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Köberich András, Pálffyherczeg udvari 
kertésze. — Munkája: A'niveisung wie 
Spargelbeete auf eine einfache und wohl-
teile Art anzulegen, zu warten und zu 
behandeln sind, damit sie nicht nur zarte, 
dicke und schmackhafte Stengel liefern, 
sondern dem Eigenthümer eine zwanzig-
und mehrjährige Nutzniessung sichern. 
Pressburg, 1818. Rézmetszettel. 

Szinnyei Köny vészete. 

Köble K. István (bükkösi), erdélyi 
származású ev. ref. theologiai tanuló 
Leydenben. — Munkája: Disputationis 
Theologicae De Remissione Peccatorum, 
Pars Prima. Qvam, Favente Deo Opt. Max. 
Svb Praesidio . . . Abrahami Heidan i . . . 
ejusdemque Facultatis in lllustr. Acad. 
Lugd. Batav. Professoris ordinarii . . . 
Publice ventilandam proponit Stephanus 
K. Köble Bükösi. . . Lugdvni Batavorum, 
CDIOCLIV. Pars Secunda . . . U. ott. 
(Ajánlja a szerző Szalárdi Jánosnak, a 
váradi káptalan levéltárnokának . . .) 

Szabó- He l lehr ant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 577. 1. 

Köchlin János Frigyes, szepesmegyei 
ev. ref. theologus. — Munkája: De Sacra-
mentis in genere. Respondens 22. oct. 
1614. (Pareus, David, Collég. Theolog. 
Heidelbergae, 1620. II. 187—188. 1.) 

Köcsön Lajos, m. kir. pénzügyminisz-
teri titkár, szül. 1856. dccz. 28. V.-Orosziban 
(Szatmárm.); a gymnasiumot Beregszá-
szon, Debreczenben és Máram.-Szigeten 
végezte 1875. Min t joghallgató, számtiszti 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar í rók T I I . 

minőségben, kezdte az állami szolgálatot. 
Jogi vizsgálatainak letétele után a fogalma-
zási szakba lépett. Szolgált az államijószá-
gok igazgatóságánál,a pénzügyigazgatóság-
nál s huzamosabb i d eigaBaranyavármegye 
és Pécs területén működött adófelügyelői 
intézménynél. 1889. ápr. szolgálattételre 
a pénzügyminisztériumba osztatott be, a 
hol két évig az egyenesadó behajtási 
osztályban működött. 1891. január 1. a 
pénzügyigazgatóságok személyzeti ügyei-
nek elintézésével foglalkozó és ez alka-
lommal erre a czélra újonnan szervezett 
VIII. ügyosztályba helyeztetett át, a hol 
jelenleg is működik. 1891-ben pénzügy-
miniszteri fogalmazóvá neveztetett ki s  
1893-ban miniszteri segédtitkár lett. 1899 
márcz. miniszteri titkári czímmel és jelleg-
gel tüntették ki; ápr. pedig a pénzügy-
miniszter valóságos titkárrá nevezte ki. 
— Czikkei a Magyar Közigazgatásban, 
újabban a M. Adóhivatalok Lapjában 
vannak. — Munkája: Az örökösödési 
ügyekrevonaikozó összes illetékszabályok. 
Bpest, 1896. (Ragályi Lajos, Az örökösö-
désieljárás, 1894: XVI. t..-cz., magyarázata 
cz. munka Függeléke a 618—768. 1. és 
Előszó.) 

/)/. Könyvészet 189IÎ. — ill. Adóhivatalok lapja 

1?99. G—8. PZ. 

Köeríer István. L. Koerfer. 
Kőfalvi Vidor Antal, (családi nevén 

Köfíler), csorna-prémontrei kanonok és 
főgymnasiumi igazgató, szül. 1838. júl. 
30. Looson (Sopronm.); 1863. szept. 20. 
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lépett a rendbe s 1867. szept. 30. misés 
pappá szenteltetett fel. Jelenleg főgymna-
siumiigazgató.házfőnök, aFerencz-József-
rend lovagja, Vasmegye bizottsági és 
állandó választmányi tagja, a vasmegyei 
gazdasági egyesület gazdászati osztályá-
nak alelnöke; 35 éve tanár, a német 
nyelvet és bölcseletet tanítja. — Czikke 
A Munkálatokban XXVI. 1862. A keresz-
ténység mint világvallás), a szombathelyi 
r. kath. főgymnasium Értesítőjében (1876. 
A megelégedés főtényezői, 1885. Néhány 
szó a- szülőkhöz és azok helyetteseihez). 

Munkája : Uj vade-mecum, azaz uj és 
valódi utmutató mindazok számára, kik 
maguk magukat akarják gyógyítani az 
electrohomöopath iával. Mattéi Cesare gróf 
után magyarra ford. Szombathely, 1884. 
[így kőny. táblával. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Csornai pre-
montrei rendi kanonokok Névtára. C s o r n a , 1892. 
— M. Sión 1893. 629. 1. 

Köífinger Frigyes, jogi doktor, m. kir. 
pénzügyminisztériumi nyug. helyettes ál-
lamtitkár, szül. 1830. máj. 5. Budán a 
várban, hol atyja K. János Pál városi 
főorvos volt; középiskoláit Budán végezte; 
szabad idejét idegen nyelvek tanulására 
fordította és a zenében, különösen a 
zongorázásban nagy jártasságot szerzett. 
1848. okt. Duschek Ferencz pénzügy-
minisztersége alatt kezdte hivatalos pályá-
ját mint gyakornok. A szabadságharcz 
után a pesti egyetem hallgatója volt ; 
1859-ben letette a jogtudományi szigor-
latot és az önkényuralom alatt mint pénz-
ügyi hivatalnok Nagy-Kanizsán működött. 
A koronázás után Lónyay Menyhért mint 
titkárt a minisztériumába vette s a hitel-
ügyek vezetésével bízta meg. 1869. jan. 
18. osztálytanácsos, 1880. elején pedig 
miniszteri tanácsos lett. 0 vezette az 
osztrák nemzeti bankkal folytatott tárgya-
lásokat, melyek alapján ismételve meg-
szakadt alkudozások után az egyezség 
1878-ban megtörtént. Ekkor a király a 
III. osztályú vaskoronarenddel tüntette 

ki. Később az osztrák-magyar banknál a 
magyar kormány első biztosa lett s a 
Lipótrend kis keresztjét, majd a szent 
István rend kis keresztjét kapta. Még 
egy más fontos küldetést is végzett, midőn 
a 153 milliós kölcsön kötvényeit Berlinbe 
s Londonba vitte, egyúttal a londoni 
Bothschild czéggel a conversio iránt foly-
tatva alkudozást. 1884 elején Madarassv 
Pál helyébe helyettes államtitkárrá ne-
vezték ki ; 1889-ben nyugalomba vonult. 
Budapest főváros igazgató-tanácsának és 
a magyar általános hitelbank tagja volt. 
Meghalt 1892. ápr. 21. Budapesten. 
\ Kölnische Zeitungba több czikket írt 

a magyar bank- és pénzügyi kérdésekről. 
— Munkája: Asserta ex universa juris-
prudentiaetscienciispoliticis. Budae.1859. 

Budapesti. Kö.löny 1869. 24. S Z . — Vasárnapi 
ľ j ság 1884. 41. sz. arezk., 1892. 17. sz. arczk. 
— Petnk Bibliogr. és gyászjelentés. 

Köífinger János Pál. orvosdoktor, kór-
házi főorvos, szül. 1786-ban Nürnberg-
ben ; 1812-ben a pesti egyetemen nyert 
orvosdoktori oklevelet; később Buda-vá-
rosi és kórházi főorvos lettésapesti orvosi 
kar rendes tagja volt. Meghalt a 40-es 
években. — Költeményei a Hormayr 
Taschenbuchjában (1820. Betzkó, 1821. 
Simon Kemény, 1833. Die Willi, 1824. 
Wie Graf Budolf von Habsburg den Sän-
ger geehrt, König Emerich, 1825. Der 
Geist von Somolan, Yolkssage); a Hor-
mayr Archivjában (XIII. 1822. Betzko, 
Simon Kemény, Vaterländische Balladen); 
a pesti Iris cz. szépirodalmi lapban (1840., 
1843—44.) — Munkái: 1. Seiner Excel-
lenz dem Freiherrn Joseph von Alvintzy 
. . . zum Namensfeste ehrfurchtsvoll ge-
weiht.. Ofen, (1805. költemény.) — 2. 
Gedichte. Pest, 1807. (Ism..Neue Annalen 
II. 174. lap). — 3. Lieder für Ungarns 
Bewaffnete. Függelékül: Höchstmerkwür-
diges Schreiben an einen österreichischen 
Krieger, Landwerhrsmann oder Insurgen-
ten. Pannonién, 1809. Bézmetszettel. — 
4. Ode an Se. Majestät Alexander I. Kai-
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ser von Russland. Ofen. 1814. — 5. An 
seine Majestät Friedrich Wilhelm III. Kö-
nig von Preussen. U.ott, 1814. (Költ.) — 
6. Ueber die Gefahren der Selbstbefleckung, 
nebst Rathschlägen zur Behandlung der 
daraus entstehenden Krankheiten. Eine 
Schrift für Hausväter, Erzieher und an-
gehende Aerzte. Aus dem Französischen 
des J. L. Doussin-Dubreuil. Nach der 
zweiten verbesserten Ausgabe übersetzt. 
Pest, 1816. — Kiadta a Musen-Almanach 
von und für Ungern auf das Jahr 1809. 
cz. gyűjteményes munkát (ebben saját 
neve, —r., K—r. és K. jegyek alatt 34 
költeménye van. Ism. Neue Annalen I. 
228. 1.); a Koloczaer Codexet Pesten 1817-
ben gróf Mailáth Jánossal. — Kézirati 
munkája a m. n. múzeumban: Lesearten 
zu dem Gedichte Hartmanns von der 
Aue, herausg. von den Brüdern Grimm 
zu Kassel, aus dem Codex des Coloczaer 
Domcapitels, 4rét 6 lap. — Álneve: Rai-
mund Walther. 

Magyarországi Orvosi end Névsora 1840- re . 

Pest. 60. 1. — Riipp, Beszéd 151. 1. — Petrik 
Bibliogr. 1. 105.. II. .177., 798. 1. 

Köífinger Budolf^ orvosdoktor, városi 
főorvos, előbbinek íia, szül. 1828. jún. 
29. Budán; bölcseleti s orvosi tanulmá-
nyait a pesti egyetemen végezte, hol 1845-
ben orvosdoktorrá avatták; azután a bécsi 
közkórházban folytatta gyakorlati tanul-
mányait és Rosas tanártól hallgatta a 
szemészetet, mire mint harmad-, később 
másodorvos a pesti Rókus-kórházban al-
kalmaztatott. 1847 őszén a pesti egyete-
men a szemészet assistense lett. 1850-ben 
Buda-város tanácsa főorvosának nevezte 
ki. miután már 1847 óta tiszteletbeli or-
vosa volt. Az irgalmasok kórházának veze-
tését is átvette. Kedvelt és keresett orvos 
volt, elassikus műveltsséggel és nagy nyelv-
ismerettel bírt; a művelt nemzetek iro-
dalmában járatos volt. Mint ügyes festő 
aquarelle- és olajfestményeivel tűnt fel. 
Mint képzett zenész a zongorázásban töké-
letesítette magát és jól énekelt. Meghalt 

1856. márcz. 4. Budán. — Czikkei az 
Orvosi Tárban (1848. II. Néhány szó a 
nálunk oly gyakran előforduló vakság 
fölött); a Zeitschrift für Natur- u. Heil-
kundeban (1853. Granulation der Binde-
haut.) — Munkái: 1. Orvostudori érte-
kezés a hályogról. Pest, 1845. (Latin czím-
melis.) — 2. Benyovszky vagya kam csatkai 
száműzöttek. Irta D. B. K.. zenéje Dopp-
ler F. Pest, év n. (Afanasia cz. opera.) 

Pester Lloyd 1856. 60. SZ. — Pe.st-Ofner Lo-
kalblatt 1856. 61. SZ. — Pest-Ofner Zeitung 
1856. 55. sz. — Szinnyei Köny vészete. — 
Petrik Bibl iogr . I . 238.. I I . 477. 1. 

Kögl Ádám. L. Koegel Ádám. 
Kögl György József (de Waldinutzy), 

es. kir. udvari tanácsos és vezérőrnagy-
hadbiró Magyarországban; 1761. decz. 
31. nyert magyar nemességet. — Munkái: 
1. De jure civili et criminali austriaco-
bellico prodromus secundum articulos 
bellicos. . .Francisci I. . .et Mariae There-
siae. . .methodo & ordine usui forensi ac 
praxi austriacae conformi pro utilitate 
omnium sago, togaque servientium prae-
cipue auditorum concinnatus. Tyrnaviae, 
1759. — 2. De jure civili ei criminali 
austriaco-bellico tractatus practicus; das 
ist: Praktische Abhandlung deren in öster-
reichischen Kriegsgerichten vorfallenden 
biirger- undpeinlichen Rechtsentscheidun-
gen. Eingerichtet nach der römisch-kay-
serlich zu Hungarn und Böcheim &c. 
könicl. apost. Majestät Mariä Theresia. . . 
neuen Kriegsartikeln und Reglementen, 
dann peinlicher Gerichtsordnung, und 
Civilgesetzen, nebst zweven Anhängen 
von gebräuchlichen österreichischen Mili-
tärtortursarten, und von dem nach dem 
Abdruck des ersten Theils herauskommen-
den Normalien, dann Verbesserungen, 
sammt vier Registern. Anfänglich in 
lateinischer, nunmehro auch in deutscher 
Sprach herausgegeben, und Mittels deren 
nachgefolgten allerhöchsten gesetzmässi-
gen Entschlüssungen vermehrt. Pressburg, 
1772—73. Két kötet; rézmetszettel. 
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Ballus, Beschreibung der kön. Freistadt. 
Pressburg. Pressburg, 1821. 185. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . I I . 478. , I V . 58. 1. — lllésy é s Pettkó. 
A királyi könyvek. Budapest, 1895. 118. 1. 
Kögl József. L. Koegl. 
Kögler János, iskola-rektor Teschenben, 

beszterczebányai származású és Halléban 
tanult, hol 1709-ben az Új Testamento-
mot javítva kiadta tótul (Novotný Bibi. 
bibli LXXXV.) 

Korouhev na Sionu. Szakolcza, 1880. fi. sz. 
(Rizner L. V-) 
Kőhalmi M. Béla, r. katb. lelkész, szül. 

1867. márcz. 15. Tatában (Komáromm.), 
hol atyja Koszovits Bálint bognármester 
volt; középiskolai tanulmányait a piaris-
ták tatai s a benczések győri főgymna-
siumában végezte mint a győri egyház-
megye papnövendéke 1886-ban; (Koszo-
vits családi nevét 1885-ben változtatta 
Kőhalmira); a theologiát a győri hittudo-
mányi lyceumban 1890-ig hallgatta. 1890. 
júl. 6. áldozópappá szenteltetett föl. Segéd-
lelkész volt Tatában, Győr-Nádorváros-
ban és 1891-től Csornán (Sopronmegye). 
1897. szept. 1. a győri egyházmegye köte-
lékéből kilépeti és a csorna-premontrei 
kanonokrendbe lépett át. — Mint növen-
dékpap a győri seminarium irodalmi egye-
sületében élénk irodalmi tevékenységet 
fejtett ki s czikkei az iskola Reménysugár 
cz. közlönyében jelentek meg. Eközben 
írt a Tatatóvárosi Iliradóba, a Tatatóvá-
ros és Vidékébe 1883—91), Komárom és 
Vidékébe, Komárommegyei Közlönybe 
(1884—86), a Győri Közlönybe (1885— 
1887), a Sopronba (1891—92), a Rába-
közbe (1892), a M. Szendébe, a Világtük-
rébe (1890); munkatársa volt a Dvorzsák 
szerkesztésében megjelent Lelkészek Idé-
zettára cz. munkának; a Religióban (1892) 
mutatványokat közölt a komáromi Czimer 
György hátrahagyott irataiból. — Alapí-
totta és szerkesztette a Csorna-Kapuvár 
és Vidéke cz. társadalmi hetilapot 1892-
ben Csornán, melyet 1895-től. megszerez-
vén a Rábaköz cz. kapuvári lap tulajdon-
jogát is, Rábaközi Hirlap cz. szerkesztett 

1897. augusztus 29-ig. (Irt e lapba vezér-
czikkeket, társadalmi közleményeket, tár-
czákat és költeményeket; élénk tollhar-
ezot folytatott a De La Salle János által 
alapított iskolatestvérek kongregacziójá-
nak Csornára való behozalatakor 1890-
ben.) Levelezője több fővárosi lapnak. 
— Álnevei és jegyei: Albán, Botond, 
Zászlós, Balogh Géza, Gaálszéchy Ervin,. 
Nagylaky Gcrő, Székely Gyula, Turobán,. 
***. kmb., x. y. z. 

Századunk Névváltoztatásai. B u d a p e s t , 1 8 9 5 . 
137. 1. — Schematismus Jaurinensis 1896. és 
önéletrajzi adatok. 

Kőhalmi Klimstein József. L. Klim-
stein (Kőhalmi) József. 

Köhler Ferencz Xavér, r. kath. espe-
res-plébános, szül. 1849. nov. 14. Duna-
Földváron (Tolnám.), hol szülei jómódú 
iparosok voltak; a pesti központi pap-
nevelőben végezte theologiai tanulmányait 
és 1873. szept. 11. miséspappá szentelte-
tett föl; rövid ideig Nádasdon (Baranyam.) 
volt segédlelkész; 1874-től a pécsi pap-
nevelőben tanulmányi felügyelő és a 
theologiai intézetben az ágazatos hittan 
helyettes tanára, 1881-ben a szentírás-
tudomány rendkívüli, 1885. rendes tanára 
lett, 1891. szentszéki ülnök, 1892. a zsinati 
vizsgálat tagja, 1894-ben esperes-plébános. 
Pakson, hol 1898. márczius 23. meghalt 
szívszélütésben. —Munkája: Szent beszédy 

melyet főt. Babócsay Pál esperes-plébános 
úr ünnepélyes arany áldozata alkalmával 
mondott Bodonvban 1892. aug. 28. Pécs, 
1892. 

Briisztle, Itecensio. Quinque-Eeclesiis, 1880. 
I V . 927. 1. — Pesti IVapló 1898. 88. — Pécsi 
Napló 1898. 71. s z . 

Köhler István, magán-hivatalnok a. 
Geittner és Rausch-féle gyárban és a gyári 
önkéntes tűzoltók főparancsnoka. — Czikke 
a M. Mérnök- és Építész-egylet Közlönyé-
ben (1893. Geittner és Rausch gőzfecsken-
dője.)— Munkája: Tűzoltók Zsebkönyve. 
Első évfolyam. Bpest, 1888. (Két kiadás. 
Breuer Szilárd és Kálmán Gézával együtt.) 

.)/. Könyvészet 1888. 
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Köhler Vilmos, gazdasági-intézeti fő-
kertész, szül. 1823. márcz. 23. Esslingen-
ben (Würtenberg); előadó-főkertész volt 
Magyar-Óvárott 1850. okt. 1-től 1879. szept. 
21-én bekövetkezett halálaig. — Czikkei 
a Landwirtschaft l iche Mittheilungenben 
(Pest, 1855. Über die Mittel, den Obstbau 
allgemein in Anwendung zu bringen); a 
Kerti Gazdaságban (1857. A m.-óvári es. 
kir. felsőbb gazd. tanintézet gazdasági 
füvészkertészete); a M. Gazdában (1859. 
Hidegen folyékony fakenőcs gyümölcs-
tenyésztők számára.) — Munkái: 1. An-
leitung zum Weinbau. Mit mehreren in 
den Text gedr. Abbildungen. Wien, 1858. 
(Nyom. M.-Óvárott.) — 2. Anleitung zur 
Erziehung u. Pflege der Obstbäume. Mit 
mehreren in den Text gedr. Abbildungen. 
Wien, 1858. — 3. Verzeiehniss der in 
der Neisiedler-Vereinsbaumschule befind-
lichen Obstsorten. . .Ung.-Altenburg, 1858. 
— 4. Erklärungen zu den Wandtafeln 
zum Obst- und Weinbau. Als Beitrag zu 
den beiden Schriften von demselben Ver-
lässer: Anleitung zur Erziehung u. Pflege 
der Obstbäume und Anleitung zum Wein-
bau. U. ott, év n. — 5. Leitfaden zum 
Gemüsebau. U. ott., 1869. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Bálás Árpád,, M a -
gyarország mezögazdasagi szakoktatási in-
tézményei 1890. M agyar-Ó vár. 18!>7. 220. 1. 

Köhlner József\ a pesti polgári czél-
lövész-egylet tollnoka és pénztárnoka. — 
Munkái: 1. A pesti polgári czéllövész-egy-
let Evkönyve 1852-re Album der Pesther 
bürgerlichen Scheiben-Schützen-Gesell-
schaft. Pest, 1853. — 2. Ugyanaz 1853-ra 
U. ott, 1854. — 3. Ugyanaz 1859-re. U. 
ott, 1860. 

Petrik B ib l iog r . 

Kökény Ferencz, r. kath. plébános Nagy-
Csoltón (Gömörm.), hol 1845. máj. 23. 
meghalt 48 éves korában. (1823-ban szen-
teltetett fel miséspapnak.) — Beszéde a 
Bozsnyói Egyházi Töredékekben (V. 1735. 
Néhai Szontagh Sámuel a Tiszán inneni, 
s túli kerület ev. egyházi fő-felügyelő hiva-

taljában lett beiktatásakor latinul mon-
dott szónoklata magyarosítása 1835.) — 
Munkája: A gyermekeknek nevelésök hasz-
nairól. Uza-Panyiton, 1832. 

Rozsnyni Egyházi Töredékek V I I I . 1839. 120. 
1. — Schematismus ítosnaviensis 1844., 1847. 
159. 1. 
Kökényesdí László (vetési báró), tábor-

nagy, K. Ferencz Szatmár vármegye al-
ispánjának fia, 1734-beri egy gyalogezre-
det (a 34. számút) alapította. 1737-ben 
báróságot kapott. Meghalt 76. évében jún. 
22. (1740-ben?) — Munkája: Der Durch-
leuchtigst-grosmächtigsten Frauen, Frauen 
Mariae Theresiae, zuHungarnund Böheim 
Königin . . . nach dem Inhalt Ihro . . . Ma-
jestät Cai'oli VI. . . . Articuls-Brief so der 
Hoch-gebohrne Herr . . . zum Gebrauch 
des ihme . . . verliehenen und den 1. Ja-
nuarii 1734. Jahrs im Königreich Hun-
garn aufgerichteten Infanterie-Begiments 
in drey Sprachen: als teutsch, hungarisch, 
und böhmisch in Druck hat ausgehen las-
sen. Tyrnau, 1745. (Külső czíme: Manuale 
deren königlichen Kriegs-Articuln.) 

Kagy Inán, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i VI. 433. 
1. — Petrik B i b l i o g r . 

Kökényesdi László (vetési), ki ezredes 
volt II. Bákóczy táborában és különböző 
diplomáciái kiküldetéssel bízatott meg a 
fejedelemtől, az előbbinek rokona volt. 
Iratai, levelei megjelentek: Actenstücke 
zur Geschichte Franz Rákóczy's und sei-
ner Verbindungen mit dem Auslände 
Ladislaus Kökényesdi's von Vetos, seines 
Agenten in Baiern, Frankreich, Preyssen 
und Bussland 1705 bis 1715. Herausge-
geben von Joli. Fiedler I., II. Band. Nebst 
einem Nachtrage zum ersten Bande (1703 
—1726.) Wien, 1855 58. cz. 

Kökényesdi (Fekete) Tamás, ev. ref. 
lelkész; 1610. szeptember 20. a debreczeni 
collegiumban a felsőbb osztályba lépett; 
1613-ban kántor és 1617-ben ugyanott se-
nior volt. 1617. jan. 22-től Heidelbergában 
tanult, hol így irta be nevét: Thom. Fekete 
Kökényesdi. 1645-ben Vetésen az Ur aszta-
lához adott egy sima, kívül és belől ara-
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nyozott ezüst poharat. Mint nagybányai 
pap halt meg. — Üdvözlő latin verseket 
írt a Varsányi P., Stephanus, Positiones 
Theologicae. Heidelbergae, 1617. és Put-
noki, Joannes, Theses Theologicae. U. 
ott, 1617. cz. munkák szerzőihez. 

Wesiprémi, Sticcineta Medicorum Biogr. 
I V . 467 . 1. — Sárospataki Füzetek 1864. 669. 
1. — h'iss Halmán, S z a t m á r i e g y h á z m e g y e 
903. I. — Borovszky Samu, Debreczeni irók 
és tanárok. Bpest, 1898. 18. 1. 

Kökényessy Imre, a debreczeni czu-
korgyár részvény-társulat választmányi 
tagja. — Munkája: Felszólítás a gazda-
közönséghez. (A czukorrépa termesztése 
ügyében.) Debreczen, 1870. 

Szinnyei ívöl iyvészetc . 
Kölbel Ágost, orvosdoktor, szül. 1810-

ben Pozsonyban, hol mint gyakorló orvos 
telepedett le. — Munkája: Dissertatio 
inaug. pharm.-medica de cortice Peru-
vian o. Pestini, 1833. 

Ii ugat es Flór, Magyarországi Orvos-rend 
Névsora 1840-re. Pest 79. 1. (Neve Kölblnek 
i rva ) . — Rupp, Beszéd 156. 1. — Szinnyei 
Könvvészete. 
Kölber Fülöp (pákai ifjabb), kocsigyá-

ros Budapesten, hol atyja id. K. Fülöp 
szintén kocsigyáros volt. — Munkája: 
Hivatalos jelentés a Parisban 1878-ban 
tartott egyetemes kiállításról. Vili. 2. rész. 
A kocsi-ipar. Bpest, 1879. (Kiadja az or-
szágos m. kir. statisztikai hivatal). 

fiiszlingstein Könyvészete. 
Kölcsey Ferencz (kölesei), szatmár-

megye főjegyzője s több megye tábla-
bírája, a m. tudom, akadémia rendes és a 
Ivisfaludy-társaság alapító tagja, K. Péter 
ősrégi nemes és Bölöni Agnes fia, szül. 
1790. aug. 8. Sző-Demeteren (Közép-
Szolnokm.) Atyját, ki álmosdi (Szatmárm.) 
birtokán gazdálkodott, 1796. aug. 9. el-
vesztvén, édes anyja a hat- éves fiát 
Debreczenbe küldte iskolába, hol 14 évig 
1809-ig maradt és a szentírás magya-
rázatán kívül minden előadott tanulmányt 
végig hallgatott. Mikor K. anyja, ennek 
11 éves korában elhalt, a háztartást Panna 
néni, a család régi hű cselédje vezette s 

úgy neki. mint három kisebb testvérének, 
gondját viselte ; egyébiránt az árva gyer-
mekekre gyámatyjokon Gulácsy Antal 
szokolyi birtokos nemesen kívül. Péchy 
Imre, a collegium főgondnoka, is némi 
felügyelettel volt. Nagy kedvvel tanulta 
Cornelius Nepost; a labdázás helyett 
abban állt a játéka, hogy a debreczeni 
homokban egy barátjával együtt Athént 
ábrázolta, a görögök nagyjainak csontok-
ból emlékoszlopokat állítgatott és emlék-
beszédeket tartott fölöttük. Ez időben 
ismerkedett meg Halier Hármas Istoriá-
jával is. 1813-ban a költészeti osztályba 
jutva, a latin versírásban ugyan nem 
jeleskedett, de Csokonai, Virág, Kisfaludy 
Sándor munkáit, Kazinczy Gessnerét, 
Vergilius és Theokritos pásztori költe-
ményeit eredetiben olvasta. Már ekkor 
kezdte a magányt keresni, mintha el-
kívánná rejteni a természet mostohaságát, 
mely őt a himlő által bal szemétől meg-
fosztotta ; s minden örömét elvonulva, 
könyveiben kereste s találta fel. Ritka 
tehetségei szembetünőleg csak tizenhat 
éves korában jelentkeztek, midőn élénk 
buzgósággal encyclopaediai studiumokat 
tett és társaival, kik között volt az utóbb 
ismeretessé lett Kállay Ferencz is, együtt 
tanult, olvasott és eszméket cserélt. Az 
idegen nyelvek közül először a frânezi át 
sajátította el és minden szeretetét a XIV. 
Lajos korabeli írók nyerték meg; a német-
nek megtanulására leginkább Kleist, Gess-
ner, Hagedorn, Bürger és Klopstock munkái 
bírták, melyeket előbb fordításból ismert; 
a görögben olvasta ugyan Cebest és Ana-
kreont, de nagyobb előmenetelt nem tet t ; 
azonban Kazinczy sürgetésére kiváló 
gondot kezdett reá fordítani s a mikor 
Pindaroshoz a Heyne-féle kiadást meg-
hozatta, philologiai szemköre is nagyban 
tágult. 16. éve óta irogatott verseket is, 
de első dolgozatait megsemmisítette. 1805-
ben a Csokonai temetésén ismerkedett 
meg Kazinczyval, kinek a Kresznericscsel 
való vitájában fontos adatokkal szolgált. 
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Az 1808. máj. 19. kelt első levele Kazin-
czyhoz. Ennek szives fogadtatása s a 
későbbi barátság rendkívül serkentőleg 
és művelőleg hatott reá. Ez időtől fogva 
Kazinczy oktatója s vezérlője lett az 
ifjúnak, ki szintén egyedüli védője, tisz-
telője volt az újító Kazinczynak Debre-
czenben, kit már az arkadiai pörben.is 
védelmezett. Történetet K. Magyar Mihály-
tól, bölcseletet Eresei Dánieltől hallgatott. 
Tanulmányai mellett, Kazinczy buzdí-
tására, kivonatokat írt és némely tárgyat 
ki is dolgozott, így Yerbőczy életét, egy 
értekezést a poesisról (decz. 1808) és 
jegyzeteket az ión iskoláról sat. Szorgal-
masan használta a collegium könyvtárát, 
azonban mivel abból az ifjaknak magyar 
könyvek nem adattak ki, maga is gyűjtött, 
különösen Weszprémi és Sinai könyveinek 
árverése alkalmával, magyar munkákat. 
Elvégezvén 1809-ben collegiumi tanul-
mányait, Pestre jött fel törvénygyakorlatra, 
de ügyvédi vizsgára nem jelentkezett; mert 
miután Horvát Istvánnal, Vitkovicscsal és 
főleg Szemere Pállal szoros barátságot 
kötött, egyedül az irodalom lelkesítette ; 
lemondott a hivatalbeli s tanári pályáról, 
mely utóbbira Debreczenbe meghivatott, 
és Almosdra (Biharm.) vonult, hol kis 
birtokán gazdálkodva egyedül tanulmá-
nyainak élt. Ezek mellett öcscseinek gon-
dozása is elfoglalta ; majd szerelme tette 
szívbeteggé, melyből kora lemondással 
gyógyult ki. 1815-ben testvéreivel meg-
osztozván Csekére (Szatmárm.) költözött. 
Itt is a gazdaságnak, tanulmányainak és 
az irodalomnak élt. Levelezett Kazinczy val, 
Döbrenteyvel és kétszer utazott Péczélre 
Szemeréhez, 1814-ben Kazinczyval, és 
1815-ben is a nyárnak egy részét ott töl-
tötte. Figyelmet keltett a Mondolatra való 
Felelet, melyet Szemerével együtt dol-
gozott ki (1815). K. ezzel állást foglalt 
a nyelvújítás mellett és előmozdította 
sikereit. Kiválólag az irodalmi kritika s 
aesthetika terén működött; Kazinczyval 
a régi Magyarország ellen küzdött; sorba 

vette a legnevezetesebb költőket, Csoko-
nait, Kis Jánost és Berzsenyit. Véleményét 
akkor hallatlan szigorúsággal mondta ki ; 
ezért fel is zúdította maga ellen a közvéle-
ményt és az írókat. Ekkor személyes baráti 
viszonyba lépett Kisfaludy Károlylyal és 
az Aurora-körrel is ; különösen Bártfay, 
Helmeczy, Toldy, Bajza, Vörösmarty s 
Fenyéryvel haláláig őszinte szeretet fűzte 
össze. Pesten tartózkodása alatt Szemere 
Pállal 1826-ban megindította az Élet és 
Literatura cz. folyóiratot. J 827. jan. haza-
menetele után csak pár évig maradt cseltei 
magányában, hol elhalt öcscsecsaládjának 
ügyei is foglalkoztatták. Az 1829. tisztújí-
táskor főispánja, báró Vay Miklós őt 
Szatmármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé 
tette. (Am. tudom, akadémia igazgatósága 
Pozsonyban 1880. nov. 17. a nyelvtudo-
mányi osztályban vidéki rendes tagjának 
nevezte ki.) Nagy Károly tiszti főügyészszel 
hathatós ébresztője és támasza lett megyé-
jében a szabadelvű mozgalmaknak, egy-
szersmind kidolgozója a rendszeres mun-
kálatok feletti véleményeknek, melyek a 
megye által a kiváltságok védői daczára, 
1832-ben elfogadva, a következő ország-
gyűlésre utasításul szolgáltak és oly hírre 
emelkedtek, hogy azokat más megye is 
sajátjává tette. 1832-ben megyei főjegy-
zővé, azon év nov. 6. pedig országgyűlési 
követté választották. Pozsonyban decz. 
19-én foglalta el helyét és a négy kerületi 
jegyzők egyikévé választatott; számos 
felirat (latinul) és izenet (magyarul) az 
ő tollából került ki. Mint szónok a magyar 
nyelv ügyében tartott beszéddel tűnt ki 
először és nem sokára jeles beszédeivel 
országos hírűvé vált. A parlamenti szónok-
latot ő emelte irodalmi s művészi szín-
vonalra ; tőle tanulták ezt el a 30-as és 
40-es évek szónokai: Deák, Kossuth, 
Eötvös és Szemere Bertalan. Mint politikus 
a reformok híve volt; küzdött Erdély és 
a részek visszacsatolásáért, az alkotmány-
nak a nép felszabadításával korszerű 
átalakításáért és a magyar nyelv jogaiért. 
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Követi pályája 1834-ben véget ért, mikor 
megyéjében a maradiak kerültek felszínre. 
Búcsú beszédével Pozsonyban 1835. febr. 
9. annyira meghatotta a rendeket, hogy 
az országgyűlés e beszéd után az napra 
felfüggesztette az ülést és Kossuth e 
napról gyászkeretben küldte szét Ország-
gyűlési Tudósításait. Hazatérte után ismét 
sikerült neki többséget biztosítani megyé-
jében a szabadelvű eszméknek. Az aka-
démiában emlékbeszédeivel, költői dolgo-
zataival, kritikáival újra magára ragadta 
a közügyeimet és ezután kizárólag az 
irodalomnak élt. 1836. nov. 12. a Kis-
faludy-Társaság alapító-tagja lett. Utolsó 
nagy műve, Wesselényi védelme, melyet 
barátjahűtlenségi pőrében készített, e nagy-
szabású, valóban classik us politikai védirat, 
kimerítette erejét, bélgyuladásba esett és 
1838. aug. 24. Csekén(Szatmárm.) meghalt. 
A m. tudom, akadémiában b. Eötvös 
József tartott fölötte emlékbeszédet. 1890. 
aug. 8., K. születésének százados év-
fordulóján Szathmár-Németiben Gyulai 
Pál a m. t. akadémia képviseletében mon-
dott emlékbeszédet. A csekei temetőben 
rokonai s tisztelői emléket állítottak sírja 
felett, melyet 1856 máj. 18. ünnepélyesen 
lepleztek le; mellszobrát 1860-ban Szat-
mári, Kölcsey-egyesület alakult Aradon 
1881-ben és Nagy-Károlyban 1898-ban 

— Költeményei, kritikái, elbeszélései, 
történeti s aesthetikai czikkei és be-
szédei a következő folyóiratokban, év-
könyvekben és hírlapokban jelentek meg: 
Erdélyi Muzeum (I. 1814. A kedvesnek 
sirja, Szent Demeter aug. 13. 1811. költe-
mény ; IV. 1814. Kívánság, Almosd, jún. 
18. 1812. költ.; V. 1816. A pbantasiához, 
Sző-Demeter, aug. 11. 1811. költ.); Ma-
gyar Dámák Kalendáriuma (1815. Róza, 
ballada, Jennyhez, költ., Kazinczy első 
sonettjére sonett); Tudományos Gyűjte-
mény (1817. II. Kis János versei, III. 
Csokonai munkáinak kritikai megitélte-
tések 1815., VII. Berzsenyi Dániel versei, 
erre Berzsenyi észrevételei u. ott, 1825. 

IX., 1828. I. Az állati magnetismus nyomai 
a régiségben); Szépliteraturai Ajándék 
(1821. költemények); Zsebkönyv (1822-re 
A váró leány," ehhez zenemelléklet b. 
Podmaniczky Lajostól); Aurora (1822., 
—1829., 1831—33. költ.) ; Hebe (1822-
1826. költ.); Aspasia (1824. költ.); Élei 
és Literatura (1826. Előbeszéd, Iskola és 
világ, Nemzeti hagyományok, Cselkövi 
névvel, Korner Zrínyijéről, Szemere sonett-
jeiről, Az Iliaszi pör, Kritika és antikritika. 
1827. Költés és képző-müvészség, A komi-
kumról, Szónoklat, Töredékek, 1829. Jegy-
zetek a kritikáról és poesisről, Csokonai 
két dala átdolgozva, «Iluba» ossiáni köl-
teményről) ; Felsőmagyarországi Minerva 
(1826. 9. Homer Iliászának első éneke); 
Urania (1828. költemények); Koszorú 
(1828. költemények); Kritikai Lapok 
(I. 1831. Jegyzetek a Kazinczy által for-
dított pindarusi ódára, könyvkivonatok. 
11. 1833. Kritika); M. tud. társaság Év-
könyve (I. 1831—32. Emlékbeszéd Ka-
zinczy Ferencz felett, III. 1. rész 1834 -36 . 
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett); 
Estike (Kolozsvár, 1833. III. költ.) — 
Muzárion (1833. Magyar); Athenaeum 
(1837. I. Parainesis Kölcsey Kálmánhoz, 
A gyilkos anya, alperesi védelem, Férj 
ölő, törvényszéki beszéd, II. Czelesztina, 
szónoklat, 1838. Vázlatok a két magyar 
haza egyesülése s Magyarországnak a 
részekhez való joga felett; 1838. ápr. 
12. Kölcseynek honoráriumul tíz aranyat 
az az 47 irtot fizetett Toldy F. a szer-
kesztő) ; Társalkodó (1837); Parthenon 
(III. 1837. A pataki iíjak társaságának ! 
Pozsony, szept. 7. 1834.); Emlény (1837. 
A vadászlak, elb., 1838. A kárpáti kincstár 
elb. Németül: Iris, Ofen, 1840.); Buda-
pesti Árvizkönyv (II. 1839. Az ifjú, b. 
Palocsay Tivadar után költ.). — Munkái : 
1. Felelet a Mondolatra néhai Bohógyi 
Gedeon urnák. Pest, 1815. (Szemere Pállal 
együtt. Somogyi Gedeonnak erre válasza 
az Értekezés a magyar verselés módjáról 
cz. munkájában. Veszprém, 1819. cz. 
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munkájában jelent meg. Felelet a Mon-
dolatra. Kiadta Balassa József. Bpest, 1898. 
Somogyi Gedeon válaszával. Heinrich 
Gusztáv, Régi Magyar Könyvtár XI.) — 
.2. Kölcsey Ferencz munkái. Kiadta Sze-
mere Pál. I. kötet. Versek. Pest, 1832. 
(Több nem jelent meg.) — 3. Kölcsey 
Ferencz minden munkái. Szerkesztik b. 
Eötvös József, Szalay László és Szemere 
Pál. U. ott. 1840—48. Hat kötet. (I. 1840. 
Versek. 11. 1840. Elbeszélések. Vegyes 
beszédek. III. 1842. Aesthetikai és kritikai 
dolgok. IV. 1842. Phiíosophiai, nyelvészeti 
•és vegyes dolgozatok. V. 1844. Vegyes 
dolgozatok. VI. 1848. Országgyűlési és 
megyei beszédek.) •— 4. K0lcşqi< Kö\c&eu 
Ferencz naplója 1832—1833. Bpest, J 848. 
BoWossinál. (A m. n. múzeum példányára 
írt jegyzet szerint: késztilt 1847—48-ban 
egy földalatti titkos nyomdában censura 
nélkül, lsm. Figyelő 1874. 6., 7. sz. Vajda 
Viktor). — J y Kölesei Kölcsey Ferencz 
minden munkái. Második bővített kiadás 
Toldy Ferencz által. Pest, 1859—61. Nyolcz 
kötet. (I. 1859. Kölcsey Ferencz élete. 
Versek, arczkép. II. 1859. Elbeszélések. Mű-
fordítások. Vegyes beszédek. III., IV. 1860. 
Nyelv, irodalom, széptan. V. 1860. Philoso-
phia és história. VI. 1861. Törvényszéki és 
politikai beszédek. Országgyűlési üzenetek. 
VII. 1861. Országgyűlési napló 1832—33. 
VIII. 1861. B. Wesselényi Miklós védelme. 
Levelek: Kállay Ferenczhez 9. Szemere 
Pálhoz 5, Döbrentey Gáborhoz 10, Hel-
meczv Mihályhoz 2, Toldy Ferenczhez 
9, Bajzához 6, Bártfay Lászlóhoz 73, 
Kisfaludy Károlyhoz 1 ; Önpanaszok, ki-
lencz töredék). — 6. Országgyűlési és 
megyei beszédek. Ugyanott, 1861. — 7. 
K. versei. Toldy Ferencz által. Ugyan-
ott, 1863. arczk. (M. Remekírók. Gyémánt-
kiadás 8. 5. kiadás 1889.) — v á l o -
gatott munkái. U. ott, 1872. (Kis Nemzeti 
Muzeum 19. Versek. Az elbeszélések közül. 
Vegyes beszédek. Országgyűlési beszédek 
Philosophia és história). —9. K. ország-
gyűlési naplója és Wesselényi védelme. 

LS 

Uj kiadás. Bpest, 1874. (A M. Nemzet-
Családi Könyvtára 123—126. U. ott, 1886.) 
— 10. K. válogatott prózai munkái. U. 
ott, 1874. (Elbeszélések. Beszédek. Vegyes. 
M. Nemzet Cs. K. LII. U. ott, 1887.) — 
11. K. elbeszélései. U. ott, 1875. (Olcsó 
Könyvtár 3.) — 12. K. szónoki müvei. 
U. ott, 1875. (Olcsó K. 17.) — 13, K 
hymnusa magyarul és németül. U. ott, 
1877. (Vörösmarty M. Szózatával.); -
14. Korner Zrínyijéről birálat. Bpest, 
1879. (Körner Tivadar, Zrínyi. Szomorú-
játék, ford. Szemere Pál. Olcsó Könyvtár 
64. Függelékül.) — 15. K. versei. 5. kiadás. 
U. ott, 1880. (Olcsó K. 95.) — 16,_ K. 
Országgyűlési naplója. U. o t i 1883. (Olcsó 
K. 166.) — 17. Kölesei Kölcsey Ferencz 
minden munkái. Harmadik bővített kia'dás. 
Bpest, 1886—1887. Tiz kötet, arczk. (I. 
K. élete Toldy Ferencztől. Versei. Mű-
fordítások. II. Elbeszélések. Vegyes beszé-
dek. III.. IV. Nyelv. Irodalom. Széptan. V. 
Philosophia és história, VI. Törvényszéki és 
politikai beszédek, Országgyűlési izenetek 
és megyei iratok. VIII. Országgyűlési napló 
1832—1833. VIII. 1887. B. Wesselényi 
Miklós védelme.IX., X. Levelek: Kazinczy 
Ferenczhez 48, Budeskutyné Draveczky 
Júliához 1, Szemere Pálhoz 110, Kállay 
Ferenczhez 10, Döbrentei Gáborhoz 13, 
Ilelmeczy Mihályhoz 3, Kende Zsigmond-
hoz 73., Vitkovicshoz 1, Bártfay László-
hoz 73, Kisfaludy Károlyhoz 1, Toldy 
Ferenczhez 9, Bajzához 6, Szemere Pál-
néhoz 4, báró Wesselényi Miklóshoz 19, 
Mándy Péterhez 2, Szalay Lászlóhoz 1, 
Szathmáry Király Lászlóhoz 1, Kossuth 
Lajoshoz 1, Ormos Lászlóhoz 2, Ön-
panaszok. Pótlékok: Szerződés K. és 
Hartleben között, Emléksorok, Az erdélyi 
ifjúság levele a magyarhoni országgyűlési 
ifjúsághoz. Utóirat. Ism. Budapesti Szemle 
LI., LVII.) — 18. Farainesis. Győr, 1888. 
(Egyetemes Könyvtár 6. Nagy-Kanizsa, 
1896., Parainesisés egyéb szónoki művek. 
Budapest, 1896.) — 19. Beszédek. Győr, 
1892. (Egyetemes K. 42.) — 20. K. versei 
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.U. ott, 1892. (Egyetemes K. 48., 49.) -
Levelei Kazinczy Ferenczhez, Debreczen 
1808. máj. 19., jún. 25., aug. 9., 31., nov. 
12., decz. 7., 1809. jan. 31., márcz. 29., 
ápr. 19., máj. 9., jún. 3., 23., aug. 23., 
decz. 8., 1810. márcz. 9., máj. 6., 1811. 
ápr. 23. (Kazinczy Ferencz Levelezése 
V—VIII.), K. és Kazinczy levelezése 1823. 
febr., ápr. (Élet és Literatura I. 1826.); 
Kállay Ferenczhez, Álmosd, 1813. novem-
ber 14. (Ország-Világ 1885. 6. szám), K. 
és Döbrentey Gábor leveleik 1813—17. 
Kölcseyé, Almosd, 1813. szeptember 15., 
október 30., nov. 15., 1814. jan. 21., 
t'ebr. 18., márcz. 22., 1815. márczius 6., 
máj. 3., Cseke, 1816. ápr. 2., máj. 11. 
(Elet és Literatura II. 1827.); Szemere 
Pálhoz, Cseke, 1816. április 2. (Koszorú 
1864.), 1825. máj. 18. (Vasárnapi Újság 
1871. 50. sz.), 1833. márcz. 20.. ápr. 22. 
(Bud. Szemle XLIV. 1885.); Kende Zsig-
mondhoz, Pest, 1826. jún. 15., Pozsony, 
1833. jún. 12. (Figyelő 1874. 10., 12. sz.); 
b. Wesselényi Miklóshoz, Nagy-Károly, 
1831. decz. 3., Cseke, 1832. szept. 26. 
Pozsony, 1833. máj. 12., jún. 7.. júl. 12., 
18., Nagy-Károly, Pest, 1833. okt. 27., 
1834. márcz. 12, Pozsony, jún. 26., 31., 
1835. január 19., Cseke, 1836. okt. 1., 
1838. jún. 24., júl. 6., -11. (Történeti La-
pok I. 1874., 1., 2., 6., 12., 23., 36—38., 
II. 1875. 45., III. 1876. 28—30. szám), 
Cseke, 1836. szeptember 20., 1837. április 
25. Nagy-Károly, nov. 30. (Igazmondó 
1876. 30., 31. szám); Péchy Lászlóhoz, 
Cseke, 1835. márcz. 16. (Irodalomtört. 
Közlemények. 1897. és P. Napló 26. sz.), 
Borsodmegyéhez 1836. (Vasárnapi Újság 
1884. 52. sz.); Ormos Lászlóhoz, Cseke, 
1837. jan. 24., decz. 29..(Figyelő III., IV. 
és Ország-Világ 1897. 14. sz. hasonmás-
sal) ; Vörös Antalhoz, Cseke, 1838. márcz. 
25. (Vasárnapi Újság 1890. 32. sz.) — 
Kiadatlan versei: Szatmári virágok és 
Károlyi György grófhoz 1829. ápr. 24. 
(Figyelő XXII. 1887. közli Eble Gábor.) 
K. Hymnusa örményül Gábrus Zachariás-

tól (Armenia 1887. 170. I.), zsidóul Bacher 
Simontól (Hebräische Dichtungen. Wien, 
1894. II.) — Kéziratban levelei Horvát 
Istvánhoz Álmosd, 1813. aug. 13., Kere-
kes Ferenczhez, N.-Károly, 1836. aug. 
27., Kossuth Lajoshoz, Cseke, 1837. ápr. 
25., mellékelve Szatmármegye fölirata a 
katonai erővel elfogott ifjak ügyében, N.~ 
Károly, 1837. márcz. 6., Walter László-
hoz, Cseke, 1838. július 25. (a magyar 
nemzeti múzeumban.) — Szerkesztette és 
kiadta Szemere Pállal az Elet és Literatura 
cz. folyóiratot 1826—27-ben két k. (I—X. 
rész) és ennek folytatását a Muzariont 
1829-ben (Élet és Literatura III. és IV. "k., 
XI—XXIX. rész) és új folyamát 1833-ban 
Pesten névtelenül. — Aczélmetszetű arcz-
képe Einsle festménye után rajzolta a 
bécsi Ender, metszette Schwerdgeburth 
(Rajzolatok 1836. 87. sz., Aurora 1836. 
szerk. Bajza; Zilahy Károly, M. Koszo-
rúsok Albuma. Pest, 1863. és K. min-
den munkáiban. Olajfestésű életnagyságú 
arczképe Nagy-Károlyban Szatmármegye 
székházában. Mellszobra Ferenczytől 1846. 
és fehér carrarai márványból, 22 láb 
magas gránit oszlopon Szatmár főterén 
(1864. szeptember 25. lepleztetett le); ülő 
bronzszobra másfélszeres életnagyságban, 
2 méter 20 cent. magas, Kallós Edétől 
Nagy-Károlyban 1897-ben lepleztetett le.) 

Fenyéry, Julius, H a n d b u c h der u n g r i s c h e n 
Poesie. Herausg. von Toldy. Pest u. Wien, 
1828. I I . 164—172. 1. — .)/. lud. társaság Név-
könyve 1832. 10., 1839. 163. 1. — Közhasznú 
Ksmeretek Tára. P e s t , 1833. V I I . 261. 1. — 
Rajzolatok 1835. II. 49. sz. (K. arczképéröl). 
— Philosophiai Pályamunkák. P e s t , 1835. I . 
137., 140. 1. — Oesterr. National-Encyclopae-
dia. Wien, 1835. III . 234. 1. — Parthenon II . 
1837. — Figyelmező 1838. 36. sz. (Nekr.) — 
Kállay Ferencz, K. gyermek- és ifjúkori élet-
rajza H ilUllany eredeti levele ; jegyzetekkel 
kiadta. Pest, (1839. Kézirata a in. n. mú-
zeumban. ism. Figyelmező 28., 29. szám 
T o l d y F . ) — Hl. Tudós-Társaság Evkönyvei I . 
kötet. 1836—38. Buda, 1840. (Schedel F.), V. 
1838—40. (b. Eötvös József). — Budapest* 
Árcizkönyv. Pest, 1840. IV. (Szemere Berta-
l a n ) . — Kisfaludy-Társaság Évlapjai. I . k ö t e t . 
1836-40. Pest, 1841. IX., X. 1. XXX. kötet 
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(Zichy Antal pohárköszöutöje K. emlékére 
az 1896. febr. 9. díszlakomán). — Pesti Di-
vatlap 1846. 32. SZ. (K.-szobor rajz). — Or-
szággyűlési Emlék. Bpest, 1848. (Obernyik, Tv. 
házi körében). — Meyer, J., Das grosse Con-
v e r s a t i o n s - L e x i k o n IV. 280. 1. — Nouvelle 
Biogr. Générale. Pa r i s , 1850. XXVIII . 4. 1. — 
Csengery Antal, S z ó n o k o k és S t a tu s f é r f i ak . 
Pes t , 1851. ( P a p End re ) . — Ujabbkori Isme-
retek Tára V . 116. 1. — Divatcsarnok 1853. 
51. s z . ( F á y A n d r á s ) . — Pesti Napló 1853. 
1057., 1058. sz., 1856. 296. sz. (Keude Kanut. 
K. emlékoszlopának lt-leplezése Csekén), 
1862. 240. sz. (Jámbor Pál), 1861. 228. sz. 
(Gyene K. beszéde), 1885. 107.. 319. szám 
(Jancsó Benedek, K. viszonya Kossuthhoz). 
1890. 217. sz. ; 1891. 99. sz. (Kelemen Ii.. K. 
barátsága Szemere Pállal), 1?0. sz. K. kri-
tikai föllépte, 1897. 94. sz. (Hevesi Sándor. 
A k r i t i k a joga ) . — Magyarország és Erdély 
képekben 1853. II. öt rajzzal. (Kende K. es 
Vahot I.) — Kertbeny. K. 31., Album hundert 
ungrischer Dichter. Dresden u. Pesth, 1*54. 
84., 92. , 505. 1. — Ferenczy é s Danielik, M a -
gyar irók. I. 262. 1. — M. Néplap 185R. 1. SZ. 
arczfc. (Vahot I.) — Toldy Ferencz. M. Költé-
szet Kézikönyve. Pest, 1857. II. 471—502. 1., 
M. Költészet Története. Pest, 1863. 427. 1., 
M. Nemzeti Irodalom Története és Össze-
gyűj töt t Munkái IV. — Müller és Vahot Nagy 
Képes Naptára 1857., öt rajzzal. — Nemzeti 
Képes Naptár 1857. 105. 1. — Mátyás Diák 
Könyvesháza 1857. I I . 63. a r c z k . — Növilár) 
1857. 49. sz. arczk. —JH^Si|jjr arczképei 
és életrajzai. Pest, 1858. 79. 1. arczk. — Va-
sárnapi Újság 1858. 26. sz. (Kiss Áron, K. 
emlékünnepe), 1860. 38. sz. arczk. (Szath-
máry K.), 1870. 1., 2. sz. (K. levelei), 1890. 
32.. 33.), 1897. 14. (Váczy J.), 15. sz. (Vayk.) 
arczk. és szoborrajza. — Nagy Iván, Ma-
gyarország Családai VI. 435. 1. — Országos 
Nagy Képes Naptár 1861. ( K . e m l é k o s z l o p a 
l e l e p l e z é s e ) . — Sárospataki Füzetek 1862. 568. , 

1863. 453. 1. (K.-ünnepély). — Hon 18G3. 131 
—133. sz. (K.-ünnepély Szatmárt). — Lisz-
nyai-Album 1863. (Zilahy Károly, K és Bajza). 
— Zilahy Károly. M. Koszorúsok Albuma. 
Pest, 18fi3. aczélm. arczk. — Tárogató 1864. 
23—26. sz. — Greguss Ágost, Kölcsey-szobor 
ünnepén mondott beszéd. Szatmár, 1864. — 
Egyetemes Magyar Encyclopaedia X . 162. 1. — 
Greguss Ágost Tanulmányai. Pest, 1872. I . — 
Vutkovich Sándor, Magyar írók Albuma. Po-
zsony , 1873. 106. 1. — Athenaeum 1874. 13. 
sz. (Vajda Viktor, K. kedvencz parkja), 15. 
sz. (K. és Deák első találkozása). — Törté-
neti Lapok I . 1874. 9. sz . (Kölcsey A n t o n í n a 
levelei b. Wesselényi Miklóshoz). — Figyelő 
I. 1875. II—IV. (K. levelezése Ormos László-

va l ; Ferenczy József, K. müveihez), V—X.t  
XII., XIII., XV., XV1I-XIX, (Váczy János>, 
XX., XXII. (K. kiadatlan költ.) — 
Viktor, Kölcsey élete. Bpest, 1875. és K. 
mint moralista. Kecskemét, 1896. — Tört. 
Bég. Értesitö. Temesvár, 1876. (Ormos Zs 
V i s s z a e m l é k e z é s ) . — Fővárosi lapok 1878. 55 . 
sz. (K. kézirata és ismeretlen költ,.), 1880. 
54. sz. (Karacs ľ., K. Fáynál), 1884. 243. sz. 
(Jancsó B., K. szerelme), 1885. 93. sz., 1887. 
216. (Széchy K.), 1889. 160., 161. sz. (Váczy 
János, K. halála s az ekkor támadt polé-
mia), 172. sz. (K. reminiscentiák). 1890. 219. 
sz. (K. szül. százados évfordulója), 1897. 95-
sz. (Kardos Albert, K. és Debreczen). — 
Fiegler Sándor, Kölcsey Ferencz. Ford. ifj.. 
Szinnyei József. Bpest, 1878. (Olcsó K. 49.) 
— Koszorú 1879. ( F e r e n c z y Józse f ) . — Ober-
nyik Károly munkái. Bpest, 1879. IV. (K-
házi körében). — Kölcsey-Egyesület Evkönyve 
1881—84. Arad. Szerk. Márki Sándor. — 
Endrödi Sándor, Kölcsey Ferencz. Pozsony r 
1883. (M. Helikon I. osztály 1. kötet 73—96. 
1. arczk. emlékszobra, síremléke rajzával). 
— Pesti Hirlap 1883. 188. Sz. — Egyetemes 
Philologiai Közlöny 1883—1897. (Szegedy Re-
zső, K. aesthetikai dolgozatai). — Délma-
gyarországi l.apok 1883. 278. (Löwy Miklós,. 
K. és Kisfaludy Károly). — Budapesti Hir-
lap 1884. 285. sz. (Jancsó Benedek, K. és 
az akadémia), 1885. 115. sz , 1888. 88. sz. 
(Pap Endre, K.-szoba), 1897. 94. sz. (Vezér-
czikk) . — Aradi Hirlap 1884. 236. sz. (Jancsó-
B., K. mint vallásbölcselö). — Petrik Köny-
vészete és Bibliogr. — Budap. Szemle XLIV-
1885. (K. önéletrajza, Szemere Pálhoz írt 
levelei) . — Jancsó Benedek. K . é le te és m u n -
kái. Budapest, 1885. (Nemzeti Könyvtár 
XXXVIII .) — Századok 1885. 677. 1. — Or-
szág-Vtlag 1885. 17. SZ.. 1890. 33. sz. arczk. 
— Magyar Könyv-Szemle 1885. 15. 1. ( K . v é g r e n -
deleti 1158 kötet nyomtatvány hagyatéka a 
Nemzeti Múzeumnak) 1896. 102. 1. — Arad 
és Vidéke 1885. 295. SZ. — Magyar Könyvé-
szet 1886—88., 1890. 1892., 1894—97. — Paeda-
gogiai Encyclopaedia. B u d a p e s t , 1886. 538. 
1. (Verédy Károly). — Harmónia 1886. 21. SZ. 
— Nagy-Károly és Vidéke 1887. 30. s z . ( É b l e r 

A nagy-károlyi K.-szoba), 1898. 12., 13. sz. 
(Holczinger Imre, K. miért és hogyan lett 
Í róvá) . — Erdélyi Múzeum IV. 1887. (Szécliy 
Károly, K. és az akadémia titkársága). — 
Nemzet 18*7 . 53. SZ. ( S z é c h y K . ) — Szilágy 
1888. 6. SZ. (Pe t r i Mór.) — Máramaros 1889. 
15. SZ. ( K . s í r j á n á l j . — Nagyváradi Hirlap 
1890. 41—43. sz. — Egyetertés 1890. 217., 218. 
sz. (K. százados ünnepe), 1896. 95. sz. — 
Szatmármegyei Közlöny 1890. 32. SZ. ( K . Ü n -
nepély), 1897. 7. sz. (K. a megyénél). — A 
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Hét 1890. 32. SZ. ( B o d n á r Zs.) — Akadémiai 
Értesítő 1890. (Gyulai Pál emlékbeszéde Szat-
márt). — Kiszlingstein Könyvészete. — Ka-
iholikus Szemle 1890. 533., 534., 539. 1. ( T a -
káts Sándor). — JH. Salon 1890. (Nagy László). 
— 31. Szemle 1890. 31. sz. (Kaposi József). — 
Székesfehérvári állami főreáliskola Értesítője 
1*91. (Wolf Béla, K. Ítélete Csokonairól), 
1897. (Kelemen Béla). — Irodalomtörténeti 
Közlemények I . 1891., 1899. — Beöthy Zsolt, 
Nemzeti Irodalomtörténetirás ismertetése II. 
és Képes Irodalomtörténet II. arczk., szülő-
háza, emlékoszlopa Szatmárt, siremléke és 
kézirata hasonmása. (Kelemen Béla). — 
Debreczen 1893. 140. sz. (Bölöni László, K. 
-édes a n y j a ) . — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e . 
Pest. 1893—98. I V - V I I I . — Délmagyarországi 
Közlöny 1893. 52. sz. (Barabás Abel, K. szó-
noki müveiről, 1894. 285—87. sz. K. érzelem-
v i l á g a ) . — Pallas Nagy Lexikona X . ( N é g y e s y 
László). — Őrálló 1894. (Gulyás István). — 
Corvina 1896. 15., 19. SZ., — Zomhori Márk, 
K. mint kri t ikus. Székesfejérvár, 1896. — 
31. Paedagogia 1896. (K. paedagojriai nézetei). 
— 31. Nyelvőr 1896. (K. használta védleni 
i g e . ) — Kolozsvár 1897. 14. s z . (K . , P . I . v é -
delmére irott beszéde és az orvosi tudo-
m á n y ) . — Széchy Károly, K i s e b b t a n u l m á -
n y o k . Bpes t , 1897. — Esti Újság 1897. 79. SZ. 
(Lugossy költeménye K. halálára és a cen-
Sl i ra . ) — Nagybánya és vidéke 1898. 8. s z . ( K . -
egyesület.) 

Kölesei József. — Munkája : Köszöntő 
versek Szalay gróf Barkóczy Ferencz 
Magyarország primáša tiszteletére. Nagy-
szombat, 1764. 

Sándor István. M a g y a r K ö n y v e s h á z . G y ő r , 
1803. 124. 1. Neve Koltsainak í rva ; Janko-
vich Magyar Bibliographiájában (kézirat a 
in. tudom, akadémiában) azonban Kölesei-
nek ir ja nevét. 

Köleséri Pál. — Munkája: Keresz-
tyén . . . Debreczen, 1667., mely Bod Péter 
könyvtárában megvolt; ez azonban 1770-
ben Nagy-Enyeden a könyvtár többi pél-
dányaival szintén árverés alá került; való-
szinű, hogy az 1849. oláh dúlás áldozata 
lett ez is. Most már egy példánya sem 
ismeretes. 

M. Kunyv-Szemle 1895. 191. 1. (Dézsi Lajos.) 

Köleséri Sámuel (kereséri idősb), ev. 
ref. lelkész, K. Mihály és Kalmár Anna 
fia, szül. 1634-ben Nagyváradon, a hol 
1654-ig tanult; tanárai voltak Toplieus 
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Mihály és Enyedi Sámuel. Azon év máj. 
22. indult külföldi útjára, Belgiumba; 
aug. 19-től a leideni egyetem hallgatója 
volt; több időt töltött Angolországban, 
hol angolul tökéletesen megtanult, úgy 
hogy azon a nyelven ott szónokolt is. 
1657-ben tért vissza hazájába s aug. 2. 
érkezeit Eperjesre. Ekkor nagyváradi 
tlieologiai tanár lett és mint naplójában 
írja, 1659. jan. 24. eljegyezte Domián 
Annát Debreczenből s február 12. vitte 
Váradra. A Váradon ekkor nyomatni kez-
dett magyar bibliához magyarázatokat 
(oldaljegyzeteket) írt. 1659-től szendrői 
pap volt, hol nvolcz évig és 3 hónapig 
élt. 1667 után tokaji és innét az üldözé-
sek elől menekülve, 1672-ben debreczeni 
lelkész lett. Itt 1681. okt. 22. esperessé 
és egyházkerületi jegyzővé választatott. 
Korának jeles szónoka volt ; esperesi 
hivatalt is viselt. Meghalt 1683. júl. 16. 
Debreczenben. — Munkái: 1. Disputatio 
Logica, De Legibus Scientificiis: Qvam . . . 
Sub Praesidio . . . Adriani Heereboord . . . 
Publice ventilandam proponit. Lvgdvni 
Batavorum, 1655. — 2. Disputatio Theo-
logica De Christi Potestate ; Qvam Svb 
Praesidio . . . Johannis Cocccji . . . Publice 
ventilandam proponit. U. ott, 1655. 
3. Disputatio Theologica Textualis, osten-
dens Utilitatem Linguae Sanctae in inter-
pretatione Scripturae rcpi? StSaav.aXíav & 
Tipu? £Xeyxov; Qvam . . . sub Praesidio . . . 
Johannis Cocceji. . . Publice ventilandam 
proponit. U. ott, 1655. 4. Idvesség 
sarka, Avagy az Evangeliom szerint-való, 
Igaz Beligiónak, Első fundamentomos 
Igasságinak avagy Principiuminak (me-
lyeknek tudása s hitele-nélkül senki nem 
idvezülhet) öszve-szedegetése ; Azoknak, 
nyílván-való és ellene-mondhatatlan Sz. 
írás Tanu-bizonyságiból-való meg-álla-
tása; Es a kegyesség-gyakorlásban, azok-
ból kifakadó sokféle Hasznoknak, meg-
mutogatása. Mellyet, Edes Nemzete Lelke-
javáért, világra bocsátott. Sáros-Patak, 
1666. (2. kiadás. Debreczen, 1676.) — 
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5. Bankodo Lelek Nyögesi, Az az: Szent 
írás- szavaiból szedegetett s a felső Esz-
tendőkben való szomorú alkalmatossá-
gokhoz szabattatoit, néhány Könyörgések; 
Mellyeket a Szendrei R. Ecclesia lelki 
épületire írt volt, mostan pedig némellyek 
kérésére kibocsátott. Sáros Patak, 1666. 
(Az előbeni munkával együtt egy kötetben 
nyomatott.) — 6. Szem gyönyörüsegenek 
mertekletes Siratasa, avagy Olly Halotti 
rövid Elmékedés, Mellyet A jó Emléke-
zetű, Istenes életű és szolid erkölcsű, 
néhai nemzetes Kalmar Kata aszszony-
nak; Kegyes és tisztességes élettel fénlő 
Nemes Boros Jenei István Deák Uramnak, 
Szeme s szive Gyönyörűségének, Iffiusá-
gának tiszta életű kedves Feleségének 
szomorú temetésekor prédikállott, aDebre-
czeni Nagy-Temetőben. Mostan pedig, 
azon szerelmes, igen meg-keseredett Férje 
kérésére, Maga s más hasonló keserűség-
ben lévő Feleinek, oktatására, s vigasz-
talására, szem eleiben adott . . . Kolozs-
vár, 1672. — 7. Apostoli Köszöntés a 
vagy olly Idvességes Tanitás, rnellyben 
az Istentől küldetett, s törvényesen hiva-
tott Egyházi szolgának az Isten nyája 
köziben Apostoli köszöntései, az az ke-
gyelem és békesség kívánással bé köszönő 
leg első Tisztel rajzoltatik le, mellyet Sz. 
hivatalyában való beavatása alkalmatos-
ságával a Debreczeni Gyülekezet előtt 
prédikállott 1672. Debreczenb. ezen esz-
tendőben. IöVeL ha Már VraM IcsVs 
Mert MI Csak tégeD VárVnk. Debreczen. 
(Jankovich Miklós kézirati Bibliographiá-
jából. Szabó Károly nem ismerte.) — 
8. Arany Alma Avagy alkalmatos idő-
ben mondott ige. Az az, olly XXX. Pre-
dikatiok, Mellyeket nagyobb részre szo-
morú (ritkán örvendetes) alkalmatossá-
gokkal, a Debreceni, sok tereh alatt 
Pálma fa modgyára, Egh felé nevekedő 
K. Gyülekezetnek s az ott nyomorgo 
Számkivetettek Seregének, oktatására, 
vigasztalására s hitekben való erösitte-
tésekre, prédikállott; Mostan pedig, azon 

Isten Nepe s egyebek lelki hasznáért, 
ki-bocsátott. U. ott. 1678. — 9. Atyai 
dorgálasnak jó izü Gyümölcse. Avagy, 
Olly Idvességes Halotti Elmélkedés, Mely-
lyet, a Boldog emlekezetű, Isten Atyai 
Dorgálásit, egy végben, kilencz-hólna-
pokig, nagy békességes-türéssel el-szen-
vedett., Isten kedves Szolgáló-Leányának; 
Néhai Nemz. Dobozi Kata Aszszonynak, 
Nemzetes Dobozi Benedek Uramnak ed-
gyetlen edgy Szerelmes Leányának ; Nem-
zetes Kovács András Uramnak penig 
kedves Házas-Társának, Teste felett, pré-
dikállott, Bojt-más havának 6. napján, 
a Debreczeni Nagy-Temetőben ; mostan 
pedig meg nevezett édes Attya kéván-
ságára, kibocsátott. Kolozsvár, 1675. — 
10. Szent Tras Ramaiara Vonatott Fel-
Keresztyen, Avagy Igaz Vallas Színes 
Vallójának Próba-Köve ; Mellyben, melly 
magassan fel hághasson a Fél-Keresz-
tyén egy húsz fogú Lajtorjan, Menyor-
szág felé, de még is oda bé ne mehes-
sen ; Ellenben, Az Egész Keresztyen, A 
Iákob husz fogú Lajtorjáján, melly szépen 
fel ballagjon a mennyei Ierusalemben, 
meg mutogattatik: Mellyet, rész szerint 
Anglus Authorokból, rész szerint maga 
Elmélkedésiből, öszve szedegetvén, tiz 
Prédikatiokban foglalva, az Emberek 
lelki állapottyának meg-rostálására, ki-
bocsátott. Debreczen. 1677. — U l . Ke-
serü-Edes; Avagy Olly Idvességes Elmél-
kedés, mellyben a nyomorúságoknak, a 
külső és Belső Emberre nezve külöm-
böző Gyümölcsei le-rajzoltatnak, es meg-
mutattatik: hogy jóllehet a világi nyo-
morúságok a Testnek kárára s fogyatá-
sára vadnak; de a Léleknek igen nagy 
hasznára. Mellyet, minapi sullyos beteg-
ségébül való fel-épülésének alkalmatos-
ságával, maga nyomoruságin tanult, és 
Kis-Asszony-Havának 27. Napján, a Nagy 
Templomban prédikállott; mostan penig 
edgy Isten Bőszedének halgatásában 
Lelket gyönyörködtető Halgatójának kí-
vánságára, ugyan annak költségével ki-



Köleséri 28 

bocsátott. Ugyanott, 1677. (Az előbbi 
munkával együtt nyomatott.) — 12. Is-
tenének s Xemzetenek Végig Hiven Szol-
galo David Patriarcha. Avagy Oily Ha-
lotti idvesseges Tanitás; mellyet, amaz 
nagy emlekezetü, ritka példájú, Istenét 
s Hazáját szerető, Debreczen Városanak, 
mind józan tanácsával, mind pedig ve-
szedelmes időkben való sok nyughatat-
lanságival s Özvegyekért s Árvákért sok 
sanyarúság (csak nem halált) szenvedé-
sivel, sokat szolgált Patriarcha Ember-
nek, Néhai nemzetes Idősbik Dobozi 
István Uramnak, A Debreczeni Népnek 
siralmával lőtt Tisztesseges Temetésenek 
alkalmatosságával, aHázelőttKis-Asszony 
havának 2. napján 1679-ben prédikállott; 
mostan pedig szerelmesi kívánságára, a 
meg-holtnak áldott emlékezetinek fenn 
hagyására s Virtus-inak követésere ki-is 
bocsátott . . . U. ott, 1679. (Végén: Iráni 
Debreczenben kedves gyermekem K. M. 
halálán való szomorúságomban. András 
h. 30. 1679-ben. Egyetlen ismert példánya 
a sárospataki ref. főiskola könyvtárában.) 
—13. Josueszent maga-el-tökellese. Avagy. 
Haz nepbeli isteni tiszteletnek es könyör-
gésnek gyakorlasa; Mellyet, élő nyelvel 
egy idvességes Tanításban a Debreczeni 
Sz. Gyülekezet elöt summáson meg fej-
tegetett, mostan pedig a Háznépbeli por-
ban heverő kegyességnek fel allatásáért 
(nem a Tudosoc kedvéért, kik e nélkül 
nem szűkölködnek, hanem a Christus 
gyenge Juhaiért) egy buzgó Hallgatojánac 
kívánságára s ugyan annac költségével 
bővebbetken világ szeme eleiben terjesz-
tett. U. ott. 1682. — 14. Értelmes Cate-
chizalasnak szükseges volta. Avagy, Olly 
idvesseges elmelkedés mellyben a gyen-
gék Kerdesekben és rövid Feleletekben 
való mindenhai Oktatasa meg mutogat-
tatik: mellyet a Catechizálásnac el kez-
désének alkalmatosságával nagyobb épü-
letnek okáért elől botsátott, és a Debre-
czeni Nagy Templomban praedicállott; 
mostan pedig közönséges haszonra ki-

nyomtattatott.U. ott. 1682.- Kiadta Czeg-
lédi István, Sión vára cz. munkáját (S.-
Patak-Kolozsvár, 1675.) a szerző életraj-
zával. — Üdvözlő versei vannak Görgei 
Pál, Disputatio Physica De Vaporibus . . . 
Utrecht, 1655. Martini Sylvani, Philoso-
phia . . . Heidelberg, 1678., cz. munkákban. 
Folyamodásai Apafi Mihály fejedelemhez, 
Debreczen, 1682. ápr. 21. külföldön tanuló 
fia segélyezéseért. (Erdélyi Prot. Közlöny 
1879. 34. sz.) és 1683. jan. 15. (Iroda-
lomtörténeti Közlemények 1893. 106. 1. 
és M. Könyv-Szemle 1894. 303. 1.) -
Rövid naplója. (Gr. Kemény József, Tör-
ténelmi és irodalmi Kalászatok. Pest, 
1861. 236. 1., ugyanez Történelmi Tár 
1890. 48. 1.) 

Brabeum, Vitae, & rerum gestarum . . . 
Samuelis Köleséri . . . Debrecini, 1683. — 
Bod, M. Athenas 14y. 1. — Horár.yi. Memoria 
I I . 406. 1. — Szűcs htván, Deb reczen v á r o s 
történelme. Debreczen, 1871. Ií . 572. i. — 
31. Könyv-Szemle 1879. 290. 1. — Szabó Károly. 
Régi M. Könyvtár I. és Szabó-Hellebrant, R. 
M. Ii. III. 

Köleséri Sámuel (kereséri, ifjabb), böl-
cseleti, theologiai s orvosdoktor, proto-
medicus, az erdélyi főkormányszék taná-
csosa, előbbinek és Damian Anna fia, 
szül. 1663. nov. 18. Szendrőn (Borsodm.), 
1674-ben a debreczeni gymnasiumban 
tanult. 1679. máj. 22. külföldre indult 
és 1680. febr. 17. a leideni egyetemen 
bölcselethallgató lett s 1681. jún. 30. böl-
cseletdoktori czímet nyert. 1682. máj. 20. 
a franekerai egyetemre iratkozott be s itt 
1684-ben theologiai doktorrá avatták. 
1685. máj. 9. érkezett vissza Debreczenbe, 
de miután első prédikálása alkalmával a 
miatyánkot eltévesztette, elhagyva pályá-
ját, az orvosi tudományhoz fordult; 
újra külföldre ment és Leidenből aztán 
orvosi oklevéllel tért haza. Nagyszeben-
ben telepedett meg, hol mint városi, 
majd tartományi orvos nagy hírnévre 
tett szert. Rendkívüli szellemi képességei 
utat nyitottak neki magasabb állásokhoz: 
előbb az erdélyi bányák főfelügyelője, 



29 Köle; sséri 30 

azután a főkormányszék titkára s 1717-
ben tanácsos lett. Nagy elfoglaltsága mel-
lett, is kiterjedt irodalmi munkásságot 
fejtett ki, melynek alapján tagja lett több 
külföldi tudós társaságnak. Háromszor 
nősült, de mindig szerencsétlenül. Meghalt 
1732. decz. 24. Nagy-Szebenben. Kovács 
Mihály prédikátor mondott fölötte gyász-
beszédet (kézirata a m. n. múzeumban). 
Gyermekei nem maradtak. Vagyonát mint-
hogy mielőtt arról rendelkezhetett volna, 
szélütés érte, első neje örökölte. Gazdag 
könyvtárt, melyhez hasonló akkor kevés 
volt Erdélyben, hagyott hátra. — Mun-
kái: 1. Disputatio Theologica. De Evan-
gelio, Quam Subsidiario assistcntis S. 
Sanctae Trinitatis favore adjutus, Sub 
Praesidio . . . Georgii Marton falvi . . . 
Author & Respondens. Debrecini, 1679. 
— 2. Disputatio Philosophica. De Exis-
tenlia Divinitatis, Quam Divina assistente 
gratia. Sub Praesidio . . . Martini Szilágyi 
. . . Publice ventilandam proponit . . . 
Author & Respondens. Ad diem 15. Martij 
, . . U. ott, 1679. — 3. Disputatio Mathe-
matiko Physica De Lumine Pars Prima 
& secunda. Qvam . . . Sub Praesidio . . . 
Burcheri de Voider . . . Publice venti-
landam proponit . . . Author & Defendens 
Ad diem 12. & 15. Mártii . . . Lugduni 
Batavorum, 1681. Két füzet. — 4. Dis-
putatio Philosophica Contra Atheos Prima. 
Secunda & Qvarta. Qvam . . . Sub Prae-
sidio . . . Burcheri de Voider . . . Exerciţii 
•causa defendendam susc ip i t . . . Ad diem 
. . . Maji . . . U. ott, 1680—81. Három füzet. 
— 5. Disputatio Philosophica Inauguralis 
De Systcmate Mundi, Qvam . . . Ex 
Authoritate . . . Bectoris, D. Johannis Voet 
. . . Pro Grad u Doctoratus, & Liberalium, 
Artium Magisterio, Summisque in Philo-
•sophia Honoribus & Privilegiis rite, ac 
legitime consequendis, Publico examini 
.subj ici t . . . Ad diem 30. Junii, . . . U. ott, 
1681. — 6. Dissertationis Philologico —-
Theologicae, De Sacrificiis, Pars Prima. 
Quam . . . Sub Praesidio . . . Johannis 

Van der Wayen . . . Publicae disquisition i 
subjicit . . .Franequerae, 1682. — Ugyanaz-. 
Pars Prior. Qvam.. . Sub Praesidio .. . Com-
pegii Vitringa . . . Publico examini subjicit 
. . . U. ott, 1683. — 7, Disputatio Theologica 
Inauguralis De Benedictione Gentium 
Abrahamo Promissa. Qvam Praeside . . . 
Bectoris D. Philippi Mat thae i . . . Publico 
Eruditorum Examini subjicit... U. ott, 1684. 
— 8. Tractatus brevis de Mediis qvibus 
Vila ac Sanitas Conservaretur & prolon-
garetur: necnon Plures Morbi indeque 
oritura Senectus gravior in longius aver-
teretur, ad Ductum & mentem Cele-
berrimi D. Cornelii Bontekoe Consiliarii 
& Archiatri Serenissimi Electoris Bran-
denburgici adornatus á S. K. S. M. C. 
Solnae, 1693. — 9. Consiliarius Principe 
Dignus in Funeralibus Exequiis Illus-
trissimi dum viveret Domini D. Samuelis 
Keresztesi, de Nagy-Megyer, Sacrae Cae-
sareae Begiaequae Majestatis in Inclito 
Transylvaniae Gubernio Begio Consi-
liarii intimi, Comitatus Alba-Juliacensis, 
Comitis Supremi &c. Familiae Ultimi. 
Representatus á S. K. D. K. Cibinii, 
1707. — 10. De Scorbuto Mediterraneo 
Dissertatio Ad normam Philosophiae 
Mechanicae. U. ott, 1707. (Ism. Acta 
Erud. Suppl. T. VI.) — 11. Pestis Dacicae 
Anni M.DCC.IX. Scrutinium Et Cura. U. 
ott, 1709. — 12. Theologia Pacifica sive 
Comparativa, Religion is Christianae Es-
sentialia ab Accessoriis, necessariis, neces-
saria a minus necessariis discernens. Cui 
praemissa Praefacio Ad Christianum Paci-
ficum. Gemmula gratamagis. quam magno 
pondere ferrum. U. ott, 1709. (Ezen munka 
szerzője Gardenius Jakab ; csak az élő-
beszédet írta K.) —^13.Auraria Romano-
Dacica. U. ott, 1717. K. arczk. (De história 
aurariarum Romano-Dacicorum. De la-
boré auri metallico. De laboré auri mo-
netario. De constitutionibusprovincialibus, 
de re metallica et monetaria. De origine, 
generatione et proprietate auri. De laboré 
auri medico. Ism. Acta Erud. 1719. 52. 1. 



31 Köleséri 32 

Ujabb kiadása : Auraria Romano-Dacica, 
una cum Yalachiae Cis-Alutanae sub-
terraneae descriptione Michaelis Schendo 
C. Eq. Yanderbech. Iterum edita curis 
Joannis Seivert. Posonii & Cassoviae, 
1780. (Szerző rézm. arczk. és térképpel.) 
— 14. Monita anti-loimica, occasione 
pestis a n : 1719. Claudiopoli recrudes-
centis, & passim per Principatum Tran-
silvaniae grassantis, ex amore boni publici, 
communicata. Claudiopoli, 1719. — 15. 
Tanács adása. Mellyet az 1719. eszt. 
Kolosvárott megújúlt, és az erdélyi feje-
delemségben széllyel uralkodó pestisnek 
alkalmatosságával, a közönséges jóhoz 
kész indulattal viseltetvén, deákul közön-
ségessé tött. Azután pedig magyarul is 
kinyomtatott. U. ott, 1719. — 16. Proteus 
febrilis novissima Yirmondiana affligens. 
Cibinii, 1722. (Ism. Acta Erud. 1723. 214.1. 
Német kivonata: Sammlung von Natur 
n. Medicin. Leipzig u. Erlangen XX.) — 
J 7. Axiomata juris naturae de officiis 
justi, honesti et decori, cum introductione 
paraenetica. U. ott, 1723. (Ism. Acta Erud. 
536. 1.) — 18. Summarium philosophiae, 
excell. nomini Königseggiano dicatum. 
Claudiopoli, 1723. — 19. Enchiridion 
mathematicum Scheuchzerianum, pro-
tographiam universae matheseos com-
plectens usui Transilvanorum accomo-
datum, cum praefacione Sam. Köleséri. 
U. ott, 1723. Excerpta ex litteris K. de 
litteratura tantugatana. Lipsiae, 1724. (Acta 
Eruditorum.) — 20. Dacia vetus. Clau-
diopoli, 1725. — 21. Primum pietatis 
ergaDeum officium. Via ad vitám beatam. 
. . . 1724. — 22. Tibullus Corvinianus. 
Seu Albii Tib ulii, Triumviri, poetices, quae 
supersunt. E codice manuscripte Mathiae 
regis Hungáriáé, recens. Claudiopoli, 1727. 
(Apafi Mihály fejedelem könyvtárának 
eladott kéziratából.) — 23. Animi grati 
et ingraţi character, e majori opere Pascha-
liano. Cibinii, 1729. — A Hcdera Poeti-
caban (Debŕeczen 1686) hat sor latin verse 
van; a Kolozsvári Kalendáriumban 1703., 

1717. és 1722-től 1730-ig: A rendes orvos-
lásnak közönséges reguláit adta ki; Latin 
költeménye van a Peregrinum Feretrum 
(Lugd. Batav. 1680) cz. munkában. Czikkei 
az Ephemerides Acad. Imp. Nat. Curio-
sorumban (IX., X. Mures agrestes eorum-
que frequentia unde. U. ott: Observationes 
88. De apostemate hepatis curato, Obs. 
89. De vomica pectoris, 90. Intestini pars 
extra abdomen pendulum, 91. De trans-
mutatione ferri in cuprum, 92. Achates 
etc. Trans sylvaniae 93. Mures agrestes.); 
a Sammlung von Natur u. Medizin, von 
einigen Bresslauischen Medicis. Leipzig 
u. Erlangen cz. munkában (X. Phaenomeni 
arcuati cum rubedine Stellis in coelo die 
23. Decembr. a. 1719. apparentis de-
scriptio, XVI. De turbinosa, procellosa, 
grandinosa lrequentibus fulminibus mixta 
tempestate a. 1721. d. 24. Maji totam 
Transilvan i am pervadente, u. ott V. Neue 
durch Felsen angelegte Landstrasse in 
Siebenbürgen von Fried. Schwanz von 
Springfels unweit des Rothenthurmer 
Passes, VI. Kurzer historischer Bericht 
von der zu Kronstadt in Siebenbürgen 
grassirenden Contagion vom 30. Nov. 
1718. sammt D. Joh. Karold's kurzer-
Reflexion über die Pest und sonderlich 
über deren Ursprung und Kur, VII. Des-
gleichen vom Jahr 1719., X. Special-
Relation von der Pest in Siebenbürgen 
und andern Seuchen 1721. seu epistola 
ad amicum de statu Transylvaniae epide-
mico, Monitorum antiloimicorum recensio, 
XXI. Relation von Witterung, Seuchen 
etc. in Siebenbürgen 1722); az Annal. 
physico-med. Vratislav. Tentamen VI. 
(Observationes de peste Barcensi, prae-
sertim Coronae, saeviter An. 1718 et 
1719 grassante, Albrich János kézirati 
munkája, melyből K. kivonatot közölt a 
szerző nevének elhallgatásával). — Kéz-
iratban a m. n. múzeumban: Czeglédi 
István emlékezésére írott versek 4rét. — 
Levele Bogdán Mihályhoz Szeben, 1693. 
máj. 19. (Kéziratban a m. u. múzeumban.) 

1. ín saitó alá adatott 1899. május 22. 
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— Arczképe, rézmetszet Schaffhauser 
Illéstől Bécsben (az Auraria Rom. Dacica 
11. kiadásában 1780.) 

Bod, M. Atheiias 150. 1. — Lenkö, Trans-
sylvania II . 43-2., 484. 1. — Horányi, Memo-
ria II. 3i»8. 1. (epitaphiumát is közli). -— 
Westprémi, Suceincta Medic. Biogr. I. 82., 

I I . 128. , 133 . , I V . 60 . , 146 . , 147. 1. — Magyar 
Könyvház V I I I . 106. 1. — Seieert, N a c h r i c h t e n 
232—256. 1. — Philosophiai Pályamunkák. Pes t , 
1835. 1. 6 4 . 1. — Budapesti Szemle V I . 1859 . 
4 2 . 1. ( S z i l á g y i S . ) — Gr. Kemény József, T ö r -
ténelmi és irodalmi Kalás-zatok. Pest, 1861. 
237. 1. — Trausch, S c h r i f t s t e l l e r -L e x i k o n II . 
281—300. 1. — Szinnyei Könyvészete. — I f j . 
Szinnyei József, Irodalmunk története. Buda-
pest. 1876. — Szabó Károly, Régi M. Könyv-
t á r I I . é s Szabó. Hellebrant, R . M . K . I U . 2. 
rész. — SI aizner János, A magyar orvostudo-
mányi irodalom. Kolozsvár, 1885. 25. 1. — 
Petrik B ib l iogr . — Korrespondenzblalt. I le r -
mannstadt , 1891. 5. sz. 

Kölesy Vincze Károly, tiszttartó, a pesti 
magyar gazdasági egyesület tagja, 1806-
ban iratkozott be (Kölessi névvel) a keszt-
helyi Georgicon gazdasági tanintézetbe; 
később a pécsi káptalan uradalmi gazda-
tisztje s tiszttartója volt ; jelen volt 1845-
ben a Pécsett tartott magyar orvosok és 
természetvizsgálók vándorgyűlésén. Meg-
halt 1851 körül Pécsett. Czikkei a 
Tudom. Gyűjteményben (1820. I. Újonnan 
felásatott római emlékkő. X. Az ujonari 
felfedezett Abaligethi barlangnak leirása); 
a Csaplovics, Topographisches Archivjá-
ban (I. 1821. Der Yelentzer See in der 
Stuhlweissenburger Gespanschaft); az Is-
mertetőben (1839. I. 47. szám, Tarackos, 
tippan. Agrostis stolonifera); a M. Gaz-
dában (1841., 1843. Pécsvidéki gazdasági 
hirek); a M. Orvosok és természetvizs-
gálók VI. 1845. Munkálataiban (Pécs, 
1846. A három nyomású földm ívelés javí-
tásáról.) — Munkái: 1. Nemzeti Plutar-
kus vagy a Magyarország s vele egye-
sült tartományok nevezetes férfiainak 
életleirásaik. Hív forrásokból merítette, s 
időszakasz szerént előadta. I. kötet. Pest, 
1815. II IV. kötet. ľ . ott, 1816. Melczer 
Jakabbal együtt. (Összesen 105 életrajzai. 

I d S z i n n y e i J . Map;yrr í rók . VII. 

Négy rézmetszetű arczképpel.) Ugyanez 
németül is megjelent. U. ott, 1815—16. 
Négy kötet. — 2. Versuch einer Instruc-
tion für Herrschaftsbeamte. Pest, 1839. 
(Nyom. Pécsett.) — 3. Próbálatja egy 
útmutatásnak uradalmi tisztek számára. 
Nagy-Szombat, lö41. 

Haas Mihály. [Jaranya. Pécs, 1845. 345. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Szinnyei KÖnyvésze te . — 
Deininger Imre, A k e s z t h e l y i in. k i r . g a z d a s á g i 
tanintézet (1865—1885.) Évkönyve az itt fenn-
állott Georgicon (1787—1848.) rövid történeti 
vázlatával. Keszthely, 1885. 71. 1. és Váradv 
Ferencz szives közlése Pécsről. 

Kölgen Ferencz, építőmester, a buda-
pesti lánczhíd építésénél volt hivatalnok 
a 40-es években — Munkája: Praktisches 
Hülfsbuch für angehende Techniker, Bau-
und Forstbeamte, Poliere, Gewerbsleute 
u. s. w. Eine Sammlung der im prakti-
schen Leben am häufigsten vorkommen-
den Berechnungen im technischen Fache, 
überhaupt für jedermann leichtverständ-
lich verfasst. Pest, 1853. (Előszó kelt 1852. 
febr. Pesten. Zweite mit einem Anhange 
vermehrte Auilage: Anweisung zur Berei-
tung der Mörtel, Cemente, Kitte, Beitzen 
u. Anstriche. U. ott, 1859. Nyom. Bécsben.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t i . 

Kölgyesi Vazul, ev. ref. lelkész, 1660-
ban a debreczeni collegium felső osztá-
lyába lépett, hol senior is volt. 1669-ben 
Leidában tanult, honnét visszaérkezve 
1671. jún. 7. Hajdú-Nánásra ordináltatott 
papnak; 1686-ban Karczag-Újszálláson 
volt lelkész. — Latin verse van a Hedera 
Poeticában (Debreczen, 1686.) 

Debreczeni Protestáns l.ap 1S83. 124. 1. — 

Borovszky Samu, Debreczeni irók és tanárok 
1588-1700. Bpest, 1898. és Tiszántúli ev. 
ref. papok 1597—1679. U. ott, 1898. 

Kölln Gyula (Norbert), minorita rendi 
gymn. tanár, K. Mátyás keczeli (Pestm.) 
róm. kat h. kántor-tanító és Lucz Fran-
cziska fia, szül. 1858. febr. 4. Sztanisicsen 
(Bács-Bodrogm.); mint papnövendék Pé-
csett végezte a theologiát; később a mino-
rita rendbe lépett. 1892-ben tanári vizs-
gálatot tett Kolozsvárt; 1887 óta szi-

2 
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lágy-somlyói áldozópap és az algym-
nasiumban a latin és magyar nyelv és 
irodalom tanára. — Költeményeket írt a 
pesti papnövendékek Munkálataiba (XLVI. 
271. 1.); 1875-től a Nagybánya és Vidé-
kébe, Szilágy-Somló (hol tárczái s könyv-
ism. is), Szilágy, Családi Lapok, Csöndes 
Órák, Kalocsai Néplap, Pécsi Közlöny, 
Bajai Közlöny és a M. Állam cz. lapokba 
írt; a szilágy-somlyói gymnasium Érte-
sítőjében (1896. Ezredéves Magyarország.) 
— Munkái: 1. Sirvirágok. Pécs, 1881. 
(Költemények.) — 2. A király kegyencze. 
Tragoedia 4 felv. I". ott, 1884. (előadta 
1893-ban a szilágy-somlói színtársulat). 
— 3. Újhelyi Dayka Gábor jellemrajza 
és költészete. Szilágy-Somlyó, 1892. (Kü-
lönnyomat a szilágy-somlyói Ľ. kath. al-
gymnasium Értesítőjéből. Ism. Irodalom-
történeti Közlemények III. 1893. 249. 1., 
Egyetemes Philol. Közlöny 1894. 251. 1.) 
— Kéziratban: Ki ette meg a sült libát, 
vígjáték (előadta a gymnasiumi ifjúság 
1894-ben Silágy-Somlyón). 

Kiszlingstein I v ö n y v é s z e t e . — Magyar Sión 
1892. 644. 1. — Rajner Ferencz N é v k ö n y v e . 
Bpest, 1893. 126. 1. és önéletrajzi adatok. 

Köllő Ignácz, törvényszéki biró, K. 
Ignácz lófőszékelv (primipilus) birtokos 
és Székely Erzsébet fia, Köllő Miklós szob-
rász unokatestvére, szül. 1859. febr. 8. 
Gyergyó-Csomafalván (Csikm.); középis-
kolaioktatását Marosvásárhelyt (I. osztály), 
Csík-Somlyón (II. osztály) és Kolozsvárt 
(III—VIII. osztály) nyerte; a jogi tanfo-
lyamot szintén a kolozsvári egyetemen 
végezte 1884. jún., mely idő alatt (1882 
—1883) az egy évi önkéntes katonai szol-
gálatot is teljesítette. 1884. júl. 1. nevez-
tetett ki díjtalan gyakornoknak a gvergyó-
szent-miklósi királyi járásbírósághoz, hol 
1886. márcziusban díjas joggyakornok és 
1887. júl. 26. a csik-szent-mártoni kir. 
járásbíróságnál aljegyző lett. 1888. ápr. 
11. birói viszgát tett a' maros-vásárhelyi 
ítélő táblán és 1891. júl. 22. a gyergyó-
szent-miklósi járásbírósághoz albiróvá, 

1897. okt. 20. a marosvásárhelyi királyi 
törvényszékhez biróvá léptették elő. Csik-
vármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja; részt vett az ezeréves ünnep al-
kalmával 1896. jún. 8. a hódoló díszfel-
von lilásban. — Társadalmi s politikai 
czikkeket írt álnevek alatt a hírlapokba. 
Czikkei a Jogban (1888-tól: Felebbvitel a 
sommáseljárásban. A sajtórendtartás 1857. 
20. §-ának magyarázata, Bírósági kézbe-
sítőkről, A hitel telekkönyvek némely 
miseriája az erdélyi részekben, Az 1893 
évi IV. t.-cz. és a 3341. 1874. évi igaz-
ságügy-ministeri rendelet, Hallgatás által 
lehet-e rágalmazást elkövetni, Polgári per-
bej i kötött egyezségben lehet-e helye es-
künek). — Jelenleg a csík-megyei dísz-
banderiumnak 1896. felvonulási képét festi. 

Önéletrajzi adatok. 

Kölly Antal, r. kath. plébános, szül. 
1843. jan. 16. Keszthelyen (Zalamegye); 
1865. aug 2. szenteltetett fel miséspappá 
a győri püspöki megyében; káplánkodása 
után lorettói (Sopronm.) plébános volt;. 
jelenleg pecsenyédi (Sopronm.) lelkész. 
— Munkája: A loretomi litánia eredete, 
szépsége, rövid magyarázata és a lorétomi 
csudálatos szent ház története. Budapest, 
1875. (Három kiadást ért.) 

Emlékkönyv 1892. 142. 1. — Peirik K ö l i y -
vészete. — Schematismus Jaurinensis 1896. 

Kölsch Márton, orvosdoktor, segesvári 
(Erdély) származású ; Vittenbergában hall-
gatta az orvosi tudományokat és ugyan-
ott nyert 1668-ban orvosdoktori oklevelet. 
— Munkái: X.Disputatio Medica De Hyd-
rope Athenis Leucoreis, Moderatore Cae-
lesti Archiatro, Sub Praesidio . . . Johannis 
Fridelii, Posonii Hungari . . . Praeceptoris 
sui aeviternum devenerandi. Placidae dis-
quisitioni publice subjicit. Wittenbergae, 
1668. (Ajánlja a szerző Apafi Mihály 
erdélyi fejedelemnek.) — 2. Disputatio 
Medica de Pleuritide, Quam Summi Nu-
minis Auspicio, Deo Ter Opt. Max. con-
sensuqu. Amplissimae Facultatis Medicae, 
publicae disquisitioni subjiciunt. Praeses 
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Johannes Fridelius . . . Author & Respon-
dens Martinus Kölsch . . . Anno M. DC. 
I.XVIII. Ugyanott. — Üdvözlő verset írt 
.Maurer Márton honfitársa: De Sessione 
Christi ad Dextram Dei Patris . . . Witte-
bergae, 1668. cz. munkájába. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 300. 1. 
— Szabó- Hei leb rant, Régi M. Könyvtár III . 
1. rész 76ft., 76s. 
Költő László, evang. reform, tanító, 

K. László falusi jegyző és Kerekes Zsófia 
fia, szül. 1834. július 8. Nagy-Géresen 
(Zemplénin.); Sárospatakon kezdte tanu-
lását, melyet azonban a szabadságharcz 
kitörésekor félbe kellett hagynia. Atyja 
mint honvéd-főhadnagy a szabadságért 
ment küzdeni, lia pedig azalatt atyja he-
lyett a jegyzői tisztet teljesítette Czigán-
don. A szabadságharcz után atyja hiva-
talát vesztvén, az egész család nyomorba 
jutott. K. folytatta tanulmányait, de a 
nélkülözést tovább nem állhatva, segéd-
tanító lett Balogon (Győrmegye), hová az 
intézetből gyalog tette meg az utat. Taní-
tóskodott még Zsipen, Gömör-Szent-Kóro-
son, Mártonfalván, Sátoriban és Feleden. 
1869 óta nagy-szalontai (Biharm.) leány-
tanító. — Czikkei a Néptanítók Könyvé-
ben (1860. A tanítók anyagi állásáról, 
A gömöri ref. tanítói társulat mult és jelen 
életéből), a Nép Újságban (1860. Szatmári 
Mihály élet- és jellemrajza), a Néptaní-
tók Lapjában (1868. Micsoda kellékek 
kívántatnak egy néptanítóban, A gömör-
rnegyei helv. hitv. népiskolák állásáról, 
A gömöri h. h. tanítói testület gyűlése). 

Fia: K. Kálmán (szül. 1856. máj. 15. 
.Mártonfalván Gömörm.), 1891 óta nép-
tanító Mező-Túron, költeményt írt a Vi-
dékiek Albumába (Kassa, 1896.). 

Vaday József, Magyar Tanfértiak Albuma. 
B.-Csaba, 1896. fénynyomatú arczk. 
Kőmives Imre, szinész, 1858. pünkösd 

másod napján lépett fel először a szín-
padon; komikus szerepek- és operettekben 
több vidéki színpadon játszott; 1869. nya-
rán a pesti városligeti színkörben is fel-
lépett; azon évben rövid ideig színtársu-

latot alakított, melylyel Nagyváradon is 
megfordult; majd ismét 1872-ben Manns-
berger Jakab színtársulatánál működött, 
1873-ban Miklósi Gyula társaságában. 
1874-ben Szuper Károiynálés ismét Miklósi 
Gyulánál Pécsett. — Költeményeket írt 
a Kalauzba (1857- 58.), a Napkeletbe 
(1858.), a Színházi Évkönyvbe (1881. és 
ugyanott Bús Kelemen Mihály keser-
vei czímű genreképe). — Munkája: 
Kőmives Imre Népies költeményei. Sel-
mecz, 1861. —Színművei : A zsidó hon-
véd, Üstökös, Egy nagyra törekvő szamár, 
boh. (Szeged, 1871. jan. 6.), Szurok Mihály 
utazása, boh. (Szeged, 1877. decz. 4.) 
— Szerkesztette a Sugó czímű élczlapot 
1872-ben negyedévig Pécsett, mely havon-
ként kétszer jelent meg. — Kiadta atyjá-
nak Kőmives Jánosnak Gondűző cz. 
adomagyűjteményét (Eger, 1867.) 

Budapesti Közlöny 1869. 170. SZ. — Lenhardt 
Ede, A magyar színészet Évkönyve 1872 — 
1874. — Kerlbeny, Magyar költök 1840 — 80. 
(Kefelevonat). — Várady Ferencz, Baranya 
múltja és jelenje. Pécs, 1896.1. 426. 1.— Námé-
nyi L, A váradi színészet története 108., 110.1. 

Kőmives János, néptanító. — Mun-
kája: Gondűző. (Adomagyűjtemény.) Ré-
szint írta, részint összegyűjté. Kiadja fia 
Kőmives Imre. Eger, 1867. 

P. Napló 1867. 156. — Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Kömlei János, ev. ref. lelkész, szül. 
1756-ban Atyán (Szatmárm.); Debreczen-
ben tanult, hol 1778. ápr. 30. lépett a 
felső osztályba, mire külföldi akadémiákra 
ment ; onnét visszatérve egy ideig a po-
zsonyi M. Hírmondónak is munkatársa 
volt. 1784—86-ig beregszászi iskolai rek-
tor és káplán volt; 1786. júl. 18. ordi-
náltatott kászoni papnak. Ekkor a szatmári 
egyházmegyébe ment át Nagyarra, de 
gyülekezetével a buza fizetése miatt meg-
hasonlásba esvén, visszament ismét Be-
regbe és beregszászi pap volt 1792—96-ig; 
1796-ban egyházi tanácsbiró és derczeni 
lelkész lett 1797-ig; ekkor ment Mun-
kácsra papnak. A felkelő sereg papjául 
rendeltetett a beregi egyházmegye részé-
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ről. Meghalt 1802. máj. 29. Munkácson, 
vérömlésben. — Munkái: 1. Szükségben 
segítő könyv, vagyis haszonnal gyönyör-
ködtető hiteles történeteken és jeles pél-
dákon épült tanítások, mint kelljen az 
embernek élete mindennemű környülállá-
saiban magát viselni, hogy sorsával meg-
elégedetten élhessen, és ennélfogva szeren-
csés és boldog lehessen; gazdaságát a leg-
jobb karba helyeztethesse, és minden 
váratlan esetekben mind magán, mind 
embertársain segíthessen. Német nyelvből 
fordította és Magyarországra alkalmaztatta. 
Pest, 1790. (Becker Rudolf Zakariás, Noth-
und Hülfsbüchlein fordítása, 2. kiadása. 
Bécs, 1792. S. k. Pest, 1822. Ism. Kiss 
Áron, A m. népiskolai tanítás története, 
Budapest, 1881. 284. 1.) — 2. Az urnák 
szent asztalához készítő hat héti peni-
tentziális könyörgések, melyeket rész sze-
rént a tudósoknak kézírásaikból öszve 
szedegetett, rész szerént maga irt és ki-
adott. Vácz, 1800. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g e r n 1802. I . 135. 
1. — Alig. Literatur-Zeitung 1802. 81. SZ. I l l -
t e l l i g e n z b l a t t . — Néptanítók Lapja 1877. 2. 
sz . — Kiss halmán, A s z a t m á r i r e f o r m , e g y -
házmegye története. Kecskemét. 1878. 629. 1. 
— Prot. F.gyh. és Iskolai Lap 1880. 10., 12. SZ. 
— Lehotzky Tivadar, B e r e g v á r m e g y e M o u o -
graphiája. Ungvár, 1881. II . 144. 1. — Uj ill. 
Athenás 240. 1. — Petr.k B i b l i o g r . I I . 480.. 
III. 569. 1. 

