 7. Egy ré-
szeges embernek álma, a víznek a borral 
való vetélkedésekről. Buda, 1822. (Költ.). 
— 8. Az emberi sors rajzolványa. I. 
Bonaparte Napoleon. II. Minden külső 
nagyságnak változandósága és múlandó-
sága. Vácz. 1822. (Költemény. Németül. 
Pest, 1822.). — 9. Vesselényi's Brautwer-
bung oder die Belagerung und Bestürmung 
der Veste M urány in Ober-Ungarn im J. 
1664. Ofen, 1829. — 10. Die Musterung 

oder der Korporal Einsam. Eine wahre 
militärische Geschichte aus der neuesten. 
Zeit. U. ott, 1829. — 11. Der Räuber, 
oder die entdeckte Giftmischupg auf das 
Leben Mathias Corvinus Königs von 
Ungarn. U. ott, 1830. — 12. Férfiaknak 
méltósága. Asszonyok dicsérete a szép 
nemhez. Wolf Arnoldina német versei 
magyarra fordítva. U. ott, 1831. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I X . 832 . 
836. 1. —• Petrik Bibliogr. 

Rutkay György. L. Rothhauser Miksa. 
Ruttkay Gyula (alsó- és felső-ruttkai), 

földbirtokos, volt m. kir. kataszteri biz-
tos. Meghalt 1884. jún. 28. Pozsonyban 
53. évében. — Költeményeket írt a Hölgy-
futárba (1851). — Szerkesztette és kiadta 
a Szerelem könyve (Pest, 1858) czímű 
Anthologiát Lisznyai Kálmánnal együtt. 

Petrik Bibliographiája és gyászjelentés. 

Ruttkay Imre (alsó- és felső-ruttkai), 
1848—1849. honvéd-hadnagy, Miskolcz 
városát mint iktató 25 évig szolgálta. 
Meghalt 1887. jan. 1. Miskolczon 64 éves 
korában. — Czikke a Pesti Naplóban 
(1886. 145. sz. Hentzi tábornok halála). 

Vasárnapi Újság 1 8 8 7 . 2. SZ. ( N e k r . ) é s 

gyászjelentés. 

Ruttkay István (alsó- és felső-ruttkai), 
a királyi tábla esküdt jegyzője. — Mun-
kái: 1 . Nobilissimo Michaeli Vass... 
Civitatis Cassoviensis Iudici . . . bene-
dictionem immortalem, Felix novi Anni 
auspicium. Progressum feliciorem . . . 
Quem Declarandae grititudinis, honoris, 
amoris ergo consecrat, donat et dedicat.. 
Cassoviae, 1631. — 2. Strená Novi Anni, 
Quam Cum distributione Summorum ac 
Consolabilium Salvatoris Jesu Nominum 
Vario Carminis genere concinnatam . . . 
Regiae Majestatis Ferdinandi III. Inditae 
Camerae Scepusiensi, . . . Civitatum in 
Superiori Hungaria Judicibus ac Juratis 
Senatoribus nec non Tricesimatoribus, 
a praefata Camara dependentibus. In 
devoti animi sui significationem & argu-
mentum. Leutschoviae. 1638. 
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Szabó Károly Régi M. Könyvtár II. 130. 
1 4 7 . 1. 