Kömlei 0. Miklós, ev. ref. lelkész; 
Debreczenben tanult, hol 1680. júl. 11. 
lépett a felső osztályba; 1687—88. Nagy-
Kőrösön volt rektor; 1688. aug. 4. má-
sodszor subscribált Debreczenben; 1689. 
júl. 3. mint helynélküli pap felavattatott. 
1713. máj. 23. Gyulaházán volt pap. — 
Latin verseket irt a Brabeumba (Debre-
czen 1683. júl. 16.) és a Hedera Poeti-
cába (Debreczen 1686.) 

Adóm Gerzson é s Joú Imre, A l i a g y - k ö r ö s i 
ev. ref. főgymnasium története. Nagy-Kö-
rös, 1896. 184. 1. és Bakóezi János a debre-
czeni ev. ref. főiskola jegyzökönyvéből. 

Kömőcsy Dénes József, jogi doktor, 
pénzügyigazgatósági titkár, K. Dénes Jó-

zsef építőmester és Albert Anna fia, szül. 
1858. febr. 26. Kolozsvárt; a főgymna-
siumot és a jogot ugyanott az ev. ref. 
collegiumban végezte 1881-ig, mire 1882. 
máj. jogi doktorrá avatták és a kézdi-
vásárhelyi kir. törvényszékhez joggyakor-
noknak nevezték ki. Családi körülményei 
hat hónap múlva Kolozsvárra szólították, 
hol az ottani pénzügyigazgatóságnál fo-
galmazó gyakornok, később Marosvásár-
helyt titkár lett. Ugyanott évek óta mű-
ködő tagja az iparosok képzésére alakult 
bizottságnak, hol felolvasásokat tart, és 
elnöke a marosvásárhelyi polgári egylet-
nek. — 1879-től költeményeket írt a 
budapesti s kolozsvári lapokba; azóta 
több szépirodalmi dolgozata s közigaz-
gatási czikke jelent meg a szaklapokban, 
nevezetesen a Jogtudományi Közlönyben, 
az Olvasótárban, a M. Tisztviselőben, az 
Adó- és Illetékügyi Kalauzban (Szabadka), 
a Kolozsvárban (a 80-as évek végén 
vezérczikksorozatot írt : A nagy adók és 
a közigazgatási műveltség), a Brassóban, 
Marosvidékben, a székely lapokban, az 
ottani Közérdekben sat. — Munkája: A 
pénzügyi közigazgatósági bíráskodásról 
és az 1883. évi 43. törvényczikkről. Bpest, 
1884. (Jutalmat nyert pályamunka. Kü-
lönnyomat a Jogtudományi Közlönyből.) 

Kiszlingstein Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 

Kömödy János. - Munkája: Der 
Strick des Henkers, Roman von Alexan-
der l'etoli. Aus dem Ungarischen. (Re-
clam, Universal-Bibliothek 777.) 

Kőműves Pál Ádám. — Munkája: 
Dissertatio de oleo minerali secretissimo 
vero auro potabili, cujus conficiendi mo-
dum apposuit. Viennae. 1752. 

Szmnyei K ö n y v é s z e t e . 

Könczöl János. — Költeményeket írt 
a Vasárnapi Újságba (1859—59.), a Győri 
Közlönybe (1856 —58) és a Két garasos 
Újságba (1859.) — Munkája: Búcsuhan-
gok, melyekkel ft. s tudós Simon Zsig-
mond urat, midőn a szent Benedekrend 
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sz. Márton püspök- és hitvallóról czím-
zett főapátság perjelségére az 1856. év 
bőjtelő havának elsején költözik, fiúi 
kegyelettel kisérik a győri főtanodának 
növendékei. Győr, 1856. 

Petrik Bibl iogr . 

König Gusztáv, pápai kamarás, r. kath. 
lelkész és az országos paedagogium hit-
oktatója, szül. 1855. máj. 4. Budafokon 
(Pestm.) iparos szülőktől; a gymnasiu-
mot Budán, a theologiát a budapesti 
egyetemen végezte, a hol a Messiási 
próféciák magyarázata, az eredeti héber 
szöveg nyomán cz. munkája pályadíjjal 
tüntettetett ki. A theologia mellett kiváló 
előszeretettel foglalkozott aesthetikai s 
kultúrtörténeti tanulmányokkal; ezért több 
évig hallgatta Henszlmann, Rómer Flóris, 
Beöthy Zsolt és Pasteiner előadásait. 
Misés pappá 1878. jún. 21. szenteltetett 
föl és jelenleg Budapesten krisztinavárosi 
segédlelkész. — Czikkei a M. Államban 
(1890. 78. sz. Missa papae Marcelii, 1897. 
231. sz. Levél Lourdesból.) — Munkái: 
1. Öt nap Rómában. A zarándokoknak 
vezetőül írta. Bpest, 1898. (Különny. a 
M. Államból). — 2. Üdvözlő beszéde XIII. 
Leo pápához Rómában a Vatikán kon-
zisztorialis termében mondotta . . . 1898. 
márcz. 31. U. ott. (Latin.) — 3. Javas-
lata a XIX. század végén s a XX. század 
hajnalán Üdvözítőnk Jézus Krisztus és 
szentséges földi helytartója iránt nyilvá-
nítandó ünnepélyes hódolat ügyében ki-
nevezett Esztergom-főegyházmegyei ötve-
nes bizottságnak. Esztergom, 1898. (Szer-
kesztette a bizottság előadója.) — Felol-
vasásai a budapesti népszerű felolvasá-
sokat rendező társulat ülésein: 1882. 
jan. 31. Az építészeti stílekről, febr. 7. 
A szépművészetek a keresztyénség szol-
gálatában, nov. 14. Rafael Sanzio élete 
400 éves jubileumán, 1886. Az izlés 
fejlesztéséről, 1887. Yelenczei emlékek, 
1888. Római emlékeimből, 1890. jan. 
4. Nápolyi emlékeim, 1891. január 3. 
Flórenczi emlékeim, 1893. nov. 30. A szép-

ről, a jóról és az igazról, 1895. decz. 30. 
Egy római trappista kolostorban, 1896. 
nov. 26. A pápai udvarról, 1898. jan. 20. 
Délfrancziaországi emlékeim. (Lourdes.) 
Szerkesztette és kiadta a Külföldi egyházi 
szónoklatok cz. havi folyóiratot 1897 — 
98-ban Budapesten. 

Schematismus Strigoniensis 1899. é s Ö n é l e t -
rajzi adatok. 

König Gyula, bölcseleti doktor, mű-
egyetemi rendes tanár, cz. miniszteri 
tanácsos, a m. tudom, akadémia rendes 
tagja s osztálytitkára, az országos köz-
oktatási tanács tagja, szül. 1849. decz. 
16. Győrött, ugyanott végezte a gvmna-
siumot és már 16 éves korában maturált ; 
azután Bécsbe ment, hol az orvosi facultás 
hallgatója voll, de már akkor foglalkozott 
mathematikával is; onnét Heidelbergába 
ment, hol Helmholtz és Königsberger 
vezetése alatt dolgozott és 1871-ben böl-
cseleti doktor lett. Azután a berlini egye-
temre ment, hol Kümmert, Kroneckert 
és Weierstrasst hallgatta. Hazajötte után 
1872-ben egyetemi magántanárrá habili-
táltatott. 1873. nov. 11. a kir. József-
műegyetem helyettes, 1874. nov. 28. pedig 
a mennyiségtan rendes tanára lett. 1876-
ban több tanártársával együtt megindí-
totta a Műegyetemi Lapok cz. folyóiratot. 
Néhány évvel később Eötvös Loránd 
báróval a mathematikai és physikai tár-
sulatot létesítette. Részt vett a középiskolai 
tantervek létesítésében, valamint a mű-
egyetem és tanárképző újjászervezésében. 
A magyar tudományos akadémia 1880. 
május 20. levelezőtaggá választotta (1889. 
május 3. rendes tag lett.) A műegye-
temen 1886—90-ig a mérnöképítészeti 
szakosztály dékánja, 1891—93-ig rector 
volt; a műegyetem továbbfejlesztésén 
működött és az építkezések kérdésével 
több beszédében behatóan foglalkozott és 
ezen fontos kérdést a megoldáshoz közel 
hozta. 1894-ben a m. tudom, akadémiai 
111. osztály titkárának választatott és okt. 
8. 250 frtot ajándékozott az akadémiai 
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lisztviselők nyugdíjalapjának gyarapítá-
sára. — Czikkei a bécsi cs. akadémia 
Sitzungsberichtejében (1870. Beiträge zur 
Theorie der elektrischen Nervenreizun-
gen); a Göttinger Nachrichten ben (1872. 
Über eine reale Abbildung der sogenannten 
Nicht-Euclidischen Geometrie); a lipcsei 
Mathem. Annalenben (V. Über die Dar-
stellung von Functionen durch unendliche 
Reihen, IX. Ein allgemeiner Ausdruck 
für die ihrem absoluten Betrage nach 
kleinste Wurzel der Gleichung n-ten Grades, 
X. Ein neuer Beweis des Multiplications-
theorems der Determinanten. XIV. Über 
rationale Functionen von «-Elementen und 
die allgemeine Theorie der algebraischen 
Gleichungen, XV. Über Factorenzerlegung 
ganzer Functionen und damit zusammen-
hängende Eliminationsprobleme, XVII. 
I "her Reihenen twicklun g n ach Besseľsch en 
Functionen, XVIII. Über endliche Formen-
systeme in der Theorie der rationalen 
Functionen, Zur Theorie der Resolventen. 
XXI. Beiträge zur Theorie der algebrai-
schen Gleichungen, XXIII. Über eine 
Eigenschaft der Potenzreihen, Über die 
Gültigkeitsbedingungen der Taylor'schen 
Reihe, Über die Integration der Hamil-
ton'schcn Systeme und der partiellen 
Differentialgleichung erster Ordnung, tlber 
die Integration simultan. Systeme partiel-
ler Differentialgleichungen erster Ordnung, 
mit mehreren unbekannten Functionen, 
XXIV. Theorie der partiellen Differential-
gleichung zweiter Ordnung, mit zwei un-
abhängigen Variabein, XXXI. Neue Inter-
pretation der Fundamentalgleichungen der 
Dynamik, ugyanez a Math. u. naturw. 
Berichte IV. k.); a Hazánk és a Külföld-
ben (1867. Magyarország a jégkorban, 
1868. Az agy és a lélek); a Természet-
tudományi Közlönyben (III. 1871. Ellip-
tikus függvények alkalmazása a magasabb 
egyenletek elméletére, IV. 1872. Függvé-
nyek végtelen sorok által kifejezve, V. 
1873. A természettudományok felvirág-
zása a XVII. század elején, Adatok a 

személyes észleleti hibák elméletéhez, 
XI. 1879. A természettudományok kez-
detei, XII. 1880. A geometriai kutatásról, 
XIV. 1882. A véletlenről); az Akadémiai 
Értesítőben. Legújabb folyam. (V. 1871. 
A függvényeseknek végtelen sorok által 
való kifejezéséről. VI. 1872. A mértan 
hypothesisei és azok elemző tárgyalása, 
kivonat. VII. 1873. A linear differential 
egyenletek elméletéhez 1891, Hunyady 
Jenő emlékezete. 1892. A művelődés egy-
ségéről. 1895. Helmholtz és a jelenkori 
német tudományosság, 1897. Bolyai «Ten-
tamen»-ének új kiadása), a Budapesti 
Szemlében. (III., IV. 1873—74. Az álta-
lános mechanikai elvrek fejlődési törté-
nete, LX. 1889. Az egyetemi kérdések 
Magyarországon); a Nouvelle Annales 
de math. (1874. Nouvelle démonstration 
du théoréme du Taylor); a Műegyetemi 
Lapokban (1876—79. Az w-edfokú algebrai 
egyenlet egy általános megfejtéséről, Ki-
lencz mathematikai feladat, Egy kiküszö-
bölési feladatról, A több ismeretlent tar-
talmazó elsőfokú congruentia-rendszer ál-
talános elmélete, A determinánsok szor-
zási tételének uj levezetése és könyv-
ismertetések) ; az Akadémiai Értesítőben 
a math. tud. köréből (VIII. A raczionális 
függvények elméletéhez), a Math, és term, 
tud. Értesítőben (1. 1882—83. A hatvány-
sorok és tulajdonságáról, Az alternáló 
csoportról, II. 1883—84. Taylor sorának 
érvényességi föltételeiről, Az egész függ-
vények tényezőkre bontása, ha az együtt-
hatók tetszőlegesek, VIII. 1889—90. Meg-
jegyzések a symmetrikus függvények el-
méletéhez. XIII. 1895. A reciprocitás tétele 
a négyzetes maradékok elméletéhez, XV. 
1897. A határozott integrálok elméleté-
hez); a Math. u. naturw. Berichteben 
(I. Über eine Eigenschaft der Potenzreihen, 
Über die alternirendeGruppe, II. Factoren-
zerlegung ganzer Function. VIII. Zur 
Theorie der symmetrischen Functionen); 
a Monatshefte für Mathematikban (Bécs, 
1890. Über stetige Functionen, die inner-



41 König 46 

halb jedes Intervalles extreme Wert he be-
sitzen); a Math, és Phys. Lapokban (I. 
A gamma-függvények elmélete.) — Mun-
kái : 1. Zur Theorie der Modulargleichun-
gen der elliptischen Functionen. Heidel-
berg, 1871. — 2. Az elliptikai függvé-
nyek alkalmazásáról a magasabb fokú 
egyenletek elméletére. Bpest, 1871. (Érte-
kezések a mathem. tudom, köréből I. 8.) 

3. Bevezetés a felsőbb algebrába, az 
algebrai analysis elemei. U. ott, 1876. — 
4. A természettudományok kezdetei. U. ott, 
1879. (Népszerű természettudományi elő-
adások Gyűjteménye 17.) — 5. Algebra 
a középtanodák felsőbb osztályai szá-
mára, az uj gymnasium i tanterv értel-
mében. 1. füzet a IV. osztály számára. 
U. ott, 1879. (Algebra középiskolák szá-
mára, az új kiadást átdolgozta Beke Manó. 
1. füzet a IV. osztály számára. Bpest, 
1892.) 2. füzet az V. oszt. számára. U. 
ott, 1880., 3. füz. a VI. oszt. számára. 
U. ott, 1881., 4. füz. a VII. és VIII. oszt. 
sz. U. ott, 1882. (A 2. kiadást átdolgozta 
Beke Manó. U. ott, 1898. Mind a négy 
füzet egyben.) — 6. A raczionális függvé-
nyek általános elméletéhez. U. ott, 1880. 
(Értek, a math. tud. kör. VII. 22.) — 7. 
A Hamilton-féle rendszerek és az első-
rendű parcziális differenczia-egyenletek 
általános elmélete. Székfoglaló értekezés. 
U. ott, 1881. (Értek, a math. tud. kör. 
VIIJ. 10.) — 8. Az algebrai egyenletek 
elméletéhez. U. ott, 1882. (Értek, a math, 
tud. kör. IX. 13.) — 9. A másodrendű 
és két független változót tartalmazó par-
cziális differencziál-egyenletek elmélete. 
A Bézsán-díjjal kitüntetett munka. U. ott, 
1885. 10. Analízis. Bevezetés a mathe-
matika rendszerébe. I. kötet. U. ott, 1887. 
(A magyar tudom, akadémia 1890-ben 
a nagy jutalommal tüntette ki.) — 11. 
A dinamika alapegyenleteinek jelentésé-
rőt. U. ott, 1887. (Értek, a mathem. tud. 
kör. XIV. I.) — 12. Rectori székfoglaló 
beszéd. U. ott, 1891. - 13. Rectori meg-
nyitó beszéd. V. ott, 1892. és 1893. Két 

füzet. — 14. Rectori zár jelentés. I". ott, 
1894. — 15. Wolfgangi Bolyai de Bo-
lya Tentamen. Juventutem stúdiósam in 
elementa matheseos purae elementáris 
ac sublimioris methodo intuitiva eviden-
tiaque huic propria introducendi, cum 
Appondice triplici. Editio secunda. Tomus 
1. Conspectus arithmeticae generalis. Man-
dato Academiae scientiarum Hungaricae 
suis adnotationibus adiectis ediderunt. . . 
et M. Rélhy. U. ott, 1897. — Mint társ-
szerkesztő részt vett a Műegyetemi Lapok 
I—III. köteteinek szerkesztésében (Buda-
pest, 1876 -79.) és szerkeszti 1882 óta 
az akadémiai Mathemat i ka i és természet-
tudományi Értesítőt, 

A kir. József-Műegyetem tanárai és hallgatói 
1851—1882. Bpest, 1882. 9. 1. — Magyarország 
és a Nagyvilág 1875. 21. Sz. a r c z k . — Szinnyei 
Könyvészete. — M. Könyvészet 1887., 1892., 
1897. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X . 
885. lap. (Rados Gusztáv). — Corvina 1897. 
29. sz. 

König Henrik, orvosdoktor és gyakorló-
orvos, szül. 1847. júl. 13. Nagyszebenben 
polgári szülőktől; középiskoláit szülővá-
rosában az.ág. ev. főgymnasiumban 1866. 
júl. 13. végezte s azon év szept, a bécsi 
egyetemen az orvosi tudományok hall-
gatójának iratkozott be ; miután az akkori 
háború okozta sebesültekkel a kórházak 
túltömöttek voltak és így a Dumreicher 
és Billroth sebésztanárok előadásait kellő-
leg nem hallgathatta, az erlangeni egye-
temre ment, hol később Zenker Frigyes 
Albert, a boneztan tanára, segédjévé fo-
gadta. Midőn 1870. júl. a német-franczia 
háború megkezdetett, Heineke Walther 
a topographiai autonómiában járatos iljút 
magával vitte a weiszenburgi s worth i 
csatatérre. Az ottani korházakban tudo-
mánya s ügyessége által kitűnt fiatal 
orvost Frigyes Vilmos a német hadi 
éremmel jutalmazta. Heinekével a csata-
térről visszatérve, annak kórházi segéd-
orvosa maradt és a bécsi egyetemen az 
összes orvosi tudományokból oklevelet 
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nyert, melyet aztán Kolozsvárolt nostrifi-
káltatott. Miután egy vérmérgezési beteg-
ségéből szerencsés műtéttel felgyógyult, 
Schröder Károly bécsi szülész-tanár fo-
gadta első assistensének. Az egy éves 
önkéntesi szolgálatra 1874. jún. 1. a nagy-
szebeni katonai korházba mint segéd-
orvos lépett és miután vizsgáit teljesí-
tette, Pauler Tivadar miniszter 1882-ben 
m. kir. törvényszéki s fogházi orvossá, 
Trefort Ágoston miniszter pedig a nagy-
szebeni jogakadémiánál a törvényszéki 
orvostan tanárává nevezte ki. Mint ügyes 
műtő- s nőorvos és szülész csakhamar 
híressé lett hazájában, sőt Romániában 
is. Hazafias szelleme miatt azonban sok 
kellemetlenségei voltak; e miatt kényte-
len volt Budapestre költözni s azóta itt 
folytatja orvosi gyakorlását. — Czikkei a 
Zeitschrift für Geburtshilfe und Frauen-
krankheitenben, (Berlin, I.Das rhachitisch-
kyphoscoliotische Becken u. dessen Ein-
lluss auf die Geburt, doktori dissertatió-
jának kibővítése); a müncheni Archiv 
für experimentelle Pathologie u. Therapie-
ban (1876. Über Tuberkulose bei Trut-
hühnern) ; a berlini Klinische Wochen-
schriftben (1890. a vízaknai honvédtete-
mekről az országos balneologiai egyesü-
letben tartott felolvasása jelent meg 
németül). Az 1894. VIII. nemzetközi 
hygieniai és demographiai congressuson 
több felolvasást tartott. 

Önéletrajzi adatok. 

König János, apát-kanonok, szül. 1779. 
ápr. 19. Simontornyán (Tolnám.); miután 
középiskolai tanulását elvégezte, a kassai 
papnövendékek közé lépett és német se-
gédlelkész lett Kassán ; ugyanott 1828-tól 
volt plébános, Madocsáról cz. szent-lélek 
apa ja, theologiai tanár, zsinati vizsgáló; 
1824. jan. mester-kanonokká neveztetett 
ki; később a Lipót-rend lovagja lett. Mog-
halt 1855. febr. 6. Kassán. — Munkái: 
1. Predigt auf das Fest der heil. Katha-
rina Jungfrau und Märtyrin. Kaschau, 
1805. — 2. Anrede, welche . . . als der-

selbe zum Pfarrer der freyen kön. Stadt 
Kaschau gewählet worden, an den Löbl. 
Magistrat. . . gehalten hat. Am 1. Decemb. 
1823. U. ott. — 3. Beszéd, m e l y e t . . . az 
ezen városban mélt. telekesi Győrffy Jó-
zsef. . . udvari tanácsos, m. kir. biztos ú r 
előlülése alatt bevégezett tiszti-szék meg-
újítása után a polgárok választott közön-
ségéhez s az újonnan választott . . . biró-
hoz Fischer Károly úrhoz . . . 1827. márcz. 
16. a plébániai nagy templomban tartott. 
U. ott. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1824. I . 7. 9Z. — 
Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i . 
Pozsony. 184(i. 41. 1. — Petrik Bibliogr. és 
gyászjelentés. 
König János, orvosdoktor, sebész- és 

szülészmester; előbb a bécsi csász. kir. 
állatgyógyintézetben correpetitor volt, 
azután első állatorvos a mezőhegyési cs. 
kir. katonai ménesnél; később gyakorló 
állatorvos Pesten. — Munkája: Gestüts-
kunde zum Gebrauche für Pferdeliebhaber, 
Ökonomen, Thierärzte etc., und als Lehr-
buch zu privat. Vorlesungen. Pest, 1829. 
Két rész, 3 táblázattal. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t i 1 . 

König = Jónás Ödön. L. Jónás. 
König József, orvos- és sebészdoktorr 

.vesztegzári orvos Brassóban. — Mun-
kája : Die Mineralquellen von Borszék 
in Siebenbürgen und ihre Heilwirkung. 
Bearbeitet für gebildete Kurgäste. Kron-
stadt, 1843. 

Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Kron-
stadt. 1886. <"3. 1. 
König József (kronburgi) báró, nyug. 

es. kir. lovassági százados, német szüle-
tésű volt (1891-ben honfiusíttatta magát). 
Több évig lakott Máramaros-Szigeten és 
fiait jó magyar hazafiaknak nevelte (K. 
Jónás Ödön műegyetemi tanárt és ország-
gyűlési képviselőt, ki mostoha fia volt, a 
60-as évek elején szintén örökbe fogadta). 
Jeles műveltségű öreg úr volt ; mint a 
kisdedóvásnak nagy barátja, a budapesti 
központi Fröbel-intézetet ő hozta létre. 
Halála előtt kevéssel nyugalomba vonult 
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Gráczba, hol 189B. szept. elején meghalt. 
— Irt egy német mezőgazdaságtant, me-
lyet Bismarck herczeg oly alaposnak ta-
lált, hogy levelezést kezdett annak szer-
zőjével és többek közt K.-ról azt írta, 
hogy nemcsak sokat tanult, sokat tapasz-
talt, hanem sokat gondolkodott is. (Jónás 
Ödön a temetés után, magával hozta 
Gráczból Bismarcknak Könighezírtnyolcz 
levelét.) 

Nemzet 1893. '254. SZ. 

König Mór, theologiai doktor és apát-
kanonok, szül. 1822. szept. 22. Yisken 
(Hontmegye); atyja a Forgách grófi jószág 
kormányzására Mándokra (Szabolcsm.) 
helyeztetvén, ő is oda költözött és a gym-
nasiumot a pesti piaristáknál végezte; a 
bölcseletet az egyetemen hallgatta 1840-ig, 
mikor báró Barkóczy László a székes-
fehérvári papnövendékek közé felvette. 
Theologiai tanulmányait a bécsi Pázmány-
intézetben hallgatta. Ezután nevelő volt 
Horváth János báró családjánál Murani-
cson (Szabolcsin.). 1845. okt. 5. misés-
pappá szenteltetett fel; segédlelkész volt 
Sziget-Újfalun; nyolczhónap múlva Bécsbe 
küldetett a szent Ágoston papnevelő inté-
zetbe. 1848. július 31. theologiai doktor 
lett. Hazatérve, a szabadságharcz kezdetén 
a horvát betörések hírére a pesti önkény-
tesek soraiba állott be, de a schwecliati 
csata után az egyházmegyébe visszament 
és mint segédlelkész Boglárra helyeztetett. 
Itt 1849. aug. 17. a magyar kormány 
proklamácziójának kihirdetése miatt a fel-
izgatott néptől bevádoltatván, Streit h 
Miklós plébánosával együtt a császári se-
regek által elfogatott és a katonai tör-
vényszék által javainak elvesztésére s 15 
évi börtönre ítéltetett. 1849. október vége 
felé a budavári József-kaszárnya kaza-
mátáiba s innét nov. Königgrätzbe vitték. 
1854. szept. kiszabadulva, mint segédlel-
készműködött Kálózon, majdSplényi Hen-
rik bárónál nevelősködött négy évig és 
Zichy János grófnál tízig. Azután főnöke 
Jekellálusy Vincze által egyházmegyé-

jébe visszahivatván, a lyceumban az egy-
háztörténetet és kanonjogot adta elő r 
majd tanulmányi felügyelő és semina-
riumi vice-rector, 1873. szeptember 3-án 
pedig kanonok lett. 1876. júl. 22. budai 
főesperessé léptették elő, egyszersmind a 
paulai szent Yinczéről nevezett apácza-
zárdával is megbízták és ugyanabban az. 
évben nov. 7. visegrádi apáttá nevezték 
ki. Házasságvédő, fejérmegyei közigazga-
tási bizottsági tag, megyei kórházi elnök, 
zsinati vizsgáló és szentszéki ülnök volt. 
Meghalt 1886. máj. 12. Karlsbadban. 
1848—49. naplójegyzeteket hagyott hát ra ; 
ezekből mutatványul közölt e a székesfehér-
vári Szabadságban (1888. 98. szám) Egy 
fejérmegyei plébános (Streith Miklós) vér-
tanusága 1849. szept. 5. cz. tárczaczikket. 

Pa u er, Johannes, História Ecclesiae Alba-
regalen«is. Alba-Regiae, 1877. 367. lap. — 
Egyetértés 1886. 134. . 135. SZ. — Kath. Nép-
barát I88f>. 11. sz. és írvászje'.entés. 
König Pál. L. Király. 
König Vilmos, jogi doktor, ügyvéd, 

K. Miksa kézműiparos és Neuschloss Bor-
bála fia, szül. 1855. decz. 27. Győrött;, 
középiskoláit a győri benczéseknél és a 
pesti piaristáknál végezte. A jog- és állam-
tudományokat a bpesti egyetemen 1874— 
1878-ig hallgatta. 1882-ben jogi doktori 
oklevelet nyert, azóta Budapesten ügyvédi 
gyakorlatot folytat. Az ügyvédi vizsgáló-
bizottságnak 1897 óta tagja s jelenleg a 
budapesti ügyvédi kamara választmányi 
tagja. — Jogász korában egy bécsi lap-
nak levelezője volt; dolgozatai a per-, 
magán- és kereskedelmi jog körébe tar-
toznak; a judicatura és törvényhozás so-
rán fölmerülő ügyeknél különösen a soci-
alis kérdésekkel foglalkozik. A magyar 
jogi lexikon munkatársa (tőzsdejogi czik-
kek). Czikkei a napi lapokban, a Büntető 
Jog Tárában, Ügyvédek Lapjában (1888— 
1898). a Jogtudományi Közlönyben (1892 
—1898.) jelentek meg. — Munkája: A 
tőzsdebiróság. Bpest, 1896. 

V. Könyvészet 1896. és önéletrajzi adatok 
Königer Márk, ág. ev. lelkész, K. Márk 
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nagy-szeb'eni polgár és kereskedő fia; 
mint zárda-prédikátor 1692. június 30. 
meghalt szülővárosában. — Munkája: 
Tpta8oyv(«oia primorum N. T. fidelium 
ante publicum Christi praeconium ex 
nativitatis Christi meditatione, Luc. II. 
Praes. Joh. Deutschmann . . . Vitebergae, 
1685. (Deutschmann. Theosophia 81—96. 
1.) — Üdvözlő verseket í r t : Fabricius. 
Johann, Die glücklich vollbrachte Reise 
. . . Wittenberg, 1686. és Vietoris, Michael, 
Mysterium Mysteriorum . . . U. ott, 1686. 
cz. munkákban. 

'frausch, Schriftsteller-Lexikon. Kronstadt, 
1868. II. 301. 1. 

Königmayer Károly, vál. tribuniczi 
püspök, sz. Miklósról cz. madocsai apát, 
aranymisés áldozópap, szül. 1818. júl. 
4. Szombathelyen (Tasm.), hol atyja me-
gyei élelmezési biztos volt; tanult ugyanott 
•és a növendékpapok közé felvétetvén. 
1839-ben a kőszegi árvaházhoz felügye-
lőnek rendeltetett. 1841. aug. 4. áldozó-
pappá szenteltetett. 1840—45-ig nevelő 
volt Zalamegyében; 1845-ben lett nyögéri 
(Vasm.) plébános, 1863. esperes-plébános 
Zalaegerszegen, 1868. czímzetes apát. 
1873. szombathelyi kanonok, 1883. tri-
buniczi vál. püspök. 1861-ben Hollán 
Ernő a kőszegi kerület országgyűlési kép-
viselőségéről lemondván, helyette máj. 
16. K. választatott meg; 1881-től a sárvári 
kerületet képviselte. Meghalt 1892. jún. 
2. Szombathelyt. — Vallásos költemé-
nyeket írt az Anastasiaba (1838) és az 
Őrangyalba (1843—44.); Gyászbeszéde 
Deák Ferencz fölött, melyet 1876. febr. 
7. a zalaegerszegi plébánia templomban 
tartott (Adatok Zalamegye történetéhez. 
Nagy-Kanizsa, 1876. II. 2 2 - 2 9 . 1.) — 
Munkája: JEgyházi gyászbeszéd, mely . . . 
gróf Széchenyi István . . . hamvai felett 
mondatott. Nagy-Kanizsa, 1860. 

Ország Tükre 1862. 18. sz. a r c z k . ( k ő n y o m . 
Marastonitól). — Munkálatok XLVI. 188., 215., 
222. 1. — A szombathelyi püspöki megye pap-
ságának Névtára 1887. — Petrik B i b l i o g r . — 
Vasmegyei Lapok 1892. 51. s z . — Vasvármegye 

1892. 30. sz. — ill. Sión 1893. 852. 1. és gyász-
jelentés. 

Königsacker .József gróf, kegyestanító-
rend i áldozópap és tanár, K. József gróf 
és Thavonat Polyxena Anna bárónő leg-
ifjabb fia, szül. 1773. decz. 17. Bécsben. 
1751-ben Privigyén lépett a rendbe; midőn 
Mária Terézia azon évben Pestre jött, a 
tiszteletére rendezett ünnepélyek egyikén 
K. piarista tanárjelölt bölcseleti vitatko-
zásával lépett föl. Miután a mennyiség-
tanban, a görög és zsidó nyelvben kiké-
pezte magát, Rómába küldetett. Afirenczei, 
pisai és római egyetemekről visszatérve, 4 
évig hirdette a pesti gymnasiumban Leib-
niz és Wolff philosophiáját és a mellett 
új methodus szerint készült mathematikai 
munkáival is igyekezett a hazai gymna-
siumoknak használni. Pestről Bécsbe kül-
detett a kamarai tudományok tanulása 
végett, melyeket Szenczen több évig mint 
rector és prorector tanított. 1782—85-ig 
volt házfőnök Selmeczbányán, Váczon és 
Pesten, hol 1783. rector lett, és 1785— 
1790-ig rendtartományi főnök. Az ő kor-
mányzása idejében mentek végbe a II. 
József rendeletei folytán szükségessé vált 
újítások. Meghalt 1797. ápr. 5. mellvíz-
kórban. Pest városa érdemeinek elisme-
réseiil ingyen díszsírhelyet jelölt ki szá-
mára a belvárosi templom kriptájában. 
— Munkái : 1. Scriptura duplex (Doppia) 
sive scientia rationis ita ducendi ut emolu-
menti aut detriment! ex quocunque nego-
tio cum ex toto, tum ex qualibet ejus 
parte provenientis quandtas distincte et 
accurate determinetur. Scientiam efficit ac 
latino sermone donatam patriae exemplo 
illustravit. Pestini, 1789. — 2. Compen-
dia arithmetica minus apud nos vulgata 
methodo scientifica proposuit et ad par-
tium nostrarum usum accomodavit; mó-
dúm facilem terminos in proportione 
simplici ordinandi eundemque in com-
posita retinendi ostendit. Notionem con-
caten ationis genuinam eaten atique exempli 
a non catenato discrimen ad quae in 
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institutionibus arithmeticis pro gymnasiis 
Hungáriáé a. 1783. editis non satis adver-
titur demon s tavit. U. ott, 1794. — 3. 
Appendix quam compendiis arithmeticis 
anno 1794 vulgatis adnexit . . . Ubi tertia 
methodus resolvendi exempla ad regulam 
quinque pertinentia, quam institutiones 
arithmeticae ad usum gymnâsiorum Hun-
gáriáé a. 1783. editae continent, perficitur, 
demonstratur, lege de terminis sibi sub-
scripts invicem transponendis munitur: 
quo in casu et quo sensu brevitate ab 
ordinaria methodo difTere dici possit, 
ostenditur; ratio denique adfertur, cur 
earn in arithmethica tironi tradere minus 
consultum videatur. Simul rationum inter 
se direct-arum universarum signa demon-
strantur. U. ott, 1795. Tábla rajzzal. 

Horányi, Scriptores Piaruin Scholarum II. 
210. 1. — Catalogus Bibl. Franc, com. Szé-
chényi I. 607. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexi-
kon . W i e n , 1864 XII . 220. 1. — Szinnyei 
Könyvészetc. — Figyelő VII. 1879. 230. 1. 
(Csaplá r B.) — Takáis Sándor, A b u d a p e s t i 
piarista kollégium története. Bpest, 189.). 
190.. 293., 319.. 320. 1. (Tudósítvány.) 
Königsberg Márk, zsidó tanító. — Mun-

kája: Franczia nyelvtan legújabb tanmód 
szerint. Tanodai és magánhasználatra, 
feladattárral, nyelvgyakorlatokkal és egy 
szójegyzékkel bővítve. Budapest, 1875. Két 
részben. 

Petri k K ö n y v é s z e t e . 
Königsberg 'Sámuel, elemi s közép-

iskolai tanító s vallástanár a pozsonyi 
izraelita iskolákban. — Munkái: 1. Der 
erste Lehrmeister der Kinder oder Vereins-
Fibel als Lese- und Lehrbuch der heb-
räischen Unterrichtsgegenstände für das 
1. und II. Schuljahr. 2. verb. Auflage. 
Pressburg, 1883. — 2. Alluph thephillah. 
Vollständiges israelitisches Gebetbuch. U. 
ott, 1886. (Előszó, Prága, 1886.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Königsíeld Ábrahám, izraelitagyakorló 

tanító volt 1826-tól; a 60-as évek elején 
Szegeden, később Pesten tanított. Meghalt 
1867 után. — Munkái: 1. An die Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Allen 

edlen Menschenfreunden gewidmet. Sze-
gedin, 1860. (Költemények.) — 2. Szózat 
a szülőkhöz, gyámokhoz és tanítókhoz 
az ifjúság neveléséről. U. ott, 1862. (Né-
metül : U. ott, 1862.) — 3. Die heilige 
Lehre Gottes. Die in vier verschiedene 
Deutungen verkleidet wurde. Pest, 1864. 
— 4. Die Geschichte des "Volkes Israel. 
U. ott, 1865. (2. kiadás.) — 5. Verschie-
denes, hauptsächlich einige Ansichten 
über schwärmerische Lebensweise. Ent-
stehung derselben, Mittel diese gewisser-
massen zu heilen, nebst Anhang (über 
sittliche Schuleinrichtungen, deren Zweck 
und Folgen) und einige nützliche Worte. 
U. ott, 1867. (Német költeményekkel.) 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. 

Königsperger Lőrincz, Jézustársasági 
áldozópap és tanár, szül. 1669. jan. 1. 
Osterhofen ban (Bajorország); 17 éves 
korában lépett a rendbe Passauban és 
1686. oki. 6. a trencsénirendházba kül-
detett novíciusnak. Nagyszombatban a 
költészet és Gráczban a rhetorika tanára 
volt ; később hittérítő lett. Meghalt 1701. 
szepl. 8. Leobenben. — Munkái: 1. Sacra 
Heroum Juvenum Spectacula. Amphi-
theatre Virtutis exhibita, et honori Illus-
trissimorum, Magnificorum, Reverendo-
rum, Präenobilium, Nobilium, ac Erudi-
torum Dominorum Neo-Baccalaureorum, 
cum in Alma Archi-Episcopali Universitate 
Tyrnaviensi prima. Phil. Laureâ condeco-
rarentur. ľromotore B. P. Francisco Sze-
kely . . . Tyrnaviae. 1694. (Névtelenül. 
Stöger K-nek tulajdonítja.) — 2. Descrip-
tiones Oratoriae rerum memorabilium 
inelyti Ducatus Styriae. Graecii, 1696. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 189. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 485. 1. — De Backer-
Sommervogel, Bibliotheque-Bibliogr. IV. 1150. 

Köninger Gyula, okleveles mérnök. 
K. Lipót gazdatiszt és Kövér Anna fia, 
szül. 1856-ban Gyarmathon (Győrm.); a 
gymnasiumot M.-Ovárott és Győrben 
1867 71-ig, a főreáliskolát 1871—-74-ig 
Pozsonyban végezte. 1874—78-ig Mün-
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chenben a műegyetemen a mérnöki szak-
osztályt látogatta. A mérnöki oklevelet 
már mint gyakorló mérnök a budapesti 
műegyetemen szerezte meg. 1879-ben a 
Rábaszabályozási társulatnál és a Sopron-
határszéli vasútépítésnél működött; azon 
év őszén államszolgálatba lépett mint 
folyammérnök, majd a közmunka-közle-
kedési minisztérium műszaki tanácsánál, 
végül a komáromi folyammérnökségnél 
foglalkozott. 1887-ben tartós tüdőbeteg-
sége miatt kilépett az államszolgálatból 
és bátyjához vonult Csepregre. 1890— 
1896-ig mint földmérő ismét dolgozott ; de 
ekkor betegsége visszatért és azóta klima-
tikus gyógyhelyeken keres enyhülést. — 
Czikke az Egyetértésben (1888. máj. Az 
árvizek és a töltésezés, polemikus czikk 
és programm a Tisza-szabályozás hiá-
nyainak megjavítására.) — Munkája : Viz-
mérés, vízsebesség- és duzzadás-számítás. 
Számos példával és a szövegbe nyomott 
83 ábrával. Bpest, 1886. 

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

Könnye Alajos, kegyestanítórendi ál-
dozópap és tanár, szül. 1819. aug. 24. 
Jánosházán (Vasm.); a gymnasium nyelv-
tani négy osztályát Pápán, a többieket 
Veszprémben végezte. 1837. szept. 19. 
mint piarista-növendék Trencsénbe kül-
detett, hogy magát a tanári pályára ki-
képezze. 1838-ban a debreczeni kath. 
gymnasiumban működött mint ujoncz-
tanár. 1840-ben a bölcseleti tanfolyamok 
bevégzésére a rend kormánya a kolozs-
vári kir. lyceumba küldte. 1842—45-ig 
Nyitrán és Szent-Györgyön theologiát 
hallgatott; 1846. aug. 6. miséspappá szen-
teltetett föl és Kalocsán, S.-A.-Ujhelyben, 
Kolozsvárt, Nagy-Károlyban és Mára-
maros-Szigeten gymn. igazgató-tanár és 
házfőnök volt. Meghalt 1875. nov. 12. 
Szolyván (Beregm.) — Rendes munka-
társa volt a Világ, Ilirnök és a Buda-
pesti Hiradó cz. politikai lapoknak ; leg-
több czikke jegyek alatt vagy Vaj t i ál-
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névvel jelent meg; programmértekezései 
a nagv-károlyi algvmnasium Évkönyvé-
ben (1855. Földtani nézetek, Tojáskövület, 
1856. Igénytelen nézetek a magyarnyelv 
kezelése körül tanodáinkban), a nagy-
kanizsai r. kath. gymnasium Értesítőjé-
ben (1865. könyvism., 1866. Alkalmi be-
széd és emlékvers a nagykanizsai gym-
nasium százados évfordulójakor, 1868. 
A tanintézet állapota, 1869. Tanintéze-
tünk kül- és belviszonyára vonatkozó 
újabb mozzanatok.) — Munkái: 1. Nép-
szerű ásványtan, kapcsolatban a gazdá-
szat- s iparüzlettel, az új tantervezet 
nyomán algymnasiumok, rendezettebb 
népiskolák s iparostanonczok használa-
tára szerkeszté. Kolozsvár, 1854. (Ism. 
Pesti Napló 78. sz.) — 2. Magyar verstan 
s a felolvasás és szavalat alapszabályai. 
Nagy-Károly, 1856. — Szerkesztette az 
általa alapított Dugonics-társaság Minerva 
cz. közlönyét 1842-ben Nyitrán. 

Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 206. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik R i b l i o g r . 

Könye Ferdinand, állami főreáliskolai 
tanár. szül. 1850. június 23. Hodoson 
(Vasm.), hol szülei, kik ősrégi nemes 
családból származtak, földbirtokosok vol-
tak. K. középiskolai tanulmányait a kő-
szegi és szombathelyi gymnasiumban 
végezte; azután a szombathelyi seminá-
ri umban három évi theologiai tanfolya-
mot hallgatott. Lényeges fordulópontot 
képezett életére azon körülmény, hogy 
1872 nyarán Budenz József, Szarvas 
Gábor és Bérezik Arpád, a m. tudom, 
akadémia megbízásából a vasmegyei Őr-
ségben nyelvészeti adatokat gyűjtvén, 
vele ott találkoztak és K. ekkor maga is 
a M. Nyelvőr munkásai közé állott; 
eleinte az őrségi tájszólás adatait gyűj-
tögette, utóbb pedig ez anyagot feldol-
gozta. 1875—78-ig a budapesti egyetem 
bölcseleti hallgatója volt. 1879-ben tanári 
vizsgálatot tett a magyar és franczia 
nyelvből és irodalomból, 1886-ban pedig 
alapvizsgálatot a német nyelvből és iro-
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dalomból. Mint tanár működött Szent-
Györgyön (Pozsonym.), Budapesten, Nagy-
váradon, fezékesfejérvárott, a hol a keres-
kedelmi akadémián két évig a magyar, 
franczia s olasz nyelvet tanította. Innét, 
a beregszászi állami reáliskolához ment 
tanárnak; ezen intézetnek pedig gym-
nasiummá történt átalakítása után az 
ungvári állami reáliskolához helyeztetett 
át, hol jelenleg is működik. — Czikkei 
a M. Nyelvőrben (1877. Meg, megy, ívni, 
garaboncza, Zuppa, essőruha, 1878. Ter-
mészetrajzi szók, Az őrségi tájszólás, 
1879. Kemény János önéletírása, Külö-
nösebb összetételek Faludi Nemes asszo-
nyából, 1880. Adatok az igekötők hasz-
nálatához, 1882. Közmondások Decsi Já-
nos Adagiáiból, 1883—85. A névragok 
és névutók használata); a pozsony-szent-
györgyi gymnasium Értesítője (1880. 
Arany János Toldijának stílusbeli saját-
ságai), a budapesti VIII. ker. főreáliskola 
Értesítőjében (1881. A franczia nyelv 
hatása a XVIII. században, 1884. A fran-
czia nyelv története), a Budenz-Album-
ban (1884. Az ó-ő végű igenév a régi 
magyar nyelvben), a Budapesti Szemlé-
ben (1881. Seherr Thoss Arthur gróf 
emlékezései, németből magyarra ford.), 
a Szabadságban (Nagyvárad, 5892. jún. 
27. Szent László, óda), a Herkulesben 
(1893. okt. Karikajáték Őrségben), a Nem-
zetben (1893. szept. 14. Gyermekjátékok, 
népsport), a székesfejérvári kereskedelmi 
akadémia Értesítőjében (1893. Latin-
franczia nyelvtörténeti adatok), a bereg-
szászi állami reáliskola Értesítőjében 
(1895. A magyar helyesírás a középisko-
lában, ism. Egyet. Philol. Közlöny 1896., 
1898. A magyar helyesírás akadályai). 
A 80-as évek elején munkatársa volt a 
M. Államnak, melyben olasz és franczia 
lapokból kivonatokat közölt ; 1892-93-
ban a Fejérmegyei Közlönynek; meg-
indította az Újságolvasók Kalauzát (Szé-
kesfejérvár, 1894.); 1895—98-ban munka-
társa volt a Beregnek. A Magyar nyelv-

történeti Szótár számára feldolgozott 341 
régi magyar nyelvemléket. — Munkái : 
1. Magyar-német és német-magyar zseb-
szótár. Iskolai és magán használatra. Bécs 
és Budapest, 1890. (2. bőv. és jav. ki-
adás. U. ott, 1894. Egy kiadás 10,000 
példányban. Ism. Irodalomtört. Közle-
mények 1891.) — 2. Franezia-magyar 
és magyar-franczia zsebszótár. Nagyvá-
rad, 1891. (Ism. Budapesti Hirlap 287., 
204. sz., Ludovica Académia Közlönye, 
Egyet. Philol. Közlöny 1892. 421. 1.) — 
3. Két szótár kritika. U. ott, 1891. (I. 
Ballagi szótára. II. Könnye szótára. IJl. 
Fordítói bírálat.) — 4. Idegen-magyar 
zsebszótár. Székesfehérvár, 1895. — 5. 
Betűrendes segédkönyv a magyar helyes-
íráshoz. Beregszász, 1898. — Nevét Könnye 
Nándornak is írta. 

M. Könyvésiet 18b!)., 1891 . , 1 8 9 4 — 9 5 . — .1 

beregszászi állami reáliskola Értesítője 1895 . 

és öcscsének Könye Bélának szives közlése. 

Könyöki Alajos György, bölcseleti dok-
tor és országos•chemiai intézeti vegyész, 
szül. 1856. decz. 16. Pozsonyban, hol atyja 
K. József főreáliskolai tanár volt. Vegyészi 
szakkiképzését a müncheni polytechnikai 
főiskolán nyerte el, a hol a műszaki ve-
gyészi oklevelet 1877-ben kapta. Ezután 
még két évig maradt külföldön, tudomá-
nyos munkálatokkal foglalkozva; a tübin-
geni egyetemen a szigorlatok letétele után 
1879-ben bölcseletdoktori oklevelet nyert. 
Tanulmányainak befejeztével beutazta Né-
met- és Olaszországot, a hol minden ne-
vezetesebb chemiai laboratóriumban meg-
fordult. 1881-ben mint gyári vegyész vállalt 
állást egy csehországi gyárban; később a 
hazai gyárakban is működött; 1888 óta 
pedigaz országos chemiai intézet vegyésze. 
— Czikkei a következő hírlapokban és 
folyóiratokban: PressburgerZeitung (1877. 
Ein probates Conservirungsmittel für den 
Haushalt, 1878. Eisenbahn schlipper aus 
Glas); Deutsche Seifensieder Zeitung (1888. 
Das Erdwachs); Mittheilungen der Cen-
tral-Commission für Erhaltung der Bau-
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denkmale (1888. Bronzeringe aus Elbe 
Teinitz); Antiqua (1889. Versammlung 
deutscher Anthropologen zu Wien, 1891. 
Der Fund von Gyermel); Archaeol. Érte-
sítő (1890. Zalatnai leletek, 1898. A sza-
mosudvarheíyi őstelepről, 1892. Selypi lele-
tek Nógrádm., 1897. A rékási sirlelet); 
Köztelek (1891. Répatrágyázási kísérletek 
Dániában 1S88—90-ben, Nitrogentrágyá-
zási kísérletek, A fäcalanyagök kiküszöbö-
lése és értékesítése, A poseni kísérleti 
állomáson 1890-ben teljesített korpavizs-
gálatok eredményeiről, J í-92. A műtrágya-
gyártásról, Az idei tavaszi trágyázáshoz 
használt műtrágyák minőségéről, Czukor-
gyári hulladéklúg mint trágya, Szárított 
szeszgyári moslék, A denevérguanóról, A 
műtrágyák mintavételéről, A galambgua-
nóról, Ammoniaksók közvetlen felvételé-
ről bizonyos növények által, Közönséges 
dohányfajok mesterséges nemesítése, A 
lupinus, vadgesztenye és makk értékesí-
tése mint emberi tápszer, A konzervált 
vegetabiliumok réztartalmáról, Galyakkal 
való takarmányozás, Winkelmann nézetei 
a takarmányban foglalt zsír hatásáról, 
Präcipitált foszforsavas mész etetésének 
hatása a tej hamujának összetételére, Gyü-
mölcs és gyökereknek mészszel való kon-
zerválása, A tápszerek konzerválása, A 
műtrágyakeverésről, Kali- és, ammon-
phosphat-trágyasókról, 1893. Emészthető 
protein a szárított szeszmoslékban, A Tho-
mas-salakról, A superphosphátról, Az u.n. 
concentrált szarvasmarhatrágya értéké-
ről, Ártalmasak-e a rézoldattal permete-
zett szőlők az egészségre, A foszforsavas 
káli, Az állati ürülékek alkalmával kép-
ződő és veszendőbe menő ammoniakról, 
A takarmányok hamisításáról, A Német-
országban forgalomba hozott ujabb trágya-
szerekről, Az úgynevezett koleraelőidézők 
elpusztításának legalkalmasabb módja, A 
Thomas-salakról, Mily veszélyek erednek 
beteg állatoktól származó tej élvezetéből? 
Mely trágyák hinthetők el egymással ke-
verve s melyek csak külön-külön?, A chili-

salétrorn tartalomjótállásának kérdéséhez, 
1894. Az angoltrágya- és takarmánytör-
vény, Állati trágya légenyének assimilal-
hatósága, Czukorrépa termelési kísérletek 
eredménye, A szederfa-levelek és galyak 
takarmányértékéről, 1895. A vásárolható 
trágyaszerek vizsgálatának szükségességé-
ről, A talaj víztartalma tartós szárazság 
után, 1896. Savakkal itatott tőzegalom, 
Szekérkenőcs-készítés és könyvism., 1897. 
Műtrágyázási kísérletek napraforgóval, 
Nélkülözhetetlenek-e a légen ysavas sók 
a kultúrnövények fejlődésénél?, 1898. 
Ammonsó-e vagy chilisalétrom?); Zeitung 
f. Nahrungsmittel-Untersuchung u. Hygiene 
(1893. Künstlich gefärbte Teigwaren, Ma-
cedonisches Bier, Über Butterfälschung 
durch Zusatz fremden Fettes. Über unga-
rische Sandweine, 1894. Sind die mit Kup-
fervitriol besprengten Trauben gesund-
heitsschädlich?); Österr. landw. Wochen-
blatt (1893. Ein Beitrag zur Pflege des 
Stallmistes, Einfluss des Alters auf die 
Keimfähigkeit der Samen, Über die Her-
stellung und Zusammensetzung des bosn. 
Trappistenkäses,Über die aus ungarischen 
Brennereien stammende getrocknete Ge-
treideschlempe, Über den Anbau von 
Sandwicke mit Winterroggen als Grün-
futtergemenge, Über getrocknete Diffu-
sionsrückstände, 1894. Über den Nähr-
stoffgehalt von Maulbeerlaub un.d Reissig, 

1895. Über nasse und getrocknete Diffu-
sionsrücktsände. Über Reisstroh-Sauer-
futter, Kainit- u. Thomasschlackendün-
gung, Der Stickstoffgehalt des Chilisalpe-
ters, Übelstände bei der Handhabung des 
Chilisalpeters, 1896. Das Ergebniss der 
neuesten Düngungsversuche Paul Wag-
ners, Thomasmehl als Kopfdünger, Der 
Salpeterconsum Europas im J. 1895., 1896. 
Fäcaldüngerfabrication in Ungarn, 1897. 
Thomasschlacke als Frühjahrsdünger, 
Düngung mit Rohp hosphat, Über d enllaus-
kericht als Dünger, Sonnenblumen-Dün-
gungsversuche, 1898. Erzielung befriedi-
gender Kartoffelernten, Untersuch ung über 
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eine Nebenwirkung der Stickstoffdünge-
salze), Bpester landw. Presse (1895. In wel-
chem Düngemittel kaufen wir den Stickstoff 
am billigsten ? Über Melassefutter, Über 
das Men gen verb ältniss der in Ungarn zur 
Anwendung kommenden Stickstoff- und 
Phosphorsäuredünger, Neuer Desirifecti-
onsapparat, Hohenheimer Samen rit zma-
schine, Die Salpeterindustrie in Tarapaca, 
DieWalz'sche Egge, Torffstreuclosetts, Mais 
als Pferdefutter, Untersuchung über eine 
Nebenwirkung der Stickstoffdüngesalze, 
Der Raps, Futterzerkleinerungs-Vorrich-
tungen, Directer Import von Chilisalpeter, 
Milchwirthschaftliche Geräthe, Stickstoff-
düngung der Rübenpflanze, Pferdestiefel 
zum Fussschutz und Fussverband, Hori-
zontale Oelpresse, Zur Errichtung einer 
Ackerbauschule in Sommerein, Zerlegbare 
Vieh-Selbsttränke, Krehann und Yidras, 
Patent Gummi Pferdehufpuffen, Saugge-
fäss für Geflügel, Wie viel Chilisalpeter 
soll man dem Acker geben und wann 
muss das geschehen?, Howards Stroh-
binder, Futtergefäss für Geflügel); Unga-
rische Weinzeitung (1895. Die Frühjahrs-
düngung der Rebe, Yerwerthung der Wein-
trester, Die Wirkung des Gypses beim 
Weine. Die Wirkung des Kupfers auf die 
Rebe); M. Gzukoripar (1895. A chilisalét-
rom légenytartafmáról, 1898. Répatrágyá-
zási kísérletek láptalajon, Czukorrépa trá-
gyázási kísérletek eredményeiről); Ungar. 
Zuckerindustrie (1896. Zur Düngung der 
Zuckerrübe, 1898. Die neuesten Erfahrun-
gen über Zuckerrübenbau); Szőlő- és Bor-
gazdasági Lapok (1896. Europa chilisalét-
romfogyasztása 1895-ben, Tőzeg-phos-
phorsav, 1897. Egyetmást a homoki szőlők 
trágyázásáról, A műtrágyák mintavételé-
ről, Arubeli komposzttrágyáról, A szük-
séges trágyamennyiség kiszámításáról); 
Borászati Lapok(1897. Thomas-salak meg-
fér-e más műtrágyával? 1898., Ajánlatos-e 
a kénsavas ammoniak és a kainit együt-
tes alkalmazása ?, A szőlő trágyázásáról, 
1899. Zöldtakarmány és földkeverék jó 

szőlőtrágya-e?, Szárított marhatrágya ho-
gyan válik be a szőlőben ?), Kisérletügyi 
Közlemények (1898. Vizsgálatok a nitro-
gentrágyasók egy mellékhatásáról), Magyar 
Gazdák Lapja (1899. Kifizeti-e magát az 
intensiv trágyázás a mezőgazdasági ter-
mények mai ára mellett ?) — Munkái: 1. 
Untersuchung des Methyléugenols. Inau-
gural-Dissertation zur Erlangung der Doc-
torwürde in Tübingen. Pressburg, 1879. 
— 2. Uber die Chemie der Theerfarben. 
U. oft, 1880. (Különnyomat a Vorhand-
lungen des Vereines für Natur- u. Heil-
kundeból. Előadás.) — 3. Über Ozokerit. 
U. ott, 1881. (Különny. ugyanabból. Elő-
adás.) — 4. A műtrágyázás. Bécs. 1890. 
— 5. A superphosjjhatról. Bpest, 1891. 
—: 6. Uber getrocknete Getreideschlempe_ 
U. ott, 189-i. (2. kiadás. U. ott, 1896.) — 7. 
A chilisalétrom jelentősége akertgazdaság-
ban. U. ott, 1894. (Fordítás.) — 8. Mikor 
és mennyi chilisalétrommal trágyázzuk a 
szántóföldet. U. ott. 1894 (Fordítás.) — 9. 
Szölötrágyázási kísérlet,ek Liebfrauenthal-
ban. U. ott, 1895. (Fordítás.) — 10. A 
komló műtrágyázása. U. ott, 1897. — 11. 
Die Kunstdüngung des Hopfens. U. ott, 
1897. — Kéziratban: Aboleşti római kori 
temető, fiber die Producte der Einwir-
kung von Bluusäuere auf Bittermandelöhl. 
A komló termelése, Arubeli keveréktrá-
gyáról, A szőlő okszerű trágyázása. 

Önéletrajzi adatok. 

Könyöki (Ellenbogen) József, toreál-
iskolai tanár, szül. 1829. febr. 19. Mocsán, 
(Komáromm.), hol atyja (a csémi pusztán) 
hg. primáši tiszttartó volt ; (felső-magyar-
országi családból származott, mely a 
kassai postát donatióként bírta); atyja 
halála után 1833-ban Pozsonyba ment 
öreganyjához, a ki nevelte; a gymna-
siumotésphilosophiátaróm. katli. Lippay-
féle ösztöndíj élvezete mellett ott végezte. 
A rajzolásra nagy hajlandósága volt; 
első oktatója Krams városi rajztanár 
volt, majd Bernhofer festőhez járt, kitől 
a képírás elemeit elsajátította; későhU 
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Ehringer arczképfestő tanítványa loll. 
1846-ban Bécsben a műegyetemre irat-
kozott ho; egyszersmind ellátogatott a 
festőakadémiába. 1849-től négy és fél évig 
előbb mint kadét majd mint liszt Olasz-
országban az osztrák hadseregben szolgált 
s résztvett Velencze megszállásában is ; 
de a katonaságot hamar megunta s 1853-
ban lemondott hadnagyi rangjáról. Ezután 
15 hónapig Firenzében gróf Tolomeinél 
nevelősködött, ill folytatta a Yelenczében 
•és Paduában megkezdett festészeti ta-
nulmányait és Giovanni Baptista Gori 
iirenczi festő tanítványa lett; huzamosabb 
ideig tartózkodott Palermóban és Messi-
nában. De családi körülményei haza szólí-
tották. 1855. márcziustól 1861. júniusig 
Nagyszombatban DuFodon Didierasszonv 
magán nevelőintézetében tanított és az 
ottani úrbéri törvényszék irodatisztje volt. 
1861. szept. 12. óta volt a pozsonyi állami 
főreáliskolában a szabadkézi rajz tanára, 
az ottani városi múzeum őre s a pozsony-
megyei régészeti társulat előadója, s 1875-
től a pozsonyi akadémián a régiségtudom, 
magántanára. Ellenbogen családi nevét 
1869-ben változtatta Könyökire. 1897-ben 
nyugalomba vonult. A műemlékek orszá-
gos bizottságának levelező-tagja, a mű-
emlékek bécsi központi bizottságának con-
servatora, a magyar országos műipari 
muzeum igazgató-tanácsának tagja ; az 
őskori és embertaninemzetközi congressus 
1880-ban Lissabonban. levelező ^tagjának 
választolta. A kormány megbízásából re-
staurálta Trencsén megyében a pominóczi 
kápolnát s a pozsonyi középkori városház 
két szobáját; a kapu fölötti művészi-
erkélyt is ő újította meg. Egyik leg-
jelesebb műve, a gót h stilfí Miatyánk cz. 
műlap. Manz György regensburgi kiadónál 
jelent meg fényes kiállításban. A kormány 
megbízásából a műemlékek országos bi-
zottsága számára lerajzolta és lefestette 
a középkori templomokat és várakat 
(Pozsony, Nyitra, Trencsén. Turócz, Bars, 
Hont, Zólyom. Nógrád várakat, továbbá 

Pozsony, Sopron, Komárom, Győr, Vas, 
Fehér, Zala és Veszprém megyék templo-
mait és várait, összesen száz műemlék-
lap). Becses gyűjtemény az a 26 műlap, 
melyeken az esztergomi hg. primás és 
a pozsonyi káptalan könyvtárának mise-
könyveit s incunabulum-rajzait ismerteti. 
Az 1862. londoni világkiállításon dicsé-
retet nyert rajzaival, 1878. a bécsi kiállí-
táson kitüntetési oklevelet, az 1885. bu-
dapesti országos kiállításon bronzérmet 
nyert. 1871 és 1873-ban a kormány ki-
küldte Németországba a középkori mű-
vészet további tanulmányozására. — 
Czikkei a Pressburger Zeitungban (1867. 
4., 9., 1874. 180. sz. Die Restaurirung 
des Pressburger Krönungs-Domes, 1874. 
101. sz. Einfluss der Handelskammern, 
Museen und Ausstellungen auf die Ge-
werbe, 231. sz. Kunstgewerbliche Aus-
stellung in München,! 879.38. sz. Real- oder 
Gewerbeschule, 189. sz. Die Polichromie 
der öffentlichen Statuen u. Brunnen in 
der Periode der Renaissance), az Ar-
chaeologiai Értesítőben (1869. Initiálisok, 
1870—72. Archaeologiai levelek), az Ar-
chaeologiai Közleményekben (1870—71. 
Visszapillantás a Nyitra-, Turócz- és 
Liptómegyében tett régészeti kirándu-
lásra), a pozsonyi főreáliskola Programm-
jában (1871. Einiges über die der Stein-
periode augehörigen Funde in Ungarn, 
különnyomatban is. 1880. Nagy Lajos 
halálozási szo há j ^ N a g y s z o n i bat Imn), a 
ľulszky-Albumban (1885. A középkori 
várakról), a Művészi Iparban (1889. A 
holicsi edények jegyei.) — Munkái: 1. 
Sik-alakok mértani és díszítési szabad-
kéz rajzi előkészítésül a szabad kézrajzhoz. 
Pozsony, P 64. 32 táblával. (Ellenbogen 
József névvel, Nigris Justussal együtt.) 
— 2. Zur Erinnerung an die feierliche 
Consecration des neu errichteten Hochal-
tars im restaurirten Sanctuariurn des 
Krönungs-Domes zu Pressburg. IT. ott, 
1867. (Ellenbogen J. névvel.) — 3. Kleiner 
Wegweiser Pressburgs und seiner IJm-

2. tu sajtv aia mititnii 1S99. június 3. 
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gebung, mit einer Karte von Pressburg. 
IJ. ott, 1873. — 4. A színek alkalmazása 
a női kézimunkáknál. U. ott, 1875. — 5. 
A pozsonyvárosi régiségtár rövid ismer-
tetése. U. ott, 1877. — Magyarország 
nyugati határának védrendszere cz. mű-
vét 1885-ben a nemzetközi archaeologiai 
kongressus adta ki. 

Száladok 1867. 315. 1. — Méptanitók l.apja 
1871. 769. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e 150. 1. 
— Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
é le téből . Bpes t , 1884. 185. I. —- Fővárosi lapok 
1892. 52. sz. (Prém József.) — A pozsonyi 
m. kir. állami főreáliskola Értesítője. P o z s o n y , 
1895. 109. 1. (Antolik Károly.) — Századunk 
Névváltoztatásai 138. 1. és önéletrajzi adatok. 

Könyves János, ev. ref. lelkész, szül. 
1813. oki. 10. Tisza-Tarjánbari (Borsodm.); 
1827-ben Debreczenbe ment tanulni a ref. 
collegiumba, hol 1832-ben lépett a felső 
osztályba, de már 1833. tavaszán negyed-
magával (köztük Pap Endre) Karczagra 
ment tanítónak. Egy év múlva visszatért 
Debreczenbe folytatni megszakított pá-
lyáját, melyet befejezett, mire a tanári 
kar 1839. jan. a szikszói iskola vezeté-
sére bocsátotta ki. Három évet töltött 
itt, mire a német nyelv gyakorlati el-
sajátítása végett az 1843. évet Szepes-
vármegyében Lőcsén s főkép Remetén töl-
tötte Loysch Jónás esperes házánál, kinek 
két liát Szikszón tanította. Lőcsén tartóz-
kodása alatt a debreczeni, pâtaki és mis-
kolczi végzett magyar ifjak és a környé-
ken lakó ref. lakosok kedvéért urvacso-
rával egybekötött isteni tisztelet tartatván 
az ág. ev. templomban, a szónoklatra K. 
kéretett fel, ki Róm. 12. r. 16. alapján 
(«Egyenlő értelemmel legyetek») tüzes 
beszédet tartott, melynek éle a magyar-
ság ellen izgató Hlavacsek tanár törek-
véseit támadta. 1843-ban Débreczenben 
letette a káplán i vizsgát és Nagy-Szalon-
tára ment segédnek Balogh Péter esperes, 
utóbb superintendens mellé. Csak néhány 
hónapot töltött itt, mert már azon év 
végén a nagyváradi gymnasiumba hívták 
tanárnak. 1847-ben lelkészszé avattatott 

Id . S z i n n y e i J . , Magyar í rók VII 

Debreczenben. 1848 tavaszán Kis-Mar-
ján lett lelkész. A szabadságharcz ideje 
alatt jegyzőséget, 1861-ben tanácsbirósá-
got viselt; Biharmegye bizottsági tagja 
is volt 1879-ig. Meghalt 1889. júl. 7. Kis-
Marján. — Qzikkei a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban (Székács és Török szerk. 1844-től 
A bihari egyházm. által életbeléptetett 
tanterv birálata, Az élőnyelvek és a kül-
földi literatura tanítása Némethonban és 
könyvism.); a Vasárnapi Újságban (1858. 
A kisdedóvoda, Még egyszer a falusi kis-
dedóvodákról, a kisdedóvó nők mellett 
írt czikkek, 1861. Bocskay István fejede-
lem által Kis-Marja város részére kibo-
csátott szabadalom-levél, Kassa, 1606. 
szept. 22. latinból ford.); a Prot. Egyh. 
és Isk. Lapban (szerk. Ballagi Mór. 1866. 
Az evangeliomban elvileg kimondott igaz-
ságok); Révész Imre M. Prot. Figyelmező-
jében (1870. Folyamodvány, mely által 
a superintendentiák a felülről kiszabott 
iskolai rendszernek és kormányzatnak a 
helvét hitvallásnak iskoláiba bevitele ellen 
esedeznek, az 1787. aug. 16. latin és 
német eredetiből fordítva, 1873. A Bihar 
egyházvidéki gyűlés elé terjesztendő véle-
ményes jelentés a zsinattartás ügyében); 
Balogh Ferencz, Prot. Isk. Közlönyében 
(1876. A vasárnapi isteni intézmény. 
Genfi nagygyűlés a vasárnap ügyében, 
1878. A jún. 19. vasárnapügyi 14. nagy-
gyűlésismertetése); Joo István Prot. Heti-
lapjában (1879. A vasárnapügyet illető 
külföldi irodalmi mozzanatok, A vasár-
napot megszentelő helvét társaság kelet-
kezése, első működése és fejlődése, 1880. 
A vasárnap kérdése nálunk és a lordok 
házában, A vasárnap nyugalma és mog-
szentelése a társadalmi rend és jólét alap-
jai sat.); a nagyváradi lapokban is jelen-
tek meg czikkei (így A körorvosi intéz-
mény, melyben ennek felállítását sürgeti); 
a Szabadságban (A vasárnap és a mun-
kás osztályok.) — Munkái: 1 . Egy beszéd, 
mely által a nagyváradi ref. gyülekezet 
épülő templomában, a hallgatókat, a ne-

3 
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vezett templom építéséhez segédkezek 
nyújtására felszólítani igyekezett. 1845. 
jún. 1. Nagy-Várad. — 2. Halotti elmél-
kedés, melyet országunk boldogult fön-
séges nádorának, József cs. k. örökös 
főherczegnek végtisztességtétele megadá-
sakor, 1847. évi jan. 31. a n.-váradi ref. 
templomban tartott. U. ott. — 3. A tem-
plom megújítására indító két ok. U. ott. 
1866. — 4. Emlékirat a kis-marjai ref. 
egyháznak a városi pénztárból százado-
kon át nyert, de 1876. ápr. 9. részben 
beszüntetett, javadalmaztatásáról. U. ott, 
1876. (Külön nyomat a Révész Imre 
Figyelmezőjéből.) — 5. A vasárnap és 
a munkásviszonyok. Francziából ford. 
Debreczen, 1877. — Kéziratban : Prédi-
kácziók, eredetiek és német, franczia kút-
fők után Írottak ; A tudomány adatainak 
és a bibliai teremtésről szóló elbeszélé-
sek tanulságos egyeztetése... Börry után. 

Uj ,)/. Athenás 508. 1. — Debreczeni Prot. 
lap 1889. 271. 1. — Petrik B ib l iog r . 

Könyves Máté, szinész, ki félszázadnál 
tovább szolgálta a nemzeti színészetet, 
a legelső úttörők és a legelső igazgatók 
egyike ; hosszú éveken keresztül Kolozs-
várt lakott és mint szinpadőr kereste 
kenyerét. Daczára késő öregségének, ele-
ven és folytonosan vidám kedélyű volt. 
Még 1865 tavaszán egy vidéki kis társu-
lathoz csatlakozott, honnét gyalog ment 
Kolozsvárra s valószínűleg ismét gyalog 
Nagy-Váradra; de itt tartós egészsége 
fölmondta az engedelmességet és 1866. 
aug. meghalt. Temetését Follinusz társu-
lata eszközölte. — Munkái: 1. Magyar 
játékszini zsebkönyvecske. 1826. eszten-
dőre. Pozsony, 1825. — 2. Magyar játék-
szini zsebkönyvecske. Egy eredeti víg-
játékkal ezen nevezet alatt : Uj esztendei 
ajándék. Ajánlja. . . Komárom, év n. — 
3. Játékszini koszorú. Melyben a két 
magyarhon nemzeti színjátszó társaság 
eredeti környülállása, eddig való fennál-
lása ; a játékszín holléte, száma, épülése 
módja ; könyvtárának mennyisége, szerzők 

és fordítók nevei foglaltatnak. Szerkeszteté 
s kiadá . . . Pest, 1834. (2. kiadás. U. ott. 
1836.) — 4. Játékszini emlékkönyv, az 
1857. nyári évszakra. Minden színészetet 
kedvelő, s pártoló lelkes fiai és leányainak 
ajánlják Németi Mihály és . . . Debreczen. 
(K. Búcsúszó cz. költeményével.) •— Szín-
művei: Tréfa és valóság, vígj. 3. felv. 
Ziegler után németből (előadták Sár-Bo-
gárdon 1829. szept. 6., Váczott decz. 6.). 
Benkő szerint: Ki tudja mi haszna. 
Önkéntesek visszajövetele és Saal cz. 
színműveket is ő írta vagy fordította. 

Honművész 1834. 4. s z á m . — Sürgöny 186G. 
193. SZ. — Föv. Lapok 1866. 193. SZ. — Bayer 
József, A nemzeti játékszín története. Buda-
pest, 1887. Két kötet. — Petrik Bibliogr. — 
Ferenczi Zoltán, A kolozsvári színészet és 
szinház története. Kolozsvár. 1897. 

Könyves Tóth Kálmán, ev. ref. lelkész, 
'""Tóth Mihály ev. ref. lelkész és Med-

gyessy Eszter f ia ; szül. 1837. aug. 31. 
(szept. 8. kereszteltetett) Debreczenben; 
K. tanulmányait nagyrészt szülővárosá-
ban végezte. A szabadságharcz alatt a 
szatmári katonai intézetben volt. A világosi 
fegyverletétel után apja fogságra jutván 
(anyját már 9 éves korában vesztette el), 
ő és három testvére a rokonoknál találtak 
menedéket. Gymnasiumitanulmányai köz-
ben a német, franczia s angol nyelvet is 
elsajátítá. 1860-ban elvégezte a theologiát 
és egy évig Szepesmegyében időzött. 1861 
őszén az utrechti egyetemre iratkozott 
be ; két évet itten, felet Párisban, felet 
Londonban töltött. Hazatérte után 1868 
őszén kun-szentmiklósi lelkész lett, míg 
1866. Laczháza, 1883. Debreczen hívta 
meg papjául, hol 1884-ben a tiszántúli 
egyházkerület megválasztotta tanácsb író-
nak. — Az elbeszélő, ismeretterjesztő s 
egyházi irodalomban egyformán jelen-
tékeny munkásságot fejtett ki; 1867 óta 
majd minden fővárosi nevezetesebb lap-
nak, különösen az ifjúsági folyóiratoknak 
dolgozótársa volt; GarzóGyula BibliaiMa-
gyarázatainak főmunkatársa; azután szá-
mos czikket közöltek tőle a Vasárn. Újság 
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(1867 óta állandó munkatársa, K. T. K. jegy 
alatt is) s melléklapjai (Regénytár 1^-95. 
A tudós kisasszony kalandja, Világ-Kró-
nika, Képes Néplap), Magyarország és a 
Nagyvilág, Fővárosi Lapok, Képes Világ 
(1873), M. Bazár, Lányok Lapja, Hasznos 
Mulattató, Czelder Vasárnapja. Néptanítók 
Lapja, Prot. Pap, Prot. Egyh. és Isk. Lap 
(1876-tól), a Pesti Hirlap (1883. 77—80. 
sz. Harcz víz és tűz ellen, rajzok Kis-
Kun-Laczháza történetéből, 1884. 41. sz. 
A vén perselyes, 359. sz. A kis aranyosok 
életkép), a Képes Családi Lapok (1891., 
1893.) a Protestáns Képes Naptár (1887 
óta, elbeszélések, költemények), Téli Újság 
(1888. Özv. Hegyi Mihályné) s egyéb la-
pok, folyóiratok s évkönyvek. — Munkái: 
1. Miért maradok a prot. egyház hive? 
Pest, 1869. — 2. Siri beszéd özv. Acs 
Gergelvné felett. U. ott, 1869. — 3. „Rokkant 
honvédek menháza". Adakozásra buzdító 
egyházi beszéd. Debreczen, 1870. — 4. 
Az úr szolgájának szerelme. Egyházi 
beszéd. U. ott, 1871. (Emlékül kinyo-
matta a laczházi ev. ref. gyülekezet.) — 
5. Egyházi beszédek különféle alkalmakra. 
U. ott, 1871. — 6. A reformatio története 
Magyarországon. Népiskolák számára. 
Pest, 1872. — 7. Élet a siron tul. Szé-
kesfejérvár, 1875. (Sirbeszéd Kovács La-
jos, laczházi tanító-káplán sírjánál.) — 
8. A koporsónál. Közönséges és alkalmi 
halotti imák. Miskolcz, 1876. (2. jav. és 
bőv. kiadás. Bpest, 1889. Ism. Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 1876. 31. sz., 1888. 51. sz.) 
— 9. Takarékosság. Smiles után a hazai 
viszonyokhoz alkalmazta. Bpest, 1878. 
10. Önsegély élet- és jellemrajzokban. 
Smiles után hazai viszonyainkhoz alkal-
mazta. U. ott, 1879. (2. bőv. kiadás, 22 
a szövegbe nyomott képpel.) —11. Jellem. 
Smiles után a hazai viszonyokhoz alkal-
mazta. U. ott, 1880. — 12. A világlátók. 
Uti kalandok regényes rajzokban. Ifjúság 
számára. 10 képpel. U. ott, év n. (2. bőv. 
kiadás : Kik az egész földet körül utazták 
cz.) — 13. Futkározó hamis atyafi vagy a 

leálczázott baptista. Népszerű elmélkedés. 
Debreczen, 1880. (3. és 4. kiadás 1882.) 
— 14. A hit temploma. Egyházi beszé-
dek. C. II. Spurgeon nyomán. Budapest, 
1881—84. Három füzet. (I. 2. kiadás. U. 
ott, 1882. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1882. és 84.) — 16. Hazug próféta,k. 
Figyelmeztető szózat a protestáns magyar 
néphez. U. ott, 1882. — 15. A nazarénus 
Kósza Julis siralmai, vagyis: szerecsen-
mozsdatás. Két énekben. Zengi Malmos 
Gazda. U. ott. 1882. — 17. Az engedel-
mes feleség. Kecskemét, 1883. — 18. Az 
úr parancsára! Beköszöntő egyházi be-
széd. Debreczen, 1883. — 19. A tudo-
mány vértanúi. Tissandier Gaston után 
a hazai viszonyokhoz alkalmazva. 34 
eredeti fametszettel. Budapest, (1886.) — 
20. A munka bajnokai. Tissandier G. 
rendszere nyomán a hazai viszonyokhoz 
alkalmazta. Számos képpel. U. ott, (1887.) 
— 21. Utazás a betűk országában, A 
magyar nép és ifjúság számára. U. ott. 
1890. (Mulattató és hasznos olvasmányok 
a magyar nép számára 51.) — 22. Falusi 
történetek. Ugyanott, 1890. (Kis Nem-
zeti Muzeum 47., 48.) — 2 5. Baborczai 
Benczc. Ballada. U. ott, 1891. - 24. A 
gróf Degenfeld-család története. Debre-
czen, 1893. — 25. Az Ur házában. Imád-
ságok vasárnapokra, ünnepekre s külön-
féle alkalmakra. Bpest, 1896. — 26. Isten-
nek népe a magyar! Egyházi beszéd, 
melyet az ezredévi hálaadó istenitisztelet 
alkalmára írt s 1896. máj. 10. a debre-
czeni ref. nagytemplomban elmondott. 
Debreczen, 1896. — 27. Hálaadás a király 
ajándékáért. Imádság 1897. okt. 3. a debre-
czeni ev. ref. kistemplomban elmondta. 
1897. U. ott, — 28. Egy halálhírre. Tátra-
háza, 1897. aug. 13. (Egy lap, költemény.) 
— 30. Az ötvenedik évforduló. 1848— 
1898. mártius 15. Imádság, melyet 1898. 
márcz. 15. a nagytemplomban elmondott. 
U. ott, lö98. — 29. Az Urban munkál-
kodó asszonyok. Buzdító egyházi beszéd. 
Irta s 1898. jan. 28. a nagytemplomban 

3* 
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elmondta. U. ott, 1898. - Szerkesztette 
az Orgona virágok az 1887. jún. 5-én 
tartott népünnepély emlékére. Debreczen, 
1887. cz. füzetet (gróf Bethlen Mikó Rózá-
val együtt) és Kalászok az életnek Kenye-
réhez cz. egyházi folyóiratot Pap Károly-
lyal 1892-től 1894-ig Budapesten. 

Vasárnapi Vjság 1879. 11. SZ. a r c z k . — Uj 
M. Athenás 240. , 510. l a p . — Petrik K ö n y v é -
szete. — 1H. Könyvészet 1886—87., 1890.. 1896. 
— Téli Vjság 1888. 1. SZ. a r c z k . — Prot. Ké-
pes Naptár 1888. arczk. — Kiszlingstein Köny-
v é s z e t e . — Debreczeni Ellenőr 1895. 29. SZ. — 
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára II. 
291. 1. 

Könyves Tóth Mihály, ev. ref. lelkész, 
szül. 1809. nov. 30. Debreczenben (Bihar-
megye); iskoláit, a német nyelv kedvéért 
Kassán töltött rövid időn kívül, szülőváro-
sában végezte, hol azután a collegium-
ban köztanító volt. Félévig tartó külföldi 
útjából hazatérve, 1836. máj. káplán, nov. 
12. pedig lelkész lett Debreczenben. A 
szabadságharcz alatt mint buzdító szónok 
szavaival lelkesítette az ifjakat, de ott volt 
az aradi táborozásban is. Hazafias beszé-
dei miatt 1849. aug. 7. elfogták és nov. 
30. kötél általi halálra ítélték; ítéletét azon-
ban 20 évi várfogságra módosították. Fog-
ságából 1856. ápr. 6. kiszabadult ugyan, 
de lelkészi és tanári állást tilos volt el-
foglalnia s ennélfogva előbb mint a deb-
reczeni főiskola és egyházközség szám-
vevője, 1859 tavaszától mint a püspöki 
iroda vezetője működött. 1863. karczagi 
leikészszé s még ez évben heves-nagykun-
sági esperessé választották, míg 1871. júl. 
újra Debreczenbe ment lelkésznek. Több-
ször volt konventi tag és rövid ideig 
egyházkerületi tanácsbiró. 1886-ban ülték 
meg ötven éves lelkészi jubileumát. Jeles 
szónok és erélyes egyházkormányzó volt. 
Meghalt 1895. febr. 4. Debreczenben. — 
Latin és magyar költeménye a Carmina 
Joseplio e com. Teleki (Debrecini, 1828.), 
a Pallas Debrecina (u. ott, 1828.), Car-
mina honoribus Joannis Rétsey (u. ott, 
1829.) és a Lant (u. ott, 1832—34.) cz. 

munkákban; czikkei az Athenaeumban 
(1841. Realismus, Moses kora, A thugok 
ismertetése), a Pesti Naplóban (1856. 363 
—367. sz. Machiavelliről Macaulay néze-
tei), az Egyházi könyvtárban (1858. Az 
apostoli kor története és jelleme, Az apos-
toli korszak vértanúi, A keresztyén egyház 
élete a három első században), a Hölgy-
futárban (1860. Lord Byronról, Macaulay 
után angolból), a Debreczeni Emlényben 
(1860. Néhány szó lord Byronról), aSáros-
pataki Füzetekben (IV. 1860. Milton, Ma-
caulay által jellemezve, V. 1861. A nagy 
filozóf Verulami Bacon, Macaulay által 
jellemezve), a Csokonai Albumban (1861. 
Angol nemzeti dal, angolból); egyházi 
beszédei az Egyházi beszédek. (Pest. 1841.) 
és Fördős, Papi doldozatok gyászesetekre 
(XI., XIII. Kecskemét, 1864., 1867.) cz. 
gyűjteményekben.— Munkái: 1. Az éle-
tében és halálában mind magára, mind 
gyermekeire nézve Istenben bizó keresz-
tyén asszony erkölcsi képe, lerajzolva 
egy halotti elmélkedésben, melyet néhai 
Németujfalusi Simonffi Eszter asszonynak 
. . . Kis Orbán István ur hitvesének utósó 
tisztességtételére készített s a debreczeni 
h. v. kis templomban 1837. február 17. 
elmondott. Debreczen, 1837. — 2. A kö-
zönséges tanító erkölcsi szempontból te-
kintve világi életében s tanítványai közi. 
Halotti elmélkedés, melyet Madarász Dob-
rossy János rfrnak utolsó tisztességére 
készített és 1839. ápr. 27. elmondott. II. 
ott, 1839. — 3. Emlékbeszéd nemes Mis-
kolczy István hideg tetemei felett. Tar-
totta Micskén 1841. őszelő 15. U. ott, 1841. 

- 4. Gyászemlék, melyet dicső emléke-
zetű József es. k. íoherczeg Magyarország 
félszázados nádora ő fenségének a losonczi 
helv. hi tv. ev. gyülekezet részéről 1847. 
febr. 21. tartott végtisztelete szomorú 
ünnepén állita. Pest, 1847. — 5. Ünnepi 
és vasárnapi beszédek. U. otl. 185i. — 6. 
A női lelkület vallásos ihletettségtől át-
hatva. Néhai Lipcsey Mária, tek. Lipcsey 
Gáborné asszony gyásztisztessége alkal-
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mával készített és elmondott 1864. febr. 
26. Debreczen, 1864. — 7. A keresztyén 
vallás vigasztalása a koporsó mellett. 
Halotti elmélkedés Kenéz Mihály teme-
tése alkalmával. Pest, 1864. — Levele 
Tompa Mihályhoz, Karczag. 1868. t'ebr. 
28. (Ország Világ 1892. 82. sz.) 

M. Hirlap 1849. 24. sz. (Haditörvényszéki 
Í télet) . — Fővárosi Lapok 1871. 68. Sz. (Höke 
Lajos), 1881. 147. sz. (Hiador). — Vasárnapi 
Újság 1871. ,M. szám, arczk., 1886. 47. sz. 
arczk., 1895. 6. sz. (Nekr.) — Vj Hl. Aihenás 
242. 1. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1886. 46.. 47. s z . ( J u -
b i l e u m a ) . — Budapesti Hirlap 1886. 316. SZ., 
1895. 35. SZ. — Könyves Tóth Kálmán. A z a 
régi palást. (K. Tóth Mihály 1886-ban tar-
tot t ötvenéves lelkészi jubileumára. Költ.) 
— Catalogus Bibi. Joann. Card. Simor. Stri-
g o n i i , 1887. 753. h . — Prot. Képes Naptár 
1888. arczk. —Debreczen 1895. 25. sz. (Vissza-
emlékezések K. Tóth Kálmántól). — Debre-
czeni Ellenőr 1895. 29. s z á m . — Zoványi Jenő, 
Theologiai Ismeretek Tára II. 292. 1. és 
gyászjelentés. 

Könyves Tóth Mihály, okleveles mér-
nök, előbbinek fia. szül. 1339. ápr. 9. 
Debreczenben;.középiskoláit a debreczeni 
ev. ref. collegiumban 1857-ben végezte; 
1857—59-ben a bécsi polytechnicum hall-
gatója volt. 1859—65. a cs. kir. genie-csa-
patnál szolgáll Veronában és Kremsben; 
mint hadnagy részt vett az 1859. olasz had-
járatban. 1865- 67. ismétabécsi polytech-
nieumban folytatta tanulmányait. 1867. 
aug. 10. a m. kir. közmunka- és közlekedési 
minisztériumban mérnök-gyakornoknak 
neveztetett ki. 1870-tőt az osztrák éjszaki 
vasúttársaságnál, különösen 1872-ben a 
kriváni tunnel építésénél működött. 1871. 
júl. 26. a magyar közmunka- és közle-
kedési minisztériumnál első osztályú mér-
nökké nevezték ki. 1875-ben saját kérel-
mére a kormányszolgálat alól fölmentetett . 
1877 óta magán mérnök és vállalkozó. 
A m. mérnök- és építész-egylet alapító, 
a kir. m. természettudom, társaság és 
az osztrák Ingenieur u. Architecten-Verein 
örökítő tagja. — Tracirozási munkái: 
vasutak Debreczen-Nánás, Debreczen-Szé-

kelyhid, Szabadka-Ó-Becse, Gyanafalva-
Muraszombat, Szatmár-Fehérgyarmat, Ri-
maszombat-Poítár ; vízszabályozás : Drá-
vaszabályozás Zákány-Barcstelep (Spur 
István mérnökkel); építési munkái : 1894 
—1895. Budapest részére a vízmű I. 
része rákos palota-szigeti szívókutjai és 
500 m. hosszú beton alagcsatorna a Duna 
alatt; 1897—99. a káposztás-megyeri 
részen a balparton 7, a szent-endrei 
szigeten 10 szívó-kút és egy 720 m. 
hosszú beton alapcsatorna a Duna alatt 
(Wünsch Róbert társával sat.) — Mun-
kái: 1. Az alagutakról általában, az 
alagutf'alazat eltorzításának okairól és 
egy új duczolási rendszer ismertetése. 
Bpest, 1875. Három rajzlappal. (Felol-
vasás. Különnyomat a M. Mérnök- és 
Epitész-Egylet Közlönyéből.) — 2. Der 
Neubau des eingestürzten X. Ringes im 
Tunnel zu Csortanovce. Linie Budapest-
Semlin der Ung. Staatsbahnen. Wien, 
1884. Négy tábla rajzzal. (Technische 
Vorträge und Abhandlungen III.) — 3. 
Előterjesztése Szabadka sz. kir. város 
tekintetes tanácsához . . . a város három-
szögös felvétele, lejtmérése, utcza-szabá-
lvozása és csatorna-tervezése ügyében. 
Szabadka, 1885. Egy vázlatrajzzal. — 4. 
Az aldunai zuhatagok víz alatti szik-
láinak robbantása. Bpest. 1891. Négy 
tábla rajzzal. (Felolvasás. Különny. a M. 
Mérnök- és Épitész-Egylet. Közlönyéből. 
Németül: Bécs, 1891.) 

Önéletrajzi adatok. 

Köpe János (ujfalusi), ág. ev. lelkész, 
született 1807. szepl. Barcza-Ujfaluban 
(Brassóm.), hol atyja lelkész volt; isko-
láit a brassói ev. szász gymnasiumban 
kezdette, a soproni lyceumban folytatta 
s a bécsi theologián végezte; honnét 
1830-ban tért haza. 183ö-ig nevelőskö-
dött két előkelő nemes székely család-
nál és 1837-ben a brassói ág. ev. szász 
consistorium által mint első magyar nyelv-
tanár alkalmaztatott a polgári iskolában 
és a gymnasiumban 200 pengő forint 
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évi fizetéssel, mely akkor nagy összeg 
volt a szász tanárokéhoz képest, kik 
75 forinttal kezdték első működésüket. 
1838-ban alapította az Erdélyi Hírlapot; 
azonban az előlizetési pénzek alig fedez-
ték a nyomtatási költségeket. 1838 végén 
szemfájás és betegeskedése miatt vissza-
lépett a szerkesztéstől. 1849. decz. 21. 
édes atyja helyébe választá a barcza-
ujfalusi egyházközség lelkészének. Sok 
évig volt a barczasági magyar tanítótes-
tület elnöke s a barczasági ág. ev. con-
sistoriumnak tagja. 1875-ben nyugalomba 
lépett. Meghalt 1876. deczember 19-én 
Brassóban. — Munkája: Aranygyártó 
falu. Ford. (Zschokke Henrik után). 
Brassó, 1845. (Polgári és pórkönyvtár. 
Erkölcsi népnevelést és anyagi jólé-
tet eszközlő irományok 1.) — Szer-
kesztette az Erdélyi Hirlap politikai 
s vegyes tartalmú hetilapot és mellék-
lapját. a Mulattató kellemes és hasznos 
időtöltésre rendelt folyóiratot 1838-ban 
Brassóban (mind a kettőt egész éven át). 
— Levele Toldv Ferenczhez, Brassó, 1838. 
jan. 18. (melyben cserepéldányban kéri 
az Athenaeumot és Figyelmezőt, többi 
közt ezen szavakkal «csak egyezség, köz-
értelem segítheti elő a nemzeti ügyeket» 
Pesti Hirlap 1883. 188. sz.) 

Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Kron-
stadt, 1886. 96., 161. 1. — Petrik Bibliogr. II . 
125., I I I . 892. 1. és fiának Köpe Sándornak 
szives közlése. 

Köpeczi Bálint (köpeczi), orvosdoktor 
és ev. ref. tanár; erdélyi származású, a 
sárospataki akadémikusok közé 1656-ban 
iratkozott be ; az iskolából Piszkára vite-
tett iskolamesternek. 1662-ben külországi 
akadémiákra indult; először Londont, 
1664. jan. 12-től Franekerát, majd Lei-
dent látogatta meg, hol a hittan mellett 
az orvostudományt is hallgatta s orvos-
doktori czímet nyert. Visszatérte után 
miskolczi lelkész lett; 1665-ben pedig 
Sárospatakra hivatott harmadik tanár-
nak, a zsidó s görög nyelvet tanította ; 

de már 1668-ban lemondott állásáról. 
— Munkái: 1. Disputatio Theologica 
Prima. Ideae Institutionum Theologicarum, 
Qvam . . . Sub Praesidio . . . Johannis 
Hoornbeek . . . Publice ventilandam pro-
ponit. Lugduni-Batavorum, 1664. — 2. 
Disputatio Theologica De Pugna Spiri-
tuali Secunda. Qvam, . . . Sub Praesidio 
. . . Johannis Hoornbeek . . . Publici 
ventilând um proponit . . . Ad diem 21. 
Maji . . . U. ott, 1664. — 3. Disputatio 
Theologica De Ecclesia, Qvam . . . Sub 
Praesidio . . . Johannis Hoornbeek . . . 
Publice ventilandam proponit . . . Ad 
diem 17. Julii, . . . U. ott, 1664. — 4. 
Disputatio Theologica Inauguralis. De 
Locis aliquot Theologicis. Qvam, . . . 
Sub Praesidio Divini Nominis . . . Publico 
examini subjicit . . . Ad diem 4. Sept. 
U. ott., 1664.— Üdvözlő verset í r t : Jász-
berényi Pál, Examen Doctrinae Ariano-
Socinianae (London, 1662) és A New 
Torch (u. ott, 1664.) cz. munkáiban; úgy-
szintén a Disputatio Theologica de pugna 
spirituali (Lugduni Batav., 1664.) czímű 
műben. 

Szirmay, C o m . Z e m p l i n 216. 1 . — Történelmi 
Tár 1886. 795. 1. — Sárospataki Lapok 1889. 
48. SZ. (László János). — Siabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III . 1. rész 693., 694. 1. 

Köpeczy Imre. — Költeménye: Károlyi 
József gróf fiának Istvánnak születésére. 
Peerben, Szent-Iván-hava 4. 1798. (M. 
Kurir 1798. II. Toldalékában.) 

Köpeczi János (köpeczi), bölcseleti és 
orvosdoktor, erdélyi származású, a sá-
rospataki s gyulafehérvári iskolákban 
tanult és 1665. márcz. 9. a franekerai 
egyetemre iratkozott be ; 1666-ban Lei-
denben folytatta tanulmányait, a hol 
egyéb tudományok mellett az orvosiakat 
is elsajátítván, orvosdoktorrá lett. Hazá-
jába visszatérve, egy ideig a sárospataki 
iskolában volt tanár; azután Apafi Mihály 
fejedelem udvari orvosa lett, kinek díj-
levele szerint (mely az erdélyi muzeum-
egylet kézirattárában van) működése 1673. 
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máj. IB. kezdődött és évi iizetése 200 
írt, búzája 80 köböl, ruházatjára tíz sing 
gránátposztó, egy rókahát bőr bélés két 
évre, három pár csizma, bor 80 urna 
(ä 10 liter), verő disznaja kettő, mikor 
az udvarnál volt, ebédje, vacsorája kijárt; 
évenként 200 tyúkja, kétszáz káposztafő, 
olvasztott fagygyú 36 font, «gyertyát nem 
adok, egy köböl köles, három véka árpa-
kása p. a., halat mikor vagyon napjában 
egyszer, nekünk sem lévén mindenkor 
egyaránt», abrakpénz egy évre 6 frt, fa té-
len egy hétre két, nyárra egy szekérrel. — 
Munkái: 1. Dispvtatio Philosophica De 
Cometis. Qvam . . . Sub Praesidio . . . 
Johannis de R a e i . . . Publice ventilandam 
proponit •. . . Auth. R. Ad diem 22., 23. 
J un . . . . Lugduni Batavorum, 1666. — 2. 
Disputatio Medica Inauguralis. Continens 
Positiones varias per universam Medici-
nám. Qvam, Praeside . . . Johannis Cocceji 
. . . Publico examini subjici t . . . Die 16. 
J u l i i . . . U. ott, 1668. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogra-
phia III. 178. 1. — Történelmi Tár 1886. 795. 
1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 
1. rész 725., 757. 1. 

Köpeczi János (köpeczi), ev. ref. lel-
kész, kit a deési ev. ref. egyház Deáki 
Fülöp József ajánlatára 1718-ban válasz-
tott meg papjának. 1743-ban esperes lett, 
már előbb egyházkerületi jegyző volt. 
Meghalt 1748. okt. 2. Deésen. Egyháza 
nagy ünnepélvlyel temettette el s a teme-
tésére jöttek elfogadására nagy mennyi-
ségű gabonát és más élelmi szereket aján-
dékozott. sírja fölé pedig díszes sírkövet 
tétetett, melyen latin hexameterek dicsői-
tik az elhunytat. —Munkái : 1. Orvosol-
hatatlan gonosz. Az-az oly szomorú ha-
lotti elmélkedés, melyet a néhai Korda 
Borbála asszony . . . temettetése alkalma-
tosságával . . . elmondott 1728. Kolozsvár. 
(Hunyadi Ferencz és Turkovits Ferencz 
beszédeivel együtt.) — 2. Istennel járó 
Nőé. Az-az: Oly szomorú halotti prédi-
káczió, melyben a mostani emberek kö-

zött, példás tökélletességével emlékezetes 
férj fiúnak, néhai Nagy Yáradi Váradi Zsig-
mond uramnak, szép kegyességéről, Isten 
s emberek között való szent és nyájas 
conversatiójáról, 1730. eszt. . . . a temetés-
nek alkalmatosságával, Deésen szólott. . . 
U. ott, 1730. — 3. Halotti prédikáczió 
Bethlen Julia . . . Wass Lászlóné felett. U. 
ott, 1731. — 4. Szomorú halotti prédi-
katio. Melyet, a néhai. . . Borbereki Alvintzi 
Kristína assszonynak, t. n. Vir-Sz.-Györgyi 
Makrai Ferencz . . . házas-társának, hideg 
tetemeinek tisztességes földbe való taka-
rításának alkalmatosságával, 1733. böjt-
más havának 1. napján tött . . . U. ott, 
1733. — 5. Szomorú halotti prédikatio. 
Melyet... Vitéz György... fiideg tetemeinek 
földben való takaríttatásának alkalmatos-
ságával, 1733. eszt. .. tött.U. ott, 1734. (Má-
sok beszédeivel együtt.) — 6. Halotti pré-
dikatio b. Wesselényi István özvegye gróf 
Bánffi Kata. . . felett. U. ott, 1734. — 7. 
Egygyé lett szív, melyről b. Wesselényi 
Zsuzsanna széki gr. Teleki Ádám hitvesé-
nek pompás eltemettetésének alkalmatos-
ságával szólott. U. ott, 1739. — 8. Ama há-
rom igazak között cz. és fedhetetlen életével 
a ker. világ előtt a holdnak jártáig fényes-
kedő sz. Dániel. Az az oly szomorú ha-
lotti predikaczió, melyet czegei Vass 
Dániel temettetésének alkalmával tött.U. 
ott, 1741. 

M. Könyv-Szemle 1881. 326. 1. — Kádár Jó-
zsef, A deési ev. ref. egyház-község törté-
nete. Deés, 1882. 171., 172. 1. — Catalogus 
Bibliothecae Joannis Card. Simor. Strigonii, 
1887. 754. 1. — Petrik B ib l i og r . I . 504., I I . 
187., 487. 1. 

Köpeczi Bócz József, városi rendőr 
főkapitány, Köpeczi Mihály földbirtokos 
és bibarczfalvi Bertalan Borbála fia, szül. 
1862. jan. 29. Köpeczen (Háromszékm.); 
tanulmányait Székely-Udvarhelyt az ev. 
ref. collegiumban végezte ; a 80-as évek 
elején a budai polgári tanárképzőt láto-
gatta. honnét III-ad éves korában Bécsbe 
ment, hogy a szobrászat- és rajzban 
tovább képezze magát . 1886-ban a nemzeti 
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tornacsarnokban megszerezte a torna-
tanári oklevelet. 1887-ben a lovassági 
népfelkelői tanfolyamot látogatta, honnét 
a vizsgák előtt pár nappal, súlyos be-
tegsége miatt, kimaradt; ugyanazon év 
aug. Berlinbe ment a paedagogiai tor-
nászat elsajátítása végett. 1888-ban a 
Fekete József-féle budapesti nyilvános 
tan- és nevelőintézetben tanította a rajzot, 
tornát, szépírást és számtant; év végével 
tanulmányútra Párisba ment, a hol 14 
hónapig volt; Munkácsy Mihály aján-
latára bejutott a szobrászati akadémia 
tanárának műtermébe, hol hét hónapig 
napi 12 franc fizetés mellett foglalkozott; 
(közben öt hónapot töltött Londonban). 
Párisból hazajövetele alkalmával, tekin-
tettel nagy mennyiségű skizzei-, jegyzetei 
s illustrált lapjaira, a német Avricourtnál, 
a honnét Strassburgba igyekezett, el-
fogták. (A Times és utána az Egyetértés 
és egyéb hazai lapok közölték akkor 
ezen elfogatását.) 1891-től fővárosi rendőr-
tisztviselő volt. 1896. márcz. 15. óta Kézdi-
Vásárhely rendőr-főkapitánya. — Czikkei, 
köll emén vei akövetkező hírlapokban jelen-
tek meg: Kassai Szemle, Tata-Tóvárosi Hír-
adó, Szatmár. Nemzeti Hirlap, Újpesti Köz-
löny. Rábavidék, győri Független Újság, Va-
sárnapi Szünet, Mosonymegyei Lapok, 
Újpesti Hirlap, Aranyosvidék és a Vidéki 
költők Albuma (Kassa, 1896.) — Mun-
kája : Útmutató a §§§ tömkelegében. 
Kézdi-Vásárhely, 1899. (Közigazgatási 
munka.)— Kéziratban; Hamis kártyások 
múltja, jelene és jövője, Bűnügyi nyo-
mozat Londonban, Egy rejtélyes eset l 'á-
risban, A katakombák. 

Önéletrajzi adatok. 

Köpeczi Kelemen Mihály, ev. ref. fő-
iskolai igazgató, 1702-ben ment a nagy-
enyedi Bethlen-collegiumba; 1709-ben a 
Bánfíi Zsigmond alumniáján volt és 1710. 
osztálytanító. 1711-ben külföldi egyetemre 
ment ifj. Pápai Páriz Ferenczczel és azon 
év okt. 14-től 171 B-ig Frankfurtban tanult 
1781. ápr. 24. a franekerai egyetemre 

iratkozott be. 1715. jan. 23. hívta meg 
a marosvásárhelyi egyházi tanács iskola-
rectornak, hol 1718. ápr. 30-ig tanár-
kodott. Meghalt 1719-ben pestisben. 
Munkája: Summa theologiae superna-
turalis Pars IX. Quamrespondens defendit 
praeside Ruardo Andala . . . 1714. febr. 
28. (Ruardi Andala, Summa Theologiae 
Supernaturalis . . . Franequerae, 1716.) 

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. 1S84— 
1898. 61., 177., 494., 497., 516. 1. névaláírásá-
v a l . — Történelmi Tár 1887. 198. 1. 

Köpeczi B(edos) Sámuel, ev. ref. lel-
kész Szász-Bonyhán (Kis-Küküllőm.); a 
nagyenyedi collegiumból ment a franekerai 
egyetemre, hol 1771. szept. 18. iratkozott 
be. — Munkája: Dissertatio philologico-
theologica, ad illustrandum ritum super-
stitiosum, qui perstringitur Ezech. 8: 17.; 
&noraen symbolicum, quod Egypto tribui-
tur Jesaiael8:1. PraesideSam. ffenr. Man-
ger examini subjicit. Franequerae, 1772. 

Benkö, Transsilvania. Vindobonae, 1778. 
I I . 486. 1. — Történelmi Tár 1887. 20G. 1. 

Köpesdy Sándor, főgymnasiumi igaz-
gató, született 1840. deczenrber 10-én 
Kun-Félegyházán; a gymnasium két alsó 
osztályát szülővárosában, a többit a buda-
pesti kegyesrendiek nél végezte; a pesti 
egyetemen bölcseleti hallgató voll negyed-
fél évig. 1864 nov.-től a bpesti kir. kath. 
főgymnasiumnál, utóbb a II. kerületi fő-
reáliskolánál mint póttanár működött. 
1865. febr. 22. a bajai főgymnasiumhoz 
a magyar irodalom és történelem helyet-
tes tanárává neveztetett ki. 1867. jún. 2. 
a latin és görög nyelvből és irodalomból 
tett vizsgálat után magyar és német elő-
adási nyelvre képesíti etet t. Baján töltött 
kilenczedfélévi működése után a közok-
tatási kormány a budapesti kir. kath. 
főgymnasiumhoz helyezte át. 1881-től a 
budapesti VII. kerületi m. kir. állami 
gymnasium igazgatója volt és jelenleg 
az V. kerületi állami főgymnasiumban 
működik mint igazgató-tanár. Kitűnt a 
tanítás szemléltető eszközeinek gyűjtésé-
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ben, sőt ilyen eszközöket maga is ké-
szített ; az iskolai turistaságnak egyik 
úttörője, mint ilyen tanítványaival ha-
zánkban és Olaszországban több utazást 
tett. — Czikkei a Riedl Szende szerk. 
Kritikai Lapokban. (1863. könvvism.), a 
Heti Szemlében (1870. Az írás eredete 
és fejlődéséről), a bajai gymnasium Érte-
sítőjében (1870. Az olympi istencsalád 
alakulásai), az Országos Tanáregylet Köz-
lönyének (1873—74. szerkesztője volt, ké-
sőbb is munkatársa, 1886. Magunkról 
magunknak, a latin és görög classi-
cusok kiadásainak használatáról), a buda-
pesti V. kerületi kir. kath. főgymnasium 
Értesítőjében (1874. M. Tullius Cicero 
és levelei); a budapesti VII. kerületi 
állami főgymnasium Értesítőjében (1882. 
Az iskola alapításának és első éves 
történetének vázlata); az Egyet. Philol. 
Közlönybe és más lapokba (Középpárt, 
Nemzeti Hirlap, 1848, A Hon, Ellenőr, 
Nemzetstb.) írt tanügyi és ismeretterjesztő 
czikket; a M. Nyelvtörténeti Szótárnak 
is munkatársa volt. — Munkái : L A 
görög irodalom története. Pest, 1873. 
(Ism. Uj M. Sión.) — 2. M. T. Cicero 
válogatott levelei. Magyarázta. Budapest, 
1874. (4. jav. kiadás. Bpest, 1896. Görög 
és latin remekírók gyűjteménye 35.) — 
3. M. T. Cicero hét beszédje : Pro Sexto 
Boscio Amerino és De imperio Cn. Pom-
pei. Magyarázta. U. ott, 1875. (Ujabb ki-
adása 1899 ugyanott Pro Archia poeta 
czímű beszéddel megtoldva.) — 4. Ma-
gyar-latin és latin-magyar kézi szótár. 
U. ott, 1881—82. Két rész. (Holub Má-
tyással együtt. I. 2. kiadás. II. 3. jav. k. 
U. ott, 1894. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1895.) — 5. M. Tullii Ciceronis in L. 
Sergium Catilinam oration es quatuor. 
Magyarázta. U. ott, 1882. (Jeles írók is-
kolai Tára XVIII.) — 6. Tanügyünk és a 
középiskolai Törvényjavaslat. U. ott, 1882. 
— 1. M. Tullii Ciceronis De Officiis 
libri tres. Magyarázta, U. ott, 1887. (Gö-
rög és latin classicusok gyűjteménye.) — 

8. Praeparatio Cicero beszédjeihezCatilina 
ellen. L füzet. Cat. I. II. 1—6. fej. U. ott, 
1891. (Latin Praeparatiók XI.) — 9. A 
görög irodalomtörténet synchronistikus 
táblája. U. ott, 1898. — Szerkesztette a 
Kritikai Szemlét 1878-ban Budapesten, 
melyből azonban csak három füzet jelent 
meg, és a Középiskolai könyvek Tára 
1891—93. 

Figyelő I V . 319. 1. — A budapesti kath. fő-
gymnasium Értesítője 1883. 11. 1. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — Egyet. Philol. Közlöny 1887. 
114. 1. — M. Könyvészet 1887., 1891., 1893— 
1894., 1896—97. — Kiszlingstetn Könyvészete 
és önéletrajzi adatok. 

Köpf János, orvosdoktor, szül. 1817-
ben Kis-Jenőn (Aradm.); Aradmegye fő-
orvosa, Arad iskolaszéki elnöke. Meghalt 
1887. jan. 28. Aradon. — Munkája: A 
jó édes anya, vagy miként kell a kisdedet 
okosan ápolni ? Orvostudori értekezés. 
Pest, 1844. (Latin czímmel is.) 

Rupp, Beszéd 164. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete és gyászjelentés. 

Köppl Ferencz, kir. r. kath. tanító-
képzőintézeti zenetanár, szül. 1852. márcz. 
10. Győrött; a győri tanítóképzőben vé-
gezte tanulmányait; a zenei pályát vá-
lasztotta. az orgonában és összhangzattan-
ban Nemesovics, a hegedűben Dout Jakab 
voltak tanárai. Több évig működött a 
győri szinházi zenekarban, később ott 
zenekar-igazgató, majd a székesegyház-
ban karénekes és tíz évig karmestere volt 
a győri zene-egyletnek. 1889 óta a kir. 
kath. tanítóképzőben zenetanár és másfél 
éve a benczések főgymnasiumában ének-
tanár ; egyszersmind a rend székesegy-
házában orgonista, — Munkái: 1. A 
római katholikus főbb szertartásait tar-
talmazó kántorkönyv, kántortanítók ré-
szére, különös tekintettel a római katho-
likus tanítóképző-ifjúság részére. Győr, 
1896. — 2. Orgonaiskola a négy évfolyamú 
tanító- és kántorképző intézetek részére. 
U. ott, 1898. 

Önéletrajzi adatok. 

Körber Fülöp, cs. kir. ezredes, szül. 
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1812. decz. 26. Budán; a bécs-ujhelyi 
katonai intézetben nevelték, honnét 1832. 
okt. mint hadnagy belépett a 33. számú 
gyalog-ezredbe; 1835. főhadnagy lett a 
11. sz. ezredben, 1840. jan. százados a 
13. sz., 1848. őrnagy a 25. sz., 1852. ápr. 
27. alezredes a 27. sz. és 1856. nov. 15. 
ugyanott ezredessé lépetették elő. 1849-
ben a bécs-ujhelyi akadémián a hadtu-
domány és hadtörténet tanára volt; 1852. 
aug. a keleti akadémia igazgatója lett. 
Tagja volt a bergamoi s velcnczei Athe-
neenek, a paduai tudom, akadémiának; 
Belgium, Parma s Törökország rendjelek-
kel kitüntették. 1861. máj. nyugalomba 
vonult. Meghalt 1861. júl. 18. Kierling-
ben Bécs mellett. — A milanói Echoba 
történelmi, földrajzi s nemzetgazdászati 
czikkeket í r t ; költeményei vannak a pesti 
Irisben (1843—46) és később czikkei a 
Hirtenfeld Militär Zeitungjában K. jegy 
alatt. — Munkái: 1. Bilder aus der Lom-
bardei. Gesammelt in den Jahren 1834 
und 1835. Wien, 1836. — 2. Zerstreute 
Blüthen, Novellen und Schilderungen, 
nebst ausgewählten Fragmenten aus Mel-
chior Gioja's Schriften. U. ott, 1837. — 
3. Taschenbuch des Militär Geschäftsstyls 
für k. k. Militärs Im Geiste der neueren 
Zeit. verfasst. Ugyanott, 1838. — 4. Die 
militärischen Briefe im untergeordneten 
und gleichstehenden Rangverhältnisse. 
U. ott, 1840. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XII. 236. 1. 

Kőrész Kelemen, ferenezrendi áldozó-
pap, (családi nevén Christ), született 
1821. szeptember 7-én Nagyszombat-
ban. 1840-ben a szent Ferencz-rendbe 
lépett és tanulmányait Pesten végezte. 
1844-ben történt fölszenteltetése után több 
helyen működött mint tanár s hitszónok 
és végre könyvtárnok lett Szent-László-
egyházán. Meghalt 1891. nov. 10. Eszter-
gomban. —• Szentbeszédei vannak aGaray 
Alajos M. Egyházi Szónok cz. folyóiratá-
ban (1861—83.). Munkatársa voll a M. 
Egyházi Szónok, Szabad Egyház, Egyházi 

Lapok (1867—1868. A Királyhágón túl, 
1868—1869. Csik-Somlyó), Havi Szemle 
(1869. Az egyházi szónoklatról), a M. 
Nyelvőr (1872. Szabadjon, 1873—74. A 
szenvedő igealak, A magyar nyelv az 
egyházi szószéken, Népetimológia, 1882. 
Szabad), Közoktatás (1886. 0 - és új ma-
gyarság, Ikes igeragozás, Nyelvkontá-
rok, Szókölcsönzés, Magyar szó-e a keresz-
tény ? A da-, de-háború, 1888. Mi a töröl 
metszett magyarság? Szómagyarosítás, A 
betűk egyszerűsítése, Valami magyar he-
lyesirás-féle), a Kath. Reform cz. folyó-
iratoknak és az Esztergomnak. -— Munkái: 
1. Krisztus követése. Egyházi beszédekben. 
Pest, 1857. — 2. Mária tisztelete. Egy-
házi beszédben. U. ott, 1858. — 3. Nyel-
vészeti tanulmányok a szakj elekről. U. ott, 
1859. — 4. Nyelvészeti tanulmányok a 
mondatkötésről. U. ott, 1860. — 5. Böl-
cseleti tanulmányok. A természet rend-
szere. U. ott, 1861. — 6. Szent kereszt-
úti intések. Esztergom, 1868. — 7. Három 
szent beszéd az imádságról, melyet kereszt-
járás alkalmával mondott. U. ott, 1868. 
— 8. A takarékosságról. Ugyanott., 1868. 
(Népiratok 4.) 

Pauer, Joannes, História Dioecesis Alba-
Regalensis. Albae-Regia.e, 1877. 513. 1. — 
Petrik KÖnyvésze te és Bib l iogr . — Zelliger 
Alajos, Esztergomvármegyei irók. Budapest, 
1888. 102. 1. — Nemzet 1891. 313. szám. — 
Érsekújvár és Vidéke 1891. 47. Sz. 

Körmendy Camill Antal, bölcseleti 
doktor, szent Benedekrendi áldozópap és 
tanár, szül. 1803. márcz. 31. Pápán 
(Veszprémm.); 1819. okt. 15. lépett a 
rendbe s 1826. márcz. 23. ünnepélyes 
fogadalmat tet t ; Pannonhalmán végezte 
a theologiát és 1827. aug. 26. misés-
pappá szenteltetett fel. 1829. jan. 26-tól 
a pozsonyi akadémián hitoktató és hit-
szónok, 1832. jún. 19-től a bölcselet 
tanára volt; ugyanő helyettesítette az 
1837—38 tanév második és az 1839—40. 
első felében a magyar nyelv és irodalom 
tanárát. 1838. máj. 15-től prosenior, 1839. 
ápr. 17-től senior ; az 1844—45. és 1849-
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1850. tanévekben a bölcseleti kar ideig-
lenes prodirectora. 1850—64-ig Pannon-
halmán bölcseleti tanár, 1864—70. pedig 
apát-helyettes a lelkiekben. Meghalt ugyan-
ott 1870. márcz. 16. — Czikkei a Felső-
magyarországi Minervában (1831. Szeretet 
és barátság, Eszmélkedés a világról, 1832. 
Eszmélkedés a boldogságról, Ész és philo-
sophia, 1834. Értelmi érzelem, Esz és 
szív, 1835. Mi gyönyörködtet ?, Némely 
izlési és lélektani tünemények, 1836. 
Ember és állat.) 

Philosophiai Pályamunkák. P e s t , 1835. I . 139. 

]. — Scriptores Ordinis S. Benedicti. V i n d o -

bonae, 1881. 244. 1. — Ortvay Tivadar, Száz 
év egy hazai főiskola életéből. Bpest, 1884. 
161., 188. 1. és gyászjelentés. 
Körmendi K. György, ev. ref. esperes-

lelkész, Debreczenben tanult, hol 1666-ban 
lépett a felső osztályba (subscribált), 
explorator, a poéták és rhetorok praecep-
tora volt; azután Püspökiben lett rektor 
és 1673. jún. 30-tól Odera-Frankfurtban 
egyetemi hallgató volt; Marburgban is 
megfordult. 1674-ben lelkészi hivatalt vi-
selt Barson, honnét febr. 10. a pozsonyi 
rendkívüli törvényszék elé idéztetett márcz. 
5-re, hol megjelenvén, ápr. 4. fejének és 
minden vagyonának elvesztésére ítéltetett; 
jún. 6. foglyúl Leopoldvárra, majd 1675. 
márcz. 18. Schot twienbe s gyalog Triesztbe, 
innen hajón Pescaráig szállították; végre 
Nápolyba ért, hol gályarabságot szenve-
dett és egy gerenda összetörte lábát. 1676. 
febr. 11. társaival együtt megszabadult, 
mire hitrokonaihoz ment Zürichbe, hol 
másfélévig időzött; 1676júliusban Lava-
ter János felhívására emlék jegyzeteket írt 
a b i It en s i (Glarus canton) ref. lelkésznek 
Kaegius Jánosnak. Hazatérése után Füzes-
Gyarmaton (Barsm.) folytatta lelkészi hi-
vatalát, majd Boriban (Hontmegye) lett 
lelkész és 1688-tól esperes 1704-ig. -
Üdvözlő verse v a n : Gyöngyösi István 
Disputationis Theologicae Pars Prior, De 
Clavibus Regni Dei. . . Tiguri Helv., 1676. 
cz. munkában. — Kézirati munkája: Pro-
tocollum rerum memorabil i um . . . sub 

senioratu rev. dom. Georgii Körmendi 
ab anno 1688; 4-rét kötetben 1704-ig 
folytatta s utána esperes követői 1787-ig 
írták jegyzeteiket (a barsi ev. ref. egyház-
megye levéltárában.) 

Sárospataki Füzetek 1863. 252, 1. — Rácz 
Károly. A pozsonyi vértörvényszék áldoza-
tai 1674-ben. Sárospatak, 1874. 109. 1. — Sz. 
Kiss Károly, Monographiai vázlatok a barsi 
ref. esperesség múltja s jelenéből. Pápa, 
1879. 2. , 32 . 1. — Prot. Egyh. és Isk. lap 1880. 
7. SZ. — Történelmi Tár 1886. 145. 1. — Prot. 
Szemle 1889. 190. 1. — Borovszky Samu, D e b -
reczeni irók és tanárok 1588—1700. Bpest, 
1898. 13. 1. 

Körmendi Imre, Jézustársasági áldozó-
pap, szül. 1670. nov. 5. Cseisztén (Csejte v. 
Csehi?) 15 éves korában lépett a rendbe ; 
hitszónok és hittérítő volt, majd több társ-
háznak, így a kolozsvárinak is főnöke. 
Ugyanott létesítette a kálváriát s meg-
halt 1733. máj. 2. — Munkái: 1. Subsidium 
spirituale triplex vivorum, aegrotantium 
et mortuorum, in usum piorum fidelium, 
praesertim Partheniae juventutis. Claudio-
poli, 1732. — 2. Cibus electus. U. o. 1732. 
(Egyházi beszédek és hymnusok.) 

Catalogus Soeietatis Jesu 1730—33. — Stoe-
ger, S c r i p t o r e s 189. 1. — De Backer- Sommer-
vogel, Biblioťhéque-Bibliogr. IV. î 1 ň2. h. 

Körmendi János. L. Koermendi. 
Körmendi Pál, tanító, szül. 1865-ben 

Bőnyött (Győrm.); középiskoláit Sopron-
ban, a tanítóképzőt Győrött végezte, hol 
1885-ben tanítói oklevelet nyert. Először 
Pákán (Zalam.), majd Berzenczén (So-
mogyin.) és 1888 óta Zala-Taskándon 
tanító. — Költeményeket és tárczaczikke-
ket írt a győri Hazánkba (1883—87), a 
Népiskolai Lapokba (1884.), Győri Köz-
lönybe (1885—87., 1890.), Győri Híradóba 
(1886.), Gyulafehérvári Hírlapba (1886.), 
Zalai Hírlapba (1890.), Keszthelybe (1889— 
1890.), Zalai Közlönybe (1896. 37. sz. Em-
lékezés Tóth Edére). — Munkája : Göcsej-
országból. Kala Pál úr kalandjai. Nagy-
Kanizsa, 1897. — A Darwinisták cz. víg-
játékát és a Juhászlegény cz. népszin-
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művét 1889-ben előadták Zala-Egerszegen. 
— Álneve : Göcseji. 

31. Könyvészet 1897. és önéletrajzi adatok. 

Körmendi Péter, evang. ref. püspök, 
1655-ben lépett Sárospatakon a felső osz-
tályba, 1659-ben senior volt; onnét Szat-
márra ment iskolamesternek ; azután Lei-
denbe és Gröningenbe; hazájába vissza-
érkezve, ismét Szatmárt lett rector-profes-
sor. 1667. ecsedi, 1679. erdődi lelkész, 
később középszolnoki egyházmegyei espe-
res lett. 1686. szept. 17. a debreczeni 
zsinaton püspökké erősítették meg. Meg-
halt 1691. márcz. 23. Szatmárt. —Mun-
kái : 1. Disputatio Theologica De Provi-
dentia Dei. Qvam . . . Sub Praesidio . . . 
Samuelis Maresii . . . Publico examini 
subjicit. Gröningae, 1663. — 2. Dispu-
tatio Theologica De Tribus famosissimis 
votis Monasticis. Qvam . . . Sub Praesidio 
. . . Johannis Gocceji . . . Publice ventilan-
dam proponit. Lugduni Batavorum, 1663. 
— 3. Disputatio Theologica De Paedobap-
tismo, Qvam . . . Sub Praesidio . . . Johan-
nis Hoornbeek . . . Publice ventilandam 
proponit. U. ott, 1663. 

Tóth Ferencz, A helvét vallást követő túl 
a tiszai püspökök élete. Györ, 1812. 142. 1. 
— Sárospataki Füzetek 1860. 316. . 1862. 343 .1 . 
— Kiss Kálmán, A szathmári ref. egyház-
megye története. Kecskemét, 1878. 124. 1. — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 

Körmendi Sámuel, ev. ref. lelkész 
Szennán (Somogym.), a belső somogyi 
esperesség tanácsbirája. Meghalt 1872. jún. 
4. Szennán 94 éves korában. — Mun-
kája : Méltóságos Kapos-Mérei Méreg 
Sándor urnák, Somogy vármegye fő-
ispán ysága öröm inn epére készített üd-
vözlő-versek 1832. máj. 1. Pest. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Körmendy Sándor, ev. ref. esperes-
lelkész, előbbinek és Naszályi Szász Eszter 
fia, szül. 1829. júl. 7. Nagy-Korpádon 
(Somogym.); a gymnasiumot Gvönkön 
végezte, Pápán subscribált és mint jogászt 
érte ott az 1848 év. Előbb mint nemzetőr, 
majd mint honvéd szolgálta hazáját ; 18 

csatában vett részt és főhadnagyi minő-
ségben Vacznál az oroszok elleni ütkö-
zetben kitüntette magát. Világos után 
újra Pápára ment, hol a jogi pályát el-
hagyva a lelkészire tért át. 1851-ben a 
költészeti osztályban tanított; majd a b.-
somogyi egyházmegyében atyja és Széki 
esperes mellett segédlelkészkedett öt évig, 
mely idő alatt többször Pesten időzvén, 
nyelveket tanult és egyetemi előadásokat 
hallgatott. Meglátogatta Bécset, Velenczét 
és Felső-Olaszországot. Első lelkészi állo-
mása Kisasszond (Somogym.) volt; innét 
Kálmáncsára ment ; 1877-ben az egyház-
megyei consistorium Hedrahelyrerendelte. 
A kaposvári kerület 1869. és 1872-ben 
országos képviselővé választotta. A dunán-
túli egyházkerületet mint jegyző, a b.-
somogyi e. megyét mint esperes és mind-
kettőt mint a radikális reform úttörője 
szolgálja. A csurgói gymnasiumnak alapít-
ványaival és megyei pénzgyűjtéssel föl-
segélyezője, átalakítása s fejlesztése körül 
buzgó közreműködő volt. — Czikkei a 
Nagyvilág Képekben czímű folyóiratban 
(1855. Kaposvár), a Pesti Naplóban (1855. 
I. 22. sz. könyvism.), a Prot. Egyh. és 
Iskolai Lapban (1877., 1880., 1882. Beszéde, 
1884. A pápaválasztás megerősítése kér-
déséhez, 1885.); a Dunántúli Protestáns 
Lapban több czikke van és a Borászati 
Lapoknak is munkatársa. — Kiadta A 
dunántuliev. ref. egyházkerület 1896. szept. 
12. és következő napjain Pápa városában 
tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét. Pápa, 
1896. — Országgyűlési beszédei az 1872 
—1875. Naplókban vannak. 

Nép-Zászlója Naptára 1872. 20. 1. a r c z k . — 
Dömény József, Zsinati Emlékkönyv. Székes-
fehérvár, 1882. 177. 1. 

Körmendi Thaba Tamás, ev. ref. 
theologiai tanuló volt a franekerai egye-
temen, hova 1625. júl. 1. iratkozott be : 
Thomas Thaba Kermendinus névvel. 
Versekkel üdvözölte Csűri Cseh Jánost, 
Disputatio Theologica, dePraedestinatione 
. . . Franekerae. 1625. és Miskolczi Pált, 
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Disputatio Theologica de Ecclesia Trium-
phante cz. munkáikban. 

Történelmi Tár 1886. 602. 1. 

Körmöczy Imre, theologiai doktor és 
apát-kanonok, szül. 1811. júl. 10. Hajóson 
(Pestm.) nemes szülőktől; 13 éves korá-
ban a kalocsai papnövendékek közé lé-
pett ; Egerben hallgatta a bölcseletet, 
Kalocsán és Pesten a hittant. Húsz éves 
korában főpásztora Klobusiczky Péter a 
kalocsai papnevelőben tanulmányi felügye-
lővé nevezte ki ; 21 éves korában az egy-
háztörténet és jog rendes tanára lett. 
1834-ben Pozsonyban vette fel az egy-
házi rendet. Mint híres egyházi szónok 
Kalocsán két évig ő tartotta a nagyböjti 
beszédeket; a kalocsai szentszéknél mint 
szegények ügyvéde és ülnök működött. 
Pozsonymegye gyűlésén is kitüntette ma-
gát szónoklataival. 1844-ben Pesten lett 
az egyháztörténet tanára s 1846-ban nagy-
váradi kanonok. A szabadságharcz alatt 
a fejedelem és trón érdekében fejtett ki 
tevékenységet; ezért kapta a Lipót-rend 
lovagkeresztjét. 1848-ban Egerben mondott 
egyházi beszédet Pyrker patriarcha gyász-
tiszteletén. Az egyetemen előbb a bittani 
kar idősbjének, később dékánjának ne-
veztetett ki. 0 üdvözlé az egyetemi kül-
döttség nevében Scitovszky bibornokot 
érsekké kineveztetésekor. Bács-, Pest- és 
Tolnamegyék táblabírája volt. lí*50-ben 
a Lipótrend lovagkeresztjét kapta. 1852-ben 
leköszönt tanszékéről és Nagyváradra 
költözött kanonoki székhelyére, hol 1871. 
okt. 22. meghalt. — A pozsonyi latin 
hirlapbaii az Alveareban A kor geniusáról 
írt értekezéssel lépett fel az irodalomban ; 
utóbb a Hirnök mellék lapjában, a Szá-
zadunkban, A szent ereklyékről írt és 
több czikket a kölni érsek mellett; a 
Világba s a Budapesti Híradóba K. T. 
aláírással vallási s conservativ irányú 
czikkeket í r t ; az Őrangyalban (1843—45. 
Julia, Az árva leány és Angyalka naplója 
cz. elbeszélései vannak); egyházi beszédei 
a Pázmány Füzetekben (1. 1855—56.) — 

Munkái: 1. Az igaz hazafiúság alapvonalai. 
Irta egy hazafi. Pest, 1837. (Ebben eré-
lyesen támadta meg az országgyűlési 
hallgatóság kihágásait és a liberalismus 
rossz és veszélyes irányát.) — 2. Egyházi 
beszéd, melyet a keresztény vallás bol-
dogító befolyásáról az emberre Szent 
István első apostoli királyunk nemzeti 
ünnepén Bécsben a t. t. kapuczinus atyák 
templomában Kisasszony-hava 26. 1838. 
mondott. Bécs. 1838. — 3. A keresztény 
hit s egyház történeti kifejlése. Pest, 
1845—52. Négy kötet. — 4. Halotti el-
mélkedés, melyet nagym. felső-őri Pyrker 
K János László úr ő excellentiájának 
az egri székes egyház atya-érsekének . . . 
hamvai fölött az egri székes egyházban 
Bőjtelő-hava 29. 1848. tartott. U. ott, 
1848. 5. Nyilatkozat. U. ott, (1848. 
ápriJ. után.) — 6. Nagyböjti egyházi be-
szédek. L. ott, 1856. (Különnyomat a 
Pázmány-Füzetekből.) — 7. A magyar 
kath. egyház jogállása a mai viszonyok-
ban. U. ott, 1867. (Korkérdések II.) -
8. Emlékek a magyar katholika egyház 
múltjából. L. ott, 1869. Két füzet. 

ilagyarkák. L i p c s e , 1845. — Ferenczy é s 

Danielik, M . í r ó k I . 270. 1. — Magyar Sión 

1871. 878., 1888. 303. 1. — Egyetemes M. En-

cyclopaedia X . 184,. 1. - - Petrik K ö n y v é s z e t e 

és Bibliogr. és gyászjelentés. 
Körmöczi János P. (nagy-ajtai), uni-

tárius püspök, K. János tanító és Bánfi 
Zsuzsánna fia, szül. 1762-ben Ivis-Sáro-
son; a kolozsvári főiskolában tan ult; 1794-
ben közköltségen külföldi akadémiákra 
küldték, honnét visszatérve, 1797-ben a 
kolozsvári unitárius főiskolában a mathe-
sis és physika tanítója lett, 1802-ben pedig 
iskolaigazgató. 1812. júl. 7. a ravai syno-
duson püspökké választották. 1814-ben 
Tordára utazása közben szekere elragad-
tatván, fején tetemes sérülést kapott, mely-
nek mindvégig szenvedte sajnos következ-
ményeit. Meghalt 1836. deczember 14-én 
Kolozsvárt 74. évében. — Munkái: 1. 
Az istenség két leány inak a vallás és a 
józan okosságnak kölcsönös viaskodásai 
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és győzedelmei. Kolozsvár, 1800. (Beszé-
dek . . . a kis-városi templomban 1799. 
Pákéi József beszédével együtt.) — 2. 
Nem minden asszonyok emberek. Egy ha-
lotti beszéd Ágh Klára néhai orvosdok-
tor Barra Ferencz özvegye felett. U. ott, 
1800. — 3. Körmöczi János és Pakai 
Pakay József beszédei a vallásról és jó-
zan okosságról. U. ott, 1800. — 4. Az 
emberség megtanulásának oskolája. Egy 
halotti beszéd, melyet néhai t. t. pákei 
Pákai József urnák az erdélyi unitaria 
ekklésia nagy érdemű generalis notárius-
sának . . . érdemlett utolsó tisztesség meg-
adására irt és el is mondott 1802. észt. 
U. ott, 1802. — 5. hív elöljáró mun-
kásságának mezeji s a közjó előmozdí-
tásban tett fáradozásának jutalma egy 
szomorú elmélkedésben, melyet Petritye-
vith Horváth Ferencz örök emlékezetére 
írásban hagyott. Ugyanott, 1805. (Szabó 
Sámuel beszédével együtt.) — 6. Az em-
beri életnek tiszteletes vénsége a bölcses-
ségben és makula nélkül való életben, 
lerajzolva egy halotti tanításban, melyet 
mélt. Kénosi Sándor Moses urnák utolsó 
érdemlett tiszteletére irt 1809. esztendőben. 
Ugyanott, 1809. (Molnos Dávid beszédé-
vel együtt.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1836. I I . 52. 
SZ. — Aranyos-Rákosi Székely-Sándor, U n i t a r i a 
vallás történetei Erdélyben. Kolosvár, 1840. 
173. 1. — Catalogus Bibi. Joannis Card. Si-
mor. Strigonii, 1887. 754. 1. — Petrik Bib-
liographiája. 

Körmöczi József (nagy-ajtai), orvos-
doktor, előbbinek fia ; később mint jeles 
orvos tekintélyes kolozsvári polgár volt. 
Bölöni Farkas Sándornak jó barátja és 
terveinek kivitelében egyik munkás segéde. 
— Följegyzéseit (Kolozsvárról Radnótra 
utazása 1820. jún. 30., júl. 1. Töredék) 
Kanyaró Ferencz közli az Aranyosvidék-
ben 1895. 44. sz. 

Körner Dániel, jogtudós, beszterczei 
származású, hol atyja K. András ág. ev. 
lelkész volt Bessenyőn (Heidendorf). K. 
1714- -16-ig a jenai egyetem hallgatója 

volt. — Munkája: Epistola ad Collecto-
rem Actorum litterariorum de statu Trans-
silvaniae ecclesiastico, ddto Jenae ipsis 
Nonis Novembris A. O. R. 1715. (Struve 
Burkard Gottholdhoz intézett irat. megje-
lent az Acta litteraria ex Manuscriptis 
eruta atque collecta cura B. G. Str uvi i. 
Tomi 2-di Fase. II. Jenae, 1717. Nr. VII. 
pag. 175—195.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 301. 1. 
Körner Frigyes Ágost, kereskedelmi 

akadémiai igazgató, szül. 1814. ápr. 17. 
Nietlebenben Halle mellett; gymnasiumi, 
theologiai s bölcseleti tanulmányai után 
1844-ben Halléban a reáliskola tanára 
lett, hol a Pädagogische Monatschriftet, 
majd Der praktische Schulmann és Die 
höhere Bürgerschule cz. lapokat alapította. 
Erdemetlen mellőzések által elkedvetle-
nítve, elhagyta hazáját és Fritsch meg-
hívására 1857-ben a pesti kereskedelmi 
akadémiában vállalt tanári állást. Zick-
wolff után egy évig Szabó Józseffel együtt 
mint ideiglenes társ-igazgató, majd Szabó 
lcköszönése után 1862-től mint véglege-
sen megválasztott igazgató működött. Az 
intézet gyökeres megmagyarosítása érde-
kében a vezérlő bizottság 1871-ben igaz-
gatói állásától egyezség útján fölmentette, 
mire K. évi 1500 forintban megállapított 
nyugdíjával Drezdába vonult vissza, hol 
1883. jan. 30. meghalt. - Munkái: 1. 
Vaterländische Bilder aus Ungarn, Sieben-
bürgen, Kroatien, Slavonien, Küstenland 
. . . Leipzig, 1858. Két kötet, fametszetű 
rajzokkal. — 2. Lehrbuch der Naturge-
schichte und Waarenkunde. Pest, 1869. 
— Irt még több paedagogiai, földrajzi, 
physikai, történelmi munkát, összesen 40 
—45 kötetet, melyek külföldön jelentek 
meg, de nem érdeklik hazánkat, melvlyel 
szemben ellenszenves állást foglalt el. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XII. 240. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Bricht Lipót, A b u d a -
pesti kereskedelmi akadémia története. Buda-
pest, 1896. 105. 1. 
Környei Ede, jogi doktor, ügyvéd 

Budapesten. — Czikke a Jogtudományi 
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Közlönyben (1871. A német birodalmi 
ügyvédgyűlés alakulásáról.) —Munkája ; 
Beszéde a közjegyzőségi kényszer ellen 
. . . 1870. decz. 3. (Pest). 

Petrik Könyvészete. 

Környei István, evang. ref. theologus, 
1600-ban Debreczenben a felső osztályba 
lépett, 1609. jan. Wittenbergában tanult és 
jún. 13-tól a heidelbergi egyetem hall-
gatója volt, hol 1610-ben meghalt. — 
Debreczeni tanuló korában 36 sorból álló 
latin költeményt írt a Szamos-Ujfalvi Pé-
ter, Threnos De Obitu . . . Stephani de 
Bathor . . . Debrecini, 1605. cz. munkába. 

Bakóczi János szives közlése a debreczeni 
ev. ref. főiskola jegyzökönyvéből. 

Környei Izidor, vállalkozó mérnök, a 
Fejér- és Tolna-vármegyei helyi érdekű 
vasút igazgatósági tagja. Königsperger 
családi nevét 1888-ban változtatta Kör-
nyeire. — Munkája: Válasz dr. Smial-
kovszky Valér országgyűlési képviselő 
urnák, az ő világboldogító keskenyvágányú 
vasúthálózata ügyében kiadott kortes leve-
lére. Bpest, 1893. szeptember 15. Nyitra. 
(Magyar és német szöveg; a Neutraer 
Zeitung melléklete). 

Századunk Névváltoztatásai 139. ) . 

Környei János, kir. tanácsos és tan-
felügyelő, szül. 1831. nov. 14. (mások 
szerint 1830. decz. 13.) Mura-Petróczon 
(Yasm.) szegény szülőktől, úgy hogy csak 
az ottani kath. lelkész gyámolításával 
látogathatta iskoláit; a gymnasiumot Kő-
szegen, a bölcseleti osztályokat Szombat-
helyt végezte (hol rövid ideig kispapnak 
ment, de a papi pályát ott hagyta és 
tanárnak készült). 1848—49-ben mint 
honvéd-tüzér részt vett a szabadságharcz-
ban. Világos után bujdosott és falusi 
tanító volt Győrmegyében. Később, sa-
nyarú viszonyok között bár, folytatta 
tanulmányait ; 1850-ben a jogi, majd az 
orvosi pályán próbált jövőt alapítani; 
azonban, mert természete a boncztani 
gyakorlatokat nem bírta, ezt is félbe 
hagyta s azi rodalommal foglalkozott. 

A Budapesti Yiszhangnak volt harmadfél 
hónapig, majd a Magyar Néplapnak lett 
segédszerkesztője; közben a M. Sajtónál 
is nyert alkalmazást. 1857-t.ől 1861-ig 
Székesfehérvárott volt gymnasiumi tanár. 
1861-ben ugyanott városi főjegyzővé vá-
lasztották. 1862. szept. 3. átvette az aradi 
Alföld politikai lap szerkesztését, melyet 
(1863. ápr. 1-től 1865. decz. 29-ig Arad 
czímmel) 1867. szept. 29-ig szerkesztett. 
Ekkor a vallás és közoktatási minisz-
tériumhoz fogalmazóvá neveztetett ki s 
1868. febr. 8 tói 1870. ápr. 14-ig a hiva-
talos Néptanítók Lapját szerkesztette. 
1869-ben Esztergom, Komárom és Győr 
megyék kir. tanfelügyelőjévé neveztetett 
ki ; azonban a sok munka aláásta egész-
ségét és 1870. ápr. 19. meghalt Budán 
38. évében. — Czikkei a Családi Lapok-
ban (1854. Elmélkedés az élet fölött, 
1855. Népisme átalán, Egalji különféle-
ségek, Éjszak, Éjszaki utazások), a Nagy 
Világ Képekben (1855. Eszkimó és hazája, 
három rajzzal, A természettudományok 
feladata, A természettudományok erkölcsi 
hatása, A föld mint világtest, 11 ábrá-
val, A górcső, 10 ábrával, A felhők, 
5 ábrával), Vahot Imre Nagy Képes 
Naptárában (1856. Az idő felosztás 
és naptár ismertetése, Klárisok, Chinai 
mandarinok, 1857. A vulkánokról, 4 
rajzzal), a M. Néplapban (1857. Hogyan 
kell a dér ellen magunkat biztosítani ? 
Székesfehérvár nov. 10., Hazai mozgal-
mak), Napkeletben (1857. Vonások a szív 
életéből, Pár szó a hölgy hivatásáról, 
Szerelem hite, 1858. A család, A szivélet 
közállapota, Humboldt leveleiből, 1859. 
Az élet belértéke, A gyöngy, 1860. A 
honleány hivatása), a Nővilágban (1857. 
A konyha tüze, Szerb legendák, A kanári 
madárról. A galambról), Mátyás diák 
Könyvesházában (1857. Hogyan eredt ez 
a nagy világ ? két rajzzal, Jó gazda és 
jó gazdasszony, Hogyan támadt ez a mi 
földünk ? 3 rajzzal, Rend a gazdálkodás-
ban, Hulló csillagok és lebkövek. Niagara-
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zuhatag), a Győri Közlönyben (1860. 2. 
sz. Székes-Fehérvár), Idők Tanujában 
(i860. 264—67. sz. Tanügyi reformok 
Magyarországban, különösen gymnasiu-
mokra vonatkozólag), Emich nagy képes 
Naptárában (1860—61. Közhasznú házi 
orvos. Életrend), a Néptanítók Lapjában 
(1868. Az iskola s az élet, A hazai tanítók 
helyzetéről, A népnevelési egyletekről, 
Tanítói egyletek, A népiskolai tananyag-
ról, A népiskolai törvényjavaslatról, Az 
oktatás tartós sikere, Műveltségi állapo-
taink s a tanítási rendszer, Mit kell az 
iskolának tennie, hogy az ifjúság önálló-
ságát és tetterejét emelje?, Svájcz nép-
iskolaügye, A gothai tanítóképezde, A 
népoktatásról, A fűtésről, Népnevelési 
szövetség, Az angol népnevelési álla-
potok s tanítási rendszerek, Felsőbb 
leányiskolák Poroszországban, A testi 
büntetésről az iskolában, Földmívelési 
továbbképző intézetek Poroszországban, 
Állandó tanszerkiállítás Lipcsében, A több 
osztályú iskolák egységes szervezéséről, 
A szászországi iskolaügyhöz, 1869. A 
méhek élete, Közoktatásunk uj korszaka, 
Vázlatok az 1867. párisi műkiállításról, 
A legalsó osztályokban lehetőleg a leg-
régibb s legtapasztaltabb tanítóknak kel-
lene tanítaniok, Tanszerek beszerzéséről, 
A leczketerv szükségessége az elemi ok-
tatásnál, Iľálygyakorlatok a népiskolában, 
Miként fejlődik az állati élet ?, A hazai 
elem jelentősége és fontossága az okta-
tásban, Lecke-föladás, A népiskolák tan-
szervezéséről, A nemzeti remekírók és 
a népmívelődés, Népiskolai muzeumok, 
A természettanból, Beszéde, melylyel Ko-
máromvármegye tankerületi iskolai ta-
nácsát megnyitotta, Az iskolai rend egyes 
részleteiről, A népiskolai töt*vény életbe-
léptetése, A polgári jogok és kötelességek 
ismertetése és könyvismertetések); a Nép-
iskolai Könyvtárban (1868. II. Az eső, 
A földről), a Családi Körben (1870. Jel-
lemvonások az északamerikai indiánok 
családi életéből). — Munkái: 1. Mikor 

lesz vége a világnak ? Népszerű előadása 
azon viszonyoknak melyek közt földünk 
elenyészhetnék vagy oly változást szen-
vedhetne, hogy rajta a mostani élő lények 
nem élhetnének. Kiadja Vahot Imre. Pest, 
1857. — 2. A természetrajz elemei. Elemi 
tanodák s leánynövendékek számára. I. 
rész. Állattan. U. ott, 1857. — 3. A jó 
magyar gazdasszony könyve. Kézikönyv 
a házijólét és kényelem terjesztésére. 
Bemeit, Lőbe s mások után a tudomány 
mostani kifejléséhez s a jelenkor kívá-
nalmaihoz megfelelőleg kidolgozta. Kiadja 
Vahot Imre. U. ott. 1858. (Két kiadás és 
U. ott, 1863.) — 4. Az uj pénzről. Szé-
kesfejérvár (1858.). — 5. Kis világtörténet 
a magyar irodalomtörténet rövid vázla-
tával. Kultner után. Pest. 1858. (2. kiadás. 
U. ott, 1867.)— 6. Magyarország. Horvát-, 
Tót- és Dalmátország iskolai földrajza. 
Kuttner Sándortól. U. ott, 1858. — 7. 
Tanügyi reformok. II. ott, 1860. — 8. 
A magyar nemzeti irodalom történetének 
vázlata, főgymnasiumok és reáliskolák 
számára. U. ott, 1861. (Ism. Sárospataki 
Füzetek 1863. 847. 1. 2. kiadás 1865., 
3. jav. és bőv. k. Bpest, 1874. 4. bőv. 
k. átdolg. Boros Gábor 1884. U. ott.) -
9. A gymnasium és reáltanoda. Kiadja 
Lonkay Antal. Pest, 1861. — 10. Gyakor-
lati közönséges irály tan, tekintettel a levél-
írásra és a közéletben előforduló polgári 
ügyiratokra. U. ott, 1863. (2. bőv. és jav. 
kiadás. U. ott, 1871., '3. k. Bpest, 1873. 
4. bőv. és jav. kiadás, átdolg. Gyulay 
Béla 1885. U. ott, 5. bővitett és javított ki-
adás, a polgári s felső népiskolák és 
felsőbb leányiskolák használatára, átdol-
gozta Gyulay Béla. U. ott, 1885.. 8. jav. 
kiadás 1893., 9. k. 1895. 10. k. 1897. 
u. ott.) — 11. Magyarország története 
tekintettel a műveltség kifejtésére s a 
népéletre. Felső gymnasiumi osztályok 
számára. Pest, 1863—64. két füzet (Bpest, 
1880.) — 12. Nemzeti Kincsszekrény. Je-
lesebb íróink gondolat gyöngyeiből össze-
válogatva. U. ott, 1863. (Bpest, 1882.) -

3. iv sajtó alá adatott 1899. június 5. 
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13. Magyar szavaló. Jelesebb íróink mű-
veiből összeállította. Pest 1863. Két kötet. 
(3. kiadás. Bpest, 1876., 1883.) — 14. A 
szív életéből. Arad, 1867. — 15. Irály-
példák és feladványok tára. Segédkönyv 
a magyar nyelvtani előadásoknál. Pest, 
1868. — 16. Az iskola társadalmi jelentő-
ségében. Reformeszmék nem csupán ta-
nítók, hanem nemzetünk haladásának 
minden igaz barátja számára. U. ott, 
1868. — 17. A tanító az iskolában. 
(Paedagogiai tanulmányok.) Rövid ut-
mutató arra, miként lehet a népiskolában 
jó fegyelmet tartani s helyesen oktatni. 
U. ott, 1869. (Ism. Néptanítók Lapja 1868. 
700. 1. 2. kiadás 1871., 3. k. Bpest, 1875.) 
— 18. A népiskolai törvény életbelépte-
tésének fontosabb tárgyairól. Pest, 1870. 
— 19. A polgári jogok és kötelességek. 
A magyar alkotmány, valamint a köz-
igazgatás és igazságszolgáltatás főbb tár-
gyainak ismertetése. U. ott, 1870. (A nép-
és polgári iskolák számára 5. Mayer 
Miksától újonnan átdolg. kiadás. Bpest, 
1882. Ism. Néptanítók Lapja 1870. Né-
metre ford. Schwicker J. H. 2. kiadás. U. 
ott, 1872.) — Humboldt Vilmos egy ba-
rátnéjához írt levelei cz. fordításának 
kéziratát Müller Gyula kiadónak 1858. 
elején kézhez szolgáltatta; a munka meg-
jelenéséről azonban nincsen tudomásom. 
— Levelei Székesfehérvár, 1857. nov. 5. 
1858. márcz. 11. és ápr. 11. gyűjtemé-
nyemben vannak. 

Danielik, M . í r ó k I I . 159. 1. — Vasmegyei 

Naptár 1865 . 55 . 1. — Néptanítók lapja 1869 . 

276., 1S70. 207., 221. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. — Kiss Áron, A nevelés- és oktatás-
történet kézikönyve. Bpest, 1880. 251., 252. 
1. és A magyar népiskolai tanitás története. 
U. ott, 1881. 194., 208., 209., 269., 409., 420. 
lap. — Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 
1881. I I I . 26. 1. — Kiss Áron, A m a g y a r n é p -

iskolai tanítás története. Bpest, 1881. 194. 1. 
— Petrik Könyvészete és Bibliogr. — M. 
Könyvészet 1SH7., 1890—92., 1894., 1897. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasvármegye. 

Bpest, 1898. 343. 1. (Magyarország várme-
gyéi és várai) és gyászjelentés. 
Körömy Árpád, bölcseleti doktor, felső-

i d . S z i n n y e i J . Magyar I lók . VII . 

kereskedelmi iskolai tanár, K. János férfi-
szabómester és dadai Pénzes Betti fia, 
szül. 1860. okt. 12. Székesfejérvárt; tanul-
mányait, Budapesten a kegyesrendieknél 
és az egyetemen végezte. KépesítvJ van 
középiskolákra a történelemből és ma-
gyarból, kereskedelmi iskolákra a keres-
kedelmi földrajzból. 1885. a fővárosi ta-
nács polgári és kereskedelmi iskolai ta-
nárnak választotta meg, 1886-ban lett 
helyettes és 1887-ben rendes tanár. 1896 
óta a székesfővárosi IX. kerületi felső 
kereskedelmi iskola rendes tanára; tanít 
még a II. kerületi polgári és középke-
reskedelmi leányiskolában. — Czikke a 
Budapesti Hírlapban (1893. május 21. 
Henczi); programmértekezése a budapesti 
II. kerületi községi polgári és középkeres-
kedelmi iskola Értesítőjében (1887. Ipar 
és kereskedelmi viszonyaink 1376-tól 
1526-ig.). — Munkája: Ipar viszonyaink 
a czéhek szabályozásától a mohácsi vészig. 
Bpest, 1883. 

Schuck Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k és 
tanáraik. Bpest, 1896., 27., 125., 151. 1. és 
önéletrajzi adatok. 

Q Kőrös Endre, bölcseleti doktor, ev. ret. 
főiskolai tanár, szül. 1872. jún. 10. Nagy-
váradon (Biharmegye), hol atyja polgár-
iskolai tanár volt. A gymnasiumot Kapos-
várott végezte ; 1890-ben a bpesti egyetem 
bölcseleti fakultására iratkozott be, hol 
magyar, latin és német irodalmat és nyel-
vészetet, valamint aesthetikát hallgatott. 
1892-ben az egyetemi kör főtitkára s az 
Egyetemi Lapok főmunkatársa volt. 1894. 
jún. bölcseletdoktori szigorlatot tett. 1894 
—1895-ben katona volt és tiszti vizsgát 
végzett. 1895—96-ban a budapesti gya-
koríó főgymnasiumban működött. 1896. 
szept. szerzett tanári oklevelet és ugyan-
ekkor a pápai ev. ref. főgymnasiumhoz 
helyettes tanárnak választották meg; nov. 
21. a vallás és közoktatási miniszter ren-
des tanárnak nevezte ki. 1897-ben a pá-
pai Jókai-kör titkárának választotta. — 
Czikkei az Irodalomtörténeti Közlemények-

4 



w Körös — Körösi 100 

ben (1894. Hugo Károly ifjúsága), a M. 
Géniuszban (1894. Egy régi plágiumvád, 
miért szűnt meg Hugo Károly magyar 
író lenni ?), a Dunántuli Prot. Lapban 
(1896. könyvism.), az Egyet. Philol. Köz-
lönyben (1898. könyism.); társadalmi s 
szépirodalmi czikkek és versek különböző 
lapokban, főkép a Pápai Lapokban. — Mun-
kái : 1. Hugó Károly Bankár és bárója. 
Részlet Hugó Károly é.s munkái czímű 
tanulmányból. Bpest, 1894. (Doktori érte-
kezés.) — 2. Ekkehard: Walterdal. Ford. 
U. ott, 1898. (Ism. Vasárnapi Újság 40. 
sz. Egyet. Philolog. Közlöny, Budapesti 
Szemle). — Szerkeszti a Pápai Lapokat 
1898. jan. 1. óta. — Kéziratban: Hugó 
Károly és munkái ez. monographia. 

Önéletrajzi adatok. 

Körös Mihály, kötélgyári tisztviselő 
Bpesten, szül. 1867-ben Szegeden; Krausz 
családi nevét 1889-ben változtatta Körösre. 
— Költeményeket irt a Vasárnapi Újságba 
(1887.), a Képes Családi Lapokba (1887), 
sat. — Munkái: 1. Költemények. Szeged, 
1886. — 2. Nyugalmas órák. Költemé-
nyek. Bpest, 1898. (Ism. Főv. Lapok 92., 
Nemzet 168., Vasárnapi Újság 24., Budap. 
Hírlap 144. sz., Élet 350. 1.) 

M. Könyvészet 1886. 1893. (Hibásan Körösi-
n e k i r v a ) . — Századunk Névváltoztatásai 139. 
1. és Kovács János kegyesrendi tanár szi-
ves közlése. 
Kőrösházy Ferencz. — Munkája: Die 

Vampyrbraut, oder die Wirkungen des 
bösen Blicks. Aus dem Ungarischen von 
Fr. Nork. Weimar, 1849. (K. neve isme-
retlen irodalmunkban). 

Petrik B ib l iog r . 
Körösi Albin, kegyestanítórendi főgymn. 

tanár, Kulhánek György r. kath. szabó-
mester és Majszuch Mária ágost. evang. 
vallású szülők fia, szül. 1860. január 16. 
Selmeczbányán (Hontm.); atyja Boltizár 
József selmeczi prépost tanácsára tanít-
tatta fiát, ki 1870-ben az ottani I. osz-
tályú piarista gymnasiumba lépett. Any-
jának 1872-ben történt elhunyta után, 
liogy atyján segítsen, a kereskedői pá-

lyára akart lépni, de Boltizár prépost 
tanácsára, ki a fiú iskolakönyveiről is 
gondoskodott, tovább folytatta tanulását. 
1876. aug. 27. a kegyes-tanítórendbe lé-
pett. Szorgalmasan tanulta a magyrar s 
német nyelvet és irodalmat, a latinban és 
görögben is jártasságot szerzett. A váezi 
ujoncz-nevelőben eltöltött próbaév után, 
(hol olaszul kezdett tanulni), Kecskemétre 
küldetett, hol gymnasiumi tanulmányait 
1879-ben fejezte be. 1879—81-ig Nyitrán 
theologiát végzett, egyszersmind megta-
nult francziául és angolul. Ez időben külö-
nösen Leopardival foglalkozott, kinek éle-
téről és munkáiról terjedelmes tanulmányt 
küldött be a rend kormányához. 1881. 
jún. 26. letette az ünnepélyes fogadalmat 
és Budapestre helyeztetett, hogy az egye-
temet látogassa. A nyelvek eredetéről ek-
kor írt tanulmányáért a rend jutalomban 
részesítette. Egyetemi tanuló korában fo-
gott a spanyol nyelv tanulásához és egy 
német-spanyol nyelvtant fordított olaszra. 
1882-ben Kulhánek családi nevét Körö-
sire változtatta. 1883-ban letette az alap-
vizsgát és júl. 23. áldozópappá szentelte-
tett föl; szept. pedig a tanári pályára 
lépett Veszprémben, hol öt évig szaktár-
gyain kívül a német nyelvet és irodalmat, 
a bölcseletet és mellékesen a franczia s 
olasz nyelvet, valamint a gyorsírást is 
tanította. 1884-ben a szak- és 1885. a 
paedagogiai vizsgálat letételével megsze-
rezte a tanári s 1891-ben a gyorsírási 
oklevelet is. 1888-ban Temesvárra s 1891-
ben Budapestre helyeztetett át, hol jelen-
leg is működik. Spanyol műfordításaiért 
a szent István-társulat tudományos tag-
jává, 1899. ápr. 13. pedig a spanyol kir. 
akadémia külső tagjává választotta. — 
Czikkei,beszélyei s költeményei (nagyobb-
részt fordítások) a következő lapokban, 
folyóiratokban és évkönyvekben: a Vesz-
prémi Közlöny (1886—87. ausztria, dél-
németországi és svájezi utazása, 25 
czikk, 1887—88. Életképek és jellemraj-
zok az észak-amerikai Egyesült-államok-
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ból, 7 czikk, költemények, 1887—1892. 
Longfellow, Felicia Hemans, Tb. Hood, 
Enrico Castelnuovo, Y. Hugo, A. Tenny-
son, R. Burns, Beranger, Edgar Poe, Th. 
Moore, Manzoni, Conte di Lara, G. Car-
cano, V. Ruiz Aguilera, John Lowe, Andrea 
Maffei, Vine. Ramazzini költ., 1891—92. 
eredeti költ., Ünnepi óda a temesvári gym-
nasium 100 éves jubileumára, czikkek : 
1891. Yénus légycsapója, húsevő növény, 
1892. Egységes középiskola, Fővárosi le-
velek Niger névvel és könyvism. —i. 
aláírással); a veszprémi gymnasium Érte-
sítője (1888. A hegységek s általában a 
föld felszíni változásainak keletkezése), 
a Délmagyarországi természettudományi 
Közlönyben (1889. A kiválasztás szervei 
az állatvilágban, 1891. Húsevő növények), 
M. Nők Lapja (1891. A. Tennyson, Th. 
Hood költ.), M. Szemle(1892—93. Th. Hood, 
Longfellow, F. Coppée, Veutura Ruiz 
Aguilera költ. és Thomas Hood költészete), 
Rudapesti Hirlap (1892. 1. sz. Uj évre, 
költ.), Fővárosi Lapok (1892—94. J. Zorilla, 
Acacio Caceres Prat., A. M. Dacarrete 
költ.), M. Állam (1892. 30. 124. 1895. 5. 
Velarde Jósé P. és eredeti költ.), Kath. 
Szemle (1892—99. költ. Salvany, Ventura 
Ruiz Aguilera, D Jósé Maria de Pereda 
költ,, Jósé Selgas elb.), Budapesti Szemle 
(1893. Eusebio Blasco költ,), Élet (1893 

1894. Ranion de Compoamor és Blasco 
költ.), Vasárnapi Újság (1894. V. Ruiz 
Aguilera költ.), M. Figaro (1894. Quevedo, 
Juan Arolas költ.), Szépirodalmi Kert 
(1896. 51. sz. Jósé. Maria Heredia költ,). 
Rudolf Emlék-Album (1897. Manuel del 
Palacio költ.). Kalazantinum (1898. G. A. 
Becquer, D. Antonio Arnao, Palacio költ,). 
— Munkái: 1. A XIX. század spanyol 
költői. Bpest, 1893. (Különnyomat a buda-
pesti piarista főgymnasium Értesítőjéből. 
Ism. M. Szemle 29. sz., M. Állam 146. 
sz.). — 2. A spanyol költészet gyöngyei. 
Ford. és bevezetéssel ellátta. Ugyanott, 
1895. (A már említetteken kívül: Marquis 
de Santillana, Garcisalo de la Vega, Fray 

Luis de Leon, Santa Theresa de Jesus, 
Francisco de La Torre, Christobal Cas-
tillejo, Baltazar de Alcazar, Fern, de 
Herrera, Fr. de Rioja, Lope Felix de Vega 
Carpio, Luis de Gongora, Esteban Manuel 
de Villegas, Nie. Fern, de Moratin, Juan 
Menendez Valdes, Juan Bautista Arriaza, 
M. J. Quintana, Alb. Lista, Martinez de 
la Rosa, Angel de Saavedra, Jósé Espron-
ceda, Ventura de la Vega, Jósé Zorilla, 
Jósé Selgas, José P. Velasde, Nunez de 
Arce, Belmonte Müller, Juan Thomas y 
Salvany, Graciella, Esperanza Gallego y 
del Busto, Dolores Moncerda de Macia, 
Mercedes de Velilla; mexikói költők: lza-
bel Prieto Landázuri, Manuel de Olagui-
bel, Francisco G. Cósmes, J. Rosas Mo-
reno, délamerikaiak: J. Maria Heredia. 
Francisco E. Pardo, Juan A. Perez Bonalde, 
Esteban Echeverria, Juan J. Podoi. Ism. 
Vasárn. Újság 1894. 52. szám, Nemzet 
1894. decz. 29., Bud. Szemle 1895.). — 
3. Földrajz a gymnasium I., II. osztályai 
számára. U. ott, 1895—1898. Két kötet, 
számos képpel. (2. jav. kiadás. Ugyanott, 
1897—98. a 3. kiadás sajtó alatt.) — 4. 
Isten a legjobb tanu. Don José Zorillá-
tól. Spanyolból ford. U. ott, 1896. (Ver-
ses legenda. Szent István-társulat Népies 
kiadványai 20.) —- 5. Az apja fia. Regény. 
Irta Don José M. de Pereda, spanyolból 
ford. U. ott, 1897. (Előbb az Alkotmány 
8. sat. sz.) — 6. Idill. Irta Gaspar Nunez 
de Arce. Spanyolból ford. U. ott, 1899. 
(Elbeszélő költemény. Különny. a Kath. 
Szemléből.) — 7. Természetrajz a gym-
nasiumok I—II. osztályai számára. (Sajtó 
alatt.) — Kéziratban, sajtó alá rendezve : 
Spanyol költői legendák és Világfi férj, 
vigj. Ventura de la Vegatól. 

Takáts Sándor, A budapesti piarista colle-
gium története, Bpest. 1895. 435. 1. — 31. 
Könyvészet 1895—97. — Rudolf Emlék-Album. 
Bpest, 1897. arczk. — Corvina 1898. 29. SZ. 
— Reggeli Újság 1899. 107. SZ. é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Kőrössy Antal, ev. ref. tanító, szül. 
1843-ban Furtán (Biharm.); hat gymna-

4* 
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siumi osztályt és a képzőintézetet végezte; 
több helyt volt tanító, legutóbb Illaván 
a fegyintézetben; ott aztán meghalt. 
— Munkái: i . Földrajzi előismeretek. 
összekötve rövid szülőföld ismével és 
Magyarország földrajzával. Az elemi is-
kolák II. és III. oszt. számára. Debreczen, 
1876. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap, 2. bőv. 
kiadás 1877. 3. bőv. kiadás 1883. U. ott. 
— 2. Földrajzi olvasókönyv. A népiskolák 
V. és a polgári iskolák alsóbb osztálybeli 
növendékei számára. U, ott, 1883. 

Kiss Áron, M, Népiskolai tanítás története 
344. 1. — Kiszlingstein Könyvészete. 

Kőrösy Demjén, minorita rendi szer-
zetes, egri (Hevesm.) származású ; gym-
nasiumi tanár volt Kantán és Miskolczon, 
házfőnök Kolozsvárt, hol 1831. decz. 3. 
meghalt 44 éves korában.— Munkája : Az 
ifjúság veszedelmei és az erkölcsös öregség 
kellemetességei. Előadva . . . midőn n. t. 
P. Yilághi Mátyás nyir-báthori klastrom-
nak elöljárója, papságának 50 esztendejét 
jeles egyházi rendtartással ünnepelné. 
Mely sok buzgó hallgatóknak kívánsá-
gára közjóra kibocsáttatott. . . Lászlófalvi 
Eördeögh Dániel urnák . . . költségével. 
Nyir-Báthorban 1827. Szent-Iván hava 
3. Miskolcz. 

A magyarorsiági Minorita - rend Névtára. 
Arad. 1883. 215. 1. — Petrik Bibliogr. 
Kőrössi Ella. — L. Tölgyessy Mihály. 
Körösy Ferencz, volt ev. ref. lelkész, 

szül. 1841-ben Magyar-Péterlakán (Maros-
Tordam.); theologiai tanulmányait anagy-
enyedi papnevelőben végezte; Yámos-
Gálfalván volt pap ; innét, papi állását 
elhagyva, 1870 után M.-Péterlakára vonult 
és ott tölti most életét mint magánzó 
birtokán. — Munkája: Szabadelmü egy-
házi beszédek. Kútfők után és kútfők 
nélkül is. Marosvásárhely, 1870. 

Petrik Könyvészete és Koncz József szí-
ves közlése. 
Körösi Gergely, ev. ref. lelkész; Debre-

czenben tanult, hol 1660-ban lépett a 
felső osztályba, 1667. márcz. 15-től fő-
iskolai senior, azután Németiben rektor 

volt ; innét külföldi akadémiára ment és 
1669-ben Leydenben tanult. 1671. jún. 
7. Ecsedre ordináltatott papnak; 1674-
ben, midőn a pozsonyi törvényszék elé 
idéztetett, Mező-Túron volt lelkész. Meg-
halt Turkeviben. — Munkái: 1. Dispu-
tatio Theologica Textualis, Ex Johan. 20. 
& 21. De Resurrectione Christi, Prima, 
Qvarn . . . Svb Praesidio , . . Johannis Coc-
ce j i . . . in Illustri Acad. Lugd. Bat . . . 
Publice ventilandam proponit Gregorius 
Korosi . . . Lvgdvni Batavorum, 1669. — 
2. Disputationum Theologicarum Tertiae 
Partis De Origine Erroris. Septima. Qvam 
. . . Svb Praesidio . . . Abrahami Heidani 
. . . Publice ventilandam proponit . . . IL 
ott, 1669. 

Sárospataki Füze tek 1662. 670. 1. — Révész, 
Prot. Figyelmező I. 410. 1. — Szabá-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 778. 1. 

Körössy György (ér-körösi és sám-
sondi), berezeli (Szabolcsin.) birtokos, a 
sáros-pataki trinitarius kolostor alapítója; 
1680-tól a gyermek II. Bákóczi Ferencz 
mellett mint belső kamarás Zrínyi Ilona 
udvarában volt alkalmazva, kihez hűsé-
gesen ragaszkodott; vele együtt állotta, 
ki Munkács hosszú ostromát. Miután 
Rákóczy 1688-ban Bécsbe, majd Neu-
hausba vitetett, ő tovább is a Rákóczi-
házat szolgáltamint. pataki várnagy, majd 
bor-inspector volt. Midőn az ifjú Rákóczi 
jószágai igazgatását átvette, főkamarásává 
nevezte ki a hű embert, udvara pénz-
ügyeit ő vezette, a családi tárházat ő 
őrizte. Rákóczinak Lengyelországba me-
nekülte után K. Patakon maradt, a ka-
marai igazgatás által is meghagyatva; 
majd 1703-ban a háborút indított fej edelem 
által ismét mint főkamarás és kincstartó 
alkalmaztatott Munkácson. 1711 elején 
Rákóczi kincseivel követte urát Lengyel-
országba ; urától csak Francziaországban 
vett búcsút. 1714-től ismét Patakon kor-
mányozta a Rákóczi-fiscale javakat egész 
1730 őszéig. — Történelmi, családi, nem-
zedékrendi s egyéb följegyzéseit Thaly 
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Kálmán közölte bevezetéssel és utójegy-
zettel a Századokban (1875. 311—322. 1.) 
a Rákóczi levéltárnak a kir. kamarai 
archívumba olvasztott részében levő ere-
deti kéziratokból, melyeket K. a XVII. 
század két végső tizedében írhatott össze; 
ezek közt különösen a főcsaládok le-
származását illető följegyzések becsesek. 
A följegyzések legnagyobb része az 1481 
—1662 évek', közötti adatokat foglalják 
magokban. Számadás-könyvéből szintén 
Tlialy K. közli a Századokban (1888. 42— 
56., 156—161. 1.) bevezetéssel és bő ma-
gyarázó jegyzetekkel K. számadását tíz-
ezer aranyról 1707—-1708. és gróf Rákóczi 
Erzsébetnek a kis-tapolcsányi kastélyban 
hátrahagyott ingóságait 1708. (8-rétű 
könyvecske Thaly K. birtokában.) 

Körösi György, ev. ref. főiskolai tanár, 
K. György küküllővári lelkész fia, 1774-
ben lett a nagy-enyedi ref. collegium 
tanára, hol a keleti nyelveket, régészetet 
és történelmet adta elő, de már 1779-
ben meghalt. — Kéziratban hátrahagyta 
Magyar- és Erdélyország históriáját latinul, 
melyet Gyarmathy Sámuel, magyarra for-
dítva, akart kiadni 3 kötetben, előfizetést 
is hirdetett reá 1796. okt. 20. Göttingában. 
Ezen fordítás azonban nem jelent meg. 

Benkö, Transsilvania. Vindobonae, 1778. 
I I . 266. 1. — Pamassusi Időtöltés V I I . 1796. 
13. 1. — 91. Kurír 171)6. I I . 48. SZ. — Bécsi 
ill. ílerkurius 1796. 99. SZ. — P. Siathmáry 
Károly, Nagyenyedi Bethlen fötanoda tör-
ténete 309. 1. 
Kőrösy György, bölcseleti doktor, fő-

gymnasiumi tanár, szül. 1863. márcz. 12, 
Brádon (Hunyadm.); atyja törvényszéki 
biró volt,. K. Kolozsvárt végezte lw81-ben 
a főgymnasiumot és egyetemet; 1883-
ban állami ösztöndíjat nyert és 1887-ben 
ott nyert bölcseletdoktori oklevelet. Tanári 
működését Kolozsvárt kezdte egy leány-
nevelő intézetben, majd segédtanár volt 
Hód-M.-Vásárhelyt; 1889—93-ig a brassói 
főgymnasiumban működik. 1892-ben ta-
nári vizsgát tett, 1893 óta az eperjesi 
kir. kath. főgymnasiumban a magyar 

nyelv és irodalom rendes tanára. — 
Czikkei a kolozsvári Magyarságban (1890), 
elbeszélés a Kolozsvárban (1891.5. sz. Ma-
dáchról); programmértekezései a brassói 
kath. gymnasium Értesítőjében (1891. Az 
Ember tragédiájának szerkezete), az eper-
jesi kir. kath. főgymnasium Értesítőjében 
(1895. Szellemi tehetségeink és az agy-
velő.) 1899. jan. 1-től résztvesz a Sárosi 
Hirlap szerkesztésében, mint annak egyik 
alapítója és főmunkatársa. — Munkája: 
Önállóságra törekvés a magyar pliiloso-
phiában. 1837—1857. IletényiésSzontagh. 
Kolozsvár, 1886. 

M. Könyvésiet 1887. — Hájner N é v k ö n y v e . 
Bpest, 1893. 24. 1. és önéletrajzi adatok. 

Körösi Henrik, középiskolai tanár, 
Reich Zsigmond kántor-tanító és Gold-
hammer Mária fia, szül. 1859-ben Nagy-
Kőrösön (Pestm.); középiskolai tanul-
mányait Jászberényben, az egyetemet 
Budapesten végezte; 1883-ban nyert tanári 
oklevelet a magyar nyelvből és bölcse-
letből. 1883—86-ig a budapesti tanárképző 
intézet gyakorló-főgymnasiumának ösz-
töndíjas tagja volt. Az 1886—87. tanév-
ben a budapesti II. kerületi egyetemi 
kath. főgymnasiumban mint helyettes 
tanár működött. 1889-ben a pécsi állami 
főreáliskolához a magyar irodalom és 
philosophia tanszékére neveztetett ki. 
1895 nyarán tanulmányutat tett Párisban 
és Londonban. 1897-ben központi szolgá-
lattételre a közoktatásügyi ministeriumba 
rendeltetett be. (Reich családi nevét Körö-
sire változtatta.) — Elbeszélést és czikkeket 
írt a Képes Családi Lapokba (1885); a 
M. Salonb'a (1885. A Kemény család 
eredete), a Középiskolai Tanáregylet Köz-
lönyébe (1885—86. A paedagogiai képzés-
ről, Stoy 24 tétele, Oroszország oktatás-
ügye a mult században, 1886—87. Bartal 
30 éves irodalmi működése, 1888. A 
magyar nyelv középiskolai tanításáról), 
a M. Nyelvőrbe (1886. Somogymegyei 
tájszavak), a Magyar Paedagogiába (1895. 
A reáliskolai tantervrevisio), a Budapesti 
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Hírlapba (1895. 285. sz. Négy millió 
forint népiskolákra, vezérczikk, 1899. 
144. sz. A népiskolai tantervrevisio), a 
M. Tengerpartba (1897. 22. és köv. sz. A 
magyar tengerpart), a Kármán-Albumba 
(1897. A nemzeti elem atheoretikumokban). 
Ezeken kívül írt könyvismertetéseket a 
Budapesti Szemlébe, a Tanáregylet Köz-
lönyébe, a Pallas nagy Lexikona II. kö-
tetébe ethnographiai, a Pécs, Pécsi Újság, 
Pécsi Napló, Esti Újság, Pesti Napló és 
Néptanítók Lapja cz. lapokba tanügyi 
és publicisticai czikkeket: — Munkája: 
A magyar népmesék anyagáról. Bpest, 
1889. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1890.) 

Requinyi Géza, Pécsi főreáliskola története. 
Pécs, 1895. 237—39. 1. és önéletrajzi adatok. 

Körösi Uri János. L. Uri János. 
Körösy József (s7,ániói), tiszteletbeli dok-

tor, a fővárosi statisztikai hivatal igaz-
gatója, a m. tudom, akadémia levelező 
tagja, szül. 1844. április 20. Pesten, hol 
atyja Hajduska, akkor kereskedő volt, de 
később mint gazda Békésmegyében tele-
pedett. le s itt vagyonilag tönkre ment. 
K. hat éves korában elveszíté anyját és 
atyja őt sógorához, Pollák Henrik fővá-
rosi orvoshoz felhozta, ki aztán nevelte 
s a gymnasiumból az első magyar álta-
lános biztosító társasághoz adta hivatal-
noknak, hol Ullmann Károly a fiút párt-
fogásába vette; egyszersmind rendkívüli 
hallgatóként Kautz és Kőnek statisztikai 
előadásait is látogatta az egyetemen. A 
Pesti Naplóba írt czikkei Gorove István 
kereskedelmi miniszter figyelmét magára 
vonták és 1867-ben az Országos statisz-
tikai tanács tagjává nevezte ki, Kemény 
Zsigmond báró pedig a Pesti Napló nem-
zetgazdasági rovatának vezetésével bízta 
meg. 1869-ben Hajduska családi nevét 
Körösire változtatta. Midőn 1870-ben Már-
kus István, Toldy István, Dóczi Lajos, 
Rákosi Jenő, Kaas Ivor báró sat. meg-
váltak a Pesti Naplótól, K. is velők tar-
tott és megállapították a Reform czímű 
nagy politikai napilapot. A 60-as évek 
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végén fennállott nagyhírű kávéforrásbeli 
asztaltársaságnak is tagja volt. 1870-ben 
Pest városa külön statisztikai hivatal fel-
állítását tervezte s az igazgatói állásra, 
Kautz és Kőnek ajánlására, a főváros 
törvényhatósága Körösit választotta meg. 
Hogy hivatalának sikeresen megfelelhes-
sen, előbb beutazta Franczia- és Német-
országot és midőn visszatért, hozzálátott 
a szervezéshez. Mindjárt hivataloskodá-
sának kezdetén reá hárult az 1870. nép-
számlálás. Ezen munkája utóbb több kül-
földi állam eljárásának szolgált mintául. 
1879. máj. 22. a m. tud. akadémia levelező 
tagjai közé választotta; később a Ferencz 
József-rend, az orosz sz. Anna-rend és a 
belga Lipót-rend lovagja lett, az országos 
statisztikai tanács tagja, a párisi Société 
de Statistique, a manchesteri Statistical 
Society levelező tagja, a nisny-nowgo-
rodi kormányzóság statisztikai bizottsá-
gának kültagja, a párisi Société de méde-
cine publique s a Société ďhygiéne, a 
brüsszeli Société royale d'hygiénie, a mila-
nói Societa italiana d'igiene kültagja, a 
budapesti s aradi iparkamarák levelező 
tagja, a budapest-lipótvárosí iskolaszék 
tagja s a berlini magyar egylet tisztelet-
beli tagja lett. A főváros egészségügyé-
nek javulásában és haladásában nagy 
érdeme van; az ő indítványára határozta 
el a főváros 1886-ban a járvány-kórház 
fölállítását, ő tőle ered a járvány prophy-
laxis, a bejelentés és elkülönítés kényszere 
és a des inficiensek alkalmazása. A statisz-
tikai s a később helyükbe lépett demo-
graphiai kongressusokon kifejtett munkás-
sága folytán a nemzetközi gyülekezetek 
állandó bizottságába, később meg a demo-
graphiai congressusok elnökségébe válasz-
tották be. A saját szakmájához tartozó 
cogressusokon kívül még több nemzetközi 
gyülekezet is emlékiratok kidolgozásával 
bízta meg, így az 1881. brüsszeli köz-
oktatásügyi congressus, az 1882. berlini 
közegészségügyi kiállítás, az 1887. washing-
toni nemzetközi congressus, a londoni 
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statisztikai társulat sat. Több ízben meg-
fordulván Hontmegyében, felköltötték 
figyelmét az eltótosodás sajnos jelenségei 
s ezeket különös tanulmány tárgyává tette. 
1880-ban ezerforintos alapítványt tett oly 
tanítók jutalmazására, kik az eltótosodott 
falvakban a magyarosodás ügyét elősegí-
tik. 1890-ben a berlini nemzetközi con-
gressusona himlőoltás statisztikájáról érte-
kezett. Különösen sokat foglalkozott a 
lakáskérdéssel és halálozással, az elsővel 
kapcsolatban Budapesten nagy mozgalmat 
indított meg a munkáslakások építése 
érdekében és a fővárosi telkek könnyelmű 
elajándékozása ellen; nagy része volt a 
kereskedelem emelésére összehívott en-
quéte működésében, a kereskedelmi szak-
osztály felállításában és a közraktárak 
megteremtésében. Nagy elismerést arat-
tak módszeres dolgozatai is, melyek kö-
zül a relativ intensitás elméletéről és az 
indexszámításról szólók általánosan el 
vannak ismerve. K. több évig volt a m. 
t. akadémia statisztisztikai és nemzetgaz-
dasági bizottságánál jegyző s a Nemzetgaz-
dasági íróktárát és a Megyei monographiá-
kat szerkesztette. Az említett kitüntetéseken 
kívül a bajor Mihály-, a württembergi Fri-
gyes-, a szász Albert-rend lovagja, a ko-
lozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, egye-
temi magántanár, az Institut international 
de Stal ist i que tagja, a belgiumi Commis-
sion Centrale de Statistique kültagja, a 
philadelphiai orvosi egyetem tagja, a lon-
doni statisztikai társaság, a svájczi (Bern) 
és az észak-amerikai (Boston) statisztikai 
társulatok, az orosz közegészségi társulat 
és a finnországi közegészségi egyesület, 
a felvidéki magyar közművelődési egye-
sület igazgató-választmányi tagja, az or-
szágos magyar közgazdasági társulat osz-
tályelnöke, a budapesti királyi orvos-
egyesület, a bordeauxi Société d'hy-
giene, a montréali Société d'hygiéne 
de la province de Quebeque (Canada), 
a párisi Société de ľhygiene de ľen-
fance és Association pour les logements 

ä bon marché levelező tagja, a British 
Economical Association tagja s a szent-
pétervári oktatási múzeum beltagja. — 
Czikkei a Pesti Naplóban (1868. 52. 
sz. esti k. Az ingatlanok állami tűzbizto-
sítása ellen, 270. A munkaerő kalamitás 
nemzetgazdasági oka, 1869. 56. sz. A 
részvénytársulati engedményezési rend-
szer ellen, 94. Utainkról és csatornáink-
ról, 228., 229. A bankszabadságról, 251., 
263. A pénzkrizisről, 269., 271. Az állami 
számvevőszék és annak függetlensége ér-
dekében); a Reformban (1870. 4. 48. 
sz. Iparvállalatainkról, 59. A részvénye-
sek közgyűlési szavazatjogáról, 150. Az 
állami tűzbiztosításról, 126., 156., 181. 
A vámház és két híd helytelen építéséről, 
274. Gabonakivitelünk fenyegető csökke-
nése); a Deutsche Vierteljahrsschrift für 
öffentl. Gesundheitspflegeben (1872. Die 
Organisation der Mortalitäts-Statistik in 
Pest); a M. Tanügyben (II. 1873. Pest-
város tanköteles gyermekei); a Pestvárosi 
statisztikai Évkönyvben (1873. Pestváros 
évenkinti népessége 1813-tól 1875-ig, az 
anyakönyvi följegyzések alapján össze-
állítva, Legelső összeírása abpesti tanköte-
les gyermekeknek és évenkinti folytatása a 
Fővárosi statisztikai füzetekben, A nem-
zeti szinház állapota 1871.—72-ben, foly-
tatása a Statisztikai füz., Az 1857. nép-
számlálás újbóli földolgozásának eredmé-
nye) ; a Pester Med. Chir. Presseben 
(1873. Plan einer Mortalitätsstatistik), a 
Természettudományi Közlönyben (1874. 
Pestváros halálozási viszonyai 1870—73-
ban), a Földmívelési Erdekeinkben (1874. 
A pesti gabonakereskedés hanyatlása), a 
Magy. tudom, akadémia Értesítőjében 
(1874. Az emberi élettartam és ha-
landóság kiszámítása), a Zeitschrift des 
k. preussischen Stat. Bureausban (1874. 
Über die Einrichtung communalstatisti-
scher Bureaus. 1876. Über die Berech-
nung des durchschnittlichen Lebensalters); 
a Fővárosi statisztikai Havi Füzetekben 
(1875. 22. Tanulmány a fővárosi lakbé-



Ill Kőrösy 112 

rekről, 28. Anthropologiai adatok a buda-
pesti iskolás gyermekekről, 1876. 27. A 
budapesti 1876. népösszeirás eredményei, 
1877. 53. Budapest főváros épületei és 
lakviszonyai, 1879. 76. Fővárosi népszám-
lálás tervezete, 1880. 80. Észrevételek és 
javaslatok az iskolalátogatási arány helye-
sebb kiszámítása tárgyában, 81. A hőmér-
sék és légnedvesség befolyása a himlő, 
croup és diptheritis föllépésére Budapes-
ten, átdolgozva az Orvosi Hetilapban is, 
1886. 154. Szegényügyi statisztika terve-
zete, 180. Véleményes jelentés a fővárosi 
tűzbiztosító-intézet felállítása ügyében, 
183. Véleményes jelentés a közigazgatási 
kerületek új beosztása iránt, Véleményes 
jelentés a X. kerületnek önálló választó 
kerületté alakulása ügyében, 1888. 187. 
Újítások az öngyilkosságok és erőszakos 
halálesetek megfigyelése körül, 1889.189., 
190. Az élelmi czikkek drágulása a kicsiny-
ben eladás által, 1890. 199. 200. A fő-
városi születési statisztika újjáalakítása, 
1897. 273. Európai nagy városok gyara-
podása a XIX. században); a Neue freie 
Presseben (1876. Über die Bedeutung des 
Sterblichkeits-Goefficienten in Gross-Städ-
ten); a Nemzetgazdasági Szemlében (1877. 
Statisztikai irodalmi szemle, Statisztikai 
adatok Dalmát-, Sziavon- és Horvátor-
szágról, 1878. Észrevételek a halandósági 
statisztikához. 1885. Európai nagyvárosok 
háztartása, 1887. A statisztika statiszti-
kája, adalékok a demographia fejlődésé-
nek történetéhez); az Annales de Demo-
graphieban (1877. De ľinfluence de ľhabi-
tation sur les causes des décés, et, sni-
la durée de la vie, 1879. Idées sur le 
but, et le rôle des bureaux communaux 
de Statistique, emlékirat, megjelent a con-
gressusi munkálatokban is); az Orvosi Heti-
lapban (1879. 27. sz. Adalékok a járvány 
elleni prophylaxishoz); a Pester Lloydban 
1879. három czikk a járvány prophylaxis 

behozatalára); a Finanz Archívban (1884. 
Der Haushalt europäischer Grossstädte); 
a Wiener Med. Wochenschriftben (1886. 

41., 42. sz. Zweite Antwort in Sachen 
der Berechnung der relativen Intensität, 
.1891. Zur Methode der Vaccinations-
Statistik, Antwort von Dr. Kossman); a 
Közegészségügy és Törvényszéki Orvos-
tanban (az Orvosi Hetilap mellékiete 1887. 
3. sz. A bécsi oltásellenes iskola és a 
himlőoltási statisztika); a bécsi hygieniai 
és demográfiái congressus emlékirataiban 
(1887. Wegweiser durch die j iingste Cen-
susliteratur, Neue Beobachtungen über Ein-
fluss der Schutzpockenimpfung auf Morbi-
lität und Mortalität); az Arbeiten der Demo-
graphischen Section IV. Demographischer 
Congress. Wien, 1888.cz. munkában (Vor-
schlag einer einheitlichen Aufarbeitung 
communaler Volkszählungen).; az Egész-
ségben (1889. A fővárosi járványok és 
az óvószabályok közegészségi hatásai); a 
Wiener klinische Wochenschriftben (1890. 
Válasz dr. Pauly kritikájára); a Közegész-
ségben (Orvosi Hetilap melléklete 1890. 
A szüretlen víz élvezésének befolyása a 
typhus terjedésére Budapesten); a londoni 
VII. nemzetközi közegészségi és demográ-
fiái congressus jelentésében (1890. Adress 
to his Royal Highness, the Prince of Wales, 
delivered in the Opening meeting of the 
VII. congress of Hygiene and Demo-
graphy, On the influence of the age of 
parents on the vitality of their children); 
a Bpesti Szemlében (1891. Megyei mono-
grapbiák, bevezetés a munkához, 1894. 
Eltótosodás és magyarosodás Hontmegyé-
ben) ; a Mayr-féle Alig. Statistisch. Archív-
ban (1892. Wissenschaftliche Stellung und 
Grenzen der Demologie); a Conrad-féle 
Jahrbücher für Nationalöconomie und 
Statistikban (Über den Einfluss des elter-
lichen Alters auf die Lebenskraft der Kin-
der, VI. 1893. Über die Berechnung eines 
internationalen Sterblichkeitsmaasses. Al-
ters-Index); a Pallas Nagy Lexikonában 
(IV. 1893. Bűnügyi statisztika); a Hontvár-
megyei Almanachban (1894. Eltótosodás 
Hontmegyében); a Philosophical Trans-
actionsban (London, 1896. An estimate 
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of the degrees of legitimate natality as 
derived from a table of natality); a M. 
Nyelvőrben(1896.Üzem); az Emlékkönyv-
ben Kármán Mór 25 éves tanári munkás-
ságának ünnepére (1897. Adalékok a két 
nem értelmi tehetségének jellemzéséhez.) 
— Munkái: 1. Feuerversicherung und 
Statistik. Pest, 1868. — 2. Pénzkrizis és 
bankkalamitások. U. ott, 1870. (Külön-
nyomat a P. Napló 216—221. sz.) — 3. 
Előleges jelentés az 1870. pesti népszám-
lálás eredményéről. U. ott, 1870. Négy 
graphikai rajzzal. — 4. Az 1870. pesti 
népszámlálás eredményei. U. ott, 1870. 
Nyolcz ívrét kötet 3722 táblázattal. (12 pél-
dányban megjelent autographikus munka.) 
— 5. Az 1870. pesti népszámlálás 
újbóli feldolgozásának eredményei. U. ott, 
1870. Két ívr. kötet 1077 táblázattal. (12. 
autograph, példány.) — 6. Pest sz. k. 
város az 1870. évben. U. ott, 1871. — 
7. A magyar kormány nagy vasúti szer-
ződésének bírálata. U. ott, 1872. — 8. 
Az 1870. és 1871. pesti építkezések. U. 
ott, 1872. (Stat. Közlemények V— VIII.) 
— 9. Budapest gabnakereskedésének ha-
nyatlása. Bpest, 1873. (Különny. a Föld-
mívelési érdekeinkből.) — 10. Jövedelmi 
adótanulmányok. U. ott, 1873. — 11. 
Az 1872. pesti építkezések. U. ott, 1873. 
— 12. Pestvárosi statisztikai Évkönyv. 
U. ott, 1873. — 13. Plan einer Mortali-
täts-Statistik für Grossstädte. Wien, 1873. 
(Különnyomat a Pester Med. Chirurg. 
Pressebői). — 14. Pest város lakosságának 
népességének mozgalma. Bpest, 1873. (Kü-
lönnyomat az Évkönyvből.) — 15. Pest-
város pénzügye. (I. Az 1873. költség-
előirányzat, II. Az 1870—71. zárszámlák.) 
U. ott, 1873. (Különny. az Évkönyvből). 
— 16. Adalékok az árak történetéhez. 
U. ott, 1873. (Különny. az Évkönyvből.) 
— 17. Welche Unterlagen hat die Sta-
tistik zu beschaffen, um richtige Mortali-
täts-Tabellen zu gewinnen? Berlin, 1874. 
(A nemzetközi statisztikai congressus meg-
bízásából készült emlékirat.) — 18. Az 

emberi élettartam és halandóság kiszámí-
tásáról. Bpest. 1874. (Értekezések a társa-
dalmi tud. köréből II. 12.) — 19. Budapest 
gabonakereskedésének hanyatlása. U. ott, 
1874. — 20. A pestvárosi elemi népiskolák 
állapotáról az 1871—72. és 1872—73. 
tanévekben. U. ott, 1875. — 21. Pestvárosi 
adó-tanulmányok az 1871—72. évi jöve-
delem- és házbéradóról. U. ott. 1875. — 
22. Az 1873. és 1874. budapesti építkezések. 
U. ott, 1875. — 23. Statistique Inter-
nationale des grandes villes. Premiere 
Section: Moúvement de la Population I. 
Deuxiéme Section: Finances I. Bpest, 
Berlin, Páris, 1876-77 . 1887. — 24. 
Pestváros halandósága 1872—73-ban és 
annak okai. Bpest, 1876. (Ebből különny. 
A pestvárosi kolerajárvány 1872—73.) —• 
25. Mittheilungen über individuale Mor-
talitäts-Beobachtungen. Berlin, 1876. — 26. 
Budapesti adótanulmányok. Bpest, 1877. — 
27. Budapest főváros halandósága 1874 
és 1875-ben. U. ott, 1877. • — 28. Die 
Kindersterblichkeit in Budapest während 
der Jahre 1874—75. Berlin, 1877. — 29. 
A magyar vámkérdéshez. Bpest, 1878. 
— 30. Bulletin annuel des finances des 
grandes villes. U. ott, 1879—90. — 31. 
A fővárosi halandóság kérdéséhez. Ön-
védelem és fölvilágosítás. U. ott, 1879. 
— 32. Quelles sont les reclierches stati-
stiques ä introduire, pour faire reconnaitre 
ľinfluence de ľécole sur ľétat sanitaire 
des écoles primaires ? Bruxelles, 1880. 
(Különny. a brüsseli nemzetközi közokta-
tási congressus munkálataiból.) — 33. 
Rapport sur ľexposition nationale et 
Petat des écoles industrielles beiges en 
1880. Ü. ott, 1880. — 34. A társadalmi 
élet törvényszerűsége. Mayr György után 
ford. Bpest, 1881. — 35. Velenczei föld-
rajzi kiállítás 1881. Berlin, 1831. (Bu-
dapest főváros statistikai hivatalának 
Munkálatai.) — 36. Pro jet ď un recen-
sement du monde. Étude de statistique 
internationale. Paris, 1881. — 37. Plan 
de dépoillement du recensement de la 
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viile de Budapest, executé le 1. Janvier 
1881. Bpest, 1881. — 38. Budapest fő-
város az 1881. évben. A népleirás és 
népszámlálás eredménye. Három kötet. 
U. ott, 1882—83. (Ism. Bud. Szemle 28. 
M. Nemzetgazdasági Szemle 1882.) — 39. 
Tableaux internationaux du recensement 
de 1880—81.: Ville de Budapest. Berlin, 
1882. (Nyom. Pesten.) — 40. Budapest 
nemzetiségi állapota és magyarosodása 
az 1881. népszámlálás eredményei sze-
rint. Bpest, 1882. — 41. La place scien-
tifique et les limites de la démographie. 
Genf, 1883. — 42. Az 1882. évi fővárosi 
népszámlálás előkészítése, keresztülvitele 
és feldolgozása. Bpest, 1883. (Különny. 
a Budapest fővárosa az 1881. évben cz. 
népszámlálási munka III. kötetéből.) — 
43. Adalékok Hontmegye nemzetiségi mo-
nográfiájához. U. ott, 1883. (Különnyomat 
a Magyarosodás cz. havi folyóiratból.) 
— 44. Budapest főváros elemi népiskolái 
az 1873—81. iskolai években. U. ott, 
1883—84. — 45. Über den Einfluss der 
Wohlhabenheit und der Wohnverhältnisse 
auf Sterblichkeit und Todesursachen. Stutt-
gart, 1885. (A berlini közegészségi kiállí-
táson tartott előadás.) — 46. Budapest 
főváros gyermekhalandósága az 1876—81. 
években és annak okai. Bpest, 1885. — 
47. A fővárosi statisztikai hivatal kiállí-
tásának magyarázó katalógusa. U. ott, 
1885. (Francziául: Berlin, 1885.) —48. Die 
Kindersterblichkeit in Budapest während 
der Jahre 1876—81. Budapest, 1885. — 
49. Magyar országos kiállítás 1885. Ma-
gyarázó katalógus a fővárosi statisztikai 
hivatal által kiállított tárgyakhoz. U. ott, 
1885. (Francziául is. U. ott, 1885.) — 
50. Budapest főváros halandósága az 
1876—85. években és annak okai. U. ott, 
1885—86. Két füzet. — öl. Az 1875— 
1884. budapesti építkezések. U. ott, 1886. 
(Budapest főváros statisztikai hivatalának 
Közleményei XX.) — 52. Hume Dávid 
közgazdasági tanulmányai. Angolból ford. 
U. ott, 1886. (Nemzetgazdasági írók Tára 

I.) — 53. Armuth und Todesursachen. Zu-
gleich ein Beitrag zur Methodologie der 
Statistik. Wien, 1886. (Különny. a Wiener 
Med. Wochenschriftből.) — 54. A statisz-
tika statisztikája. Adatok a demografia 
fejlődésének történetéhez. Bpest, 1887. 
(Különny. a Nemzetgazd. Szemléből.) — 
55. Nieuive ivaarnemingen aangaande den 
invloed der intending op morbiditeid en 
mortaliteid. Hely n. 1887. (Különnyomat 
a IV. nemzetközi demográfiái congressus 
munkálataiból.) — 56. Die Wiener impf-
gegnerische Schule und die Vaccinations-
statistik. Vortrag. Braunschweig, 1887. — 
57. Propositions pour arriver ä une com-
porabilité internationale des ouvrages de 
recensement. Rome, 1887. — 58. Az 
1886. júl. 1. tartott népösszeírás eredmé-
nyei. Bpest, 1887. (Budapest főváros sta-
tisztikai hivatalának Közlem. XXI.) — 59. 
Budapest főváros halandósága az 1882— 
1885. években és annak okai. U. ott, 1888. 
— 60. Kritik der Vaccinations-Statistik und 
neue Beiträge zur Lehre vom Impfschutze. 
Washington, 1888. (A VIII. nemzetközi 
orvosi congressus jelentésében. 2. bőv. 
kiadás. Berlin, 1889.) — 61. Budapest fő-
város közoktatásügyi statisztikája. 1881— 
1888. tanévekről. Bpest, 1889 -90 . Két 
füzet. — 62. Demologiai tanulmányok. 
I. A szülők korának befolyása a gyer-
mekek halálkorára. II. A szülők korának 
befolyása a gyermekek életerejére. U. ott, 
1889. (Értekezések a társadalmi tudom, 
köréből X. 3.) — 63. A fővárosi szüle-
tési statisztika újjáalakítása. U. ott, 1890. 
(Különnyom. a Statisztikai havi füzetek-
ből. Ism. Nemzetgazd. Szemle). — 64. 
Statisztika és logika. Egyúttal válasz 
Jekelfalussy úrnak. U. ott, 1892. — 65. 
Demologische Beiträge. Berlin, 1892. (Kü-
lönnyomat a Bulletin de ľ Institut Inter-
national de Statistiqueból. I. Zur Erwei-
terung der Fruchtbarkeit- und Natalität-
Statistik, II. Mortalität-Coefticient und 
Mortalitäts-Index, III. Über die approxi-
mative Berechnung der Sterblichkeit in 
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Grossstädten). — 66. A budapesti tíil-
zsufolt lakások. Bpest, 1893. — 67. A 
főváros földje. U. ott, 1893. — 68. Die 
internationale Classificirung der Beruf-
arten. Wien, 1893. — 69. Budapest fő-
város az 1891. évben. A népleirás és 
népszámlálás eredménye. I. Bpest, 1894. 
Két táblával. (Thirring Gusztávval együtt. 
Ism. Erdélyi Muzeum). — 70. Uber den 
Zusammenhang zwischen Armuth und 
infectiösen Krankheiten u. über die Me-
thode der Intensitätsrechnung. Leipzig, 
1894. (Különny. a Zeitschrift für Hygiene 
und Infectionskrankheitenből.) — 71. 
Die Pockenstatistik der oesterreichischen 
Staatsbahngesellschaft. Vortrag. Braun-
schweig, 1896. (Különny. a Deutsche 
Vierteljahrsschrift für öffentl. Gesund-
heitspflegeböl.) — 72. A himlőoltás védere-
jéről. Négy statisztikai értekezés. Bpest, 
1897. — 73. Die seculare Weltzählung 
vom Jahre 1900. Denkschrift an die St. 
Petersburger Session des Internationalen 
Statistischen Institutes. Berlin, 1897. (Fran-
cziául. Páris, 1897.) Eddig nevét Körösi-
nek írta. — 74. Die Natalitäts- und Mor-
talitäts-Verhältnisse ungarischer Städte in 
den Jahren 1875—95. Bpest, 1897. (Thir-
ring Gusztávval együtt.) — 75. Hitfele-
kezet, vagyonosság és foglalkozás befo-
lyása a halálokokra. Bpest, 1898. (Külön-
nyom. a Bpesti statisztikai hivatal XXVI. 
Közleményéből. Németül u. ott, 1898.) 
— 76. A felvidék eltótosodása. Nemzetiségi 
tanulmányok Pozsony-, Nyitra-, Bars-, 
Ilont-, Nógrád-, Pest-, Gömör-, Abaúj-, 
Zemplén- és Ungmegyék területéről. U. 
ott, 1898. (Bars- és Hontmegyék különny.) 
— Munkáinak legnagyobb része: így a 
3., 6., 8., 10—12., 14—16., 21—27., 38., 
44., 46., 47., 51., 58., 59., 61. sz. sat. néme-
tül is megjelentek ugyanazon évben Ber-
linben (Budapesten nyomatva). Szerkesz-
tette : A fővárosi kereskedelem emelésére 
kiküldött Enquéte-Bizottság Tárgyalásait. 
Bpest, 1874. I. rész. (Több nem jelent 
meg); szerkeszti a Budapest székesfővá-

ros statisztikai hivatalának heti Kimuta-
tásait. 1873. jan. 17. és a Budapest szé-
kesfőváros statisztikai hivatalának Havi 
Füzeteit 1873. jún. 17. ó ta ; a Bulletin 
hebdomadaire de Statistique internaţiona-
lei 1878. januártól 1895. deczemberig ; a 
Megyei Monographiákat (Magyarország 
közgazdasági és közművelődési állapota 
a XIX. században), kiadja a m. tudom, 
akadémia, 1891 óta. — Levelei Pesti 
Frigyeshez: Bpest, 1879. decz. 2., 1885. 
máj. 8. (a m. n. múzeumban). 

Magyarország és a Nagyvilág 1872. 7. SZ. 
arczk., 1876. 39. sz. arczk. — Szinnyei Köny-
vészete. — Tipray Könyvészete 1879—81. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Horváth Ignácz K ö n y -
vészete 1885., 1887. — !>í. Könyvészet 1886— 
1887., 1889—91., 1893—95. — Kiszlingstein 
Könyvészete. — Egyenlőség 1890. 40., 41. sz. 
— Vasárnapi Újság 1894. 35. 8Z. a r c z k . — 
Pesti Napló 1894. 3 5 3 . s z . ( J u b i l e u m a ) . — 
Pallas Nagy Lexikona X . 926. 1. ( G y ö r g y A l a -
d á r ) . — Századunk Névváltoztatásai 139. 1. — 
)Iagyar Zsidók. B p e s t . 1896. 56. 1. — Buda-
pesti Hírlap 1897. 139. SZ. — Corvina 1898. 
30. SZ. 

Körösi Kálmán, jogi doktor, ügyvéd, 
K. János és Oláh Mária birtokos szülők 
fia, szül. 1868. szept. 11. Mezősasson 
(Biharm.); gymnasiumi s jogi tanulmá-
nyait a debreczeni ev. ref. főiskolában 
végezte; jogi doktorrá a kolozsvári egye-
temen avatták fel. 1894-ben nyitott ügy-
védi irodát Debreczenben, hol azóta mint 
gyakorló ügyvéd működik. 1895-ben a 
debreczeni jogakadémián a statisztika he-
lyettes tanára volt; ugyanez év óta kül-
tagja a debreczeni jogakadémia állam-
tudományi államvizsgálati bizottságának 
és választmányi tagja a debreczeni Csoko-
nai-körnek. — Költeményei jelentek meg 
a 80-as években a debreczeni főiskolai 
ifjúság Közlönyében, később a debreczeni 
napilapokban; a fiumei magyar daloskör 
pályázatán 1894-ben jutalmat nyert köl-
teményével, melyet id. Ábrányi Kornél 
megzenésített; Prolog cz. költeménye a 
debreczeni színházban 1895. márczius a 
debreczeni egyetem, Emke és vereskereszt-



120 
Kőrösy - Körössy 

104 

egylet javára rendezett műkedvelői elő-
adáson adatott elő (megjelent a helyi 
lapokban); Ezer év cz. költeményt írt 
1896-ban a debreczeni nők által Debre-
czen város részére ajándékozott millená-
ris zászló felszentelési ünnepén. — Mun-
kái: 1. Előjáték az 1818—49. magyar 
szabadságharcz 50. évfordulójának ünne-
pére. Debreczen, 1898. (A debreczeni szín-
házban ápr. 11. adatott elo.) — 2. Prolog 
a debreczeni színészet századéves emlék-
ünnepére. A Csokonai kör megbízásából. 
U. ott, 1898. (Előadatott okt 23. a debre-
czeni színpadon.) 

I f j . Komlósy Arthúr szives közlése. 

Kőrösy László, bölcseleti doktor és 
főreáliskolai tanár, szül. 1856. j un. 27. 
Esztergomban; középiskoláit ugyanott, az 
egyetemet Budapesten végezte; bölcselet-
doktori s tanári vizsgát tett az irodalmi 
szakokból. 1880-ban házi tanár lett Odes-
calchi Gyula herczeg családjánál; 1880-
ban Kucsera családi nevét Körösire vál-
toztatta. 1882-ben Esztergom városa meg-
hívta reáliskolájához tanárnak. 1892. szept. 
óta a budapesti V. kerületi állami főreál-
iskola tanára. — Czikkei az Esztergomban 
(1878. 1—5. sz. Bayer Ferencz Bacsányi 
Jánosa, 12—15. szám, Gvadányi Rontó 
Pálja 30. sat. sz. Kazinczy Esztergomban 
45. sz. Esztergom irodalmi történetünk-
ben és könyvism.), a Figyelőben (Y., VI. 
1878—79. Szeder Fábián és levelei Guz-
mics Izidorhoz, Berzsenyi életrajza), Esz-
tergom és Vidékében (1879. 24. sz. Majer 
István, 60. sz. Szilágyi Dezső, 1884. Sala-
mon és Markalf irodalmi becse, 1886. 
Simor János, 1887. Deák Ferenczről, A 
tizedik esztendő, Esztergom és Vidékéről 
és könyism.), Pesti Hírlapban (1880. be-
szély, 343., 344. sz. A legédesebb csók 
története), Képes Családi Lapokban (1881. 
elbeszélés), Pesti Naplóban (1882. 117. 
sz. Herczegprimás Simor, 1884. 342. sz. 
Seyler Károly karnagy életrajza), Ország-
Világban (1884. István bácsi, Majer Ist-
ván életrajza, 1892. Arany János emléke); 

Szegedi Hiradóban (1883. 238. sz. A szege-
diek Széchényi Ferencze), M. Salonban 
(1885. Bezerédi Gyula, 1886. Simor János, 
1890. Esztergom), a Budapesti Hírlapban 
(lb85. 258. sz. István bácsi, Majer István 
jubileuma, 1887. 320. sz. Meszlényi, 223. 
sz. A primás udvara), az esztergomi reál-
iskola Értesítőjében (1887. Az esztergomi 
reáliskola története), a Győri Hírlapban 
(1F88. 26. sz. A volapük), a Pozsony-
megyei Közlönyben (1888. 16. sz. Családi 
könyvtárak), a Fővárosi Lapokban (1888. 
57. sz. Nemzeti Salon), a Kolozsvárban 
(1888. 270., 271. sz. Negyvennyolcz előtti 
irodalmi viszonyaink), a Vasárnapi Újság-
ban (1896. 8. sz. Ferencz Ferdinand fő-
herczeg Egyiptomban). — Munkái: 1. 
Szabadelvű sajtót! Esztergom, 1879. (Név-
telenül.) — 2. Pumy Károly György élete. 
Irodalomtört. tanulmány. Bpest, 1880.(Ism. 
Esztergom és Vidéke 93. sz. P. Hirlap 
320. sz. Ungarische Revue). — 3. Raj-
zok és elbeszélések. U. ott, 1882. •— 4. 
Vallásos költészetünk. Irodalomtörténeti 
tanulmány. Esztergom, 1884. (Az eszter-
gomi reáliskola Értesítőjéből. Ism. Ko-
szorú.). — 5. Berzsenyi Dániel életrajza. 
Egyetemi díjjal jutalmazott mű. Pozsony, 
1884. (M. Helikon 39.) — 6. Salamon és 
Markalf. Salamon királynak a Dávid király 
fiánakMarkalffal való tréfa beszédeinek rö-
vidkönyve. A legrégibb magyar kiadás után 
közli. . . Esztergom, 1885. (Mulattató Zseb-
könyvtár 30.) — 7. Esztergom. Történeti 
emtékkönyv. U. ott, 1887. — 8. A kirepült 
galamb. Regény. Ugyanott, 1887. — 9. 
Katholikus költök. Irodalomtörténeti an-
thologia. U. ott. 1889. (Ism. Kath. Szemle, 
M. Állam 207. sz., M. Sión, M. Szemle, 
Egyházi Közlöny 17., 18. sz. Zalai Köz-
löny 24., 25, sz.) — 10. A szerelem 
örvényei. Regény. Ugyanott, 1899. (Ism. 
M. Szemle.) — 11. Elkésett apostol. 
Regény. Ugyanott, 1890. (Ism. Ország-
Világ 4-ik szám.) — 12. Kortörténeti 
könyvtár. (Kortársaink. Kortársak. Kor-
rajzok). Bpest, 1894—96. arczképekkel. 
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1. XIII. Leo, németül és tótul is megje-
lent, 2. I. Ferencz József, 3., 4. Kossuth 
Lajos, ism. Vasára. Újság 1894. 22. sz., 
5—7. Jókai Mór, 8—11. 1895. Vaszary 
Kolos, 12—14. Vadnai Károly, ism. M. 
Hirlap 1895. 102. sz., 15—17. Beöthy 
Zsolt, 18., 19. 1896. E. Kovács Gyula, 
ism. M. Genius 1895. 48. szám, 20., 21. 
Kneip Sebestyén, 22. Fejérváry Géza.). — 
13. Egyiptom művészete. U. ott, 1898. 
(Egyetemesművészettörténeti. Ism.Egyet-
értés 124., Vasárnapi Újság 19. sz.) — 14. 
Magyar tanárokEgyptomban. U. ott, 1899. 
— Szerkesztette az Esztergom és Vidékét 
1879. jún. 1-től 1892-ig; a Mulattató Zseb-
könyvtárt 1881-től 1888-ig, ötven füzetet 
Esztergomban; az Esztergom felszabadu-
lása a török rabságból 1683. okt. 28. 
kétszázados évfordulója emlékére 1883. 
okt. 27. diszkiadású emlékkönyvet Eszter-
gomban. — Álnevei: Aucun, Gaston Ombre 
s Klio (tárczák alatt). 