Ruttkay István (alsó- és felsó'-ruttkai), 
1848—49. honvéd-alezredes, volt ország-
gyűlési képviselő', szül. 1803. aug. 3. Nagy-
Szelezsényben (Barsm.); jogi tanulmá-
nyait Pozsonyban elvégezvén, Zólyom 
vármegyei aljegyzőnek választatott, majd 
főjegyző (1842.) volt. Az 1848. mozgal-
mak már mint alispánt találták, ki a 
panszlávok túlkapásai ellen erélyesen 
síkra szállt. Midőn már a hazának fegy-
veres kézre is szüksége volt, R. sietett 
vármegyéjében katonaságot toborzani s 
rövid idő alatt megalakította a 17. hon-
véd-zászlóaljat, melynek azután parancs-
noka lett. Eleinte Hurbán tót főnök 
ellen harczolt, később Komáromba ren-
deltetett s itt is maradt mint alezredes 
a kapituláczióig. Zászlóalja vitézségeért 
vörös sapkát nyert. A kapituláczió után 
hazament szülőföldjére. 1861-ben alis-
pánja lett Zólyom vármegyének. 1865 ben 
pedig Beszterczebánya országgyűlési kép-
viselőjének választotta. Végéveit Nagy-
Szelezsényben töltötte, hol 1869. szept. 3. 
meghalt. — Munkái: 1. Gyászbeszéd 
Radvánszky Antal ev. kerületi inspector 
és ft. Fogler Ferencz kanonok hamvai 
felett 1840. ápr. 7. Beszterczebánya. 
(Zólyomi siralom cz. műben.)— 2. Gyász-
beszéd, melyet (Ghéczy István főispán 
felett) a székház termében Besztercze-
bányán mondott 1842. máj. 17. U. ott. 
(Halotti tisztelet cz. műben Kuzmányi 
Károly gyászbeszédével együtt.) 

A Hon 1869. 20S. SZ. (Nekr.) — Petrik Bibliogr. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 759 . 1. 

Ruttkay Menyhért, énektanár és lap-
szerkesztő ; a miskolczi ev. ref. egyház-
nak 25 évig volt énekvezére, a reform, 
főgymnasium és egyházkerületi felsőbb 
leányiskolának énektanára, a miskolczi 
államvasuti daloskör karmestere és városi 
képviselő. Meghalt 1903. okt. 7. Miskol-
czon 53 éves korában. — Előbb a Borsod-
megyei Lapokba írt, később a Miskolcz 

és Vidékébe. — Szerkesztette a miskolczi 
Ellenzéket. 1902 őszén 3 számát és 1903. 
márcz. 31-től okt. 3-ig 77 számát. — 
Arczképe: olajfestés Váraljai Alajostól, a 
miskolczi államvasuti daloskör festette 
meg és 1904. júl. 15. leplezték le. 

Borsodmegyei Lapok 1 8 8 4 . 4 1 . SZ. — Pesti 

Hirlap 1 9 0 3 . 2 7 5 . BZ. — Ellenzék 1 9 0 3 . 7 8 . SZ. 
— Budapesti Hirlap 1 9 0 4 . 1 9 7 . , 2 7 6 . SZ. 