M. Könyveszet 1885—89. — Zelliger Alajos, 
Esztergom-vármegyei irók. Esztergom. 1888. 
103. 1. — Kiszlingstein Könyvészete, — Or-
szág-Világ 1890. 52. sz. a r c z k . — Pallas Nagy 
Lexikona X. 927. 1. (Negyesy László). — Szá-
zadunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1895 . 139. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Kőrösy Máté, fancsali (Hevesm.) biró, 
népköltő. — Verseskönyvéből három köl-
teményt mutat be a Gyöngyös (1876. 
14. sz.). 

Körösi Mihály, ev. ref. lelkész ; Deb-
reczenben tanult, hol 1721. jan. 28. 
lépett a felső osztályba, 1731. ápr. 5-től 
főiskolai senior, 1733-ban az utrechti 
egyetem hallgatóia volt ; 1735-ben Deb-
reczenben a kórházban lett pap ; 1756-
ban lemondott lelkészi hivataláról és 
1763-ig visszavonultan élt Debreczenben; 
1754—57-ig egyházmegyei jegyző is volt. 
1763. máj. 17. Nádudvarra ment papnak, 
1770. márcz. 7. ismét lemondott papsá-
gáról és Debreczenben élt ; ápr. 25. 
másodszor választották meg egyház-
megyei jegyzőnek; 1772. ápr. 28. pro-
senior, jún. 16. esperes lett. 1772. okt. 

29. a debreczeni tanárok fizetésének alap-
jára 166 frt 40 krt, az alumnus deákok 
alapja javára 1500 rhénes frtot aján-
dékozott. Könyvtárát is a collegiumra 
hagyta. Meghalt 1775. febr. 2. Debreczen-
ben. — Munkái: 1. Disputatio theologica 
prior ad Psalmum 121. Ultrajecti, 1733. 
— 2. Az uj testamentomra mutató tábla. 
Mellyben: az uj testamentomi Írásokban 
meg- írtt dolgok, és nevezetes szók sok 
helyeken egész mondásokkal is ABC-ének 
rendi szerént. el-intéztetvén, feltaláltatnak. 
Debreczen, 1739. (2. kiadás nagyobb alak-
ban. U. ott, 1773.) — 2. Magyar Concor-
dántzia avagy az ó és uj testamentomra 
mutató tábla, melyben az ó és uj testa-
mentomi írásokban meg írt dolgok és 
nevezetes szók, sok helyeken egész mon-
dásokkal is az ABC-nek rendi szerént 
fel-találtatnak. Irta nemzete javára . . . 
Most pedig az ó testamentomi részét az 
auctornak tulajdon keze írásából, az uj 
testámentomit a másod ízben ki-jött 
megjobbíttatott nyomtatásból, mind a két 
testamentomból kiszedegetett articulusok-
nak megbővítésekkel, számtalan sok hibák-
nak meg-jobbításokkal és igen sok uj 
articulusoknak hozzá adásokkal, azon egy 
A-B-G-e rendibe szerkesztetve, a maga 
költségén kiadta Szerentsi Nagy István. 
Győr, 1788. Két kötet. (Végén : Az ó és 
uj testament om példás idegen nevezeteinek 
magyarázatja, melyet a megholt kiadónak 
még életében készített, annak kedves 
barátja Perlaki Dávid.) — Kéziratban : A 
Libertinusok theologiája 1762., a meg-
bocsátásról i dissertatióval, 4rét kötet (a 
debreczeni ev. ref. főiskola könyvtárában).. 

Bod, M. Athenás 133. 1. — Horányi, Memo-
r i a I I . 440. 1. — Debreczeni Prot. Lap 1885 . 
107. 1. — Petrik Bibliogr. és Bakóczi János 
szives közlése a debreczeni főiskola jegyzö-
könyvéből. 
Körösi Csorna Sándor. L. Csorna. 
Körösi Sándor, országgyűlési képviselő,, 

szül. 1824. decz. 19. Kecskeméten; itt 
és Pápán végezte tanulmányait és 1848-
ban ügyvédi vizsgát tett Pesten; részt 
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vett a szabadságharczban mint hadbíró 
és vésztörvényszéki katonai elnök. A 
világosi fegyverletétel után a pesti új-
épületben az osztrák cs. hadi törvényszék 
felségsértésért kötél általi halálra, ke-
gyelem útján hat évi várfogságra ítélte, 
melyből öt évet Csehországban a josef-
stadti várban töltött. Hazajutván Komá-
romban orgonista-kántor volt. 1861-ben 
Komárom város megválasztotta főjegyző-
jévé, de a Schmerling-féle absolutismus 
kezdetével e hivatalától önként megvált 
és mint ügyvéd működött 1864-ig, a 
midőn a dunántúli ev. ref. egyházkerület 
a pápai ref. főiskola jogtanárává meg-
választotta (okt. 19-én tartotta székfoglaló 
beszédét); mely állását 1875. júliustól 
a debreczenivel cserélte fel. 1881-től 
Debreczen város III. választókerületét kép-
viselte az országgyűlésen szabadelvű pro-
grammal. Az igazságügyi bizottság elnöke 
volt. 1887-ben tanári állásáról lemondott. 
Meghalt 1895. máj. 20. Budapesten. — 
Czikkei a M. Sajtóban (1857. 49. sz. 
Katona József ünnepe Kecskeméten febr. 
27.) a Hölgyfutárban (1857. 157. sz. Ko-
márom, júl. 7.), a Szépirodalmi Közlöny-
ben (1858. II. 3. sz. Komárom, okt. 5.), 
Vasárnapi Újságban (1858. 16. szám, 
Alakítsunk dalárdákat), a Budapesti Hír-
lapban (1859. 238 -240 . sz. Guizot em-
lékirataiból, francziából, mutatvány), a 
Napkeletben (1859. A vén diák, elb., 
1860. Anyai áldozat, elb.), a Sárospataki 
Füzetekben (VIII. 1864. Székfoglaló be-
széde Pápán okt. 19.), a Családi Körben 
(1860. A thea), a Honban (1867. 206. 
sz. Pápa, aug. 3.), a Jogtudományi Köz-
lönyben (1874. A papok büntetőjogi állá-
sáról, A jogászgyűlés harmadik szak-
osztálya határozatairól, 1875. A büntető-
törvénykönyvijavaslat, A bűnvádi eljárás 
alapelvei, 1880. A horvát-szlavon bün-
tető-törvényjavaslat, Kihágási törvényünk 
53. §-a), a Nemzetben (1882. 42. sz. 
A brüsseli nemzetközi békecongressus, 
58. sz. Petőfi Budavár ostroma idején, 

1888. 243., 246., 247., sz. Visszaemlékezés 
Világosra.) — Munkái: 1. Emléklapok 
a gróf Teleki-család történetéből. Több 
kútfő után. Komárom, 1860. — 2. Bün-
tető jogtan. Több kül- és belföldi források 
után jogtanuló ifjuságunk, biráink és 
ügyvédeink használatára. Pápa, 1872. 
Két kötet. (I. Bevezetés. Az anyagi bün-
tetőjog általános része és a különös rész 
első szakasza, II. Az anyagi büntetőjog 
különös részének vége.) — 3. A ma-
gyar büntetőjog tankönyve. Az 1878. V. 
törvényczikkben foglalt magyar büntető-
törvénykönyv alapján. (A Büntetőjogtan 
2. teljesen átdolg. kiadása) I. kötet 12 
füzet. Az anyagi büntetőjog általános 
része. Bpest, 1881. — 4. Bírálatok a 
magyar büntető törvénykönyv terveze-
téről. Bpest, 1876. (Dárday Sándor és 
Schnierer Aladárral.) — 5. Az amerikai 
párbajról. A magyar jogászgyűlés állandó 
bizottsága felhívása folytán véleményül. 
Debreczen, 1878. — 6. A vallásfelekezetek-
és lelkészekre vonatkozó magyar főleg 
büntető törvények magyarázata. U. ott, 
1881. (Ism. Prot. Egyh. cs Isk. Lap). -
7. Az uzsoráról és káros hitelügyletekről 
szóló 1883: XXV. t -cz. magyarázata. 
Bpest, 1883. — Országgyűlési beszédei 
az 1881—92. naplókban vannak. — Le-
velei Erdélyi Jánoshoz, Pápa 1862. júl. 
2., okt. 20., 1864. decz. 16. az Erdélyi-
Tárban, Erdélyi Pál birtokában. 

,»/. Hirlap 1852. 759. sz. (Haditörvényszék 
Í t é l e t ) . — Sárospataki Füzetek 1864. 769. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és Bib l iogr . — Szabad-
elvűpárti Naptár 1885. 225. 1. a r c z k . — Uj 31. 
Athenás 24^. 1. — h'iszlingstein K ö n y v é s z e t e . 
— Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
B u d a p e s t , 1892. 258. 1. — Debreczeni Ellenőr 
1895. 118. sz. — Vasárnapi Újság 1S9.">. 21. sz. 
a r c z k . — Budapesti Hirlap 1895. 137. sz. — 
Pallas Nagy Lexikona X. 927. 1. ( T ó t h LÖ-
rincz). — Kiss Emö, A dunántúli ev. ref. 
egyházkerület pápai főiskolájának története. 
Pápa , 1896. 340. 1. és gyászjelentés. 

Körösi Sándor, állami főgymnasiumi 
tanár, szül. 1857. jún. 27. Nagy-Kőrösön 
(Pestm.), hol atyja szegény kántor volt; 
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a gymnasium alsó osztályait Rimaszom-
batban, a felsőbbeket Jászberényben vé-
gezte. A pesti egyetemre iratkozott be ; 
azonban 1875-ben atyja meghalt és sa-
nyarú viszonyok közt élve, többször abba 
kellett hagynia tanulmányait, hogy vidéki 
nevelősködéssel fentarthassa magát; végre 
1880-ban Budapesten kényelmes nevelői 
álláshoz jutván, ismét az egyetemre került 
és buzgón a nyelvészetre adta magát, 
Budenz és Simonyi előadásait előszere-
tettel hallgatta. 1880-ban Reich családi 
nevét Körösire változtatta. 1881-től tagja 
volt a tanárképző-intézet gyakorló isko-
lájának, hol különösen Kármán volt reá 
befolyással. 1883-ban tanári vizsgát tett 
a magyar és német irodalom és nyelvé-
szetből. 1884-ben állami stipendiummal 
Olaszországba ment, hogy az olasz nyelvet 
elsajátítsa; ideje java részét Rómában 
töltötte s nyelvészeti ismereteit az olasz 
könyvtárakban is gyarapította. 1884. szept. 
óta a íiumei m. kir. állami főgymnasium-
ban mint a magyar nyelv és irodalom 
tanára van alkalmazva. — Elbeszélései, 
levelei s czikkei a Jászberényben (1872— 
1873. elbeszélések), Családi Körben (1879. 
elb.), Magyarország és a Nagyvilágban 
(1881. életkép), M. Salonban (1884. Róma 
színházai), Pesti Hírlapban (1884. 64. 
sz. A római karneval), Budapesti Hír-
lapban (1884. Livornói levelek, 304., 
336., 1885. 20., 61. sz. A magyar tenger-
parton, 74. sz. Olasz szomszédság, nyel-
vészeti tárcza 1887. 358. sz. A legújabb 
olasz encyclopédia Magyarországról), a 
Középiskolai Tanáregylet Közlönyében 
1884—85. Az olasz gymnasialislyceumok, , 

Az olasz reál-iskolák 1893. Fiúméban 
egy magyar óra), a M. Nyelvőrben (1882 
—1885. A Nyelvőr népnyelvi adataiból, 
Elő meg elavult szóképzők, Fige, Torzsa, 
1886. Egy eszelős német ötlete, Olasz 
kölcsönszók, Atila, Atilla, 1887. Olasz 
kölcsönszók, 1891. Kocsonya, l'aczkáz, 
páczika, Marczona, Mordály, mordány, 
1892. Dug, rejt, Néhányritkább szó, Kalóz, 

A helyesírás kérdéséhez, Atilla és könyv-
ism., 1894. Rémerős), a M. Paedagogiában 
(1895. Olaszországi középiskolai reform-
mozgalmak), M. Tengerpartban (Zrínyi és 
Machiavelli, 1897. A harmadik faktor, A 
Bercié autonómiája, Kérdőjelek, Hazafias 
nevelés, Az uj rend), a Fiume és a magyar-
horvát tengerpart), a Magyarország vár-
megyéi és városai, Bpest, 1897. cz. mun-
kában : Ünnepi és temetkezési szokások 
Fiúméban, A közoktatás, Fiume irodalma, 
Fiume társadalma. — Munkái: 1. Gram-
matica teoretico-pratica della lingua un-
gherese, seritta ad uso delle scuole et dello 
studio privato. Parte I. La proposizione 
semplice. Bpest, 1891. (2. kiadás. U. ott, 
1893.) Parte seconda: La proposizione 
composta. Edita dal r. ung. ministero 
del culto et della publica instruzione. 
Fiume, 1898. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1891., Budap. Szemle LXXIH. 1893., La 
Bilancia 1898. 314., La Voce del Popole 
3314. sz.) — 2. Adalékok Fiume nép-
rajzához. Bpest, 1892. (Különnyomat az 
Ethnograph iából.) —3. A magyar nyelv-
beli olasz elemek. Fiume, 1892. (Külön-
nyomat a fiumei áll. főgymnasium Ér-
tesítőjéből. Magyar és német szöveg. Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny, Erdélyi Muzeum.) 
— Alapította Fest Aladárral a Magyar 
Tengerpart cz. hetilapot 1883. jan. 1. és 
szerkesztette 1897. végéig Fiúméban. — 
Kéziratban: Olasz-magyar és magyar-
olasz nagy szótára. 

ill. Könyvisiet 1892. — Fiume é s a M a g y a r -
Horvát Tengerpart. (Magyarország várme-
gyéi és városai). Bpest, 1897. 136., 138. 1. 
arczk. és önéletrajzi adatok. 

y Köröspataki János, mezőcsávási pap, 
XVII. századbeli énekszerző. — Munkája: 
Lvpvj Vaidarol való Enek. Midőn maga 
fel-fuvalkodotságában, Havasalföldi Máthé 
Vajdára mentébe, Isten tsudálatos-képpen 
meg-büntette, és nagy szégyenbe hozta, 
Mathé Vajda és az Erdélyi Fejedelem 
által. &c. Esa. 37. 20. Mostan azért Uram, 
mi Istenünk szabadíts-meg minket az ő 
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kezebői, hogy ez földnek minden Országi 
ismérjék meg, hogy egyedül te vagy az 
Ur, ä Johan. B. Köröspataki, Pastor Mező 
Tsáv. (Lőcse), 1655. (Fametszet: két kar-
dos és egy lándzsás lovag viaskodva. 
Végső verse: Ezer hat száz ötven három, 
Mező-Tsáváson ezt írom,' mert az hadat 
igen szánom, hogy haza jött azt akarom. 
Vége Egyetlen példány az erdélyi mú-
zeumban. Ism. Mátray Ernő, Beform 
1870. 337. sz. és Figyelő I. 1876. 269— 
300. 1. Hely n., 1656. Egyetlen csonka 
példánya a m. n. muzeumban. Ism. M. 
Könyv-Szemle 1876. 319—320. 1. egy 
könyvtáblában talált csonka részét). 

Bod, M. A t h e n á s 153. 1. — Horányi, Me-
moria II. 44U. 1. — Benkö. Transsilvania. 
v i n d o b o n a e , 1778. I I . 399. 1. - Toldy Ferencz, 
Magyar Költészet története. Pest, 1863. 292. 
1. — Magyar Könyv-Szemle 1878. 257. , 273., 
275. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 
381., 388. 1. — Beöthy Zsolt, M a g y a r n e m z e t i 
irodalomtörténetirás ismertetése I. 

Körösszegi István. L. Keresszeghi. 
Körösztury József, udvari ágens Bécs-

ben. — Munkái: 1. In obitum Joannis 
Baptistae Paxy, episcopi Zagrabiensis. 
Viennae, 1772. — 2. Elogium magnae Má-
riáé Theresiae die 29. Nov. anni 1780. 
cum summo populorum suorum luctu 
e vivis sublatae. Hely és év n. 

Petrik B ib l iog r . 

Körtvélyessy György, könyvkötősegéd 
Budapesten. — Szerkesztette a Könyv-
kötők Lapját 1894. okt. 8-tól 1895. szept. 
6. Budapesten. 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyáról. 

Körvér L. Cörver. 
Kőszegi Alajos, színész, első szerel-

mes és hős szerepeket játszott, de a 
30-as években iszákos lett és elzüllött. 
— Kéziratban : Pokolvári Bálint vagy a 
halotti harang, nemzeti eredeti vitézi játék 
5 felv. (Először adatott 1814. aug. 1. 
Pesten ; a czímszerepet a szerző játszotta. 
A Pokolkői Vendel cz. lovagregényből 
készült.) 

Déryné ísaplója. Bpest, 1880. II. 378. 1. — 
Bayer, A nemzeti játékszín története. Buda-
pes t . 1887. I. — Ferenczi Zoltán, A kolozs-
vári színészet és szinház története. Kolozs-
vár, 1897. és egykorú színlap. 

Kőszeghy Antal. L. Keöszegliy. 
Kőszeghy Árpád, m. kir. államvasuti 

tisztviselő Budapesten; Kőszeghy Károly 
színész íía. — Czikkei a Képes Családi 
Lapokban (1890. A zene mint kulturális 
tényező), a Zenelapban (1894. A zene 
tragikumáról), a Debreczen-Nagyváradi 
Értesítőben (1897. 48. sz. A régiek hang-
szerei.) 

Kőszegi Gáspár István, osgyáni pré-
dikátor. — Munkái: 1. Lelki Tükör e Az 
Embernek Az Isten akarattya felöl. Melly 
ál l ; az Istennek a Sinai Hegyen két kő 
Táblán ki-adattatott Tiz Parantsolattyából. 
Mellyet sommá szerint rövideden rendel 
meg-magyarázott. Lőcse, 1659. — 2. Jo 
Útra Igazító Könyvetske. Az jól élni és 
járni igyekezőknek kedvekért írattatott 
Elmélkedésképpen. §. A Szent Pál Apostol 
tanításából, az Ephesusban írt levelének 
5. cap: a 15. verstől fogva mind a huszon-
kettedik versiglen. U. ott, 1659. (E két 
munka együtt nyomtatva egy kötetben 
jelent meg.) 

Századok 1871. 690. 1. — Szabó Károly, R é g i 
M. Könyvtár I. 398., 399. 1. 
Kőszeghy Géza, zeneszerző, K. Károly 

színész fia ; 1894. ápr. 30. Uj-Pesten meg-
halt 35 éves korában mellbetegségben. — 
Költeményei, elbeszélései és zenészeti 
czikkei a Képes Családi Lapokban (1883. 
költ., elb. és Zeneköltők sorsa, A nürn-
bergi mesterdalnokok, 1884. beszély és 
tárczák, 1888. költ., 1889. elb. és tárcza, 
1890. költ., 1891. Nagy zeneköltők kedvencz 
hangnemeiről); a Pesti Hírlapban (1884. 
238. sz. A zeneköltők sorsa); a Fővárosi 
Lapokban (1889. 293. sz. Nicolai a Wind-
sori víg nők zeneköltője, 1891. 56. sz. 
Weber neje, 208. sz. Lisztről, 321. sz. 
Sauer Emilről, 1892. 122. sz. Heine és 
a zene, Santa Lucia, Emlékezés Voggen-
huber Vilmára, A «Bastien és Bastienne» 

4. iv sajtó alá adatott 1899. június 13. 
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költőjéről). — Arany paraszt cz. nép-
színművét h felv. Rákospalotán adták 
műkedvelők 1881. jún. 10. Két operettejét 
sikerrel adták: A falu rózsáját Kolozsvárt, 
majd a budai szinkörben, 1888. aug. 
31-én a Pipacsősz királyt a budai szin-
körben és a vidéken. Cythere hallétjé-
ből egy részt az Otthon egyik hangverse-
nyén mutatott be. Apróbb zeneszerzemé-
nyeit több éven át hangversenyeken 
mutatta be. 

Vasárnapi l'jság 1894. 18. Szám. (Nekr.) — 
Zenelap 1894. 6. sz. (Köszeghy Árpád). 

Koszeghi János, bölcseleti doktor, 
Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 
1696. jún. 2. Magyarországon ; 171-4. okt. 
18. lépett a rendbe ; gymnasiumi tanár 
volt több helyt; azután hitszónoki s hit-
térítői minőségben 1737—40. működött. 
1741—43. az esztergomi, 1743. febr. 14-től 
1746. jún.25-ig apécsis 1747-től a soproni 
rendház főnöke volt; utóbbi helyen 1750. 
márcz. 29. meghalt. — Munkái: 1. Magni 
Manes Transylvaniae Principum. Clau-
diopoli, 1722. (Elegia.) — 2. Compendium 
Mstoricum. Pars I. Continens Históriám 
Biblicam et praecipuas quatuor monar-
chias . . . Pars II. Continens veterani et 
novam Germaniam cum rudimentis geo-
graphicis, et epitome históriáé ecclesia-
sticae. Praeside . . . U. ott, 1733—34. Két 
füzet. — 3. Praesidium spirituale sive 
remedium efficax ad conservandam ani-
mae puritatem e peccati labe immunem 
per seriam et accuratam quatuor no-
vissimorum considerationem, a . . . Do-
mino Georgio Bardocz, Dum in academia 
Claudiopolitana S. J. anno 1734. . . . 
assertiones ex universa philosophia tuere-
tur. Praeside . . . distributum. U. ott. 

Catalogue Societatis Jesu 1731—1751. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 189. 1. — De Backer-Som-
mervogel, Bibliothéque-Bibliogr. IV. 1154. h. 

Kőszeghy László (remetei), csanádi 
püspök, szül. 1745. jún. 25. Szegeden; Bu-
dán végezve a bölcseletet, 1765. okt. 18. a 
Jézus-társaságába lépett. 1773-ban a rend 

Id. S z i i m y e i J „ Magyar Írók VII. 

feloszlatása után Pécsett a szónoklati s 
költészeti osztályban tanított. Miután theo-
logiai tanulmányait elvégezte, miséspappá 
szentelték föl. 1779-ben csanádi kanonok, 
1788. püspök-helyettes, 1798. nagy-prépost, 
1800. decz. 12. csanádi püspök lett. Meg-
halt 1828. jan. 4. Temesvárt. — Munkái: 1. 
Lessus funebri s magni ecclesiarum anti-
stitis Georgii Klimo. Graecii, 1777. — 2. 
Applausus, quum . . . dominus Emericus 
Christovics ritu solemni praesul inaugu-
ratus Csanadiensi ecclesiae praeficeretur, 
ab . . . concinnatus a. 1777. U. ott. — 3. 
Oratio funebris ad solennes exequias . . . 
Emerici Christovics episcopi Csanadiensis 
. . . in cathedrali ecclesia Csanadiensi 
celebratas die 21. Jamiarii anno 1799. 
Temesvárim. — 4. Sermo per eam occa-
sionem, qua gremiale dioecesis Csana-
diensis seminariumin aedesolim iesuiticas 
Temesvárim introductum fűit, habitus 17. 
Novembr. 1806. U. ott, — 5. Epistola 
pastoralis ad clerum Gsanadiensem. Sze-
gedini, 1806. — 6. Homilia . . . episcopi 
Csanadiensis per occasionem visitationis 
canonicae habita, ac per Georgium Stocker 
. . . germanice reddita. Temesvarini, 1811. 
(Latin és német szöveg.) — Olajfes-
tésű arczképe Dessewffy Sándor csanádi 
püspök képtárában van. 

Tudományos Gyűjtemény 1828 . I . 124. 1. — 
Stoeger, Sc r ip to res 190. 1. — Gams, Ser ies 
Episcoporum. Ratisbonae, 1873. 371. 1. — 
Briisztle, R e c e n s i o I . 102. l a p . — Petrik B i b -
liogr. — Hl. Sión 1872. 636., 1892. 624. 1. — 
Schematismus C s a n a d i e n s i s 1892. 20. lap . — 
Alkotmány 1897 . 73. SZ. 

Koszeghi Mártony Károly, cs. királyi 
táborszernagy; 1848. febr. 7. a m . tudom, 
akadémia megválasztotta levelező taggá, 
de K. ezen megtiszteltetést bokros teendői 
miatt nem fogadta el. — Munkái: 1. 
Beschreibung eines Luftkastens, mittelst 
dessen sich alle Gattungen hydraulischer 
Arbeiten unter dem Wasser verrichten 
lassen. Aus dem Franz. Pest, 1821. Két 
rézmetszettel. Névtelenül (Coulomb C. A. 
után ford.) — 2. Versuche über den 

5 
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Seitendruck der Erde. Wien, 1828. (Ism. 
Poggendorff Annalen CIV. 46. 1.) 

Kayser, Bücher-Lexikon. Leipzig, 1834. I. 
490. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e 109., 410. h . 
— Pesti Napló 1898. 38. s z . 

Kőszeghy Mihály, orvosdoktor, szat-
mári származású volt és miután 1833-ban 
orvosdoktori oklevelet nyert, ugyanazon 
város főorvosa lett, hol 1873. júl. 30. 
meghalt 63. évében. — Czikkei az Orvosi 
Tárban (1838. Közönséges hamag, potassa 
venalis, vízkór ellen, 1839. Szalonna-
bedörgölés tüdővészben, Szoral, strvch-
nina, szélhüdésben, Gyógytapasztalatok, 
1840. Átmetszett gög- és garattal 10 
mérföldnyire utazás, 1843. A szathmári 
orvosegyesület Erdődön tartott gyűlésé-
ből, Nagyadagu hánytató borkőveli ta-
pasztalatok, Fehérfolyás ham ibiaggal, kali 
hydrojodicum, s anyarozszsal orvosolva). 
— Munkája: Orvostudori értekezés a 
köszvényről.Pest, 1833. (Latin czímmelis.) 

Rupp, Beszéd 157. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete és gyászjelentés. 
Kőszeghy Miklós. L. Giseke. 
Kőszeghy Pál, Bercsényi Miklós gróf 

titkára, K. György (Bercsényi ungvári 
tiszttartója, ki 1678-ban I. Lipót királytól 
nyert nemes levelet) és karánsebesi Dobik 
N. f ia; a latin iskolákat végzett szép 
képzettségű költői lelkületű ifjú széleskörű 
olvasottságát Bercsényi gazdag könyv-
tárában, sima udvari modorát ura társa-
ságában szerezte; ifjúkorától kezdve a 
fiatal gróf mellett tartózkodott, talán már 
mint nemes apród is. Bercsényi mind-
jobban megkedvelte az i f jú t ; magával 
vitte mindenüvé, utaira s a táborokba 
is, legbensőbb meghitt emberévé, titkárává 
avatta. így megfordult 1693-ban és a 
következő években Bécsben, Pozsonyban, 
Nagyszombatban. Brunóczon, Selmeczen 
sat. Mint a saját költeményéből látjuk, 
1694. és 95-ben Vépen is ott járt ismé-
telten urával, a kinek házasságát Csáky 
Krisztina grófnővel bizalmas küldetéssel 
híven közvetíté. Bercsényiné is fontos 
küldetésekkel bízza őt meg; így péld. 

1698-ban 40U0 frtot és arany-, ezüst-
míveket hozat ki vele Temetvény várából 
Ungvárba. 1695-ben már nős volt ; 1703 
táján meghalt, özvegye is gyorsan követte 
ő t ; gyermekeikről Bercsényi és neje gon-
doskodtak, Jánost apródnak, a kis Zsuzsit 
udvarhölgynek fogadták udvarukba; a 
lány később Bercsényi harmadik neje 
lőn. — Munkája: Harmadik könyv mely 
Íratott az méltóságos . . . székesi gróf 
Bercsényi Miklós urnák . . . négy esztendők 
forgása alatt való özvegyeskedéséről és 
az ötödik esztendőben az méltóságos . . . 
keresztszeghi gróf Csáki Krisztina asszony-
nyal, elsőben mélt.. . . grófmonyoró-keréki 
Erdődi Sándornak, s azután boldogemlé-
kezetű . . . trakostyáni Draskovics Miklós 
úrnak, országbirájának meghagyott öz-
vegyével . . . való istenes házasságáról 
1695-ik esztendőben. «Bercsényi házas-
sága. Történeti ének 1695-ből.» Irta Kő-
szeghy Pál. A Varsóban levő eredeti 
kéziratból közli Thaly Kálmán. Toldalék : 
«Actio Cariosa». Magyar történeti szin-
játék 1678-ból, kiadja a m. tud. akadémia 
történelmi bizottsága. Bpest, 1894. (Elő-
szóval és magyarázó jegyzetekkel a közlő-
től, az Epithalamium 27—141. 1. 792 
vegyessorú Zrinyi-versszakból és egy 
Balassa-versszakokban írt Epilogból álló 
költemény, gróf Csáky Krisztina asszony-
nak van ajánlva. Az eredeti kézirat a 
varsói gróf Krasinski könyvtárban van. 
Ism. Egyet. Philol. Közlöny, Századok, 
írod. tört. Közlemények, Hazánk 181. sz. 
Az elveszett első könyv: Bercsényinek 
ifjúságában tett vitézi magaviselését, a má-
sodik Bercsényinek első nejével gr. Drugeth 
Krisztinával való boldog házaséletét és 
a grófné halálát énekelte meg. Ezen két 
kéziratot prebíri báró Melith Mária, ifj. 
gróf Zichy István özvegye kérte el a 
szerzőtől olvasni, ki azt 1695-ben sem 
kaphatta többé vissza.) 

iV. Könyv-Szemle 1890. 219. , 1894. 205. 1. — 
M. Könyvészet 1894. — Történelmi Tár 1894. 
193. 1. — Horváth Cyrill, M. Irodalom törté-
nete. Bpest, 1899. I. C54. 1. 
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Kőszeghi Sándor, megyei főlevéltár-
nok, szül. 1859. febr. 16. Veszprémben 
iparos szülőktől; a gymnasiumot szülő-
városában kezdte, s Budapesten végezte, 
hol, mint a központi seminarium növen-
déke 1878—83-ig az egyetem hallgatója 
volt, Ez idő alatt letevén a három szigor-
latot, így a kanonjogból és keleti nyel-
vekből is, ezáltal elnyerte a báró Bésán-
féle ösztöndíjat. 1884-től a veszprémi püs-
pöki lyceumban az egyházjog és egyház-
történelem helyettes, 1886—90-ig rendes 
tanára volt. Ekkor kilépett az egyházi 
rendből és 1891-ben kinevezték az orszá-
gos levértárhoz. Ez időben hozta létre gr. 
Almássy Györgynével egyetemben Sop-
ronban a nyomorék gyermekek menedék-
házát (a Maria-Josefínumot), 1896. jan. 
20. Pestmegye főlevéltárnokának nevez-
tetett ki. — Czikkei a Veszprémi Köz-
lönyben 1885—86. Judits Fráter Emericus 
sat. Sorbonnai álnévvel is); a Nagyváradi 
Lapokban (1891. A családi levéltárakról); 
a Hadtörténelmi Közleményekben 1891. 
Montekukkoli pasquillja, Mátyás király-
nak egy fontos hadászati levele, 1892. 
Zsigmond királynak 1427-iki honvédelmi 
szabályzata); a Pesti Hírlapban (1892. A 
fehérvári kapu); a Bács-Bodrogvármegyei 
tört. Évkönyvben (1892. Bajok az ujjá 
született Bodrogh vármegyében, 1893. 
Imreffy Mihály följegyzései); a Századok-
ban (1893. Szabadka ismertetése); a M. 
Könyv-Szemlében (1894. XYI-ik századi 
könyvtáraink történetéhez); a M. Gazda-
ság-történeti Szemlében (1892—94. Erdély 
összeírása 1721—22-ben. Római és görög 
katholikus főpapságok átlagos évi jöve-
delme a mult század végén, Magyaror-
szág áruforgalma 1733—1795-ig, Kapy 
Zsigmond gazdasági utasítása, Méhészeti 
tanácsadó 1661-ből, Az 1735. székesfejér-
vári árszabás). A Zichy-codex VIII. köte-
téhez is hozzájárult oklevélanyaggal. 
— Munkája: Nemes családok Pestmegyé-
ben. Bpest. 1899. (Sajtó alatt; ezen mun-
kához 1896 óta közel ötezer nemes 

családra vonatkozó adatokat gyűjtött 
össze.) 

Pester Lloyd 1896. 21. sz. esti k. és önélet-
rajzi adatok. 

Kőszeghy Szaniszló, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1708-ban Ko-
csóczon (Trencsénm.), 1725-ben lépett a 
rendbe; bölcseleti és theologiai tanul-
mányait elvégezvén, 1733-ban fölszen-
teltetett; tanított Győrött, Szegeden, Kecs-
keméten, Váczon és Veszprémben ; 1744-
ben a nyitrai ház főnöke és a gymna-
sium igazgatója lett. 1762. máj 17. részt 
vet t a váczi consistoriumban és ekkor mint 
Tapolcsányi rendfőnök, Desericius Imre s 
LédayLénárt társaságábankidolgoztafőbb 
vonásaiban a piaristák akkori tanulmányi 
rendszerét. Meghalt 1780. jún. 4-én Pri-
vigyén. — Munkái: Institution es tlieo-
logicae . . . ad usum venerab. seminarii 
cleri dioecesis Wesprimiensis. Agriae, 1761 
— 1762. (I. kötet 3 részben.) 

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum II. 
— Csősz Imre, A kegyes tanítórendiek Nyit-
rán. Nyitra, 1879. 848. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Takáts Sándor, A b u d a p e s t i p i a r i s t a -ko l -
legium története. Budapest, 1895. 168. 1. 

Köteles Sámuel, ev. ref. főiskolai ta-
nár, a m. tudom, akadémia rendes tagja, 
szül. 1770. jan. 30. Uj-Tordán; tanulmá-
nyait Nagyenyeden végezte, hol 1788-ban 
lépett a felső osztályba s osztálytanító 
is volt. 1796-ban Jenába ment; honnét 
1798-ban visszatérve egy évigudvari papja 
volt özv. br. Dániel Istvánnénak. 1799. 
jún. 16. megválasztották marosvásárhelyi 
tanárnak. 1818. jan. 6. nagyenyedi böl-
cselettanár lett és Kant eszméinek lelkes 
hirdetője volt, 1830-ban a collegium rec-
tora lett és kineveztetett N.-Enyedre könyv-
censornak. 1830. nov. 17. a m. tudom, 
akadémia igazgatósága vidéki rendes tag-
jának kinevezte. Meghalt 1831. máj. 25. 
Nagyenyeden. A m. tudom, akadémiában 
Kállay Ferencz tartott fölötte emlékbeszé-
det.— Czikkei aTud. Gyűjteményben (1826. 
XII. A sympathia, 1827. V. Az erkölcsi-
ség és a vallás). — Munkái: 1. Prédiká-

5* 
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czió Szentpáli Elek felett. Kolozsvár. 1814. 
— 2. Logika, vagy az értelem tudománya. 
Készítette az oratoria classis számára. 
Marosvásárhely, 1808. (2. kiad. Kolozsvár, 
1815., 3. kiadás: Közönséges logika cz. 
. . . Nagy-Enyed, 1830.) — 3. Az erkölcsi 
filosofiának eleji. Egy kézikönyv, mely-
lyet a maga tanítványai számára ké-
szített. I. rész. Tiszta erkölcsi íilosoíia. 
Az erkölcsi filozófiának második része. 
Erkölcsi anthropologia, vagy alkalmaz-
tatott erkölcsi tudomány. Marosvásár-
hely, 1817. — 4. Gróf Bethlen Mária 
Lázár Józsefné felett beszéd és könyör-
gés. U. ott, 1817. — 5. A philosophia 
encyclopaediája. A hallgatók számára ké-
szítette . . . Nagy-Enyed, 1829. —6. Philo-
sophiai anthropologia. Kiadta a magyar 
tudós társaság. Buda, 1839. — Kézirat-
ban maradt munkái: Introductio in philo-
sophiam: Liber primus; Anthropologia, 
psychologiaempirica, 417 §.; Jus naturae: 
Privatum, Absolutum, Ilypotheficum de 
laesione.jurium, saját kézírása, 129 § ; His-
tória sectae Eleaticae,sectio sexta, tehát egy 
részeaphilosophiahistóriájának; Politika 
II. rész 3. könyv: A státus boldogságá-
ról, 8r. 199 lap, leírta Erszényes József 
1803.; Štatistika magyarul, 409 lap (a 
marosvásárhelyi főiskola könyvtárában.): 
A marosvásárhelyi ref. collegium histó-
riája, két eredeti levele 1807. aug. 25. 
és kelet n. a Tóth Ferencz analectái 
közt (a m. n. Múzeumban). — Kőnyo-
matú arczképe Koncz József, A maros-
vásárhelyi ev. ref. collegium cz. munká-
jában. 

Szász Károly, A derék ember és r i tka ér-
demű tanitó képe. Kolozsvár, 1831. — Ma-
gyar tudós társaság Névkönyve 1832. 38. 1. 
( D ö b r e n t e y Gábor) . - - 31. tudós társaság Év-
könyve. P e s t , 1835. I . 140. 1. — Philosopliiai 
Pályamunkák. Buda, 1835. I. 117., 140. 1. — 
Közhasznú Esmeretek Tára V I I . 314. 1. — Po-
norí Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s -
napjai . Pozsony. 1846. 12. 1. — Ferenczy és 
Danielik. Magyar írók I. 274. 1. — Uj Hl. 
Múzeum 1856. XI. füzet. — Jelenkor. Ency-
clopaedia. Pest, 1858. 108. 1.— Toldy Ferencz 

M. nemzeti irodalom története. — P. Szath-
máry Károly, A g y u l a f e h é r v á r - n a g y - e n y e d i 
Bethlen fötanoda története. Nagy-Enyed. 
1868. 219. , 309. 1. — Figyelő I . 1876. 170., X . 
1881. 269., XXII. 158. 1. — Uj M. Athenás 244. 
1. — Koncz József, A m a r o s v á s á r h e l y i e v . 
ref. kollégium története. Marosvásárhely, 
1883—95. 255—264., 503. 1. arczk. — Petrik 
Bibliogr. és gyászjelentés. 
Kővkvy-Kajfehr Béla, hírlapíró, 1877-

ben egy évig a török hadseregben mint 
főhadnagy szolgált és a török nyelv el-
sajátítása után, a törökországi költők mű-
veinek fordításával foglalkozott. Később 
Szombathelyen telepedett le s kizárólag 
hírlapírással és szerkesztéssel foglalkozik. 
— Irodalmi munkásságát 1873-ban a 
Vasárnapi Újságban kezdte meg (török 
műfordításokkal; lefordította Kiáni, Sémi, 
Mohamed, Sunbullitad Baki és Téti Efendi 
verseit 1879., 1881. 1886.); munkatársa 
volt Abafi Figyelőjének (1876. 20. sz. A 
svéd irodalom fejlődéséről, Füredi Örzse 
népkölt., I. 1876. 356. 1. Kováts József, 
Csokonai költészeti tanítója, II. 1877. 
Magyar szójáték), a Zalai Közlönyben 
(1877. 38., 40., 42. sz. Zalai népdalok), 
Adatok Zalamegye Történetéhez cz. gyűj-
teményben (IV—V. 1877—78. Zalamegye 
népköltészete, Gál Imre helv. hitv. super-
intendens); írt még czikkeket az Egyet-
értésbe s a Pesti Naplóba s a szombathelyi 
M. Kerékpáros szaklapnak 1893 óta mun-
katársa. — Munkái: 1. Göcseji népdalok. 
K. gyűjteményéből. Kiadta Abáfi Lajos. 
Budapest, 1876. (Magyar Könyvesház 29., 
30.) — 2. Korrajzok az első császárság 
korából. Irta Barboix Roger, francziából 
ford. Nagy-Kanizsa, 1877. — 3. Utazásom 
Törökországban, a görög szigeteken és 
Szerbiában. U. ott, 1878. — 4. Költe-
ményei. Szombathely, 1882. — 5. Verő-
fényes napok. Humoreszkek. U. ott, 1887. 

— Szerkesztette az Uj Nemzeti Naptárt 
1877., 1878. és 1879. évekre Nagy-Kani-
zsán ; 1886 decz. 12. szerkesztője lett a Du-
nántúl cz. függetlenségi és 48-as politikai 
hetilapnak és szerkesztette 1888. decz. 

. 30-ig; 1889. megalapította a Vasvármegye 
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czímű szabadelvű politikai s társadalmi 
hetilapot, melyet mai napig szerkeszt és 
kiad. Időközben szerkesztette a Volks-
freund cz. politikai hetilapot 1887—88-
b a n ; a Vasvármegye Berzsenyinek cz. 
Emlékkönyvet és a Dunántúl cz. naptárt 
1887-ben. 1897-ben Eisenburg cz. szabad-
elvű lapot indított meg Füredi Mór társa-
ságában Szombathelyt. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasvármegye 
340., 353. 1. 
Kőváry Gergely, görög szertartású kath. 

székesegyházi íőesperes és nagyváradi 
kanonok, zsinati vizsgáló, házasságvédő, 
szentszéki ülnök. 1828-tól tanára s 1843 
—1851-ig igazgatója volt a belényesi íő-
gymnasiumnak; mely intézet alapjára 252 
frtot hagyományozott. Meghalt 1870. febr. 
10. Nagyváradon élete 74 , áldozó papsá-
gának 38. évében. — Munkája: Carmen 
honoribus rev. dni Nicolai Borbola, dum 
S. patroni Nicolai diem celebraret 1842. 
Magno-Varadini. 

Petrik B i b l i o g r . — Farkas Traján, A b e l é -
nyesi sör . kath. fögymnasium története. 
Belényes, 1896. 89., 150. 1. és gyászjelentés. 
Kőváry György, róm. kath. esperes-

plébános és több megye táblabírája, 
1804-től a bölcseletet, 1806-tól a theo-
logiát végezte Nagyszombatban; 1810-ben 
fölszenteltetett; segédlelkész volt Nagy-
Kéren (Nyitram.) és 1812. aug.-tól 1815. 
szept. 20-ig administrator; innét 1817. 
ápr. 11. Tardoskeddre ment káplánnak. 
1820. febr. 19. a füzes-gyarmati plébániát 
nyerte ; innét 1825. ápr. 17. Párkányra 
s később Udvardra ment plébánosnak, 
hol 1835. jan. 24. meghalt. — Munkái: 
1. Egyházi beszéd, melyet a kementzei 
templomban 1824. észt. szent Mihály 
havának 8. azon alkalmatossággal, midőn 
főt. Rozman János úr, az alsó-honthi 
dunamelléki kerületnek alesperestye, . . . 
mint ötven esztendős misés pap, második 
uj miséjét tartaná, mondott. Esztergom, 
1824. — 2. Egyházi beszéd, melyet a 
mult század elején megszűnt mirigyes 
halál emlékezetére sz. Benedek városa 

határjában a t. ns. Bars vármegye által 
felállíttatott kápolnában esztendőnként. 
Píinköst hava 3. tartatni szokott ájtatosság 
alkalmatosságával 1825. eszt. mondott. 
U. ott, 1825. — 3. Egyházi beszéd, melyet 
szent István első apostoli király tiszte-
letére mondott Budán a várbeli plébániá-
nak templomában 1825. eszt. Kis-asszony 
havának 20. ÍJ. ott. — 4. Halotti beszéd, 
melyet néh. Galántai id. Balogh János 
urnák emlékezetére, midőn Bars vár-
megye 1827. eszt. Karácson havának 10 
az aranyos-maróti szent-egyházban a 
fen-nevezett boldogulttért gyászos halotti 
ünnepet tartana, mondott. Pest, 1828. 
— 5. Beszéde, melyet . . . gróf Nádasdy 
Leopold Komárom vármegye örökös gróf-
jának, főispányi székébe és hivatalába 
1828. eszt. Szentiván hava 2. történt 
fényes belépése alkalmatosságával tartott. 
Komárom, 1828. (Többek beszédével 
együtt.) — 6. Egyházi beszéd, melyet 
szent István első apostoli király tiszte-
letére mondott Budán a várbeli plébániá-
nak templomában 1829. eszt. Kis-asszony 
havának 20. Esztergom. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1825. I I . 16. Sz . 
Némethy Lajos, D i c s b e s z é d e k 102., 104. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . I . 267. , I I . 490. 1. — Zelliger, 
Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
267. 1. — Némethy, Ludovicus, Series Paro-
chorum. Strigonii, 1894. 710. 1. 

Kőváry János (kőbányai), egri cz. 
kanonok és apát, szül. 1793. augusztus 
31. Mádon (Zemplénm.); a gymnasiumot 
Kassán és Miskolczon, a bölcseletet s 
hittant, miután 1812-ben pappá lett, az 
egri lyceumban végezte. 1817-ben felszen-
teltetctvén, bodonyi káplán volt két évig, 
aztán a tiszalöki plébániát kapta meg; innét 
1832-ben Tisza-Szalókra, 1847-ben pedig 
Tarra (Hevesm.) ment lelkésznek. 1857-
ben esperes lett. 1860-ban czímzetes kano-
nokká, 1871-ben pécsváradi apáttá nevez-
tetett ki. Ugyanekkor a pécsi püspök 
szentszéki ülnökké nevezte ki. 1873-ban 
elméje elhomályosult 1876. január 9. 
meghalt. — Munkája: Három alkalmi 
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szent beszéd a tari leégettek javára. Eger, 
1861. 

Emlékkönyv. E g e r . 1865. 276. 1. — Koncz 
Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi 
téren. Eger, 1892. 147. 1. 
Kőváry Józsa ügyvéd. K. József és 

Szentgyörgyi Miklós Kata fia, született 
1817. márczius 9-én (keresztelés napja) 
Tordán; tanulását a tordai unitárius gym-
nasiumban kezdte; honnét 1834-ben böl-
cseletre a kolozsvári unitárius collegiumba 
ment; a jogot ugyanott a reformátusok-
nál 1839-ben végezte. Joggyakorlaton 
Marosvásárhelyt volt a kir. táblán, hol 
1843-ban ügyvédi vizsgát tett. Mint gya-
korló ügyvéd Kolozsvárt telepedett le. 
Itt élénk részt vett a márcziusi mozgal-
makban, mint az ifjúság egyik vezére. 
Az elsők egyike volt, ki a szabadságharcz 
kezdetén a Kossuth- (v. Mátyás) huszá-
rok közé lépett. A fegyverletétel után 
Tordára vonult vissza s megyei hivatalt 
viselt. A társaságot kerülte s kertészeti 
szenvedélyének élt. Meghalt 1875. máj. 
1. Tordán. — Költeményeket írt a kolozs-
vári Reménybe (1839.) és a Honművészbe 
(1840.); beszélyt a Kőváry L. Beszélytárába 
(1843), két czikke a kolozsvári Hetilap-
ban (1854. 54. sz. A czéhek hasznosítása, 
94., 95. sz. Türk porosz tanácsos hatása 
Poroszország selyemtermelésére.) — Ke-
véssel halála előtt kéziratait a m. tud. 
akadémiának küldte. 

ílokona. Kanyaró Ferencz szives közlése. 
Kővári Károly Pál, csornai premon-

trei rendi kanonok és főgymnasiumi nyug. 
tanár, született 1843. január 23-án Vesz-
prémben ; 1862. szeptember 8-án lépett 
a rendbe s 1867. szeptember 29-én szen-
teltetett föl és azon évtől fogva 1897-
ben Csornára nyugalomba vonulásáig a 
keszthelyi főgymnasium tanára volt. — 
Költeményeket írt a keszthelyi lapokba; 
programmértekezései a keszthelyi főgym-
nasium Értesítőjében (1878. Az égalj és 
ember kölcsönös egymásra hatása, 1886. 
Martinuzzi György bibornok.) 

A csornai premontrei rendi kanonokok Név-

tára 1892. 50. 1. — Győr f ß Endre, A k e s z t -
helyi kath. főgymnasium története. Keszt-
hely, 1896. 208—211. 1. 

Kőváry László, birtokos, a m. tudom, 
akadémia levelező tagja, K. Józsa testvér-
öcscse, szül. 1819. júl. 7. Tordán (Torda-
Aranyosm.), mint a Bethlen Gábor által 
1619-ben odatelepített egyik hajdúcsalád 
ivadéka. Tanulmányait szülővárosában az 
unitárius algymnasiumban kezdte; onnét 
a kolozsvári unitárius collegiumba ment; 
a jogot az ev. reformátusoknál végezte. 
1842-ben jogi gyakorlatot Marosvásár-
helyt a királyi táblán folytatott és ki-
rályi táblai cancellistának esküdött fel. A 
Teleki-könyvtár használata megérlelte 
benne az eszmét, hogy Erdély ismerte-
tését művelje. A szabadságharcz kitöré-
sekor Ellenőr cz. politikai lapot indított 
meg Kolozsvárt; jún. 8. Szemere Berta-
lan az országos statisztikai hivatalhoz 
nevezte ki titkárnak, mire Kossuth pénz-
ügyminiszter statisztikusa lett. A honvé-
delmi kormány okt. Erdélybe küldte. 
Háromszékről, midőn Bem utat nyitott, 
Debreczenbe ment, honnét a kormány 
Szeben bevétele után 1849. márczius 
15-én az erdélyi sereg hadi tudósítója-
és historiagraphusaként Bem seregéhez 
küldte; a zsibói fegyverletételnél bevégezte 
ezen működését. A székelyföldi szent-
demeteri kastélyban rejtőzött Terényi 
Lajossal (Ipolyi Arnold testvérével); végre 
a zsandárok felfedezték rejtekhelyét és 
a marosvásárhelyi várba szállították, 
honnét Kolozsvárra vitetvén, néhány hó-
nap múlva, Urban tábornok megkegyel-
mezésével szabadon bocsáttatott. Kisza-
badulása után Pestre költözött és a Pesti 
Napló munkatársa lett. Történelmi kuta-
tás czéljából a gyulafehérvári s a ma-
rosvásárhelyi könyvtárban búvárkodott. 
Onnét visszatérve Pestre, a katonai kor-
mány letartóztatta; mert Mackót, ki a 
vásárhelyi várból kiszökött és őt meglá-
togatta, Kolozsvárról szökésében elősegí-
tette ; az összeesküvésben azonban részt 
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nem vett; mégis Kolozsvárra internálta-
tott. Itt vette nőül 1854. jún. 4. kiadója 
Tiltsch János unokahugát, kinek kezével 
Kolozsvár patriciusi családjai körébe 
jutott és ez időtől fogva anyagi gon-
doktól menten az irodalomnak élhetett. 
1862-ben megvette a Korunk cz. politi-
kai lapot, melyet Deák-párti szellemben 
szerkesztett. Az országos statisztikai hi-
vatal szervezésénél meghívást kapott az 
1848. hivatala elfoglalására, de ezen meg-
hívást nem fogadta el. Időközben az első 
magyar biztosító-társaság felállítása alkal-
mával ennek kolozsvári főügynöke lett; 
majd a Kolozsvárt keletkezett Victoria 
biztosító-társaság egyik igazgatói állását 
foglalta el. Ezen időtől a biztosítási iro-
dalom meghonosítása foglalkoztatta. Meg-
írta a 70-es években a biztosítás Ency-
-clopaediáját négy kötetben, melynek I. 
kötete, mely a biztosítás bibliographiáját, 
történetét, politikáját, mathematikai elmé-
letét, a biztosítási ágak rendszerét fog-
lalja magában, magyarul és német for-
dításban, kéziratban maradt ; francziául 
pályázott vele a párisi akadémiánál, hol 
azt 1883. nov. 10. dicséretre méltatták; 
III. kötetének első felét az Életbiztosítás 
rendszere cz. 1884-ben kiadta. 1883. máj. 
17. a m. tudom, akadémia levelező tag-
jává választotta; ekkor visszatért történeti 
tanulmányaihoz. Házassága gyermektelen 
maradt; ezért minden erejét a társadalmi 
térre fordította. Mint Kolozsvár tiszte-
letbeli főjegyzője s virilis-bizottsági tagja 
részt vett a város szépészeti s közgazda-
sági viszonyai előmozdításában; a befá-
sítási s temetői bizottság elnöke lett; 
mint a sétatér igazgatója, közgazdasági 
előadó, takarékpénztári igazgató, az uni-
tárius főgymnasium egyik felügyelője is 
működött. A vasúti alkalmazottak lakás-
viszonyainak javításával foglalkozva, egy 
telepet alapított, öt utczával, száz ház-
zal, melyet törlesztés mellett Kőváry-
telep nevezettel, tulajdonukba bocsátott. 
— Költeményei, czikkei, beszélyei akövet-

kező folyóiratokban, hírlapokban és év-
könyvekben jelentek meg: Nemzeti Tár-
salkodó (Kolozsvár, 1839. II. Teke és 
népszokásai, 1840. Erdélyi tájképek, 1841. 
II. A Bogátról, 1843. Székelyek Magyar-
országon, 1844. Szentiványi Mihály mint 
költő, 1847. Czáfolat Kovács István úrnak 
statisztikája érdekében); Remény (Kolozs-
vár, 1839. költ.), Társalkodó 1840. (Má-
tyás királyt ne szoborral örökítsük, 1842. 
Visszaigazítás Őszinte vidékihez); Regélő 
(1840. Henriette, beszély); Tudománytár 
(Értekezések VIII. 1840. Föld- és országtani 
vázlatok Szilágyról), Athenaeum (1841. I. 
Fiducia, novella, 1843. Erdély irodalma.); 
Erdély Képekben (kiadja Szathmári Pap 
Károly, Kolozsvár 1841. A Barczaság, 
Brassó és vidéke, Toroczkó); Regélő P. 
Divatlap (1843. II. Levelek az éden fájá-
ról); Beszélytár (Kolozsvár, 1843. Stella, 
beszély és költ.); Honderű (1845. II. Napo-
leon fia); Életképek (1846-47.); Bércz-
virágok. Zsebkönyv 1847. (Kolozsvár, 1848. 
beszély); Ellenőr (Kolozsvár, 1848. vezér-
czikkek) ; Országgyűlési Emlény (1848. 
Etele, költői korrajz.); Közlöny (1848—49. 
Hadi tudósítások, muszka adomák) ; Ha-
zánk (Győr, 1848. A polgárosodás); Kos-
suth Hírlapja (1848. 50. sz. Kell-e Erdély-
ben csak árnyéka is a politikai kormány-
nak ?); Hetilap (Kolozsvár 1852. 4. sz. 
Az erdélyi arany- és ezüst-bányászat tör-
ténete, 6—8. Erdély határszéli szorosai, 
Állítsunk ipartanodákat, 9., 10. Sóbá-
nyáink statisztikájához: Kősótelepünk fek-
vése, minősége, Sóskút, Tört. adatok, Ása-
tás és kiadás, Parajd sóaknája, 11. Az 
alvinczi bolgárok és morvák, 37. Az er-
délyi arany és ezüst bányászat történeté-
hez, 1853. 5. sz. A találmányok és föl-
fedezések kora, adatul a polgárosodás 
történetéhez, 10. Jegyzetek Cserei M. his-
tóriája pesti kiadására, 12—13., 17., 18. 
Kísérletek az Erdélyi színészet történeté-
hez, 15. Állítsunk szépitő bizottmányokat, 
20., 22. Erdély jelenlegi statisztikájához, 
23. Tököli és neje végnapjai. 26. A feje-
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delmi kor hadi taktikája, 32. Egeres kas-
télya, viz-okádója és hideg forrása, 35., 
38. Hitelbank kellene, 44—46. Erdély ne-
vezetes rónái, Agyagfalvi rét, Balázsfalvi 
rét, Bogát, Hátszegtere, Keresztesmező, 
Kereszténysziget rétje, Miriszlói csatatér, 
Szentpáli tér, Zernyesti tér, 48—53., 59. 
Néhány fürdőnk az idén: Élőpatak, Badna, 
Bodok, Korond, Bázna, Algyógy, Kiruj, 
Homoród, Csik-Tusnád, 62 — 64. Jegyze-
tek növényzetünk történetéhez: füvésze-
tünk irodalma, füveink, dohány, 74—77. 
Báró Naláczi József főispán emlékirata, 
81. Az erdélyi honbuvárlati társulat és 
folyóirata, 84. Ős-emlékeink felett, 1854. 
2., 3. Kirándulás Fejérvárra, 15. B. Duyar-
din József, 34. A talált kincseket illető 
rendeletek, 37. Állítandó leánynöveldénk 
ügye, 39 — 41., 47. «Erdély nevezetesebb 
családai» és töredékek családiratunk philo-
sophiájához, 52. írók segélypénztárai, 53— 
55., 58. Históriás ének a jeles győzedelem-
ről . . . Erdélyben a Kenyérmezőn 1479. 
Irta Temesvári István deák 1569. 62—64. 
Törökbuza vagy tengeri, 67— 95. Iparunk és 
kereskedelmünk, 78—85. Kísérletek Erdély 
színészete történetéhez, Böjti gondolatok, 
öt czikk, Magyar Irodalom Erdélyben, 
három czikk, 97. Családreform, 1855. 10. 
Czigányok múltja Erdélyben, 16. Gróf 
Teleki József); M. írók Albuma (1850. 
Gróf Bethlen Miklós szerelme, korrajz, 
Az évszámok fatuma); M. Hirlap (1851. 
Egy régi és új csatahely, decz. Priznitz, 
rajz, 1850—51 a tárcza vezetője, 601— 
604. könyvismertetés); NagyenyediAlbum 
(1851. Ismertetés), Remény (1851. Mira-
beau szerelmei, beszély), Hölgyfutár 
(1852. Székely népköltészet: tánezmonda-
tok, Népdalok, Talányok, Példabeszédek, 
Anekdokták, Népbeszélyek, Mesék, 1855. 
beszély, 1861. Háromszék és a széke-
lyek); Értesitő (1852. Gyulafehérvári ka-
thedrale); Losonczi Phönix (III. 1852. 
Brandenburgi Katalin), Thalia (szerkesz-
tette Vahot Imre 1852. Jancsó Pál színész), 
Müller Gyula nagy Naptára (1852—54. 

Erdélyi krónika 1852. 1853.), Pesti Napló 
(1852. 1853. Rhapsodiák Erdély történe-
téből, 863-873. , 1856. 495. Bolyai Far-
kas), Magyarország és Erdély képekben 
I. 1853. Kolozsvár, II. Homorod-Almási 
barlang, Fogaras, Kalotaszegi magyar 
nép Erdélyben, Marosvásárhely, Udvar-
helyi vár, Badnóti kastély, III. 1854. 
Székelyhonról, Toroczkó és toroczkói nép, 
Dézs környéke, Toroczkó-Szent-György 
vára tájékával); Délibáb (1853. A nőnem 
szellemi nagysága, A magyar történeti 
regék philosophiája, 1858. Gróf Kemény 
József); Szikszói Enyhlapok (1853. beszély), 
Nagyvilág Képekben (1854. Székelyné, 
színésznő, 1855. Tordahasadék és bar-
langjai Erdélyben); Erdélyi Naptár (1854. 
Néhány szó regéink becséről, Romjaink 
érdekében, Történeti adomák, Állítsunk 
ipartanodákat, 1855. Egyszerűsítsük ház-
tartásunkat, Ős emlékeink felett, Építé-
szeti emlékek conservatorának hatásköre 
és utasítása, Talált kincseket illető ren-
deletek, Báníi-Hunyadon talált régi pén-
zek, Tiboldon talált pénzekről, Jegyzetek 
naptárirodalmunk történetéhez, Tököly 
végnapjai, II. Rákóczy Ferencz emigra-
tiója Mikes Kelemen leveleiből, 1857. A 
császári körút Erdélyben 1852-ben), A 
Család könyve (1855. Újfalvi Krisztina, 
1856. Cserei Ilona, Daniel Polixéna, Rhé-
deiné, Gróf Bethlen Kata, Kornis Kata), 
Ujabbkori Ismeretek Tára (1855. életraj-
zok), Unio. Zsebkönyv (1856. Az erdélyimú-
zeum és muzeum-egylet keletkezése), Er-
délyi Múzeum (1856. Méhes Sámuel, 1857. 
Az erdélyi múzeum ügye, III. 1886. Észre-
vételek a magyar történetírás jelenlegi 
feladatához, különös tekintettel történel-
münk szellemére, 1897. Brassai Sámuel 
pályafutása, 1898. A márcziusi napok 
civilisatiónk keretében, Az unio kimon-
dásának félszázados ünnepén); Vahot Imre 
Nagy Naptára (1856. Tordahasadék); Va-
sárnapi Újság (1855. Barra Imre emléke, 
Kendefi Ádám, 1881. Színházi égések 
1869—81.); M. Sajtó (1857. 62., 65., 
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68 , 70. A pénzszükség okai és ellenszerei, 
iparkereskedelmi szempontból, 264., 266., 
269., 271., 274., 277. A pénzkrizis hord-
ereje, Páris utczai élete, 4 czikk), Müller 
és Vahot Nagy Naptára (1857. Nagy-Ág); 
Napkelet (1857. A magyar családi élet 
Erdélyben hajdan és most, 1859. Bölöni 
Farkas Sándor életirása, 1861. A női 
viselet); Délibáb Naptára (1857., 1858. 
Gróf Kemény József, Uzoni Béldi Pál, Olá-
hok és czigányok); Mátyás Diák Könyves-
háza (1857. Torda Erdélyben); Kolozs-
vári Közlöny (1857. 58—64. sz. Ipar-
kereskedelmi czikkek, 1871. 59—72. Az 
erdélyi országos szinház keletkezése); 
Emich Gusztáv nagy Képes Naptára (1860. 
Radna templom romja Erdélyben); Al-
kotmányos nagy Naptár (1862. Háztartás 
őseinknél); Hunfalvy János, Magyarország 
és Erdély képekben (1860. Föld- és nép-
rajzi czikkek Erdélyből), Divatcsarnok 
(1861. A női hajzat, fej-ék és egyes öltö-
zetek); Korunk (Kolozsvár, 1862—67. 
vezérczikkek, 1863-tól Erdély krónikája 
1850-59-ig, 1865. A nőnem történeti 
múltja, A nemzeti fejedelemség udvari szer-
tartásai); Erdélyi Muzeum Evkönyvei (II. 
1861—63. Gr. Bethlen M. emlékiratai); 
Keresztény Magvető (1867. A szombatosok-
ról, 1871 Pécsi Simon cancellár, 1873. Dá-
vid Ferencz elitéltetése, Egyháztörténelmi 
korrajz, 1878. Az iskolai takarékpénztárak, 
1879. Az életbiztosítás és a család, 1880. 
Nyugdíjintézeteink, 1884. A magyarok 
honfoglalása, 1885. A keresztény vallás 
felvétele nemzetünk által, A hierarchia 
kifejlődése s első hatása hazánk tör-
ténetére, 1886. A reformatio kezdetei, A 
keresztény család hivatása, A kiegyezés 
és koronázás, 1888. 1897. Brassai mint 
collegiumunk tanára, Brassai mint tudós 
és író, 1898. Szellemünk képviselői a 
millennium századában. Életiratok), Kelet 
(Kolozsvár, 1871. márcz. Emlékezés Pá-
risra, 1886. közgazdasági czikkek); Biz-
tosítási Évkönyv (Pest, 1870. Történet és 
statisztika); Közgazdasági Hetilap (1870. 

Bank- és biztosítás ügye. A népszámlálás 
biztosításügyi fontossága); Részvét-Album 
(1872. A forradalom utáni napok Erdély-
ben) ; M. Polgár (1880. 46. A hírlapok 
egyesülete által tervezett nyugdíjintézet 
lehetősége, 1884. 257. sat. Napjaink tör-
ténete, 1886. 94. Kolozsvár sétatere 1812 
—1886., 1898. 13. sz. Kolozsvár a föld 
alatt, leletek, 73. Brassai halála évfor-
dulóján, 195. Erzsébet napján, 200. Mátyás 
király születési házának stylje hatvan év 
előtt, 225. Az Erzsébetek a magyar tör-
ténetben, 1899. 12. Emléktáblát Szilágyi 
Sándor szülőházára, 14. Sz. S. emlék-
táblája és iíju kora); Nemzetgazdasági 
Szemle (1881. A biztosításügyi politika 
nálunk és^a külföldön, 1882. A katona-
kötelezettség- és háború-veszély bizto-
sítás); Figyelő (XII. 1882. Újfalvi Krisztina 
és kiadatlan versei); Pulszky-Album(1884. 
Erdély épttészeti emlékeinek keletkezése), 
Turul (1887. A hűbérrendszer kifejlése s 
hatása hazánkra), Kolozsvár (1887. 199. 
sat. Hugyadmegye negyven év után, 300. 
Tiz és husz év előtt, visszaemlékezés, 
1889. 64. Hogy szűnt meg a censura 
Kolozsvárt); Petőíi Múzeum (1888. Nyilt 
levél a P. M. kiadóihoz Petőfi halála 
körülményeiről); Keleti Virágok (Kolozs-
vár, 1889. Negyvennyolcz előtti irodalmi 
viszonyaink), Erdélyi írók és művészek 
Albuma (1892. Nemzetünk jövője); Nem-
zeti Újság (1895. 354. sz. Az erdélyi 
uniókép még élő alakjai); Ellenzék (Ko-
lozsvár, 1897. jún. 24. Brassai nyilat-
kozata száz éves voltáról); az Egyetemes 
M. Encyclopaediának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. Székelyhonról 1841. Ko-
lozsvár, 1842. (Ism. Regélő Pesti Divat-
lap.) — 2. Erdélyország statistikája. 
I. kötet. U. ott, 1847. (Ism. Erdélyi Ilir-
adó 294., 300., K. Czáfolatai a bírálatra 
310—313. sz.) — 3. Erdély régiségei. 
Pest, lb52. 14 fametszettel és egy kő-
rajzzal. (Ism. P. Napló 608., M. Hirlap 
808. sz. Családi Lapok. 2. kiadás, Er-
dély építészeti emlékei. Kolozsvár, 186f> 
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cz. Ism. P. Napló 1866. 213.; Bud. Szemle 
X. 1868. Erdély régiségei és történelmi 
emlékei. Uj czím-kiadás. U. ott, 1892.) — 4. 
Erdély földe ritkaságai. Kolozsvár, 1853. 
Kilencz fametszettel (Ism. Hetilap 33. sz.) 
— 5. Erdély nevezetesebb családai. Czi-
mcrekkel és leszármazási táblákkal. U. 
ott, 1854. (Torma József, Hodor Károly 
és Mike Sándor gyűjteményei felhaszná-
lásával. Ism. P. Napló 108., Budapesti 
Hirlap 1855. 642., 746, sz.) - 6. Kő-
váry László kisebb munkái. U. ott, 1857. 
Két kötet. (I. Száz történelmi rege. II. 
Történelmi adomák.) — 7. Erdély króni-
kája a forradalom után. U. ott, 1859. — 
8. Erdély történelme. U. ott, 1859—66. 
Hat kötet. (Az ősidőktől 1847-ig. Ism. P. 
Napló 1859. 244., 1866. 115., Delejtű 
Is.59. 280. 1., M. Sajtó 1861. 117. sz.) — 
9. A magyar családi s közéleti viseletek 
és szokások a nemzeti fejedelmek korá-
ból. Pest, 1860. — 10. Erdély története 
1848-49-ben. U. ott, 1861. - 11. Ok-
mánytár az 1848—49. erdélyi esemé-
nyekhez. Kolozsvár, 1861. — 12. Bizto-
sítási Évkönyv 1870. A magyar és osztrák 
megszűnt, működő és keletkező biztosító 
társaságok történeti és statisztikai átnézete. 
Pest, 1870. — 13. Kolozsvár szabad kir. 
város lakosai az 1869—70. népszámlálás 
szerint. Elnöki jelentés. Kolozsvár, 1870. 
— 14. A megyei és országos állami biz-
tosítás rendszere. U. ott, 1871. — 15. Az 
életbiztosítás mint legbiztosabb tőkeszer-
zés népszerű ismertetése. Pest, 1871. — 
16. A kölcsönös segélypénztárak és gon-
doskodó intézetek nálunk és külföldön. 
Budapest, 1877. — 17. A biztosítási 
ügy múltja, jelene hazánkban és kül-
földön. Ugyanott, 1877. — 18. A vas-
utasok kötelező baleset biztosítása be-
hozatala érdekében emlékirat. U. ott, 1880. 
— 19. A kolozsvári kisegítő első 25 éve. 
Kolozsvár, 1883. — 20. Az életbiztosítás 
rendszere. Budapest, 1884. — 21. A 
kolozsvári sétatér és sétatér-egylet kelet-
kezése és fejlése. Igazgatói jelentés. Ko-

lozsvár, 1886. — 22. A kolozsváripiaczi 
templom körüli épületek lebontására gyűj-
tött alap keletkezése és fej lése. Gondnoki 
jelentés. U. ott, 1886. — 23. Kolozsvár 
közgazdasági fejlődésének iránya és fel-
tételei. Közgazdasági előadói jelentés. U. 
ott, 1889. —- 24. A lajtántúli fürdők szer-
vezete és berendezése, tekintettel a hazai 
fürdők kívánalmaira. U. ott, 1891. — 25. 
Kolozsvár köztisztasági és közegészségügyi 
mozgalmai. Közgazgasági előadói jelentés. 
U. ott, 1892. — 26. Testedző intézmé-
nyeink múltja Kolozsvárt. Felolvasás. U. 
ott, 1897. — 27. A millennium lefo-
lyásának története s a millennáris emlék-
alkotások. Budapest, 1897. (Ismertetés 
Kolozsvár 103. sz. Nemzeti Iskola, Szá-
zadok.) — 28. Brassai százéves pálya-
futása. Emlékirat. Kolozsvár, 1897. (Kü-
lönnyomat az Erdélyi Muzeumból.) — 
29. Visszaemlékezések a forradalom derű-
sebb napjaira. U. ott, 1898 — 99. (Külön-
nyomat a Történelmi Lapokból.) — Szer-
kesztette és kiadta Kolozsvárt a Beszély-
tár, Erdélyi szépirodalom cz. félhavi gyűj-
teményt 1843-ban, melyből csak az 1. és 
2. füzet jelent meg; a Györké könyvtárát 
1843 — 54. Kilencz füzetet (több füzetet maga 
írt versekben, így az Erdély történelmét, Er-
délyt utazza és újra utazza Györké; ezen 
gyűjtemény tíznél több kiadást ért); az El-
lenőr politikai lapot 1848. máj. 2-tól nov. 
15-ig; az Erdélyi nagy Naptárt 1854—55; 
a Korunk politikai lapot 1862. szep-
tember 3-tól 1867. július 31-ig, mikor 
megszűnt, (1865-ben Korunk Tárczája 
cz. is.) — Kéziratban: a biztosítás rend-
szere, három kötet; (egyik németből fran-
cziára fordítva afranczia akadémia könyv-
tárában Van); levelei: Pesty Frigyeshez, 
Kolozsvár, 1857. júl. 26., 1861. febr. 21., és 
törökfalvi Papp Zsigmondhoz Kolozsvár, 
1864. jan. 11. (a m. n. múzeum kézirat-
tárában.) — Arczképe: olajfestés Klim-
kovitstól 1853-ból (a magyar történeti 
képcsarnokban, öcscsétől Kőváry Endré-
től a 80-as években festve (a m. tud. aka-
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démiában); kőny. a Magyar írók arczkép-
csarnoka czímű lapon Barabástól, Pest, 
1857. 

Nemzeti Társalkodó 1841. 22., I I . 42. 8z . 
(Kovács István). — Társalkodó 1842. 50. 
s z á m . — Pesti Napló 1853. 1059. s zám. — 
Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 284. 1. — 
Transsilvania. Hermannstadt, 1856. 6. sz. — 
Müller és Vahot Nagy Naptára 1857. arczk. 
— Jelenkor. Encyclopaedia. Pest, 1858. 70 1. 
— Nagy Iván, Magyarország Családai VI. 
453. 1. — Ország Tükre 1863. 19. SZ. a r c z k . 
( M a r a s t o n i ) . — M. Akadémiai Értesítő 1882. 
127., 1883. 75. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és Bib l iogr . — Orbán 
Balázs, Torda város és környéke. Bpest, 
1889. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Veress 
Sándor, Torda öscsaládai. Torda, 1890. — 
91. Könyvészet 1891., 1897. — Erdélyi irók és 
művészek Almanachja. B p e s t - K o l o z s v á r , 1892. 
226. 1. a r c z k . — ill. Történeti Képcsarnok laj-
stroma. B p e s t , 1894. 139. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona X . 951. 1. ( D é z s i ) . — Kiss Sándor, 
A kolozsvári kereskedelmi akadémia törté-
nete. Kolozsvár, 1896. 309. 1. — Vasárnapi 
Újság 1898. 22. sz . ( i f j ú k o r i arczk.) — Nagy 
Albert, Levél Köváry Lászlóhoz. Torda, 
1899. (Költemény. Különny. az Aranyosvi-
dékböl) és önéletrajzi adatok. 

Kőváry Mihály, ügyvéd, az ügyvédi 
kamara titkára, előbbinek testvéröcscse, 
szül. 1837-ben Tordán; a gymnasiumot 
szülővárosában és Kolozsvárt az unitá-
riusoknál végezte; jogot ugyanott a kir. 
jogakadémián hallgatott. Később pár évig 
mint a Victoria biztosító-társaság titkára 
élt Prágában. 1868-ban letevén az ügy-
védi vizsgát Marosvásárhelyt, ügyvédi iro-
dát nyitott Kolozsvárt, hol a torna-vívó-
egylet helyiségében vívó-iskolát is nyitott 
és mint okleveles vívómester vezeti ma 
is. — Czikkei a Vasárnapi Újságban (1859. 
Mint lett Barcsay Ákos fejedelem 1658., 
1861. Zápolya János király), a Korunk 
ban (1862—67. munkatársa), a Kolozs-
vári Közlönyben (Kolozsvár vidékéről), 
a Jogtudományi Közlönyben (1886. Az 
unitárius házassági perek illetékes bíró-
ságának kérdéséhez, 1890. Az unitárius 
házassági jogról); a Keresztény Magvető-
ben (1890. Házasságügyi biráskodásunk-

ról). — Munkája: Unitárius egyházi tör-
vény. Kolozsvár, 1889. 

Rokona, Kanyaró Ferencz szives közlése. 

Kőváry Ottó, vasúti hivatalnok, K. 
Józsa írónak és Boros Rózának fia, K. 
László unokaöcscse, szül. 1863. márcz. 
25. Tordán, 1875—76-ban a kolozsvári 
unitárius főgymnasiumban tanult. Keres-
kedői, később katonai pályára lépett; 
1882-től Olmüczben a 100. gyalogezred-
ben, 1885-től Szegeden mint oktató altiszt 
a csendőrségnél szolgált. Bokkantsága 
miatt szabadságoltatván, 1891—92-ben 
Szegeden rendőrtiszt-helyettes volt. 1896. 
novemberben a vasúthoz ment, hol jelen-
leg mint számvizsgáló működik — Czik-
kei a Rendőri Lapokban (1896.) jelentek 
meg. — Munkái: 1. A mező-őr szolgálati 
kötelességei kérdések-és feleletekben. Kézi-
könyv a mező-őrök részére. Az 1894: 
XII-ik törvényczikk és a rá vonatkozó 
48000—1894. sz. földmív. min. rendelet 
alapján. Szeged, (1895.) — 2. Csendőri 
hőstettek. U. ott, 1896. — 3. Kérdések 
és feleletek a magyar királyi csendőrség 
kézi-, ló- és szálfegyvereinek utasításai-
ból. U. ott, 1896. — 4. Elbeszélések a 
csendőr életéből. U. ott, 1897. — Kéz-
iratban : Ujabb bűnesetek az Alföldön. 

,?/. Könyvészet 1895—96. és Kanyaró Ferencz 
szives közlése. 

Kőváry Sándor, bölcseleti doktor és 
főgymnasiumi tanár, K. Sándor tordai 
polgár fia, szül. 1856 táján Tordán; közép-
iskoláitott és Kolozsvárt az unitáriusoknál 
végezte. Középiskolai tanári oklevelet a 
kolozsvári egyetemen szerzett aphysikából 
és khémiából. Az oraviczai polgáriskolá-
nál nyert alkalmazást; honnét 1897-ben 
a veszprémi főgymnasiumhoz helyezték 
át. — Munkatársa volt a kolozsvári Vegy-
tani Lapoknak (1882-től.) — Munkája: 
Adatok a phenyll-carbomid és helyettesí-
tési terményeihez. Értekezés, melyet a 
kolozsvári m. kir. tud.-egyetem mennyi-
ségtani és természettudományi karához 
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a bölcsészettudori fokozat elnyerése végett 
benyújtott. Kolozsvár, 1877. 

Kanyaró Ferencz szíves közlése. 

Kőváry Tivadar, görög-katholikus kano-
nok és főgymnasiumi igazgató, született 
1819. márczius 18. Porteleken (Szatmár-
megyében); 1843-tól rendes tanár, 1844-
ben tett tanárvizsgálatot Nagyváradon; 
azóta a belényesi görög-katholikus gymna-
sium tanára s 1875-től igazgatója volt. — 
Programmértekezései a belényesi görög-
katholikus gymnasium Értesítőjében (1856. 
Dumnedieu si natur'a, Isten és a ter-
mészet, 1871. Notitia fundationis m. gr. 
cath. gymnasii Belenyesiensis exhibens 
litteras fundationales, item catalogum 
localium directorum in eodem gymnasio 
secundum seriem annorum scholastico-
rum). 

Bartl-Felsmann, Középtanodák Névkönyve. 
P e s t , 1869. 8. — A belényesi gör. kath. gymna-
sium Értesítője 1871—77. 

Kövendi János, esperes-plébános Sin-
falván Erdélyben (1782.) — Munkája: 
Méltóságos gróf Batthyáni Ignácz a nagy 
erdélyi nagy püspöknek neve napjára inté-
zett örömversek. Károly-Fejérvár, 1797. 

Calendarium Dioec. Transilvaniae 1782. 24. 
1. — Petrik B i b l i o g r . 

Kövér András, Jézus-társasági áldozó-
pap, szül. 1699. márcz. 12. Érsekújvárt 
(Nyitram.), 14éves korában lépettarendbe; 
a négy éves theologiai tanfolyamot 1730. 
Nagyszombatban végezte; a gymnasium 
alsó osztályaiban tanár volt 1731-ben Kő-
szegen, 1733—34. Esztergomban, 1736— 
1737. Kolozsvárt, 1738—41. Marosvásár-
helyt, 1742 — 43. Nagybányán; házfőnök 
1744. Felsőbányán, 1746. Nagyváradon, 
1747—50. Nagybányán; rector 1753. aug. 
19-től Budán; házfőnök 1756. okt. 28-tól 
Szatmárt; rector 1758. decz. 13-tól Eger-
ben, 1763-ban Budán ; házfőnök 1764-től 
1765. nov. 11-ig Komáromban, mikor ott 
meghalt. — Munkái: 1. Epistolae heroum 
et heroidum Hungáriáé. Gassoviae, 1825. 
(Elegia.) — 2. Palaestra litteraria super 
argumenta polemico-moralia oratorie dis-

putans. Cassoviae, 1726. — 3. Oratio de 
SS. Virginis intaminato conceptu. Tyrna-
viae, 1728. 

Catalogus Societatis Jesu 1731—1766. — 
Stoeger, Seriptores 190. 1. 

Kövér Gábor (takta-kinizsi), orvos- és 
sebészdoktor, budapesti kerületi orvos. 
Meghalt 1876. június 18. Kőbányán 33. 
évében. — Czikkei. költeményei és beszé-
lyei a Gazdasági Lapokban (1860. A hör-
csög irtásáról, 1869. Észszerű tűzoltás), 
a Divatcsarnokban (1862. beszély), a 
Hölgyfutárban (1863. költ. Heine, Béran-
ger után, 1864. költ. Lamartine után, 
beszélyek és tárczák), az Ország Tükré-
ben (1864. A villanytávirda fejlődési 
története), a Gyógyszerészi Hetilapban 
(belmunkatársa 1867. Sajátszerű gáz-
kifejlődés, 1868. Szervezetünk anyagcse-
réje, A chinovasav, újabb vizsgálatok 
a chinahéj alkatrészeinek hatását illető-
leg, Külvilág és az ember, A borszapo-
rítás, 1869. Az emberi szervezeten élődő 
legalsóbb rendű növények sat,.), a Fürdői 
Lapokban (1868. A források, Vázlatok a 
hazai fürdőkről, A külvilág és az em-
ber), a Gyógyászatban (1866—71. lap-
szemle közlemények és apróbb czikkek), 
a Kertész Gazdában (1869. A szőiőbeteg-
ség és gyógyítása, A phylloxera vastatrix, 
mint a Francziaországban előforduló új 
szőlőbetegség oka, 1870. Növény-élettan 
és művelés, Növény- és állatvilág köl-
csönös viszonya, Mikor és meddig táp-
lálkoznak a növények ? Glycerin-zsir-
édeny, 1871. A silány minőségű bormust 
javítása). — Munkái: 1. Hugykémlés a 
betegágynál. Orvosok számára. Irta Ziegler 
Adolf. A második kiadás után magyarra 
áttették . . . és Szeles Antal. A Gyógyá-
szat nyomán kiadta Poor Imre tr. Buda, 
1868. — 2. Útmutatás a mérgek kikere-
sése és a vérfoltok fölismerésére orvos-
törvényszéki vegy vizsgálatoknál. Ottó 
Gyula és Róbert vegytanárok nyomán, 
vegyészek, orvosok, gyógyszerészek, birák 
s jogászok számára közlik Trstyánszky 
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Károly és . . . Husz fametszetű ábrával. 
Pest, 1871. — 3. Vényminták. Sigmund 
Károly Lajos tanár bécsi egyetemi koró-
dájából. A kórodán leggyakrabban rendelt, 
az előadásokon különösen jelzett vény-
minták, s a venericus és bujakóri bete-
gek ápolása és kezelésénél követett rend-
szabályok gyűjteménye. A harmadik át-
dolgozott, bővített és javított kiadás 
után magyarra fordítva. Ugyanott, 1871. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Gyógyszerészi Heti-
lap 1876. 25. sz. és gyászjelentés. 

Kövér Ilma, K Lajos író és Komlóssy 
Ida színművésznő leánya. K. atyját korán 
elvesztvén, édes anyja minden áron 
színésznőt akart nevelni leányából; föl 
is lépett a budai színkörben a Tücsök 
czimszerepében; párszor vidékre is el-
vitte anyja, hol játszott ugyan, de semmi 
hajlamot sem érzett a színészet i ránt; 
inkább írt gyermekszinműveket és be-
szélyeket; mígnem egy beszélve megjelent 
a Pesti Naplóban; azután több rajzot, 
tárczát és beszélyt írt, így a Képes Családi 
Lapokba (1890 — 91. rajz, elb.), a Vasár-
napi Újságba (1890. elb.), a Pesti Hír-
lapba (1893. 65. sz. A leszámolás, 1895. 
357. sz. A lelkiismeret), a M. Szalonba, 
(1894. Az én mesterem), a Divat-Szalonba, 
Évszakba, melynek rendes munkatársa, 
a Fővárosi Lapokba, Ország-Világba, M. 
Géniuszba, Pesti Hirlap Naptárába, Höl-
gyek Naptárába, M. Decameronba sat. 
— Munkái: 1. Damáz Margit. Regény. 
Bpest, 1892. (Jókaielőszavával.Egyetemes 
Regénytár VII. 18. Ism. P. Napló 180. 
sz., Élet 468. 1. — 2. Vadrózsa kisasszony 
U. ott, 1894. (Jókai Mór bevezetésével, 
Ism. Főv. Lapok 201. sz. M. Géniusz 
27. sz.) — 3. Két világ közt. Regény. 
U. ott, 1897. (Egyetemes Regénytár XII. 
15. Ism. Politikai Heti Szemle 36. sz. írod. 
Tájékoztató 1. sz.) — 4. Bárányfelhők. 
Elbeszélések. Ugyanott, 1899. (Athenaeum 
Olvasó-Tára VII. 10. Ism. M. Hirlap 36. 
sz.) — 5. Kis lányok, nagy lányok. Elbe-
szélés. U. ott, 1899. (Filléres Könyvtár 58.) 

Hl. Könyvészet 1892., 1894., 1897. — Az Év-
szak 1896. (M. Hirlap máj. 1. melléklete). — 
Corvina 1897. 20. sz. , 1899. 14. sz. 

Kövér István. L. Acontius. 
Kövér János (rétháti), kir. hétszemély-

nök, szül. 1798. decz. 27. Fűskuton (Te-
mesm.), 1833-ban főszolgabíró Temes-
vármegyében, majd m.kir. udvari titoknok 
és országgyűlési követ volt, később kir. 
hétszemélynök. Meghalt 1866. máj. 1. 
Pesten. — a Délmagyarországi Lapokban 
(1887. 116., 117. sz. K. relatiója a honi 
nyelv miképen lett előmenetelének fo-
ganatjáról 1833. szept. 3. közli Szmida 
Lajos.) 

Thewrewk József (Ponori), Magyarok szüle-
tésnapjai. Pozsony, 1846. 128. 1. és gyász-
jelentés. 
Kövér János, r. kath. plébános és al-

esperes, szül. 1789-ben ; 1812-ben szen-
teltetett föl ; 1815-ben vörsi (Somogym.) 
plébános ; 1839-ben esperes - plébános 
Següsdön; 1842-ben ugyanaz volt. Ha-
lápon ; 1857-ben arany érdemkereszttel 
tüntettetett ki. Meghalt a 70-es évek elején. 
— Munkái: 1. A kisebbek fájdalma m. 
Kurbély György veszprém i püspök halálán. 
A vörsi nép részérűl, kiknek a bold, 
püspök a templom építésében 1820. nagy 
jótevőjök volt, írta . . . aug. 8. 1821. 
Veszprém. (Költemény.) — 2. Anniver-
sarium consecrationis episcopi, vagyis 
Ivopácsy József veszprémi püspök . . . 16. 
júniusban esett felkenettetésének forduló 
ünnepe. U. ott, 1828. (Költ.) — 3. Mohács 
véres mezején, ama szerencsétlen ütkö-
zetnek forduló napján, mint néhai Király 
József pécsi pöspöktől alapított nemzeti 
gyász ünnepén, 29. aug. 1837. tartott 
egyházi beszéd. Pest. (Ugyanaz Pécsett 
1839.) 

Schematismus W e s z p r i m i e n s i s 1852. 157. 1. 
— Petrik B ib l iog r . 

Kövér Kálmán, orvosdoktor, gyermek-
orvos, szül. 1841. okt. 26. Jászberényben ; 
gymnasiumi tanulmányait szülőhelyén és 
Egerben végezte, miközben az egri fő-
egyházmegye növendékpapja lett, később 
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azonban a természettudományok iránti 
hajlamát követve, a papi pályát elhagyta 
s 1862-ben a budapesti orvosi egyetem 
hallgatója lett. 1867-ben a pesti szegény 
gyermekkórház segédorvosává választa-
tott meg. 1868-ban orvosdoktorrá avatták 
és ugyanakkor felavatási ösztöndíjatnyert. 
Mint néhai Bókai János egyetemi tanár 
segéde a gyermekkórházban több mint 
három évig működött. 1871. a vallás és 
közoktatási minisztérium által a porosz-
és szászországi kumiszgyógyintézetek lá-
togatásával bízatott meg, hogy eme keleten 
híressé vált lótejbor orvosi hatását a 
tüdővész ellen tanulmányozza és arról 
véleményes jelentést tegyen. (Ide vonat-
kozó ismertetéseit az Orvosi Hetilap 1871 
— 1872. évf. ismertette.) Felterjesztése 
folytán a magyar kormány nálunk fel-
állítani szándékolt kumiszgyógyintézet 
teljesen elejtetett. 1876-ban belügymi-
niszteri engedélylyel a székesfővárosban 
nyilvános gyermek-gyógyintézetet nyitott. 
— Czikkei az Orvosi Hetilapban (1866. 
Sebesültek körül tett tapasztalatok, különös 
tekintettel a gipszkötésre, 1869. Belindek 
maggali mérgezésről, Közlemények a 
szegény gyermek-kórházból. Enyvvédtöm-
lőkről, 1870. A szerzett agyvizkór idült 
alakjáról, A víziszonyról, 1871. A bőr 
alá fecskendési gyógymód értéke a gyer-
mekgyógyászatban, A gyermekápolásról, 
1872. A prágai gyermekkórházról, A 
stettini gyermekkórházról, A bécsilelencz-
házról, 1874. Adatok a himlő gyógy-
tanához); a lipcsei Jahrbuch für Kinder-
heilkundeban a gyermekápolásra és a 
gyermekbetegségekre vonatkozólag szá-
mos értekezés, czikk és műbirálat jelent 
meg tőle. 

Pallas Nagy Lexikona X. 952. l a p . ( A n t a l 
János). 

Kövér Lajos (rétháti), köz- és váltó-
ügyvéd, szül. 1825-ben Rétháton (Temes-
megye) vagyonos szülőktől; tanult Ara-
don, Nagyváradon (1841—42. II. éves 
joghallgató) és Pesten, hol az egyetemen 

szintén a jogot hallgatta. 1843-ban a jog-
gyakorlati pályára lépett. Néhány hóna-
pot az 1843—44. pozsonyi országgyűlésen 
is töltvén, csakhamar letette az ügyvédi 
vizsgát és 1845-ben Temesmegvében tisz-
teletbeli alügyész lőn és mint ellenzéki 
szónok is szerepelt. Az 1848. mozgalmak 
magokkal ragadták, honvéd lett és a 36. 
honvéd-zászlóaljban szolgált, hol 1849. 
máj. 31. hadnagygyá nevezték ki. A sza-
badságharcz után besorozták és az 1849 
—1850. éveket mint katona Olaszország-
ban töltötte. 1851-ben tért vissza szülő-
földére s irodalmi tanulmányoknak szen-
telte ideje nagy részét. 1853-ban mint 
vigjátékiró lépett fel Este és reggel cz. 
színművével, mely tetszést aratott; ettől 
fogva kivált kép e téren maradt és Pesten 
élt. Azon franczia iskolát követte, mely-
nek élén Seribe állott, sok találékony-
ság, élénk párbeszéd s ' j ó szerkezet mű-
veit kedvesekké tették. Később a szin-
műirástól elriasztotta a zsurnalisztika. 
Szerkesztette a Trombitát és a Jövőt. E 
két lap fölemésztette életkedvét és vagyona 
jó részét. Elégületlen, bús lett és közbe-
jött betegségét csak súlyosbította művei-
nek kissé hanyatló sikere. Meghalt 1863. 
ápr. 11. Pesten. — Beszélyei, czikkei és 
színművei a Hölgyfutárban (1853. Czélt 
értem, Az első követelés, vígj. 1 felv., 
adatott a nemzeti színházban 1852. okt. 
11., Cholera és női szeszély, vígjáték 1 
felv. 1852. okt. 11.; 1855. Egy légyott 
Velenczében, beszély, Egyik a kettő közül, 
vígj. 1 felv., először júl. 27.1857., a Nem-
zeti Színház 1857.-i Zsebkönyvében is 
lenyomatott, Szegíi Mór, Harmadik szom-
széd regénye); a Müller Gyula Nagy Nap-
tárában (1855-re A fuvaros bosszúja, 
freskó, 1856. Férjelv és nőcsel. vígj. 1 
felv., először 1853. okt. 31.); a Szépiro-
dalmi Közlönyben (1857. A vörös nyak-
kendő titka, beszély, 1858. A szerelmes 
madárka, elb.. 1861. elb.); a Nemzeti szín-
ház Nyugdíjintézeti Naptárában (1858-ra) 
A dajka meséje, elb.; a Szépirodalmi 
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Albumban (1858. A kék hortensia, elb.); 
a Remény cz. zsebkönyvben (1858. Meg 
akar halni, vígj. 1 felv. először 1857. 
szept. 14., 24. Ism. Pesti Napló 212. sz. 
Salamon F.); a Napkeletben (1858. Levél 
a szerkesztőhez, 1859. A czár vetélytársa, 
elb.); a Nép Újságában (1860. II. 22. sz. 
Levél a szerkesztőhöz); a Kritikai Lapok-
ban (1862. 4001. polémia). ^ Munkái: 1. 
Kövér Lajos színmüvei. Pest, 1860. Négy 
kötet. hfi. k. Csak kitartás, vígj. 3 felv., 
először a pesti nemzeti színházban 1855. 
júl. 10.; Gazdaság és szegénység, vagy 
a nevelés mindenek fölött, szinj. 4 felv. 
előadatott 1855. július 10. és 1857. nov. 
10., 11. Ism. P. Napló 261. Greguss Buda-
pesti Hirlap 1857. 772. sz. és Tanúim. 
II. 219. 1.; Nőm meghalt, vígj. 3 felv. 
1857. jan. 21. és ápr. 29. Ism. P. Napló 19. 
sz.; II. k. Az első követelés, vígj. 1 felv. 
1852. okt. 11., Kassán 1861. márcz. 7. 
műkedvelőktől, Hűség hűtlenségből, vígj. 
4 felv., először 1856. febr. 18. Ism. M. 
Sajtó 44. sz., Budap. Hirlap 45. sz. Sala-
mon F., P. Napló 203. Greguss és Tanúim. 
II. 33. 1.; Coelestina, dr. 4 szakaszban, 
először 1856. febr. 18. és ápr. 8. Ism. 
Bud. Hirlap 85. sz.; Egyik a kettő közül 
vígj. 1 felv., III. k. Meg akarok halni, vígj. 
1 felv.; Hódítás falun, víg. 3 felv., elő-
ször 1859. febr. 10.; A szép marquisné, 
dr. 4 felv., Balsac regénye után szinrc 
alkalmazta, először 1854. máj. 27. Ism. 
Hölgyfutár 107. sz., Divatcsarnok 30., 31. 
sz. Greguss, Tanúim. II., Kassán 1857. 
jún. 23.; Cholera és női szeszély, vígj. 1 
felv.; IV. k. Este és reggel, vígj. 3 felv.-
ban először 1853. okt. 10. Ism. Greguss, 
Tanúim. II.; Még titok, víg. 3 felv., elő-
ször 1853. decz. 28. Ism. Divatcsarnok 
1854. 1. sz.; Indiana, a czigány fejede-
lemnő, tört. színjáték 4 felv., zenéje Bog-
nártól, először 1858. szept. 9., Kassán, 
1862. febr. 4.; Férjelv és női csel, vígj. 
1 felv.) — 2. A megbukott tőkepénzes. 
Víg beszély. Esztergom, 1882. (Mulattató 
Zsebkönyvtár 15. Előbb a Hölgyfutárban 

1855.) — Kéziratban maradt színművei r 
Özvegy vagyok, vígj. 2 felv. először a 
Nemzeti Színházban 1852. júl. 19.; Egy 
viharos éj, vígj., 1 felv. 1860. decz. 20.; 
A kiadó lakás, vígj. 3 felv. 1863. márcz. 
11., Kassán 1868. deczember 10.; Medea, 
tragoedia 3 felv. Legouvé után, Kassán 
1861. nov. 6.; Három baklövés, vígj. 3 
felv. — Szerkesztette a Trombitát 1861. 
június 1-től deczember 30-ig; (szeptem-
ber 26-án a lap tulajdonjogát is átvette); 
a Jövő czímű hetenként kétszer meg-
jelent politikai lapot szerkesztette 1862. 
jan. 1-től 1863. ápr. 11. történt haláláig. 
— Levele Pesty Frigyeshez, Pest, 1860. 
máj. 5. (a m. n. múzeumban). — Arcz-
képe: kőnyomat Barabástól az Arczkép-
Albumban (Pest. 1855.). 

Közlöny 1849. 122. S z á m . — Arczkép-Album. 
Pest, 1855. 37. 1. arczk. — Ferenczy és Da-
nielik, M . Í r ó k I . 273. 1. — Pester Lloyd 1856. 
91. szám. — Jelenkor. Encyclopaedia. Pest, 
1858. 109. 1. — Valkai Imre, I r o d a l m i s m ű -
vészi Daguerreotypek. Bécs, 1858. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai VI. 454. 1. — 
1863 : Hon 84. sz., Divatcsarnok 15. sz., Ko-
szorú I . 16. sz., P. Napló 84. sz., Színházi 
Látcső 8. sz., Ország Tükre 16. s z á m a r c z k . 
(köny. Marastonitól), Wiener Zeitung 85. sz. 
— Egyetemes HI. Encyclopaedia X . 196. t . — 
Hölgyek Lapja 1883. 45. Sz. — Bozóky Alajos, 
A nagyváradi kir. akadémia százados múl t ja . 
Bpest, 1889. 209. 1. — Beöthy Zsolt, Nemzeti 
irodalomtörténetirás ismertetése II. és Ké-
pes Irodalomtörténete (II. Bayer József és 
Alexander Bernát). — Petrik Bibliogr. — 
Kiszlingstein K ö n y v . — Pallas Nagy Lexikona 
X. 952. 1. (Négyesy László) és gyászjelentés. 

Kövér Lajosné (Komlóssy Ida), szín-
művésznő, a nemzeti szinház nyug. tagja, 
Kövér Ferencz színigazgató és Czégényi 
Erzsébet leánya, szül. 1825 körül Székes-
fejérvárt; szülei nem akarták a színészi 
pályára nevelni, azért anyai nagyanyjá-
hoz Czégényinéhez adták nevelésbe Mis-
kolczra. Megtanulta a német, franczia s 
angol nyelvet, a zenét és rajzot. Szenve-
délyét a későbbi olvasmányok hozták meg. 
Mint gyermek 1834—36-ban atyja társu-
latánál apró tánczszerepekben lépett fel; 
a drámában 1838 őszén Pesten Kuthynak 
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Adrienne czímű színművében lépett föl 
először, jelentéktelen gyermekszerepben. 
1839-ben is föllépett néhányszor a fővá-
rosi színpadon. Majd később atyja igaz-
gatása alatt Kolozsvárt, Kassán, Debre-
czenben, Győrött, Nagyváradon, és Szege-
den szerepelt, mindig nagyobb sikerrel 
és kitüntetésekkel. 1844-ben Pesten ismét 
vendégszerepelt mint Parthenia a Yadon 
liában. Ez alkalommal nagy tetszést aratott 
és 184Ő. június 20. szerződtetett a nem-
zeti színházhoz. Legjobb szerepei voltak: 
Julia, Dobsa Guttenbergjében, Eyre Jane 
aLovvoodi árvában, a királynő Egy po-
hár vízben, Eliz Tamás bátyában, Cor-
delia Learben, Choisy kisasszony, Mari 
özvegy, Kövér L., Csak kitartásában, Ober-
nyik Örökségében Didier Mari, Párisi rongy-
szedőben Flóra, fiatal özvegy a Szökő év-
ben. Több tanulmányutat tett külföldön, 
így 1856-ban anyja társaságában Közép-
Európa fővárosain át Párisba, a nagy-
művésznők tanulmányozása végett. A 
60-as évek elején ment nőül Kövér Lajos-
hoz. Aztán nemsokára visszavonult a szín-
padtól, hogy férje halála után egyetlen 
leánygyermeke Ilma nevelésének szentelje 
eletét. Meghalt 1893. szept. 11. Budapes-
ten 68. évében. —- Levelei s költeménye 
a Hölgyfutárban (1849. 11. sz. Nyílt vá-
lasz Nagy Ignácznak, 1861. 55. sz. Nyílt 
levél a szerkesztőhez, 1864 I. 25., 27., 
35. sz. Nyilatkozatai), a Pesti Naplóban 

1854. 296. sz. költ,). — Kéziratban for-
dított színművei: Limburgi vár, vagy a 
két fogoly, vígj. 2 felv. Marsano után 
(először Pesten 1847. nov. 29.), Délibáb, 
vígj. 3 felv. Bauernfeld után (először Pes-
ten 1856. márcz. 12. Ism. Salamon F. a 
Budapesti Hirlap 62. sz., P. Napló 226. 
sz. Greguss és Tanulmányok II. 44. 1., 
M. Sajtó 64. sz.), Seribe, Navarrai királyné 
regéi, (Pesten 1855. jan. 4., Kassán 1860. 
máj. 11.) Grillparzer, Tenger és Szerelem 
hullámai (először Pesten 1854. szept. 4.) 
Decourcelle Két testvér a népből (Pesten 
1855. aug. 3., Kassán 1861. okt. 26.) W. 

Franul Janka, Tanácsnok leánya; Bauern-
feld, Délibáb; vígj. 4 szakaszban (Pesten 
1856. márcz. 12.); Mossolier, Ma anyám-
nál ebédelek, franczia vígj. 1 felv. (Pes-
ten 1860. decz. 20.) — Arczképe : kőnyo-
mat, rajzolta Barabás (az Arczkép-Album 
Il-ik kötetében. Pest, 1856.). 

Remény 1851. I . 112. 1. a r c z k . — Jelenkor 
E n c y c l o p a e d i a 191. l ap . — Arczkép-Album,. 
Pest, 1856. II. 14. 1. arczk. —Danielik József, 
M. írók II. 154. 1. — M. Bazár 1893. 19. sz. 
(Faylné II. Mariska) és gyászjelentés. 
Kövér Márton (rétháti), orvosdoktor, 

temesmegyei származású, Temesvárme-
gye főorvosa. Meghalt 1866. márcz. 14. 
Lippáii (Temesm.) 75. évében. — Mun-
ká j a : Dissertatio medica de herpete. 
Viennae, 1819. 

Magyarországi Orvosrend Névtára 1840-re 94. 

1. — Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 
Kövess Arnold (aszódi és herkályi). 

— Munkái: 1. Die Organisation und 
Militär-Administration der k. k. Armee 
1., 16. u. Supplement-Heft. Wien, 1862 
—1864. Fametszetekkel a szövegben és 
három tábla rajzzal. — 2. Anleitung 
zur Ausbildung im Exerzieren u. Manö-
vrieren der k. k. Cavallerie. Wien, év n. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Köves György, tiszteletbeli kanonok 

és plébános a szombathelyi egyházme-
gyében, Zalamegye táblabírája, született 
1812. máj. 22.; miséspappá 1836. aug. 
7. szenteltetett fel; 1856-ban Csényén, 
1874-ben Sárvárt lett plébános és kerületi 
tanfelügyelő, 1876. tiszteletbeli kanonok. 
Meghalt a 70-es évek végén. — Mun-
kája : Koszorú, melyet mélt, és főt. Ba-
lassa Gábor urnák, szombathelyi püs-
pöknek székfoglalási ünnepére fűzött. 
Szombathely, 1844. — Lefordította Nil-
les Miklósnak Jézus és szűz Mária szive 
iránti tiszteletnek gyakorlata cz. művét. 

Schematismus Sabariensis 1856., 1874., 1876. 
— Petrik B i b l i o g r . — M. Sión 1893. 852. 1. 

Köves István diák; a XVI. század 
végén, vagy a XVII. elején élt költő. — 
Hegedős-énekét a XVI. századból: Ének 
a részegségről cz. kiadta Thaly Kálmán 

6. iv sajtó alá adatott 1899. június 21. 
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(Régi vitézi énekek I. 385—389. 1.); a 
versfejekben: Köeös Istvahn deákh. A 
Szencsey-codexben maradt reánk : Can-
tio de ebrietate cz. (a m. n. múzeumban). 

Köves János, r. kath. prépost-plébá-
nos, szül. 1813-ban ; felszenteltetett 1838-
b a n ; segédlelkész volt 1842-ig; azután 
enyingi plébános ; azontúl mint prépost-
plébános és szentszéki ülnök élt Felső-
Őrsön (Zalam.), hol 1887. decz. 2. meg-
halt. — Költeményei a Honművészben 
(1839.); egyházi beszéde a Pázmány-
Füzetekben (III. 1858. A tihanyi apátság 
nyolczszázados ünnepén). — Munkája : 
Orsi regék. Örs szittyavezér életéből. 
Pest, 1856. (Ism. M. Sajtó 170., 172. sz. 
Családi Lapok 1857. 6., 7. sz.) 

Schematismus W e s z p r i m i e n s i s 1889 . — Petrik 

Bibliogr. és gyászjelentés. 
Kövesdy Boldizsár. L. Keövesdy. 
Kövesdy Jgnácz. — Munká ja : Vas-

álarczos. Regény. Bpest, 1880. 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Kövesdi János, ev. ref. főiskolai ta-
nár ; Pápán kétszer volt r ek to r : 1714-
ben és ekkor akadémiára promoveálta-
tott, azután 1718-ban; 1720-ban hiva-
tott Marosvásárhelyre tanárnak, hol 1721. 
nov. foglalta el ünnepélyesen helyét és 
a bölcseletet tanította; később a theolo-
giát is előadta. 1739. aug. 15. lemondott 
tanárságáról ; 1745. szept. 5. azonban 
kérésére ismét visszahelyezték hivata-
lába, melyet 1759. decz. 30. történt ha-
lálaig viselt. — Munkája : Készülő nóta, 
mellyel közelebb valóitól végbucsút vé-
szen gróf Gyulai Ferencz generalis. Ko-
lozsvár, 1743. (Igazán vitézkedő s tusa-
kodó keresztény léleknek koronája . . . 
1730. júl . 23. cz. gyűjteményes munká-
ban, többek gyászbeszédeivel együtt). A 
marosvásárhelyi gróf Teleki nemzetség 
marosvásárhelyi levéltára 8 levelét őrzi, 
melyeket 1738—48-ig gróf Teleki Sán-
dorhoz és nejéhez peteki Nagy Zsuzsanná-
hoz í r t ; ezek kivonatát Koncz közli. 

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, 1883— 

Id. S z i n n y e i J , , Magyar í rók VII. 

1895 . 177. , 4 9 8 . , 516. 1. — Petrin B i o l i o g r . I . 
320. 1. 

Kövesdy János Károly, orvosdoktor, 
soproni származású. — Munkája : Dis-
sertatio de sterilitate mulierum. Jenae, 
1743. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Kövesdy László (kövesdi), ügyvéd Pes-
ten és Beszterczebányán, hol később a 
város birája lett. — Munkái : 1. Examen 
Werböczianum, quo d hactenus sub titul o 
regni Antiwerbőtziani per amicos trés, 
tripartitum inter se dividentes ad statum 
tripartialem revocaţi in solo mss. habi-
tum, sed propter unius philosophiae ma-
gistri philosophicum acumen multorum 
votis desideratum excudi curavit, non 
totius tripartit! Asítcűu Taxxvjţ. Pestini, 
1785. (Ezen czímmel is : Triunius argu-
menti V e r i t a s , in qua compendium pro-
cessus praepositurae Jánoshidensis fun-
dationem ; synopsis processus jesuiticas 
tabulas, signo regio munitas, et reeipro-
cam cleri ac saecularis praepositionem 
examen Verbötzianum tripartiti ortum 
progressum, et valorem exhibent). — 2. 
Compendium processus familiae Föld-
var ianae contra abbat. Zabrdovicensem 
per plures annos decurrentis : quod prae-
positurae János-Hidensis originem ejus-
demque appertinentiarum fundamentum 
exhibet ac pro illorum, quorum inter est 
notitia, necessariaeque cognitionis facili-
tatione impressum est. Pestini, év n. 
(Végén: Continuatio synopsis de reci-
proca vel cleri ac saecularia praescrip-
tione). — 3. Tentamen combinationis 
legum et diplomatum de censu legali pro 
civitatum indole scitu necessaria. Budae, 
1790. — Ivézirati m u n k á i : Regnum ante 
Verböczianum per tres Anonymos dis-
cussum (Nitrai tanárná l Nagyszombat-
ban 1803.); De coronalitate, De prae-
scriptione cleri, De emendanda praxi 
juris ; a m. n. múzeum kézirattárában : 
Coronalitas legibus et facto illustrata, 
ívrét 88 levél (a bécsi udvari könyvtár-

6 
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ban is); "Litis in Hungaria decurrentis 
praecavendi. 4rét 67 lap: Regnum Anti-
Verböczianum seu rediviva Hungaria 
quam' Tres Tripartitum inter se dividen-
les. Aniici, ad Statum Ante-Tripartitalem 
revocarunt (szerzőnek eredeti kéziratából 
másolat) 4-rét 54 lap. 

Lehotzky, Andreas, Index Scriptorum publ.-
polit. Juridicorum. Posonii, 1803. 2?. 1. — 
M. Könyv-Szemle 1884. ?•>.">. 1. — Petrik B i b -
lio^r. 
Kövesdi Mihály, ág. evang. iskola-

igazgató, komáromi származású. Midőn 
atyja K. János Sopronban magyar lel-
kész volt, 1709-ben meghívták a soproni 
ág. ev. főiskolához conrectornak. mely 
hivatalát 178é-ig viselte; tábori pap is 
volt Rákóczy seregénél. — Irt latin-ma-
gyar nyelvtant, melyet 1690-ben Lőcsén 
nyomatott és másodszor Kassán jelent 
meg. (Czvittinger említi s utána többen, 
ile egyik kiadása sem ismeretes, czímét 
sem adják.) 

Czvittinger. S p e c i m e n 219. l a p . — Bod. M. 
Atlienás 153. 1. — Horányi, Memoria II. — 
Milliner Mátyás, A soproni ev. fötanoda tör-
ténete. Sopron. 1857. 58.. 63.. 71. 1. 
Kövesdi Pál, ág. ev. magyar lelkész 

és tanár volt 1659-től Sopronban. Meg-
halt 1682-ben. — Munkái: 1. Disputatio 
Theologien De Orali Manducatione, Et 
Placentualis Orbicularibus Seu Hostiis 
Gommuniter Sic Dictis. Quam in . . . 
Academia Wittcbergensi, Praeside Abra-
ham Calovio . . . Publicae Eruditorum 
disquisit ion i proponet . . . Aut. & Resp. 
. . . Ad diem . . . Januarii . . . Witte-
bergae, 1656. — 2. Element a Linguae 
Hungaricae sive Grammatica Hungarica. 
Svecincta methodo comprehensa et per-
spicuis exemplis illvstrata, Authore . . . 
Leutschoviae, 1686. (Ujabb kiadásai: hely 
u.. XVII. század és Kassa, 1766.) — 
Üdvözlő latin verset í r t : Lauream Phi-
losophicam . . . Wittebergae, 1654. és 
magyart: Trauer-Binden u. ott, 1656. cz. 
munkákban. 

Müllner Mátyás, A s o p r o n i ev . f ö t a n o d a 
története. Sopron, 1857. 29., 36. 1. — Szabu 

Károly, Régi M. Könyvtár II. 432. 1. — Fi-
gyelő VIII. 1880. 360., 364., IX. 350. 1. (Nyelv-
t ana ) . — Petrik B ib l iog r . — Szabo-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 1. rész 587., 2. rész 
fiOfi. W7, 1 

Kövesligethy Radó, bölcseleti doktor, 
egyetemi rendkívüli tanár, szül. 1862. 
szept. 1. Veronában, Olaszországban (a 
család neve eredetileg Kövesligeti Román 
volt és a bélteki Drágffy családjából szár-
maztatja magát); gyermekéveit Bajoror-
szágban töltötte; 11 éves korában haza 
jött és 1873—81-ig a pozsonyi állami fő-
gymnasiumot végezte. A VI—VIII. osz-
tályban már csillagászattal foglalkozott 
és néhány csillagászati problémán siker-
rel dolgozott, tanárai: Fridrik Dezső, Doh-
nányi Frigyes és Wiedermann Károly 
buzdították. A VIII. osztály után már 
minden szünidejét az ó-gvallai csillag-
vizsgálón töltötte, a hol gyakorlatilag is 
működött. 1881-ben beiratkozott a bécsi 
egyetemre, a hol különösen Königsber-
ger Leo, Weyz Emil, Oppolzer Tivadar, 
Weiss Ödön és Stefan József, mathe-
matikai. csillagászati s physikai előadá-
sait hallgatta. 1882-ben a physikai, 1883. 
a csillagászati intézet, növendéke lett; 
utóbbi helyen H. C. Vogellel a potsdami 
csillagvizsgáló igazgatójával több hónapig 
dolgozott. A potsdami meghívást mel-
lőzve, Konkoly Miklósét fogadta el, az 
ó-gyallai observatori helyre, s így 1883. 
júl. L hazájába visszatért. Az egyetem 
111. évét O-Gyallán magán szorgalomból 
végezve, 1884. júl. 18. Bécsben doktorrá 
promoveáltatott a Prinzipien einer theore-
tischen Astrophysik auf Grund mathema-
tischer Spektralanalyse czímű értekezése 
alapján; Oppolzer e dolgozata után buz-
dította, hogy e pályán maradjon és az 
O-Gyallán töltött, négy év rá nézve kitűnő 
iskola volt. 1887-ben Kiskartalra ment, 
hol rövid ideig dolgozott; ez év őszén a 
meteorologiai intézet, 1888 őszén pedig 
az egyetemi physikai intézet assistense 
lett, mely minőségben öt évet töltött. 
1889. nov. a kosmographiából és geo-
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physikából egyetemi magántanár lett; 
1893. aug. 6. kapta a rendkívüli tanár 
czímét. és jellegét, 1897. máj. 18. pedig 
a kosmographia rendkívüli tanárává ne-
veztetett ki. 1895—96-ban helyettesítette 
egy évig Lóczy Lajos egyetemi tanárt ; 
189 7 ősze óta a csillagászati előadások 
tartásával meg van bízva. Az Astrono-
mische Gesellschaftnak 1883 óta tagja; 
a m. tudom akadémia 1895. május 10. 
választotta levelező tagjának; 189/ óta 
a mathematikai és physikai társulat ügy-
vezető titkára s a társulat folyóiratának 
egyik szerkesztője; a m. kir. Konkoly-
alapítványú ó-gyallai astrophysikai obser-
vatórium aligazgatója, közép- s felső keres-
kedelmi iskolai tanárképző intézeti tanár, 
a földrajzi seminarium vezető tanára, a 
budapesti országos tanárvizsgáló bizott-
ság tagja, a természettud. társulat választ-
mányitagja. 1891 nyarán részt vett ama ne-
hézségi mérésekben, melyeket báró Eötvös 
Loránd a Ságh-hegyen (Vasm.) eszközöl-
tetett; három évig a m. királyi felsőbb 
leányiskola továbbképző tanfolyamában 
is előadta a csillagászatot és physikai 
földrajzot. Népszerű előadásokat tartott, 
legutóbb 1890 tavaszán az astronomiá-
ból egy hatórás cyclust, a szabad-lyceum-
ban. 1897 óta az Urania tudományos szín-
háznak létesítésével is foglalkozott. Tanul-
mányutat tett 1895 nyarán Olaszország-
ban, hol különösen a czillagászati s geo-
physikai intézeteket tanulmányozta. — 
Csillagászati és astrophysikai tárgyú czik-
kei, melyek a 300-at meghaladják, meg-
jelentek az ó-gyallai observatórium Ev-
könyveiben, a Természettud. társulat Köz-
lönyében, a Mathem. és természettud. 
Értesítőben (VI. 1887. Michelson spektral 
elméletéről), a Földrajzi Közleményekben, 
a Mathem.-Physikai Lapokban, cl \ clSclX" 
napi Újságban (1897. Kirándulás a holdra), 
az Astronomische Nachrichtenben, az 
angol Royal Society Monthly Noticesében 
és egyéb külföldi lapokban. A Pallas nagy 
Lexikonának csillagászati részét írta. — 

Munkái: 1.1871—1880-ik években Magyar-
országban megfigyelt hullócsillagok pálya-
elemei. Budapest, 18r>2. (Értekezések a 
mathem tudom, köréből IX. 9.) —2. A 
folytonos spectrumok elmélete. U.ott, 1886. 
(Értek, a mathem. tud. kör. XII. 11.) — 
3. Über eine neue Methode der Farben-
bestimmung der Sterne. Halle a. S., 1887. 
— 4. A kiskartali csillagvizsgálóról. Bpest, 
1889. — 5. Grundzüge einer theoretischen 
Spektralanalyse. Mit 23 Holzschnitten u. 
7 Tafeln. Halle, lö91. 

Akadémiai Értesítő 1882. 48. , 1883. 137. 1. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — ill. Könyvészet 
1889. — A budapesti kir. m. tudomány-egyetem 
tanárainak irodalmi munkássága 1886—1891. 
B p e s t , 1891. 124. 1. — Pallas Nagy Lexikona X. 
953. 1. (Kürsohák) és önéletrajzi adatok. 

Kövessy Albert, színész és igazgató, 
szül. 1860-ban Kótajon (Szabolcsmegye); 
iskoláit. Nagyváradon végezte, 1877-ben 
a kolozsvári színház tagja lett; azóta a 
vidék nagyobb városaiban mint rendező, 
művezető és színész működött. 1899 óta 
az ó-budai Kisfaludy-szinház igazgatója. 
— Munkája: A hypnotizált anyós, hohó-
zat 3 felv. Bisson után francziából. Bpest, 
1898. (Fővárosi színházak műsora 32. 
Először 1897-ben a városligeti színkörben.) 
— Kéziratban színművei, eredetiek : Flo-
rinda kisasszony, operette 3 felvonásban, 
zenéje Barna Izsótól (először adatott 1890. 
aug. 2. a budapesti krisztinavárosi szín-
körben), A diurnista, énekes fővárosi élet-
kép 3 felv. (1892. máj. 3. a krisztinavárosi 
színkörben), A primadonna, énekes főv. 
életkép 3 felv. (1893. június 30. a város-
ligeti színkörben), Goldstein Számi, vagy 
az uj honpolgár, énekes főv. életkép 3 
felv. (189á. aug. 11. a krisztinavárosi 
színkörben és 1896. máj. 16. századszor 
a városligeti színkörben), A vigéczek, éne-
kes főv. életkép 3 felv. (1896. június 6. 
a városligeti színkörben), A diplomás 
kisasszonyok, énekes fővárosi életkép 3 
felv. (1897. június 9., 25. a krisztinavárosi 
színkörben), A talmi herczegnő, operette 
3 felv. (Makai Emillel, zenéje Konti Jó-

6* 
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zseftől, (1898. januárban a népszínházban), 
Háromláb kapitány, énekes bohózat 3 
felv. (Faragó Jenővel, 1898. július 14-én 
a városligeti színkörben), A Singer-gyár, 
énekes főv. életkép 3 felv. (1899. júl. a 
krisztinavárosi színkörben); fordítások 
és szinre alkalmazottak: Don Caesar, 
operette 3 felv. Walter Oszkár után né-
metből, A csavargó, operette 3 felv. Zeller 
és West után németből (először Miskolczon 
1887. febr. 6.), Kokó király, francziából, 
A kékfestő és ikertestvére, énekes bohózat 
3 felv., Nestroy után németből az ó-budai 
viszonyokra alkalmazva, A mai cselé-
dek, bohózat 4 felvonásban Berla A. után 
németből magyarosította, A minta férj, 
francziából, Tüzérek a gyakorlaton, bohó-
zat 3 felv. Delavigne és Bosu után fran-
cziából (a városligeti színkörben 1894. 
ápr. 8.), A szoknyahősök, bohózat 4 felv. 
Goudillot után francziából magyar szinre 
alkalmazta (a Kisfaludy-szinházban 1898. 
decz. 8.), Asszonyok akaszárnyában, bohó-
zat 3 felv. németből (Kisfaludy-szinházban 
1898. jún.), Szabadkőművesek, boh. 3. 
felv., németből magyarította (1899. jún. 
3. a Kisfaludy-szinházban), A budai varró-
leányok, énekes életkép 3 felv. Berg O. F. 
után magyarosította (1897. a Kisfaludy-
szinházban, A nagyváradi varróleányok cz. 
Nagyváradon 1897), Osztozkodás, szinmű 
4 felv. Quignon Albert után francziából 
(1898. a Kisfaludy-szinházban), A hölgyek 
kedvencze, francziából; Sulamith, Jeru-
zsálem leánya, keleti opera 5 felv. Gold-
faden Adolf után héberből ford. (1899. 
a Kisfaludy-szinházban.) 

Pesti Hirlap 1897. 175. sz. — Náményi, A 
váradi színészet története. Nagyvárad, 1898. 
122., 123., 153. 1. és önéletrajzi adatok. 

Kövesy Ferencz, orvosdoktor, megyei 
főorvos, szül. 1813-ban Lovasberényben 
(Fehérm.), a pesti egyetemen 1836-ban 
nyert orvosdoktori oklevelet; azután Szé-
kesfejérvár főorvosa, később megyei tisz-
teletbeli főorvos, kórházi főorvos és Szé-
kesfejérvár köztörvényhatóságának bi-

zottsági tagja lett. Meghalt 1885. jún. 21. 
Székesfejérvárt. — Czikkei a Közegészségi 
és törvényszéki Orvostanban (1868. Né-
hány szó a szülésznők ügyében, 1879. 
Kivonat a székesfehérvári megyei köz-
kórházi 1869-ki főorvosi jelentésből, 1872. 
Jelentés a székesfehérvári közös kórház 
állapotáról 1871-ben), az Orvosi Hetilap-
ban (1870.' Kóresetek a székesfehérvári 
megyei kórházból, 1871. Jelentés a szé-
kesfehérvári megyei közkórház állapotáról 
és abban 1870-ben ápolt betegekről), a 
Gyógyászatban (1869. A méhszenv hyste-
ria egy esete, 1871. Értekezés a magzat 
agvvizéről), az Allamorvosban (1870. Je-
lentés a székesfejérvár-fehérmegyei közös 
kórház állapotáról és abban 1869—71. 
években ápolt betegekről), a M. orvo-
sok és természetvizsgálók Munkálataiban 
(XIV. 1870. Visszapillantás a tetszhalál 
történeti mozzanataira és az újszülöttek 
tetszhalálára, XV. 1872. A magzat agy-
vizéről.) — Munkája : Orvostudori érte-
kezés a szívgyuladásról. Buda, 1836. (La-
tin czímmel is). 

Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi 
statisztikája. Bpest, 1876. 118. 1. — Szinnyei 
Könyvészete és gyászjelentés. 

Kövessy József, nép- és ipariskolai 
tanító, K. Kálmán kegyesrendi tanár test-
véröcscse, szül. 1860. júl. 21. Szegeden 
(Csongrádm.); itt végezte az algymna-
siumot és a tanítóképzőt. 1878-ban tanítói, 
1882. pedig tornatanítói oklevelet nyert; 
1896-ban a Budapesten tartotí szaktan-
folyamon az ipartanoncziskolában rajz-
tanításra szerzett képesítést. 1878—85-ig 
Szöreghen, 1885 óta pedig Szegeden mű-
ködik mint népiskolai és ipartanonczis-
kolai tanító. 1887—97-ig a csongrádme-
gyei tanító-egylet jegyzője volt. — Tan-
ügyi és társadalmi czikkeket írt 1885 óta 
a Torontálba, a Szegedi Híradóba és 
Szegedi Naplóba; a Szeged-alsó-városi 
népiskola Értesítőjében (1886. A népiskola 
tantárgyai), a Szeged-móravárosi népis-
kola Értesítőjében (A család és iskola, 
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A Csongrád-megyei tanító-egyesület, az 
Alföldi tanító-egylet története 1868—93.), 
a Szeged-belvárosi népiskola Értesítőjé-
ben (1897. A gyermekvédő-egyesület Sze-
geden.) 

Önéletrajzi adatok. 

Kövessy Kálmán, kegyes-tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1848. febr. 7. 
Szegeden; iskoláit szülőhelyén kezdette 
s a VI. gymnasiumi osztály végeztével 
1864. aug. 31. a kegyes-tanítórendbe lépett 
Váczon; innét Kecskemétre került, hol 
bevégezte középiskoláit és megkezdte 
tanári működését. A papi tudományok 
elvégzése után 1871. aug. 17-én pappá 
szenteltetett; 1873. márcz. 16. letette a 
történelmi szakcsoportból a tanári vizs-
gálatot; tanár volt Pesten 3 évig, Kecs-
keméten négyig, és jelenleg Sátoralja-Uj-
helyben tanítja a történelmet. — Pro-
grammértekezése a kecskeméti íogymn. 
Értesítőjében (1876. A Hunyadiaknak az 
állam körül érdemeik és elkövetett hibáik.) 

Siöllössy Károly, A szerzetes rendek. Arad, 
1878. I I . 28. 1. — A kegyes tanitórend Névtára, 
Bpest, 1898. és Kovács Nep. János kegyes-
rendi tanár szives közlese. 

Kövesy Károly. — Munkái: 1. Jós és 
csaló, vagy szabadkőmíves és a rózsa-
keresztes. Elbeszélés. Nagy-Kanizsa, 1876. 
(Olcsó és érdekes beszélyek gyűjteménye 
a nép számára 1.), — 2. Az olasz bosz-
szúja. Elbeszélés. U. ott, 1876. (Olcsó és 
érdekes beszélyek 15.) 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Kövesy Pál, orvosdoktor, szül. 1810-
ben Lovasberényben (Fehérm.); 1833-ban 
nyert orvosdoktori oklevelet a pesti egye-
temen; községi és vasúti orvos volt Moó-
rott (Fehérm.). — Czikkei a Társalkodó-
ban (1838. A juhhimlő, Értekezés a marha-
dögről), a Hasznos Mulatságokban (1839. 
Lépfene, Milzbrand, Métely, Értekezés a 
marhadögről), az Ismertetőben (1839. A 
juhhimlő.) —- Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de fluxu coeliaco. Budae, 1833. 

Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi 

statisztikája. Bpest, 1876. 122. 1. — Szinnyei 
Könyvészete. 

Követs István. — Munkája: A férj-
fiú a társaságos környülállásokban, vagy 
is bévezetés a világi okosságba, a tár-
salkodás mesterségébe, és az életnek való-
ságos bölcsességébe. Knigge, Pockels, 
Heidenreich, Montaigne . . . után Kosen-
garten Henrik Ern. Magyarázta . . . Pest, 
1820. 

Petrik B ib l iog r . 

Köviczky Sándor, joggyakornok. A 
mint életrajzi adataiban följegyezte, 1742. 
júl. Körmöczbányát elhagyta, több úri ház-
nál megfordult; 1743-ban utazott a hazá-
ban és folytatta tanulását. 1744-ben Sáros-
Patakra megy, de innét a nélkülözés 
Miskolczra űzi ; majd innét tovább bo-
lyongva a gömöri iskolát látogatja. 1745. 
júl. 1. hazatér. 1746. nov. 1. Győrbe jő 
s az alumneumban marad. 1749. nov. 
patvariára megy Törökhöz. 1756-ban 
Nozdroviczky Miklóshoz kerül Pozsonyba; 
azzal 1750. aug. elején Bécsbe utazik. 
Itt megszakad a följegyzés. — Kézirati 
munkája : Miscellanea seu Flores om-
nium pene dignarum observatu rerum 
1742—43. Életrajzi adatainak bejegyzé-
sével. 4rét 234 lap. (A m. n. múzeum 
kézirati osztályában.) 

Kövi Imre, ág. ev. fogymnasiumi és 
tanítóképző-intézeti tanár, szül. 1839. jan. 
29. Késmárkon; tanulmányait ugyanott 
kezdte, Debreczenben és Nagy-Kőrösön 
folytatta s Késmárkon tett érettségi vizs-
gát. Három félévet a budapesti theolo-
gián töltött, három félévet pedig Göttin-
gában, hol különösen bölcseletet és ter-
mészettudományokat hallgatott. 1862-ben 
az iglói ág ev. főgymnasium rendes 
tanárának hívták meg, a hol mennyi-
ségtant, physikai földrajzot, vegytant, né-
met nyelvet és ábrázoló mértant tanit. 
1871-ben egyszersmind az iglói állami 
tanítóképzőhöz neveztetett ki rajztanár-
nak, hol az I. és II. osztályban a német 
nyelvet is tanítja. Steiner családi nevét 
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1871-ben változtatta Kövire. — Czikke-
ket írt 1863 óta a Zipser Anzeigerbe és 
a Zipser Botéba (1878. 36., 40. szám, 
Einige Heilquellen: das Zips-Leibitzer 
Schwefelbad, Baldócz, Schwarzenberg); 
a Néptanítók Lapjába (1873. Szerény 
észrevétel a rajztanítást illetőleg tanító-
képezdéinkben és könyvismertetés). — 
Munkái: 1. Vezérfonal a vegytan gya-
korlati megtanulására. Műegyetemi és 
reáltanulók, különösen gyógyszerészsegé-
dek számára. Pest, 1865. - 2. A sik- és 
gömb - hdromszögmértan részletes tan-
könyve. Tekintetbe vévén a gyakorlati 
élet czéljait, magánoktatásra. Líibsen H. 
B. után ford. U. ott, 1867. — 3. Derék-
szögű vetülettan, leendő mérnökök, épí-
tészek, gépészek, bányászok s erdészek, 
nemkülönben rajzbani műkedvelők ma-
gánoktatására. U ott, 1871. Eddig Stei-
ner névvel. 4. Útmutatás a termé-
szet utáni rajzolásban. (Távlat és árny-
tan). U. ott, 1871. — 5. Humanistikus 
középtanodáink reformkérdéséhez. U. ott, 

1874. — 6. Ábrázoló mértan. Főreál-
tanodák és magántanulók számára. 126 
a szövegbe nyomott idommal. Ugyanott, 
1875. — 7. A rajztanítás az elemi is-
kolában. (Távlat és aránytan.) Igló, 1877. 
— 8. Szepesmegye térképe. Kiadta a sze-
pesmegyei tanítóegyesület, Weimar. 1880. 
(Ism. Néptanítók Lapja 625. 1.) — 9. 
Norinbergi tölcsér, vagy hogyan lehet a 
legrövidebb idő alatt a törtekkel való 
számolást alaposan tanítani és megta-
nulni. Tanítók, nevelők, szülők s nöyen-
dékek számára. Igló, 1880. — 10. Szám-
tani példatár a középtanodai IV. osz-
tály számára. U. ott, 1883. (Ism. Prot 
Egyh. és Isk. Lap 35. sz.) — legyei: 
K., EK. és K. I. 

Néptanítók Lapja 1871. 770. l a p . — Petri k 
Könyvészete. — Kiszlingstein Könyvészete 
és önéletrajzi adatok. 

Kövy István. — Munkája: A pesti és 
budai házi secretarius vagyis: a közös 
élet akármely helyheztetésében megkí-

vántató levelezésre, a kereskedésbeli le-
velek s más hasznos írások helyes el-
készítésére vezető példák. A magyar 
nemzet hasznára írt segédkönyv. Magá-
ban foglalván : egy rövid grammatikát; 
a levelek írásmódját és ezeknek forma-
ságait ; egyházi és világi czímeket, külön-
féle leveleket . . . sat Ezekhez járulnak: 
Magyar, deák, német és franczia levél-
felülirások, a magyarban, németben és 
francziábankülömböző keresztnevek jegv-
zeményjével és a honi s erdélyi váro-
sok . . . magyar és német megnevezé-
sével együtt. Továbbá: némely törvény-
és kereskedésbeli s más idegen szók 
magyarázatja. Nem külömben : a szo-
katlanabb régi és uj magyar szókat ma-
gában foglaló könyvecske. Valamint: 
pénztabellák, a hónapok magyar meg-
nevezése sat. Végtére: A magyar köl-
tőkből válogatott emlékkönyvekbe való 
versek. 2. egy geographiai szókönyvvel 
megbővített kiadás. Pest, 1830. (Német 
czímmel is. Farkas Elekkel együtt. Ké-
sőbbi kiadásai Farkas E neve alatt. Ism. 
Hazai s Külf. Tudósítások 1829. II. 8. sz.) 

Hetrik Biljliogr. 

Kövi József, orvosdoktor, szül, 184r> 
febr. 22. Pápán (Veszprémin.); a gymna-
sium alsóbb osztályait ugyanott a szent 
Benedekieknél, a felsőbbeket az ev. ref. 
collegiumban végezte. Orvosi tanulmá-
nyait Bécsben hallgatta; 1871-ben ott 
nyert orvosdoktori oklevelet és két évi 
segédorvoskodás után a bécsi cs. királyi 
közkórházban, 1873. nov. visszatért szülő-
városába, hol magán-, egyleti- s kör-
orvos lett. — Társadalmi, szinbirálati, 
de különösen közegészségügyi czikkeket 
írt a Pápai Lapokba (A rövidlátás elter-
jedéséről, tekintettel a hazai viszonyokra, 
A fogzás állítólagos betegségéről sat.) — 
Munkája : Emlékbeszéd dr. Pserhofer Sá-
muel fölött. Pápa, 1879. 

ľe.iti Alfred, Magyarország orvosainaü Ev-
könyve. Bpest, I8wö. és önéletrajzi adatok. 

n Kövy Sándor, ev. ref. főiskolai jog-
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tanár, nemes K. Péter és Zöld Katalin 
fia, szül. 1763. júl. 15. Nádudvaron (Sza-
bolcsin.) ; alsóbb iskoláit szülőföldjén, a 
közép és felső tanfolyamot Debreczenben 
végezte, hol 1779. ápr. 23-án írt alá az 
iskolai törvényeknek. Az akadémiai tan-
folyamon 3 évig hallgatta a theologiai s 
bölcseleti tudományokat. 1782-ben Sar-
kadon lett tanító; innét két év múlva 
Pozsonyba ment jogot hallgatni, hol 
akkor Fleischaker Jakab, mint a hazai 
jog tanára, szaktekintély hírében állott. 
Mint jogvégzett a pesti kir. táblánál alkal-
maztatott. és ügyvédi oklevelet nyert. Itt 
nem az ügyvédkedésből, mely hajlamai-
nak nem felelt meg, hanem az előkelő 
családoknál nevelősködésből tartotta fenn 
magát. Ilyen minőségben ismerték és 
becsülték a Vayak, Telekiek és Bernáthok, 
a kik akkor a sárospataki főiskola sorsára 
nagy befolyással voltak. Midőn azért a 
tiszáninneni egyházkerület. 1793. júl. 7. 
és több napjain tartott közgyűlésében, a 
hazai jog tanszékének fölállítását elhatá-
rozta : az ú j állomásra őt választotta meg. 
K. nov. 10. érkezett Sárospatakra, a be-
igtatása 15. történt. Beköszöntő beszédében 
a hazai jog hasznos és szükséges voltáról 
értekezett. K. kiváló tanári képességgel 
bírt; egész lényében s modorában mindaz 
megvolt, a mi tiszteletet, és rokonszenvet 
ébresztett; kötelesség teljesítésében buzgó, 
lelkiismeretes és fáradhatatlan és e mellett 
ritka előadási képességgel és közlési ügyes-
séggel bírt. Tanári híre csakhamar elterjedt 
az országban és fényt árasztott a sáros-
pataki főiskolára. Terhes tanári elfoglalt-
sága s magánórák adása mellett, elöljáró-
ságának a sokszor bonyolult peres ügyei-
ben időnkint jogi véleményeket is adott ; 
mégis maradt ideje arra is, hogy szakmá-
ját, irodalmilag mívelje. Mint jogtudós, 
úttörő, irányadó munkásságot fejtett ki 
és saját iskolát alapított, melynek hívei 
egész 1848-ig kimutathatók jogi irodal-
munkban. Országos hírét, tekintélyét bi-
zonyítja az is, hogy tagjává választatott 

annak a bizottságnak, mely a m. tudom, 
akadémia alapszabályait készítette el. 
Szabolcs, Zemplén, Ungmegyék és a 
keszthelyi Helikon táblabirájokká válasz-
tották. Előadásait latin nyelven tartotta. 
E nyelv szépségeit nem átallotta magasz-
talni még a magyar nyelv rovására is. 
A nyelvújításnak nagy ellensége volt. 
Azok közé a pataki tanárok közétartozott 
(Láczai Sz. József, Rozsgonyi József), a 
kik a Kazinczy eljárásában s modorában 
megbotránkoztak, a kik a dunántúliakkal 
tartva, a Mondolat kiadását örömmel 
fogadták. Gyengülni érezvén erejét, 1829. 
ápr. 23. és ismétélten júl. 13. beadta 
lemondását, melyet az egyházkerület, 
vonakodva bár, végre elfogadott. Meghalt 
1829. júl. 24. Sárospatakon. Mindjárt 
halála után tanítványai gyűjtést indítottak, 
hogy sírját egy Ferenczy István áltat 
carrarai márványból készítendő emlék -
szoborral jelöljék meg. A gyűjtés nem 
vezetett eredményhez, a sír jeltelenül 
maradt. Nem volt eredménye azon lelkes 
felhívásnak sem, melyet, egyik hálás ta-
nítványa, Kachelmann János 1854-ben 
oly czélból intézett, hogy mesterök halá-
lának 25 éves fordulóját hozzá méltó-
képen ünnepeljék meg. Emlékét egy 400 
trtos alapítvány is őrzi a sárospataki fő-
iskolában, a melyet nevére Okolicsányi Yi k -
tor hunfalvi birtokos 1860. okt. 31. tett. — 
Czikkei a Felső-magyarországi Minervá-
ban (1826. Magyar törvényt illető régisé-
gek és ujságok töredékei, VI. Károly császár 
és azon néven III. magyar király diák 
versei s némely visszaemlékezések apoe-
sisről. vagy csak a versírásról, s annak 
becsülete, 1827. Magyar hazánk tudomá-
nyos intézeteinek az angol collegiumok-
kal közgyengeségekről.). — Munkái: 1. 
Magyar törvények rövid summái a gyer-
mekek számára. Pozsony, 1798. (Tan-
könyvül szolgált 1848-ig a sárospataki 
gymnasium alsóbb osztályaiban és több 
kiadást ért. Tótul: Tăblie Bohuslav által 
ford. Vácz, 1801. Ism. Annalen der Österr. 
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Literatur 1802. 54. sz. és N. Annalen 
1809. I. 195. 1.) — 2. Elementu juris-
prudentiae hungaricae, Loco manuscript] 
edita. Cassoviae, 1800. (Névtelenül: 1804., 
1807., Sárospatak 1814., 1817. Névvel: 
1823., 1830., 1835. Fogarasi János, egykori 
tanítványa, magyar fordításban, áttdol-
gozva kiadta Magyarhoni magános tör-
vénytudomány elemei cz. Pesten 1839., 
2. kiadás 1840.. 2. jav. kiadás: Magyar 
közpolgári tudomány elemei cz. 1842., 
4. jav. k. 1842. 5. jav. k. 1845., 6. jav. 
és bőv. k. 1847. U. ott.) — 3. III. dno 
Gabrieli Lonyay de Eadem et Vásár o s-
Namény, incl. comitatus Zempliniensis 
ord. v. comiţi, dum in dominium Barát-
szer solenniter introduceretur die 15. 
Decembris, anno 1808. S.-Patakini (Köl-
temény). — 4. Ratio jurisprudentiae liun-
garieae, cum quibusdam locis ej us obşcuris, 
ad ductum Institutionum Kelemeniano-
rum propositis. Viennae, 1817. (Kelemen 
munkájának bírálata. Kelemennek védel-
mére kelt Szlemenics ily cz. röpiratában: 
Discussio opusculi, cui nomen: Ratio 
jurisprudentiae . . . Posonii. 1817. és Grusz 
Antal ily cz. Disquisitio Rationis juris-
prudentiae hung. Pestini, 1817.) — 5. 
Rationes rationis j urisprudentiae hunga-
ricae seu responsio ad discussionem 
Szlemenicsianum et disquisitionem Gru-
szianam. (Patakini) 1819. (Ebben Szleme-
nicsnek és Grusznak felel és bebizonyítja, 
hogy a Ratio szerzőjének több rendbeli 
megjegyzéseit maga Kelemen is hasznára 
fordította említett munkájának 1818. II. 
kiadásában. Erre az utolsó szót Szleme-
nics Pál adta ily cz. Aliquid ad rationes 
juris-prudentiae hungaricae. Posonii 1820. 
(Föntebbi tankönyvei és röpiratai névte-
lenül jelentek meg.) — 6. Summarium 
elementorum jurisprudentiae hungaricae. 
U. ott, 1822. (Kézirata 1820. a magyar 
n. múzeumban.) — 7. A magyar polgári 
törvény. U. ott, 1822. és 1837. (A Marczi-
bányi-jutalommal kitüntetett mű. Ism. 
Hazai Külf. Tudósítások 1823. 9. sz.) — 

8. Ode ad ill. dnum Josephum Szilasy 
de Eadem et Pilis, dum officii supremi 
comitis administrationem in comitatu 
Zempliniensi, adiret. S.-Patakini, 1825. — 
9. Illustr. dno comiţi Josephi Teleki de 
Szék, incl. tab. reg. judiciariae baroni, 
ecclesiarum evang. h. c. per districtum 
Cis-Tibisc. et collegii S. Patakiensis supr. 
curatori, supremi comitis provinciáé Csa-
nadiensis dignitatem gratulatur A. K. U. 
ott, 1828. (Költ.) — 10. In honorem exe. 
ac ill. dni Adami Revitzky de Revisnye, 
i. comitatus Borsod, supremi comitis. U. 
ott, 1828. (Költ.) — 11. Exc. dno comiţi 
Antonio Cziráky de Eadem et Dienesfalva, 
judici curiae regiae . . . Hely és év n. 
(Költ.) — Magyar levelei: Vay József is-
kolai főgondnokhoz, S.-Patak, 1797. okt. 
5. Szathmáry József superintendenshez 
1829. ápr. 11. (Sárospataki Lapok 1893. 
47. sz.) — Kézirati munkája: Conspectus 
iuris ecclesiastici, 8r. 356 lap és Conspec-
tus scientiarumpolitico-cameralium 71 lap, 
(Almási Balogh Páltól került a budapesti 
egyetemi könyvtárba); Magyar törvényt 
illető régiségek és újságok töredékei, ívr. 
4 levél, Introductio in jus ecclesiasticum, 
8r. 458 lap, Panegyris honori Francisci 
Austriae imperatoris Agusti, 4r. 41 lap. 
— Arczképe, olajfestés: mintegy 50 éves 
korából a sárospataki főiskola könyvtá-
rában őriztetik; rézmetszet 1829-ből név-
telentől. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1829. I I . 13. sz. 

— Hasznos Mulatságok 1829. I I . 19. sz. ( N á -

daskay Mihály költeménye). — Küzhasznu 
Esmeretek Tára V I I . 322. 1. — Kefelejts 1860. 

ő . sz. ( F á y A . ) — Egyetemes M. Encyclopaedia 

X . 196. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Fe-

rencz L e v e l e z é s e I V . 621. , V . — Sárospataki 

lapok 1893. 47. sz. (K. életrajza Szinyei 
Gerzsontól, Ballagi Géza, K. jellemzése. 
Zsindely István. K. tanítványai). 
Közményi Ferencz, állami főgymna-

siumi tanár, szül. 1858-ban Kis-Jenőn 
(Aradm.); 1881-ben nyert tanári oklevelet 
a magyarból és görögből; tanár volt 
Temesvárt, Trencsénben, innét helyezték 
át 1892-ben Zomborba ; de alig kezdte 
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meg tanítását, október 12. után folytonos 
betegeskedése miatt állásától fölmente-
tett. — Czikkei a temesvári királyi ka-
tholikus főgymnasium Értesítőjében (1889. 
Trefort Ágoston volt vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter életrajza.) — Ki-
adta : Szász Károly, Az Arthur-mondakör 
és Tennyson király-idilljei cz. munkáját 
egyetemi előadásai nyomán. Bpest, 1882. 
(Kőnyomat 8r. 260 lap a m. n. múzeumi 
könyvtárban.) 

Rajner N é v k ö n y v e 138. 1. — A zombori fő-
gymnasium Értesítője 1893. 1G.. 25. 1. 

Kraeger János Mihály, orvosdoktor, 
szül. 1818. jan. 13. Medgyesen (Erdély), 
hol atyja K. Mihály városi jegyző volt ; 
miután a pesti egyetemen 1843-ban orvosi 
oklevelet nyert, Medgyesen lett gyakorló 
orvos és városi főorvos. Meghalt 1857. 
máj. 1. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medico therapeutica de epilepsia . . . 
Budae, 1843. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 302. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Kraífssky József, a theologia bacca-

laureusa, r. kath. lelkész, szül. 1857. 
márcz. 14. Podbielen (Árvám.); közép-
iskoláit Beszterczebányán, Jászberényben, 
a theologiát Bécsben végezte ; 1880. aug. 
16. fölszenteltetvén, káplán volt Duna-
Szent-Pálon, Hédervárt, Ürményben, a 
hol Hunyady Imre grófnál nevelősködött 
i s ; most segédlelkész lvomjáthon. — 
Czikkeket írt a kisdedóvás tárgyában a 
fővárosi és vidéki (Érsekújvári Lapok) 
lapokba, Munkái: 1. Nesciunt quid 
faciunt et sciunt quid faciunt, vagyis a 
Magyar Állam logikája, méltányossága, 
igazságszeretete és pártatlansága. A papi 
állás köztisztességének védelmére bemu-
tatja. Érsekújvár, 1890. — 2. A kisded-
óvás és Fröbel nevelési rendszere. Bpest, 
1892. (Ism. M. Sión.) — 3. A kisdedóvás 
akadályai hazánkban. Esztergom, 1893. 
(Különnyomat a M. Sionból.) — 4. Hol 
az igazság ? Az ovodai társalgások ügyé-
ben felmerült vita megvilágosítására. U. 
ott, 1895. 

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. 
Nagyszombat, 1893. 268. 1. — M. Könyvészet 
1^03. — Pallas Nagy Lexikona X I . 28. 1. 

Krafft János György, orvosdoktor, 
szül. 1794. jún. 4. Brassóban; miután 
szülővárosában a gymnasiumot elvégezte, 
1816-ban a bécsi egyetemre ment az 
orvosi tndományok hallgatására s 1822. 
aug. ott nyert orvosdoktori oklevelet; Bécs-
ben orvosi gyakorlatot folytatott 1834-ig, 
midőn Bukarestbe ment, hol az orvoslás-
sal tetemes vagyont szerzett; azonban 
egy fiatal bojár által kiraboltatott és 
midőn a cs. kir. ágens által kárpótlást 
nem nyert, visszament Bécsbe, hol foly-
tatta pőrét, melynek végét azonban nem 
érhette meg, mert 1857. márcz. 11. szélütés 
következtében meghalt. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de hygiene, Vin-
dobonae, 1822. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 302. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Gusbeth, Eduard. 
Zur Geschichte der Sanitäts-Verhältnisse in 
Kronstadt. Kronstadt, 1884. 97. 1. 

Kraft Károly. — Munkája: Sárkány 
sonst und jetzt. Kronstadt, 1879. 

Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Kron-
stadt, 1880. 87. 1. 

Kraicsovics Ádám, bölcseleti doktor, a 
mathematika tanára 1806-tól; a körmöcz-
bánvai gymnasiumból került a nagyváradi 
akadémiához 1814-ben: utóbb senior volt; 
1845-ben nyugdíjaztatott. Meghalt 1863. 
ápr. 23. — Munkái: 1. Tentamen publi-
cum ex geometria pura . . . in academia 
regia M. Varadiensi 1817. Mense Aug. 
M.-Varadini, 1817. — 2. Postremaeprae-
lectiones ex algebra. U. ott. (1839.) — 
Nevét Krajcsovicsnak is írják. 

Szinnyei Könyvészete. — bozáky, A nagy-
váradi királyi akadémia százados múlt ja . 
Bpest. 1889. 68. 1. 
Kraitsovits Adalbert L. Krajesovies. 
Kraizell András. L. Krajzell András. 
Krajacsich Márk. — Munkája: Sacer-

dotio ac religione magnus r. p. Francis-
cus Rogoxich aliter Marinovich ord. min. 
S. Franc, observ, prov. S. Joannis a 
Capistrano, dum Yellicae in comitatu 
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Posegano jubilaeum sui sacerdotii annum 
1793. celebraret. Budae, 1794. 

ľetrik B ib l iog r . 

Krajtsik Ferencz, jogi doktor, ügyvéd 
és volt országgyűlési képviselő, született 
1838-ban Privigyén (Nyitram.); közép-
iskoláit Győrött,Nagyszombatban és Pesten 
végezte; felsőbb kiképeztetését a pesti, 
grácziés bécsi egyetemen nyerte; 22 éves 
korában jogi doktor lett és nemsokára 
az ügyvédi viszgát is letette. A főváros-
nál mint ügyész működött. 1861-ben 
Nyitramegye közönsége az akkori ország-
gyűlésre «kiskövet»-nek jelölte ki. Majd 
mint ügyvéd működött a fővárosban, 
míg 1875-ben a privigyei kerület kép-
viselővé választotta szabadelvű program-
mal. E kerületet két országgyűlésen kép-
viselte ; az 1881-ki választások alkal-
mával azonban kisebbségben marad t ; 
1884-től 1892-ig ismét a privigyei kerü-
letnek volt képviselője. 1892-ben pedig 
Oláhfalván (Nyitram.) választatott meg. 
Tagja a fővárosi törvényhatósági bizott-
ságnak. — Szépirodalmi czikkeket és 
elbeszéléseket írt és fordított Karajtsi 
névvel a Szépirodalmi Közlönybe (1858), 
a Kalauzba (1859), a Hölgyfutárba (Sue 
és Paul de Kock után 1858—59., 1861.) 
és a Napkeletbe (1859—60.) — Munkája: 
A jósnő. Regény. Dumas Sándor után. 
Bpest, 1879. — Országgyűlési beszédei 
a Naplókban vannak. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Sturm Albert, 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 259. 

Krajcsik János, jogi doktor, cz. püspök 
és nagyprépost, szül. 1804. jún. 10. Bánban 
(Trencsénm.); tanulmányait a nyitrai pap-
nevelőben befejezvén, fiatal kora miatt 
1826—27-ben a pesti egyetemen a jog-
tudományokat hallgatta s onnét mint 
egyetemes jogi doktor tért vissza egyház-
megyéjébe. 1827. nov. 15. pappá szen-
teltetett és mint segédlelkész Alsó-Hricsón 
működött, honnét 1831-ben Vurum József 
püspök, udvarába jutott, hol rendkívüli 
szorgalma és teendőiben tanúsított pon-

tossága által topásztorának kegyét annyira 
megnyerte, hogy 1835-ben titkárává, 1837-
ben pedig szentszéki ülnökké nevezte ki. 

-Palugyay Imre püspöknél még tágasabb 
hatáskör nyilt meg előtte; kivált midőn 
1841-ben kanonokká neveztetett, püspöke 
mellett az egyházmegye minden ügyére 
döntő befolyást gyakorolt. Az 1843 -44 . 
pozsonyi országgyűlésen káptalani követ 
volt; 1845-ben szent Ipolyról czímzett 
zoborhegyi apáttá, 1850. zsinati vizs-
gálóvá, 1856. székesegyházi főesperessé, 
1860. őr-kanonokká neveztetett ki. Alig volt 
országos, egyházi vagy politikai ünnepély, 
melynél ne szerepelt volna ; így 1849-ben 
részt vett az Olmützben, 1853-ban a 
Libényi-féle merénylet alkalmából Bécs-
ben járt küldöttségekben, 1856. az esz-
tergomi bazilika felszentelésén, 1857. a 
mária-czelli nagy bucsújáraton, 1860. a 
tót-megyeri értekezleten, 1867. a buda-
pesti koronázásnál sat. 1866-ban az eszter-
gomi bazilikában gyászbeszédet mondott 
Scitovszky János biboros-primás fölött. 
.1867. máj. nyitrai nagy-préposttá nevez-
tetett. 1869-ben a báni választó-kerület 
országgyűlési képviselőjévé választotta ; 
1879-ben pedig báró Weisz Pál man-
dátumáról lemondván, 1881-ig a nyitrai 
választó-kerületet képviselte az ország-
gyűlésen, hol a katholikus ügyek védel-
mére ismételten felszólalt. 1872-ben. vál. 
sardikai püspökséggel, 1878. a vaskorona-
rend II. osztályú keresztjével tüntettetett 
ki. Bán mezőváros javára két érdemes 
lelkész jutalmazására 1400 frtot, a székes-
egyházban végzendő anniversariumra 
1000 frtot, ösztöndíjra, elemi iskolai jutal-
makra és a nyitrai szegények intézetének 
sat. kisebb-nagyobb összegeket adományo-
zott. Meghalt 1890. aug. 10. Nyitrán. -
Több egyházpolitikai czikket írt a M. Ál-
lamba, a M. Themişbe s a Jogba. — Mun-
kái: 1. Jus ecclesiasticum practicis ratio-
num momentis illustratum. Potissimum in 
usum cleri curati elucubravit. Viennae, 
1854—57. Két kötet. — 2. Sermo in 
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memoriam pretiosae vitae Joannis tí. 
Card. Scitovszky. Nitriae, 1866. — Or-
szággyűlési beszédei a Naplókban vannak. 
— Arczképe kőnyomat a Yereby, Hajnal 
1873. és a Honpolgárok Könyve 1876. 
cz. munkákban. 

Hajnal.. Album. Bpest, 1873. arczk. (Vt-
reby Soma). — Honpolgárok Könyve. Bpest . 
1876. arczk. (XI. Vereby S.) — 1890: M. 
Sión 303. 1., Vasárnapi Újság 33. s z . ( N e k r . ) , 
Fővárosi Lapok 221. SZ. — I 'agner József, A d a -
lékok a nyi t rai székeskáptalan történeté-
hez. Nyitra , 1896. 86. 1. 

Krajtsik Soma, kir. orsz. javító-intézeti 
igazgató. K. Sámuel posztókészítő és 
Korbéli Eleonora fia, szül. 1849. nov. 
26. Korponán (Hontm.); a gymnasiumot 
szülővárosában, tíeszterczebányán és Sel-
meczbányán, a tanítóképzőintézetet Esz-
tergomban végezte, hol 1871-ben tanítói 
oklevelet nyert. Mint tanító 1872-ben 
Ipolyságon, 1873. Zomborban és 1874— 
189u-ig Zólyomban működött. 1881-ben 
a javítóintézetek tanulmányozása végett 
külföldön utazott; 1891-ben a m. kir. 
igazságügyminiszterium által a kolozsvári 
kir. országos javítóintézet igazgatójának 
neveztetett ki; 1894-ben az újonnan fel-
állított székesfejérvári javítóintézethez 
helyeztetett át. — Az 1891. szentpétervári 
nemzetközi börtönügyi congressuson be-
mutatott : Az elhagyatott és a bűn útjára 
tért ifjúság gondozásáról írt munkája 
francziául jelent meg Szent-Pétervárott. 
— Czikkei a Néptanítók Lapjában (1876. 
Az amerikai olvasókönyvekről, 1877. Ne-
velés a régi mexikóiaknál, 1879. A kir. 
tanfelügyelők évi jelentéseinek kérdésé-
hez, A tiílisi tanítóképzőintézet, 1880. 
Az orosz paedagogiai társaság Szent-
Pétervárott, 1891. A mettrayi javítóintézet 
Francziaországban); a Jogtudományi Köz-
lönyben (1888. Roussel abbé javító háza); 
a Jogban (1888—89.); írt még a Nép-
tanoda, Népnevelők Lapja,Tanügyi Hiradó, 
Paed. Szemle, Családi Kör, Selmecz, 
Egyetértés, Hon, Nemzeti Nőnevelés, Köz-
oktatás, tíudapesti Hirlap, M. Igazságügy 

cz. lapokba paedagogiai s a javítóintézeti 
ügyre vonatkozó czikkeket. — Munkái: 
1. A gyermekvédelem Oroszországban. 
Bpest, 1891. (M. Jogászegylet! Értekezések 
VII. 63.) — 2. A javítóintézetekről és 
az iíjukori bűnösökről. U. ott, 1897. 

Corvina 1897. 16. 1. és önéletrajzi adatok. 

Krajtsir Károly, orvosdoktor, született 
1804. jan. 28. Szomolnokon (Szepesm.); 
Rozsnyón és Kassán kezdte s a pesti egye-
temen végezte tanulását. 1829-ben nyert 
orvosi oklevelet. Szaktudománya mellett 
nagv kedvvel űzte már akkor a termé-
szeti és bölcseleti tudományokat. Az 1831. 
lengyel forradalom kitörésekor a fölkelők-
nél hadi orvos lett és új honíitársainak 
minden viszontagságában osztozott, együtt 
bolyongván velők Németországon át fran-
czia földre. Tagja lőn itt azon központi 
bizottságnak, mely a lengyel menekültek 
segélyezése végett Lelevvel elnöklete alatt 
alakult és egyik alapítója a lengyel demo-
krata egyletnek. 1833-ban Gurowsky Ádá-
mot Angolországba kisérte, hogy a bonyo-
lult lengyel ügyben felvilágosítsák Nagy-
Britannia nevezetesebb államférfiait; s ez 
utazás közben orvosi ügyessége menté 
meg Gurowsky életét. Miután nem lehe-
tett várni Lengyelország sorsa javulását, 
vagy 400 menekülttel ő is Amerikába 
vándorolt. Itt is folytatta tanulmányait, 
főkép az összehasonlító nyelvészetet, a 
classicus és újabb európai s több ázsiai 
(sémi, árja, áltáji, különösen a mongol) 
nyelveket. 1837—38-ban magán gymna-
siumot alapított Ellicorts Millben, Balti-
more (Maryland) közelében. Intézete köz-
tigyeimet ébresztett, minek folytán 1840 
- 1 8 4 1 - b e n az újabb nyelvek és irodal-
mak tanárául választották a virginai egye-
temen. Itt egészen tudományos foglal-
kozásainak élt ugyan: de mély jogérzete 
és a szabadság hő cultusa mellett nem 
élhetett sokáig oly tartományban, hol 
a rabszolgák lánczai szüntelen csörögtek 
fülébe. 1844-ben lemondott tanári állásá-
ról és Bostonba költözött. Iskolája itt is 
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hamar nagy hírre kapott. Az 1848. ese-
mények hírére visszatért újra a conti-
nensre. Parisban volt már, mikor Magyar-
ország sorsa más fordulatot vett. Elszo-
morodva tért vissza Bostonba. 1851-ben 
New-Yorkot választotta lakásául. Szívbaja 
ekkor erőt vett testén és 1860. május 7. 
meghalt Morrisaniában (New-York ál-
lam.) — Munkái: 1. Dissertatio de 
anthrace et pustula maligna quam, dum 
summos medicinae honores obtineret, 
concinnauit. Budae, 1829. — 2. The Poles 
in the United States ... 1836—37. — 3. 
The first book of English. Boston, 1846. 
— 4. Signifičante of the Alphabet. U. ott, 
1846. — A New American Cyclopaediába 
írt czikkei közül kiemelendők: Botany, 
Brahminism, Indian languages, Llamaism, 
Language sat. Mrs. Putnamnak a magya-
rokat védő czikkéhez K. nyújtá az ada-
tokat. — Kéziratai közt, melyek végren-
delete folytán a m. tudom, akadémiához 
küldettek, egy nagyobb mű is van az 
alphabetről. (Életírója mondja, hogy e mű 
széles nyelvismeretről és eredeti felfogás-
ról teszen bizonyságot.) — Nevét Krai-
csirnak is írják. 

Károly Krajtsir. (Angol életrajz, hely és 
év n. 8rét XII lap. A m. tudom, akadémia 
könyvtárában.) — Magyarország 1861. Szept. 
( C s e n g e r y An ta l ) . — Fővárosi Lapok 1861. 
111. szám. — Rupp, Beszéd 155. 1. (Neve 
Kreitsirnak irva). — Szinnyei Könyvészete. 

Krajtsovics Adalbert. — Munkája: Ode 
rev. ac clar. dno Andreae Pál, in lyceo 
Agriensi studiorum directori diem nomini 
suo sacram feliciter recolenti in grata 
animi monimentum oblata die 30. Novem-
bris 1800. Agriae. 

Petrik Bibl iogr . 

Krajcsovics Ádám. L. Kraiesovics. 
Krajcsovich Kálmán (nemes-panni), 

bölcseleti doktor, született 1843-ban Ver-
bón(Nyitram.), előbb a papi pályán (1860— 
1863) képezte magát; később a jogira tért 
és 1872—1879-ig nyitramegyei tisztviselő 
volt. 1880 óta azonban kizárólag az iro-
dalomnak él és jelenleg Bécsben tartóz-
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kodik. — Munkatársa a N. Pester Jour-
nálnak és az Oedenburger Zeitungnak. 
— Munkái: 1. Das Geheimnis s von Tisza-
Eszlár. Bpest, 1881. — 2. Der Antisemi-
tismus in Ungarn. Ugyanott, 1884. — 3. 
Non possumus. U. ott, 1886. — Szerkesz-
tette a Feuerabend és Lustige Blätter cz. 
lapokat és 1888-ban alapította a Wiener 
illustrirte Kinderzeitungot és Der Schul-
freundot ; szerkeszti és kiadja a Kur-
gastot, kiadta a Katholische Festklänge és 
Vaterländische Literatur cz. munkákat 
Bécsben. 

Horváth, lgnácz K ö n y v é s z e t e 1 8 8 4 . — Eisen-
herg. Ludwig. Das Geistige Wien. Wien, !8í)3. 
I. 282. 1. — Kürschner. Deutscher Litteratur-
Kalender. Leipzig, 1898. 711. 1. 

Krajcsovics Soma, ág. ev. főgymna-
siumi tanár, szül. 1856. ápr. 1. Szarva-
son (Békésm.); gymnasiumi tanulmányait 
Szarvason elvégézvén, a budapesti egye-
temen a tanári pályára készült. Főúri 
családoknál több évig nevelősködött. 1882-
ben megszerezte a tanári oklevelet és 
előbb a békés-csabai algymnasiumnál, 
1889-től pedig a szarvasi főgymnasium-
nál a magyar és német nyelv és iroda-
lom tanára volt. Meghalt 1896. jún. 22. 
Szarvason. — A Szarvasi Lapokba vezér-
czikkeket és színbirálatokat írt (1890. 20. 
szám, A régi regényről); az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben (XIV. 1890. Közép-
kori verselés); a szarvasi főgymnasium 
Értesítőjében (1893. A Zrinyiász vallási 
eszméiről, mutatvány a Zrínyi vallási és 
erkölcsi eszméi czímű munkából. Ism. 
Századok 1894. 59. 1., Egyet. Philol. Köz-
löny 1895.); a Tanulók Lapjában (1895. 
Vörösmarty Szózata, Vörösmarty költemé-
nyének poétikai elemzése, Arany Fiamnak 
cz. költeményének poétikai fejtegetése.) 

Benka Gyula, A s z a r v a s i ápr. e v . f ö g y m -
nasium története. Gyoma, 1895. 134. 1. — 
Szarvas és Vidéke 1896 . 27 . Sz . 

Krajczárik József. — Munkái: 1. Sze-
relmi viszhangok. Esztergom, (1856.) — 
2. K. költeményei a magyar nép számára. 
U. ott, 1857. — 3. Népszerű köszöntések 
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mindenféle alkalomra. Balassa-Gyarmat, 
1870. 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. 

Krajner Antal, nyug. r. kath. plébános, 
szül. 1801. jan. 17. Pécsett (Baranyam.); 
a theologiát 1822-től Bécsben hallgatta; 
1846-ban nagy-marosi plébános lett; 1850. 
nov. 28-tól a buda-vári főtemplom plébá-
nosa. 1852. decz. 13. szálkái szent Be-
nedekről nevezett apáttá lett. 1864. jan. 
16. nyugalomba lépett és ugyanazon évi 
júl. 26. Budán meghalt. — Munkái: 1. 
Egyházi beszéd, melyet szent Rókus con-
fessor napján hajdani ájtatos fogadásnak 
százados ünnepén püspök Yácz városá-
ban 1840. aug. 16. mondott. Vácz. — 
2. Szent István magyar királyról Budán 
tartott dicsbeszéd. Buda, 1844. — 3. Rede 
am Festtage des heil. Stephan u s, ersten 
apost. Königs von Ungarn, vorgetragen 
am 20. August 1855 . . . in der Festung 
Ofen, zu Maria Himmelfahrt. Der reine 
Ertrag ist zur Erbauung des Thurmes der 
obbenannten Kirche bestimmt. U. ott, 
1855. — 4. Rede . . . zu Ofen gelegentlich 
seines Abtretens von der Pfarre am 
zweiten Sonntage in der Fasten 1864. 
gehalten. Pest, 1864. 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e -
tésnapjai. Pozsony, 1846. 8. lap. — Némethy 
r.ajos, D i c s b e s z é d e k 111., 114. l a p . — Religio 
1853. I. 2. sz. — Búcsu-szózat, melyet Isten-
ben boldogult K. A. apát és nyug. buda-
vári föplébános mondott barátaihoz, kik öt 
örök nyughelyére kisérték július 28. 1864. 
Tolmácsolja egy pesti bará t ja s tisztelője. 
Pes t , 1864. — Petrik B i b l i o g r . — Zelliger 
Alajos, Egyházi irók Csarnoka. Nagyszom-
bat, 1893. 268. 1. és gyászjelentés. 

Krajner Imre, hites ügyvéd, földbir-
tokos, nyug. jószágigazgató, a magyar 
tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1791. máj. 28. Esztergomban, hol atyja 
a bölcselet tanára volt. Házi nevelésben 
részesült és tanulmányait bevégzendő 
Győrbe ment. 1815-ben Festetich György 
gróf titkára, 1827-től Festetich László 
gróf jószágainak gazdasági elnöke és jog-
tanácsosa volt Keszthelyen. 1832. márcz. 

9. a m. tudom, akadémia levelező tag-
jának választotta. Meghalt. 1875. október 
5. Alsó-Fakoson (Zalamegyében). — Czikke 
a Tudományos Gyűjteményben (1835. A 
feudum előljáró zsengéje.) — Munkái: 
1. Episkepsis juridica assertorum in 
ephemeridibus Hesperus dictis circa oppo-
sitionem, repulsionem, reoccupationem 
etc. contentorum,quamdissertatione inau-
gurali occasione censurae pristaldalis 
elucubravit . . . 1815. Pestini, 1816. (Mely 
a tudományos lapokban sok dolgozatra 
szolgáltatott alkalmat.) — 2. A magyar 
nemes jószág természete Verbőczy koráig, 
tekintettel a külföldi jogokra. Ugyanott, 
1843. — 3. Die ursprüngliche Staats-
verfassung Ungarns seit der Gründung 
des Königthums bis zum Jahre 1382. 
Wien, 1872. 8rét VI. és 764 lap. (Az 
előszót Alsó-Fakos pusztáján kelt 1867. 
májusban; melyben írja, hogy ezen mun-
káját azért írta németül, hogy a németek 
is tudomást vegyenek róla. A mint a 
munkának a m. n. múzeumban meglevő 
2. füzetéből kitűnik, előbb Pesten nyo-
matott még 1868-ban és csak az egész 
mű jelent meg Bécsben kevés példány-
ban. Ism. Wlassics Gyula. P. Napló 1873. 
298. sz.) — Kézirati munkája : A hűbér 
nyomai a magyaroknál. 

Ujabbkori Ismeretek Tára V . 155. 1. — Zel-
liger Alajos, Esztergom -Vármegyei írók. 
Bpest. 1888. 104. 1. — Petrik Bibliogr. és 
gyászjelentés. 

Krajner József, akadémiai tanár, 1790 
—1796-ig az esztergomi kir. gymnasium-
ban az ékesszólásnak, majd a pécsi és 
győri s 1809. nov. 1-től a pozsonyi aka-
démián a bölcselet tanára (s 1810. decz. 
27-től kari senior) volt 1832. máj. 8-ig, 
mikor nyugalomba ment és plébános fiánál 
Magasváron élt. Erdemei jutalmául 1823-
ban magyar nemességet nyert és 1834. 
jan. 23. Esztergomban (70 éves korában) 
a király által adott arany éremmel di-
szíttetett fel. — Munkái: 1. Tentamen 
publicum ex metaphysica quod in r. 
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academiaPosoniensi 1813. expraelectioni-
bus . . . subiverunt. (Posonii). — 2. Ten-
tamen publicum ex logica practica, quod 
in r. academia Posoniensi a. 1814. e 
praelectionibus . . . subiverunt. U. ott. — 
Nevét Krainernak is írják. 

Hazai s Kiilf. Tudósítások 1834. I . 10. BZ. — 
Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
életéből. Budapest, 1884. 159. 1. — Petrik 
BiMiogr. 
Krajnik Mihály, tiszt, kanonok és 

ílieologiai tanár, szül. 1834-ben Kis-Sze-
benben (Sárosm.); fölszenteltetett 1857-
ben ; a kassai egyházmegyében előbb 
segédlelkész és hitoktató ; 1864. admini-
strator Palocsán, 1869. seminariumi lelki 
igazgató, 1870. szegények védője, 1875. 
synodusi vizsgáló, 1870—80. tanár és 
catecheta a képző-intézetben; 1881. gyón-
tató. 1885. középiskolai hitoktató ; 1890 
óta tiszteletbeli kanonok. — Mint növen-
dékpap Pesten, a központi papnevelőinté-
zet egyházirodalmi Munkálataiba (XXI. 
1857.) Hiteles vértanúi emlékiratok cz. 
Ruinart III. kötetét fordította. 

M. Sión 1891. 705. 1. —• Schematismus C a s -
soviensis 1893. 

Krajnyák Ede, kir. kath. főgvmnasiumi 
tanár, szül. 1848. szept. 24. Körtvélyesen 
(Szepesin.), hol atyja K. József kántortanító 
volt ; a gymnasium hat osztályát Lőcsén, 
a VII. és VIII. Egerben végezte 1867. 
júl. 20.; egyetemi tanulmányait 1867— 
1870 Budapesten, 1870—72. Bécsben 
hallgatta ; ugyanott tett tartalékos tiszti 
vizsgát 1871. okt. 5. A classica philologiai 
vizsgálatot 1873. júl. 18. Budapesten tette 
le. 1880. júl. 24. főgymnasiumi torna-
tanításra nyert képesítést. 1882—83-ban 
a budapesti II. kerületi reáliskolában he-
lyetes tanár volt. 1883 óta a pozsonyi 
kir. kath. főgymnasiumnál mint rendes 
tanár működik. — Programmértekezése a 
pozsonyi királyi kath. főgymnasium Ér-
tesítőjében (1881. A diaeteták; (görög 
államrégiségek. Ism. Egyet. Philol. Köz-
löny 1882. 78. 1., 1897. Tanulmányi út 
Dalmácziába és Boszniába), a Budapesti 

Szemlében (1893. Szláv szemle), a Kath. 
Szemlében (1899. Szláv szemle), a po-
zsonyi Westungarischer Grenzboteban 
(1889. 5749., 5750. sz. Die Auswanderung 
aus Ober-Ungarn), a Pressburger Tage-
blattban (1897. 370-392 . sz. Im Fluge 
durch Dalmazien und Bosnien). — Mun-
kája: Sallustius, Jugurtha. Ford, és ma-
gyarázta. Pozsony, 1881—82. (Tanulók 
Könyvtára. Latin és görög classicusok. 
2., 11., 13., 15. füzete. 1. és 2. füzete 
jav. és bőv. kiadása. U. ott, év n.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Rajner N é v -
tára 101. 1. és önéletrajzi adatok. 

Krajzell András, ág. ev. collegiumi 
tanár, született. 1800. szept. 23. Bártfán 
(Sárosm.), hol atyja tanár volt; házi 
nevelés után 1813-ban Eperjesre ment. a 
syn taxis osztályba ; egy ideig Regmeczen 
a Kazinczy családnál nevelő volt. Sáros-
patakon Nyiry István alatt fotytatta tanu-
lását. 1818—23-ig Eperjesen tanult, hol 
Greguss Mihály volt a bölcselet tanára. 
Jártas volt különösen a latin classicusok-
ban és a német szépirodalom terén. 1825-
ben az eperjesi collegiumhoz hívták meg 
tanárnak, hol 1866. decz. 28. bekövetke-
zett haláláig működött. — Latin költe-
ménye van a Mayer András, Exsequiae 
in supremos honores dni Gregorii Berze-
viczy . . . Cassoviae, 1822. cz. munkában. 
— Munkája: Carolo Osterlamm viro 
aetate, munere, meritis summe venera-
bili, ecclesiae evang. a. c. Leutschovien-
sis sacrorum antistiti, post explelos feli-
citer universim 55, Leutschoviae 50 sacri 
ministerii annos, festum jubilaeum d. 9. 
Junii 1839. lauste celebranti gratulatur 
collegii Eperjessiensis nomine . . . Eperies-
sini. 

Néhai Krajz-ell András t i s z t e l e t é r e 1867. 
márcz. 25. megtartatott beszédek. Eperjes, 
1867. (Joob Vendel, Vandrák András, Hlava-
esek Mihály.)' — Petrik Bibliogr. II. 497., 
698. I. és gyászjelentés. 

Krajzel János Zsigmond, orvosdoktor, 
szül. 1717. szept. 5. Bártfán (Szepesm.); a 
pozsonyi és thorni gymnasiumban tanult; 
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az orvosi pályára lépett és ismereteinek 
bővítésére külföldre utazott; 1741-ben 
Jenaban orvosdoktori oklevelet nyert. 
Visszatérvén hazájába Szepesmegye és 
Késmárk főorvosa lett. Szabolcsmegyébe, 

•hol még akkor orvos nem volt, meghívást 
kapott, melyet elfogadván, ott a rendes 
orvosi gyakorlatnak alapját megvetette. 
Bevégezvén itteni működését, ismét vissza-
hívták Szepesmegyébe, hol különösen a 
szepesmegyei ásványvizek megvizsgálá-
sávalfoglalkozott. Meghalt 1768. okt. 28. 
Lőcsén. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. 
medica de morbo Hungarico sive febre 
castrensi. Jenae. 1741. — 2. Tractatus 
de acid u lis sive thermis Scepusiensibus, 
instituta ubique exploratione chymica, 
superiorum jussu conscriptus, et anno 
1768. inclyto comitatui exhibitus . . . — 
Kéziratai fiának K. Vilmosnak, a báró 
Palocsai uradalmak igazgatójának birto-
kába kerültek. — Nevét Kreiselnek és 
Kreyselnek is írják. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. I. 
81. 1. — Darányi, M e m o r i a I I . 445. — Gener-
sich, Chr., Merkwürdigkeiten der Freistadt 
Késmárk. Leutsthau. l;-04. II. i;0.1. — Szinnyei 
Könyvészete. 
Krakkai (Kraccovius) T. Demeter, 

evang. igazgató-tanár, erdélyi származású 
(született Nagyenyedhez közel eső Krakkó 
nevű faluban). Elvégezvén hazai tanu-
lását, utazott Olasz-, Németországban és 
más tartományokban. 1557-ben Vitten-
bergában és Strassburgban tanult. Hazá-
jába visszatérve, 1596. Sárospatakon volt 
igazgató-tanár, mely állását 1598 körül 
hagyta el. Meghalt a XVI-ik század vé-
gén vagy a XVII-ik elején. Kitűnő volt 
a theologia és mennyiségtan mellett a 
latin költészetben. — Üdvözlő verseket, 
írt, Michael Forgách, Oratio de Peregri-
natione . . . Witebergae, 1587., Propemp-
tica . . . Joanni Czanadio . . . U. ott, 1588, 
Forgách, Mich., Oratio De Magnanimitate 
. . . U. ott, 1589. cz. munkákban. — Csécsi 
János szerint Epigrammái jelentek meg 
1588-ban Vittenbergában (ezen munkája 

ismeretlen).— Nevét Krakóinakés Karkai-
nak írták. 

I.ampe, H i s t ó r i a Ecc le s . 595. — Weszprémi. 
Succincta Medicorum Biogr. III. 286. 1. — 
Klein, N a c h r i c h t e n I I . 402. — Pray, I n d e x 
Rariorum Librorum I. 410. 1. — Bartholo-
maeides; Memoriae Ungarorum 86. — Da-
nielik, M . Í r ó k I I . 167. — Sárospataki Füze-
tek 1864. 616. — Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek I . 248. . 252., I V . 423. 1. 

Krakauer Salamon, rabbi. — Munkája : 
Prédikáczió, mely tartatott újonnan épült 
templomnak felszenteltetésének alkalma-
tosságával Nagy-Kőrösön . . . szept. 7. 
1817. Pest, 1818. (Magyar és német szö-
veggel.) 

Petrik Hibliogr. 

Krakowitzer Ferdinand, orvosdoktor, 
szül. 1803. márcz. 23. Pesten ; 1818. okt. 
8. lépett a kegyesrendiek közé ; a vesz-
prémi piarista gymnasiumban tanult 1821-
től, 1824—25-ben Váczon hallgatta s böl-
cseletet ; a rendet azonban 1825. aug. el-
hagyta s a pesti egyetemen l8H2-ben nyert 
orvosdoktori oklevelet; azután a váczi 
püspökmegye főorvosa volt. Meghalt 1861. 
nov. 28. Váczon 59. évében. — Munkái: 1. 
Eucharisticon venerabili capitulo W. sta-
tibus, et ordinibus inclitae provinciáé 
Weszprimiensis, aliisque moecenatibus, 
quorum muníficentia aedes scholarum 
restaurata est, oblatum a gymnasio Wesz-
primiensi scholarum piarum. Anno 1823. 
Weszprimii. — 2. De pervigilio specimen 
inaugurale . . . Budae, 1832. 

Bugát és Flor, Magya ro r szág i o r v o s r e n d 
névsora 1840-re. Pest. 65. 1. — Hupp, Be-
széd 156. — Szinnyei Könyvészete. — Petrik 
Bibliogr. — A kegyesrendiek jegyzőkönyve 
(Rulla) ^ s gyászjelentés. 

Krakowitzer József\ Jézus-társasági 
áldozópap, később világi pap, csehországi 
származású ; Linzben elvégezvén a böl-
cseletet, 1758-ban Trencsénben vétetett 
fel a jezsuita rendbe ; 1761—62-ben a 
gymnasium alsó osztályaiban tanított 
Beszterczebányán, 1763. Selmeczbányán, 
1764 67. theologus volt Kassán, 1768-
ban a 3. próbaévet Beszterczebányán töl-
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tötte, 1769. hitszónok volt Lőcsén, 1770 
—1773. ugyanaz Urvölgyben (Herren-
grund, Zólyomm.); a rend - feloszlatása 
(1773) után az esztergomi egyházmegyé-
ben világi pap és jeles vizimérnök volt ; 
1778—1792-ig segédlelkész Szent-Iván-
ban, 1803-tól Galgóczon. Meghalt 1810 
után. — Munkái: 1. Getreide-Mühlen. 
Eine originale sehr nutzbare Abhandlung, 
worinn ausführlich nach allen Stücken un-
terschlächtige und oberschlächtige Werke 
auf eine sichere Theorie und Rechnung 
gebracht werden, sarnmt sicheren, und 
fertigen Tabellen, für jene, welche nicht 
rechnen können, und dennoch einen 
dienstbaren Gang bauen wollen. Sarnmt 
einer Abhandlung von Kröpfungen, mit 
Tabellen und Zeichnungen, nebst einem 
Versuche neu zu nivelliren, und Wasser-
wehren zu reguliren. Pressburg, 1790. 
Két füzet, 4 tábla rajzzal. —2. Abhandlung 
über die Bestimmung der Gränzen in 
den Flüssen. U. ott, 1791. — 3. üiber 
den Strom in Röhren, über Grundwasser 
und Quellen, mit schönen Anwendungen 
auf Brunnen, und auf Entfernung und 
Höhe der Wasserschatze, über den Druck 
des Wassers an einem Kolben, der mit 
der Steig-Röhre gleichen Durchmesser 
hat. — Uiber den unbegränzten Strom 
mit Anwendung von dem Fachbaume 
zum Gebrauche der Maschinen, mit An-
wendung auf die Stromeinziehung und 
auch über den Stromfall. U. ott, 1793. 
— 4. Originale Abhandlung von freien 
und verhängten Hammern und Stampfen, 
von Widerständen der Kurbel, der Kämme 
und Getriebe, über Kurbel-Stangen mit 
vollkommener Berichtigung einiger Ma-
schinen. I. Theil. U. ott, 1793. — 5. 
Nachtrag zu der Berichtigung der Gränze 
an Strömen. Nebst einem Anhange vom 
Kanalgraben im bewässertem Grunde. 
U. ott, 1794. — 6. Abhandlung über 
Kröpfungen. Hely és év. n. — 'Nevét 
Krakoviczernek is írták. 

Catalogus Societatis Jesu 1760—1773. — 

Calendarium Cieri Archi-Dioces. Strigonien-
sis 1778—1810., 1812. — Stoeger, Scriptores 
195. l ap . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — De 
Backer-Sommervogel, Bibliotlléque-Bibliogr. 
IV. 1212. h. 

Král János, tót költő, szül. 1822-ben 
Liptó-Szent-Miklóson ; a jogot Pozsony-» 
ban végezte, hol Sturnak kedveltje volt. 
1846-ig Pesten, 1848-igHont-vármegyében 
gyakornokoskodott. Ez időben a tót la-
kosságot fegyveres felkelésre akarta bírni 
Hurbán beütésének támogatására; azon-
ban elfogatott, de kegyelmet kapott. A 
Bach-rendszer alatt Zniováralján szolga-
bíró volt; a rendszer bukása után ügyvéd-
kedett Aranvos-Maróton, hol 1876-ban 
meghalt. — Mint vándor tót népköltő 
volt ismeretes és különczködő kóbor életet 
élt ; majd itt, majd amott megjelent és 
szavalta verseit; költeményeinek egy része 
mint népdal ment át a nép ajkára. Köl-
teményeinek összegyűjtését és kiadását 
életében szigorúan megtiltotta; halála 
után azonban kezdték azokat gyűjteni. 
Az olmüczi Morava cz. lap 1864-ben 
mégis közölte Vinatky (a lelencz) cz. 
költeményét. 

Pravda. Prága, 1863. (Jankó Král). — Rit-
tersberg, Kapesni slovníček novinársky a 
konversačni. Prága, 1850. II . 294. 1. — Pal-
las lexikona X I . 32. 1. — Pypin, G e s c h i c h t e 
der slav. Literatur II. 337. 1. 

Kralich Miklós, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, szül. 1674-
ben Szelniczén (Magyarország); 19 éves 
korában lépett a rendbe; miután böl-
cseleti doktor lett, ugyanazon tudományt 
a gráczi egyetemen előadta; Zágrábban 
rector volt és ugyanott 1719. jan. 17. 
meghalt. — Munkája: Questiones et res-
ponsa eruditorum pleraque ad morum 
doctrinam pertinentia. Graecii, 1712. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 195. 1. — De Backer-
Sommervogel, B i b l i o t l i é q u e - B i b l i o g r a p h . IV 
1213. h. 

Králik Ferencz, r. kath. lelkész, szül. 
1863. okt. 1. Gyöngyösön (Hevesm.) pol-
gári családból; a gymnasium első osztályát 
szülőhelyén j á r t a ; azután Egerbe ment, 

6*. ir sajtó alá adatott 189.9. szeptember 9• 
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hol 1881-ben a papnevelőmtézetbe lépett. 
Theologiai tanulmányainak befejezése után 
1888. áldozópappá szenteltetett és Nagy-
Iványban (Hevesm.) segédlelkész, később 
nagy-kállói bitoktató, majd szent-györgy-
ábrányi lelkész lett, hol 1898 aug. 2. meg-
halt . — Költeményeket írt a M. Államba ; 
czikkei az Egri Egyházmegyei Közlönyben 
(1890. Mérges növények a lelkipásztorkodás 
mezejéről, Baczillus-vadászat, czikksoro-
zatVeridicus álnév alatt). —Kézirati mun-
kája : Memoriale vitae sacerdotalis, a 
nagy közönség használatára, melynek 
magyar fordítása, nyomtatásban 26 íven 
69 fejezetet fog magában foglalni (most 
rendezi sajtó alá). 

Koncz Ákos, Egri eg\ házmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 147. 1. — Schema-
tismus A g r i e n s i s 1897. 

Králik József, itjabb, hírlapíró, K. 
József gazdatiszt és Bárdy Mária fia, 
szül. 1873. márcz. 12. a Zaránd mellett 
levő Lipótházi pusztán (Aradm.); közép-
iskolai tanulmányait Aradon, Lippán és 
Zala-Egerszegen végezte, mire, a gaz-
dasági pályára szándékozván lépni, egy 
évig a Sulkowsky herczeg Apátii (Aradm.) 
birtokán gyakornokoskodott. 1893-ban 
mint egyéves önkéntes a 33-ik gyalog-
ezredbe lépett, két hónap múlva az ellátási 
osztályhoz Bécsbe rendeltetett; szabad 
idejét nemzetgazdasági tanulmányokra 
fordította. A katonai szolgálat után haza-
kerülve, anyagi körülményei nem enged-
ték meg a gazdasági tanulmányainak 
folytatását; 1895-ben mint irnok Arad-
megye szolgálatába lépett. 1897. febr. 
baloldali szélütés érte s ennek gyógyítása 
végett a bécsi klinikára men t ; innét 
gyógyultan Pankotára tért vissza. 1898. 
nov. 1. óta szerkeszti a Pánkot a és Vidékét, 
melynek vezérczikkeit és közgazdasági 
rovatait írja. — Közgazdasági czikkei 
1896 óta megjelentek az Arad és Vidéké-
ben és az aradi Alföldben. 

Önéletrajzi adatok. 

Králik Lajos, jogi doktor és ügyvéd, 
I d S z i n n y e i J . Mac var I lók . VII . 

K. Sámuel órás fia, szül. 1849. okt. 11. 
Pesten ; tanult a pesti, beszterczebányai 
és pozsonyi ág ev. gymnasiumban; az 
egyetemet Pesten és Bécsben hallgatta. 
1874-ben ügyvéd lett és azóta a buda-
pesti ügyvédi kar tagja. Perczel Béla 
igazságügyminisztersége alatt a csődtör-
vény-enqueteben, Szilágyi Dezső alatt 
pedig résztvett a civilis enquetekben és 
megbízást nyert a polgári törvénykönyv-
nek a szülők és gyermekekről szóló részé-
nek kidolgozására. — Czikkei a M. Igazság-
ügyben (1875. A magy. csődtörvény terve-
zete), a Jogtudományi Közlönyben (1884. 
Ügyvédi segélyalap). — Munkái: 1 .Az 
eskii a polgári perben. Bpest, 1879. (Kü-
lönny. a M. Igazságügyből.) — 2. A csőd-
törvény. Magyarázatokkal ellátva. 1881. 
évi XVIII. t.-cz. Magyarázattal. Bpest, 
1881. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1895.) — 3. 
A szülök és gyermekekről. Bpest, 1894. 
(A Polgári Törvénykönyvben névtelenül.) 
- 4. K. köz felügyelőnek a pesti ág. hitv. 
ev. magyar és német egyházgyülekezet 
1895. jún. 13. közgyűlésen tartott szék-
foglaló beszéde. U. ott, 1895. 

Kiszlinystein Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 

Králik Sámuel, m. kir. udvari óra-
készítő, a művészeti s tudományi nagy 
arany érem és a koronás arany érdem-
kereszt birtokosa, a pesti ág. ev. német 
hitközség presbytere s az országos ipar-
egyesület igazgató tagja. Meghalt 1886. 
márcz. 22. Budapesten 71. évében. — 
Munkája: Az óra-ipar. Bpest, 1879. (Hiva-
talos jelentés a Párisban 1878-ban tartott 
egyetemes kiállításról. A földmiv. és ke-
reskedelmi m. kir. miniszter ur meg-
bízásából kiadja a m. kir. statisztikai 
hivatal VII. 2.) 

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

Kralitzky Anatol, görög-kath. Vazul-
rendi szerzetes-főnök, szül. 1835. febr. 
12. Csebinyén (Zemplénin.); 1858. márcz. 
25. felszenteltetett Gaganecz J. püspök 
által Eperjesen, hol megelőzőleg vizsgát 
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is tett a hittanból; fél év múlva a mária-
pócsi theolog. intézetbe küldetett egyház-
jogi és történelmi tanárnak. 1863-ban meg-
választatott a rend által szerzettitkárnak 
és az ujonczok mesterének ; ezen állás-
ban Munkácson hat évig működött. 1869-
ben a krasznabrodi közgyűlésen a mun-
kácsi monostor házfőnökének és rendi 
tanácsosnak választatott meg. — Az ung-
vári Kárpát cz. orosz lapnak munkatársa; 
történelmi, ethnographiai, statisztikai s 
vegyes czikkeket írt a galicziai ruthen 
időszaki kiadványokba; apró elbeszélé-
seket írt ruthenül a lembergi Halitszkája 
Zorja (Galicziai Hajnal) cz. folyóiratba 
(1870), a szent Bazil társaság által Ungvárt 
kiadott Naptárba (1886., 1888.) — Mun-
kája : Narodnaje cstenie. Ungvár, 1869. 
(Népies olvasmány két kötetben.) 

Lehotzky Tivadar, Beregvármegye M O H O -

graphiája . Ungvár , 1881. II . 145. 1. és Le-
hotzky Tivadar szíves közlése. 

Kraller Miklós, jogi doktor és ügyvéd, 
szegedi (Csongrádm.) nemes származású. 
— Munkája: Dissertatio inauguralis juri-
dica de origine asylorum. Pestini, 1801. 

Petrik Bibliogr. 

Kralovanszky András, ág. ev. lyceumi 
igazgató-tanár, szül. 1759. deczember 27. 
Kralován (Arvam.); tanulását Szucsán-
ban (Turóczm.) kezdette és a késmárki 
lyceumban folytatta. Egy ideig Iglón házi 
tanító volt. 1786-ban a vittenbergai s az 
1787. nyári félévben a jenai egyetem 
hallgatója volt. 1789. szept. a késmárki 
iskola tanárának hivatott meg; onnét 1793-
ban Eperjesre ment rectornak és 1803. 
jan. 19. évi 500 frt fizetéssel Sopronba, 
hol 1809. nov. 14. meghalt. — Munkái: 
1. Unsere Gefühle, bei dem Abgange 
Herrn Haynozy's von Wittenberg . . . Den 
24. December 1787. Wittenberg. (Töb-
bekkel együtt). — 2. Naturalis históriáé 
compendium, quod in usum suarum prae-
lectionum conscripsit propriisque sum-
tibus edidit. . . Cum nomenclatura hung.-
germ.-slavica Leutschoviae. 1795. (Kéz-

irata a m. nemzeti múzeumban 1790-
ből.) — Levelei Rumyhoz 1795—1808. 
összesen nyolcz darab (a m. tudom, 
akadémia levéltárában.) 

Zeitschrift von und für Ungern III. 180î. 
384. 1. — Annalen der Li teratur und K u n s t 
181(1. Intel l igenzblat t 339. 1. — Allg. Litera-
tur-Zeitung. Halle & Leipzig, 1810. 85. sz. — 
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 283. 
1. — Tudom. Gyűjtemény 1826. X . 74. 1. — 
Kiss János, E m l é k e z é s e i I . 83. 1. — Hanák 
János, Az állattan tör tenete és i rodalma 
Magyarországon. Pest . i849. 61. 1. — Haan, 
J e n a Hungar ica 98. 1. — Müllner Mátyás, A 
soproni evang. fötanoda története. Sopron, 
1857. 93—95. 1. — Szinnyei Könyvészete. — 
Petrik Bibliogr. I. 879., II . 498. 1. 

Kralovanszky Kálmán, gazdatiszt, K. 
László árvagyám és Blahunka Terézia 
fia, szül. 1857. máj. 31. Nyíregyházán 
(Szabolcsm.); gymnasiumi tanulmányait 
az eperjesi ág. ev. lyceumban végezte ; 
a magyar-óvári gazdasági akadémia hall-
gatója volt 1877—79-ben. Tanulmányutat 
tett Németországban, Belgiumban és Hol-
landiában. A 80-as évek óta József fő-
herczeg kis-jenői uradalmában gazdasági 
intéző. — Munkája: A gabona túlterme-
lés, üzlettani és nemzetgazdasági szem-
pontból. Pozsony, 1880. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és testvérbátyjának K. László ügyvédnek 
szíves közlése. 
Kralovanszky László, orvosdoktor, 

sárosmegyei származású. — Munkája: 
Chemische Abhandlung über das lithium. 
Wien, 1827. 

Szinnyei Könyvészete. 

Kralovanszky László, árvagyám, K. 
András földbirtokosnak és Nyíregyháza 
főbirájának, ki az 1848—49. szabadság-
harczban hat fiával vett részt és 30 üt-
közetet állott ki, és Kovács Juliánná ne-
mes szülők fia, 1848—49. honvéd-szá-
zados ; 1855-ig vasgyárfelügyelő Munká-
cson ; azután árvagyám volt Nyíregyhá-
zán, hol 1887. ápril 28-án meghalt 60. 
évében. — Czikkei a Yahot Imre nagy 
képes Naptárában (1855-re. A munkácsi 
vasgyár történeti s statisztikai tekintet^ 
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ben), a Vasárnapi Újságban (1857.), a 
Függetlenségben (1886. 165. sz. Budavár 
bevételének történetéhez). — Kéziratban 
van fiánál K. Lászlónál 1848—49. napló-
jegyzetei s emlékiratai körülbelől ivrét 
száz ív. 

Fővárosi lapok 1887 . 122. SZ. é s fiának K . 

László budapesti ügyvédnek szives közlése 
és gyászjelentés. 

Kralovics Gyula, posta- és távírói 
számtanácsos, K. István községi jegyző 
s hunyadi Búzás Anna fia, szül. 1858. okt. 
18. Veresmarton (Hevesm.); atyja korán 
elhalván, anyai nagybátyja Búzás Pál, 
nagyváradi püspöki uradalmi számtartó 
nevelte fel. Középiskoláit Egerben, Gyön-
gyösön, Nagyváradon és ismét Egerben 
végezte. 1878-ban a postaszakhoz tiszt-
nek, 1888-ban a posta és távíró szám-
viteli és pénztári szolgálat tanszékére 
rendes tanárnak, majd tanári székét is 
megtartva a miniszteri posta- és távirda-
számvevőséghez számvizsgálóvá nevez-
tetett ki. 1893-ban számtanácsossá lép-
tették elő s a központi posta- és táviró-
számvevőség VII. osztályának vezetésé-
vel bízatott meg. — Munkája: J . posta 
és távírda számvitel, különös tekintettel 
a gyakorlati szolgálatra. Bpest, 1896. 

M. Könyvészet 1896. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Kramarcsik Károly, ág. ev. főgymna-
siumi nyug. tanár, szül. 1813. márcz. 6. 
O-Lesznán (Szepesm.), hol atyja tanító 
volt, kit már négy éves korában elvesz-
tett. Ekkor anyjával Iglóra jött lakni 
nagyszüleihez, hol iskoláit kezdte; az 
I. grammatikai osztály végezte után Rozs-
nyóra ment és két évig tanult az akkor 
hires Farkas András vezetése alatt álló 
iskolában; innét Késmárkra, egy év múlva 
Liptó-Szent-Miklósra ment a tót nyelv 
elsajátítása végett. 1827-től az eperjesi 
ág. ev. collegiumnak lett tanulója, a rhe -
torikát, bölcseletet, jogot és theologiát ott 
végezte ; Kreusel András és Greguss Mi-
hály tanárok gyakoroltak reá legnagyobb 
hatást. Szerette a classikusokat és gyako-

rolta magát a latin verselésben, melyben 
különös ügyességre tett szert. Ilenszlmann 
Imre és Pulszky Ferencz tanulótársaival 
szorosabb baráti viszonyt kötött. 1833— 
34-ben az eperjesi magyar társaságnak 
egyik buzgó tagja volt, 1835-ben Rozs-
nyóra hívták meg helyettes, 1836-tól 
rendes tanárnak. 1842-ben Németországba 
küldték az ottani intézetek tanulmányo-
zása végett. 1874—84-ig ő volt a gym-
nasium igazgatója. 0 vitte keresztül az 
új középiskolai törvény következtében 
államsegélyre utalt iskolának az állam-
mal kötött szerződését. Ezután beadta 
lemondását az igazgatói állásról; azon-
ban tanári székét megtartotta; 1890-ben 
szabadságoltatott. A panszlávok ellen 
mindig hatalmasan küzdött; a patentalis 
superintended ellenében, a nagy-rőczei 
tót gymnasium bezárása első sorban az 
ő érdeme. Mint a tiszai ág. ev. egyház-
kerület főjegyzője, készítette azon neve-
zetes rozsnyói határozatot, mely a pa-
poknak és tanítóknak a magyar nemzet 
elleni izgatását kánoni vétségnek mon-
dotta ki. Meghalt 1895. júl. 13. Rozs-
nyón. — Czikkei a Jelenkor és Társal-
kodóban (1838. A pánszlávizmus cseh-
szláv hősei Lőcsén, Szatócs névvel, 1840. 
Iskolatanító-egyesület és nyugpénzintézet 
Szepesvármegyében); az Athenaeumban 
(1840.) Szatócs névvel írt; aHenszlmann, 
Vierteljahr schritt aus und für Ungarn-
jában (1844. II. Ismertette Kollár János 
Slawy Dceráját); a Házi Kincstárban 
(1862. Rozsnyói ág. e v egyház történeté-
nek vázlata); az Adatok Gömör-Kishont 
vármegye történetéhez (1867. Gömör és 
Kishont leírása). Czikksorozatot írt a 
politikai lapokba, melyben a nagy-rőczei 
tót gymnasium üzelmeit leplezte le. — 
Levelei: Erdélyi Jánoshoz, Rozsnyó, 1839. 
máj. 6., 27., 1840. febr. 5., jún. 9., 1841. 
febr. 11. (Erdélyi Pál birtokában, az Er-
délyi Tárban), Pulszky Ferenczhez, Rozs-
nyó, (1894.) szeptember 17. (a m. n. 
múzeumban). 

7* 
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Ujalilikori Ismeretek Tára I . 209. 1. — Fi-
gyelő X I I . 83. ), — Rozsnyói Hiradó 1886. 25. 
s z . — t'asornapi Újság 1895. 29. SZ. ( N e k r . ) 

Kramarits Péter, szent Ferncz-rendi 
szerzetes, szül. 1747-ben Szent-László-
Egyházán (Zalam.); miután a szent Ferencz 
rendbe lépett, 1766-ban ünnepélyes foga-
dalmat tett és 1771-ben miséspappá szen-
teltetett fel; hat. évig segédlelkész és ünnepi 
hitszónok volt különböző egyházakban. 
1779-ben a szombathelyi gymnasium-
nál lett tanár, honnét hét év múlva a 
keszthelyihez helyeztetett át. A meszteg-
nyei convent főnöke volt.; a rend eltöröl-
tetését (1788) megelőzött négy évben 
Pozsonyban a rend tagjainak a theologiát 
tanította 1804-ig, midőn visszavonult az 
andócsi rendházba, hol 1819. április 29. 
meghalt. — Munkája: Azon mennyei 
szerelemnek és gyönyörűségnek, melyei 
az Isteni felség az emberek fiaihoz visel-
tetik, világos megmutatása. Ahoz alkal-
maztatva; a mit mond maga az örök 
bölcseség önnön magáról Példa Beszé-
dek Könyvének VIII. részében 31 versé-
ben. Deliciae meae esse cum filiis homi-
num. Az én gyönyörűségem az emberek 
fiaival lenni. Veszprém, 1817. (Kurbélyi 
György veszprémi püspök költségén.) 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . M i n . 
S. P. Francisci. Posonii. 1879. 101. 1. 
Kramer András, tanító Szepesváralján 

(Kirchdrauf). — Munkája: Neues Buch-
staben-Syllabir- und Lesebüchlein für 
Volksschulen. Leutschau, 1846. 

Petrik Bib l iogr . 
Kramer Ferencz. L. Krammer. 
Kramer Frigyes, ág. ev. főgymnasiumi 

tanár; 1852—55-ben a bécsi protestáns 
theologiai intézetben tanult; azután gym-
nasiumi tanár, 1876-tól igazgató volt 
Beszterczén (Erdély). — Programmérte-
kezése a beszterczei ágostai evangelikus 
főgymnasium Értesítőjében (1876—1877. 
Idiotismen des Bistritzcr Dialektes, 1880. 
Beiträge zur Geschichte der Militärisirung 
des Rodnaer Thaies). — Munkája: Aus 
der Gegenwart und Vergangenheit der 

königl. Freistadt Bistritz. Festgabe für 
die Mitglieder der am 5., 6. u. 7. August 
1868 in Bistritz tagenden Vereine. Her-
mannstadt, 1868. (a város kőnyom, ké-
pével.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 303. 1. 
— Programm des evang. Obergymnasiums 
A. B. in Bistritz 1875—80. 

Kramer Gáspár, krónikairó, előkelő 
patrícius családból származott és 1637 
körül városbíró volt Lőcsén, hol 1644. 
márcz. 18. meghalt, mint ezt unokája 
Hain Gáspár följegyezte. — Lőcse egyik 
ismeretlen krónikáját írta, melyet Hain 
fölhasznált és folytatott. 

Századok 1882. 135. 1. 

Kramer Imre Lajos, hírlapíró; a buda-
pesti IV. kerületi főreáliskolában tanult 
1873. az V. és 1874-ben a VI. osztályban. 
Később az Egyetértés, majd a Nemzet 
munkatársa volt, Meghalt 1892-ben Buda-
pesten 36 éves korában. — Mint reál-
iskolai tanuló többször nyert önképző-
köri díjat, így 1873-ban Az égésről czímű 
vegytani kérdéssel, 1874-ben beszélyével, 
majd Tompa elbeszélő költészetéről írt 
czikkével. 

Ney Ferencz, A budapesti fővárosi IV. ke-
rületi föreáltanoda Emlékkönyve. Bpest, 
1880. 98. , 99. 1. — Vasárnapi Újság 1892. 7. 
sz. (Nekr.) 

Kramer János György, bölcseleti és 
orvosdoktor; a török háborúk alatt katonai 
orvos volt. 1715—18-ig Magyarországon, 
később temesvári főorvos ; innét Bécsbe 
tért vissza s nem sok idő múlva a szász 
választó fejedelem udvari orvosa lett 
Drezdában. A francziák ellen Ausztria 
részéről indított hadviselésben a Rajnához 
küldetett katonai főorvosnak, hol az 1738. 
békekötésig maradt. Kitűnő orvos volt ; 
botanikai, anatómiai és chemiai isme-
reteiről is hires volt. Meghalt 1742-ben. 
— Weszprémi 66 czikkét jegyezte fel, 
melyek közül a Magyarországra vonat-
kozók a Commerc. Litter. Noricumban 
(1732. Cogitationes de Wampyris Serviae 
in Hungaria, 1733. De Camelo-Struthioni-
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bus Viennae ova ponentibus, et eadem 
excludentibus ; et de gallinis Dotensibus, 
Tata, in Hungaria ova sola membrana 
pellucida tecta parientibus, et incubitu 
suo feliciter excludentibus, 1734. Degryllo 
in aures bulbici Temesvariensis nigresso, 
et gossypio conglobato, melleque illito 
extracto, 1735. De ovis magicis vetula-
rum Hungaricarum in insula Csalóköz 
a rhedario principis Eszterházy comestis, 
De vino Vatziensi rubello Ilungarico, 
optimo mephriticorum remedio, De re-
medio specifico infailibili empiricae mu-
lieris Ketskemétiensis in curanda rabie 
canina seu hydrophobia cantharidum be-
neűcio, Deligandum recens natorum um-
bilicum exemplo infantis Temesvariensis 
probări, Relatio de medici Eszékiensis 
cataplasmata ex allio et aceto parato, 
1741. De cura luis Veneriae . . . pluribus 
experimentis in Hungaria confirmata, 
De nonnullis medicamentis anti-venereis, 
medici potissimum Jaurinensis decocto, 
1743. De ignoto et miro temperanti me-
dicamento nitroso, ex aurea Danubii arena 
in insula Csallóköz elui soluta, parando) 
sat. — Munkái: 1. Tentamen botani-
cum, sivemethodus Rivino-Tournefortiana 
herbas, fructices arbores omnes facillime 
absque antegressa ulla alia informatione 
cognoscendi . . . Dresdae, 1728. (2. jav. 
és bőv. kiadás. Bécs, 1744.) — 2. Disser-
tatio epistolica de scorbuto militari apud 
Hungaros militi Caesareo maxime peri-
culoso et quotannis sporadico. Norim-
bergae, 1737. — 3. Cognitiones et obser-
vationes de climate Hungarico. Viennae, 
1739. — 4. Medicina castrensis : das ist 
bewährte Aznei, wider die im Feld und 
Guarnisons unter Soldaten grassirende 
Krankheiten. Diesem ist angehängt I. 
Consilium medicum de dysenteria. II. 
De morbo castrensi epidemico anni 1734. 
et 1735. Auf das Neue von dem Aufhöre 
übersehen, und mit einem Consilio de 
climate Ungariae und darinnen zu con-
servirender Gesundheit vermehrt. U. ott, 

1739. — 5. Medicina Chirurgica castrensis 
oder pars secunda von allen äusserlichen 
Leibesgebrechen, die den Soldaten sowohl 
im Feld, als in der Guarnison zu befal-
len pflegen, sammt einer Praefation de 
officio medici oder chirurgi castrensis . . . 
Item einer Introduction von der Natur 
und Chirurgie etc. Nürnberg, 1740. 

Haynoczi, Daniel, Orat io f u n e b r i s I . G. 
Kramero . . . dicta. Hely n., 1742. — Wesz-
prémi, Succincta Medicorum Biographia IV. 
168—194. 1. — Hanák János. Az á l l a t t a n t ö r -
ténete és irodalma Magyarországban. Pest, 
1849. 41. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Kramer Jenő. — Munkái: 1. Köbtáb-
lázatok. Négyszegletesen fürészelt vagy 
faragott fák, deszkák, padlók, léczek sat. 
köbtartalmának kiszámítása. M.-Sziget, 
1894. — 2. «.Aequator» kőtábla fakeres-
kedők, építészek és faiparosok zsebkönyve. 
U. ott, 1898. 

M. Könyvészet 1894., 1899.— 31. Kritika 1808. 
14. s z . 

Kramer József Alajos, orvosdoktor, 
Buda főorvosa, szül. 1760. ápr. 4. Budán; 
a pesti egyetemen tanult és 1784-ben 
orvosdoktorrá avatták; majd szülőváro-
sának főorvosa lett. A pesti egyetemi 
kar tagja volt. és 1834. aug. 28. fél-
százados orvosi pályájának emlékére az 
egyetem külön oklevelet állított ki számára. 
Meghalt 1837. aug. 24. Budán. — Mun-
kája: Dissertatio inaug. medica de emphv-
semat.e. Budae, 1784. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1834 . I I . 18. s z . 
(a jubiláris diploma közölve), 1837. II. 19. 
sz. — Jelenkor 1834. I I . 70. sz . — itt. Kurir 
1834 . I I . 20. s z á m . — Vereinigte Ofner-Pester 
Zeitung 1834. 70. sz. — Szinnyei K ö n y v ó s / . e t e . 

Kramer Károly, német szinész éš sugó 
Magyarországon. — Munkái: 1. Theater 
Almanach. Allen . . . Theater Gönnern . . . 
gewidmet zum neuen Jahre 1844. Agram 
— 2. Abschieds-Almanach. Allen . . . Thea-
ter Gönnern . . . gewidmet. Temesvár, 1847. 
— 3. A bschieds-Journalund Ostern-Büchel 
beim Directions-Wechsel der deutschen 
Bühnen Pest-Ofens. Ofen, 1860. 