Ruttkay Sándor, ág. ev. lelkész, R. 
Sándor (ki protestánsá lett) és Szeberé-
nyi Polixéna fia, szül. 1849. júl. U . 
Maglódon (Pestm.); 1858-ban a pesti 
evang. gymnasiumba került, hol két évet, 
a többi hatot a szarvasi főgymnasium-
ban töltötte; a theologia három tanfo-
lyamát Pozsonyban végezte s még egy 
évet a bécsi theol. fakultáson töltött. 
1872-ben nevelőséget vállalt Tápió-Szelén 
Reinle nyug. kapitány gyermekeinél. 
1873-ban Dunaegyházára ment segéd-
lelkésznek; innét 1874-ben Kiskörösre 
szintén segédlelkésznek és magántanár-
nak. 1875. aug. 20. a salgó-tarjáni kezdő-
egyház lelkészének választotta. Itt három 
nyelven tartotta az isteni tiszteletet, kán-
tor hiányában maga kezelte a fisharmó-
niumot és előénekelt; ez így tartott 15 
évig, mígnem sikerült templomot, lel-
készlakot és iskolát létesítenie, melyek 
értéke az ingatlanokkal együtt 80,000 
korona. — Kezdetben az Üstökösbe kül-
dött «humorisztikus papírszeletek»-et, 
Magyar nyelv a szószéken cz. ő küldte 
az első czikkeket; több költeményt írt a 
vidéki lapokba s a Prot. Papnak is 
munkatársa. — Munkái: 1. Kis ima-
könyv, gyermekek számára, versekben. 
Bpest, . . . (2. bőv. k. U. ott, 1886., 3. 
k. 1891. Salgó-Tarján, 5. kiadás. Losoncz, 
1903). — 2. Egészségi, erkölcsi és illem-
szabályok Bpest, 1886. (2. bőv. kiadás. 
1887., 12. k. 1903. U. ott. Eddig 14 ki-
adást ért 120,000 példányban. Ism. Nép-
tanítók Lapja 1887. 484,, 1888, 349., 
Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1887. 21. sz.). 
— 3. Vallástan. Losoncz, 1883. (4. és 
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5. bőv. k. Bpest, 1899). — 4. Keresztény 
egyháztörténet. Elemi iskolák használa-
tára. Bpest, 1899. (Eddig 3 kiadást ért.). 
— 5. Konfirmandusok könyve. (Előké-
szület az Urasztalához.) Dr. Szeberényi 
János «Vezérfonala» nyomán . . . (4. 
kiadás. Bpest, 1899. 6. bővített és 
jav. k. Losoncz, 1903.) — 6. Konfirma-
tiói emléklapok . . . (Versekben, tótul 
is). — 7. Keresztény istentisztelet, ipar-
tanonczok és vasárnapi iskolák részére.. . 
— 8. Nemzeti szent énekek. Kossuth, 
Erzsébet királyné, az aradi vértanuk emlé-
kére . . . — 9. Salgóvár és Salgótarján. 
Történelmi rajz. Losoncz 1902. (Több 
kiadást ért). — 10. Jungmann Mihály 
vasúti és körorvos humorisztikus jellem-
rajza. Losoncz, 1902. — 11. Salgótarjáni 
evang. egyház története- . . . — 12. Egy-
házi beszédek. Különféle nemzeti ünnepi 
alkalmakra. Kossuth Lajos, Erzsébet 
királyné, Aradi vértanuk emlékére . . . 
— 13. Hazafias beszédek 1848. márcz. 
15. emlékére . . . — 14. Gyászbeszéd, 
melyet Kossuth Lajos Magyarország volt 
kormányzója, a haza legnagyobb, fia em-
lékére 1894. ápr. 8. tartott. Salgó-Tarján. 
— 15. A salgó-tarjáni protestáns egy-
ház jubiláris Évkönyve 1897. évről XI. 
évfolyam. U. ott. — 16. Emlékbeszéd, 
melyet az aradi vértanuk hősi halálának 
félszázados évfordulóján 1899. okt. 6. a 
salgó-tarjáni ev. templomban tartott. 
Hely n. — 17. Kis imakönyv. Bpest, 
1899. (4. kiadás). — 18. Alkalmi szent 
énekek. Salgó-Tarján, 1902. — 19. Már-
ezius 15-ike 55. évfordulóján. Bpest, 1903. 
(Költ., szerző arczképével). — 20. Luther 
Márton. Losoncz, év. n. (Költ.). — 21. 
Temetési énekek . . . (Magyar, német és 
tót szöveggel). — 22. Szarvasi deák-évek 
1862—68. Humorisztikus rajzokban. A 
képeket rajzolta Nógrádi Pál. Balassa-
Gyarmat, 1906. — 23. Evangeliomi 
közös Istentisztelet. Ipartanonczok és 
ismétlősök számára. Salgó-Tarján, év n. 
— 24. Egyházi beszéd, melyet dr. Baltik 

Frigyes kánoni egyházlátogatása alkal-
mából tartott. U. ott, év n. 

M. Könyvészet 1886—87., 1898—99., 1903. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Corvina 1 9 0 6 . 

18. sz. és Margócsy József ev . lelkész szíves 
közlése. 

Ruttner Antal. L. Rónai. 
Ruttner Ferencz, nagyprépost, szül. 

1772. decz. 14. Sarudon (Hevesm.); mint 
jász-alsó-szentgyörgyi plébános az egri 
főszékesegyház tagjai közé jutott. 1846-ban 
dulmi vál. püspök és nagyprépost lett. 
Meghalt 1847. szept. 15. Egerben. — 
Kézirati munkája: Conscriptio parochiae 
Jász-Alsó-Szentgyörgyiensis anno 1808. 
et 1813. peracta, 4rét. 

Emlékkönyv. E g e r , 1865. 286.1. — M. Sion 1888. 
943. 1. — Koncz Ákos, E g r i e g y h á z m e g y e i 
papok az irodalmi téren. Eger , 1892. 213. 1. 

Ruttner Kálmán, honvéd alezredes, 
szül. 1839. júl. 28. Lakárton (Ungm.); 
négy gymnasiumi osztályt végzett, mikor 
1860. febr. 1. besoroztatott a 65. gyalog-
ezredhez és ott a hadapród-iskolát el-
végezte. 1866. máj. 1. hadnagygyá nevez-
tetett ki s 1868-ig tolmácsi teendőket 
végzett a pesti katonai törvényszéknél, 
1868-tól 1871-ig pedig hadkiegészítő tiszt 
volt, 1871-ben főhadnagygyá lépett elő s 
áthelyeztetett a honvédséghez. 1871—73-
ban dandár-segédtiszti szolgálatot telje-
sített s egyúttal a nagyváradi jogakadé-
mián a hadtudományok tanára volt. 
1873. szeptembertől 1881-ig a honvédelmi 
minisztérium I. ügyosztályánál és e mellett 
mint tanár ahonv. Ludovika Akadémiában 
működött, miközben 1878. századossá 
lépett elő. 1881—84-ig századparancsnok 
volt az 1-ső zászlóaljnál, 1885—87. 
zászlóalj-parancsnok az 50-dik és 2. 
zászlóaljnál, 1888—90. pedig a 3. fél-
dandárnál s 1891-től 1893-ig kiegészítő 
parancsnok. 1893. nov. 27. czímzetes 
alezredesi ranggal nyugdíjaztatott. Meg-
halt 1898. ápr. 8. — Czikkei a Ludovika 
Akadémia Közlönyében (1875. Az ame-
rikai elkülönítési küzdelem hadjáratai a 



1425 Ruzsicska—Ruzsinszky 1428 

Mississippinél, 1877. A sz.-cloudi 1-ső sz. 
gátony Páris ostroma alatt 1870—71., 
1878. Az 1875—76. évi orosz-kokánd-
hadjárat, 1880. Adatok a katonai irodalom 
történetéhez Reitz Ede után.) 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 687. 1. 

Ruzitska Ármin, könyvkereskedő, 
antiquárius Budapesten, szül. 1848-ban 
Kótajon (Szabolcsm.); 1872-ben Buda-
pestre jött és antiquárius-könyvkeres-
kedést kezdett; önálló üzletét 1877-ben 
nyitotta meg az Andrássy-úton. — Mun-
kái : 1. Eletemből, üzletem 10 évi fenn-
állása alkalmából barátaim és jóakaróim-
nak. Budapest, 1887. (Németül is. U. ott, 
1887.) — 2. Budapesti Útmutató. U. ott, 
1888. (Új kiadása. U. ott, 1894., újabb 
kiadása: Budapest tájékoztató Zsebkönyve 
cz. U. ott, 1905. Németül is. U. ott, 
1905.) — 3. Jubileumi könyvjegyzék. U. 
ott, 1902. — Szerkesztette és kiadta: 
Urak Könyvtára cz. beszély-gyűjtemény 
vállalatát hazai és külföldi írókból 
1890—95-ig hét kötetben Budapesten. 

Önéletrajzi adatok. 

Ruzitska Béla, bölcseleti doktor, a 
kolozsvári egyetemen az alkalmazott 
analytica chemia magántanára. A gyógy-
szerész - gyakornoki vizsgáló bizottság 
tagja, a kolozsvári városi akadémia 
(internátussal) tanára. — Czikkei a Ter-
mészettud. Közlönyben (XXIII. 1891. 
A saccharinról és mennyileges meg-
határozásáról, A ptomainokról vagy ál-
lati alkaloidákról, 1892. Tanulmányok 
az elektrolízis köréből, 1893. Hofmann 
Ágoston Vilmos, A nitrogén égése, A 
gyémánt mesterséges előállítása, Az üveg 
oldhatósága vízben. Pótfüzet. A chemia 
legfontosabb vívmányai évszázadunk 
utolsó negyedében Wislicenus után, 1895. 
Elméleti chemia, 1896. Tanulmányok a 
calorimetria köréből, 1897. A petroleum 
képződése, 1898. Alkoholos erjedés élesztő-
sejt nélkül, Meyer Viktor emlékezete, 
1899. Világításunk az utolsó huszonöt 
év alatt, 1900. A sütőpataki Vilma-forrás 