Petrik B i b l i o g r . 
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Kramer Mihály. — Kéziratban maradt 
fenn német költeménye: Diss volgendt 
liedt von dem verloffnen trüebsalinUnger-
landt hat der Brueder Michel Kramer 
gemacht, isi demnach im jar zu in Unger-
landt mit fridichem hertzen im herren 
entschlaffen. (Abudapesti egyetemi könyv-
tárban: Historien des alten Testaments 
1619. sz. gyűjteményben 10. sz.) 

Kramer Mihály, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1840. okt. 14. Beszterczén ; 
1865. oki. 14. tanári vizsgálatot tett az ág. 
hitv. országos consistorium előtt Nagy-
szebenben és szülővárosában a főgym-
nasiumban a német nyelvet, történelmet 
és hittudományokat tanította. Meghalt 
1873. aug. 14. — Programmértekezése a 
Programm des Gymn. zu Bistritz cz. év-
könyvben (1871. Geschichte der Deutschen 
in Nord-Siebenbürgen von Josef Traugott 
Klein. Mit einer biographischen Skizze 
des Verfassers.) 

Bartl-Felsman». Fő- és k ö z é p t a n o d á k Név-
könyve. Bpest, 187(1. 87. 1. — Programm rt. 
Gymn. zu Bistritz i874. 
Kram er Nándor, számtanácsos és szám-

vevőségi főnök a magyar királyi pénz-
ügyigazgatóságnál Szombathelyt (Vasme-
gyében.) — Munkája : Az egyenes adó-
törvények, szabályok és rendeletek betű-
soros könyve, Szombathely, 1887. — 
Krammernek is írják nevét. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Krámer Samu, bútorgyáros Buda-

pesten. — Munkája : A bútor- és kárpitos-
ipar. Bpest, 1879. (Hivatalos Jelentés a 
Párisban 1878-ban tartott egyetemes kiállí-
tásról. A földmiv.-, ipar- és keresk.-ügyi 
miniszter ur megbízásából kiadja az or-
szágos m. kir. statisztikai hivatal VIII. 1.) 

Kiszlingstein Könyvészete. 
Krammarits Péter. L. Kramarits. 
Krammer Boldizsár. — Fordított szín-

műve : Udvarbíró és katonák, vigj. 5 felv. 
Stefanie-Calderon után (előadatott a pesti 
színházban 1795. decz. 4.) 

Benkö halmán, M . S z í n v i l á g 120. 1. 

Krammer (Krommer) Ferencz, bölcse-

leti és theologiai doktor, prépost-kanonok, 
született 1748. decz. 3. Gajáron (Pozsony-
megyében); nemes családból származott; 
gymnasiumi tanulmányait elvégezvén, az 
esztergomi főegyházmegye növendékpap-
jai közé fölvétetett. 1768-ban. Pozsonyban 
a sz. Imréről nev. papnevelőben, majd 
Nagyszombatban bölcseleti tanulmányait 
végezte, hol 1770-ben bölcseleti doktorrá 
avatták, mire a bécsi Pázmány-intézetben 
folytatta theol. tanulmányait; öt év múlva 
ott theologiai doktor lett és áldozópappá 
szenteltetvén, segédlelkész volt Buda-
Ujlakon, 1776-ban vice-rector a Pázmány-
intézetben ; 1777-ben Győrött az egyház-
történelmet adta elő. 1"80 szept. 22-től 
a budai egyetemen a hitágazattant, 1784-
ben az alaphittant tanította. 1784-ben Po-
zsonyba költözött, hol 1795. jan. 10. 
kanonokká avatták; 1796-tól plébános 
ugyanott és egyúttal titeli prépost volt, 
1802. decz. 31. az esztergomi káptalan 
tagja és a Pázmány-intézet rectora lett. 
1806. a nagyszombati lýceum aligazgatója, 
180tí. jan. 11. nyitrai főesperes, 1817. 
decz. 4. szent Istvánról és 1818. aug. 
4. szent Györgyről nevezett prépost, A 
Ludoviceumra 1000 frtot adott. Meghalt 
1818. okt. 23. Nagyszombatban. — Mun-
kái : 1. Institutiones históriáé litterariae 
theologiae. Liber I. et II. Budae, 1783. 
(Part. III. Sect. 1. Exegetica. Posonii, 
1785. Ism. Merkur von Ungarn 1002. 1.) 
— 2. Institutiones históriáé litterariae 
theologiae dogmaticae. U. ott, 1787. (Ism. 
Uj M. Sion 1876. 907. 1.) — 3. Examen 
schediasmatis, cui titulus: Sola Salvifica 
ad trutinam rationis, et revelationis ex-
pensa. Anno 1791. Mense Martio. Hely 
n. (Névtelenül.) — 4. Declaratio autboris 
schediasmatis de fide r. catholica sola 
salvifica, ad examen ejusdem schedias-
matis facta, cum rellexionibus authoris 
examinis. Anno 1791. Menge Aprili. Ilely 
n. — 5. Fragmentum Isagogicum de 
religione, et ecclesia catholica, sola sal-
vilica, et de neotericae catholicitatis origi-
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nibus. Authore examinis schediasmatis, 
de sola salvifica. Tyrnaviae, 1814. (2. 
kiadása: Fragmentum primum isagogi-
cum. Posonii, 1824. Fragmentum II. Dog-
maticum . . . Tyrnaviae, 1814. 2. kiadás. 
Posonii, 1824. Fragmentum III. dogma-
ticum . . . Tyrnaviae, 1817. Fragmentum 
IV. Historicum . . . U. ott, 1817. Frag-
mentum V. Historico-dogmaticum . . . U. 
ott, 1818. Fragmentum VI. Historico-
dogmaticum . . . U. ott, 1818. Névtelenül. 
Ezen fragmenták németre is lefordíttattak 
A. J. Binterim által és Düsseldorfban 
1854—57. hat részben kiadattak. A for-
dító megjegyzi, hogy ehhez hasonló munka 
a német irodalomban nem létezik.) — 
Kézirati munkája: Tractatus de religione 
ex praelectionibus . . . in usum Coelestini 
Királyi eiusdem auditoris, curatus a. 1785. 
die 1. Januarii Posonii. 4r. 892 lap (a 
budapesti egyetem könyvtárában.) 

Merkur von Ungarn 1786. 1001. 1. — Magyar 
Könyvház X X I I . 84. 1. — Hazai s Kiilf. Tudó-
sítások 1818. I I . 45 . sz. — Pressburger Zeitung 
1818. I I . 94. s z á m . — Vereinigte Ofner-Pester 
Zeitung 1818. 95. s z . — Pauer János, A z e g y -
házi rend érdeme. Székesfejérvár. 1847. 413. 
l ap . — Nagy Ivan, M a g y a r o r s z á g c sa láda i 
VI. 461. lap. (Neve Kramernak írva). — 
István bácsi Naptára 1875. 64. 1. a r c z k é p . 
— Uj M. Sión 1876. 905., 1886. 467. 1. — Pau-
ler Tivadar, A budapesti egyetem története. 
Bpest, 1880. — Zell'ger Alajos, Esztergom-
vármegyei irók. Bpest, 1888. 104. 1. és Egy-
házi írók Csarnoka. N a g y s z o m b a t , 1893. 269. 
1. — Petrik B i b l i o g r . — Némethy Ludovicus. 
Series Parochorum 712. 1. 

Krammer Ferencz, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. Enumerans species hungaricas 
ranunculi Linnaei. Pestini, 1844. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krammer Ferencz, r. kath. segéd-
lelkész, szül. 1853. nov. 17. Budapesten, 
hol a gymnasiumot végezte ; a bölcseletet 
és hittudományokat Esztergomban hall-
gatta. 1876. nov. 21. fölszenteltetett. Több 
helyen működött mint segédlelkész, leg-
utóbb Budapest-belvárosban, hol 1890. 
szept. 29. meghalt. — Czikkei a M. Állam-

ban (1883. 210—211. sz. A róm. kath. hit-
elemzés emeléséről, 1888. Cselka Nándor 
élete), a Népnevelőben (1884. A vallás-
oktató feladata a népiskolában.) — Mun-
kája : Strauss Dávid Frigyes. Életkép 
és irodalmi tanulmány. Hettinger Ferencz 
után Triász. Eger, 1876. (Kétnövendékpap-
társával Varga Józseffel és Zibrinyi Gyulá-
val. Ism. írod. Értesítő 1876.) 

Schematismus S t r i g o n i e n s i s 1891. 277. 1. — 
Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagy-
szombat, 1893. 270. 1. 

Krammer József, felső polgári iskolai 
igazgató, szül. 1858: nov. 18. Mágocson 
(Baranyam.), hol atyja K. József 1856 
óta kántortanító (a család Francziaor-
szágból vándorolt be a nagy forradalom 
alatt és nevét Cramernek írta); közép-
iskolai tanulmányait 1869—77-ben Pécsett 
és Budapesten végezte ; már a III. osz-
tálytól fogva magántanítással és nevelős-
ködéssel tartotta fenn magát. 1877-ben 
a budapesti polgár-iskolai tanárképző 
mennyiség-természettudományi szakcso-
portjának hallgatója lett. 1880-ban képe-
sítő vizsgát tett és a modori állami ta-
nítóképzőhöz segédtanárrá nevezték ki ; 
egy év múlva ugyanott rendes tanár lett. 
1881. szept. 23. neveztetett ki igazgató-
nak Kismartonba, 1884-ben szervezte az 
iskolával kapcsolatos lakatos ipartanmű-
helyt, 1885-ben a női kézimunka tan-
folyamot. 1889-ben négy és fél havi ta-
nulmányutat tett Ausztriában, Svájczban, 
Német.-, Franczia-, Angolországban és 
Belgiumban, miután előzőleg a német 
nyelven kívül elsajátította a franczia s 
angol nyelvet. 1894-ben tagja volt a 
közoktatásügyi nyugdíj - enquétenek. A 
millennium alkalmával rendezett orszá-
gos tanügyi, congressuson A nemzetiségi 
vidékeken fennálló polgáriskolák tan-
könyvei cz. tételnek előadója volt. 1885 
óta az országos polgáriskolai egyesület-
nek választmányi tagja, melynek köz-
gyűlésein 1885., 1891. és 1892-ben fel-
olvasást tartott több nevelőtanítási kér-
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désről. A kismartoni községi iskolaszék-
nek alelnöke. A város társadalmi életében 
hangversenyek, műkedvelői színi előadá-
sok rendezésével és magyar tanfolya-
mokkal közreműködik. — Czikkei a M. 
Tanügyben (1882. A polgáriskola .jelentő-
sége), a kismartoni polgáriskola Értesítő-
jében (1882. Polgáriskola Kismartonban, 
1885. A nagy leány, 1891. A kismartoni 
áll. polgáriskola keletkezésének története, 
1898. A pályaválasztás, 1894. A kismar-
toni áll. lakatos ipartanműhely története, 
1899. A polgári fiúiskola új szervezete); 
a Néptanítók Lapjában (1883. Az iparos 
tanulók iskolájának tanítási rendszere, 
1894. Értelem és emlékezet, A szemlél-
tetés és az olvasókönyv, A soproni házi-
iparegvesület slöjdiskolája, Tanácskozás 
a közoktatásügyi minisztériumban a ta-
nítók nyugdíjügyében, A slöjdtől. A kéz-
ügyesítő tanítóképezde Lipcsében. 1895. 
A járási tanfelügyelőség kérdése, Kitün-
tetett néptanítók,Vidéki tanszermúzeumok. 
1897. A latin írás alkalmazása német 
nemzetiségi vidékeken); a Nemzeti Nő-
nevelésben (1884. A polgári leányiskola, 
mint a középosztály nőnevelési intézete, 
1885. A női kézimunka-tanfolyammal ki-
egészített polgári leányiskola és tanterve, 
1886. Szükséges-e a polgári leányiskolá-
kat tovább fejleszteni ? s ha szükséges, 
a továbbfejlesztés elméleti avagy gya-
korlati irányban történjék-e ?, Eléggé női 
jellegűek-e polgári leányiskoláink ?, 1893. 
A polgári leányiskola magyar nyelvi dol-
gozatairól, 1894. A német nyelv tanítása 
a polgári leányiskolában németajkú la-
kossággal biró vidékeken, 1898. A pol-
gári leányiskolák reformja); a Polgár-
iskolai Közlönyben (1885. A polgáriskola 
és szaktanfolyamai, 1886. Mennyiben te-
hető az egyes ipari szakokra és a ház-
tartásra való képzés a polgári leányiskola 
föladatává ?, Pályadíjat nyer, A polgár-
iskolai iparműhelyek oktatási rendszere, 
A hadkötelezettségi kedvezmény a pol-
gáriskolai tanulóknak, 1887. Az ipartan-

műhelyi tanácskozmány megállapodásai 
a miskolczi közgyűlésen, A kik az ügy-
nek használni akarnak, 1891. A reorga-
nizált polgáriskolák szervezete, A gazda-
sági és ipari szakiskolák szervezete, föl-
szerelése és tantestülete, 1892. A reor-
ganizált polgáriskola és a vele kapcsolatos 
szakiskolák, 1893. Kereskedelmi iskolák, 
Az 1875. XXXII. t.-cz. 28. §-a, 1894. A 
második évtized kezdetén, Polgáriskolai 
slöjdtanműhelyek, 1895. Mennyiben tűr-
hetetlen a polgáriskolák helyzete ?, 18í;'7. 
Ujabb tanfelügyelői kinevezések, '898. 
Az országos közoktatási tanács állandó 
bizottságának reformjavaslata); a Magyar 
Iparoktatásban (1898. Az iparos tanoncz-
iskolai oktatás hibái); írt még a kismar-
toni és soproni helyi lapokba. — Mun-
kái: 1. A polgáriskola czélja és szerve-
zete. Kismarton, 1881. (Ezer példányban 
küldötte szét a megyében). — 2. A pol-
gáriskola a mezei gazdaság, az ipar és 
kereskedelem, valamint hazánk nőneve-
lésének szolgálatában. U. ott, 18*5. (Két 
kiadás). — 3. A polgáriskolák és az 
ipartanműhelyek újjászervezése. U. ott, 
1890. — 4. A kismartoni állami polgár-
iskola, a lakatos iparműhely és a női 
kézimunka-tanfolyam története és jelen 
állapota 1881 - 1895. U. ott, 1896. 

Néptanituk Lapja i8-<8. 389. 1. és ö n é l e t r a j z i 
adatok. 
Krammer Károly, orvosdoktor és szü-

lészmester, szül. 1808-ban Egerben (He-
vesm.); ott járta a gymnasiumot; 1832-
ben a pesti egyetemen nyert orvosdoktori 
oklevelet; Bécsben mint orvos a köz-
kórházban 9 hónapig működött, azután 
mint gyakorló orvos szülővárosában tele-
pedett le, hol 44 évi tüdőbetegség után 
1871. jún. 22. meghalt. — Gzikke a Tár-
salkodóban (1842. Aranyérben szenve-
dőknek). — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de chlorosi. Pestini, 1832. 

Kupp. B e s z é d 15»;. 1. — Eger 1874. 26. sz. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krammer Imre Lajos és Nándor. L. 
Kramer. 
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Krammerlaufí Ignácz, Trinitárius-szer-
zetbeli tanulo Budán. — Munkája: Die 
auf Erden schon englische und zugleich 
heilsamste Erzversammlung unter dem 
hohen Ehren-Titul der Allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, das ist : Lob-, Ehr- und 
Trost-Rede, welche an dem Hochfeyer-
lichen Titular-Fest des Ordens der Aller-
heiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung der 
gefangenen Christen in dessen Ordens-
Kirche zu Klein Maria-Zell bei Alt-Ofen 
in dem Jahre 1766. den 25. May vor 
einer zahlreichen Gegenwart derhochlöbl. 
Englischen Erz-Bruderschaft erwehnten 
Ordens da sie ihre Würdens-Wahlen be-
stätiget und vollbracht. Ofen. 

Petrik Bib l iogr . 
Kramoliny István, orvosdoktor és gya-

korló-orvos, 1846-ban nyert orvosdoktori 
oklevelet; előbb gyakorlóorvos volt Győr-
ben, jelenleg nyugalomban él Bpesten. — 
Czikkei a M. orvosok és természetv. Mun-
kálataiban (VI. 1846. A mecseki kőszénről, 
IX. 1864. Adatok a föstenysav értékéről 
a sebészetben), a Zeitschrift für Natur-
und Heilkundeban (1856. Steatom am 
Halse), az Orvosi Hetilapban (1858. Adatok 
a nehézkór gyógykezeléséhez, 1862. Ada-
tok az eskór, máskép nyavalyatörés gyógy-
kezeléséhez. 1866. Az Addison kór egy 
esete, 1866—67. Jelentések a győri és 
győrvidéki orvos-gyógyszerész-egylet ülé-
seiről), a Gyógyászatban (1861. Levél 
orvosi ügyben, 1862. Akörömperczlobról), 
az Ung. Med.-Chir. Presseben (1866. Mor-
bus Addisoni.) — Munkái: 1. Nyilathozat 
a győri balpárt zászló-kitüzési ünnepélye 
ügyében. Győr, 1861. — 2. Emlékbeszéd 
Schemiz Károly orvostudor felett. Győr, 
1865. 

Catalogus Bibliothecae Joannis Card. Si-
m o r . S t r i g o n i i , 1887. 758. 1. — Pesti Alfred. 
Magyarország orvosainak Évkönyve. Buda 
pest, 1895. 225. 1. 
Kramp János, bölcseleti doktor és r. 

kath. plébános, szül. 1845. febr. 6. Kné-
zen (Temesm.); 1870. jún. 11. misés-
pappá szenteltetett fel Rómában ; káplán 

volt 1871. aug.-tól Knézben; 1872. aug. 
15-től 1888. júl. 15-ig theologiai tanár 
Temesvárt; 1891 óta plébános Eleken és 
alesperes. — Czikke a Csanád cz. lap-
ban (1871. A Rómában létező német-
magyar collegiumból kikerült magyaror-
szági érsekek és püspökök névsora); a 
Bölcseleti Folyóiratnak is munkatársa. 

M. Sión 1889. 636. 1. — Schematismus Csa n a -
diensis 1892. 259. 1. 
Krampera János, dohánygyári igaz-

gató Debreczenben. — A Magyar Do-
hány Újság munkatársa. 

V. Dohány Újság 1894. 4. SZ. a r c z k . 

Krampl Antal, női szabó Kolozsvárt. 
— Munkája: A divatos női ruha-szabás 
mestersége, melynek nyomán minden nő 
magának mértéket vehet, öltönyt készíthet. 
3. javított és bővített kiadás. Kolozsvár, 
1858. (14 darab szabásrajzminta mellék-
lettel.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krancz István, r. kath. prépost, szül. 
1795. aug. 22. Csatáron (Vasm.); 1819-ben 
a szombathelyi püspökmegyében áldozó-
pappá szenteltetett fel; rövid idei káplán-
kodás után tömördi plébánossá nevez-
tetett ki; hivatalos működésén kivűl, idejét 
a magyar jogismeret megszerzésére szen-
telte s ebbeli jártasságát a megyei gyűlé-
seken tartott beszédeiben érvényesítette. 
A conservativ tábornak kitűnő harezosa 
volt és barátságos összeköttetésben állott 
Vasmegye jelesebb férfiaival. 1845-ben 
a szombathelyi seminarium aligazgató-
jává, 1853. kanonokká, 1871. préposttá 
neveztetett ki. Meghalt 1874. márcz. 13. 
Szombathelyt. — Czikkei K—n jegy alatt a 
Századunkban, később a Nemzeti Újság-
ban közfigyelmet kellettek. 

Danielik, M. í r ó k I I . 167. 1. — Vasvármegye 
1891. 46. sz. — 31. Sión 1893. 852. 1. és gyász-
jelentés. 
Kránitz János, altábornagy, az V. m. 

kir. honvédkerület parancsnoka Székes-
fejérvárt ; 1886 óta a III. osztályú vas-
koronarend lovagja ; a m. tudom, akadé-
mia hadtudományi bizottságának segéd-
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tagja. — Czikkei a Ludovica Académia 
Közlönyében (1873—74. Harczászati ta-
nulmányok, A honvédségnél tervezett 
ezredbeosztásról, 1882—83. Néhány szó 
a legközelebb felállítandó tanzászlóaljak 
gyakorlatairól, A várépítészet és a vár-
harcz jelenlegi álláspontjának rövidismer-
tetése, Néhány szó az Olaszországban 
rendszeresített általános nemzeti lőgya-
korlatokról, A közös hadsereg szervezeté-
ben létesített változások, A gyalogságnak 
harczi kiképezéséről, 1884. Visszapillantás 
az 1884. évre, Harczászati tanulmányok 
a pécsi hadgyakorlatok után, 1886. A 
csataterek rögtönzött megerősítéséről, a 
törzstiszti tanfolyamban tartott előadás). 
— Munkái: 1, Hadmütan. Pest, 1869— 
1870. Három rész, tábla rajzzal. (Nyom. 
Szombathelyt.) — 2. Tértan. Báró Wald-
stätten hasonnemű munkája után. U. ott, 
1860. Hat kőnyomatú tábla rajzzal. — 
3. Harczászat. U. ott, 1871. Három rész. 
2. jav. és bőv. kiadás. — 4. Példák a 
harczászathoz. I. rész. U. ott, 1871. Öt 
kőnyomatú táblával. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Kran tz Gyula, orvosdoktor, fogorvos 
Budapesten. — Munkája: Eine seltene 
Infection, von der Mundhöhle ausgehend. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
medicinischen Doctorwürde . . . der Uni-
versität Erlangen im Dec. 1892. Buda-
pest, 1893. 

A budapesti m. n. múzeum könyvtárából. 

Krapf Ádám, szent Ferenczrendi szer-
zetes, körmöczbányai származású volt. 
és Erdélyben neveltetett; a szent Ferencz 
rendiek szerzetébe lépett; igyekezetét 
leginkább az egyházi szónoklatra fordítá 
s ebben jeleskedett. Meghalt 1744-ben 
Szécsényben. — Munkái: 1. Két gyü-
mölcsöző olajfák. Buda, 1726. (Imakönyv, 
ajánlva Egri Gábor egri püspöknek). — 
2. Dicsőséges S zer a fim szent Ferencz 
atyánknak regulája. U. ott, 1730. (A 
szerzet szabályait tartalmazó könyv, imák-

kal bővítve). — Egyházi beszédei kéz-
iratban maradtak. 

Sándor István, Magyar Könyvesház. Oyör. 
1803. 82., 84., 266. 1. — Danielik, M. írók 
IX. 167. 1. 
Krasics Vladimir. L. Krászits. 
Krasser Dávid, ág. ev. lelkész, szül. 

1821. jún. 11. Szász-Sebesen ; ugyanott 
és Nagyszebenben tanult az ág. ev. gym-
nasiumban, 1841-ben a lipcsei egyetemen, 
1842—43. Berlinben; 1843. november 
12-től a szász-sebesi algymnasium tanára 
volt, 1849—1852-ben ugyanott rector és 
1853—59-ig prédikátor, 1859-től Péterfal-
ván és 1867-től Nagy-Ápoldán lelkész; 
1877—89-ben dékán a szerdahelyi kerü-
letben. Meghalt 1898. szept. 17. Nagy-
Ápoldán. — Programmértekezése a szász-
sebesi algymnasium Értesítőjében (1857. 
Geschichte des Mühlbächer Untergymna-
siums A. B.) —Munkái : 1. Denkschrift 
des Mühlbächer Bezirkskonsistoriums A. 
B. zur Beleuchtung des Candidations-
rechtes innerhalb des Unterwälder Kapi-
tels. Kronstadt, 1862. — 2. Geschichte 
des sächsichen Dorfes Grosspold in Sieben-
bürgen. Aus urkundlichen Quellen. Her-
mannstadt, 1870. (Ism. Siebenb. Deut-
sches Wochenblatt 1871. 4. szám). — 3. 
Uber das Intervall in der evang. Landes-
kirche Augsb Konf. in Siebenbürgen . . . 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 303.. 
III. 589. 1. és Zimmermann Ferencz szives 
közlése. 
Krasser Frigyes, orvos-sebészdoktor, 

szül. 1818. ápr. 28. Szász-Sebesen, hol 
atyja pékmester volt; a nagyszebeni 
gymnasiumban tanult ; innét a bécsi egye-
temre ment, hol az orvosi tudományo-
kat hallgatta; 1844-ben orvosdoktorrá 
avatták, mire hosszabb tartózkodásra, is-
mereteinek gyarapítására Párisba ment ; 
itt megismerkedett a socialista tanokkal 
és azokkal megbarátkozván, később a 
szabadság harczosának vallotta magát. 
1846-ban sebészdoktori oklevelet is nyert; 
mint gyakorlóorvos Nagy-Szebenben tele-
dedett le. 184ö-ban Bomániába költözött; 
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1850-ben azonban ismét visszatért Nagy-
szebenbe. 1869-ben Nápolyba utazott, hogy 
ott a socialisták által decz. 12-re össze-
hívott békecongressuson részt vegyen. 
Meghalt 1893. febr. 16. Nagyszebenben. 
— Munkái: 1. De coxalgia. Dissertatio 
inauguralis. Vindobonae, 1844. — 2. Of-
fenes Visir. Zeitgedichte. Hamburg, 1869. 
(Ism. Hermannstädter Zeitung 39. sz.) — 
3. Der Freidenker-Kongress in Neapel. 
Hermannstadt, 1870. — A Népszava még 
három social-demokrata irányú munká-
já t említi: 4. Anti Syllabus . . . — 5. 
Ceterum eenseo . . . — 6. Marseillaise des 
Christenthums . . . (melyeket nem is-
merek). 

Siebenb. Wochenblatt 1846. 89. SZ. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon II. 304.. III. 589. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Népszava 1893. 7. 
szám. 
Krassics Ignáez (kisfaludi). — Mun-

kája : Érdemkoszorúk vagyis értekezés a 
felséges ausztriai cs. és kir. uralkodó há-
zat illető jeles rendekről, megtisztelteté-
sekről és jutalmazásokról . . . Szerzette 
és kiadta . . . Bécs, 1840. 

Toldy Bibliogr. (Tudom. Tár 1841. XII. 
517. 1.) 

Krassy Félix, r. kath. főesperes-plébá-
nos, szül. 1842. január 1. Gyöngyösön 
(Hevesm.); midőn középiskoláit végezte, 
az egri seminarium növendékei közé lé-
pett. A theologiai tanfolyam elvégzése 
után 1864-ben fölszenteltetett és Fegy-
verneken, majd Kápolnán és Egerben 
káplánkodott. 1872-ben a jászberényi kath. 
főgymnasiumhoz neveztetett ki, hol négy 
évig mint hittanár működött. 1876-ban 
az egri papnevelő-intézet vezetésével bíza-
tott meg. 1882-ben Gyöngyös város lel-
készévé választotta meg. 188ö-ban a szent 
Péter és Pálról nevezett tatai apátságot 
kapta, 1891-ben pedig ő felsége hevesi 
főesperessé nevezte ki. — Az Egerben 
1866-ban több humorisztikus levele jelent 
meg; írt még a Tanodai Lapokba s több 
más folyóiratba. Czikkei az Egri Egyház-
megyei Közlönyben (1869. Egyletek és tár-

sulatok Francziaországban, 1870. Dupan-
loup, Az orosz egyház, 1872. Az állami 
szegény-ápolás Angliában, 1873. Miért 
sikeres az állami szegény-ápolás, Igaz-e, 
hogy az Egyesült-Államokban a szabad 
egyház szabad államban-féle elv gya-
korlatilag meg van valósítva ? Manzoni, 
1879. Bogáncsok a lelkipásztorkodás meze-
jéről). — Munkái : 1. Száz jó tanács egy 
baj ellen. Képekkel a magyar nép szá-
mára. Stolz Albán után. Eger. 1877. — 
2. Átok-e vagy áldás ? Egy-két csöpp méz 
a munkás nép keserű kenyerére. U. ott, 
1880. (Egri Népkönyvtár V.) — 3. A böl-
csőtől az égig. Kis kalauz a magyar nép 
számára. U. ott, 1880. (Egri Népkönyv-
tár VII.) — 4. Egyházi beszéd, melyet 
szent István első apostoli királyunk orszá-
gos ünnepén mondott Budán, a helyőrségi 
templomban, 1891. aug. 20. U. ott, 1891. 
— Jegye x/2 (az Egri Egyházmegyei Köz-
lönyben). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Koncz Akos, 
Egri egyházmegyei papok az irodalmi té-
ren. Eger, 1892. 148. 1. 

Krastsenits Mátyás Ignáez (töbör-
étei), r. kath. plébános ; 1773-tól mint a 
budai Széchenyi-papnevelő növendéke a 
bölcseletet hallgatta; 1780-ban a budai 
egyetemen végezte a theologiát. 1781. 
levita volt a szent István seminarium-
ban ; segédlelkészkedett Lévárdon, 1782-
től Vágujhelyen. 1787. júl. 30. az újonnan 
alakult imelyi (Komáromm.) plébániába 
iktattatott be ; innét 1789. júl. 22. Kurta-
keszibe ment lelkésznek, hol 1804. szept. 
6. meghalt. — Munkája : Lessus funebris 
ill. dno ac inelyto heroi Joanni Baranyai 
de Bodor-Falva adornatus, dum ubi 
natus anno 1726. die 3. Mártii, ibidem 
denatus anno 1798. die 17. Julii in Kurta-
kesz ad Comaromium, senio et morbo 
confectus vivere desiit. Comaromii. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y -
házi írók Csarnoka. Nagyszombat. 1893. 
271. — Némethy, l.udovicus, Ser ies P a r o c h o -
rum 713. 1. 

Krászits Vladimir, tanítóképző-intézeti 
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igazgató-tanár, szül. 1851-ben Szákában 
(Tolnám.), hol atyja szegény szabómester 
volt ; íiát beadta a grabováczi (Baranyam.) 
szerb zárdába éneklő és ministráló gyer-
meknek. Innét a horvátországi Pakráczra 
került és ott, püspöki támogatással, al-
gymnasiumot, majd tanítóképzőt végzett. 
1876-tól állandóan Károlyvárosban élt ; 
előbb népiskolai tanító volt; később meg-
bízták az ottani szerb tanítóképző gya-
korló-iskolájának vezetésével; ugyanennek 
az intézetnek rendes tanára is volt és 
ezen állásában maradt 1890. márcz. 20. 
történt halálaig. — A szerb népköltészeti 
művek gyűjtésével foglalkozott. — Czikkei 
a szerb matieza Letopis cz. évkönyvben: 
Opis manastira Orahovice (Orahovica 
zárda leírása), Lepavina (Lepavina zárda), 
Manastir Pakra, Opis manastira Grabovca, 
Prilog k tumačenju tajne bukovice u 
starine rukopisima (A régi kéziratok titkos 
írásának magyarázatáról) és körülbelül 
20 népmese. — Munkái: 1. Ustanak 
bosanski god. 1875—78. . . . (A boszniai 
felkelés 1875—78-ig.) — 2. Srpskenárodne 
pesme storijeg i novijeg vremena. Pan-
csova, 1880. (Régibb és újabb szerb nép-
dalok.) — 3. Pripovetke iz istorije sveta. 
Újvidék, 1883. (Elbeszélések a világtör-
ténelemből. Herzog után.) 

liprai Könyvészete 18S0. LV. 1. és Popo-
vics Iván tanár szives közlése. 

Krasznai Mihály, vidéki színész, Fran-
cois de la Mouche (később Mustárdira 
magyarosította nevét) franczia emigráns, 
Krasznamegye főorvosa és dobokai Kolozs-
vári Julia fia, szül. 1832. szeptember 29. 
Szilágy-Somlyón ; 1848—49-ben atyjával 
és három testvérével együtt Bem had-
seregében szolgált Erdélyben. 1855 nov. 
Debreczenben színésznek állott be Csabai 
Pál társaságába s vándorszínész lett; 
később Kolozsvárra szerződött és azóta 
kevés kivétellel az ottani színháznál mű-
ködött. Nem volt jó színész, szerelmes 
és társalgási szerepekben játszott ; azon-
ban még szerepeit se tanulta meg. Főbb 

szerepei: a Kintornás családban Költő 
Károly, a Falu roszában Feledi Lajos, 
Tolonczban Kontra Fridolin, Sárga csikó-
ban Bagó koldus, Lowoodi árvában Ro-
chester lord, Learban szegény Tamás, 
Zrínyi Miklósban a czímszerep sat. Is-
mert alak volt az utczán, tánczvigalmak-
ban, társas lakomákon, választásokon, 
ünnepélyeken, majálisokon, kávéházban 
és mindenütt ; ily társas összejöveteleken 
jóformán nélkülözhetlen volt, Múltjának 
nak gazdag tárházából ilyenkor halom-
számra szedegette elő a vígabbnál vigabb 
humorisztikus történeteket és előadta jóízű 
megjegyzésekkel tarkítva, hogy a társa-
ságot mindig mosolyra derítette. így in-
kább az élet komédiása volt ő. 1887. máj. 
elején elméje elborult és a szebeni kór-
házba szállították, honnét néhány hó 
múlva javult állapotban tért ugyan vissza, 
de színészi pályája véget ér t ; mert elmé-
jének teljes épségét, kedélyének régi l'ris-
seségét nem tudta visszanyerni soha többé. 
Meghalt 1892. augusztus 27. Kolozsvárt. 
— Munkája: Miska biographiája. Egy 
eleven színész élete. Irta Gabánvi. Kolozs-
vár, 1881. (K. önéletrajza és adomáinak 
gyűjteménye.) 

lenhardt Ede, A magyar színészet Év-
könyve. Pest, 1873. 22. 1. — Ellenzék 1887 
109. sz. (Sólyom Ferencz). — Kiszlingstein. 
Könyvészete. — Kolozsvár 1892. 196. sz. — 
Ferenczi Zoltán, A k o l o z s v á r i sz ínésze t é^ 
színház története. Kolozsvár, 1897. 

Krasznai Mihályné, Körösi Judit, előb-
binek neje, színésznő, szül. 1825. decz. 
10. Tornán ; színpadi működése 1843-ban 
kezdődött Eperjesen. Ivét. ízben a buda-
pesti nemzeti színháznál is vendégszere-
pelt., hova szerződtetni akarták, de ő e 
helylyel nem cserélte föl atyja (Kőrösy 
Ferencz) társulatát, 1850. nov. 2. egybe-
kelt Philippovics István szinészszel, kivel 
együtt Kolozsvárra szerződtek. 1852-ben 
férje társigazgató lett, de társulata meg-
bukott, Miután 1860-ban Budán a Mol-
nár-féle társulatnál játszott, 1871. vissza-
ment Kolozsvárra, hol állandóan a nem-
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zeti sziiiház tagja volt. Itt ment másodszor 
férjhez 1880-ban Krasznay Mihályhoz. 
1894. ápr. 19. ülte meg szinésznői pá-
lyájának 50 éves jubileumát. Meghalt 
1895. márcz. 11. Kolozsvárt. — Czikkei 
az Erdélyi irók Almanachjában (1892. Dió-
héjban foglalt élettörténet). 

Erdélyi iruk és művészek Almanachja. K o -
lozsvár, 18íj2. arczk. — Pallas Nagy l.exikona 
XI. 40. lap. (Váli Béla.) — Nagyvárad 189fi. 
2 12. sz., 1897. 84. sz. — Szabadság (Nagy-
v á r a d ) 1897. 257. sz. — Ferenczi Zoltán, A 
kolozsvári szinház és színészet története. 
Kolozsvár, 1897. 
Krasznainé F. Mari, a nagyváradi 

Szigligeti társaság tagja, Franki Zsigmond 
és Glück Lina fia, szül. 1862. decz. 31. 
Nagyváradon (Biharm.); iskoláit szülő-
városában magánintézetekben végezte. 
1880-ban ment férjhez. — Irt már leány 
korában elbeszélést, rajzot a Budapestbe; 
1885 óta leginkább a nagyváradi Sza-
badságba ír németből és francziából for-
dított tárczákat (Galitzin herczeg után 
Ne ölj cz. regény, 1894. Eckstein Ernő, 
Megnyert pályadíj cz. elbeszélése, 1897. 
Ossib Schubin, Szárnyszegetten cz. re-
génye, 257. sz. Szerelem méreg, Dommo 
után) ; a Nagyváradban (1896. 232. sz. Az 
eszményi asszony, 1897. 84. sz. A dämoni 
asszony, mind a kettő Marco Brociner után 
ford.); Sudermann Hermann, Im Zwie-
licht cz. elbeszéléseit lefordította; ezekből 
néhányat közölt a M. Újság, Pesti Hirlap, 
Nagyvárad és Szabadság; munkatársa 
volt a budapesti M. Nők Lapjának és 
Háztartásnak. — Munkája : A zsidó 
asszony. Nehida Remy után ford. Nagy-
várad, 18 )4. — 1898. jan. 20. indította 
meg és Gara Ákossal és Váradi Ödönnel 
együtt szerkeszti a Mese-Világ cz. gyer-
meklapot Nagyváradon. (Ebben jelent meg 
leányának Krasznai Elzának is több me-
séje.) 

31. honyvészet 1894. — Váradi Ödön szives 
közlése és önéletrajzi adatok. 
Krasznay (Crosnensis) Pál, azon ma-

gyarországi ruthen származású tudósok 
közül való volt, kik Vitéz János püspök 

váradi udvarában tartózkodtak. Tanított 
Nagyváradon, utóbb Nagy-Szőllősön, végre 
Krakkóban. — Munkái: 1. Crosnensis 
Pauli Poemata adGabr. Perény et Stephan 
Báthory. Viennae, 1509. — 2. L. A. 
Seneeae Tragoedia Tliyestes & Troas. U. 
ott, 1513. (Ezt tanítványai számára írta). 
— Kiadta: Joannis Pannonii . . . Poetae 
& Oratoris clarissimi Panegyricus: in 
laudem Baptistae Guarini Veronensis 
Praeceptoris sui conditus. Viennnae, 1512. 
(Ajánlja Perényi Gábor, kir. főkamarás-
nak, Ugocsa és Máramaros vármegye fő-
ispánjának, Cracoviae mense Junio 1512?) 

Szabó-Hellebrant. Régi M. Könyvtár I II . 
i rŕsz 57. 1. és Márki Sándor jegyzeteiből. 
Krasznyánszky András, r. kath. plébá-

nos, Sárosm. táblabírája s a Lipótrend 
lovagja, szül. 1796-ban; félsz. 1820., 1835-
től lelkész Zsebfaluban (Sárosm.), 1847. 
Kakasfalun, 1855. Sóvárott és alesperes. 
Meghalt a 60-as évek elején. — Mun-
ká ja : A vegyes házasságok tárgyában ts. 
ns. Sáros vármegye az 1841. márcz. 8. 
tartott köz-gyülésében mondott beszéd. 
Eperjes. 

Schemat. Cassov. 1835—59. — Petrik B i b l i o g r . 

Krasznyánszky Károly, kegyes-tanító-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1855. 
márcz. 24. Horóczon (Trencsénm.); 1872. 
szept. 8. lépett a rendbe; 1880. jún. 23. 
áldozópappá szenteltetett fel; azután gym-
nasiumi tanár volt Rózsahegyen, jelenleg 
Trencsénben házfőnök, főgymnasiumi hit-
tanár és hitszónok. Trencsénmegye tör-
vényhatósági bizottságának, Trencsén vá-
ros képviselőtestületének és iskolaszékének 
tagja. — Programmértekezései a rózsa-
hegyi kegyes-tanítórendi főgymnasium Ér-
tesítőjében (1880. A házi tűzhely a nevelés 
első színhelye, 1881. Az iskola a nevelés 
második színhelye és mily módon ipar-
kodik az ifjúság érzelmeire ha tn i? ) ; a 
trencsényi kath. főgymnasium Értesítő-
jében (1890. Trencsén vármegye műve-
lődési viszonyai 1869—1889.) 

4 m. kegyes-tan/turend Névtára. B p e s t , 1898. 

Krátky János, hírlapíró s az Egyet-
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értés munkatársa volt a 70-es évek végén 
és a 80-asok elején; ekkor Kaposvárra ment 
és ott szerkesztett lapokat; míg egyszerre 
eltűnt; állítólag Amerikába vándorolt ki, 
mások szerint meghalt. — Szini kritikákat 
írt az Egyetértésbe (1877. 119. sz. sat.) — 
Munkái: 1. Szózat. Népszerű politikai 
röpirat, arczképekkel. Bpest, 1878. — 2. 
Az Ítéletnap szentjei. Begény. U. ott, 
1879. Két kötet. — 3. Egy sír titka. 
Eredeti regény. U. ott, 1880. (Családi 
Könyvtár IV. 10.) — 4. Kossuth Lajos. 
Kor-, jellem- és életrajz. U. ott, 1880. 
— 5. Néhány őszinte szó. Kaposvár, 1882. 
— Színműve: A negyedfüves, eredeti 
népszínmű 3 felv. (először adatott a budai 
színkörben 1880. júl. 11. Ism. Főv. Lapok 
158. sz.) - - Szerkesztette a Nők Lapját 
1871-ben Pesten ; ebből csak az 1. szám 
jelent meg; azután Kaposvárt szerkesz-
tette és kiadta a Népjogot 1881. május 
2-tól 1882. május 26-ig; a Világosságot 
1882. jún. 1-től 1883. decz. 9-ig és a Nép 
Zászlóját 1883. márcz. 4-től szept. 16-ig. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Krátky (Kardos) Sámuel, ág. ev. tanító, 
K. János szabómester és Kaunicz Karo lin 
fia, szül. 1853. febr. 21. Tót-Pelsőczön 
(Zólyomm.); az elemi hat osztályt szülő-
helyén végezte a magyar fiú-iskolában, 
hol a két utolsó évben némely tan-
tárgyakat magyarul is tanítottak ; innét 
Selmeczbányáramentaz ág. ev. lyceumba, 
hol öt latin osztályt végzett. Segédtanító 
volt 1870. jún, 26-tól Rákos-Keresztúron 
(Pestm.); 1872. szept. 29. Maglódra vá-
lasztották meg tanítónak, hol jelenleg is 
működik. 1873. márcz. 26. Losonczon az 
államtanítóképzőben rendes kántor-tanítói 
oklevelet nyer t ; a maglódi iskolát 15 év 
alatt tiszta magyarrá változtatta; ezen 
érdemeért a megyétől és a kormánytól, 
háromszor (25, 50, 100 frt) jutalomban 
részesült, Az ág. ev. esperesség már 
hatodszor választotta törvényszéki bírónak 
és 1898. febr. 12. a megyei népnevelési 
bizottság tagjának. Családi nevét 1898. 

márcz. változtatta Kardosra. — Munkája : 
Halotti búcsúztatók. Pohŕebni odberanky. 
Bózsahegy, 1896. Két kötet. (30 magyar 
és 70 tót bibliai nyelvű versek.) — Kéz-
iratban : Fegyelem a népiskolában cz. 
tanítóértekezleti munka. 

Önéletrajzi adatok. 

Kratochvila Mihály, theologiai doktor, 
r. kath. apát-kanonok, K. János csizmadia 
és Kelepecz Judit fia, szül. 1753. febr. 
22. Gyermelyen (Komáromm.), keresz-
teltetett Bajnán (Esztergomm.); alsóbb 
és felsőbb iskoláit Budán a jezsuitáknál 
végezte. 1773-ban mint papnövendék 
Nagyszombatba küldetett, hol négy évig 
a hittant hallgatta s 1777-ben áldozó-
pappá szenteltetett. 1778. budai pap-
nevelőintézeti tanulmányi felügyelővé ne-
veztetett ki, majd rendkívüli tanár és 
papnevelői aligazgató lett. 1782. theolo-
giai doktorrá avatták. 1781-ben Budáról Po-
zsonyba tétetvén a hittani kar, itt a 
lelkipásztorság tanára lett. 1786. decz. 
12 a nagy-ölvedi plébániát nyerte, hol 
31 évet töltött. 1809. aíesperes, 1817. 
szept, 20. esztergomi kanonok, majd szent 
Ipoly Zoborhegyről nevezett apát, 1823. 
szept. 15. nyitrai esperes lett, 1817. okt. 
12-től 1822-ig a nagyszombati papnevelő 
rectora volt. Meghalt 1829. aug. 15. 
Esztergomban. Alapítványokat tett Gyer-
melyen, Ölveden, Modorban és Farnadon. 
— Munkáj a : Summi momenti succincta 
puncta, de fide hominis et mediis ad 
ilium necessarium consequendis, rectos 
rationales, ens entium, centrum suum 
aeternum debite cordis sumentes, aeterne 
beantia, et contra virus famosi nunc 
(Zeit-Geist) munientia omnibus beatam 
aeternitatem volentibus pro quotidiana 
meditatione oblata . . . 1822. • • Kézirat-
ban : A nagyölvedi igaz keresztényeknél 
szokott templomatyjának ájtatos mulat-
ságára szolgáló eredeti jámbor énekek 
és történetek, adatván neki és utána 
következendőknek 1827. E. K. K. M. 
néhai volt plébánosoktól. 
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M. Sion 1865. 506. 1. — Pauler Tivadar, A 
budapesti egyetem története. Bpest, 1880. 
I . 218. , 254. l a p . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
í rók Csarnoka 271. 1. — Némethy Ludovicus, 
Series Parochorum 713. 1. 
Kratochwill Péter, főreáliskola! tanár, 

szül. 1858. jan. 3. Bogároson (Torontálm.); 
reáliskolát végzett; a budapesti egyetemen 
két évig rendkívüli hallgató s tanárképző-
intézeti tag volt. 1882. nov. 30. a vegytan-
és természettanból tanári oklevelet nyert. 
Mint tanár működött a pápai polgári 
leányiskolánál, Sopronban a Lähne-féle 
intézetben ésaRöser-féle polgári s kereske-
delmi iskolában Budapesten. A buda-
pesti egyetemen tanársegéd volt az állat-
és boncztani tanszék mellett. 1890. szept. 
4. helyettes tanárrá neveztetett ki a szegedi 
főreáliskolához; 1893. decz. 3. rendes 
tanárrá léptettetett elő ; tanítja a magyar 
nyelvtant, számtant, természetrajzot és 
physikai földrajzot. A Gyertyámos község 
nevelő- és tápintézetének tanulmányi fel-
ügyelője. — Munkája: Évi jelentés a 
gyertyámosi convictusról 1890—91. tan-
évben. Szeged, 1891. 

iiomor István, A szegedi m. kir. állami 
főreáliskola története. Szeged. 1895. 153. 1. 
Kratochwilla Tamás, orvos-sebész-

doktor, szülészmester és fürdőorvos Tren-
csén-Tepliczben. — Munkája: Kurze Ab-
handlung über das Baden und dessen 
Nutzen, besonders über die Heilquellen 
in Töplitz bei Trentschin, im Königreich 
Ungarn. Pressburg, 1838. (1000 példány-
ban nyomatott.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Kratucsek Antal, Jézus-társasági ál-

dozópap és tanár, szül. 1737. febr. 14. 
Egerben (Hevesm.); 1753. okt. 14. lépett 
a rendbe Trencsénben; tanította a hu-
maniorákat és rhetorikát Kassán és 
Ungvárt, a bölcseletet Budán 1773-ban. 
— Munkái: 1. Modus vitae religiosae 
secundum Instituti normam transigendae 
. . . — 2. Traetatus brevis de casibus 
reservatis . . . 

De Backer-Sommervogel, Bibliothéque-Bib-
liogr. IV. 1219. h. 

Kratzer János Ágoston, a k. normális 
iskolák tanítója. — Munkája: Uj német 
grammatiea, vagy: német szóra tanító 
könyv, melyet nagy részént néhai Gottsed 
Lipsiai professor könyveiből szedegetvén, 
sok példákkal és gyakorlásokkal bővítvén, 
és a magyar nemzetnek értelméhez s 
hasznához alkalmaztatván, legelőször ma-
gyar nyelven írt és nyomtattatott. Pozsony, 
1780. 

M. Hírmondó 1780. 2. s z . — Petrik B i b l i o g r . 

I. 920. 1. 

Kraudi János György, besztercze-
bányai származású bányász. — Üdvözlő 
verseket í r t : Dies boni nuntii . . . Witte-
bergae, 1676. (Grassitius György mesterré 
avatása alkalmára), Bonum factum . . . 
U. ott, 1677. (Pilarik Esaiás tiszteletére), 
Viro . . . Jeremiae Pilarickio . . . U. ott, 
1677. (németül) és Exul Apollo . . . U. ott, 
1678. (Michaelis Pál tiszteletére) cz. mun-
kákban. 

Krausz András, ág. ev. lelkész, brassai 
származású ; 1686-ban az ottani gymna-
siumban tanul t ; 1688. ápr. 2. a vitten-
bergai egyetemre iratkozott be. Hazájába 
visszatérve, 1696-ban szülővárosában a 
gymnasium lectora lett; 1704. főprédikátor 
a Bertalan-templomban, 1706. pedigvárosi 
bitszónok és 1712-től szent-péteri lelkész ; 
egyszersmind 1738-tól 1741-ig a bárczasági 
káptalan dékáni hivatalát is viselte. Meg-
halt 1751. nov. 11. — Munkája: De 
Aeterna Justifications Oeconomia, Ex 
Esa. XLV. 20—25. Praeside Rectore . . . 
Johanne Deutschmann . . . Promotore . . . 
Respondens Andreas Krause . . . Ao. 
M.DC.LXXXIX. d. XXIX. April. Witte-
bergae. — Üdvözlő verset írt Colossus . . . 
Vittenbergae, 1688. (Francisci János tiszte-
letére), Andreas Schulerus, De Susceptori-
bus . . . U. ott, 1688. és Paulus Teutsch, Dis-
sertationen! Theologicam, De Aeterna Per-
missionis Lapsus Oeconomia . . . U. ott, 
1688. cz. munkákban. (Neve Krausnak 
és Krausenak is írva.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II. 304. 1. 
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— Szab ú-H eile bran t, R é g i M . K ö n y v t á r 111. 2. 
rész 3ť!2. 1. 

Krausz András, ág. ev. lelkész, segesvári 
származású; 1696-tól Jenában tanult és 
1699-ben rektornak hivatott szülőváro-
sába ; innét 1705. jún. 16. Scgesdre s 
1715-ben Apoldára ment lelkésznek, hol 
1729. nov. 25. meghalt. — Munkái: 1. 
Logica Memorialis Dichotomica, Methodo 
gaudens planissima et hoc novitatis in-
volvente, ut illae Logices Doctrinae, quae 
propter alias ejusdem doctrinas sunt, 
ad illas, propter quas sunt, proxime 
referantur, atque sic stat im, quo eaedem 
conducant, perspici possit. Fraeside M. 
Jo. Philippo Treiber . . . Aug. 1698. Jenae. 
— 2. Dissertationvm De Svmmis Rervm 
Generibvs Tertia, in qua Paradoxon hoc 
Logicum : Accidens Praedicabile et Prae-
dicamentale Plane Non Differunt, Benig-
nissimo permissu Amplissimae Facultatis 
Philosophicae In Alma Salana D. v. 
Április MDCIC. publice discutiendum 
exhibebit. PraesideM. Jo. Philippo Treiber 

. . Respondens . . . U. ott. 

Travsch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 311. 1. 
— Szaba-Hellebrant, Régi M. KÖnyytár III. 
2. rész 523,, 536. 1. 

Krausz Bálint, magyar humanista a 
XV. században, a dunai tudós társaság 
tagja, a kit leginkább Celtis Konrádhoz 
fűződő barátsága révén ismerünk. Brassó-
ban született, egyetemi tanulmányait Bécs-
ben végezte 4 1481-ben magister lett; 
1491., 1493. és 1495-ben a bölcseleti kai-
magyar származású vizsgálói közé tar-
tozott, 1492-ben pedig az egyetemi magyar 
nemzet procurátorai közé. Tulaj donképen 
az orvosi tudományokra adta magát. 
Ezen tanulmányok révén jutott közelebbi 
viszonyba az akkori bécsi tudós világ 
kitűnőségeivel, különösen Balbi Jeromos-
sal. 1499-ben földiéi haza hívták, úgy 
látszik a brassói városi iskola tanárául, 
de nem volt megelégedve hazájával és 
Celtishez intézett utolsó levelében (Brassó 
1500. febr. 25.) jelezte külföldre készü-

lését. Ezentúl nyoma vész, költeményei 
s egyéb munkái is lappanganak. 

Fraknúi Vilmos. Magyarországi tanárok és 
tanulók a bécsi egyetemen a XV. és XVI. 
században. Bpest, 1874. (Értekezések a tört. 
t u d . k ö r é b ő l I I I . 10.) — Ábel Jenő, Magya r -
országi humanisták és a dunai tudós tár-
saság. Bpest. 1880. (Értekezések a nyelv-
és széptud. kör. VIII. 8., 74—76. 1. és 120., 
121. 1. két levele Celtishez). — Pallos \ngy 
Lexikona XI. 43. 1. (Latkóczy Mihály). 

Krausz Bernát, népiskolai tanító, szül. 
1861. szeptember 9. Rinva-Szt.-Mihályon 
(Somogym.), elemi iskoláit Nagy-Atádon, 
a gymnasiumot Csurgón végezte s 1881-
ben tanítói oklevelet nyert. Tanító lett 
Bács-Pivniczán, a teljesen tót és szerb 
községben, hol a magyarosítás érdekében 
működik. A tanító-egyesületi életben is 
tevékenységet fejt ki. — Czikkeket írt a 
fővárosi napilapokba és a humorisztikus 
folyóiratokba; az Iskolai Szemlének és 
majd minden bácsmegyei lapnak munka-
társa. — Munkája: Szülő földisme. Első 
oktatás a földrajzban Bács-Bodrogmegye 
leírásával. Népiskolák III. osztálya szá-
mára. Zombor, 1886. — Szerkesztette a 
Bácskai Hírlapot 18h8—89. 

V. Könyvészet 1886. — Vaday József, M. t a n -
férfiak ezredéves Albuma. B.-Csaba, 1896. 
fénynyom. arczk. 

Kraus Ferencz, budai polgár. — Mun-
kája: Das Transparente allegorische Tab-
leaux. (Ofen, 1828.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Krauss Frigyes S., bölcseleti doktor, 

az Alliance israelite titkára és törvény-
széki tolmács Bécsben, szül. 1859. okt. 
7. Pozsegában ; nyelvészeti tanulmányo-
kat végzett s a folklore terén fejt ki tevé-
keny munkásságot. — Munkái: 1. Arte-
midoros, Symbolik der Träume. Wien, 
1881. (Ford.). — 2. Kehes, das Gemälde 
im Kronostempel. Aus dem Griech. über-
setzt. U. ott, 1882. (2. kiadás. U. ott, 1890.). 
— 3. Sagen und Märchen der Südslaven. 
Wien, 1883—84. — 4. Südslavische Pest-
sagen. U. ott, 1884. — 5. Südslavische 
Hexensagen. U. ott, 1884. — 6. Sitte und 

7. iv sajtó alá adatott 1899. szept. 22. 
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Brauch der Südslaven. U. ott, 1884. — 
7. Kaiser Konstantin in der Sonnenburg. 
U. ott, 1886. — 8. Mundschaftsrecht des 
Mannes über die Ebefrau bei den Süd-
slaven. U. ott, 1886. — 9. Sreca, Glück 
und Schicksal im Volksglauben der Süd-
slaven. Ugyanott, 1886. (Mittheilungen d. 
Anthropolog. Gesellschaft in Wien.) — 10. 
Bauopfer bei den Südslaven. Ugyanott, 
1888. — 11. Ueber den Einfluss des 
Orients auf die Südslaven. U. ott, 1888. 
— 12. Wahlbrüder. U. ott, 1888. — 13. 
Südslavische medizinische Zaubersprüche. 
U. ott, 1888. — 14. Schamanenthum der 
Jakuten. U. ott, 1888. (Fordítás.). — 15. 
Sveta Nedeljica. Ein Guslarenlied aus 
Bosnien. (Szent vasárnap.) Bpest, 1888. 
(Ethnologische Mittheilungen). — 16. Die 
vereinigten Königreiche Kroatien und 
Slavonien. Wien, 1889. (Die Länder Oes-
terreich-Ungarns in Wort u. Bild XIV.) 
— 17. La fin du roi Bonaparte. U. ott, 
1889. — 18. Das Burgfräulein von Press-
burg. Ein Guslarenlied der bosnischen 
Katholiken. Bpest, 1889. (Ethnologische 
Mittheilungen.) — 19. Orlovic, der Burg-
graf von Baab. Ein mohammedanisch-
slav. Guslarenlied aus der Herzegovina. 
Freiburg i. Br., 1889. — 20. Mehmed's 
Brautfahrt. (Smailagič Meho.) Ein Volks-
epos der südslav. Mohammedaner. Auf-
gezeichnet von . . . Deutsch von C. Gröber. 
Wien, 1890. — 21. Volksglaube und reli-
giöser Brauch der Südslaven. Münster i. 
W., 1890. (Darstellungen aus dem Gebiete 
der nicht christlichen Religionsgeschichte 
II.). — 22 .Israelit und Indianer von Gar -
rick Mallery. Wien, 1891. (Ford.). — 23. 
Leitfaden der serbischen und deutschen 
Sprache. U. ott, 1892. — 24. Böhmische 
Korallen aus der Götterwelt. Folkloris-
tische Börsenberichte vom Götter- und 
Mythen-Markte. U. ott, 1893. ((sm. Ethno-
graphia és Ethnol. Mitteil.). — 25. König 
Mathias und Peter Geréb. Ein bulgari-
sches Guslarenlied aus Bosnien. Bpest, 
1893. (Elhnol. Mitteilungen). — 26. Haar-

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

schurgottschaft bei den Südslaven. U. ott, 
1894. — 27. Billige Bräute. Lustspiel. 
U. ott, 1895. — 28. Das Fräulein von 
Kanizsa. Ein Abenteuer auf der Adria. 
Ein moslimisches Guslarenlied in zwei 
Fassungen. Bpest,, 1895—96. (Ethnologi-
sche Mittheilungen.) — 29. Bojagié Alilés 
Glück und Grab. Leiden, 1895. (Külön-
nyomat az Internat. Archiv für Ethnogra-
phieból). — 30. Bajuwaren im Guslaren-
liede. Wien, 1896. — 31. Guslarenlieder. 
U. ott, 1898. — Kiadja az Am Ur-Quell. 
Monatschrift für Volkskunde cz. folyóira-
tot, Hamburgban 1890 óta. Álneve: Suljo 
serhatlija. 

Kayser, Alig:. Bücher-Lexikon. Leigzig, 1891 
—1895. XXV. 273., 702., XXVI. 0., 109., XXVII. 
901. 1. — Hinrichs, Verzeichniss der Bücher 
1895. I. 21., II. 440., 1890. I. 410., 1897. I. 415. 
1. — Pallas Nagy Lexikona X I . 4 3 . 1. — Kürsch-
ner, Deutscher Litteratur-Kalender. XX. 9. 
1898. Leipzig, 718. 1. 

Krausz Godefried László, bölcseleti 
doktor, premontrei rendű kanonok, kir. 
tanácsos, főigazgató, született 1805. jún. 
26. Kis-Dobszán (Zemlénm.); gymnasiumi 
s bölcseleti tanulmányait Egerben, a jogot 
Kassán végezte, mire a jászóvári premon-
trei kanonokrendbe lépett és a hittudo-
mányi tanfolyamot is befejezvén, 1830. júl. 
25. felavattatott. Köznevelési és oktatási 
szolgálatait a kassai kir. tápintézetben 
mint tanulmányi felügyelő kezdette s 1833. 
júliusig folytatta. 1833—35-ben Jászon a 
rend növendékeinek a bölcseletet, törté-
nelmet és magyar irodalmat adta elő. 1835 
szept. 24. a pesti egyetemen bölcseletdok-
tori oklevelet nyert. Ezután 1835—37-ig 
a kassaigymnasiumbantanárkodott. 1837-
ben a nagyváradi kir. akadémiához a 
történelem rendes tanárává neveztetett ki, 
1839—1843-ig a statisztikának és bánya 
jognak is helyettes tanára volt. Az osztrák 
kormánynak 1850. november 12. rende-
lete folytán a királyi akadémia bölcse-
leti kara megszűnvén, egyesült a közép-
iskolával, mely ennek folytán VIII osz-
tályú gymnasium lett és az igazgatássa 

8 
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a minisztérium őt bízta meg. Az intézet 
tannyelvéül mindjárt kezdetben a magyart 
fogadták el. Mint igazgató egy ideig a 
történelmet és magyar irodalmat is elő-
adta. 1855-től mint hitszónok, később e 
mellett mint hittanár is működött 1857-ig. 
Ezen év jún. 27. a koronás arany érdem-
keresztet nyerte s a birodalmi cs. kir. 
geologiai intézetnek is levelező lagja lett. 
1858-ig a bölcseleti előtant és a magyar 
irodalmat adta ismét elő, 1858-tól csak az 
előbbit, 1862. okt.-tői pedig csupán az igaz-
gatói teendőket végezte 1872. jún végéig, 
mikor a nagyváradi tankerület kir. igaz-
gatója lett. 1879. jún. 13. a tanügy terén 
negyven évet haladó működésének mél-
tánylásául kir. tanácsossá neveztetett ki. 
A premontrei társház elöljárója és szent-
széki ülnök is volt. Mint polgár 1848 előtt 
Biharvármegye táblabiráinak, 1861-től 
fogva pedig az újabb szervezetig ugyan-
azon megye s Nagyvárad képviselőinek 
sorában foglalt helyet. Meghalt 1881. feb-
ruár 20. Nagyváradon. — Programm-
értekezései a nagyváradi íogymnasium 
Evkönyveiben (1853. A történettan gymna-
siumainkban, 1856. A gvmnasiumi új tan-
rendszernek a régiebbel i összehasonlítása, 
1857. Kézi tankönyveink gymnasiumaink-
ban, 1858. Nevelési nézetek). — Munkái : 
1. Örömköny, melylyel mélt. s ft. Rich-
ter Alajos úrnak, a praemonstratumi sz. 
renden levő szerzetes kanonok praelatu-
sának főpapi székébe lett fényes beigta-
tása alkalmával fiúi tisztelete és szeretete 
bizonyítékául áldozott az ugyanazon sz. 
intézet zsenge reménye. Kassa, 1830. — 
2. Dalkoszorú, melyet mélt. s ft. Palugyay 
Imre urnák, püspöki székébe történt ikta-
tása alkalmával fűzött a kassai királyi 
nemes nevelőintézet. U. ott, 1832. — 3. 
Dalkoszorú, melyet I. Ferencz József 
császár és apostoli király és Erzsébet 
császárné ő felségeiknek, midőn Nagy-
váradot legmagasabb látogatásukkal bol-
dogítanák, legmélyebb hódolattal ajánlott 
a nagyváradi róm. kath. íogymnasium. 

Nagyvárad, 1857. — 4. Örömdal, melyet 
nagymélt. és főt. Szaniszló Ferencz, nagy-
váradi latin szert, püspök ötven éves 
áldozárságának emlékére mély tisztelettel 
ajánlott a premontrei kanonokrend nagy-
váradi főgymnasiumának tanártestülete. 
U. ott, 1865. — 5. A nagyváradi tan-
intézetekre, különösen a kath. főgymna-
siumra vonatkozó történelmi és statisz-
tikai adatok. U. ott. 1867. (Különnyomat 
a nagyváradi főgymnasim 1864—67. Érte-
sítőiből). — Kéziratban : História univer-
salis és alkalmi versezetek. 

Nagyvárad 1879. 23. s z . — V. Állam 1881. 
156. s z . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Bozóky 
Alajos, A nagyváradi kir. akadémia százados 
múltja. Bpest, 1889. 67. lap. — Schematismus 
Ordinis Praeinonstratensis de Castro Jászó. 
Cassoviae, 1891. 145. 1. és gyászjelentés. 

Krausz Gusztáv Ede, állami képző-
intézeti zene- és énektanár, született 1858. 
febr. 19. Pesten, porosz-sziléziai nemes 
ágost. evang. családból; tanulmányait 
a nemzeti zenedében kezdette s az országos 
m. kir. zeneakadémiában fejezte be ; 
stipendiumot nyert, azaz ingyen okta-
tásban részesült. Engeszer Mátyást he-
lyettesítette mint kántor négy évig a 
belvárosi plébánia templomban. 1884— 
1896-ig a m. kir. Ludovica-Akadémiában 
mint zene- s énektanár volt alkalmazva. 
1883—97-ig a zenekedvelők egylete zene-
iskolájában mint zongoratanár. Több év 
óta énektanár a budapesti állami felsőbb 
leányiskolában. 1896 máj. 10. a vérmezőn 
tartott népünnepély alkalmával a vezetése 
alatt, álló Ganz-gyári dalkör ő felségét a 
magyar hymnus éneklésével üdvözölvén, 
a király személyes elismerésében részesült. 
1898-ban az aradi országos dalünnepélyen 
ezen dalkörrel az I. díjat nyerte. 1897-ben 
a budapesti ev. ref. egyház meghívta a 
templomkarnagyi s kántori, valamint a 
theologiai akadémia énektanári állására. 
Kevéssel ezután a reform, főgymnasium 
megválasztotta énektanárnak; az országos 
nőképző intézet pedig szintén összes 
iskoláiban megbízta a zene, zongora és 
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ének tanításával. Az 1898-ban alapított 
reform-zeneiskoláját 101 növendék lá-
togatta. — Munkái: 1. A Ludovica aca-
demia daloskönyve. Bpest,. . . Három kötet. 
— 2. Daloskönyv középiskolák számára 
ü. ott, 1899. (Sajtó alatt.) Négy füzet. — 
Az id. Ábrányi Kornél: 25 eredeti magyar 
dal cz. gyűjteményében a 11. sz. a. meg-
jelent zeneművén kívül több műve kéz-
iratban, ezek közt a reformátusok zsoltára 
négy szólamú orgonára. 

Krausz Gusztáv Ede eddigi működésének 
vázlatos ismertetése. Bpest, 1898. (Önéletr.) 

Krauss György, idősb, városi jegyző, 
szül. 1607. szept. 17. Nagyszebenben, hol 
atyja K. Ádám gazdag kereskedő volt ; 
1622-től Kolozsvárt és 1624-től Nagy-
szebenben tanult; miután Bethlen Gábor 
fejedelem protonotáriusa Kassai István 
irodájában gyakornokoskodott, 1626-ban 
a strassburgi egyetemre ment, egy évet 
töltött 1627. Bécsben, mire Trevisón és 
Yelenczén át Paduába utazott, hol 1628. 
másfél évet töltött a jogakadémián. Ismét 
Yelenczébe, onnét Ferrara, Florencz,Siena, 
Yiterbo városokatlátogatva.Rómábament; 
innét hat hónapi tartózkodás után Ostiaba 
s a tengeren Nápolyba s Puteolin, Bajan 
át Calabriába, továbbá Siciliában Messina, 
Palermo, Syracusa, Trapano, Catania vá-
rosokat érintve, Maltába utazott. Innét 
visszatért Rómába s több olasz helyet 
megtekintve, Paduába. A költségből ki-
fogyva, tengeren Dalmátiába s 1631-ben 
Bécsbe, végre Kassára s húsvétra Nagy-
szebenbe tért vissza, hol Oláhországgal 
kereskedést űzött. 1646-ban Segesvárra 
hívták meg városi rendes jegyzőnek, mely 
hivatalát 36 évig viselte; ezen idő alatt 
több ízben mint követ járt a fejedelmi 
udvarnál és a szász nemzetgyűlésre mint 
követ küldetett ki. A polgármester utáni 
rangban halt el 1679. jan. 26. — Munkái: 
1. Tractatus rerum tam bellicarum, quam 
etiam aliarum ab anno 1599 usque 1606 
inclusive in Transylvania interventarum 
per Georgium Krauss 1646 fungentem 

Civitatis Schaesburgensis Notarium con-
scriptus. (Fundgruben der Geschichte 
Siebenbürgens von Grafen Joseph Kemény. 
Klausenburg. 1839. 164—217. A segesvári 
levéltárban őrzött eredeti német kézirat 
lenyomata, latin czimmel.) — 2. Sieben-
bürgische Chronik des Schässburger Stadt-
schreibers . . . 1608—1665. Herausgegeben 
vom Ausschusse des Yereins für sieben-
bürgischc Landeskunde. Wien, 1862., 
1864. Két kötet. (Fontes rerum Austria-
carum III., IV.) — Midőn 1780-ban a 
segesvári nagy torony újra födetett és a 
toronygomb levétetett, abban K. követ-
kező cz. kéziratára akadtak: Memorial 
und kurzer wahrer Bericht, was über 
diese unsere Stadt Schässburg, als in der 
Ordnung der sächsischen königl. Städte 
in Siebenbürgen, nach der Hauptstadt 
Hermannstadt die Erste, innerhalb 485 
Jahren ihrer Erbauung bis in dieses 
unglückselige 1676. Jahr, in Belagerungen 
der Stadt, Feuersbrünsten, andern zu-
fälligen Unglücksfällen und Pestzeiten, 
bei unseren, unserer Eltern und Voreltern 
Gedenkzeiten ergangen gewesen, auf 
Befehl eines Hochweisen Raths und der 
Löbl. Hundertmannschaft durch mich 
Georgium Krauss 31 jährigen Juratum 
Notarium aufgesetzt und verzeichnet. 
(Másolata megvan a Heydendorf Mihály 
Collect. Tom. VI. 743-783 . 1., a folyta-
tással 1775-ig Schech Mártontól a 813— 
836. 1.; egy másolata megvan a m. n. 
múzeumban is; Codex Krausio-Kelpianus 
oder merkwürdige Geschichten in Sieben-
bürgen und dessen umliegenden benach-
barten Ländern von 1608 bis 1665 mit 
vielen Urkunden. Ennek kivonata, mely 
régi másolatban a berethalmi superinten-
densi levéltárban van : Tractatus rerum 
tam bellicarum, quam etiam aliarum, ab 
anno 1599. usque 1606. inclusive in 
Transylvania interventarum (Deutsche 
Fundgruben I. 1839. 161. 1.) és Bruch-
stücke aus dem Leben des Fürsten Gabriel 
Báthori 1610 (közölve a Blätter für Geist 
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. . . 1846. 21. és köv. 1.), más kivonatait 
Binder György közölte a Kurz, Magazin für 
Geschichte . . . Siebenbürgens. Kronstadt, 
1846. II. 209—230. és 430—461. 1., hol 
ezen codex leirása is található. 

Horányi, M e m o r i a I I . 442. l a p . — Siebenb. 
Q u a r t a l s c h r i f t I I . 1791. 28. 1. — Budapesti 
Szemle I V . 1858. 414. 1. — Trausch, S c h r i f t -

; Steller-Lexikoil II. 305. 1. — Hl. Könyv-Szemle 
1887. 207. 1. 

Kraus György, ifjabb, ág. ev. superin-
t e n d e d és berethalmi lelkész, előbbinek 
fia, szül. Segesvárt; akadémiai pályáját 
1668 körül Pozsonyban kezdte; 1669-ben 
a lipcsei egyetem hallgatója volt. 1678-
ban segesdi lelkész lett; 1684-ben a 
segesváriak választották meg lelkészük-
nek, 1711. jan. 19. superintendensnek. 
Meghalt 1712. aug. 5. — Erdély történe-
tére vonatkozó iratai családja körében 
elkallódtak. — Munkája: Hagar Sarae, 
hoc est, Philosophia prima Theologia 
ancilla se se submittens, quae partem Me-
taphysicae generalem, sectione exegetica 
brevi praemissa, porismaticam exhibet, 
principiorum omnium et singulorum theo-
logicum usum uberrimum aperiendo, et 
nefandissimum abusum detegendo. Cuius 
disputationem praesentem, Praeside Jo-
anne Faustio . . . solennitersistit. . .Argen-
torati, 1668. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 308. 1. 
— Szabó-Eellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 761. 1. 

Krausz Gyula, felső kereskedelmi 
iskolai tanár, szül. 1862. okt. 9 . ; a fő-
reáliskolát szülővárosában és Budapesten 
látogatta ; végezte a műegyetem vegyészi 
szakosztályát és itt szigorlatot tett; egy-
idejűleg az egyetem bölcseleti facultásának 
is rendes hallgatója volt. Nyelvmesteri 
oklevele van a franczia és német nyelv 
tanítására. A soproni Lähne-féle intézet-
ben és a nyitrai polgári iskolában tanár-
kodott. 1891 óta a homonnai felső keres-
kedelmi iskolában működik ; tanít franczia 
és német nyelvet, a polgári iskolában 
franczia nyelvet. Tanított ezenkívül ás-

ványtant és vegytant. — Irt értekezéseket, 
elbeszéléseket és apróságokat a Villámba, 
a Vasárnapi Újságba, az Egyetértésbe, a 
Nemzeti Iskolába, a Kereskedelmi Szak-
oktatásba és a Gazette de Hongrieba. 

Schack Béla, K e r e s k e d e l m i i sko lá ink é s 
tanáraik a millennium esztendejében. Bpestr 

1896. 42. 1. 

Kraus Honorius Lajos, szent Benedek-
rendi áldozópap, szül. 1773. aug. 19. 
Brassóban ; 1794. decz. 6. lépett a rendbe 
s 1798. nov. 18. szenteltetett fel. 1799. 
nov. 1-től 1807. novemberig mint hittanár 
működött a bécsi Knoblich Jozéfa-féle 
intézetben. 1807. aug. végén ugyanott a 
Schotten-gymnasiumban az ékesszólás 
tanára let t ; egyszersmind a rendházban 
egyháztörténelmet és egyházjogot tanított; 
a növendékpapok mestere volt. 1811. 
nov. 1-től a bécsi szent Lőrincz-templom 
plébánosa volt. 1819-ben szülővárosának 
példájára, Bécsben szegények egyletét és 
temetkezési egyletet alapított; az elsőről 
1823-ig évenként jelentést nyomatott ki, 
az utóbbiról is jelent meg egy tudósítás 
1821. jan. 1. Ezen egylet 1829-ben meg-
szűnt ; ő alapította 1823-ban az első bécsi 
templom-zene egyletet is. Meghalt 1850. 
jún. 19. Bécsben. — Munkái: 1. Die 
Pfarre und Kirche Sanct Laurenz im 
Schottenfelde. Als Beitrag zur kirchlichen 
Topographie und als Ehrenbuch der 
vorzüglicheren Wohlthäter dieser Kirche 
Wien, 1821. (2. bőv. kiadás a szerző 
arczképével és a plébánia tervrajzával 
1822. 3. jav. és hőv. kiadás 1826. Ujabb 
kiadása : Denkbuch der Pfarre und Kirche 
zum heiligen Laurenz im Schottenfelde. 
Mit einem Anhange: Das Stift Schotten 
1839. a szerző arczk. és 7 rézmetszettel. 
U. ott.) — 2. Hymne, dem P. Benedict 
Lichtensteiner, Pfarrer zu St. Ulrich, zu 
seiner fünfzigjährigen Jubelfeier als Prie-
ster. Ugyanott, 1822. — 3. Dem Hoch-
würdigsten Herrn ... Andreas Abt des 
Benedictiner-Stiftes zu den Schotten in 
Wien und zu Telky in Ungarn . . . U. ott, 
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1822. (Költ.) — 4. Kirchen-Musikverein. 
Gebildet in der Pfarre zum heiligen 
Laurenz im Schottenfelde im Jahre 1823 
von Hon. Kraus, Pfarrer. Wien, 1823. 
•— 5. Rundgesang zur Namensfeier des 
P. Benedict Lichtensteiner . . . Bei dem 
Freudenmahle im traulichen Kreise seiner 
Freunde und Mitbrüder vorgesungen. U. 
ott, 1825. — 6. Ein paar Worte der 
Erbauung . . . U. ott, 1825. — 7. Worte 
der Erbauung . . . U. ott, 1826. — 8. Bei 
Gelegenheit, als am 4. Oct. 1827. das 
Bildniss des Kaisers Franz des Ersten 
in dem Gemeindehause der Vorstadt 
Schottenfeld nach abgehaltenem feier-
lichen Gottesdienste aufgestellt wurde. 
U. ott, 1827. — 9. Bei Gelegenheit, , als 
die goldene Jubelhochzeit des . . . Ehe-
paares . . . Rudolph Grafen von Czernin 
. . . und . . . Frau Gräfin Theresia von 
Schönborn . . . von dem sämmtlichen 
Hauspersonale im gräflichen Pallaste 
gefeiert wurde. Ugyanott, 1831. — 10. 
Das erste Kinder-Krankenhaus in Wien, 
gegründet in der Pfarre Schottenfeld von 
Dr. Ludw. Wilhelm Mauthner und be-
schrieben mit einigen ans Herz gelegten 
Worten. U. ott, 1838. — 11. Denkbuch 
der Pfarre und Kirche zum heil. Laurenz 
im Schottenfelde . . . U. ott, 1839. — 12. 
Ein paar Worte der Erbauung, den die 
öffentliche Schule in der Pfarre Schotten-
feld auf dem Neubau No. 206. besuchenden 
Mädchen gewidmet, als ihnen eine Schul-
fahne zum Geschenk gemacht wurde. 
U. ott, 1841. — 13. Der in der Pfarre 
St. Laurenz im Schottenfelde festlich 
gefeierte Weihnachtsabend 1843, an wel-
chem 200 arme, fleissige und gesittete 
Schulkinder dieser Pfarre mit dennöthigen 
und ganz neuen Winterbekleidungen be-
schenkt wurden. U. ott, 1814. — Kézirat! 
munkái a bécsi rendház levéltárában: 
Religionsunterricht für 'Schüler der 1. 
und 2. Classel800 ; Entwürfe der Christen-
lehren vom October 1800bis August 1801 ; 
Miscellen, Gedichte, Reden, Charaden in 

deutscher und lateinischer Sprache; Ernst 
und Laune, Reden und Gedichte; Herzlich 
gemeinte Gelegenhcitsworte, Toaste, Ge-
dichte. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 309. 1. 
— Scriptores Ordinis S. Benedicti qui 1750— 
1880 fuerunt in Imperio Austriaco-IIungarico. 
Vindobonae, 1881. 253. 1. — Petrik Bibliogr. 

Krausz Jakab, bölcseleti doktor, pol-
gári-iskolai tanár, szül. 1859-ben Buda-
pesten; tanulmányait a budapesti II. kerü-
leti főgymnasiumban és az egyetemen 
végezte. Jelenleg a budapesti III. kerületi 
községi polgári fiúiskola tanára. — Czik-
kei az Egyet. Philologiai Közlönyben 
(1882. Euripides élete és költészete, 1883. 
A római színköltészet és színművészet 
akadályai, 1884. Az alexandrinismus be-
folyása a római költészetre, 1887. Pár-
huzamos idézetek); a Koszorúban (1883 
—1884. A görög szellem mivolta, A görög 
tragédia jellemeiről, Az antik komédia 
néhány jellemeiről) ; a Haza és a Kül-
földben (1885. A szerelem Heine dalai-
han, 1886. A latin nyelv hódításai Magyar-
országban) ; az Egyenlőségben (1886—87. 
A héber nyelv szerepe az európai iro-
dalmakban a XVI. és XVII. században, 
A középkori zsidók a culturharczban); a 
budapesti III. ker. polg. fiúiskola Értesí-
tőjében (Nyelv és nemzetiség, 1886. Esz-
mék a nevelés köréből, 1890. Családi 
élet és nevelés a kezdetleges művelődés 
korában); a Nyelvőrben (1887. Nyelv-
újítási adatok,Fogarasi János DiákMagyar 
Műszótára 1833 ); a M. Paedagogiai Szem-
lében (XII. Népnyelv és irodalmi nyelv) ; 
az Országos polg. isk. tanár-egyesület 
Közlönyében (XVI. Logika és grammatika, 
1898. Az idegen szók helyesírása); írt 
még czikkeket és könyvismertetéseket a 
Nemzetbe, Délmagyarországi Lapokba, 
Magyar Iljúságba és Felső nép- és polgár-
iskolai Közlönybe ; felolvasásokat tartott 
a Petőfi-társaságban (Az antik komédia 
néhány jelleméről), a középiskolai tanár-
egyesületben (A görög nép bölcseletéről), 
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a budapesti philologiai társaságban (Plato 
és Aristoteles nyelvészeti szempontból, 
Vergilius a középkorban, Lukianos.). — 
Munkái - 1. Sophokles élete. Bpest, 1881. 
(Ism. Egyet. Philol. Közlöny V. 736. 1.). 
— 2. Tanulmányok. Ugyanott, 1884. (A 
görög szellem viszonya a római irodalom-
hoz. Euripides. Művészeti viszonyok Ró-
mában. Mythologiai fejtegetések. A philo-
sophia a rómaiaknál. A nyelvtudomány 
köréből.) — 3. A magyar nemzet ezer 
éves élete. Millenniumi beszéd. Ugyanott, 
1896. — 4. A mai nyelvtudomány vezér-
elvei. U. ott, 1899. — 5. Nyelvújítások 
történetéhez. U. ott, 1899. (Programmérte-
kezés). 

Kiszlingstein Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 
Kraus János, ág. ev. lelkész, seges-

vári származású ; az 1732. nyári félévben 
a jenai egyetem hallgatója volt; Prázs-
máron nyert lelkészi állomást. Meghalt 
1781-ben. — Munkája: Das himmlisch 
gesinnte Herz vom zukünftigen Leben 
oder glaubensvolle, heilige, nothwendige 
Gedanken, ewig selig zu werden in Frag 
und Antwort kürzlich abgefasst und mit 
Approbation Sr. Hochw. des H. Jesaiä 
Friedrich Weissenborn^, der gottesfüreh-
tigen Jugend zur seeligen Aufmunterung 
vorgestellt. Jena und Leipzig, 1733. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 310. 1. 
— Petrik B i b i . — Ábel- Mokos, M a g y a r o r s z á g i 
tanulók a jenai egyetemen 47. 1. 
Krausz Jónás, böscseleti doktor, izrae-

lita hittanár és képesített rabbi, született 
1866. márczius 14. Zentán (Bácsm.); a 
gymnasium alsó osztályait szülővárosá-
ban, a felsőbbeket a budapesti rabbiképző-
intézetben és a VIII. osztályt az ágost. 
evang. fögymnasiumban végezte. 1885-ben 
a budapesti egyetemen bölcselethallgató 
volt; azután továbbképzése végett külföl-
dön tanult. Rabbítanulmányait magán-
úton fejezte be s 1888—90. mint hitok-
tató Bars-Simonyban működött; 1890-ben 
az aradi izraelitahitközség választotta meg 
középiskolai hittanárnak és főrabbihelyet-

tesnek. — Munkái: 1. Tefilath Jiszroel. 
Magyarra fordított imakönyv izraeliták 
számára. Újra átdolgozta és jegyzetekkel 
ellátta. Bécs, 1890. (Magyar és zsidó szö-
veg.) — 2. Néhány szó a zsidó hitok-
tatásról. U. ott, 1891. — 3. Izrael ünne-
pei. (Moádé Ádonáj.) Arad, 1892. (Hittani 
tankönyv.) — 4. Gyászbeszéd ... özvegy 
Hirschmann Józsefné . . . f ö l ö t t . . . U. ott, 
1894. — 5. Divré emesz. (Gyászbeszéd 
Westmann Jakab aradi izr. hitközségi 
hivatalnok ravatala felett 1895. febr. 3. 
U. ott. A család kézirat gyanánt adta ki.) 
- 6. Pirké Aboth. U. ott, 1806. (A zsidó 
erkölcsök ethikai tanításai. Középiskolák 
felső osztályai számára.) — 7. Széder 
ávodász Ádonáj. U. ott, 1896. (A mózesi 
vallás istentisztelete 4 részben. Hittani 
tankönyv.) — 8. Mincha ima á szombat 
délutáni ifjúsági istentiszteletre. Kapcsola-
tosan a Mózesi vallás istentisztelete. U. 
ott, 1898. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1899.) 

M. Könyvészet 1897. és Laukó Albert tanár 
szives közlése. 
Kraus József, Jézustársasági áldozó-

pap, stájerországi származású, holNeofor-
ban (?) 1702. jún. 11. születetett; 16 éves 
korában lépett a rendbe ; húsz évig volt 
hitszónok és különböző egyházi hivatalo-
kat. viselt, így Selmecz, Bécs-Ujhely, Po-
zsony, Passau, Buda, Kassa, Besztercze-
bánya és Esztergomban ; végre több helyt 
volt lelki igazgató. Meghalt 1762. decz. 
31. Klagenfurtban. — Munkái: 1. Abge-
wogene Giirtl der hochlöblichen Ertz-
Bruderschafft Mariae von Trost; da selbe 
am 3. Sonntag nach Ostern im Jahr 1745. 
in Ofen bey denen P. P. Augustinern . . . 
widerholte vorgestellet. Ofen. — 2. Predigt 
am Feste der Erzbruderschaft der heil. 
Monika. U. ott, 1746. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 196. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
— De Backer-Sommervogel, Bibliotheque-Bib-
liogr. IV. 1229. 
Krausz Károly. L. Monostori Károly-
Kraus Salamon W., bölcseleti doktor 

és rabbi Pápán ; a boroszlói egyetem 
hallgatója volt négy évig, ott nyert böl-
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cseletdoktori oklevelet. — Munkája: Plátó 
és Aristoteles psychologiája, birálatilag 
előadva s összehasonlítva. A boroszlói 
egyetem által koszorúzott pályamű. Első 
rész. Pápa, 1870. (Az 1863-ban kitűzött 
pályázatra írta németül.) 

Petrik Könyvészete. 

Krausz Sámuel, bölcseleti doktor, izrae-
lita tanítóiztézeti tanár, szül. 1866. febr. 
18. Ukkon (Zalam.); Jánosházán és Pápán 
tanult zsidó theologiát. 1884-ben a gym-
nasium négy osztályából magánvizsgát 
tett és az országos rabbiképzőintézetbe 
lépett, a hol érettségi vizsgát tett; az egye-
temet Budapesten két évig, Berlinben egy 
évig hallgatta. 1892-ben Giessenben nyert 
bölcseletdoktori oklevelet és 1894-ben 
Bpesten rabbioklevelet. 1893-ban a pesti 
izr. hitközség szolgálatában középiskolai 
hitoktató volt. 1894 óta a budapesti orszá-
gos izraelita tanítóképző intézet rendes 
héber tanára. — Czikkei a M. Zsidó Szem-
lében (1890. A zsidók szent Jeromos művei-
ben, 1891. Bar Pandera, Arcoleon, Auto-
da-fék Magyarországon, Domninus ókori 
zsidó philosophus, 1892. Egyptomi és 
szyr istenségek a talmudban, Gyorsírás 
a talmudban, Régi tévedések, Magyar-
országi régiségek a talmudban, A tan-
naiták és amorák t itkos gyűlései, Irodalmi 
szemle, 1893—1894. Teraphim, Magyar 
Machzor, 1895. Huszonnégy pipercczikk, 
Egy talmudi talány megfejtése, 1896— 
1898. Jézus származásáról, 1899. A ma-
gyarországi örmény családok genealógiája 
(birálat 1899); az Österr. Wochenschrift-
ben (1890., 1892. novella: Die Gäste des 
Friedhofes czímen); a londoni Jewisch 
Quarterly Reviewben (1892—99), a berlini 
Magazin für die Wissenschaft des Juden-
thumsban (1892—93), a párisi Revue des 
Études Juivesben(1892., 1895—99),abres-
laui Monatsschrift für Geschichte u.Wissen-
schaft des Juderithumsban (1893—96., 
1899.); a giesseni Zeitschrift für altte-
stamentliche Wissenschaftban; az Egyet. 
Philologiai Közlönyben (1893. Addenda 

Lexicis graecis et latin is, 1896. Hellespon-
tus-őrzők és könyvism. Magyarország a 
Nagy-Sándor mondában; 1898.Görögven-
dégszók az örmény nyelvben, 1899. Ver-
seghy Ferencz mint héber nyelvtudós; 
ism. M. Kritika 12. sz.); a lundeni Am 
Urquell cz. folyóiratban (1894), az Ethno-
graphiában (1896. A magyarok a bibliai 
néprajzi táblában, 1897. A kozarokról, 
1899. Néprajzi problémák az étkezés-
ben) ; az Izraelita Tanügyi Értesítőben 
(1895—99), az Egyenlőségben (1895—99), 
a berlini Alig. Zeitung des Judenthumsban 
(1895., 1897), a Nyelvőrben (1896—99) 
és a Jövőben (1897—98); a Nyelvtudo-
mányi Közleményekben (1899), Az Izrae-
lita magyar irodalmi társulat Évkönyvé-
ben (1895 — 99), a lipcsei Festschrift zum 
achtzigstenGeburtstage Moritz Steinschnei-
ders (1896) és a Semitic Studies in me-
mory of Rev. Dr. A Kohut, Berlin, 1897. 
cz. munkákban. — Munkái: 1. Magyar-
országi régiségek a Talmudban. Bpest 
1893. (Különnyomat a M. Zsidó Szem-
léből.) — 2. Zur griechischen und latei-
nischen Lexicographic aus jüdischen 
Quellen. Leipzig, 1893. (Különnyomat a 
Byzantinische Zeitschriftből. Ism. M. 
Zsidó Szemle.) — 3. A görög s latin 
hangok kiejtése az ókori zsidó irodalom 
tanúsága szerint. Bpest, 1894. (Különny. 
az Egyet. Philol. Közlönyből.) — 4. 
Rendszeres zsidó vallás- és erkölcstan. 
U. ott, 1896. — 5. Talmudi életszabályok 
és erkölcsi tanítások. Héberből fordítva, 
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva. Bpest, 
1896. — 6. Nemzeti krónikáink bibliai 
vonatkozásai. U. ott, 1898. (Néprajzi Fü-
zetek 6. Előbb az Ethnographiában.) — 
7. Griechische und lateinische Lehnvörter 
im Talmud, Midrasch und Targum. Berlin, 
1898—99. Két kötet. — Résztvesz az Izr. 
Magyar írod. Társulat által kiadott Szent-
írás szerkesztésében. 

M. Könyvészet 1896., 1898. és önéletrajzi ada-
tok. 

Krauss Sándor, bankhivatalnok, előbb 
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szülővárosában Aradon a kereskedelmi-
és iparkamara hivatalnoka volt ; később 
a bécsi es. kir. osztrák banknál hiva-
taloskodott.. — Munkái: 1. Az aradi 
kereskedelmi- és iparkamara területén 
lakozó kereskedők és iparosok czím- és 
névtára. Arad. 1880. — 2. Regalrechts-
verordnungen für Ungarn und Sieben-
bürgen (1876—1880.) U. ott. 1880. 

Lakatos Oitó, 4rad története III . 64. 1. 

Krauss Simon, nyelvtanító Pápán. — 
Munkája: A biztos magyar franczia. 
Magántanulók számára . . . Versaint, San-
guin és Machat nyomán. Pápa, 1871. 

Petrik Könyvészete. 

Krauss Theophil, medgyeri (Erdély) 
származású.— Kézirati munkája: Tabella 
manuductoria in praxin procuratoriam. 
A. 1783. 4rét 24 lap (a m. n. múzeumi 
könyvtár kézirati osztályában.) 

Krausz Zsigmond, kőrös-ladányi lakos 
és kereskedő ; az 1869. zsidó-congressus 
jelentékeny tagja volt (beszédei a con-
gressus aktáiban). Meghalt . . . — Czikke 
a Pesti Naplóban (1857. 167—169. szám, 
Néhány szó Edvi Illés Pál urnák a 
Vasárnapi Újságban közzétett Zsidók isko-
lája czímű czikkének némely állítására 
nézve), a Ben-Chananjában (I. 1858. Dr. 
Grosz, Biogr.) .— Munkái: 1. Die grosse 
Synode, ihr Ursprung und ihre Wirkungen. 
Historischer Versuch über das erste Jahr-
hundert des Thalmudismus von Herrn 
Rabb. Low. Pest. 1859. — 2. Egy izraelita 
szózat. A magyar képviselők üdvözleteül 
az 1861. országgyűlés megnyitása alkal-
mával. U. ott, 1861. — 3. Die Aufgabe 
des gesetzestreuen Juden im vereinigten 
Vaterlande. Ein Wort zur Zeit. Auf 
Kosten des Verfassers gedruckt. Im April 
1870. U. ott. — 4. Wissen und Glauben. 
U. ott, 1871. — Szerkesztette a Magyar 
Zsidót és német mellékletét 1868-tól 
1869. júl. 19-ig Pesten. 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. 

Krause Waldemár, fővárosi tűzfel-
ügyelő. a koronás arany érdemkereszt 

tulajdonosa. Meghalt 1885. aug. 29. Bu-
dapesten 41. évében. — Munkája : Kézi-
könyv fegyelmezett tűzoltó testületek ala-
kítására és begyakorlására. Magyarra for-
dította Soós Jenő és Kornstein József. 
Bpest, 1876. 

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

Krauszhaar Károly, néptanító Temes-
várt, hol a délmagyarországi gazdasági 
egylet pénztárnoka; szül. 1857. máj. 24. 
Zsombolyán (Hatzfeld) (Torontálm.) — 
Munkái: 1. Gott verlässt die Seinigen 
nicht. Erwirb dir Vermögen, thue Gutes 
damit, und du wirst ewig leben. Wie 
ein verzogener Sohn durch Unglück ge-
bessert wird. Gross-Kikinda, 1888. (Lehr-
reiche Unterhaltungsstunden für das 
Landvolk 1—3.) — 2. Erwirb dir Ver-
mögen und keine Güter. U. ott, 1888. 
— 3. Wie ein verzogener Sohn durch 
Unglück gebessert wird. U. ott, 1888. — 
4. Kurzgefasste Geschichte von Maria-
Radna. Temesvár, 1889. (Magyarul. Buda-
pest, 1891. Népies Olvasmányok 47.) 
— 5. Aus der Schule ins Leben. Ugyan-
ott, 1890. (Magyarul is megjelent). — 6. 
Weihnachtsabend einer Witwe. Ugyan-
ott, 1890. — 7. Das goldene Buch des 
Landwirths. U. ott, 1895. — 8. Unser 
König und unsere Königin. U. ott, 1895. 
— 9. Feldmesskunst. U. ott, 1895. — 
10. Bauernkalender. U. ott, 1895. — 11. 
Der dankbare Waisenknabe. U. ott, 1895. 
— Szerkeszti a Der Ungarische Land-
wirth cz. szaklapot 1893. szept. 16-tól 
Temesvárt. — Álnevei: Eidelius Gotthelf 
és Karl v. d. Heide. 

Horváth ignácz Könyvészete 1888—89. — HI. 
Könyvészet 1892. — Kürschner D e u t s c h e r Li t te -
ratur-Kalender 1898. Leipzig, 717. h. 

Kraut Győző, főgymnasiumi tanár, 
szül, 1867. febr 7. Nagy-Szebenben ; 
1877-től középiskoláit a kolozsvári r. kath. 
főgymnasiumban mint alapítványos nö-
vendék a convictusban végezte. 1885-ben 
a budapesti egyetemen iratkozott be a 
magyar-német irodalomra, ezeken kivül 
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különösen az olasz nyelvet tanulta. Félév 
múlva a kolozsvári egyetemen folytatta 
előbbi tanulmányait és Meltzl Oszkár 
egyetemi tanár vezetése mellett a közép-
német lyrikusokból fordítgatott magyarra. 
Budapestre visszatérve a László Mihály-
féle nevelőintézetben egy évig mint nevelő 
működött; a latin, görög és olasz iro-
dalommal is foglalkozott. 1886-ban családi 
s anyagi körülményei arra kényszerítették, 
hogy egyetemi tanulmányait megszakítva, 
két évig vidéken egy magántanulót az 
érettségi vizsgára előkészítsen. Maj d Buda-
pesten a finn nyelvvel foglalkozott be-
hatóbban. 1890-től újólag a László-féle 
magán-gymnasiumban működött két évig 
és letette a tanári alapvizsgálatot. 1890-
ben meghívták a jászberényi községi kath. 
főgymnasiumhoz helyettes tanárnak és 
1895. jan. 9. rendes tanárnak választották, 
hol a magyar és német nyelvet tanítja. 
— Költeményeket és tárczákat írt a fő-
városi szépirodalmi lapokba Zoltán Győző 
álnév alat t ; a Jászberény és Vidéke cz. 
helyilapnak munkatársa. Programmérte-
kezése a jászberényi kath. főgymnasium 
Értesítőjében (1893. Csokonai mint óda-
költő.) 

4 jászbreényi kath. főgymnasium Értesítője 
1895. 102. 1. és önéletrajzi adatok. 

Krautinger J. N. német színész. — 
Munkái: 1. Journal des Theaters der 
kön. freien Krönungsstadt Pressburg für 
die Periode vom 1. Okt. bis 15. Dec. 
1841. Pressburg. — 2. Theater-Journal 
der vom 16. December 1845 bis 3. April 
1846 im hiesigen Schauspielliause ge-
gebenen Stücke. Fünfkirchen, 1846. — 
3. Theater-Almanach. Zum neuen Jahr 
gewidnet. Fünfkirchen, 1846. 

Petrik B ib l i og r . 

Kray Jakab, városi tanácsos és ország-
gyűlési követ, szül. 1686. nov. 27. Kés-
márkon (Szepesm.), hol atyja K. Jakab 
városbíró volt, kit Heister es. tábornok 
1709-ben mint Rákóczi párthivét gyanú-
ból ártatlanul lefejeztetett. Fia atyja sirja 

felett fogadást tett, hogy atyja nevéről 
e gyanú szennyét lemossa s azt meg-
boszulja. Bécsbe ment s ott véletlenül 
egy tiszttel találkozik, ki séta alkalmával, 
anélkül, hogy tudná kivel beszél, el-
dicsekszik,' hogy ő oka annak, miszerint 
Krav Jakab késmárki biró lefejeztetett, 
mert az adott kegyelemmel a fogoly 
ellenségeinek megvesztegetése folytán 
szándékosan késett, míg Kray kivégez-
tetett. Az ifjú erre felbőszült, a tisztet 
kihivta s megölte. Hogy a tiltott párbaj 
büntetését kikerülje, idegen név alatt egy 
dragonyos ezredbe állott. 1717. aug. 16. 
Belgrádnál kitüntette magát és főhadnagy 
lett. Az 1718. júl. 21. béke után hazament 
Késmárkra s magányába vonulva a tudo-
mányoknak élt. 1741-ben, midőn minden 
nemes fegyvert fogott, Szirmay Tamás 
ezredébe állott kapitányi ranggal. A fran-
cziák elleni hadjáratban kitüntette magát 
és Prága bevételét főleg K. eszközölte 
bátor csapataival. Az 1745. decz. 25. 
drezdai béke után ismét ősi lakába tért 
és a városnál tanácsos, 1751-ben pedig 
a város országgyűlési követe lett. Meghalt 
1753-ban Pozsonyban. Fia volt a hires Kray 
Pál báró tüzértábornoknak. — Munkája : 
Merkwürdige Begebenheiten der königl. 
Freistadt Käsmark. Wien, 1774. (Kéz-
iratából kiadta a K. k. priv. Anzeigen 
IV. Jahrg. 54., 60., 70., 87., 111. 1.) 

Korányi, M e m o r i a I I . 442. 1. — Kölesy é s 
Melczer, Nemzeti Plutarkus. Pest, 1816. III. 
75—86. 1. — HI elzer, Jakob, Biographien be-
rühmter Zipser. Kaschau u. Leipzig, 1833. 
108—114. 1. — Közhasznú Esmeretek Tára V I I . 
336. 1. — Honderű 1846. II. 18. sz. Fejér Pál 
(Vasvári). — Nagy Iván, Magyarország Csalá-
dai VI. 757. 1. 

Kray Pál (de Rokusch), cs. kir. mér-
nökkari főhadnagy, előbbinek testvéröcs-
cse ; Késmárkon született; a katonai pá-
lyán a törökök elleni csatákban tüntette 
ki magát Eugen savojai herczeg alatt. 
Meghalt 1720. júl. 27. Rókusban (Roksz 
Szepesm.), hol utolsó napjait töltötte. — 
Munkája: Terrae seu comit. Scepusiensis 
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tabula. Ex chartis posthumis edidit Mat-
thias Bei. Norinbergae, 1723, (Hungáriáé 
antiquae et novae prodromus.) 

Ilorányi, M e m o r i a I I . 444. 1. — illelzer, Ja-
kob, Biographien berühmter Zipser. Kaseliau 
u n d L e i p z i g , 1833. 327. l a p . — Nagy Iván, 
Magyarország Családai VI. 458., 459. 1. — 
Peirik B ib l i og r . 

Kray Pál, magyar nemes, ki 1708-ban 
Greifswaldban tanult. — Munkája: I)is-
sertatio Theologica De Canonica S. Scrip-
turae & Librorum Symbol. Autoritate, 
Quam Sub Praesidio Magni, & immor-
talium in Ecclesiam Jesu Christi Meri-
torum Theologi Dn. Jo. Frid. Mayer i . . . 
Decani . . . In Onomasteriis Carolinis d. 
8. Febr. Anno 1708. publico Examini 
subjiciet . . . Gryphiswaldiae. — Üdvözlő 
verset írt Matthaeides Sámuelnek, Roma 
Et Geneva Ilungariae Irreconciliabilis . . . 
Gryphiswaldiae, 1708. cz. munkájában. 

Szab ó-Helle br an t, Kégi M. Könytár 111. 2. 
rész 688. 1. 

Kräger János Mihály. L. Kraeger. 
Krämer Bonifácz, szent Ferencz rendi 

Kapisztrán szerzetes, szül. 1862. márcz. 
2. Baján (Bácsm.); jelenleg vicarius és 
lelkiatya Duna-Földváron (Tolnám.) — 
Több költeményt és beszélyt írt a hír-
lapokba ; a M. Államban (1888. 65. sz. 
Himnusok a szent szenvedés idejére a 
Breviáriumból). 

Schematismus Prov. 8. Joannis aCapistrano. 
Temesvaiini, 1887. 42., 12. 1. 

Kräutner Sámuel, gyógyszerész, K. 
György ágostai evangelikus lelkész és 
Regius Krisztina fia, született 1750. ja-
nuár 22. Petelén (Birk, Tordamegyében); 
alsóbb iskoláit elvégezvén, Beszterczére 
ment gyógyszerész tanulónak ; onnét hat 
év múlva Mauks Tóbiás gyógyszertárába 
gyakornoknak, hol szintén hat évig volt. 
1777-ben a bécsi egyetemen a gyógy-
šzerészeten kivül a vegytant és botanikát 
is hallgatta három évig. Visszatérve, Nagy-
szebenben a Theisz-féle gyógyszertárban 
provizor lett. 1783-ban ugyanott külön 
gyógyszertárt nyitott. Meghalt 1797. máj. 

14. Nagyszebenben. — Czikke a Siebenb. 
Quartalschriftben. (111.1793. Nachtrag zu 
des Herrn Provisor Sigerus Verzeichniss 
wildwachsender siebenbürgischer offizi-
neller Pflanzen.) 

Siebenb. Quartalschrift V I I . 1793. 45—49. 1. 

Krbeczek Károly Domokos, abbé. — 
Munkái: 1. Lieder und Gebete. Pressburg, 
1840. (1000 példányban.) — 2. Gebete 
und Lieder zur heiligsten Jungfrau Maria 
. . . U. ott, 1840. (1000 péld.) — 3 
Praividla Zwécho Ružence. U. ott, 1840. 
(Szólásmódok.) — 4. Homilie am Feste 
der h. Kirchenweihe. U. ott, 1841. — 5. 
Homilie zum Gedächtnisstage aller ver-
storbenen Gläubigen. U. ott, 1841. — 6. 
Päpstliches Breve den h. lebendigen 
Rosenkranz betreffend. U. ott, 1841. 