vizéről, Az erdélyi múzeum-egyletből); 
az erdélyi Múzeum-egylet Értesítőjének 
is munkatársa volt. — Munkái: 1. Elmé-
leti chemia. Fabinyi Rudolf egyetemi 
tanár előadásai nyomán. Kolozsvár, 1895. 
Négy táblával. — 2. A szénvegyületek 
égési hőjének caloriméteres meghatáro-
zása és azok egyidejű mennyileges elem-
zése. A m. tud. Akadémia megbízásából 
és támogatásával, saját vizsgálatai alapján. 
Bpest, 1904. (Mathem. és Természettud. 
Közlemények XXVII. 2.) — 3. Az élelmi-
szerek chemia vizsgálata. U. ott, 1906. 
30. ábrával. (A M. Chemiai Folyóirat 
XI. és XII. évfolyamának Melléklete.) 

Hl. Könyvésiet 1 8 9 5 . , 1904 . — Corvina 1 9 0 5 . 

36. sz. 

Ruzitska György, zene-conservatorium 
igazgatója, szül. 1785-ben Bécsben ; 1810-
ben jött Erdélybe a Bánfly gróf család-
jához ; 1835. alapította a zenedét Kolozs-
várt, melynek később igazgatója lett; 
1851-től az ottani kath. főgymnasiumban 
is énektanár volt. Meghalt 1869. decz. 2. 
Kolozsvárt. — Munkája: Énekiskola a 
kolozsvári zene-conservatorium növen-
dékei számára. Kolozsvár, 1880. — Zene-
műveit Bartalus felsorolja. 

Ország Tülcre 1864. 3. s z . a r c z k . ( B a r t a l u s 
István) . — Kiszlingstein Könyvészete és gyász-
je lentés . 

Ruzicska Gyula, nyomdai művezető, 
Kolozsvárt. — Czikkei a Nyomdász-
Évkönyvben (1897. A munkaárak kiszá-
mítása, 1899. A rajz- és az akczidenczia-
szedés, 1900. A könyvornamentikáról, 
Modern irány a nyomdászatban). — Mun-
kája : A nyomdászat. Tankönyv. Szak-
iskolai és magánhasználatra. Kolozsvár, 
1897. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1898.) 