Toldy Bibliogr. (Tudom. Tár 1841. XII. 494., 
1842. XII. 486. 1.) 
Krcho József.\ Jézustársasági áldozópap 

és tanár, szül. 1716. márcz. 3. Zsolnán 
(Trencsénm.); 15 éves korában lépett a 
rendbe ; tót hitszónok volt; azután Nagy-
szombatban a görög nyelv tanára, végre 
1770-től Lőcsén rector, hol a rend fel-
oszlatása után 1780-ban meghalt. — Mun-
kái : 1. Poeta christianus. Honori.. . neobac-
calaureorum universitatis Cassoviensis. 
Prom. Michaeli Lipsich. A poetis Casso-
viensibus dicatus a 1740. Cassoviac. — 
2. Causae forenses. In palatio reginae 
eloquentiae actae laureatis honoribus . . . 
neo doctorum dum per . . . Michaelem 
Lipsich S. J. suprema laurea insigni-
rentur. Ab illustrissima rhetorica Casso-
viensi oblata. U. ott, 1741. — 3. Panegy-
ricus d. Francisco Xaverio adornatus. 
Tyrnaviae, 1742. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 196.1. — S l o v e n s k é Pohlady 
1887. 176. 1. — De Backer-Sommervogel. B ib l io -
théque-Bibliogr. IV. 1211. 1. 
Kres Gyula, orvosdoktor, 1890-ben 

Budapesten nyerte oklevelét és mint 
gyakorlóorvos Vashegyen (Gömörm.) te-
lepedett le. — Munkája: A rima-murány-
salgó - tarjáni vasmű - részvény - társaság 
bánya- és gyári munkás személyzete 
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egészségügyi viszonyainak ismertetése. Az 
1896. ezredéves kiállítás alkalmából össze-
állította. Bpest, 1896. 

Pesti Alfred, Magyarország orvosainak Év-
könyve. Bpest. 1899. 313. 1. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányáról. 
Krcsmárik János, bölcseleti doktor, 

főszolgabíró, szül. 1857-ben Szarvason 
(Békésm.); tanult szülővárosában, Uj-
Verbászon és Budapesten, hol különösen 
a keleti nyelveket, valamint a jog- és 
államtudományokat hallgatta. 1883-tól 
1890-ig a sarajevói országos kormány 
belügyi osztályánál szolgált és ott mint 
a török ügyek előadója és az országos 
vakuf-bizottság kormánybiztosa a vakuf-
ügyek rendezésénél és a mohammedán 
közoktatás fejlesztésénél működött közre. 
1891 óta Szarvason járási főszolgabíró. 
— Keleti költeményfordításai a szépiro-
dalmi lapokban, tudományos értekezései 
pedig a magyar és német folyóiratokban 
jelentek meg; a M. Könyv-Szemlében 
(1878. Egy csagatáj kézirat a m. n. 
múzeum könyvtárában); a Fővárosi La-
pokban (1878. 22. sz. A török költészetről, 
102. sz. A török költészet fénykoráról), 
a Budapesti Szemlében (1892. A bosnyák 
mohammedánok kivándorlása); az Egyet-
értésben (1897. 353. sz. Az uj török 
drámairodalomról); nagyobb czikke a 
lipcsei Zeitschrift der Deutschen Morgenl. 
Gesellschaft (XV. kötet: Das Vakufrecht.) 
A Pallas nagy Lexikonába a bosnyák 
dolgokat írta. -— Munkája: A török nép-
dalról. Bpest. 1879. (Ism. Petőfi-Társaság 
Lapja 1878. II. 22. sz., Egyet. Philol. 
Közlöny III. 70. 1.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — pallas Nagy 
Lexikona X I . 43. 1. 

Krcsméry Ágost Horisláv Tódor, ág. 
ev. lelkész, szül. 1822. nov. 1. Felső-
Micsinben (Zólyomm.), hol atyja ág. ev. 
lelkész volt; a beszterczebányai ág. ev. 
gymnasiumot látogatta, később Gömörben 
és Kis-Selmeczen tanult ; 1838-tól a po-
zsonyi ág. ev. lyceumban bölcseletet és 
theologiát hallgatott; innét további ki-

képeztetése végett a hallei egyetemet láto-
gatta, hol a theologián kívül a szláv 
nyelveket és irodalmat tanulmányozta. 
Hazájába visszatérve, nevelő lett egy 
liptómegyei nemes családnál. 1848-ban 
Liptó-Szent-Miklóson, Hodzsa helyére, ki 
a prágai szláv-congressusra ment, ki-
segítő lelkésznek választották meg; itt 
Görgey elfogatta és csak a világosi ka-
tasztropha után nyerte vissza szabadsá-
gát. Ekkor visszatért Liptó-Szent-Miklósra, 
hol Hodzsa mellett kisegítő lelkész volt 
1854-ig; egyszersmind az elemi leány-
iskolában tanított is. 1855. febr. 25-én 
Garamszegre (Zólyomm.) hívták meg lel-
késznek. — Több szláv lapnak munka-
társa volt, hova Pohronský A. álnév 
alatt írta czikkeit. Czikke a Prot. Jahr-
bücherben. (N. F. II. Pest, 1860. Die 
Kirchengemeinde Garamszegh.) — Mun-
kája : Slovensky spoločensky. Turócz-
Szent-Márton, 1871. (Tót chrestomathia). 
— Kiadta Kadava S. A.-val együtt a 
Ziven cz. naptárt 1853-ra; szerkesztette 
a Sokol cz. szépirodalmi folyóiratnak 
Hlahol (az ének) cz. melléklapját. Mint 
képzett zenész már 1850-ben Prágában 
és később Bécsben zenedarabokat is 
adott ki. 

Rieger, Slovník naucoý IV. 977. 1. 

Krcsméry Athanáz Szilveszter, főreál-
iskolai tanár, szül. 1850. decz. 31. Rózsa-
hegyen (Liptóm.); a három alsó gymna-
siumi osztályt szülővárosában, az öt felső 
osztályt pedig Beszterczebányán végezte 
(a VII. és VIII. osztályban már pap-
növendék volt); egy évet, mint theologus, 
a beszterczebányai papnevelőben töltött. 
Nem érezvén hajlamot a papi pályára 
az 1870. tanév elején a budapesti egye-
temre ment és ott két évett töltött mint 
bölcselet-hallgató. Tanári képesítést nyert 
a classica philologiából, történelemből, 
földrajzból, német és tót nyelvből; a 
magyar, német és tót nyelven kívül, 
jártas volt a classicai nyelvekben és 
beszélt francziáúl és olaszúl. Az 1872— 
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1873. tanévet a losonczi államgymnasi-
umban mint helyettes tanár töltötte. A 
reá következő két tanévben a sátoralja-
újhelyi kegyesrendi nagy-gymnasiumban 
szintén helyettes tanár volt. 1875-ben a 
nagy-kállói állami reáliskolához rendes 
tanárnak neveztetett ki; itt azonban csak 
néhány hétig működött, tüdőbaja kény-
szeríté őt Olaszországban enyhébb ég-
hajlatot keresni. Az 1876—77. tanévet 
a körmöczbányai főreáliskolánál töltötte ; 
tanított is, de már tavaszszal annyira 
elgyöngült, hogy alig volt képes a tanév 
végét bevárni. Betegen hagyta el a 
szünidők beállta előtt Körmöczbányát és 
Rózsahegyre ment szüleihez, hol okt. 7. 
meghalt. — Programmértekezése a sátor-
alj a-ujhelyi kegyesrendiek gymnasiumá-
nak Értesítőjében (1875 A történettan 
gymnasiumainkban.) — Munkái: 1. Kvet 
zo Sumatru. (Á sumatrai virágok, regény 
Skiba Wolodi után lengyelből ford.) Pest, 
1872. — 2. A világtörténelem legújabb 
kora. 1770—1871. Kassa, 1877. 

A körmöczbányai főreáliskola Értesítője 1878. 
és gyászjelentés. 

Krcsméry Károly, egy iparbank igaz-
gatója, született 1826. jan. 28. Bózsa-
hegyen (Liptóm.); 1848—49-ben részt vett 
a szabadságharezban Görgei alatt. Bózsa-
hegynek utolsó polgármestere, azután 
bírája volt; jelenleg a rózsahegyi iparbank 
igazgatója. — Több költeményt és czikket. 
írt a hírlapokba, — Munkája: Opis hos-
podárskych spolkov. Rózsahegy, 1896. 
(A gazdasági egyletek leirása.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és fiának K. Károlynak szives közlése. 

Krcsméry Károly, bölcseleti doktor, 
gymnasiumi igazgató-tanár, előbbinek fia, 
szül. 1859. nov. 19. Rózsahegyen (Lip-
tóm.) ; 1881-ben nyert tanári oklevelet 
és 1885-ben foglalta el tanári állását 
Erzsébetvároson; innét 1888-ban Nagy-
Kikindára ment az állami gymnasium 
igazgatójának, egyszersmind tanítja a 
latint és görögöt. — Czikke a nagy-kikindai 

gymnasium Értesítőjében (1896. A nagy-
kikindai gymnasium története.) — Mun-
kái : 1. Értekezés Athén ötszázak tanácsá-
ról. Turócz-Szent-Márton, 1882. — 2. 
Elaa-ffeXía. Bpest, 1884. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Rajner N é v -
könyve és önéletrajzi adatok. 

Krebesz József, róm. kath. plébános, 
K. József és N. Katalin fia, szül. 1752. okt. 
30. Pécsett (Baranyam.); a gymnasiumot 
szülővárosában látogatta; többi tanul-
mányait Nagyszombatban végezte, hol 
1775. decz. miséspappá szenteltetett föl. 
Németiben káplánkodása után, 1779-ben 
a pécsi papnevelőben a szentírás magya-
rázatának tanára lett 350 frt évi fizetéssel. 
1784. jún. 19. Pellérdre helyeztetett ad-
ministrátornak; innét 1790-ben Pécsett 
a hermeneutica s a keleti nyelvek tan-
székére hivatott meg; előbb szentszéki 
ülnök és ügyész is volt, mely hivatalairól 
ekkor lemondott. 1806. ápr. 13. tanári 
állásától is megvált és Pécsett nyuga-
lomban élt, hol 1817. decz. 27. ágyában 
halva találták. — Munkái: 1. Oratio, de 
intemerata conceptions sanctiss. Virginis 
Mariae, dum anno salutis 1776. alma, 
ac celeberrima, regia universitas Tirnavi-
ensis in academica D. Joannis Baptistae 
basilica anniversarium ejus diem pro 
more suo solenniter celebraret. Tyrnaviae. 
— 2. Mely nagy kegyelem templom épí-
tésre méltóvá tétetni, meg mutatta, midőn 
. . . Pethő József driveszti . . . püspök . . . 
Wachtier Julia t. Nagy Attádi Czindery 
Bochus urnák özvegye által t. n. Baranya 
vármegyében lévő Pellérdi helységben 
sz. Margit szűz és martyr emlékezetére 
felemeltetett, s megbővítetett templomot 
1801. júl. 16. nagy ünnepléssel felszen-
telné. Bécs, 1803. 

Brüsztie, Recensio I. 62., IV. 193. L. — 
Petrik B ib l iogr . 

Krebsz Gotthold, es. kir. százados a 
23. gyalogezredben és tanár a hadapród-
iskolában 1877-ben Budapesten; 1889-ben 
Kassán a katonai alreáliskolában a német 
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nyelvet tanította; jelenleg tanár a katonai 
reáliskolában Mährisch-Weisskirchenben. 
— Munkája: Militärische Beredsamkeit. 
Eine Sammlung kricgsgeschichtlicher Bei-
spiele. Budapest, 1877. 

i f . Könyv-Szemle 1877. 255. 1. — Militär Sche-
matismus 1889., 1899. 

Kreckwitz György, erdélyi származású 
volt (a mint munkáinak czimlapján nyil-
vánítja) ; többet nem tudunk élete körül-
ményeiről. — Munkái: 1. Totius liegni 
Hungáriáé superioris & infer ioris aecurata 
Descripţia. Das ist Richtige Beschreibung 
Desz gantzen Königreichs Ilungarn, So 
wol was das Obere als Untere oder 
Niedere anbelanget, Dabey dann die 
Beschaffenheit desselben, Städte, Ves-
tungen, Schlösser, Städtlein, Marcktflecken 
und angrentzende Oerter. Sambt allem 
dem jenigen was am Donau-Strom lieget 
und befindlich ist. Auf das deutlichste 
und ausführlichste, so wol derselben 
Ursprung, Lager, Fruchtbarkeit, als Herr-
schaft und Ordnung betreffende. Sambt 
einer accuraten Land-Charten, und denen 
vornehmsten Städten in Kupffer vor-
gestellet wird, Von Georg Kreckwitz, aus 
Siebenbürgen. Franckfurt und Nürnberg, 
1685. (2. kiadás. U. ott, 1686. 66 képpel 
és egy térképpel.) — 2. Totivs Princi-
patus Transylvaniae Accurata Descriptio. 
Das ist: Ausführliche Beschreibung des 
gantzen Fürstenthumbs Siebenbürgen, 
Seinen Ursprung, Aufnahm und Wachs-
thumb, Abtheilung, Flüsse, Berge, Frucht-
barkeit, Einwohner, Religion, Regierungs-
Form, Städte, Schlösser, Festungen und 
Kriegs-Handlungen bisz auf diese Zeit 
betreffend. Alles aus den bewährtesten 
Scribenten Zusamm gesuchet, und mit 
den neuesten Vorfällen und accuratesten 
Kupfern so wol der Regenten als der 
vornehmsten Städte, wie auch einer 
Land-Carten versehen. U. ott, 1688. (Egy 
térképpel, 8 erdélyi fejedelem és 8 város 
képével.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 311. 1 

— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész 283., 300., 336. 1. 

Krecsányi Ignácz, színigazgató, szül. 
1844. márcz. 31. Margittán (Biharm.), hol 
atyja iparos posztósmester volt ; 18 éves 
koráig Pesten a piaristáknál tanult. 1863. 
ápr. 5. Molnár György budai társulatába 
lépett; itt mint kardalos, a vidéken pedig 
mint szerelmes színész működött; A 
nyomorúságot megunván, egyelőre a 
szinészi pályától megvált és az Athenaeum 
nyomdai részvénytársulatnál mint korrek-
tor és revizor működött és a lapokba írt. 
Hat évi szakadatlan munka után 1600 
frtot szerezvén, 1873. okt. 1. színész-
társulatot szervezett és annak igazgatója 
lett Kecskeméten ; 1874. okt, 1. Szatmárt 
működött. 1875. jan. vette nőül Kiss 
Veront, a kedvelt színésznőt. 1876. a 
miskolczi, 1877—78. a szabadkai, 1879 
—1880. a kassai, azontúl a debreczeni 
színházat igazgatta. 1883. jún. elején vette 
át a budai színkört, mely jún. 9. nyilt 
meg és szept. 23-ig játszott társulatával; 
azóta rendesen itt működik nyaranta 
társulatával és 3 — 3 saisonra kiránduláso-
kat tett Temesvárra, Pozsonyba s jelenleg 
Hódmező-Vásárhelyen működik. — El-
beszéléseket, lárczaczikkeket és vissza-
emlékezéseket írt a Hazánk s a Külföldbe 
(1870. Félelmes találkozás cz. ford, be-
szély), Fővárosi Lapokba (1871. Egy nem 
mindennapi társaság), a Magyarország és a 
Nagyvilágba (1872. Két hét egy színész 
életéből), a Friebeisz István által szer-
kesztett Divatba (Liszt Ferenczről), a 
Typographiába (több szakezikket); Te-
mesvárt a Délmagyarországi Közlöny, 
Pozsonyban a Nyugatmagyarországi Hír-
adó hoztak tőle a szini évad alatt több 
szinészeti és szini egyénekkel foglalkozó 
czikket, Anonymus vagy Rococo alá-
írással ; a többi városban is, hol a téli 
évadot töltötte, írt a helyi lapokba; így 
az Aradi Közlönybe (1887. 351. sz. Tóth 
Edéről); munkatársa volt a Színpadnak 
(1869-től), a Szinészeti Közlönynek (1879 
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—1880) és a Színészek Lapjának. — 
Munkája : Strike-oljunk-e, vagy ne ? Pár 
őszinte szó a fővárosi nyomdászokhoz. 
Pest, 1872. (Németül is. IJ. ott, 1872.) -
Szerkesztette a Színházi Naptárt 1873-ra 
Budapesten (ebben: Néhány kiszakított 
lap egy színésznő életéből cz. elbeszélése.) 
— Szerk. a Thalia emléklapot 1886. aug. 
20. Nagyváradon. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Aradi Közlöny 1887. 
119. Sz. ( Ö n é l e t r a j z . ) — M. Géniusz 1893. 18. 
s z . a r c z k . é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Krecsányi Kálmán, fő- és székvárosi 
kerületi rendőrkapitány. — Munkája: 
Kihágási eljárás jogálapját képező székes-
fővárosi törvényhatósági szabályrende-
letek és főkapitányi rendeletek gyűjte-
ménye, kiegészítve a székesfővárosi m. 
kir. állami rendőrség szervezését, hatás-
körét és működését szabályozó rendele-
tekkel és utasításokkal. Bpest, 1894. 

M. Könyvészet 1894. 

Krecsovszky Adalbert, orvosdoktor, 
árvamegyei származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de sangvinis 
missione. Yiennae. 1770. 

Horanyi, M e m o r i a I I . 448. 1. — Szinnyei 

Könyvészete. 
Krécsy Béla, főreáliskolai tanár, K. 

Károly 1848-49. honvéd-huszár főhad-
nagy, jelenleg nyug. takarékpénztári igaz-
gató és csúzi s pusztaszentmihályi Csúzy 
Borbála fia, szül. 1858. decz. 7. Székes-
fejérvárt, hol a hat osztályú reáliskolát 
végezte 1875-ben; azután a budapesti 
kir. műegyetem, a tudom, egyetem és a 
bécsi es. kir. polytechnikum hallgatója 
volt. 1879-ben a székesfejérvári állami 
foreáliskolán ideiglenes kisegítő tanárként 
működött és az intézetnek az 1879. szé-
kesfejérvári országos kiállításra készített 
chemiai kiállításáért közreműködői ezüst 
érmet nyert. 1881-ben tanári vizsgát tett 
a chemiából és természetrajzból. 1881— 
1882-ben a budapesti egyetem vegytani 
intézetében Lengyel Béla tanár mellett 
ösztöndíjas tanársegéd volt. 1882-ben a 
kecskeméti állami főreáliskolához nevez-

tetett ki tanárnak. 1891. szept. miniszteri 
engedélylyel szabadságolva Amerikába 
ment az Egyesült-Államok tanügyi viszo-
nyainak tanulmányozására; meglátogatta 
New-York, New-Yersey, Pensylvania, Vir-
ginia, Massachusetts, Connecticut, Mary-
land, Illinois, Columbia és Canada iskoláit. 
1898. aug. tért vissza hazájába s utazása 
közben mintegy 70 írott ívnyi kilencz 
jelentést küldött be tanulmányairól a 
közoktatási minisztériumnak; egyszers-
mind a földrajzi és természetrajzi oktatás 
czéljaira mintegy kétezer eredeti föl-
vételből álló fényképgyűjteményt hozott 
magával, melyért az 1894. debreczeni 
országos tanszerkiállításon oklevelet ka-
pott. Az 1893—96. tanévekben a győri 
állami főreáliskolánál tanárkodott. 1896-
ban a budapesti VI. kerületi főreáliskolá-
hoz a cbemia tanárának neveztetett ki. 
Mindegyik tanintézetet, melynél szolgált, 
chemiai laboratoriumokkal szerelte fel. 
Mint chemikus Kecskemét és Félegyháza 
városok megbízásából chemiailag meg-
vizsgálta a városok kutvizeit és talaját ; 
vizsgálatainak eredményeit az illető helyi 
lapokban tette közzé. — Természettudo-
mányi, különösen chemiai, tanügyi czik-
keket és útleírásokat közölt 1876-tól a 
székesfej érvári lapokban neve alatt vagy 
K. B. jegy alat t ; az ottani reáliskola fen-
tartása érdekében írt czikkei a—y— jegy-
gyei jelentek meg. Czikkei a Természettudo-
mányi Közlönyben (1880. A mesterséges 
gyémánt, A deneverguanóról, a szaliczil-
savnak borban, mustban, növényi ned-
vekben való kimutatása, a Kúmisz vagy 
tejbor és Flammarion, Iloldemann, Klin-
kerfues, Wähner után fordításai); Vegytani 
Lapok, Földrajzi Közlemények, Nemzeti 
Nőnevelés, Középiskolai Tanáregylet Köz-
lönye, Ellenőr, Egyetértés, Nemzet cz. 
lapokban és a Vasárnapi Újságban (1880. 
A drágakövek mesterséges előállítása, 
1894. Kossuthnak 1850. három daguer-
reotyp képe, melyeket Amerikában fe-
dezettfel, 1896. A magyar tanulók országos 
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tornaversenye); a M. Paedagogiában 
(1897. Az amerikai Egyesült-Államok 
országos iskolafelügyelete); írt még a 
kecskeméti, székesfej érvári és győri helyi 
lapokba; továbbá a győri s budapesti 
VI. ker. reáliskola Értesítőibe. — Munkái: 
1. A chemiai elemek periodusos törvé-
nyeiről és azoknak természetes rend-
szeréről. Kolozsvár, 1884. (Különnyomat 
a Vegytani Lapokból.) — 2. A nőoktatás 
az amerikai Egyesült-Államokban. Bpest, 
1896. (Különny. a Nemzeti Nőnevelésből.) 
— Felolvasásokat tartott Kecskeméten: 
Fiume és természeti viszonyai, A Kecs-
kemét város ivóvizei; Győrött: Amerikai 
tapasztalatok ; Budapesten a szabad lyce-
umban: Amerikai városok (1899.); a 
budapesti tanári körben: Amerikai tanügyi 
tapasztalatairól. 

Lasz Samu, A győri főreáliskola Monogra-
phiája 199. 1. és önéletrajzi adatok. 

Krécsy Károly, r. kath. plébános, 
előbbinek testvérbátyja, szül. 1856. szept. 
4. Székesfejérvárt; a gymnasiumot szülő-
városában és Sopronban végezte. 1874-
ben a székesfejérvári papnevelőbe véte-
tett fel és 1875-ben abudapesti papnevelőbe 
küldetett. Mint III. éves theologus: A 
húsvéti időszak evangéliumainak exe-
geticus magyarázata cz. munkájával 75 
frtos egyetemi pályadíjat nyert. (Kézirat.); 
1879. jan. 24. miséspappá szenteltetett föl. 
Mint káplán Zsámbékon és Bodajkon 
két évig működött. 1882-ben Székes-
fejérvárra neveztetett ki hittanárnak. 
1887. máj. 1. óta lovasberényi plébános. 
— Egyházi s vegyes czikkeket írt a 
Religióba, a Havi Közlönybe, a Kath. 
Hitoktatásba és a Székesfehérvár és Vi-
dékébe. — Szerkesztette 1884-ben a Ke-
resztény Nép Újságát félévig. 

M. Sión 1893. 629. 1. — Schematismus A l b a -
Regalensis 1891. és önéletrajzi adatok. 

Kregár István László, széptudományok 
és bölcselet mestere, a hazai törvények 
tanára a nagyszombati egyetemen, az esz-
tergomi szent széknek és a tárnok-mesteri 

széknek ügyésze, az egyházi és világi 
törvényszéknek hites prókátora, Pozsony 
vármegye táblabírája, Nagyszombat város 
kapitánya és tanácsbelije. •— Munkái: 
1. YIVa VlrtVtVm ConCorDIa in exc. 
Dno comite Josepho Eszterházy de Ga-
lantha, Domino clementissimo VotIVo, 
plo, atqVe InCrVento Marte DVeLLans 
In annVo nataLIs eIVs DIel reCVrsV 
hoMaglaLIter proposlta MetrICIsqAre 
IVnCtVrls breVIorl tibia aDornata DVM 
gratlor LVX refLoresCentls aeVi DIVo 
Iosepho ConsaCrata oMIne ter faVsto 
eXVrgeret. Viennae. — 2. JJdvözlés. 
Mellyet, midőn ama nagy-kegyelmű, Nagy-
Tiszteletű, nagy-nehmű, nagy-érdemű, 
Mélt. Kegyelmes ur Keresztszeghi groff 
Cháky Miklós . . . esztergomi érsek . . . 
érseki székébe, egyházi törvénynek rend-
tartása-szerént bé-iktattatott volna . . . 
mély alázatossággal véghezvitt. Nagy-
Szombat, 1752. — Kézirat! munkája a 
m. n. múzeumban : Tractatus theoretico-
practicus in tripartitum Juris Hungarici 
Decretum. Tyrnaviae, 1749. ívrét két kötet. 
(Tanítványa által másolva) és ugyanaz 
ívrét egy kötetben 695 lap (Farnadi 
Foltinyi János által másolva 1770-ben.) 

Petrik B ib l iogr . 

Kreher Mátyás, a jenai egyetemen 
tanult 1675—76-ban. — Munkái: 1. 
Usus Phylacterior: Judaicor: Quem 
Benivolo Superiorum indultu in Illustri 
Salana publicae ventilationi exponent 
Praeses Michael Beck Ulmensis & Res-
pondent Matthias Kreher, Hung. Stipends 
Ulm. A. O. R M. DC. LXXV. Sept. 
Jenae. — 2. Sententiam Nov-Antiqvam 
Renati Des-Cartes Ejusque Seqvacium 
SensusFallaces Dicentem, Fallacem Totam 
Omnibusqve Scientiis Exitiosam Dispu-
tatione Academica . . . Sub Praesidio . . . 
Caspari P o s n e r i . . . M. DC. LXXVI. U. ott. 

Eorányi, Memoria II. 448. 1. (Keresztneve 
Máténak írva). — Szabú-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár I I I . 2. rész 56., 79. 1. 

Kreichel András, orvosdoktor, szül. 



255 Kreil—" Kreith 256 

1828-ban; Bécsben nyert orvosdoktori 
oklevelet 1855-ben; községi orvos volt 
Merényben (Szepesm.) Meghalt . . . —  
Czikkei a Zipser Botéban (1877. 19., 20. 
sz. Beschreibung der kön. Freistadt Kés-
márk vom J. 1778., 1878. 38. sz. Be-
schreibung der Seen im Karpatischen 
Gebirge vom J. 1778., 1879. 4., 7. sz. 
Zur Geschichte der Zipser Bergstadt 
Wagendrüssel im XIII., XIY. Jahrhundert, 
1883. 39. sz. Urban Zelder, 1885. 16. sz. 
Geschichte der Bergstadt Wagendrüssel, 
1887. 48. sz. Die Geschichte der Stadt 
Merény.) 

Oláh Gyula, Magyarország közegészség-
ügyi Statistikája. Bpest, 1876. 309. 1. 

Kreil Antal, bölcseleti doktor, egyetemi 
tanár, bajorországi származású; 1784-
ben Bécsből a pesti egyetem tanárának 
neveztetett ki. 1790-ben vallástalan taní-
tássalvádolták; vizsgálat indíttatott ellene, 
azonban az alaptalan vád alól fölmen-
tetett. A Martinovics-féle pörbe is bele-
keverték és József nádor elmozdítását 
kívánta; ő azonban most is megmenekült. 
1795. decz. 14. nyugdíjaztatott. Meghalt 
1833-ban. —Munkái : 1. Aechte Grund-
sätze der Kirchenrechtsgelehrsamkeit. Nach 
einer neuen zusammenhängenden und 
fasslichen Lehrart abgehandelt von Bob. 
Curault. Aus dem Lateinischen übersetzt. 
Wien, 1782. Két kötet. — 2. Geschichte 
der Abiponer, einer berittenen und kriege-
rischen Nation. Verfasset vom Abbé Martin 
Dobrizhoffer, aus dem Lateinischen über-
setzt. U. ott, 1782. Három kötet. — 3. 
Handbuch der Logik, für seine Zuhörer. 
U. ott, 1789. — 4. Einige Züge aus dem 
Charakter des nunmehr verewigten Paul 
Makó. Seinem Andenken gewidnnet. Pest, 
1793. (Latinul is. U. ott, 1793.) — 5. 
Eberhard, János Ágost, Philosophia mo-
rum in usum universitatis. Budae, 1796. 
(Makó Pál által latinra fordítva, kiadta 
névtelenül.) — Kézirati munkái a m. n. 
múzeumi könyvtár kézirati osztályában: 
Praelectiones philosophicae 1788—1789, 

4-rét, három kötet; Responsum apologi-
cum ad acta inquisitionis 1790. ívrét 
208—280. 1.; Institutiones metaphysicae 
Pestini, 1794. 4-rét 294 lap ; Institutiones 
physiologicae 1791. 4-rét 301 lap ; Skizze 
seines Handbuchs der Vernunft-Theologie 
und Moralphilosophie für seine Zuhörer 
1791. 4-rét 266 lap ; a három utóbbi 
kéziratot tanítványa Gerzon Adalbert 
másolta. 

Fejér, H i s tó r i a A c a d e m i a e 152. 1. — Szin-
nyei K ö n y v é s z e t e . — Pauler Tivadar, A b u d a -
pesti egyetem története. Budapest, 1880. — 
Petrik Bibl iogr. — Kazinczy Leve l ezése IV. 
609. 1. 
Kreil József. — Munkája: Mnemosine. 

Ein Tagebuch geführt 1815. und 1816. 
auf einer Beise durch das lombardisch-
venetianische Königreich, einen Theil 
von Illyrien, Tyrol und Salzburg. Pest. 
1818. Két kötet. 

Petrik Bibliogrr. 

Kreisel János Zsigmond. L. Krajzel. 
Kreisler Károly, orvosdoktor oklevelét 

1891-ben nyerte Bécsben ; jelenleg gya-
korló orvos Pápán (Veszprémm.) — Mun-
kája: Rögtöni segély balesetekben. Vezér-
fonal öt előadásban szamaritanus iskolák 
számára. Esmarch Frigyes után ford. 
Bpest, 1883. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pesti Alfred, 
Magyarország orvosainak Czimtára. Bpest, 
1899. 267. 1. 

Kreith Béla, gróf, az 1848—49. ereklye-
muzeum gyűjtője és hírlapíró, K. Ede 
gróf 1848—49. honvéd főorvos és Oláh 
Jozefa fia, szül. 1851. máj. 8. Aradon; 
az aradi minoriták gymnasiumáb ól, miután 
anyját is elvesztette, a cs. kir. 2. huszár-
ezredbe lépett, hol öt évet töltött mint 
szakaszvezető; innét kilépve, az iroda-
lommal foglalkozott. Neve a feltalálók közt 
is szerepel; több mint tíz találmányára 
kapott szabadalmat. Az ismétlő fegyve-
reken föltalált javításait a franczia és 
amerikai szakemberek is kiemelték. Ta-
lálmányainak értékesíthetése végett el-
hagyta az országot és leginkább Bécsben 

8. ív sajtó alá adatolt 1899. szept. 26. 
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tartózkodott. Itt támadt 1885-ben az az 
eszméje, hogy összegyűjti a még meg-
szerezhető 1848—49. ereklyéket és ez 
neje Farnek Janka (ki 18 évi házasságuk 
után 1898. okt. 9. meghalt) segítségével 
fényesen sikerült neki. A fővárosi Vigadó-
ban kiállított gyűjteménye 1800 példány 
nyomatott képet, 400 olajfestést és kézi 
rajzot, 2000 oklevelet, proklamácziót és 
mintegy 800 darab fegyvert, ruhát, fel-
szerelési tárgyat, könyvet és egyéb vegyes 
ereklyéket tartalmazott. Ezen gyűjte-
ményből 1894-ben a magyar kormány 
489 iratot és 1404 nyomtatványt vásárolt 
meg 3000 frtért a m. n. múzeum részére. 
K. folytatja a gyűjtést; gyűjteménye kü-
lönösen a Kossuth-arczképekben igen 
gazdag. — Munkái: 1. A magyar ország-
gyűlési választó kerületek térképe. Bpest, 
1883. (Ugyanez 1892-97-re . Bécs.) — 
2. Főrendiházunk reformjához. Bpest, 
1885. — Alapította a Vadász-Újságot és 
szerkesztette 1880. jan. 10-től máj. 20-ig; 
szerkesztette a Szemlét 1883. decz. 30-tól 
1885 végéig. — Kéziratban : Lakásviszo-
nyaink és új házépítési rendszer. (Elő-
fizetési hirdetése 1884. okt. 23.) 

1848—1849. Történelmi I.apok 1892 . 18 . sz . 
a r c z k . — Független Néplap 1893. 35. sz. a r c z k . 
— M. Könyv-Szemle 1^94 . 7 1 . , 72 . , 1895. 268 . , 
272 . , 352 . , 1896. 63 . , 64 . , 1897 . 8 7 . 1. ' — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexi-
kona X I . 4 5 . 1. — Ország- Világ 1898. 701. 1. 
neie arczk. 

Kreith Ede Károly gróf, orvosdoktor, 
szül. 1813-ban Eperjesen (Sárosm.); a 
budapesti egyetemen 1842-ben orvos-
doktori oklevelet nyer t ; 1848—49-ben 
az 53. zászlóaljban szolgált mint honvéd-
főorvos és mint csapatot vezénylő szá-
zados résztvett Budavár bevételében. 
Meghalt 1862-ben Világoson (Aradm.) — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica. 
Momenta quaedam curationis difficilis. 
Pestini, 1842. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 1848—49. Törté-

nelmi lapok 1892 . 18. sz . 

Kreith Vilmos gróf. Meghalt 1873. 
Id. S z i n n y e i J „ Magyar Irők VII. 

jún. 9. Felsőbányán 65. évében. — Czik-
kei a Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt 
cz. bécsi munkában (1851. III. Geognos-
tische Beschaffenheit von Felső-Bánya); 
a Falusi Gazdában (1862. A kajsziba-
raczkfa, 1863. Felső-Bánya-vidéke borá-
szata, A gyümölcs értékesítése, Aszaló.) 

Gyászjelentés. 

Kreitschech József az Eszterházy 
berezegi uradalom főerdésze Kis-Marton-
ban 1803-tól. — Munkája: Neu ver-
besserter praktischer Unterricht zur ku-
bischen Berechnung und Schätzung aller 
Bau-und Werkholzgattungen. Mit 99 Ta-
bellen zum besondern Vortheile aller 
Waldeigenthümer, Forstmänner und Werk-
leute. Wien, 1794. (2. kiadás 1803., 4. 
k. 1814. Bécsben, 4. bőv. kiadás 120 
táblázattal. Kis-Marton, 1821. 5. bőv. 
kiadás. Pozsony és Sopron, 1828., 8. 
kiadás. Pozsony, 1856.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krejcsi Rezső, jogi doktor, a buda-
pesti kereskedelmi és iparkamara titkára ; 
szül. 1859-ben Budán, hol atyja K. Fe-
rencz pénzügyminiszteri számfejtő volt ; 
tanulmányait a budai kath. főgymna-
siumban kezdte, majd a kegyestanítórend 
pesti főgymnasiumában folytatta; a buda-
pesti egyetemen ajogtudományokból 1884. 
doktori oklevelet nyert, mire Budapest ta-
nácsához fogalmazónak megválasztatott ; 
1888. ápr. a budapesti kereskedelmi és 
iparkamarához került, a hol ez idő sze-
rint mint segédtitkár működik. A magyar 
ipartestületek országos gyűlésein több 
ízben előadó volt és különösen a gyár-
felügyelői intézményről és a munkaköz-
vetítésről referált. Az 1892-ben Brüssel-
ben tartott nemzetközi vám- és mun-
kásvédelmi kongressuson: A magyar-
országi munkások helyzetéről, az érde-
kükben tett és még teendő intézkedésekről 
értekezett; az 1895. Budapesten meg-
tartott nemzetközi egészségügyi és de-
mographiai congressuson : A munkaidő 
tartama által a munkás egészségére gya-

9 
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korolt hatásról referált. — Czikkei a 
Nemzetgazdasági Szemlében (1895. A szö-
vetkezetre vonatkozó törvényjavaslatról), 
az Iparügyekben (1887). a Közgazdasági 
Szemlében, a M. Iparban, az Archiv für 
sociale Gesetzgebung und Statistikben, a 
Socialpolitisches Centralblattban, az Ar-
beiterschutzban. A Közgazdasági Lexi-
kon (1898) munkatársa. — Munkái: 1. 
A maqyar háziipar. Bpest, 1884. (Né-
metül is. U. ott, 1884.) — 2. A munka-
oktatásról. U. ott, 1888. (Különnyomat 
a Felső nép- és polgáriskolai Közlöny-
ből.) — 3. A reklámról. U. ott, 1889. -
4. Ueber das Verhältniss der Dauer des 
Arbeitstages zur Gesundheit des Arbei-
ters. Wien, 1895. — 5. A kartellekröl. U. 
ott, 1897. — 6. A fővárosi kövezetvámról. 
U. ott, 1897. — Az általa szakszerűen 
kommentált közgazdasági és sociálpoliti-
kai törvények szintén megjelentek. 

Horváth Könyvészete 1888. 42., 1889. 469. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Krémer Jenő, szinész, szül. 1865. aug. 
Kolozsvárt, hol gymnasiumi tanuló volt; 
innét azonban 1883-ban a szinpadra lé-
pett az ottani nemzeti szinházban; ké-
sőbb a vidéki társulatoknál mint ügy-
vezető s rendező is működött; utóbb a 
budapesti krisztinavárosi szinkör tagja 
lett. — Irt a vidéki lapokba (legtöbbet a 
kassai s debreczeniekbe) a színpadi élet 
humorisztikus dolgairól és tárczákat, be-
szélyeket. — Munkái: 1. Falusi nász. 
Népszínmű dalokkal 3 felv. Debreczen, 
1896. (Először adták Debreczenben 1897. 
márcz. 7.) — 2. Jancsi és Juliska. Mesés 
zenés opera-parodia. Zenéje Stefanidesz 
K.-tól. Szeged, 1897. (Előadatott a szegedi 
kereskedő ifjak társulata által 1897. Syl-
vester estélyén.) — 3. Finum Rózsi, 
bohózat. Bpest, 1898. — Kézirati szín-
művei : A diploma, énekes bohózat 3 
felv. (először adatott 1888. febr. 17-én 
Nagy-Szebenben); A leányvásár, ope-
rette-libretto 3 felv., a Kerner József által 
Kassán kitűzött 200 frt pályadíjat nyerte 

(először került ugyanott szinre 1894-
ben). 

Önéletrajzi adatok. 
Kreminger ( t í / ó V ^ í / , alesperes-plébános, 

szül. 1790-ben; pappá szenteltetett 1811-
ben ; plébános volt Szegeden és mint 
nvug. alesperes-plébános és szentszéki 
ülnök ott halt meg 1842 körül. — Mun-
kája : Hálaadó beszéd, mely a vízáradás 
veszedelmének megszűnése alkalmával 
nemes szabad kir. Szeged városában a 
havi bold, asszony tiszteletére felszentelt 
templomban tartatott . . . sz. Iván hava 
27. 1830. Szeged. 

Schematismus C s a n a d i e n s i s 1841. 64., 132. 1. 

— Petrik B i b l i o g r . 

Kremlitska János, apát-kanonok, szül. 
1776. aug. 21. Esztergomban; a theolo-
giát a pozsonyi seminariumban 1800-ban 
végezte. Káplán volt Kemenczén, 1801. 
nov. Esztergomban, 1803. márcz. 8-tól 
administrator, decz. 2-tól plébános ugyan-
ott. 1819-től esztergomi dunántuli alespe-
res, 1820. okt. 14. érsekújvári plébános 
és a kerület alesperese, 1836. pozsonyi 
kanonok, 1837-től ugyanott plébános, a 
boldogságos szűz Mária vuta- vagy unta-
völgyi szépkuti apát, egyúttal hongyűlési 
követ. Meghalt 1849. ápr. 11. Pozsony-
ban. — Munkája: Anrede bei Gelegenheit 
der Vermählung des hochn. Hern Grafen 
Franz Seraph v. Attems mit der hochgeb. 
Frau Babette Gräfin v. Attems geb. Gräfin 
Palffy ab Erdőd am 4. Juli 1843. in 
der Primatial Capelle zu Pressburg. Ofen. 
— Nevét Kremnicskának is írják. 

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. 82. 1. — Némethy, Ludovicus, 
Series Parochorum. Strigonii, 1894. 716. 1. 

Kremmer Antal, bölcs, doktor, középis-
kolaitanár, szül. 1851-ben Diós-Berényben 
(Tolnám.); a gymnasiumot Pécsett elvé-
gezvén, 1874-ben a budapesti egyetemre 
jött, hol a magyar és német nyelvből és 
irodalomból 1878-ban tanári, 1883-ban 
pedig doktori oklevelet szerzett. 1874— 
1883-igaHampel-Müller-féle kereskedelmi 
iskolában tanított. 1878—85-ig fővárosi 
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polgári iskolai tanár volt, 1885 óta pedig 
a IV. kerületi főreáliskola tanára. Az 1891 
—1892. iskolai év óta a kereskedelmi 
iskolával kapcsolatos alsófokú szakisko-
lában is tanít. — Munkája : Bürger Gott-
fried Ágost. Bpest, 1883. 

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

Kremnicska Tamás, prépost-kanonok, 
szül. 1794. jan. 6 . ; theologiai tanul-
mányait Nagyszombatban végezte ; 1817. 
aug. 22. misés pappá szenteltetett föl ; 
segédlelkész volt Buda-Örsön, 1820. Nyé-
ken, 1821. Kemenczén. 1826. júl. plébános 
lett Bajtán. 1831-ben tanár s lelkiigazgató 
a nagyszombati papnevelőben, 1833-ban 
aligazgató az esztergomi presbitériumban. 
1852. ápr. 19. pozsonyi kanonokká, 1859. 
ápr. 9. sz. Antalról nevezett draveczi cz. 
préposttá neveztetett ki. Meghalt 1860. 
jan. 16. Pozsonyban. — Munkái: 1. 
Instructio practica confessarii usibus 
examinandorum e probatis auctoribus 
concinnata et aptis casibus illustrata. 
Posonii, 1847. Két kötet. — 2. Paraphra-
sis Psalmorum popularis opera et stu-
dio . . . adornata cum notis in usum ve-
ner. cleri. Cum adprobatione eminentis-
simi Ordinarii Strigoniensis 1857. Posonii. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y -
házi irók Csarnoka. Esztergom, 1893. 272. 1. 
— Némethy, Ludovicus, Series Pároch orum. 
Strigonii, 1894. 716. 1. és gyászjelentés. 

Kremnitzer Ferencz. — Munkája: Ode 
rev. ac eximio patri Ignatio Horváth dum 
nominissuidiemrecolereta gratis discipu-
lis oblatapridiekal. Augusti 1819.Pesthini. 

Petrik B ib l iogr . 

Kremnitzky Fülöp Jakab, bányatiszt 
Felső-Bányán. — Czikkei az Osterr. Zeit-
schrift für Berg- und Hüttenwesenben 
(XI. 1863. Ein Beitrag zur geognostisch-
montanistischen Kenntnits des Szamos-
Thales, 1867. Ein Beitrag zur Kenntnits 
der Minerallagerstätten Siebenbürgens), 
a Verhandlungen und Mittheilungen für 
Naturwissenschaftenben (XVII. 1866. Das 

derbe Antimon aus dem warmen Szamos-
thale, Das gediegene Gold im Urgebirge 
bei Gyalu, Der gediegene Schwefel vom 
Berge Petrisel, Das Schwefelvorkommen 
am Kelemengebirge), a Jahrbuch der k. 
kön. geol. Reichsanstaltban (XVI. 1866. 
Schwefelvorkommen am Kelemen-Izvor 
in Siebenbürgen), az Erdélyi Múzeum-
Egylet Évkönyvében (IV. I860. Adalék 
az erdélyi ásvány-termések ismeretéhez, 
Über das Vorkommen des gediegenen 
Schwefels), a Bányaszati és Kohászati 
Lapokban (1887. A verespataki érczképző-
désre vonatkozó adatok, 1888. Az ércz-
képződésre vonatkozó megfigyelések a 
verespataki érczhegység övében). 

Kremnitzky Ottó, bölcseleti doktor, ok-
leveles bányász; szül. 1860-ban Jakab-
falun (Pozsonym.). 1877-től a selmeczi 
bányász-akadémián tanult. Meghal t . . . — 
Munkája : A térbeli görbe vonal görbülési 
sugarának meghatározása és alkalmazása. 
Kolozsvár, 1884. (Doktori értekezés). 

Pauer János. A s e l m e c z b á n y a i m . k . b á -
nyászati és erdészeti akadémia története. 
Selmeczbánya, 1896. 282. 1. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányáról. 

Krempes János, szépművészetek mes-
tere, bölcseleti doktor, ág. ev. lelkész,-
nagyszebeni származású; atyja, ki talmacsi 
pap volt, a nagyszebeni gymnasiumba 
küldte, honnét Vittenbergába ment, hol 
1682. ápr. 27. magisteri rangot nyert és 
ott öt évig tanult. Meglátogatta a franeke-
rai, gröningeni, utrechti és leideni egye-
temet. Atyja betegeskedése miatt 1684. 
tavaszán Lengyelországon át visszatért 
hazájába. Frank Bálint királybíró párt-
fogására 1686-ban megkapta a nagyszebeni 
iskola konrektori állását, fölemelt 100 frt 
évi fizetéssel. 1687. április 17. Zabanius 
Izsák utóda lett a rektori széken. Az is-
kolai drámák előadásait meghonosította 
és tanítványai által Terentius színműveit 
előadatta. Az ő szolgálatával azonban a 
színi előadások is megszűntek. Főesperes 
volt és fél év múlva (1691. máj.) Újfalu-

9* 
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ban (Neudorf) rendes lelkész lett. 1693-
ban Szent-Ago tára hívták meg, hol 1708-
ban meghalt. A Spiritualismus megtestesült 
képviselőjének mutatta magát vitatkozá-
saiban, melyek egyike a praedestinatiót 
tárgyalta. —Munkái: 1. Exercitatio Philo-
logica, De Soloecismis Et Barbarismis 
Graece Novi Foederis Dictioni Falso Tribu-
tis, Qva Dicta Johanni 1. 14. 2. Corinth. 
IX. 10. 11. 13. Hebr. XIII. 13. Apcolal. 
XXI. 12. 13. Ephes. II. 19. 1. Thessal. II. 
14. Act. I. 1. III. 21. Johan. Epist III. 
vers. 4. I. Cor. X. 2ő. paucis exami-
nantur, Instituta publice Praeside Bal-
thasare Stolbergio . . . Respondente . . . 
M.DC.LXXXI. Wittebergae. — 2. Qvin-
denam Positionum Metaphysicö-Pnevma-
ticarvm, Praeside . . . Christiano Donáti 
. . . publice defendet. Ugyanott, 1862. — 
3. Qvaestionem Pnevmaticam: An detur 
Praecursus Dei, omnia agenţia creata ad 
agendum irresistibiliter praedeterminans ? 
Publico eruditorum Examini Submittent 
Praeses . . . & Respondens Andreas Mal-
berthi. U. ott, 1682. — 4. Theses Philo-
sophicae... Resp. Andrea Brenner. Cibinii, 
1690. — A Simplicitas columbina 1690. 
kisebb költemények a Roseto Frankiano 
Wiennae, 1692. cz. munkában találhatók. 
Üdvözlő- és gyászverseket írt a Summos 
in Philosophia Ilonores. Yittebergae, 
1681., Supremum Honoris Monumentum. 
Ugyanott. 1681., Supremamin Philosophia 
Lauream. U. ott, 1682. és Syncharmata. 
U. ott, 1683. cz. munkákba. 

Budapesti Szemle I V . 1858. 229. 1. — Trausch, 
S c h r i f t s t e l i e r - L e x i c o n I I . 312. 1. — Szabó Ká-
roly, Régi M. Könyvtár II. 456. 1. — Szabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész. 

Kremzir Mózes, orvosdoktor, ladi (So-
mogyin.) származású. — Munkája: Or-
vostudori értekezés. Némely magyar nép-
gyógyszerek biráló vizsgálata. Pest, 1837. 
(Latin czímmel is). 

Rupp Beszéd, 160.1. (Neve Kremsirnak irva). 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krenedits Ferencz, siketnéma-intézeti 
igazgató, szül. 1829. január 6. Yáczon. 

Gymnasiumi hat osztályt és bölcseletet 
végzett; a jogtudományokra 1846-ban a 
pesti egyetemre iratkozott be, 1847— 
1848-ban a győri akadémián bevégezte. 
Mint ifjú végig küzdötte a szabadság-
harczot; mint besorozott 1852-ig acsászári 
hadseregben szolgált. 1853. január 20. 
a siketnéma-intézethez segéd-és rajztanár-
nak, 1857. szeptember 8-án rendesnek 
neveztetett ki. A kegyes tanítórend 
kormánya által 1868-ban a magyar nyelv 
és irodalom, valamint a történelem taní-
tására képesnek találtatott és tanított Kis-
Szebenben két évig, Yáczon háromig és 
Nagy-Kanizsán egyig, 1872-től másodíz-
ben Yáczon a siket-néma intézetben, hol 
1889-ben mint igazgató került az intézet 
élére. Vácz társadalmi intézményeinek 
megalkotásában vezérszerepet vitt ; a 
váczi önkénytes tűzoltóegylet főparancs-
noka volt. Mint igazgató érdemeket szer-
zett a siketnémák oktatásának álta-
lánosítása és a siketnéma tanítóképzés 
szervezése körül. Meghalt 1891. júl. 8. 
Váczon. — Munkája: A váczi önkénytes 
tűzoltó-egylet keletkezése és állapota 1879 
végével. Vácz, 1880. 

Kalauz. V á i ' z , 1889. 3 . , 4. sz., 1891. 12. s z . 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Új-
ság 1891. 28. sz . ( N e k r . ) — Váczi Közlöny 1891. 
28. sz. és gyászjelentés. 

Krenmüller Károly. L. Tormay. 

Krenner József Sándor, természettudo-
mányi doktor, egyet, tanár, a m. n. mú-
zeum ásvány-osztályának igazgató-őre, 
a magyar tudományos akadémia rendes 
tagja, született 1839. márczius 2-án Bu-
dán ; középiskolai tanulmányainak elvég-
zése után mathematikai és természet-
tudományokat hallgatott 1857-től a budai 
József-műegyetemen és Bécsben, később 
a bécsi s tübingai egyetemen, különös 
súlyt fektetvén a mineralogiára és geoló-
giára. Az utóbbi egyetem természettudomá-
nyi karánál 1865-ben letette a természet-
tudományi doktori szigorlatot. Visszatér-
vén hazájába, 1866. november 30. a m. 
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n. múzeumhoz ásváiiytárisegédőrré(1869. 
nov. 4. tiszt, őrré, 1870. jan. 22. őrré, 
1893. jún. 17. igazgató-őrré) neveztetett 
ki. 1867. aug. a budapesti kereskedelmi 
akadémia vezérlő bizottsága a természet-
rajz, áruisme, technologia és geologia 
tanárává választotta meg, ez állásáról 
azonban 1868. végén leköszönt. 1870. 
okt. 1. a kir. József-műegyetemen az 
ásvány és földtan rendes tanára lett. A 
magyar tudom, akadémiában 1874. máj. 
28. levelező s 1885. máj. 28. rendes taggá 
választatott. 1894. aug. 19. egyetemi 
rendes tanárrá neveztetett ki ; ugyan e 
napon kelt legfelsőbb elhatározással meg-
bizatott az igazgató-őri teendők végzé-
sével. A m. n. múzeum elhanyagolt 
ásványtárában, Pulszky Ferencz igazgató, 
b. Eötvös József és Lónyay miniszter, 
de különösen Semsey Andor lelkes tá-
mogatása mellett, a tudomány színvonalán 
álló s az ország méltóságának megfelelő 
ásványgyűjteményt teremtett. A képviselő-
ház megszavazta a hires Lobko vitz her czeg-
lele ásvány gyűjtemény megvételét. — 
Czikkei a Természettud. Társulat Közlö-
nyében (1864. Allanit jegeczalakja, 1866 
A büzeny ammonium, bromsalamiak, je-
geczalakjáról, egy tábla rajzzal); a Ter-
mészettudományi Közlönyben (1869. A 
wieliczkai baleset, Dunaföldvári szarvas 
agancsa, 1870. Magyar chromvaskő, Bo-
rostyánkő felismerése, 1871. A Lobkovitz-
féle ásvány-gyűjtemény, Magyarországi 
magnesit, Chinaikőszén, 1872. A smaragd, 
1873. A Dobsinai jégbarlang, utazási 
jelentés, 1874. Európa legbecsesebb drága-
köve a magyar opál, Ujabban felfedezett 
ősállatok Amerikában, Borsodmegyei ős 
Rhinoceros, A legkisebb lények szerepe 
a földrétegek alkotásában, 1876. A mexi-
kói nemes opál, A breitenbachi me-
teorit atkatrészeiről, 1877. A felsőbá-
nyai ezüstérczek, Kryolith, Pachnolith 
és Thomsenolith, Az ó-budai hegycsu-
szamlás. Adalék a termésfémek képződé-
sének magyarázatához, Szénsavtartalmú 

víz hatása némely ásványokra, A szászkai 
Tetraedrit, Magyar Apatit, Fehér ólom-
ércz Rodnáról. 1878. Az ércztelérek kép-
ződése, A verespataki aranybánya új 
kincse, A valódi türkizek felismerése, 
Nemzeti múzeumunk ujabb ajándék ás-
ványai, 1889. Obsidiánok mint meteor-
kövek, Tellurezüst Erdélyből, 1881. A 
vizevesztett nemes opálról. 1881. Bismutin 
Moraviczáról, Dioptas Rézbányáról, A 
lithiumsmaragdról, 1883. Az arragonitról, 
Nefritek gróf Széchenyi B. kelet-ázsiai 
expedicziójából, A meneghinitről); a bécsi 
akadémia Sitzungsberich tjeiben LIY. 1866. 
Über ein Doppelsalz von selensauerem 
Cadmium-oxyd und selensauerem Kali, 
a morphologiai rész); a Jahrbuch d. k. k. 
geolog. Reichsanstalt cz. munkában (XVI. 
1866. Fossiler Tapir von Ajnácskő, XXV. 
1875. Wolframit aus dem Trachyte von 
Felső-Bánya, egy tábla rajzzal); a Poggen-
dorff Annalenében (XIII. 1867. Über die 
Hydrate der Verbindungen von schwe-
felsauerem Kadmiumoxyd mit schwefel-
sauerem Kali, a morphologiai rész); a 
Műegyetemi Lapokban (1876. Az ehren-
friedensdorfi Plinian, Kristályjelzési ja-
vaslat) ; a Természetrajzi Füzetekben 
(1877. Bunsenin uj Tellurásvány, németül 
aPoggendorff Annalenjeiben, 1886. Tellurit 
Facebajáról, Symplesit Felsőbányáról); 
a N. Jahrbuch für Mineralogie u. Geolo-
gieban (1877. Über die grönländischen 
Mineralien der Kryolithgruppe); a M. 
tudom, akadémia Értesítőjében (1879. 
Magyarországi dioptas, 1881. Miargyrit 
és Kenngottit Felsőbányáról, Semseyit uj 
ólomércz Felsőbányáról); az Akadémiai 
mathem.-természettudom. Értesítőben (I. 
A Manganoealcitról, németül: a lipcsei 
Zeitschrift für Kryst. Min., 1883. A 
kryolithcsoport grönlandi ásványai, né-
metül : a Math. Naturw. Berichte aus 
Ungarnban, A Szabóitról, 1884. A freibergi 
bányaakadémia gyűjteményének Manga-
nocalcitja, Adalékok az Allaktit optikai 
viszonyainak ismeretéhez, ezen czikkek 
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németül a lipcsei Zeitschrift für Krist. 
Mineral. 1885. AzAndreasbergiZygaditról, 
1887. Akanthit és a természetes ezüst-
kéneg, 1892. Andorit, uj hazai ezüstércz, 
1895. Lorandit uj thalliumásvány Alchar-
ról Makedoniában); a Földtani Közlöny-
ben (1883. A bottinoi Meneghinitró'l, A 
japáni antimonitról, Auripigment és realgár 
Boszniából, 1884. Emplektit és az úgy-
nevezett Tremolith Rézbányáról, ezen 
czikkeknémetül is megjelenteku. ott, 1888. 
Yiztiszta Spalerit Svédországból); a 
Jahrb. f. Min. Geolog. (1883. Über Jadeit); 
a Gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjának 
tudományos eredményei cz. munkában 
(III. kötet VI. szakasz. Jadeit-kövek Bir-
mából: Jadeit, Széchenyiit). Előadások 
a M. Földtani társulatban: A magyar-
országi legújabb Mastodon-leletek, Phar-
makosiderit Újbányáról, Cinnober Mer-
nyikről (Zemplénm.), Avasit egy uj hazai 
ásvány, Baryt Dognácskáról, Arsenkovand 
Bindtről (Szepesm.), Sajátságos Pyrit és 
Quarcz, a bindti bányából, A magyar-
országi Fischeritről, Egy érdekes ásvány-
társaság Tiszolczról.— Munkái: 1. Über 
die pisolithische Structur des diluvialen 
Kalktuffes von Ofen. (Aus d. Jahrb. d. 
kais. königl. geol. Reichsanstalt.) Wien, 
1863. — 2. Egy uj északamerikai allanit 
(Orthit) jegeczalakja. Pest, 1864. Egy 
tábla rajzzal. (Különnyomat a kir. m. 
term.-tudom. társulat Közlönyéből.) — 3. 
Die Tertiär-Formation von Szob. Inau-
gural Dissertation, Tübingen, 1865 — 
4. Krystallographisehe Studien über den 
Antimonith. Mit 11 Tafeln. (Aus d. Sitzgsb. 
d. k. Akad. d. Wiss. math.-naturw. Cl. 
LI. Bd. 1. Abth.) Wien, 1865. — 5. 
Két u j kénsavas kali-cadmium kettőssónak 
jegeczalakjairól. 7 ábrával. Pest, 1867. 
(Értekezések a term.-tud. köréből I. 8.) 
— 6. Egy uj selensavas kettőssónak (KO, 
CdO, 2SeOs -f- 3H0) jegecztani mono-
graphiája. Pest, 1867. Két tábla rajzzal. 
(Különny. a kir. m. term.-társulat Köz-
lönyéből.) — 7. Ajnácskö ősemlősei. U. 

ott, 1867. Két tábla rajzzal. (M. Földtani-
társulat Munkálatai III.) — 8. Egy har-
madkori magyarhoni Trachyt földpátjáról. 
A kir. m. természettudományi társulat 
által a Bugát-féle alapítványból jutal-
mazott pályamunka. U. ott, 1867. Tábla 
rajzzal. (Természettudom, társulat Köz-
lönye VII.) — 9 .A mammuth. Népszerű 
előadás a kir. m. természettudom, társulat 
természettudományi estélyén 1874. márcz. 
20. Bpest, 1874. (Különny. a Természet-
tudományi Közlönyből.) — 10. A dobsinai 
jégbarlang, a kir. magyar természettudo-
mányi társulat megbízásából megvizsgálta 
és leírta. U. ott, 1874. (Magyar és német 
szövegű kiadásban, 6 kőnyom, táblával 
és 3 fametszettel.) — 11. A zsadányi 
meteorkőhullás. Utazási jelentés. U. ott, 
1875. (Különny. a Term.-tud. Közlönyből.) 
— 12. A felsőbányái trachit wolframitja. 
U. ott, 1877. (Egy tábla rajzzal. Érteke-
zések a term.-tudom, köréből VII. 14. 
Németül: Tschermaks Mireral. M.-ben). 
— 13. Magyarhoni anglesitek. U. ott, 
1877. (Értek, a term.-tud. kőiéből VIII. 
8. Németül: Grotho, Zeitschrift für Krys-
tallographie und Mineralogie. Lipcse.) — 
14. Tellurezüst Erdélyből. Bpest, 1879. 
(Kül. ny. a Természettudom. Közlönyből. 
Németül. U. ott, 1879.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — A kir. József-mü-
egyetem tanárai és hallgatói. Bpest, 1883. 9., 
53. 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 . — Vasárnapi Újság 1892. 8 . Sz . 
a r c z k . — A Magyar Nemzeti Múzeum (1802—1895). 
Bpest, 1896. 77. 1. — Högyes Emlékkönyve. 
Bpest, 1896. 736. 1. — Bricht Lipót, A bpesti 
kereskedelmi akadémia története. Bpest, 1896. 
Krenner Károly, az első m. iparbank-

nál volt alkalmazva 1865. júl. 1-től 1877. 
decz.-ig, mikor nyugalomba vonult. (Szül. 
1815. Pápán, meghalt 1888. márcz. Buda-
pesten). — Munkája: A kereskedelmi 
könyvvezetés népszerűen előadva. Alta-
lános alapos oktatásra és gyakorlati 
használatra az üzleti élet minden szaká-
ban, Bpest, 1880. (Németül. Ugyanott, 
1880. Ujabb kiadása: U. ott, 1883. Két 
rész egy kötetben. Németül. U. ott, 1883.) 
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Typray Könyyészete 1880. XXV.. XXX. 1. 
— Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1883. C I . 1. — 
Kisilingstein Könyvészete. 

Krenner Viktor, festő, K. József Sán-
dor egyetemi tanár és mándoki Machik 
Mária fia, szül. 1866. aug. 12. Budán; 
itt végezte a főgymnasiumot; miután érett-
ségi vizsgát tett, a mintarajziskolába járt 
Pesten, a hol Székely Bertalan tanár ok-
tatta ; azután művészi tanulmányútra kelt 
Münchenbe, hol egy évet töltött. Vissza-
térve Lötz tanár vezette további kiképzé-
sét és Budapesten telepedett le. — Czikke 
a Budapesti Szemlében (1898. Verescsagin 
Napoleon-cyclusáról). — Munkája : Spiri-
tistische SelbstschauBöcklin's. Zur Abwehr 
seiner Verhimmlung. Dreizehnte Seance 
(23. Juni.). Bpest, 1898 (Névtelenül). 

Önéletrajzi adatok. 
Krepuska Géza, orvosdoktor, fülorvos, 

szül. 1861. szept. 5. Pesten ; középiskoláit 
a budapesli ág. ev. gymnasiumban, orvosi 
tanulmányait a budapesti egyetemen vé-
gezte ; osvosdoktori oklevelét 1888. jan. 
14. kapta. A budapesti egyetemen a 
bonczolás- és fejlődéstani tanszéknél 
Mihálkovits tanár vezetése mellett két 
évig tanársegéd volt, a hol már ez időben 
kedvvel foglalkozott ahallószerv finomabb 
bonczolástanával. Fülorvosi szakismere-
teit itthon és külföldön szerezte. A fő-
városban megtelepedvén, 1894 óta ki-
zárólag a fülgyógyászattal foglalkozik; 
a budapesti egyetemen a fülgyógyászat 
magántanára, a Szent-János kórház ren-
delő orvosa, az igazságügyi orvosi tanács 
tagja. — Több fülgyógyászati czikket írt, 
így a M. Orvosi Archívumba (II. 1893. 
A halló-ideg glio fibromájának egy esete). 
A hallószerv glio fibromája cz. közle-
ményét a Balassa-féle jutalomdíjjal tün-
tették ki. A Pester med.-chirurg. Presse 
s a Pallas Lexikonának is munkatársa. 

Pesti Alfred, Magyarország orvosainak Év-
könyve. Bpest, 1899. 52. 1. — Pallas Nagy 
lexikona. Pótlékkötet. 

Kreskay Antal, r. kath. plébános, szül. 
1842. decz. 24. Győrött; a győri egyház-

megyében lett pap és 1865. aug. 2. föl-
szentelték ; 1879 óta lébényi plébános. 
Műértő tudással gondozta a lébényiek 
szemefényét, a 800 éves románstílű 
templomot. Nagy érdeme van a község 
társadalmi fejlődésében ; hazafias műkö-
désének eredménye az iskola teljes meg-
magyarosítása. — Czikkei az Arch. Érte-
sítőben (1872. Győri legújabb lelet, 1873. 
Győri egyházmegye műkincseiről.); írt 
még a Havi Közlönybe (Ultraliberalis 
szélpuskák és a Szabad Polgár hősei), a 
Religióba (Az észvallásról, A keresztény 
és polgári házasságról), az Egyházi La-
pokba (A rubrikákról), a Haladásba (A 
közoktatás befolyásáról a haladásra), az 
Egyházművészeti Lapokba (A lébenyi 
templom részleteiről); a Borromaeusban 
is több egyházi beszéde van. — Munkái: 
1. Lelki rózsabimbó. Ima és énekeskönyv 
kath. népiskolák számára. Győr, 1877. 
(2. bőv. kiadás. U. ott, 1884.) — 2. 
Kalauz a lébenyi templomhoz Mosony-
vármegyében. U. ott, 1879. (István bácsi 
Naptára 1881. mutatványt közölt belőle 
rajzokkal.) 

Kiszlingsiein K ö n y v é s z e t e . — ill. Sión 1891. 
464. 1. — Zalka-Emlékkönyv. Györ, 1892. 142. 
1. — Schematismus Jaurinensis 1892. — ill. Ál-
lam 1899. 101. 1. 
Kreskay (Imre) Tamás, pálosrendi, 

utóbb világi pap, K. János ráczalmási (Fe-
hérm.) földbirtokos, tisztviselő (1755. nov. 
24. nyert nemesi oklevelet) és Kovács 
Mária Anna szülők fia, született 1748. 
nov. 5. Székesfejérvárt; 1763—64. körül, 
mint maga írja, megutálva a világ csalfa-
ságait és bűneit, Pozsonyban a pálosok 
közé lépett és Imre szerzetesi nevet 
vett fel. Már ifjú korában teljesen bírta 
a franczia, latin és olasz nyelvet; mint 
ujoncz, a szerzet elöljáróságától kiküldve, 
Molnár Elek szerzetes társával beutazta 
Olasz- és Németország nagy részét. Ró-
mában négy évig tartózkodott; meg-
látogatta Flórenczet, Velenczét, «hol 
szinte beestem ahalál gyomrába», mondja 
verseiben, északi Olaszország legtöbb vá-
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rosát, mire Bécsen át, hol hat hétig 
lakott, visszatért hazájába. Pozsonyból 
Mecsekre (Baranyam.) tétetett át, hol 
mint a rend jószágkormányzója két évig 
működött. Itt ismerkedett meg Virág 
Benedekkel. Innét 1777 körül Pestre jött, 
hol mint a szerzet könyvtárnoka 1780-ig 
tartózkodott és az akkor ébredező iro-
dalmi élet minden mozzanatában részt-
vett. 1780-ban Szatmárra költözött, hol 
1786-ig, a szerzet eltöröltetéseig, mint 
a rendház elöljárója, iskola-igazgató és 
könyvtárnok működött. 1786. szept. 6. 
világi pap lett; 1787-benelhagytaSzatmárt 
és Ugocsamegyébe Sasvárra költözött, hol 
az irodalomnak élt. 1788—89-ben Fehér-
megyében több helyt, talán mint pap 
vagy nevelő, tartózkodott. Ekkor már 
neve az irodalom féríiai előtt tisztelt 
volt és kora legnevezetesebb költői- s 
íróival levelezett. Mint a tiszta magyar 
nemzeti szellem harczosa tűnik fel Bájnis 
iskolája ellenében; a classicus formák 
helyett pártolja «a magyar verseknek az 
együtthangzásban találandó örökös tulaj-
donságát.» 1790—97-ig nevelő és lelkész 
volt Eötvösön (Somogym.) özvegy vizeki 
Tallián Farkasnénál, hol egyházi beszédeit 
írta össze. 1798—99-ig Bodaikon, 1804 
-1809- ig Ihásziban, hihetőleg lelkészi 
vagy nevelői minőségben működött. Meg-
halt 1811 körül Pápán. — A M. Múseum-
ban (I. 1788—89. Jelentése, II. 1792. Az 
igaz nemesség, költ.; Scipio álma, Játék-
néző helyre alkalmaztatva, Metastasius 
Péter olasz munkájából ; M. báró Gen. 
Orczy Lőrincz úrhoz. Sz.-Fejérvár, Szent 
Jakab hava 1. 1789., Bocsánat. M. B. 
Orczy Lőrincz úrhoz, költ., Egy valakiről, 
Ányos Pálhoz, Elegyes versek és Intés, 
költ.)— Munkái: 1. Az úr vacsorájához 
buzgó áhítatossággal járuló töredelmes 
szívnek tüköré. Pest, 1778. (Kézirata a 
budapesti egyetemi könyvtárban.) — 2. 
Ode dum excell. d. comes Franciscus 
de Nádasd ill. dnum comitem Franciscum 
de Nádasd íilium suum regio nomine 

supremum comitem inclyto comitatui 
Alba-Regalensi daret. 1779. Hely n. —  
2. Carmen quod ad diem VII. kal. Jul. 
1780. inaugurationi regiae Budensis uni-
versitatis solemnem obtulit. Pestini. —  
4. Ode de comite Ant. Károlyi dum 
anno 1782. aeger decumberet Karolini 
kai. Julii, M. Karolini. — ö. Ode ad 
comitem Antonium Károlyi. U. ott, 1786. 
— 6. Ode ad elegiam Innocentii Si-
monchich dicatam honoribus dni Georgii 
Tokody dum per districtum M. Varad, 
reg. schol. sup. directoris vices-gerens 
renunciaretur. Anno 1786. Hely n. — 
7. Magyar ódák avagy énekek. Hely n., 
1788. — 8. Jó gondolatok. Komárom, 1790. 
— 9. Az 1795. u j esztendőre készült versek. 
Pest. — 10. Egy magyar musának filo-
zofia! gondolati az 1795. uj esztendőre 
alkalmaztatott versekben. U. ott. — 11. 
Károlina kir. főherczeg kisasszonynak 
születésére készült énekes inneplés. Tar-
tatott egy különös tudós társaságban 
mélt. gróf ő excell. Balassa Ferencz . . . 
által Bécsben decz. 13.1795. Gróf Arrivaldi 
János eredeti olasz munkájából ford. 
Hely nélkül. — 12. Magyar poema a 
hazafiakhoz, midőn a t. n. vármegyék 
által szükséges hadi segedelemre buzdí-
tatnának. Pest, 1797. — 13. Békesség. 
Esthajnali énekes inneplés, musikabéli 
zengedezésekre és játékszínre alkalmaz-
tatva. Mellyel a köz örömöt háladatos 
szívvel festegeti édes hazájának békét-
szerető magyar poezia, 1806. uj eszten-
dőnek kezdetével. Veszprém. (József ná-
dorhoz intézett költemény. — 14. Ad 
diem IX. calendas Septembris ill. ac 
rev. dni Caroli 1. b. Perény de Nagy-
Szőllős, episcopi Tiberiadensis . . . con-
secrationi sacrum. 1808. Buda. (Költ.) 
— 15. Buzdító versek a felkelő magyar 
nemességhez 1809. eszt. Veszprém. •— 
Kéziratai Modrovich Ignácz földbirtokos-
nál Ráczalmáson (Fehérm.): Pápai Sybila 
cz. költ. 90 szakasz, Magyar Musának 
gondolatai 45 sz., Ilomiliák és Harmad-
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napi elmélkedések két kötet sat.; a m. 
n. múzeumban: Elegyes versei 1789— 
1808. 4-rét 103 lap; Különbféle munkái 
8-rét 15 levél; Ódái, az az énekei és a 
békesség. Pápa, 1806. 4-rét 82 lap. 

Révai, P l a n u m . V i e n n a e , 1890. 77.1. —• Bartók 
Gábor, Szatmár-Németi története. Szatmár, 
1860. 25. 1. — Székesfejérvár 1871. I I . 10. Sz. 
— Figyelő I I I . 1877. 2:!6. I V . 246., 334. , 335. . 
X I . 89. , 91., 126. , X I I . 218. 1. — .Woenich-Vut-
kovich, Magyar irók Névtára. Pozsony, 1876. 
488. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Ferencz 
Levelezése III. 208. 1. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1893. 433. 1. — Jlléssy-Pettkó, A 
királyok könyve. Bpest, 1895. 121. 1. 
Kresling János, magister a bécsi egye-

temen, budai származású. — Munkája : 
Oratio nomine florentissimi Gymnasii 
(Viennensis) ad Reverendissimum in 
Christi Patrem et DD. Georgiuni Quinque-
ecclesiensium episcopum, supremumque 
Ungariae Cancellarium, pro adventu sui 
gratulatione a Magistro Joanne Kresling 
Budense habita. (Orationes Yiennae Au-
striae adDivum Maximilianum Caes. Aug. 
aliosque Illustrissimos Principes habitae. 
In celeberrimo trium Regum ad Caes. 
conventu. Anno M.D.XV. Viennae, Mense 
Januarii. Anno M.D.XYI. cz. munkában. 
Újra lenyomtatva: Koller, História Epis-
copatus Quinque-Ecclesiarum. Posonii & 
Pestini, 1801. V. 3 2 - 3 6 . 1.) 

Pray Index Rariorum Librorum. Budae, 
1871. I I . 162. 1. — Denis, Michael, W i e n ' s 
Buchdrucker Gesichte bis 1560. Wien, 1782. 
145. 1. — Gr, Kemény József, T ö r t é n e l m i é s 
Irodalmi Kalászatok. Pest, 1861. 67. 1. 
Kresz Géza, orvosdoktor a budapesti 

önkéntes mentő-egyesület igazgatója, kir. 
tanácsos, a Ferencz-József-rend lovagja, 
nyug. fővárosi kerületi s tiszti orvos, 
szül. 1846. aug. 30. Pesten; 1871-ben 
nyert orvosdoktori oklevelet. O alapította 
meg Budapesten a Mundy J. dr. báró 
szerint a külföldön is mintaszerűnek el-
ismert mentő-egyesületet. Mint igazgató 
rendezte az elmebetegek szállítását, a 
részegek és epileptikusok kezelését; a 
mentő-intézeteknek és az első segítség 
tanításának a vidéken rendezése czéljából 

országos szövetség alakítását tervezte és 
az első segítségnek az iskolákban taní-
tását javasolta; nagyobb városokban 
mentő-intézmények felállítását szorgal-
mazta szóval és írásban. Rendezte a 
betegszállítást a fővárosban. — Munkái: 
1. Elmeállapotok megvizsgálása. Bpest, 
1879. (Különnyomat a Gyógyászatból.) 
— 2. Miként lehetne Budapest fővárosát 
jó, egészséges és megbizható tejjel és 
gyermektejjel ellátni ? U. ott, 1883. — 3. 
Gyakorlati tapasztalatok a berlini köz-
egészségi kiállításon s útközben és azok 
értékesítése fővárosunkban. U. ott. 1884. 
— 4. A tuberkulosis és annak pusztítása 
ellen való védekezés. Tekintettel hazánk 
és a főváros közegészségi viszonyaira. 
U. ott, 1884. (Ism. Néptanítók Lapja 
1885.) — 5. Táp- és élvezeti szerek és 
használati czikkek hamisítása és ennek, 
különösen a fővárosban megelőzéséről 
kiállított tárgyainak felsorolásával. U. ott, 
1885. (Budapesti országos általános kiállí-
tás 1885.) — 6. Az 1885. évi budapesti 
országos általános kiállítás XXVIII, 
csoportjának: «egészségügy» részletes ka-
talógusa. U. ott, 1885. — 7. Első segély 
rögtöni baleseteknél az orvos megérke-
zéseig. Utasítás a vörös kereszt egyletek, 
rendőrség, hatósági és községi közegek, 
vasúti, tűzoltó- és gyári személyzet, va-
lamint mindazok számára, kik baleseteknél 
az első segélyt nyújtják. U. ott, 1885. 
— 8. A mentés és első segély szervezése 
a fővárosban. U. ott, 1885. — 9. Köz-
egészségi tapasztalatok aturini nemzetközi 
kiállításon. Táp- és élvezeti szerek és 
használati czikkek hamisítása és ennek 
különösen a fővárosban megelőzéséről. 
U. ott, 1885. — 10. Utasítás a gyermekek 
táplálása, ápolása és felnevelésére nézve, 
a szülők különös figyelmébe ajánlva. U. 
ott, 1885. — 11. Adatok a croup, álcroup 
és diphtheritis kezeléséhez. U. ott, 1885. 
— 12. Hivatalos jelentés a budapesti 
1885. országos kiállításról. XVIII. csoport. 
Egészségügy. U. ott. —13. Állítsunk fertőt-
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lenítőintézeteket a choleras egyéb ragályos 
kórok terjedésének meggátlására U. ott, 
1886. — 14. Oltónyirk termelő-intézet a 
fővárosban. U. ott, 1887. — 15. A VI. 
nemzetközi közegészségügyi és demogra-
phiai kongressus kritikai méltatása. U. 
ott, 1887. — 16. A cholera és az ellene 
való védekezés. U. ott, 1892. — 17. A 
mentők működése 1887—1896. U. ott — 
18. A mentők Évkönyve U. ott, 1897. 
— Az Egészség munkatársa. 

Horváth Ignáez Könyvészete 1886—87. — M 
Könyvészet 1887., 1892. — Kiszlingstein Köny-
vészete. — Pesti Alfred, Magyarország orvo-
sainak Évkönyve. Bpest. 1899. 52. 1. — Pallas 
nagy Lexikona. P ó t l é k k ö t e t . 

Kresz János, nyug. ág. ev. tanító, 
szül. 1843. okt. 10. Tállyán (Zemplénm.); 
a gymnasium hat osztályát Miskolczon 
és az eperjesi collegiumban végezte; 
onnét a tiszai ág. ev. kerület által fel-
állított tanítóképzőbe ment Nyíregyházára, 
hol Szénfy Gusztáv és Szénfy Gyula 
zenetanároktól a zenében jártasságot szer-
zett. 1861-ben szülővárosában az ág. ev. 
iskola tanítója lett, hol három és fél 
évig működött. 1864-ben Göllniczbányára 
s 1868-ban Kassára ment tanítónak. 1894-
ben nyugdíjaztatott és ettől fogva minden 
szabad idejét a hirlap írásra fordítja. A 
kassai nemzeti szövetségnek, mely 1898. 
decz. alakult, létesítője s ügyvivő igaz-
gatója ; a felső-magyarországi takarék-
pénztár és takarékegylet megalapítása 
körül is vannak kiváló érdemei. — Tu-
dósításokat küldött 1864-től Göllniczbá-
nyáról a Vasárnapi Újságba, a Politikai 
Újdonságokba és fordított beszély eket a 
M. Bazárba; 1868-tól Kassán a helybeli 
lapokba dolgozott, különösen a város 
művelődésére igyekezett hatni czikkeivel. 
A 70-es években a Nemzeti Hírlapnak, 
azután a Honnak és Nemzetnek volt 
kassai levelezője; 1884. jún. 10-től a 
Budapesti Hírlapba, 1894-től pedig a Ma-
gyarországba írt kassai leveleket; czik-
keket írt Kassa culturális viszonyairól 
az ott megjelenő Felsőmagyarországba s 

a szerencsi Tokaj-Hegyaljába; munka-
társa a kassai Pannoniának, Felsőma-
gyarországi Szemlének és a Kaschauer 
Zeitungnak. — Szerkeszti a Kassai Hír-
lapot 1896. okt. 25. megindulásától. 

Önéletrajzi adatok. 

Kresznerics Ferencz, bölcseleti dok-
tor, r. kath. plébános, a m. tudom, aka-
démia tiszteleti t ag ja ; K. Ádám Mihály 
falusi tanító s jegyző és Lóránth Krisztina 
nemes szülők fia, szül. 1766. febr. 25. 
Ivánczon (Vasm.); tanulását 1777-től 
Szombathelyen kezdte, Sopronban 1784-
ben a felsőbb latin iskolában folytatta s 
1785-től 1790-ig Pozsonyban a bölcse-
letet és vallástudományt hallgatta; egy-
szersmind a franczia, zsidó, görög és 
olasz nyelvet is megtanulta; a magyar 
nyelvet szintén itt kezdte mívelni. Már 
előbb felvétetvén az egyházi rendbe, a 
szombathelyi püspök költségén folytatta 
tanulását. Szombathelyre visszatérte után 
1790. aug. 24. áldozó pappá szenteltetett 
fel s szept. 8. tartotta első miséjét Szent-
Gotthardon. Mint segédlelkészt Nádasdra 
és Salomvárra, majd mint udvari káplánt 
Apáthiba rendelték ; Jnné t Ivánczra ment 
segédlelkésznek ;_1892. jún. 22. áthelyez-
ték Zala-Egerszegre, hol tudományos fog-
lalkozás mellett a zongora művészetében 
is gyakorlatot szerzett. 1793. okt. 9. 
püspöke meghívta Szombathelyre az 
újonnan fölállított bölcseleti tanszékre. 
1794-ben Pesten bölcseleti doktorrá avat-
ták. Bővebb tapasztalásszerzés végett 
tanítványa, szent-györgyi Horváth József 
és mások társaságában 1796. szept. 12-től 
okt. 22-ig és 1802. szept. 7-től okt. 9-ig 
beutazta az ország több megyéjét és 
utazásáról naplójegyzeteket írt. Hivatalos 
foglalkozásán kívül, magán tanítással és 
a már előbb kezdett tudományos mun-
kálkodás folytatásával foglalkozott. A 
közmondásokat egyre gyűjté s azok gyűj-
tésére serkenté tanítványait. A gyökér-
rendű magyar szótárt írta s a magyar 
régiségek gyűjtésében fáradozott. Az 1804. 
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iskolai év végével Somogyi János státus-
tanácsos meghívta József fia mellé nevelő-
nek Bécsbe, mely tisztét két évig telje-
sítette ; e mellett szorgalmasan gyűjtötte 
az érmeket és régi könyveket. 1806-ban 
ismét elfoglalta tanári székét Szombat-
helyt.Levelezett Pasquichchal, Szerdahelyi 
Györgygyei, Téti Takács Józseffel, Kulcsár 
Istvánnal, Fabchich Józseffel sat. Magán 
tanítása, a vele legközelebbi viszonyban 
levőkkel, engesztelhetetlen meghasonlást 
szült. Legjobb barátja, Nagy József prépost, 
halála is mélyen megszomorította. Ezekhez 
járult a pénzválság, a tartós háború 
okozta drágaság, mely őt csekély évi 
jövedelme mellett, csaknem a végszük-
ségbe dönté. Ily körülmények közt el-
kedvetlenedve, csak alkalomra vált, hogy 
tanári hivatalától megválhassék, s 1812. 
ápr. 8. elment Ságra plébánosnak. 1822-
ben kemencsaljai alesperes, 1827-ben 
szentszéki biró lett. A m. tudományos 
akadémia 1813. febr. 15. az alsóbb rendű 
egyháziak közül egyedül őt választá tisz-
teleti tagnak. Meghalt 1832. jan. 18. 
Ságon (Vasm.). Könyveit, régiségeit és 
kéziratainak egy részét gróf Teleki József 
4000 váltó frton megvette s a m. tudom, 
akadémiának ajándékozta. — Többczikket 
írt névtelenül a bécsi M. Hírmondóba, 
a Hazai s Külföldi Tudósításokba, az 
Egyházi értekezésekbe és a Tudományos 
Gyűjteménybe; az Erdélyi Múzeumban 
(V. 1816. Nagy József szombathelyi fő-
prépost élete). Útravaló énekét Szilasy 
közölte Kr. élete cz. munkája 34. 1. — 
Munkái: 1. A császárok. Irta görög 
nyelven a második Juliánus császár. 
Megmagyarázta . . . Pozsony és Pest, 1806. 
(Számos a szöveg közé nyomott réz-
metszetű érem-ábrával. Ism. Neue Annalen 
der Literatur 1807. II. 187. 1.) — 2. 
Tentamen publicum e geometria pura 
et practica. Budae, 1807. — 3. Tentamen 
publicum ex algebra, quod in lyceo regio 
Sabariensimensemartio 1808. subiverunt: 
Joannes Duzár, Joan. Kozarics, Mathias 

Borovnyák. U. ott, 1808. — 4. Magyar 
szótár gyökérrenddel és deákozattal. Ké-
szítette . . . Kiadták a magyar nyelv és a 
szerző néhány barátjai. Buda, 1831—32-
Két részben. (Megjelent Fenyéry Gyula 
felügyelete alatt. A m. tudom, akadémia 
1832-ben 2000 aranynyal jutalmazta, s 
ez összeget az igazgató tanács 1833. nov. 
tartott ülésében hagyományosai részére 
ki is fizettette. Ism : Nemzeti Társalkodó 
1832. 11., 12. sz.) — Kéziratai: Magyar 
nyelvkönyv 1789; Oratiuncula, qua ex 
abitu rr. et cl. d. Adami Vizer, ss. theol. 
doctoris ac in generali seminario Poso-
niensi hermeneuticae N. T. et linguae 
graecae emeriti professoris , . . . canonici 
Quinque-Eccl. . . . conceptum dolorem 
proposuit . . . Sabariae; Az olaszul tanuló 
1789 -90 . 8-rét 95 lap ; Elementa archi-
tecturae civilis in usum suarum praelectio-
num congessit; Exempla mathematica, 
inprimis algebra in usum suorum disci-
pulorum collegit; Elementa geometricae 
practicae in usum suarum praelectionum 
conscripsit; Utazási jegyzetei (magyarul 
és latinul); Az emberismerő (Der Schlüssel 
Salamonis. Wien, 1794. fordítása); Nummi 
comaţi Romani, quos museum Fr. Kresz-
nerics . . . complectitur, conscripti men-
sibus Junio et Julio 1803. 8-rét 368 lap ; 
Principia doctrinae christianae juxta 
ductum catechismi romani, ill. herulo 
Josepho Somogyi de Medgyes tradidit 
ejus in philosophia institutor et praefectus 
. . . Viennae, 1804—1806; Diplomata, quae 
additis notis et citationibus collegit. . . ; 
Közmondás Gyűjtemény, öt kötet; Hébe-
kori philologiai gondolatok és Emlékezet 
segítsége (olvasmányaiból jegyzetek két 
kötetben); Analecta philologica 1782— 
1832 kilencz tetemes kötet 4-rétben (az 
általa 50 év óta olvasott munkák jegyzéke 
s azokból kivonatok); a magyar nemzeti mú-
zeumban : Nummi veteres, quos museum 
Fr. Kresznerics complectitur per eundem 
1819 in duobus tomis in octavo, 286 és 
269 levél; levelei egy pesti barátjához, 
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Ság, 1826. nov. 16. és gróf Széchenyi 
Ferenczhez Szombathely, 1807. decz. 8. 
(u. ott.); a budapesti egyetemi könyv-
tárban : K. F. utazásainak jegyzéke 1796 
— 1809.; levelei: Gludovácz József, M. 
Hirmondó, Frégni Alfons, Yresics János, 
Szerdahelyi György sat.-ekhez czimezve, 
Responsio professoris matheseos ad cen-
suram Jaurinensem, Kreszsnericshez írt 
levelek: Szvorényi Mihály, Jankovich 
Miklós és másoktól, Kazinczy Ferencz 
levelének töredéke, melyet Nagy prépost-
hoz írt 1810. ápr. 10., Jankovich Miklós 
levele 1819. decz. 24. Pest, ehhez még 
vegyes tartalmú jegyzetek sat., végül: 
Cabala singularis correcta secundum 
systema Copernici recentioresque obser-
vationes, ordinaţi per Archimedem Gem-
meopolitanum, anno 1807., e mellé a 
pesti egyetem 1796—97. nyomatott tan-
rendje van ragasztva, ívrét (elől Szilasy 
János jegyzete : 1836. júl. közepén meg-
vizsgálván K. összehalmozott irományait, 
a többit elégettem, az itt levőket pedig 
beköttettem. Pesten, júl. 27. 1836.); 
ugyanott van: Collectio actorum schola-
sticorum professioratus Francisci Kresz-
nerits ab anno 1793 — usque ad annum 
1812. in Sabaria (Instantia civ. Ginsien-
sis ad suam Mtem pro philosophia 
percomitatum Castriferrei fundata Ginsii 
locanda; Kesznerits ad Joannem Szily 
episc. Sabariensem, Zala-Egerszeg 1793. ; 
Specificationes et classifications juv. 
phil. Sabariensis 1793.—1812.; A szom-
bathelyi deákság iránt való hirdetmény, 
nyomt. 1807-ből 3 lap és számos nyom-
tatott catalogus.) 

M. Kurir 183-2. I . 11. Sz. — Jelenkor 1832. 
8. sz. — Szilasy János, Kresznerics Ferencz 
élete. Pest, 1832. (A tudományos Gyűjtemény-
b ő l ) . M. Tudós-Társaság Évkönyve. 1831—1832. 
Pest. 1833. (Szilasy János). — Pauer János, 
Az egyházi rend érdeme. Székesfejérvár, 
1847. 470 1. — Ujabbkori Ismeretek Tára V . 157. 
1. — Ferenczy és Dánielik. M. írók. Pest, 1856. 
286. 1. — Toldy I r o d a l o m t ö r t é n e t e . — Petrik 
B i b l i o g r . — 31. Sión 1893. 852. 1. — Kazinczy 
Ferencz Levelezése III—IV. 

Kreszt i t s János, orvosdoktor aradi 
származású, Bécsben tanulta az orvosi 
tudományokat és 1825-ben ott nyert ok-
levelet ; azután gyakorló orvos, később 
városi főorvos lett Aradon, hol 1865. decz. 
31-én meghalt. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica sistens disquisitionem 
spasmi pathologicam. Yiennae, 1825. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e 1002. h . — Lakatos Otto, 
Arad története. Arad, 1881. 64. 1. és gyász-
jelentés. 
Kresztyankó András, a pesti egye-

temen 1821-ben III. éves bölcselő s 
1822-ben I. éves orvosnövendék volt. — 
Munkái: 1. Sertum honoris, quod dno 
p. Georgio Elenyák, onomasim feliciter 
recolenti, in tesseram suae gratitudinis 
texuit. Pesthini, 1820. — 2. Monumentum 
pietatis .. . rev. dno Petro Keresztessy 
ord. praemonstratensium canonico regu-
lari, dum diem sui nominis devoto mente 
oblatum. Anno 1821. U. ott. — 3. Elegia 
spect. ac clar. dno Joanni Reisinger, dum 
diem nominis sui (XXIV. Jun.) recoleret, 
in tesseram grati animi oblata. U. ott, 
1822. 

Petrik Bibliogr. (NeveliibásanKresztyánsz-
kónak írva). 
Kretschmer Ephraim, ág. ev. lelkész, 

K. János conrector és Reuter Dorottya 
fia, szül. Lőcsén ; 1674-ig szülővárosában 
tanult; miután az evangélikusokat tem-
plomuktól és iskolájoktól megfosztották, 
Kolozsvárra s onnét Weissenfelsbe (Meis-
sen), majd 1678-ban Jenába s Vittenber-
gába ment tanulása folytatása végett. 
Hazájába visszatérve, 1683-ban Lőcsén 
conrector és 1684. rector lett. 1690-ben 
az ottani egyházközség német diaconus-
nak választotta s okt. 24. Zahler János 
superintendens beigtatta hivatalába; kevés-
sel azután rendes lelkész lett. Meghalt 
1706-ban Lőcsén. — Munkája: Der mit 
Himmlischen Schmuck gezierte Lehrer, 
Der Weyland . . . Augustinus Lazari . . . 
Prediger der Evang : Deutschen Gemeine, 
nachdem Er im 58 Jahr seines Alters . . . 
1693. den 5 Junij, sanfft und seelig in 
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seinem Erlöser eingeschlaffen u. den 5. 
Junij darauff, in ungewöhnlicher Beglei-
tung zur Erden bestattet worden, nach 
Anleitung der Worte Dan. v.?3. . . . Seiner 
lieben Gemeine vorgestellet. Leutschau. — 
Gyászverset írt a Threni Dispersae Sionis 
. . . Yittebergae, 1680. és emlékverset a Vi-
rum Juvenem . . . Yittebergae, 1681. cz. 
munkákban. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 170. 1. — Bariholomaei-
des. Memoriae Ungarorum 186. 1. — Haan, 
Jena Hungarica 27. 1. — Fabó, Monumenta I. 
72., 135. 1. (Schmal ) I I I . 113., 329. 1. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár II . 473. 1. — Szabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 192., 
220., 439., 591. 1. 

Kreuchel Illés, ág. ev. iskola-igazgató, 
strassburgi származású; 1646-ban nagy 
tudományáért Szepes-Váraljáról meghív-
ták az akkor híres bártfai iskolába rectornak 
Spléni Illés helyére, a ki városi jegyző 
lett. 1649. nov. 4. óta rektor volt Besz-
terczebányán, honnét hasonló minőség-
ben 1661. jan. 22. Selmeczbányára ment, 
hol 1666. decz. 5. meghalt. — Munkái: 
1. SxiaYpaceía proponens paucis naturam, 
indolem & genium Envnciationis Modalis 
Secundariae. Dogmatice & Canonice. Con-
signata a M. E Kreüchel . . . quam In 
Examine anniversario publice pro viribus 
tuendam suscepit. Matthias Heinzelius . . . 
Trenchinii, Anno 1655. 30. Április. — 2. 
Dissertatio de Tradvce Animae rationalis, 
(nimirum, quod hódié post Hexaemeron 
nostrae animae non ä solo Deo immediate 
creantur, sed á Parentibus propagantur) 
deprompta ex sacrarum literarum Tabulis 
á M. Elia Krevchelio . . . Leutsoviae, 1656. 
— 3. Elenchus Argvmentorvm, quae ex 
Libro Naturae á Trad ucis hostibus depromi 
& solent, & valent, elaboratus a M. Elia 
Kreuchelio, Argentina Alsato . . . quem 
pro virili sua tuendum suscepit. . . 1655. 
Octobris Andreas Thann . . . U. ott, 1656. 
— 4. Disceptatio Praeliminaris De 1. Yerâ 
formae materialis & immaterialis differen-
tia ; 2. Educationis formae materialis é 
materia comento, 3. Generationis Phvsi-

cae naturâ & quidditate, 4. Creationis 
proprie sic dictae adaequatâ definitione, 
adornata ä . . . Trenchinii, 1656. — 5. 
Elenchvs Argumentorum. Quae ab hostibus 
veritatis adversus numericam unitatem 
aminae humanae in scenam produci so-
lent, adornatus k M. Elia Kreüchelio . . . 
M.DC.LVIL Octobris 26 Leutschoviae. 
— 6. Elenchvs Argumentorvm, Quae 
contra animae rationalis propagationem 
ex Libro Scripturae in medium afferri 
solent ab adversa parte,quae hodie animas 
nostras á parentibus propagari negat: 
concinnatus . . . Quem pro viribus suis 
tuebitur divino Numine aspirante Clemens 
Lauff. . . 1657. (Trenchin). — 7. Disser-
tatio quae ostendit In uno supposito 
humano non tres, sed unam numero 
duntaxat animam dari, quae non solum ra-
tiocinandi, sedetiam sentiendi & vegetandi 
munia perficit, Ex libro tâm Scripturae, 
qväm Naturae deprompta, & elaborata 
. . . quam in Examine anniversario pub-
lice defendendam suscepit Georgius Hol-
vaith . . .M.DC.LVII. 27. Április. Trenchinij. 
— 18. Sy-'.aŢpatcia Theologica De Differentia 
Beali Fidei Salvificae, Historicae Et Mi-
raculosae Elaborata â . . . Sed Responden-
tis provinciám capessente Sigismundo Guet 
. . . M.DC.LIX. Mense Julio . . . Jenae, 
1659. — 9. Exercitium Tlieologicum de 
Natura Relationum Personalium Sacro 
Sanctae Trinitatis. Quod Deo annuente 
sub Praesidio&censura.M. Eliae Kreüchel 
. . . Publicae Ventilationi exponit Georgius 
Gobius . . . M.DC.LX. (Bártfa). — 10. 
Sciagrapliia Theologica de Yniversali Sal-
vatoris Nostri Passione, Et Satisfactione, 
quod non solum pro Electis, sed etiam 
pro reprobis sit mortuus, adornatä a M. 
Elia Kreüchel... sed pro virilipropugnanda 
& publice tuenda ab Andrea Horeczni.. . 
1663. . . . Április . . . Leutschoviae. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 125. 1. — Szabó Ká-
roly, Régi M. Könyvtár II. és Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 636. 1. 

Kreutzer Béla, államtudományi doktor, 
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miniszteri fogalmazó, szül. 1874. márcz. 
15. Szolnokon (Pest-Nagykun-Szolnokm.); 
szülővárosában az állami főgymnasium-
ban tanult és az egyetemet Budapesten 
végezte, hol 1895-ben doktorrá avatták. 
Egy éves önkéntesi idejét Bécsben töltötte. 
1896-ban Lipcsébe ment, hol félévig nem-
zetgazdaságot, statisztikát és bölcseletet 
hallgatott. 1897 elején Londonba utazott, 
hol a School of Economies and Political 
Science-en közgazdasági és politikai tanul-
mányokat folytatott; ugyanezen évben 
miniszteri segédfogalmazóvá neveztetett 
ki am. kir. központi statisztikai hivatalhoz. 
1897-ben családi nevét Kenézre változtatta. 
— Czikkei a Közgazdasági Szemlében 
(több apróbb közlés és 1898. A munka-
nélküliség kérdéséhez, Kenéz névvel). — 
Munkái: 1. A munkaközvetítés külföldön 
és hazánkban. Bpest, 1896. — 2. A munka-
nélküliség a Német birodalomban. U. ott, 
1897. (Társadalom- és gazdaságpolitikai 
Könyvtár 3.). 

31. Könyvészet 1896. — Corvina 1897. 15. SZ. 
és Findura Imre szives közlése. 

Kreutzer Ferencz, orvosdoktor, a pesti 
egyetem szülészeti kórházában alkal-
mazva. — Czikkei az Orvosi Hetilapban 
(1859. Kimutatás a pesti egyetemi szü-
lészeti kóroda 1858—59. évi működéséről, 
1860. Semmelweis egyet, tanár kórodájá-
ból, A medencze szükület egy esete, 
1862. A méh idült hurutjáról), a Gyó-
gyászatban (1861. Kimutatás a Semmel-
weis tanár vezetése alatt levő k. m. pesti 
egyetem szülészeti kórodájának 1859 — 60. 
tanévi működéséről, Észrevételek Herzog 
urnák Az anyarozs használata méhiszam 
és méhfordulatnál cz. czikkére, Művi 
koraszülés előidézve bélszálacs, Darm-
bougie, által.) 

Kreutzer Lipót, takarékpénztári hiva-
talnok, születeti, 1867. nov. 3-án Tornán 
(Abauj-Tornam.); tanulmányait a buda-
pesti V. kerületi főgymnasium I—IV. 
osztályaiban és a kereskedelmi akadémiá-
ban 1884. jún. végezte; 1894. jan. 26. 

kereskedelmi szaktanári oklevelet nyert. 
Tisztviselő volt 9 évig a Luiza-malom-
ban, hat év óta a budapesti takarék-
pénztárban a levelező osztály főnöke. 
Tanári működését 1894-ben a Röser-féle 
intézetben kezdte ; a budapesti kereske-
delmi akadémiában 1895 óta tanítja a 
könyvvitelt. Tagja a szabad lyceumnak. 
— Irt szépirodalmi s gazdászati czikkeket 
napilapokba, szakközlönyökbe s a Kakas 
Mártonba. (Moore költ. az Egyenlőségben 
1893). — Szerkeszti 1895. márcz. 1. óta 
a Magántisztviselők Lapját Bálint Dezsővel 
Budapesten. 

Schack Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k és 
t a n á r a i k . B p e s t , 1896. 15. 1. — Bricht Lipót, 
A budapesti kereskedelmi akadémia törté-
nete. Bpest, 1896. 106. 1. 

Kreuz Károly R. gyógyszerész Ver-
seczen (Temesm.) — Munkája: Reper-
tórium der Pharmacie für Anfänger und 
Vorgeschrittenere unter Berücksichtigung 
der Pharmacopoea Austriaca editio sep-
tima. Werschetz, 1896. 

A budapesti m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 
Kreuziger János, orvosdoktor, cs. ta-

nácsos és fürdőorvos Német-Ovárott, a 
hamburgi takarékpénztár bizottsági fő-
nöke. Meghalt 1880. febr. 27. Pozsonyban 
69 éves korában. — Munkája: Der 
Kurort Deutsch-Altenburg in Nieder-
Oesterreich. Pressburg, 1852. (Ujabb kia-
dása : Das Bad Deutsch-Altenburg in 
Nieder-Oesterreich. U. ott, 1856.) 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Kreybig Emma, Kr. Károly altábornagy 
neje Szegeden. — Munkája: Theater-
bibliothek für die Jugend. Hermannstadt, 
1880—81. (1. Das Weinlesefest. Lustspiel 
in 3 Akten, Der Blumenkranz. Episode 
in 2 Akten aus der Zeit Napoleons I., 
2. Drei Christabende. Lebensbilder in 3 
Akten, 3. 4. Des Unglücks Segen. Le-
bensbild in 3 Akten. Der kleine Lügner. 
Lustspiel in 2 Abtheilungen, 5. Des 
Fleisses Lohn. Lustspiel in 1. Akte, Eine 
That-Zwei Wirkungen. Lebensbild in zwei 
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Abth., 6. In medio virtus oder die gol-
dene Mittelstrasse. Lustspiel in 3 Auf-
zügen, 7. Vice versa oder Gleiches mit 
Gleichem. Lustspiel in 1 Akte, 8. Eines 
Fehltritts Folgen. Schauspiel in 3 Ab-
theilungen). 

Tipray Könyvészete 1880—81. — Kayser, 
Bücher-Lexikon. Leipzig, 1883. XXII. 693. 1. 

KreybigLajos, főreáliskolai tanár, szül. 
1844. szept. 6. Nagy-Lévárdon (Pozsony-
megye); a reáliskolát és műegyetemet 
Bécsben és Zürichben végezte, a tanár-
jelöltek szakosztályában. 1869-ban az 
ábrázoló mértanból és geometriából fő-
reáliskolákra tanári oklevelet nyert Pesten. 
1868. okt. 1-től póttanár volt a pozsonyi 
főreáliskolánál, 1869. decz. 6. rendes 
tanárrá neveztetett ki ugyanott; 1870. 
nov. 30. óta a budai állami főreáliskola 
tanára. —- Czikkei az Országos Tanár-
egylet Közlönyében (VIII. 1875. Észrevétel 
Pórszász József úr : A mértan és mértani 
rajz középtanodáinkban cz. értekezésére), 
a budapesti II. ker. főreáliskola Értesítő-
jében (1878. A napórák szerkesztése). — 
Munkája: Rajzoló geometria. I. rész. A 
planimetria elemei. Középiskolák I. oszt. 
számára. Bpest, 1899. 

Rajner N é v k ö n y v e 36. 1. — A pozsonyi m. 
kir. állami főreáliskola Értesítője 1895. 111. 1. 
— Corvina 1899. 14. SZ. 

Kreysel L. Krajzel. 
Krich Imre, orvosdoktor, tiszti orvos 

Eleken (Aradm.). — Munkája : Az elméleti 
és gyakorlati egészségtan compendiuma 
hatósági tiszti orvosok számára, szak-
tekintélyek nyomán szerkeszti és kiadja. 
Arad, 1895. (Ism. Orvosirod. Közlöny.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Krichenbauer Antal, gymnasiumi tanár 
volt Budán; onnét 1859. szept. 15. ki-
nevezték az ungvári állami gymnasiumhoz 
igazgatónak. — Programmértekezése az 
ungvári gymnasium Értesítőjében (1860. 
Über die Verbindung des Unterrichtes in 
der ungarischen und lateinischen Sprache). 

Az ungvári es. kir. kath. főgymnasium Erte-
sitvénye. 1860. 