M. Könyvészet 1 8 9 8 . 

Ruzsicska János (Miklós), bölcseleti és 
theologiai doktor, szent Benedek-rendi 
áldozó-pap és egyetemi tanár, szül. 1811. 
júl. 14. Turzovkán (Trencsénm.); 1826. 
okt. 16. lépett a rendbe, theologiai tanul-
mányait végezve, 1835. márcz. 8 föl-
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szenteltetett. 1834—37-ig a bécsi szent 
Ágoston theologiai intézetben tanult és 
ott nyert theologiai doktori oklevelet; 
1837—38. Pannonhalmán szerpap és a 
keleti nyelvek tanára, 1838—53. az egy-
házi jog- és keleti nyelvtanár volt, u. ott 
1853-ban a pesti egyetemhez az arab, 
szíriai és chaldeai nyelvek és kanonjog 
tanárának neveztetett, mely tisztét haláláig 
viselte. A kanonjogi doktori szigorlaton 
püspöki vizsgáló, a bittudományi kar 
volt dékánja, az egyetem két ízben vá-
lasztott prorectora, szentmártoni főapáti 
és az eperjesi g. k. püspöki szentszék volt 
ülnöke. Meghalt 1881. szept. 3. Buda-
pesten. — Czikkei a Religióban (1854. 
könyvism., czikkek 1864., 1868.), a 
Tanodai Lapokban (1863. Könyvism.), az 
Idők Tanújában (1864. Paritás és józan 
elvei) ; az Egyetemes Encyclopaediában 
(42 czikke az egyházjog és történelem kö-
réből). — Munkái: 1. Assertatio theologica, 
Viennae, 1837. — 2. R. a hittud. kar 
dékánjának a lelépett nagys. reetorhoz 
intézett beszéde. Buda. 1864. (Egyetemi 
beszédek.) — 3. Sermo, quem . . . habuit, 
dum . . . Jos. Villinger e S. Piis 1864. 
diploma jubil.traderet. Pestini.—4. Sermo, 
quem . . . habuit, dum . . . card. Haulik, 
archiep. Zagrabiensi diploma iubii, tra-
deret. Budapestini 1868. (Religio.) — 
5. Egyház, annak szerkezete s alkot-
mánya. Pest, 1868. — 6. Additamenta J. 
Ruzsicska Prof. ad Josephi Porubszky 
Ius Ecclesiasticum. (Kézirat négyrét két 
kötet a m. n. múzeumban.) Van egy 
latin alkalmi költeménye 1830-ból és 
három chronogrammja(Szőllőssy szerint). 
— Jegyei: N. I., A. Nep. J., X- f Z. és R. a. 

Szüllösy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 
1878. I. 100. 1.— Scripiores Ord. S. Benedicts. 
Vindobonae 1881. 391. 1. — 1881: Ellenőr 446., 
Egyetértés 2 4 5 . , P. Napló 244 . S z . — Petrik 

Könyvészete és gyászjelentés. 

Ruzsicska Kálmán, bölcseleti doktor, 
kir. tanfelügyelő, kir. tanácsos, szül. 1849. 
okt. 22. S.-A.-Ujhelyben (Zemplénm.), 
középiskoláit helyben, Pesten és Kassán 

végezte. A VI. osztály bevégeztével nö-
vendékpap lett. Theologiai tanulmányai-
nak bevégzése után egy évig pihent, aztán 
Széchenyi Pál gróf fiainak nevelője volt 
harmadfél évig, azután b. Sennyey Pál 
fiainak nevelője lett. 1878. jún. a buda-
pesti egyetemen bölcseletdoktori okleve-
let nyert. A papi pályától megválván,. 
Zemplén vármegye segédtanfelügyelője 
volt, 1884. júliustól Zalamegye királyi 
tanfelügyelője. A tanügy terén kifejtett 
buzgó tevékenységért királyi kitüntetés-
ben részesült. — Czikkei a Budapesti 
Szemlében (1883. Cabanis, Bichat és 
Schoppenhauer); a Kisfaludy-Társaság 
Évlapjaiban (Uj F. XXI. 1887. Hart-
mann és Shakspere Júliája). — Mun-
kái : 1. A XIX. századbeli franczia 
spiritiualismus aesthetikai munkássága. 
Értekezés, melyet a tudori fok elérése 
végett a budapesti tudomány-egyetem 
bölcs, karához benyújtott. Bpest, 1871. 
— 2. Schoppenhauer aesthetikája. U. ott, 
1881. (Értekezések a nyelv- és széptud. 
köréből IX. 8.). — 3. Zala vármegye 
népoktatása. Nagy-Kanizsa, 1895. (Külön-
nyomat Magyarország vármegyéi és vá-
rosai cz. monographiából). — 4. Beszédei 
a tanügy és társadalom köréből. U. ott, 
1900. Szerző fénny. arczk. 

Néptanítók Lapja 1884 . 4 6 0 . , 1 8 8 5 . 6 6 0 . 1. — 

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

vármegyéi és városai. Zemplén vármegye . 
B p e s t , 1895. 300. 1. — M. Könyvészet 1900. — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 5 2 6 . 1. é s a b u d a -

pesti egyetem bölcseleti karának jegyző-
könyve . 

Ruzsicska László. L. Zsoldos. 
Ruzsitska Ödön, mérnök Budapesten. 

— Munkája: A «Hunyaria-» • története. 
1872—1902. Bpest, 1902. (Szabadkőműves-
páholy). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Ruzsinszky Alajos, tanító Pécsett (Ba-
ranyam.). — Előfizetési felhívást adott 
ki 1869-ben Pécs története cz. munkájára. 
Megjelenéséről nincsen tudomásom. 

Századok 1869 . 71. 1. 
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Rübenstein Alfred. — Munkái: 1. 
Jung Ellďs Brautstand. Eine Heirats-
geschichte aus dem Alltagsleben. Temes-
vár, 1888. — 2. Notlüge. Drama 1 Akt. 
Kassa, 1904. 

A m. n. muzeumi könyvtár példányairól. 

Rückert Hermann. — Czikkei a Crell-
féle Chem. Annalenben (1793. 2, 3, 6. 
Beschreibung der Natronseen in der 
Grafschaft Bibar, 1795. II. 126 lap. A 
debreczeni és derecskei vizet vegyelemzi). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

T&vll Kár oly, tanító. — Munkája: Lieder 
bei Einweihung der Glocken der evang. 
Kirchengemeinde zu Kapos-Szekcső im 
Jahre 1899. Dombovár. (Nyomt. hely). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Rybár István, képzőintézeti tanár, szül. 
1817-ben Molcsán (Zólyomm.); Buda-
pesten nyert tanári oklevelet, hol előbb 
egyetemi tanársegéd volt; 1872. okt. 20. 
az ungvári r. kath. főgymnasiumhoz 
nevezték ki rendes tanárnak, hol a ter-
mészetrajzot, természettant és mennyiség-
tant tanította. 1877-ben meghívták a buda-
pesti VII. ker. k. állami Erzsébet polgári 
tanítónőképző iskolához, hol jelenleg is 
működik. —CzikkeiaFöldtani Közlönyben 
(II. 1872. A m. kir. egyetemi ásványgyűj te-
mény salzbachi epidotjai, 1874. Jelentés 
Ungvár környékén tett földtani kirándulás-

ról, egy földtani térképpel, 1875. Az Ung 
folyó balpartján elterülő trachyt-hegység 
földtani szerkezete);azungvárri.k.főgym-
nasium Értesítőjében (1875. Ungvár kör-
nyékének földtani szerkezetéről). — Mun-
kája : 1. Elemi vegytan a legegyszerűbb 
kísérletek kivitelére vonatkozó rövid uta-
sításokkal. Iskolai használatra. 30 ábrával. 
Bpest, 1881. (Ism. Néptanítók Lapja 203., 
596. 1.) — 2. Vegytan, ásványtan és 
földtan. Elemi képezdék, polgári és felsőbb 
leányiskolák számára. U. ott, 1888. (2. bőv. 
kiadás 1888., 3. kiad. 1891., 4. kiad. 1893., 
5. kiad. 1899. U. ott.) — 3. A vegytan, 
ásványtan és földtan kis kézikönyve. 
Képezdék számára és magánhasználatra. 
U. ott, 1893. (2. kiadás. U. ott, 1898.) 
— 4. Ásvány-, kőzet- és földtan elemei, 
írta Roth Samu. A polg. fiúiskolák I. és 
II. oszt. számára átdolgozta. U. ott, 1896. 
(3. kiadás.) 

Felsmann Névkönyve . Budapest, 1873. 98. 1. 
— Az ungvári r. kath. főgymnasium, Értesítője 

1873., 1878. — Petrik Könyvészete . — M. 
Könyvészet 1888., 1890., 1893., 1898—99. és a 
m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Rybárski Mihály. — Munkája: Ode, 

qua Clar. Dno Joanni Nep. Modly, 
onomasim suam 17 calendas Junii solem-
niter celebranti secundae humanitatis 
alumni adplausere. Anno 1815. Budae. 

Petrik Bibliogr. 

Rybay György. L. Ribay. 

A 45. ív sajtó alá adatott 1906. nov. 15. 
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