Krick Aladár, gazdasági iskolai tanár, 
Krick Rudolf főorvos fia és Korotnai 
(Krick) Árpád orvosdoktor testvéröcscse. 
— Munkája: A takarmányozás gyakorlata. 
Brümmer J. után ford. Bpest, 1887. 

K ü ff er Béla, A képviselőház könyvtárának 
Katalogusa. Bpest, 1894. 480. 1. 

Krick Árpád. L. Korotnai. 
Krick Rudolf. L. Kriek. 
Kricsfalusy Vilmos (kricsfalui), ügyvéd, 

miniszteri tanácsos, szül. 1845. febr. 8. 
Máramaros-Szigeten ; elődei ruthén nem-
zetiségű magyar nemes családból szár-
maztak Kricsfaluról, hol felét a község 
lakóinak Kricsfalusynak nevezik; K. atyja 
Károly már római kath. lett és fiát is 
ebben a vallásban nevelte. A gymna-
siumot M.-Szigeten, Szatmárt és Nagy-
váradon végezte ; a jogot Budapesten és 
1864—1865-ben Nagyváradon hallgatta. 
1867-ben M.-Szigeten városi tanácsosnak 
választatott, de csak egy évig tartotta 
meg ez állást, mert 1868-ban letevén az 
ügyvédi vizsgát, azonnal átvette a megye 
főjegyzőjévé választott Szabó József ügy-
védi irodáját. A megye és város képviselő 
bizottságának tagja volt. 1884-ben (és 
újra 1887.) a huszti kerület választá 
meg országgyűlési képviselőnek szabad-
elvűpárti programmal. Baross Gábor ki-
nevezte a közmunka és közlekedési mi-
nisztériumban miniszteri tanácsosnak; 
azonban másfélévi szolgálat után beadta 
lemondását; betegesen tért vissza régi 
ügyvédi foglalkozásához és az ügyvédi 
kamara alelnöke lett. Meghalt 1894. decz. 
3. M.-Szigeten. — Vezérczikkírója volt a 
Máramarosi Lapoknak (1883—1894-ig). 
— Szerkesztette a Szigeti Közlönyt 1871. 
február 19-től 1872 végéig Máramaros-
Szigeten. Országgyűlési beszédei a Naplók-
ban vannak. 

Bozáky Alajos, A nagyváradi kir. akadé-
mia százados múltja. Bpest, 1889. 223. 1. — 
Sturm Albert, U j O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 
1887—1892. Bpest, 251. 1. — Váramarosi La-
pok 1894. 49. s z . — Vasárnapi Újság 1894. 49 . 
sz. (Nekr.) 
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K ricskay (Kricska) József. L. Budavári. 
Kriebel Dániel, ág. ev. tanár, K. János 

lelkész fia. 1803. okt. 8. az eperjesi colle-
gium rhetorika tanárának választották meg, 
hol 1804. júl. 6. meghalt. — Munkái: 1. 
Am Grabe der Frau Anna Rosina v. 
Ujházy, gebohrene v. Pulszky. Gelesen 
von . . . den 25. Sept, 1803. Kaschau. 
(Heckenast, Joh. Michael, Leichenrede am 
Sarge . . . Anhang). — 2. Todten-Opfer 
meinem unvergesslichen Freunde Herrn 
Dan. Grimm (Kaufmann in Kaschau) ge-
bracht von . . . Eperies, am 10. Dez. 1803. 

Schedius, Zeitschrift von und für Ungern 
1804. V. 185. 1. — Petrik B i b l i o g r . IX. 88. 1. 
— Hörk József, Az eperjesi ev. ker. colle-
gium története. Kassa, 1897. 132., 134., 366., 
372. 1. 
Kriebel János, cs. kir. kormányszéki 

tanácsos és kerületi kapitány Galicziában, 
Brzezánban ; eperjesi (Sárosmegye) szár-
mazású; 1819. szeptember 5. meglátogatta 
Kazinczyt Széphalmon. 1833. nov. 15. a 
m. tudum. akadémia külföldi tagjának 
választotta. Meghalt 1853-ban. — Czikkei 
a Tudom. Gyűjteményben (1818. I. K. 
levele Kazinczyhoz, Brzezán, 1817. okt. 
27. Hunyady János születése eránt, 1819. 
VI. Péter magyar király származása és 
rokonsága felől, 1821. VIII. Nevezetes ok-
levél annak megbizonyítására, hogy Mária 
magyar királyné nyugalmas birtokában 
volt a királyi hatalomnak Kis-Busszia 
országban). — Munkája: Prospectus operis 
sub titulo História Hungáriáé . . . Hely 
és év n. — Kéziratai a m. n. múzeum-
ban : Fragmentum ex opere sub titulo : 
História Hungáriáé ad annates universos 
adstructa 1815., ívrét 41 levél; Anfrage 
an die Gelehrten Ungarns über die Abkunft 
und Verwandtschaft Peters zweiten unga-
rischen Königsl818.,ívrét71evél; Versuch 
zur Berichtigung der Aufschlüsse über 
die ursprüngliche Heimath der Ungarn 
1819., ívrét 48 levél; Adnotatíones ad 
tomos manuscriptos suos Históriáé Hungá-
riáé 1838., ívrét 15 levél; História Hungá-
riáé et adnexarum partium, ívrét 10 kötet; 

Sylloge miscellaneorum ad históriám Hun-
gar. ecclesiastico-literariam spectantium, 
Tom. 3. & 4. 4rét négy kötet. — Levelei 
Kovachich G. M.-hez Lemberg, 1807. aug. 
19. ; Horvát Istvánhoz, Brzezán, 1819. 
decz. 29., 1835. aug. 26. és szept. 25.; Ür-
ményi Miksához Budára 1825.júl. 12.(am. 
n. muzeum kézirati osztályában.); Kova-
chich (Scriptores Minores I. Appendix 71.) 
még egy kéziratát említi: Auszug aus dem 
Diario des H. Clementis Klein Rektors 
in Georgenberg, so auch bei der evange-
lischen Gemeinde daselbst aufbehalten 
wird. 

31. Akadémiai Almanach 1863. 275. l a p — 
Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Ferencz E r d é l y i 
Levelei. Budapest, 1881. (Nemzeti Könyvtár 
XII.) 238. lap és M. Pantheon. Bpest, 1884. 
(Nemzeti Könyvtár XXXVI.) 388. 1.— Petrik 
Bibliogr. 

Kriebel János Mihály, ág. ev. német 
lelkész Eperjesen. — Munkája : Das zärt-
liche Andenken an eine tugendhafte Gattin, 
die Weyland wohlgeb. Frau Rosina Krie-
belin gebohrene Engelmayerin. welche . . . 
im J. 1768. den 10. Sept. durch eine 
selige Auflösung aus der Zeit in die 
Ewigkeit herübergegangen; vermittelst 
dieses geringen Blattes erneuert, von 
ihrem gewesenen Christlichen Gatten . . . 
Eperies, 1776. 

Petrik B ib l i og r . 

Kriebel János Sámuel, ág. ev. lelkész, 
szül. 1747. nov. 2. Késmárkon ; tanulását 
szülővárosában kezdte Karlovszky János 
alatt és Osgyánban sajátította el a magyar 
nyelvet; iskoláit Pozsonyban folytatta, 
hol Kastenholz orvos házában nevelő volt; 
innét Bécsbe ment a Thomann családhoz 
házi tanítónak; szabad idejét az ottani 
egyetem látogatására fordította s a termé-
szettant hallgatta ; utóbb Kemény báró 
magántitkára volt, kivel Erdély nagy részét 
beutazta, hol Cornides Dániel történetíró-
val megbarátkozott. Az erdélyi ország-
gyűlés közbenjárására 1764-ben kieszkö-
zölte Mária Terézia királynőnél, hogy húsz 
tanulóval együtt a külföldi egyetemeket 

«9. iv sajtó alá adatott 1899. szeptember 27. 
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látogathassa. Kettős ösztöndíjjal Göttin-
gába ment, hol három évig theologiát és 
egyháztörténelmet hallgatott. Hazájába 
visszatérve, házi tanító volt több helyt, 
így a Pulszky-családnál két évig Eperje-
sen ; azután Lőcsén subrector, mígnem 
két év múlva a podgorzei község (Krakkó 
mellett) meghívta lelkészének ; onnét két 
év múlva Kis-Lomniczra (Szepesm.) jött 
szintén lelkésznek. Hivatalán kívül a kör-
nyékbeli nemes ifjak nevelésével foglal-
kozott, míg neje ugyanazon családbeli 
leánykákat tanította. Mint kitűnő paeda-
gogus volt ismeretes. Meghalt 1811. j an. 
22. Kis-Lomniczon. — Munkája: Ansich-
ten der jetzigen Erziehung der Jugend. 
Leutschau, 1809. 

Annalen der Literatur und Kunst. Wien, 
1811. I . 401. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Kriebel Tivadar, ügyvéd, szül. 1818. 
szept. 26. Eperjesen (Sárosm.), hol atyja 
K. András ügyvéd és városi tanácsos 
volt; K. tannlmányait az eperjesi és 
sárospataki collegiumban végezte s 1842-
ben megszerezte Pesten a köz- és váltó-
ügyvédi oklevelet. Mint ügyvéd Pesten, 
Pozsonyban és Kassán működött, hol 
1895. máj. 1. meghalt. — A birtokomban 
levő Heckenast Gusztáv kiadó által írt 
bizonyítvány szerint 1843—44-ben egy 
évig és négy hónapig a Pester Tageblatt 
főmunkatársa volt; ezen lapba eredeti 
czikkeket, tudósításokat, leginkább pedig 
a magyar lapokból fordított közléseket 
írt. — Munkái: 1. A föméltóságú kir. 
fötörvényszékeken 1847-ben váltó- és csőd-
ügyekben hozott nevezetesebb birói hatá-
rozatoknak gyűjteménye. Pest, 1848. — 
2. Kriebel Tivadar költeményeiből. Kassa, 
1893. (Ism. Pesti Napló 167. sz.). 

Petrik Bibliogr. és fiának Kriebel Edgárnak 
szives közlése. 
Kriechenbaum János, orvosdoktor, 

marosi származású. — Munkája : Disser-
tatio inauguralis medica de scabie. Vindo-
bonae, 1836. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krieger Ernő Tamás Tódor, Sáros-
I d . S z i n n y e i J . Magyar í rók . VII . 

és Abaujmegye táblabírája, több külföldi 
tudós-társaság tagja. Meghalt 1855. aug. 
7. Eperjesen (Sárosm.) 55 éves korában. 
— Czikkei a Gemeinnützige Blätterben 
(1825—27. Tauchergans, 1830—31., 1834. 
Über einen wilden Schwan, 1836. Perlen-
muschel, Weiszkopfiger Geyer). — Mun-
kái : 1. Deutscher Eichenkranz seinen 
Freunden und Freundinen in Ungarns 
Norden gewunden. Kaschau, 1825. — 2. 
Das Sároser Komitat in Ober-Ungarn. 
Mit 1 topogr. Karte u. 5. Chromolitho-
graphien. Wien, 1841. (Oesterreich To-
pographie III.) — 3. Toaste bei der Jagd 
zu Dobra im Zempliner Comitat am 
Fusse der Beskiden im Eismond 1838. 
Eperies 1844. (Költemények.) 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Krieger János, nyug. városi főkapitány 
Kassán, hol 1874. jan. 14. meghalt 65. 
évében. — A Kaschauer Zeitung munka-
társa volt. 

Werfer Károly, A Kaschauer Zeitung rövid 
története. (Kassa, 1896.) és gyászjelentés. 

Krieger József, nyug. cs. kir. mérnökkari 
százados Nagyszombatban. — Munkái: 
1. Versuch einer Theorie der Töne, nach 
der Ansicht Perrauíťs, Carre's, de la 
Hire's u. a. m. und ihrer Anwendung 
zur Erklärung der Modification der Har-
monie der Musik. Pressburg, 1840. — 2. Das 
Naturgrundgesetz der Einheit und Harmo-
nie als allgemeines Prinzip wissenschaftli-
cher Systeme. Ein Bruchstück. Tirnau 
1843, — 3. Die Enträtselung der soge-
nannten Platonischen Zahl. U. ott. 1847. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krieger Keresztéig Ernő, orvosdoktor, 
szül. 1745-ben Sárosmegyében. — Mun-
kája : Dissertatio inauguralis de mor-
borum temporibus. Posonii, 1773. (Kéz-
iratának censurai példánya a budapesti 
egyetemi könyvtárban.) 

Horányi, M e m o r i a I I . 448. 1. — Szinnyei 

Könyvészete. 

Krieger Lajos József orvosdoktor, 
zágrábi származású. — Munkája : Disser-

10 
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tatio inaug. medica complectens therapiam 
tracheitidis infantum Pestini, 1816. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krieger Sámuel, a m. kir. helytartó-
tanács mathematikusa a jelen század 
elején. — Munkája: Hegni Hungáriáé 
in suos circulos et comitatus divisi Ta-
bula nova ex recentioribus astronomo-
rum et geometrarum observationibus 
concinnata. Ev n. Sumtibus Antonii Loevii 
bibliopolus Posoniensis. Jacob Adam sc. 
Viennae. 

Petrik B i b l i o g r . 

Kriegler András, a humaniórák II. 
osztályának alumnusa. — Munkája: 
Paedeuterion adm. rev., ac clar. dno 
Bernardino Takács, ord. s. Benedicti II. 
human, prof, in perenne amoris, ac grati 
animi monumentum exhibitum Jaurini 
anno 1825. Jaurini. (Költ.) 

Petrik Bibliogr. (Nevét híbásaD írja Krie-
gernek). 

Kriegler József, r. kath. plébános, szül. 
1825. nov. 27. Pesten, hol a gymnasiumot 
végezte, mire Pozsonyba ment az Emeri-
canumba ; 1841—42-ben a bölcseletet 
Nagyszombatban, 1843—44-től a theolo-
giát a bécsi egyetemen hallgatta. 1848. 
nov. 12. fölszenteltetett. Segédlelkész volt 
Nagy-Maroson, Budán, 1850. Pesten; 
1852-ben hittanár lett a budai főgymna-
siumban, 1854-ben a budai kath. elemi 
iskolák igazgatója; 1867. jan. 2.a Visegrád 
melletti Szent-Endréről nevezett apát ; 
1870. jún. 1. plébános, majd kerületi 
alesperes Tardoskedden, hol 1876. júl. 
16. meghalt. — Irt számos czikket, ünnepi 
beszédet sat. leginkább németül. Beszéde 
a budai elemi iskolák Jahresbericht]'ében 
(1856. Anrede des Directors . . . an die 
Kinder und Aeltern gehalten bei der 
feierlichen ersten Kommunion der Schü-
ler.) — Szerkesztette a Katholischer 
Christet 1852. febr. 5-től 1854. márcz. 
20-ig Pesten. 

Zeitiger Alajos, Egyház i irók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 272. 1. — ľiémethy, Ludo- I 

vicus, Series Paroehorum. Strigonii , 1894. 
716. 1. 
Kriegler Mór, orvosdoktor, előbb Buda-

pesten, majd Szegeden gyakorló orvos, 
szül. 1845-ben; a budapesti egyetemen 
1875-ben nyert orvosdoktori oklevelet. 
— Munkái: 1 .Az elvesztett idegerőnek 
visszapótlása. Nagy-Kanizsa, 1875. — 2. 
A kedély hatalmáról, miszerint a puszta 
feltett szándék által uralkodhatni a kóros 
érzelmeken. Kant Immanuel után át-
dolgozta. Pécs. 1875. — 3. Az ember 
egy gép. Közérdekű embertani s élet-
bölcselmi értekezés. De la Mettrie után 
átdolgozta. Győr, 1876. — 4. Önmentő 
Számos mellékelt vénymintákkal orvosok 
és mindkét renbeli betegek számára. 
Nagy-Kanizsa. 1876. — 5. Lázbetegségek, 
azoknak veszélyei s gyógymódja különös 
tekintettel a vízgyógyászatra. Németből 
közérthető nyelven átdolgozta. Szeged, 
1878. 

Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi 
Sta t i s t ikája . Bpest, 1876. 88. 1. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kisz-
lingstein Könyvészete. 

Kriehuber János Nep., Trinitárius 
szerzetes növendék. — Munkája : Pflicht-
schuldigste Anbetung der drey-einigen 
Gottheit in dem Glauben, Hoffnung und 
Liebe ; so durch eine Lob-und Ehrenrede 
vorgestellet am hohen Titularfest des 
Ordens der Allerh eiligsten Dreyfaltigkeit, 
da eine hochlöbl. englische Erzbruder-
schaft dieses Ordens ihre jährliche Wür-
denswahl bestättiget, in gedachter Kloster-
kirche zu Pressburg in Ungarn abgeredet 
von einem Knaben von 11 Jahren, nämlich 
. . . Pressburg, 1773. 

Petrik B i b l i o g r . 

Kriek Rudolf, orvosdoktor, a pesti sz. 
Rókus-kórház nyug. főorvosa, a Ferencz-
Józsefrend lovagja. Meghalt 1883. aug. 
8. Budapesten 73. évében. — Czikke a 
Zeitschrift für Natur- u. Heilkunde (1855. 
II.) — Munkája: Descriptio typhi conta-
giosi, qui a mense octobri anni 1836. 
in Pestanos saeviit incolas. Dissertatio 
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inauguralis. Pestini, 1836. — Nevét 
Kricknek és Kriecknek is írják. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Kriesch János, bölcseleti doktor, mű-
egyetemi tanár, a m. tudom, akadémia 
levelező' tagja, szül. 1834. márczius 29. 
Reinthalban (Alsó-Ausztria), hol atyja 
állatorvos és a természettudományoknak 
kedvelője volt; ő ébresztette fiában az 
előszeretetet e tudományok iránt és ő 
vezette be őt azok elemeibe. Atyja, bár 
néhány évvel későbben Ungvárra költö-
zött, fiát Lengyel- és Csehországban, majd 
Bécsben iskoláztatta. Nehéz küzdés volt 
élete Bécsben; szegény atyja, kit korán 
is vesztett el, őt kellően nem segíthetvén, 
saját erejére volt utalva; hogy a meg-
élhetésre legszükségesebbeket megszerez-
hesse, idejét meg nem szűnő munkával 
töltötte ; hírlapíró is volt rövid ideig, elő-
szeretete azonban a természettudományok 
ápolására utalta. A mint 1859-ben a tanári 
oklevelet elnyerte s Giessenben a tudós 
Leuckart vezetése mellett tanulmányait 
befejezte, visszasietett Ungvárra, hol az 
akkor szervezett főgymnasiumnál tanár 
lett. 1861-ben a budai gymnasiumhoz 
helyeztetett át. Ezen időben írta termé-
szetrajzi tankönyveit. Munkásságának el-
ismeréseül 1864. júl. 6. a budai József-mű-
egyetemre neveztetett ki az állat-növénytan 
és áruismeret rendes tanárává. Midőn 
az ásványtan és növénytan önálló tan-
széket nyertek, ő maga már csak az állat-
tannal foglalkozott. Ezen állásában bő 
alkalma nyilt önálló kutatásokra. A m. 
tudom, akadémia 1871-ben a Magas-Tátra 
zoologiai viszonyainak tanulmányozásá-
val bízta meg és 1881. máj. 19. levelező 
tagjává választotta. A kir. magyar termé-
szettudom. társulatnak alapító és választ-
mányi tagja volt. Az Országos méhészeti 
egyesület neki köszöni létezését és fel-
virágzását, sok évig volt igazgató alelnöke. 
Több külföldi méhészeti s halászati con-
gressuson ő képviselte az illető egyesüle-
teket és hazánkat, így az erfurti méhészeti, 

a berlini nemzetközi halászati congres-
suson is ; számos kitüntetés érte ily alkal-
makkor, melyek közül kiemelendő az, hogy 
a német-osztrák-magyar méhészeti szövet-
ség megválasztotta vándorgyűléseinek ál-
landó elnökévé. A kir. József-műegyetem 
egyetemes osztályának dékánja volt 1873 
-1882-ig, azután két évig (1884—1886.) 
mint rector működött. Midőn 1884-ben 
tanári működésének 25 éve betelt, nagy 
ünnepélyességeket rendeztek akkori és 
volt tanítványai. Meghalt 1888. okt. 21. 
Budapesten. — Czikkei a M. Természet-
tudományi társulat Közlönyében és a Ter-
mészettudom. Közlönyben (1863-tól száz-
nál több czikk); a M. orvosok és termé-
szettudósok Munkálataiban (Y. 1855. Az 
állatkertekről); a Kertész Gazdában (1865. 
A méhek életéből); az Erdészeti és Gaz-
dasági Lapokban (1866. A fenyőtűk sár-
gasága, 1867. A pusztulófélben levő állat-
fajok Kárpátainkban, Néhány szó a mes-
terséges haltenyésztés jelentőségéről); a 
Természetben (1869. A növény és az em-
ber) ; a Gazdasági Lapokban (1872. A 
phylloxera vastatrix) ; a Verhandlungen 
der k. k zool. botan. Gesellschaft in Wien 
cz. folyóiratban (1873. Ein neuer Gobius); 
az Erdészeti Lapokban (1874. Erdeink 
lakói); a M. Mérnök- és Építészegylet 
Közlönyében (1881. A halak tenyésztésé-
ről) ; a Néptanítók Lapjában (1887. A 
méhész havi teendői); könyvismertetések 
sat. a Kritikai Lapokban, az Országos 
Tanáregylet Közlönyében sat. — Munkái: 

I. Természetrajz szóban és képekben. 
Bromme után. Pest, 1863. (36 színezett 
táblával). — 2. A természetrajz vezér-
fonala. I. rész. Álattan. A szövegbe nyo-
mott fametszetekkel. Buda, 1864. (2. egé-
szen újra átdolg. kiadás 1869., 3. k. 1871., 
4. k. 1877. Bpest, 5. k. 1883., 7. 1888.) 
II. rész. Növénytan. Ugyanott, 1865. (2. 
átdolg. kiadás 1870., 3. k. 1873. Bpest, 4. 
k. átdolg. Simkovics Lajos 1877., 5. k. 
1881., 6. kiadás 1885., 7. kiadás 1888.) 
III. rész. Ásványtan. U. ott, 1866. (2. Koch 

10* 
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Antal által egészen újra átdolg. kiadás 
1869., 3. Koch Antal által áttekintett és 
átdolg. kiadás 1874. Bpest, 4. k. 1878., 6. k. 
írták Koch Antal és Koch Ferencz 1885., 
7. k. 1895. ü . ott). — 3. Boncz- és élet-
tani tanulmányok a nadályról. Pest, 1866. 
(A kir. természettudományi társulattól a 
Bugát-féle alapítványbóljutalmazottpálya-
mű). — 4. A természetrajz elemei. Három 
rész. Buda, 1868. (I. 2. kiadás 1869., 
3. kiadás 1871. U. ott, 4. átdolg. kiadás 
Bpest, 1874., 5. kiadás. 1875., 6. kiadás 
1876., 7. k. 1878., 9. k. 1879., 10. k. 1881., 
11. k. 1882., 12. k. 1884., 13. k. 1885., 
14. k. 1887., 15. 1888., 16. kiadás Bruck 
Ferencztől 1891., 19. átdolg. k. Bruktól 
1890. II. 2. kiadás 1869., 3. k. 1871. U. 
ott, 4. k. átdolg. Simkovics Lajos, 7. k. 
1878., 8. és 9. k. 1879. 10. k. 1880., 11. 
k. 1882., 12. k. 1884., 13. k. 1885., 14. 
k. 1887., 15. k. 1888., újra átdolg. 1889., 
17. k. Schuch Józseftől, 1893., átdolg. k. 
Legeza Yidortól 1894. Ugyanott. III. 7. 
kiadás 1881., 8. k. 1883., 9. k. 1888., sat. 
1889. írták Koch Antal és Koch Ferencz). 
— 5. Halaink és haltenyésztésünk. A m. 
tudom, akadémia XXVIII, nagygyűlése 
által Vitéz József-féle jutalommal koszo-
rúzott pályamunka. Pest, 1868. — 6. Az 
okszerű méhészet elemei. A földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisz-
térium által pályadíjjal jutalmazott mű. 
Vácz, 1871. A szövegbe nyomott ábrák-
kal. — 7. Álattani utazási jelentések az 
1870. és 1872. évekről. Budapest, 1875. 
(Mathem. és természettud. Közlemények 
X. 12.). — 8. Egy új halfaj. Ugyanott, 
1875. Kőnyom, táblával. (Math, és termé-
szettudom. Közlem, X. 13.). — 9. Hasz-
nos és kártékony állatainkról. U. ott. 1876. 
(Házi Könyvtár 22.). — 10. Az állatok 
társadalmi viszonyairól. U. ott., 1879. 
(Természettudományi előadások 16.). — 
11. A modern zoologia szempontjai és 
czéljai. U. ott, 1883. (Értek, a term. tud. 
kör. XIII. 3.). — 12. A rovarok világa. 
U. ott, 1885. (Természettudom, előadások 

49.). — 13. Hogy bánik Kondor Gábor 
a boszorkányokkal. U. ott, 1887. (Nóták. 
Históriák. 28. Névtelenül). — 14. Pál 
gazda és a méhek. U. ott, 1887. (Nóták. 
Históriák. 40. Névtelenül). A nadályok-
ról írt anatómiai s élettani vizsgálatai-
val pályadíjat nyert. Magyarország rep-
tiliáinak monographiáját, melynek meg-
írásával a természettudom, társulat bízta 
meg, nem végezhette el, ebben halála 
megakadályozta. — Szerkesztette a Mé-
hészeti Lapokat 1880. február 16-tól 
1888. okt.-ig ; a Blätter für Bienenzuchtot 
1885-től 1888-ig Budapesten ; a Halászati 
Lapokat Ruffy Pállal Aranyos-Maróton 
1881—82-ben, azontúl Budapesten egye-
dül ; mind a három havi folyóirat volt. 

Budapesti Szemle 1874. 217. 1. — Szinnyei 
Könyvészete. — A kir. .József-műegyetem ta-
nárai és hallgatói. B u d a p e s t , 1883. 7. 1. — 
Daday Jenő, A magyar állattani irodalom 
ismertetése. Bpest, 1882., 1891. — Egyetértés 
1884. 260. , 1888. 293. s z . — Nemzet 1884. 260. , 

1888. 292. s z . — Pesti Napló 1884. 261. sz. — 
Pesti Birlap 1884. 261. s z . — Petrik K ö n y v é -
szete. — M. Könyvészet 1887—88., 1891. — 
1888 : Méhészeti Lapok 11. s z . a r c z k . , Fővárosi 
Lapok 292. , 293. s z . , Hl. Könyv-Szemle 30. 1., 
Vasárnapi Újság 723. 1. a r c z k . , Ország-Világ 

44. sz. a r c z k . — M. Akadémiai Almanach 
1889. 367. 1. — Gyógyszerészi Hetilap 1890. 2 . 
sz. — Kiszlingstein Könyvészete és gyász-
jelentés. 

Krieszhaber Simon, gyakorló orvos 
Budapesten. — Munkája; Das Gramm-
Gewicht in der Medizin. Bpest, 1876. 

M. Könyv-Szemle 1876. 253. 1. 

Krikkay Gusztáv, szegedi (Csongrádm.) 
származású. — Politikai, társadalmi s 
közgazdasági czikkeket írt a Szegedi 
Híradóba. — Munkája: Szegedi fényképek. 
Szeged, 1889. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1889. 

Krinitzky Ferencz, togymnasiumi tanár, 
szül. 1842. decz. 18. Facséton (Krassóm.); 
1868. aug. 6. miséspappá szenteltetett fel 
a csanádi püspök-megyében ; segédlelkész 
volt Török-Becsén, Uj-Aradon; 1870. okt. 
1-től a lugosi algymnasium tanára és 
hitoktató a felső leányiskolában ; 1873. 
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nov. 24. a temesvári főgymnasium tanára 
lett és 1875-től egyszersmind a szent 
Imre intézetnek, s 1880-tól pedig az egy-
házkerületi nyomdának is igazgatója. 1882. 
júl. Piskibe (Brückenau) neveztetett ki 
plébánosnak, hol jelenleg is működik. 
(1885—88-ban egyházkerületi titkár is 
volt.) — Czikke a temesvári r. kath. fő-
gymnasium Értesítőjében (1877. Tanul-
mány a classikai tudományok újra fel-
élesztése idejéből). 

Hl. Sión 1889. 636. I . — . Schematismus C s a -
nadiensis 1892. 260. 1. 

Krinner József, orvosdoktor, bártfai 
(Sárosm.) származású; a pesti egyetemen 
1838-ban nyert orvosdoktori oklevelet; 
azután szülővárosában volt gyakorló 
orvos. — Munkája: De prima neonati 
educatione physica. Dissertatio inaug. 
medica. Budae, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krisan János, városi főjegyző Pozsony-
ban. — Munkái: 1. Brevis sermo, quo 
principem dnum Franciscum Stephanum 
Lotharingiae, occasione ejusdem solennis 
introitus, ad portám Yödriczianam publico 
applausu demississime venerabatur. Die 
6. Mensis Junii 1732. Posonii. — 2. 
Publicus applausus quo eels, principem 
dnum Emericum e comitibus Esterházi, 
archi-episcopum Strigoniensem . . . qua 
transacto sacerdotii quinquagesimo ju-
bilaeo anno, secundas primitias cele-
brantem ampl. lib. regiaeque civitatis Po-
soniensis senatus perorante . . . ad portám 
S. Michaelis intime venerabatur. Die 27. 
Julii 1738. U. ott. — 3. Publicus applausus, 
quo mediante, sacratissimas caes., re-
giamque Majestates occasione earundem 
aug. adventus, senatus & communitas 
civitatis Posoniensis, aliquio modo fatae 
civitatis senatoris, et primarii notarii. . . 
ante portám Wedricziensem die 5. Maji 
anno 1751. homagiali submissione vene-
rabatur. U. ott. 

Petrik B i b l i o g r . 

Krischek Ede, főgymnasiumi tanár. 

•— Programmértekezései a nagyszebeni 
r. kath. állami gymnasium Jahres-Bericht-
jében (1856. Fluth und Ebbe), a budai 
főgymnasium Jahres-Berichtjében (1859. 
Zum astronomischen Unterrichte an 
Gymnasien.) 

Krishaber Béla, bölcseleti doktor, 
szül. 1867-ben Kulán (Bácsm.); a buda-
pesti rabbi-seminariumban és tudomány-
egyetemen végzett sémi-philologiai és 
modern nyelvészeti tanulmányokat. 1890. 
jún. nyert bölcselet-doktori oklevelet. — 
Munkája: Kimchi József élete és művei. 
Bölcsészettudori értekezés. Bpest, 1890. 

Horváth Ignácz Könyvészete 1890. és a buda-
pestiegyetem bölcseletkari jegyzőkönyvéből. 
Krishaber Mór, orvosdoktor, egyetemi 

tanár, szül. 1833-ban Kulán szegénysorsu 
szülőktől; orvosdoktorrá lett 1860-ban 
Bécsben, azután Orosházán telepedett 
le mint gyakorló orvos; később Párisba 
költözött. A franczia főváros egyik tekin-
télyes orvosa s az egyetem rendes tanára 
lett. Meghalt 1883. ápr. 10. Párisban. 
Halála előtt 8 nappal a franczia akadémia 
oda ítélte neki a Monthyon-féle 20,000 
frankos díjat, melylyel a tudomány terén 
csak kiválóbb felfedezéseket szokott jutal-
mazni. A gége orvostana sokat köszön 
K.-nak. Megható az is, hogy a ragályos 
hagymáz, melynek ő áldozatul esett, 
egész családjában dühöngött (meghalt 
K. anyja, neje, ennek anyja, a szakácsné 
és a szolga.) — Az Orosháza cz. lapnak 
munkatársa volt és 1877. jaň. 21-től 
márcz. 25-ig szerkesztette is azt Anonymus 
névvel. 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészség-
ügyi Statistikája. Bpest, 1876. 60. 1. — Va-
sárnapi Újság 1883. 16. sz. (Nekr.) és gyász-
jelentés. 
Kriskó Pál. L. Krizsko. 
Krispach József, egri egyházmegyei 

növendékpap a jelen század elején. — 
Munkái: 1. Gaudium cleri populique 
Agriensis super adventu et inauguratione 
excell., ill., ac rev. dni Francisci Xav. 
Fuchs huedum episcopi Nitriensis, nunc 
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vero archi-episcopi Agriensis . . . nomine 
junioris cleri Agriensis concinnatum. 
Agriae, 1804. (Költemény.) — 2. InCLyto 
antlstltl et YenerablLI CapItVLo szath-
MarlensI noVae InaVgVratlonls sYae 
faYsta CeLebrantlbVs soLennla, hoG 
tenVe ast eX Vera pietate op Ys fILII 
jVnlores creXerVnt. U. ott, 1805. (Köl-
temény.) — 3. Sponsae, almae dioecesis 
Szatmariensis sponsum excell., ill., ac 
rev. dnum Stephanum e 1. baronibus 
Fischer de Nagy-Szalatnya, perpetuum 
in Batskó, suum hucdum antistitem, nunc 
archiepiscopum Agriensem . . . dum ad 
capessenda novi honoribus subsellia 
discederet lugentis planctus. Anno 1807. 
U. ott. — 4. Sponsae, almae dioecesis 
Szatmariensis sponsum in applausus 
conversae vera effigies inaugurato fausus 
avitus antistiti ill. ac. rév. dno Petro 
Klobusitzky episcopo Szatmariensi . . . a 
clero juniore Szatmariensi oblatus. U. ott. 
— Nevét Kriszpachnak is írta. 

Koncz Ákos, Egr i egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 14S. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Krist József.\ bölcseleti doktor, fő-
reáliskolai tanár; 1856-ban nevezték ki 
a budai főreáliskolához rendes tanárnak ; 
1860-ban nyert bölcseletdoktori oklevelet 
és a bécsi zoologiai-botanikai társulatnak 
is tagja volt. 1861. okt. 1. áthelyezték 
a bécsi schottenfeldi reáliskolához. — 
Programmértekezései a budai II. kerületi 
főreáliskola Értesítőjében (1857. Ein Blick 
in die Entwicklungsgeschichte der Mensch-
heit, I860. Feier des hundertjährigen 
Geburtstages Schillers, Das Wirken und 
der Einfluss Schillers.) — Munkája : Über 
Zahlensysteme und deren Geschichte. 
Mathematisch-historische Studie. Ofen, 
1859. (Különnyomat a budai főreáliskola 
Értesítőjéből.) 

Jahres-Bericht der k. k. Ober-Realschule 
der kön. Hauptstadt Ofen 1856—Gl. — Szin-
nyei Könyvészete. 

Kristiány (Pius) Pál, szent Benedek-

rendi áldozópap és tanár, szül. 1801. 
febr. 28. Székesfejérvárt; 1818. okt. 15. 
lépett a rendbe; 1822. okt. 19. ünnepélyes 
fogadalmat tett. 1822 — 24. a kőszegi 
gymnasium tanára volt; onnét Pannon-
halmára ment a theologiára. 1828. aug. 
7. misés pappá szenteltetett föl. 1828—36. 
ismét Kőszegen volt tanár, 1836—46. 
Komáromban; 1846-tól tihanyi jószág-
kormányzó, hol 1863. nov. 9. meghalt. 
— Költeménye az Uraniában (1829.), a 
Religio és Nevelésben (1841. I. Rómából 
és az ismert Lauda Sión és Stabat Mater 
hymnusok sikerült fordítása.)— Munkája : 
Hála-szó, mélt. nádasdi gróf Nádasdy 
Leopold úr Komárom megye főispán yához 
és nagylelkű nejéhez Forray Julia asszony 
csillagkeresztes dámához 1839. máj. 2. 
Komárom. (Költemény.) — Levele Horváth 
Pius kegyesrendi áldozó paphoz (kelet 
n. a 40-es évek elején, gyűjteményemben). 

Scriptores Ord. S. Beiiedicti. Vindobonae, 
1881. 258. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Kristóf János, a kolozsvári tankerületi 
igazgatóság tollnoka. — Czikke a debre-
czeni kegyesrendiek főgymnasiumi Érte-
sítőjében (1878. A házi fegyelemről); a 
Beszterczebánya és Vidéke főmunkatársa). 
— Munkái: 1. A vén Rókáné. Bpest, 
1886. (Népiratok 5.) — 3. Diákélet. El-
beszélések. Beszterczebánya, 1889. — 
Szerkesztette és kiadta az Ifjúság Lapját 
1889. ápr. 1-től nov. l-ig, nyolcz számot. 

M. Könyvészet 1886. — Horváth Ignácz K ö n y -
vészete 1889. 

Kristófcsák Gyula, r. kath. plébános, 
szül. 1838. febr. 8. Budapesten; fölszen-
telték 1861. júl. 30. ; azután tanulmányi 
felügyelő volt a csanádi papnevelőben és 
a szentirás-magyarázat helyettes tanára. 
1863 - 69-ig hitszónok ós a főgymnasium 
tanára Temesvárt; 1869. buziási adminis-
trator ; azután a csanádi seminariumban 
a papnövendékek lelki atyja, theologiai 
tanár és vice-rector; 1871-től grobáczi 
(Torontálm.), 1884-től hidegkúti plébános, 
alesperes és 1886-tól szentszéki ülnök. 
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— Czikke a Munkálatokban (Pest, XXVI. 
1862. A kereszténység mint világvallás). 

M. Sion 1889. 636. 1. — Schematismus C s a -
iiadiensis 1892. 260. 1. 
Kristoffy György, néptanító, K. Görgy 

és Vozárik Zsuzsánna fia, szül. 1767. ápr. 
Nagy-Szlaboson (Gömörm.); sok nyomor-
ral küzdve, csak mások segítségével tanul-
hatott ; így jutott 1784-ben Dobsinára, hol 
a szónoklattant és a költészetet tanulta 
s a német nyelvet is elsajátította; innét 
a rozsnyói prot. iskolákhoz segédtanító-
nak hivatott meg ; itten az éneklésben és 
orgonázásban is kitüntette magát. 1788-
ban Pozsonyba ment az ev. lyceumba Bil-
nicza Pál társaságában. Tanulmányainak 
végeztével, 1790-ben a czeglédi ág. ev. 
egyházhoz levitául és nevelőül hivatott 
meg egy ottani uri házhoz ; innét Márton 
András házához Ochtinára ment nevelő-
nek. 1791-ben a gömör-panyiti egyház 
iskoláiban lett tanító, 1795. február 22. a 
szarvasi népiskolák főtanítói s ezzel kapcso-
latos ének- és orgonistái állását fogadta 
el, hol 1831-ben meghalt. — Terjedelmes 
naplót hagyott hátra, melyet Benka Gyula 
K. élet- és jellemrajzában fölhasznált; 
ezen naplóban a tanítási tervezeteknek 
gyűjteménye, írja Benka, egy kis könyv-
tár terjedelmével bír; így az 1799. taní-
tási tervezet, melyet a népiskolák és latin 
iskolák egyöntetű szabályozása végett ki-
dolgozott Klaniczay János és K. érdekes 
önálló megjegyzésekkel kisért. Itt talál-
hatni az 1791. zsinat tanügyi küldöttségé-
nek terjedelmes munkálatát is. 

Benka Gyula, Kristoffy György élet- és 
jellemrajza. (A békésvármegyei régészeti és 
művelődéstörténeti társulat Évkönyve II. 
Békés-Gyula, 1876. 1—33. 1.) 

Kristóffy József, országgyűlési kép-
viselő, szül. 1857-ben Makón (Csanádm.); 
középiskolai tanulmányait Temesvárt és 
Aradon végezte ; a jogot Bécsben és Buda-
pesten hallgatta. 1880—83-ig megyei al-
jegyző volt Csanádban,1883—86-ig minisz-
teri fogalmazó a közmunka- és közleke-
dési minisztériumban, 1886—96-ig megyei 

főjegyző Csanádban ; ez utóbbi idő alatt 
a közigazgatás terén szerzett érdemeiért 
a magyar nemességet nyerte. 1896-ban 
a nagylaki (Csanádm.) kerületben ország-
gyűlési képviselőnek választatott szabad-
elvű programmal. A vízügyi bizottság 
tagja. — Az aradi Alföld munkatársa 
volt (1876-80.) — Munkái: 1. A falu 
bolondja. Arad, 1878. (Ism. Petőfi-társa-
ság Lapja II. 10. sz.). — 2. A kisbirtoko-
sok helyzetének javításáról. Bpest, 1898. 
(Különnyomat az Országgyűlési Naplóból, 
máj. 9.). — Szerkesztette a Marost 1882. 
szept. 17-től 1883. nov. 25-ig Makón. 

Ország-Világ 1890. 51. sz. a r c z k . — Sturm 
Albert, Országgyűlési Almanach. Budapest, 
1897. 280. 1. 
Kristoífich Mihály, theologiai doktor, 

remete szent Pál-rendi szerzetes; horvát-
országi származású; miután a rendbe 
lépett, kiváló szónok lett. Meghalt 1704-
ben Lepoglaván. — Kézirat! munkái: 
Conciones in Dominicas per annum; 
Conciones in festa Beatae Mariae Virgi-
nis et Sanctorum. 

Hnranyi, M e m o r i a I I . 446. 1. — Hí. Könyv-
Szemle 1878. 35. 1. (Vincze Gábor). 

Kristolovecz János, remete szent Pál-
rendi szerzetes ; később a rend generalisa, 
VI. Károly császár tanácsosa. Meghalt 
1730-ban. — Munkái: Panegyricon Histo-
riale Domus Austriacae. Zagrabiae, 1703. 
(A lepoglavai könyvtárban). — Olaszul 
kiadta Remete szent Pál életét (Róma, 
1702.); horvátul: Kempis Tamás Krisztus 
követéséről írt munkáját (Bécs, 1710) és 
szent Márta s Magdolna életét (Bécs, 1718.). 
Ezen munkák is megvoltak a mult szá-
zad közepén a paulinusok lepoglavai zár-
dájában, Vincze G. említi őket, de eredeti 
czímüket nem adja. 

Horányi, M e m o r i a I I . 447. 1. — H. Könyv-
Szemle 1878. 35. 1. (Vincze Gábor). 

Krisz Ferencz, nyug. főrcáliskolai tanár, 
szül. 1846-ban Barcson (Somogymegye); 
1870. okt. 17-től a budapesti IV. kerületi 
községi főreáliskolában tanította a mér-
tani és mértani rajzot. Meghalt 1886. 
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nov. 5. Budapesten. — Programmérteke-
zése a budapesti IV. kerületi főreáliskola 
Értesítőjében (1875. Kifejthető felületek 
kapcsolatban a maximális és minimális 
görbékkel). — Munkái: 1 Szemléleti mér-
tan a középiskolák alsóbb osztályai szá-
mára. Bpest, 1876. Két rész. (I. Síkalak-
tan. 164 szövegábrával és 10 kőnyom, 
táblával, 3. kiadás az új tanterv szerint 
újonnan átdolgozta Kiss E. János. 3. k. 
U. ott, 1886. II. Téralaktan. 95 szöveg-
ábrával és 9 kőnyom, táb.). — 2. Ábrá-
zoló mértan a reáliskolák felső oszt. szá-
mára. Ugyanott, 1877. Három kötet. (I. 
Derékszögű vetülettan I—IV. fejezet, a 
VI. oszt számára, 19 szövegábr. és 10 
táb., II. 1. rész. Derékszögű vetülettan 
V—VII. fej., 2. és 3. rész. Arnyéktan és 
távlattan VIII—XIV. fej. a VII. és VIII. 
oszt. számára, 31 táblával). — 3. Szer-
kesztő síkmértan kapcsolatban a földmé-
rés egyszerűbb tételeivel a középiskolák 
számára. U. ott, 1878—79. Két rész. (I. 
Egyenes vonalú síkidomok. A reálisk. IV. 
oszt. sz., 38 szövegábrával és 14 táblá-
val ; II. A görbe vonalak. A reáliskolák 
V. oszt. sz., 12 táblával). — 4. Elemi 
ábrázolástan. A reál- és polgári iskolák 
alsó oszt. számára, 31 szövegábrával és 
12 táblával. U. ott, 1879. 

Felsmann Névkönyve. Bpest, 1873. 37. 1. — 
Ney Ferenci, A budapesti fővárosi IV. kerü-
leti föreáltanoda Tudósitványa. Budapest. 
1880. 108. 1. — Az Országos Középiskolai Ta-
nár-Egylet Közlönye XX. 1886—87. 271. 1. — 
Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

Kriszpach József. L. Krispach. 
Krisztinkovich Aladár, ügyvéd, K. 

József gazdatiszt és nemes Kóbis Mária 
fia, szül. 1828. szept. 15. Kis-Lángon 
(Fehérm.); a gymnasiumot Székesfejér-
várt, a jogot a pesti egyetemen végezte ; 
1849-ben népfelkelő parancsnok, 1862 
óta ügyvéd Enyingen (Veszprémm.) — 
Irt. szépirodalmi, közgazdasági s jogi 
czikkeket különböző lapokba és folyó-
iratokba. — Mint a Siószabalyozó tár-
sulat igazgatója megírta s kiadta a Sió-

szabálvozás történetét 1835-től napjainkig. 
Jelentek meg röpiratai is a Siószabályo-
zás érdekében. 

Rokona ifj . Krisztinkovich Ede szives 
közlése. 
Krisztinkovich Antal, ügyvéd, K. Antal 

uradalmi tiszttartó és nemes Csiszár 
Mária fia, szül. 1827. okt. 16. Muthon 
(Tolnám.); iskoláit Székesfejérvárt és 
Győrött végezte. 1848-ban ügyvédi ok-
levelet nyert és beállotthonvéd-huszárnak 
és Világosnál mint huszár-kapitány tette 
le a fegyvert; azután sokáig bujdosott. 
Mint gazda Somogymegyében telepedett 
le; utóbb Kaposvárt ügyvédi irodát nyitott, 
majd a megyei törvényszék ülnökévé s 
1879-ben Győrmegye főszámvevőjévé vá-
lasztották meg. 1890-ben Budapestre köl-
tözött s ügyvédi irodát nyitott, hol 1899. 
márcz. 19. meghalt. — Czikkeket írt a 
40-es években a szépirodalmi lapokba. 
— 1891. jan. 1. megalapította a Vízügyi 
és Hajózási Közlöny cz. szaklapot, melynek 
szerkesztőtulajdonosa volt. 

Budapesti Hirlap 1899. 80., 81. SZ. ( E g y 
vitéz huszárról) és fiának i f j . Kr. Edének 
szives közlése. 
Krisztinkovich Ede, idősb, ügyvéd, 

előbbinek testvéröcscse; iskoláit Székes-
fejérvárt és Győrött végezte. 1848-ban 
közügyvédi és hadbirói oklevelet nyert 
és beállott a 39. honvéd-zászlóaljba köz-
harczosnak. A komáromi capitulatio alkal-
mával mint főhadnagy tette le a fegyvert. 
1853-ban az osztrák kormány eltiltotta 
őt az ügyvédi gyakorlattól; 1858-ban 
újból ügyvédi gyakorlatra bocsáttatott 
Győrött. Az 1860. októberi diploma után 
vezérszerepet vitt Győrvármegye köz-
életében. Beutazta a külföldet, részt vett 
a genfi nemzetközi békecongressuson. A 
Bábaszabályozás megalkotásán munkál-
kodott; röpiratával élénk agitatiót fejtett 
ki s e társulatnak 1873 óta igazgatója. 
1881-ben a győrszigeti választókerület 
országgyűlési képviselőnek választotta. 
Vízjogi tervezetét az akkori földmívelés-, 
ipar- és kereskedelmi miniszter a tervbe 
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vett vízjogi törvény előkészítésének anya-
gául elfogadta s kinyomatta. — Czikkeket 
írt a bécsi M. Sajtóba (1856. 182. és 
köv. sz. Győri levelek cz. Az egyházi 
alapítványok viszonya a moratoriumhoz, 
A nem úrbéres földeken fekvő tartozások 
megváltása, A censualisták és contrac-
tualisták jogi állapota. A jobbágyi örö-
kösödésről jogi értekezéseket, majd Ma-
gyarországi ügyek cz. nevelésügyieket 
írt); írt a Családi Körbe ; a függetlenségi 
irányú politikai lapoknak munkatársa 
volt. — Munkái: Az életből. Pest, 
1871. (Social-politikai tanulmány.) — 2. 
Túldunai közép- s felvidék vizeinek sza-
bályozásáról. U. ott, 1872. — 3. A közjogi 
ellenzék programmja. U. ott, 1881. febr. 
17. (Kr. Ede elnök.) — 4. 1881—1883. 
évekből beszámol Krisztinkovich Ede. U. 
ott, 1883. — Egyik felügyelője volt a 
győri Szabad Polgárnak 1872. febr. 1-től 
aug. 25-ig ; lapvezér volt a győri Hazánk-
nál 1880. jan. 3-tól febr. 28-ig és 1882. 
ápr. 18-tól decz. 30-ig; szerkesztője és 
kiadó-tulajdonosa volt. a győri Köz-
vélemény cz. politikai lapnak 1893. ápr. 
13-tól decz. 28-ig (mely a katholikus 
érdekeket szolgálta). 

Unokaöcscsének ifj . Krisztinkovich Edé-
nek szives közlése. 

Krisztinkovich Ede, ifjabb, miniszteri 
osztálytanácsos, K. Antal 1848—1849. 
hondvéd-h uszár kapitány és daruvári Kacs-
kovics Julia fia, szül. 1859. márcz. 25. 
Kaposvárott (Somogym.); a gymnasiumot 
Győrött és Székesfejérvárt, a jogot a buda-
pesti egyetemen végezte. 1880-ban a kir. 
semmitőszéknél volt joggyakorlaton; 1882-
ben a közlekedési minisztériumhoz segéd-
fogalmazóvá, 1885-ben fogalmazóvá ne-
vezték ki. 1886-ban rábaszabályozási igaz-
gató, 1893-ban miniszteri titkár, 1895. 
osztálytanácsos, 1896-ban pedig az ezred-
éves országos kiállítás mezőgazdasági 
igazgatója. — 1875—1877-ben a Székes-
fehérvár és Vidékének rendes czikkírója ; 
1877-től Budapesten szépirodalmi tárczá-

kat és zenészeti költeményeket írt az 
Ellenőrbe ; néhány költeményt és havon-
ként tárczát a Hölgyek Lapjába, melynek 
a 80-as években is munkatársa volt; 
1879—1881-ig a Magyarország politikai 
napilap rendes munkatársa (írt tárczákat 
s főleg politikai czikkeket az igazságügyi, 
közrendészeti s közlekedési politika köré-
ből) ; 1881-től utitárczákat írt a Fővárosi 
Lapokba, a Hölgyek Lapjába és közgaz-
dasági czikkeket a Nemzetbe (1882—83.); 
közgazdasági s politikai czikkeket írt az 
Egyetértésbe, a Pesti Hírlapba s a Buda-
pesti Hírlapba ; 1893—94-ben tagja volt 
a Nemzet politikai szerkesztőségének és 
a lap közgazdasági vezérczikkeit többnyire 
ő írta. Több folyóiratba és szaklapba (a 
Jogba 1889.) sat. is írt, többet névtelenül. 
•— Munkái: 1. A Rábaszabályozás törté-
nete. Bpest, 1887. (Társulati Zsebkönyv). 
— 2. A bűn. Regény. U. ott, 1887. (Barang 
álnévvel). — 1891-ben indította meg a 
Vízügyi és Hajózási Közlöny cz. kétheti 
szaklapot, melynek főmunkatársa; ő ala-
pította Bethlen András földmívelésügyi 
miniszter megbízásából 1894-ben a négy 
nyelven megjelenő képes Néplapot 40.000 
példányban, melynek 1896 végéig szer-
kesztője volt; szerkesztette a földmívelés-
ügyi minisztérium 1893. évi működésé-
séről szóló terjedelmes jelentést és a Ma-
gyarország földmívelése cz. monographiát, 
melyet az ezredéves országos kiállítás 
alkalmából adott ki a földmívelésügyi 
miniszter. — Jegye: (K. E.). 

Vasárnapi Újság 1896 . 18 . S z . a r c z k . é s 

önéletrajzi adatok. 

Krisztinkovich Iván, jogi doktor, ügy-
véd, K. Ignácz, földbirtokos és Milecz 
Antonia fia, szül. 1860. jún. 24. Lébeny-
ben(Mosonm.); a gymnasiumot M.-Ovárott, 
Győrött és Nagyszombatban, a jogakadé-
miát Győrött végezte ; a jogi doktori és 
ügyvédi vizsgát Budapesten tette le. 1894-ig 
dunaszentpáli (Győrm.) birtokán gazdál-
kodott ; azután Budapesten ügyvédi iro-
dát nyitott. — Gazdasági-jogi czikkeket 
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írt a Gazdasági Lapokba (1894—95.). — 
Munkája: A haszonbérleti jog mai érvé-
nyében. Bpest, 1896. (Ism. M. Állam 160. 
sz. sat.). 

!». Könyvészet 1896. és rokona if j . Krisz-
tinkovich Ede szíves közlése. 

Kritsa Izidor, kir. törvényszéki igaz-
gató-telekkönyvvezető, K. Lukács keres-
kedő (kinek 17 gyermeke volt) és Zaka-
riás Rózának fia, szül. 1855. okt. 7-én 
Gyergyó-Szent-Miklóson (Csikmegye); is-
koláit végezve (betegeskedése miatt csak 
1886-ban miniszteri engedélylyel tette le 
középiskolai vizsgáit). 1878 őszén eger-
pataki Kis Károly nagyszebeni ügyvéd 
irodájába lépett be gyakornoknak, 1879. 
ápr. 28. pedig a nagyszebeni törvény-
székhez telekkönyvi gyakornoknak. 1881. 
okt. 15-én telekkönyvi szakvizsgát tett, 
1882. febr. 2-án a nagyszebeni törvény-
székhez telekkönyvi írnokká, 1887. jún. 
9. a dévai törvényszékhez segédtelek-
könyvvezetővé neveztetett ki, honnét 
1891-ben a lippai járásbírósághoz he-
lyeztetett át. Itt magán telekkönyvi tan-
folyamot állított fel, melyet 1891 —94-ig 
ő maga vezetett. 1894. máj. 25. telek-
könyvvezetővé nevezték ki s ugyanazon 
évben a telekkönyvvezetők országos egye-
sülete szakbizottsága tagjának választotta. 
Jelenleg királyi törvényszéki igazgató-
telekkönyvvezető Csik-Szeredán. — Czik-
kei a Telekkönyvi Szaklapban (1893. 
Zárószó a lippai telekkönyvi tanfolyam 
1891—92. tanévéhez); a Jogban (1894. 
Telekkönyvvezető tanfolyam felállítása 
Budapesten, 1895. Az alzálogjog érvé-
nyesítése) ; a Telekkönyvben (1896. Az 
ingatlannak részben változott, részben 
változatlan telekkönyvi állással való át-
jegyzése, 1897. A betétszerkesztési fel-
advány megfejtése). — Munkái: 1. Te-
lekkönyvi számtan, a hányadaránynak 
végtelenségig terjedő hányadállapotoknál 
is egyöntetű könnyű és gyors kiszámí-
tását eszközlő eredeti munka. Csik-Sze-
reda, 1896. — 2. Teknikai módszere és 

eszközei a nagyobb szabású telekkönyvi 
sorrendi tárgyalásoknak. U. ott, 1899. 
(Sajtó alatt). 

Radna-Lippa és Vidéke 1892. 40. s z á m . — 

M. Könyvészet 1896. — Vasárnapi Újság 1896. 

30. sz. és önéletrajzi adatok. 
Kritsa (Krics falv i ) Lukács, adószámvi-

teli szám tiszt, szül. 1853. márcz. 7.Gyergyó-
Szent-Miklóson ; előbbinek testvérbátyja; 
a katonai pályán a Ludovica académiában 
nyert kiképzést 1876-ig, mikor hadapród, 
1877. tiszthelyettes, 1878-ban pedig had-
nagy lett. A katonai pályát 1889-ben 
elhagyva, a pesti egyetemen az állam-
számviteltani vizsgát letevén, a fővárosnál 
vállalt szolgálatot az adóügyosztályban. 
Zenével is foglalkozik, főleg a hegedűt 
műveli. Néhány zeneműve is megjelent 
a Czimbalmozók folyóiratában (1892. 61., 
66., 1894. 93. sz.). Családi nevét újabban 
Kricsfalvira változtatta. — Munkái: 1. 
Milyen a magyarországi igazságszolgál-
tatás a katonai és az alsóbb polgári 
bíróságok részéről. Bpest, 1886. — 2. 
Adószámviteltan a magyar egyenes adók-
ról, j áruiékairól és számfejtéséről. Pénzügyi 
hatóságok, hivatalok, pénzintézetek, adó-
hivatalok és az adózó közönség számára. 
U. ott, 1897. (Bochkor Károly előszavával. 
Ism. Corvina 20. sz., M. Újság 172. sz. 
2 jav. kiadás. U. ott, 1898.). — Nővérei 
szintén foglalkoznak irodalommal: Kritsa 
Klára, a Pénz és Föld, úgyszintén az 
Arménia rendes munkatársa; írt még az 
Ungvári Közlönybe, Tiszántúlba. Csiki 
Lapokba s a Székelyföldbe elbeszéléseket, 
rajzokat és közgazdasági czikkeket. — 
Kritsa Róza írt a Képes Családi Lapokba 
(1894., 1898—99. elb.) a Pénz és Földbe 
(1897. közgazd. czikkek) és az említett 
vidéki lapokba. 

M. Könyvészet 1887., 1897. és önéletrajzi 
adatok. 
Kritske József, városbíró Lőcsén. — 

Munkája: Rede, welche bei Gelegenheit 
der in einer gemischten Sitzung des 
Magistrats, der Erwählten Gemeinde und 
der Bürgerschaft der k. Freistadt Leutschau 
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publicirten Artikel des Landtages, und 
zum dankbaren Andenken der dem Hause 
Habsburg vor 300 Jahren übertragenen 
Regierung des Königreichs Ungarn, von 
. . . den 3. Dez. 1827. gehalten wurde. 
Leutscbau, 1828. 

Petrik Bibl iogr . 

Krivácsy József (alsó-szalóki), nyug. 
m. kir. állam vasúti főmérnök, 1848—49. 
honvéd vártüzér főparancsnok, szül. 
1821. febr, 18. Olasziban (Szepesm.); a 
gymnasiumot Lőcsén és Miskolczon jár ta ; 
a bölcseleti tanulmányokat Kassán el-
végezve, 1838. aug. 1. a katonai pályára 
lépett a es. kir. 5. sz. tüzér-ezredbe Buda-
pesten és még azon évben az ezred-
iskolába vétetett fel. 1840. nov. bombász-
nak előléptetvén Bécsbe a bombászkarhoz 
küldetett. 1843. máj. 1. Ferdinand király 
által a nemes testőrseregbe hadnagynak 
neveztetett ki. 1848. jún. 13. a 10. honvéd-
zászlóaljhoz főhadnagynak helyeztetett 
á t ; a perlaszi csatában mint segédtiszt 
vett részt; szept. 10. a honvéd-tüzérséghez 
tették át és okt.. 6. a komáromi vár 
tüzérparancsnokságával bízatott meg; 
okt. 10. századossá léptették elő. A várat 
védelmi állapotba helyezte, 400 ágyút és 
mozsarac helyezett el a vár sánczaira s 
miután a várban a honvédtüzérség nem 
volt, ezer tüzért oktatott be a tüzérségi 
szolgálatba s ezekkel a megtámadott 
várat 1849. márcz. 7-től ápr. 18-ig védel-
mezte ; ezen idő alatt közel 10,000 bomba, 
gránát és tüzes golyó röpíttetett a várba 
s a városba; márcz. 28. őrnagygyá ne-
veztetett ki. A komáromi vár felszaba-
dulása után máj. első felében K. a Vécsey 
táborába rendeltetett az aradi és temesvári 
várak ostromlására. Az aradi vár meg-
adta magát és Temesvár ostrom alá vé-
tetett ; ekkor azonban mint futár Pestre 
küldetett a szükséges ágyúk és lőpor 
beszerzésére. Most Kossuth kormányzó 
őt a komáromi vár tüzér-főparancs-
nokává nevezte ki, mely tisztét a vár 
átadásáig (1849. szept. 30.) viselte. Az 

aug. 3. kirohanáskor Klapka őt bízta 
meg a Horváth-féle dandár vezetésével 
és az osztrák körülzárló sereg ellen a 
Duna jobbpartján sikeresen működött. 
Ezen érdemeért aug. 9. alezredessé lép-
tették elő. A vár átadása után gazda-
sággal foglalkozott; 1851. nov., miután 
a Mack-Máy-féle összeesküvésbe keve-
redett, elfogatott és Bécsbe foglyul vitetett; 
kötél általi halálra ítélték és kegyelem 
útján tíz évi várbeli sánezmunkára König-
grätzbe vitték. Kiszabadulván fogságából 
Pesten a fürész- és gyaluló malom-gyárban 
mint pénztárnok alkalmaztatott; innét 
mint fölösleges hivatalnokot 1859. tavaszán 
elbocsátották. Bécsből jött újabb parancs 
folytán, őt is, mint a ki az osztrák uralom 
ellen a népet vezetni képes, ismét fog-
ság fenyegette; ezért Dunyov István 
barátjával a Retyezáton át Romániába 
szökött, hol az első faluban, útlevél 
hiánya miatt elfogták és Tirguzilba a 
praefectushoz vitték, hol 14 napi fogság 
után, megkapván útlevelét, Konstanti-
nápolyba s onnét Olaszországba ment. 
1859. okt. 1. középolaszországi tüzér-
parancsnoknak ezredesi ranggal kinevez-
tetett és a tüzérséget három hónap alatt 
szervezte. 1860-ban ezen működéseért a 
szent Móricz- és Lázár-rend lovagjának, 
egy év múlva pedig ezen rend tisztjének 
neveztetett ki. Az amnestia után az olasz 
seregbe lépett bé és a bolognai erődíté-
seket védelmi állapotba helyezte ; innét 
1860 elején mint tüzérparancsnok a Casale 
várba s őszszel Piemontba tették át. 1862-
ben az új tüzérségi szervezet folytán a 
paviai kerület tüzér-igazgatója lett. 1863-
ban Türrel történt meghasonlása miatt nyu-
galomba lépett és a siciliai, később a 
liguriai vasútnál mint mérnök alkal-
maztatott. Hazájába visszatérve 1870. 
júl. a magyar éjszakkeleti vasúthoz mint 
szakaszmérnök neveztetett ki s jelenleg 
mint nyugdíjas főmérnök, a m. kir. állam-
vasútnál műszaki díjnokként működik. 
— Czikkei: Komárom várának feladásáról 
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1849-ben (a Függetlenségben 1880. 267. 
sz. és Hazánk VI. 1886.) — Munkája: 
Görgey és Klapka, vagy az 1848—49-ki 
önvédelmi harcz. Bpest, 1881. — Irt egy 
olasz munkát is az ottani tüzérek számára 
a várak védelméről és ostromáról. 

Közlöny 1848. 7. , 99., 137., 1849. 66. s z . — 
Komáromi Lapok 1849. 63. , 65. sz. — Szillányi, 
Komorn im J . 1849. Leipzig, 1851. —Hamary 
Dániel, Komáromi Napok 1849-ben. Pest, 
1869. — Szinnyei József, K o m á r o m 1848— 
1849-ben. Bpest, 1887. — Kiszlingstein Köny-
vészete és önéletrajzi adatok. 

Q^ Kriza János, unitárius püspök, a m. 
tudom, akadémia levelező s a Kisfaludy-
társaság rendes tagja, K. János unitárius 
lelkész és Bencze Borbála székely szülők 
fia, született 1811. jún. 28. Nagy-Ajtán 
(Miklósvárszék); 1820-ban a toroczkói 
algymnasiumba került; a felsőbb osztá-
lyokat 1825-től Székelykeresztúron 1829-
től Kolozsvárt j á r t a ; ugyanott végezte 
1833-ban a bölcseletet és tbeologiát; 
1833—35-ig akkori szokás szerint a jogot 
is hallgatta; megtanult németül, angolul 
és francziául; buzgó munkása volt a 
30-as években alakult collegiumi olvasó-
társaságnak és Szentiváni Mihálylyal meg-
indítója a kis kör Viola, később Remény 
cz. folyóiratának. 1835-ben megválasz-
tották a kolozsvári unitárius egyház 
lelkészévé ; de hittudományi képzettségé-
nek befejezése végett két évre külföldi 
egyetemekre küldetett és Berlinben főleg 
bölcseleti s hittani tanulmányait foly-
tatta, ezek mellett a nyelvészettel is elő-
szeretettel foglalkozott. 1837 nyarán 
visszatért ; azonban máj- és lép-betegsége 
miatt, csak a borszéki fürdőnek két 
hónapi használata után foglalta el papi 
hivatalát, melybe az 1840. bölöni zsinaton 
szenteltetett fel. A m. tudom, akadémia 
1841. szept. 3. levelező tagjának választotta 
(a Kisfaludy-társaságnak 1863-ban rendes 
tagja lett.) 1861 júl. 1. a tordai zsinaton 
püspöknek választatott. Meghalt 1875^ 
márcz. 26. Kolozsvárt. Az akadémiában 
1875. decz. 20. Szász Károly, a Kisfaludy-

társaságban 1878. febr. 10. Gyulai Pál 
tartott fölötte emlekbeszédet. 1882. júl. 30. 
a kolozsvári ifjúság emléktáblával jelölte 
meg születése házát Nagy-Ajtán. — 
Költeményei a kolozsvári Reményben 
(1839. eredetiek és fordítások Rückert, 
Lamartine, Hugo Viktor után és angolból, 
az emlékkönyv költői része legjavát ő 
írta, Taraczki, Vadormi, Tündefi, Ajtóvári 
álnevek alatt is, 1840—41. leginkább 
népdalok és átdolgozások Burns után.), 
az Athenaeumban (1839 — 40. költ.), a 
Nemzeti Társalkodóban (1841. Horodenski 
Konstantin, beszély, Cserkesz leány, orosz 
novella, 1844. apróságok), a Mentorban 
(I. 1842. A 12 égijegyek mértékletességet 
prédikálnak), az Akadémiai Értesítőben 
(1851—52. Egy szombatos énekes könyv 
ism.), a Szépirodalmi Lapokban (1853. 
A székely népköltészetből), az Uj M. 
Muzeumban (1853. Székely mondák Atti-
láról), a Keresztény Magvetőben (1861. 
A vándorlás tanúságos képe, Keresztelési 
Agenda, 1867. Agenda Úrvacsoraosz-
táskor, 1868. Az unitáriusok három-
százados ünnepére írt bevezető beszéd, 
Hymnus és ima, 1870. Hitrokonsági vi-
szonyaink a külfölddel, 1871. Az igazság, 
egyházi beszéd, francziából ford. A brit 
és külföldi unitárius társulat évi nagy-
gyűlése, 1872. A templom az államban, 
anyaszentegyházban s a közmívelődés 
ügyében, Mit hisznek az unitáriusok ? 
Egyházi beszéd angolból, Legyetek pró-
féták, lelkész-fölavató beszéd, 1875. A 
szent atyáktól kiszedett tanulságok, Pécsi 
Simon munkáiból közlés), a Koszorúban 
(1863. Bethlen Anna, székely ballada), a 
Részvétkönyvében (Pest, 1863. Fogarasi 
István, ó-székely ballada), a Fővárosi La-
pokban (1864. Az elhullatott gyöngy-
koszorú, ó-székely románcz, Székely nép-
dalok), a Channing Ellery Vilmos válogatott 
művei. Angolból ford. Kolozsvár, 1870. 
cz. munkában (Előszó, Channing életrajza 
Tuckermann József hittudor élete és 
jelleme felett mondott beszéd); a Figyelő-
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ben (1871. Házasító nóták), a Nyelv-
tudományi Közleményekben (X. 1872. 
Észrevételek a M. Tájszótárban megjelent 
több székely szóra), a Nyelvőrben (1874. 
Szép Isten hírével, 1875. Beállít valamit, 
Az igebeli második személyrag), a Buda-
pesti Szemlében (1881. Székely népdalok 
Kr. gyűjteményéből.) — Munkái: 1. 
Erőhatósság a keresztény vallástanító 
főtulajdona. Zsinati beszéd, melyet az 
unitáriusoknak a nemes Sepsi- és Miklós-
vár-székiegyházvidékben Bölönben össze-
sereglett zsinati közgyűlése előtt tartott 
1840. aug. 28. a papi kerületek meg-
vizsgálására kirendelt akkori elnök . . . 
Kolozsvár, 1841. — 2. Ima H.-Szent-
mártoni Gedő József koporsója mellett 
Kolozsvárit aug. 80. 1855. U. ott. — 3. 
Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény 
I. kötet.~U ott, 1863. (Balladák, dalok és 
rokonneműek 588, Tánczszók, Találós 
mesék, Népsajátságok, Népmesék 20., 
Táj szótár, Jegyzetek Néhány szó a székely 
nyelvjárásról. A munka Mikó Imre gróf 
áldozatkészségével jelent meg és a m. tu-
dom. akad. 1863-ban a Sámuel-díjjal ju-
talmazta. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
XVII. 197., 202. 1., Fester Lloyd 1863. 
43. sz., Nyelvtudom. Közlemények V. 
475. 1. Angolul a 20 népmese: Henry 
Jones és Lewis Kropf, Te Volks-Tales 
of the Magyars. London, 1889.) — 4. 
Zsinati beszéd Szent-Gericzén .. . 1865. 
U. ott. — 5. Egyházi beszéd és ima az 
abrudbányai templom felavatásakor. U. 
ott, 1865. — 6. Egyházi beszéd a veres-
pataki templom felavatásakor. U. ott, 
1866. — 7. Zsinati beszéd. Tordán 1868. 
U. ott. — 8. Magyar népköltési gyűjtemény. 
Szerk. és kiadja Arany László és Gyulai 
Pál. Bpest, 1882. (III. kötet. Székelyföldi 
gyűjtés. Gyűjtötték: Kriza János: Balladák 
s rokonneműek 29; dalok 32., a többit Or-
bán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób.) 
— 9. Kriza költeményei. Összegyűjtötte 
Kovács János. Kiadja a Kisfaludy-társaság. 
U. ott, 1894. (Ism. Budapesti Szemle 

LXXVIIL, M. Szemle 8. sz., Vasárnapi 
Újság 6. sz., Élet 556. 1., Kisfaludy-Tár-
saság évlapjai XXVIII.) — 10. A keresz-
tény vallás elemei kérdésekben és fele-
letekben. Kolozsvár, 1891. (5. kiadás.) 
— Szentiványi Mihály munkáit kiadta 
báró Kemény Zsigmonddal együtt Ko-
lozsvárt 1843.; átjavítva-kiadta a Halotti 
énekes könyvet. Levele Sebes Pálhoz 
Kolozsvár, 1834. jún. 25. (Vasárnapi 
Újság 1876. 2. sz.); Kovács Istvánhoz 
és másokkoz írt leveleiből kivonatokat 
közöltek Jakab Elek és Szász Károly a 
K. fölött tartott emlékbeszédükben. — 
Kriza-Codex, 1532-ből, 16-rétű kis liártya-
codex, meglehetős ügyesen rajzolt és 
csinosan festett kezdőbetűkkel és czifrá-
zatokkal. Az első lap kivételével egy kéz 
írása, Garay Pál dömés szerzetesé, ki 
az utolsó lapon olvasható följegyzés 
szerint 1532-ben írta. Tartalma: imád-
ságok. Nevét Kriza Jánostól veszi, mert 
az ő eszközlésére jutott az akadémiai 
könyvtár birtokába. Kiadva és röviden 
ismertetve Volf Györgytől a Nyelvemlék-
tár II. k. 1874. Colofonjának hasonmása 
látható Beöthy Zsolt Képes irodalom-
története I. köt. — Szerkesztette a Remény 
cz. zsebkönyvet (az unitárius itjuság em-
lített kézirataiból) 1839-ben; — alapította 
és szerkesztette Jakab Elek és Nagy Lajos 
közreműködésével a Keresztény Magvetőt 
1861—62-ben Kolozsvárt. — Arczképe 
névaláírással, kőnyomat Ilasketől a m. 
kir. államnyomdából (a Keresztény Mag-
vető 1878. évf.); ezután készült fény-
nyomat a Kriza-Albumban (1892.) 

Jelenkor. Encyclopaedia. Pest, 1858. 32. 1. 
— Danielik, M. Í r ó k I I . 168. 1. — Kisfaludy-
Társaság Évlapjai. U j F . I I . 1863. 59. 1. — M. 
Akadémiai Értesítő. 1867. 160., 1875. 9., 129. 1. 
— Keresztény Magvető 1875. 129., 402. , 1878. 
65. 1. arczk. (Jakab Elek). — Szász Károly, 
Emlékbeszéd Kriza János felett. Bpest, 1876. 
(Értekezések a nyelv- es széptud. köréből 
V . 5.) — 1878 : Kelet 38. , 39. sz. , Ellenőr 77. . 
79. sz. , Fővárosi Lapok 36. , 37. sz. ( G y u l a i 
Pál, K. emlékezete). — 1882: Ellenőr 383. 
sz. , Budapesti Hirlap 209. sz., Egyetertés 208. 
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sz. — Gyulai Pál Emlékbeszédek. Bpest, 1879. 
— Petrik Bibliogr.— Kriza-Album. Bpest. 1892. 
arczk. (Szerk. és kiadta Kovács János. Jakab 
Elek, Emlékbeszéd, Krizáról: Gyulai Pál, 
Ferenczi Zoltán, Köváry László, Hajós János 
sat.). — Beöthy Zsolt, Magyar nemzeti iroda-
lomtörténet ismertetése II. és Képes Iroda-
lomtörténete II. — iII. Könyvészet 1894. — M. 
Szemle 1894. 14. s z . — Zolnai Gyula, N y e l v -
emlékeink. Bpest, 1894. 36. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona XI. 66.1. (Négyesy László) . — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára. Mezö-Túr, 
1897. 1. és gyászjelentés. 

Krizbai Dezső Eléli. L. Dezső. 
Krizbai István, erdélyi származású. 

1703-ban a frankfurti egyetem hallgatója 
volt. —Munkája: Dissertatio Theologica, 
De Theologia & Religione. Qvam Favente 
Divina Gratia, In Alma Viadrina. Prae-
side Dn Bartholdo Holtzfusz, . . . Praecep-
tore ac Fautore suo aetatem colendo, In 
Auditorio Majori, D. XXX. Április, A. 0 . 
R. M.DCCIII. Piacidé ventilandam propo-
nit . . Francofurti ad Viadrum. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. r. 

Krizbai {Dezső) Mihály és Miklós. L. 
Dezső. 

Križko. L. Krizsko. 
Krizsán Bertalan, premontrei rendi 

kanonok, predméri (Trencsénm.) szárma-
zású ; 1817-ben a nagyváradi papnevelő 
igazgatója; tanár volt 1818. a gramma-
tikai, 1821-től a humaniórák I. osztályá-
ban Lőcsén ; 1825. hitszónok ; 1827—30. 
gymnasiumi tanár Kassán. Meghalt 1834. 
márcz. 17. 43 éves korában. — Munkája : 
Elegia honoribus ill., rev. ac amplissimi 
dni Aloysii Richter, canon. ord. praem. 
praelati, dum ritu solemni inauguraretur, 
a r. archi-gymnasio Cassov. oblata. Cas-
soviae, 1830. 

Schematismus ord. praemonstratensis de 
castro Jászó. Cassoviae, 1891. 146., 176. 1. 
Krizsán János. — Czikke a Tudom. 

Gyűjteményben (1819. IX. Verőcze hely-
ségének históriai, topographiai, statiszti-
kai leirása). 

Krizsán János, seminariumi tanár. 
Meghalt 1893. okt. 21. Nagy-Szebenben. 
— A hazafias rumének igazi mintaképe 

s egyike volt a legtevékenyebb tanférfiak-
nak, a ki a magyar nyelv terjesztése 
körül igaz érdemeket szerzett. — Rumén 
nyelven magyar grammatikája és rumén-
magvar kézi szótára, melyeket Putnoky 
Miklós gymnasiumi igazgatóval együtt írt, 
hézagpótló munkák. 

91. Hirlap 1893. 297. SZ. 

Krizsán Mihály, ág. ev. lelkész Tabon 
(Somogym.). — Munkája: Egyházi beszéd, 
melyet 1863. jún. 29. d. u. 2 és 3 óra 
közt kiütött, s mind a csak mult évben 
épített új iskolát, mind ezen kívül 35 
telkes polgár házat felemésztett s ugyan 
annyi családot nyomorú ínségre juttatott 
tűzveszély után a tótkéri fiókegyház tem-
plomában 1863. júl. 26. mondott. (Tiszta 
jövedelme a tótkéri elégett iskola felépí-
tésére van szánva). Pest, 1863. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Krizsán Mihály, a Ranolder-intézet 
igazgatója, szül. 1843. szept, 30. Livinán 
(Nyitram.); a bölcseletet 1862-től Nagy-
szombatban, a theologiát 1864-től Bécs-
ben végezte. 1868. aug. 2. fölszenteltetett. 
Segédlelkész volt Tótmegveren és 1869-
től 26 évig Budapest-Józsefvárosban, egy-
úttal a ferenczvárosi irgalmas nővérek 
elemi s előkészítő tanítóképző iskoláinak 
hitoktatója. 1893. pápai t. kamarás, 1894-
ben Budapest bizottsági tagja. 1895. júl. 
óta a központi papnevelőben Budapesten 
aligazgató; később pedig a Ranolder-inté-
zet igazgatója lett. — Czikkeket írt a M. 
Államba, a Religióba (1863. I. Beteg 
gyermekek provisiójáról), a M. Sionba 
(1887. Szent Ignácz lelki gyakorlatainak 
irodalma, könyvism., 1889. könyism.). — 
Munkája : Paulai szent Vineze élete. Wer-
fer után. Bpest, 1886. 

Zelliger Alajos, Egyházi í rók Csarnoka, 
N a g y s z o m b a t , 1893. 273. 1. — P a l a s Nagy Lexi-
kona X I . 69. 1. — Sziklay János, N e g y v e n é v 
a katholiczismus történetéből. Bpest. 1899. 
116., 151. 1. — M. Állam 1899. 184. Sz. 

Krizsko "Bohusláv Cyrill Method, bá-
nyász, K. Pál levéltárnok és Marcsek 
Mária fia, szül. 1864. márcz. 24. Körmöcz-
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bányán ; az ottani főreáliskolát végezte s 
a selmeczbányai bányász-akadémián fe-
jezte be tanulmányait, a Berlin melletti 
Charlottenburgban pedig az elektrotech-
nikai tanfolyamot hallgatta ; azután három 
évig mint bányászgyakornok és később 
mint bányaművezető Körmöczbányán mű-
ködött ; innét 1890-ben Arczárba (Macze-
donia) hivatott meg bányamérnöknek, 
hol mint az ottani antimon- és arzén-
bányák igazgatója 1894-ig működött. Az 
ekkor kitört bolgár felkelés indította őt 
ez ország elhagyására s Erdélybe költö-
zött, a hol jelenleg is működik. — Czik-
kei a Bányászati és Kohászati Lapokban 
(1884. Az őslénytan új múzeuma, a blat-
niczai erdőségben fekvő Mazsárna-barlang 
átkutatásáról), a Narodnie Novinyben 
(Maczedoniai levelek), a párisi L'echo des 
mines et de la Mettallurgieben (1894. 
Mines ďarsenic de Boždan). 

Édes a tyjának Krizskó Pálnak szives köz-
lése. 

Krizsko Drahutína Zelmira, előbbinek 
testvérhúga, szül. 1867. ápr. 7. Körmöcz-
bányán, hol a polgári leányiskolát végezte, 
olvasmánynyal egészítvén ki tanulmányait. 
1896 óta Kardos Sándor neje. — Beszélye 
a Slovenské Pohladyban (1892. és könyv-
ism. 1893.); a Dennica cz. női lapban 
(1899. Zkúšenosti z Olomuca, Olmüczi 
tapasztalatok); kisebb czikkei a Narodnie 
Novinyben jelentek meg. 

Édes atyjának K. Pálnak szives közlése. 

Krizsko Jaromir Vitazosláv, gépész-
mérnök, K. Pál legfiatalibb fia, szül. 
1873. ápr. 2. Körmöczbányán; a helybeli 
főreáliskola elvégeztével, a bécsi mű-
egyetembe lépett, hol 1896 végéig foly-
tatta tanulmányait ; azután mint gépész-
mérnök a budapesti villamos vasút 
építésénél kezdte pályáját. — Három 
utazását írta le a Narodnie Novinyban 
(1893—96. Listy z Makedonie, Do Benátok 
és Do Nemecku cz.) 

Atyjának Krizskó Pálnak szives közlése. 

Krizsko Milutin Zelisláv, bánya-

igazgató, előbbinek testvérbátyja, szül. 
1871. márcz. 30. Körmöczbányán; ugyanott 
látogatta a főreáliskolát; azután a buda-
pesti kereskedelmi akadémián fejezte be 
tanulmányait; mint egy éves önkéntes 
szolgált a katonaságnál. Jelenleg a nafta-
bányák igazgatója Galicziában. — Humo-
risztikus munkájá t : Osudná nauštívenka 
cz. közölte a Národnie Noviny (1888.) 

Atyjának Krizskó Pálnak szives közlése. 

Krizsko Pál, városi levéltárnok, K. 
"Sámuel takácsmester és Palus Julia fia, 
szül. 1841. máj. 30-án Beszterczebányán. 
Iskoláztatásának kezdete 1848-ra esvén, 
mikor a tanítás nagyobrészt szünetelt, atyja 
otthon tanította, de szegény ember lévén, 
kénytelen volt fiát mesterségre fogni s maga 
mellé vette; 1854. őszén legénynek 
avatták ; azonban okt. 5. ismét iskolába 
ment és miután németül nem tudott, a 
reáliskola II. osztályába vették fel. Az 
1855—1856. tanév végével az alreális-
kola algymnasiummá változott át, minek 
folytán a latin és görög nyelv végett a 
III. osztályt két évig kellett látogatnia; 
1860. márcz. 18-ig folytatta ott tanul-
mányait. 1859. decz. a körmöczbányai 
ágostai evangélikus egyház megválasz-
totta őt tanítójának és orgonistájának 
és 1860. márcz. oda költözött és ház-
vétel által azon városhoz végleg kö-
tötte magát. 1866. január 1. megalapí-
totta a polgári olvasó-kört, melynek 
aligazgatója s jegyzője, később igazgatója 
lett. Az 1870. aug. végével megszűnt a 
körmöczbányai ev. elemi iskola s ennek 
következtében a felekezetnélküli elemi 
iskolához ment át tanítónak. 1872. ápr. 
12. Goldbrunner Sándor, Körmöcz és 
Selmeczbánya akkori főispánja kinevezte 
Körmöczbánya város levéltárnokává, mely 
hivatalában, az 1877. jún. 21-től 1889. 
júl. 22-ig időköz kivételével, midőn fő-
számvevő volt, mai napig működik. Ezen 
hivatala mellett 1870—80-ban egyházi, 
1874—97-ig tűzoltói pénztárnok és 1880 
—1890-ig a károlyaknai bányatársulat 



319 Krizsko 320 

igazgatója volt. — Tót népmeséket írt a 
Slovenské povesti. Rozsnyó, 1858. cz. 
gyűjteménybe. Költeményt írt a selmecz-
bányai Sokolba (1860.); ezután a tör-
ténelemre s különösen a palaeographiára 
adta magát; főleg a körmöczbányai levél-
tár szolgáltatta munkáihoz az anyagot; 
ugyancsak a Sokolban jelentek meg tör-
téneti czikkei (1861—66), a Pestbudínske 
Vedomosti (1861—69. tudósítások és leve-
lezések) ; továbbá az Evang. Cirkevné Listy 
(1865., 1894.), a Letopis Matice Slovenskej 
(1865—69), a Beseda (1863—66), a bécsi 
Zukunft (1866. levelezések), a Pamatnik 
Zrínskeho. Bécs, 1866. cz. emlékkönyv, 
Narodine Noviny (1871 óta), Slovenské 
Pohlady (1881—82., 1884— 85., 1892-99.) 
és Vlast a Svet (1888), a Cirkevné Listy 
(1894—97, 1899), a Jan Kollár cz. bécsi 
emlékkönyv (1893), Dom a Škola (1894 
—1897), Sborník Slovenskej Musealnej 
Spoločnosti (1896—99), Slovenské Listy 
(1899), Amerikánske Slovenské Noviny 
(Pittsburg, 1899) cz. tót folyóiratokban ; 
a Századokban (1876. Egy magyar ver-
secske 1505-ből, 1877. Az 1563. koroná-
zási ünnepély, Neczpáli László a körmöczi 
levéltár tükrében, 1879. Pestis és éhhalál 
Körmöczbányán 1710-ben, 1885. Kör-
möczbánya birtokának keletkezése és fej-
lődése, 1894. Bethlen király Körmöcz-
bányán) ; a Magyar Gazdaságtörténelmi 
Szemlében (1898. Vilhelmovics Sztaniszló). 
A Pallas Nagy Lexikonának is munka-
társa (Körmöczbánya, Zólyommegye tör-
ténete). — Munkái: 1. Krivoprisaznik. 
Buda, 1865. (A hamis eskü). — 2. A 
körmöczi régi kamara és grófjai. Buda-
pest, 1880. (Értekezések a történettudo-
mány köréből VIII. 10.). — 3. Jahresbericht 
des . . . Directors der Carlsschachter Ge-
werkschaft in Kremnitz über die technische 
und administrative Leitung der gewerk-
schaftlichen Etablissements im J. 1882. 
Turócz-Szent-Márton, 1882. — 4. A 
körmöczbányai vártemplom helyreállí-
tásának története. Bpest, 1887. (Németül. 

U. ott, 1897.). — 5. A körmöczbányai róm. 
kath. egyházközség története. I. korszak 
1317-1520. U. ott, 1887. (Németül. U. 
ott, 1887.). — 6. Cesta do Seămohradska. 
Turócz-Szent-Márton, 1888. (Utazás Er-
délyben). — 7. Melanchton Fülöp levele, 
melyet 1553. okt. 12. Körmöczbánya sz. 
kir. városához intézett, felfedezte és közli. 
U. ott, 1897. Egy hasonmással. (A Luther-
társaság kiadványai XXVII. Ugyanott 
németül és tótul is). — 8. Úprava, ako 
treba sbierať a zapisovať miestne názvy. 
Turócz-Szent-Márton, 1897. (Útmutatás 
mikép gyűjtendők és jegyzendők fel a 
helynevek.) — Kéziratban : Pismo a jeho 
výgvin (Az irás és fejlődése) 1870. ; Ge-
schichte der Stadt Kremnitz zur Zeit des 
Franz Rákoczischen Freiheitskampfes 
1874. ; Chepelischer Process gegen die 
Stadt Kremnit z wegen Čremošno und zwei 
Altstübner 1876. ; Geschichte der Hajer 
Herrschaft 1887. ; Geschichte des Stubner 
Bades 1889. ; Geschichte der Herrschaft 
Mútna 1890.; Geschichtliche Skizzen über 
die Entwicklung des Kremnitzer Bergrech-
tes 1890.; Odrodilec (A renegát) 1894. ; 
A körmöczbányai iskolák története 1370 
—1674-ig 1896.; Körmöczbánya nemze-
tiségi viszonyai 1896.; Középkori nemze-
tiségi viszonyok a tótság területén 1897.; 
Tatár 1899.; Komjáthy Izrael, a hajdani 
jósló; Slovenské škosltví v Uchŕích (Tót 
iskolák Magyarországon); Ruháé (A ká-
romló) ; Divne cesty božie v lundskom 
živote (Az Isten csodálatos utjai az ember 
életében); Tresty bozie (Isten büntetései); 
Vina a pokánie 1899. — Levelei Pesty 
Frigyeshez a magyar n. múzeumban : 
Körmöczbánya 1877. jan. 31., febr. 27., 
márcz. 18., ápr. 2., 20., 24., máj. 2., 11., 
24., július 29., okt. 11., decz. 3., 1878. 
márcz. 18., ápr. 15., 1879. nov. 17., 1880. 
jan. 2., 1889. márcz. 29. (Németül). Ál-
neve és jegyei: Trihransky, O-f-K., A, 
***> (a+b)2 , (Pester Lloyd, Wanderer, Zu-
kunft, Pestbudínske Vedomosty, Narodnie 
Noviny és Sokol cz. lapokban 1861—76-ig). 

10. tv sajtó aid adatott 1899. szept. 30. 
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Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona. 
Pótlékkötet és önéletrajzi adatok. 

Krmann Dániel, ág. ev. superintendens, 
K. Dániel ág. ev. lelkész és Maszniczius 
Anna fia, szül. 1663. aug. 28. Missénben 
(Trencsénm.), hova anyja a turólukai vi-
dékre beütött törökök elől menekült. Ta-
nulmányait Szobotiston,Illaván, Trencsén-
ben, Divék-Ujfaluban, majd a boroszlói 
gymnasiumban végezte, hol körülbelül 
négy évig tanult. 1681. őszén a lipcsei, 
1682. nyarán a vittenbergai egyetem 
hallgatója lett. 1683. őszén hazájába 
visszatérve, kevés ideig illavai tanító 
volt, de innét vallása miatt elűzetett. 
Félévi bujdosás után 1684. végén mosóczi 
iskolaigazgató, 1687. jún. 18. turólukai 
lelkész, tehát atyja utóda lett. Innen 1688. 
őszén elűzetett, de a haditanács által 
decz. 18. kiállított védlevéllel visszatért 
és családját Trencsénből visszahozatta. 
1690. őszén a miavai egyházba költözött. 
1699. ápr. 17-én Miksith János, a csej-
tei uradalom kincstári provisora, a ki 
évek óta ellensége volt, elfogatta és 
Gsejte várába záratta őt. Rövid idei fogság 
után sikerült menekülnie. Ismét külföldre 
ment és Lausitzben, Drezdában és Vitten-
bergában tartózkodott, 1701 végén vissza-
tért hazájába s eleinte újból Miaván mű-
ködött, míg 1704-ben már zsolnai lelkész 
volt. 1706. tavaszán a bittsei egyház-
kerületnek s a bajmócziból fenmaradt 
egyházaknak superintendenséül válasz-
tatott; még azon év jún. 16. tartott egy 
általános gyűlést, 1707. febr. 16. Rajeczen 
és szept. 17. Zsolnán kettőt. Az 1707. 
ápr. a rózsahegyi zsinaton, mely e két 
kerületet a bittsei név alatt végleg egye-
sítette, egyike volt a legjelentékenyebb 
szereplőknek. A zsinat megbízásából az 
eperjesi főiskola s általában a magyar prot. 
egyház érdekében Podhorszky Sámuel 
birtokossal együtt 1708. máj. 14. követségbe 
indult a svéd királyhoz. Sok viszontagság 
után nem teljes sikerrel ugyan, de mégis 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar Irők VII. 

némi eredménynyel 1709. szept. 5. érkez-
tek haza Munkácsra. Zsolnai egyházából 
1711-ben a kath. földesúr Erdődy György 
gróf kiűzette, mire ismét Miavára vonult. 
Ellenségei hamis ürügyek alatt 1729. 
végén a pozsonyi börtönbe juttatták, 
melyben egy évnél tovább sinlődött, míg 
pöre 1731. jan. 8. folyamatba került. 
Élethossziglan tartó börtönre ítélték és 
fogsága az által sulyosbíttatott, hogy he-
tenkint háromszor víz és kenyér mellett' 
kellett maradnia. Hiában vetette közbe 
magát érdekében Frigyes Vilmos porosz 
király is, 1740. szept, 17. történt haláláig 
nem szabadult ki. Temetése az esztergomi 
érsek költségén és Berényi Zsigmond 
pécsi püspök jelenlétében ment véghez 
(miután K. állítólag haldokló perczében 
hitét elhagyta volna); tetemei Pozsony-
ban a szent Mártonról nevezett székes-
egyházban helyeztettek el. (Siriratát la-
tin versekben előre megírta börtönében, 
melyet levél kíséretében megküldött ba-
rátjának Bel Mátyásnak; ezt később 
életírói közölték). — Munkái: 1. Dis-
putatio Theologica, Qua Verám Ortho 
doxae Ministrorum Vocationis Conside-
rationem In Inclyta ad Albim Acade 
mia sub Praesidio Víri Summe Reverendi, 
. . . Dn. Johannis Deutschmann, . . . Facul-
tatisque suae h. t. Decani . . . publicae 
Eruditorum disquisitioni sistit Autor & 
Respondens Daniel Kermannus Trench. 
Hung. SS. Theol. & Philos. Stud . . . 
M. D. C. LXXIII. Die . . . Octobris . . . 
Wittebergae. — 2. Novoroční dar poetický 
kedyž p. Joh. Baltazsň>Jíécdy pražský, 
nyni dráždouský mésténin mydláŕ . . . 
památku obojího jména sobé pripomínal. 
U. ott, 1700. (Újévi ajándék Baltazar 
János nevenapjára.) — 3. Laetitiam, 
quam Argo ex Spectabiiis . . . Domini 
Stephani Petrőczy . . . Cum Aureae Liber-
tatis Vellere, Felicissimo desideratissimo-
que ad portum patrium appulsu, omnibus 
ingenuis patriae filiis attulit Anno Dlffl-
CILLIMo Domin: 22. Trin. Solnensium 

11 
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Suorum Nomine, interpretări conabatur 
steril is, ofíiciosa tarnen Musa, Danielis 
Kermanni . . . Solnae (1704. Egy lapra 
nyomtatva). — 4. In Nomine Jesu! 
Knjha Xjwota, To gest Reč z Zgewenj 
S. Jana Kap: 3. v. 5. w. Pohŕebnjm 
Kazanj, Nad Yrozenym Wybornym A 
Vcenym Panem, Janem Dádanem . . . U. 
ott (1704. Az élet könyve, halotti beszéd 
Dadan János fölött). — 5. In Nomine 
Jesu, Actus Inaugurations Vexillorum, 
to gest, Posvvecowanj Zastaw, když, Per-
lllustris . . . Dominus, D. Urbanus Gzelder 
Geho. Oswjcenosti Knjžecý Pana . . . 
Rákóczy Ferencza. . . gednehoRegymentu 
Oberster . . . Osm znomenite ozdobených 
nowých Zástaw do Chrámu Mestského 
Žilinského pŕiiiesti dal, w pfjtomnosti 
welikého Shromaždenj, Léta Páne M. 
DCCV1I. dne 8. Martii, w temž Chrámé 
včjnené, . . . U. ott. (Nyolcz zászló fel-
szenteltetése, melyeket Czelder Orbán, 
II. Rákóczy Ferencz ezredese a zsolnai 
templomba vitetett.) — 6. Nucleus omnium 
precandi formularum M. Caspari Neu-
mannii, auctus p. 1). Krmann. U. ott, 
1707. — 7. Acta et conclusiones con-
ventus seu synodi Solnensis, Szepes-
Yarallyiensis et. nuper nostrae Rosen-
bergensis U. ott, 1707. (Saját tudósítása 
szerint útrajzának egy helyén.) — 8. 
Anti-Dubnieay. Man-hu ? Co jest. to za 
mame skrytau, kt.erau Dubnicay, pleban 
teplanský, na svétlv vydal. Hely n. 1718. 
(Anti-Dubnicay, Man-hu ? Micsoda el-
rejtett manna az, melyet Dubniczay, teplai 
plébános adott ki?) — 9. Bibli. Halle, 
1722. (Tót Szentírás, melynek szerkesz-
tésénél Bél Mátyás is részt vett.) — 10, 
Agenda ecclesiastica slavonica, t. j. práce 
cirkewni. . . Hely n., 1734. (Kinvomatását 
Ambrózy György szorgalmazta.) — 11. 
Dvoji Katechismus - ueeni kfestanského. 
Hely n., 1738. (A keresztény tan kettős 
kátéja.) — 12. Régi gyász cz. kiadta ifj. 
Jeszenszky Károly K. hattyúdalát, melyet 
kevéssel halála előtt írt. Békés-Csaba, 

1890. (1200 magyar és 2000 tót példány-
ban.) — 13. Nábožné arie. Besztercze-
bánva, év n. (Ájtatos énekek.) — 14. 
Funebris oratio in f'unere . . . Martini 
Tarnóczy superintendentisin arce Blatnica 
mortui. (így említi Klein, Nachrichten 
II. 317.) — 15. Krmann Dániel superin-
tendens 1708—1709-ki oroszországi út-
jánakleírása. (Latinnapló.) Közlik Mencsik 
Ferdinand és Kluch János. Bpest, 1894. 
(Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar 
Történelmi Emlékek II. Osztály 33. kötet: 
Magyar történeti évkönyvek és naplók 
II. k. 423—594. 1. Kézirata a bécsi cs. 
k. udvari könyvtárban. K. I). életrajzával.) 
— Üdvözlő verseket í r t : Exoptatus e 
Caligniosâ Papalis Coecitatis Regióne . . . 
Wittenbergae, 1683. cz. munkába ; előszót 
a Klejch kanczionáléjához, melynek szer-
kesztésében K. különben is nagyban 
részt vett. Egy elegiai ének, melyet Micha-
lovia a Svétlonošban és Tablíc is ki-
nyomatott. Hat énekkel járult a Tarnovsky 
Cytharájához. — Kéziratai : Rudimenta 
grammaticae slavonicae . . . in gratiam 
Slovaciorum, concinnata (mely a Vitten-
bergai egyetem magyar könyvtárából e 
század elején Haliéba került, 4r. 18 lap); 
História ecclesiastica (Rotarides szerint 
egy pontosan szerkesztett terjedelmes 
mű, ívrét, 418 lap, a két kézirat másolata 
a m. n. múzeum kézirattárában); számos 
levél és körlevél, jegyzékek s kivonatok 
(Vittenbergában és a bécsi cs. k. udvari 
könyvtárban.) A pozsonyi evang. lyceumi 
könyvtárban megvan : K. emlékkönyve, 
melynek lapjai közt néhány Németország-
ban számkivetésben élő magyar paptól 
is vannak följegyzések és más emlék-
könyvből kivett és ebbe beragasztott 
lapok, így : Melanchthontól, Majortól, Sel-
neckertől sat. — Nevét. Kermannak is 
írta. 

Horányi, Memor i a I I . 336. 1. — Klein, N a c h -
r ichtenen. 299. 1. — Barthnlomaeides, Memo-
riae Ungarorum 187. 1. — Schaffarik Ge-
schichte d. slav. Sprache u. Literatur 390. 1. 
— Fabó, Monumenta Evang. aug. conf. in 
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Hungaria Historica, Pest, lSfil—1873. Négy 
k ö t e t . — M. Tudom. Értekező 1862. J . 252. 1. 
— Szeberényi Lajos, K. D. az ev. egyház egyik 
vértanuja a mult századból. Pest, 1878. (Fabó, 
R a j z o k . . . ) — Prot. Képes Naptár 1868. 19. 1 
— Haan, Cithara Sanctorum Pest, 1873. 62. 1. 
— Korouhev na Sionu 1878. 13. Sz. — Harmatit 
Károly, A pozsonyi evang. lyceumi könyv-
tár régi nyomtatványainak és kéziratgyüj-
teményének ismertetése. Pozsony, 1879. — 
Szubá Károly, Régi M. Könyvtár II. 604-, 605., 
€29. 1. — Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1890. 41. 
1891. 21. SZ. — Zsilinszky Mihály, K . D . é l e t t . 
Bpest, 1991. (Prot. Szemle). — Markusovszku 
Sámuel, A pozsonyi ág. hitv. evang. lýceum 
története. Pozsony, 1896. 145. 1. — Zoványi 
Jenő, T h e o l o g i a i K ö n y v t á r I I . 298. 1. — Szabo-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 2. rész 
258. 1. 

Krmann János, ág. ev. lelkész, előbbi-
nek nagyatyja, K. Tamás privigyei (Nyit-
ram.) polgár és Fábri Charitas fia ; tanult 
szülőhelyén, Körmöczbányán, Zsolnán 5 
évig, Privigyén, Tarczalon, Miskolczon. 
Kassán, ismét Zsolnán, végre 1610. okt. 
25-től a vittenbergai egyetemen ; hazájába 
visszatérve 1618. rector volt Privigyén, 
1615. O-Zólyomban, honnét Bitsére ment 
conrectornak. 1618. február 8. papnak or-
dináltatott; végre Drietomába (Trencsén-
megye) ment. hol atyját követte papi 
hivatalában, ugyanott mint senior meg-
halt 1646. jún. 7. Előre megjövendölte 
halála napját és temetésére rövid latin 
gyászverset is írt, melyet Klein közöl 
(Nachrichten II. 299. 1.) — Munkája: 
Pcirtitionum Theologicarum Disputatio 
XXI. De Pontificiorum Sacramentis Com-
mentitiis. In Inclutâ & Florentissima 
Academia Wittebergensi proposita Prae-
side M. Jacobo Martini . . . Respondente 
. . . Wittebergae, M.DC.XI. 

Klein. Nachrichten II. 296., 300. 1. — Bar-
tholom» ei d es, Memoriae Ungarorum 114. 1. — 
Szabó- He lie br an t. Régi M. Könyvtár III. 1 rész 
327. 1. 

Krmann János, ág. ev. lelkész Krasz-
kón (Gömörm.), előbb tanító Klenóczon 
(Hontm.). Tót és latin czikkeket közölt 
a Solennia anniversari a bibliothecae Kis-
Honthanae evangelicorum a. c. publicae 

. . . celebrata in Also-Szkálnok cz. év-
könyvekben (VIII. 1817., X. 1819., XI. 1820.. 
XVII. 1826. Series seniorum senioratus 
Kis-Honthani evang. aug. conf., XVIII. 
1826. Series communium patronorum. 
seu inspectorum senioralium senioratus 
Kis-Honthensis evang., XX. 1829.) — 
Munkái: 1. Kraticsky Wýtach z geografie 
uherske zemé . . . Lőcse, 1802. (Magyar-
ország rövid földrajza versben. Ism. 
Annalen der Literatur u. Kunst 1804. 
120. 1.) — 2. Wýtach ze statystiky, práva, 
a ze geografie uherské . . . U. ott, 1803. 
(KivonatMagyarország statisztikája-, joga-
és földrajzából versben. Ism. Annalen 
1804. 120. 1.) 

Bartholomaeides, Comitatus Gömöriensis 
Notitia 419. lap. — Schaffarik, Geschichte der 
slavicheii Sprache u. Literatur 397. 1. — Pet-
rik Bibliogr. 

Krman Máté, iskolamester Miaván 
(Nyitram.). — Üdvözlő anagrammot írt 
Kleych Venczel Cancionaléjába (1727.). 

Korouhev na S ionu 1880. 6. Sz. 

Krób Pál, kir. tanfelügyelő, szül. 1826. 
decz. 11. Uj-Verbászon (Bácsm.), hol 
atyja ev. ref. tanító volt, a helybeli ág. 
ev. négy osztályú gymnasiumban tanult, 
honnét a halasi iskolába s innen a kecs-
keméti főiskolába ment a két bölcseleti 
osztály hallgatására. Tanulmányainak be-
fejezése után 1845-ben atyja mellett 
segédtanító volt. 1847-ben szülőföldén 
rendes tanító lett a német ev. ref. isko-
lánál. Innét 1853 őszén a nagy-harsányi 
(Baranyam.) ref. magyar iskola tanítója 
lett, hol egyszersmind orgonista volt. 
1871. decz. 7. Zalamegyébe másod-, 1876. 
szept. 18. első tanfelügyelővé neveztetett 
ki." Meghalt 1884. jún. 27. Zalaegerszegen. 
— Több időszaki és tanügyi czikket írt. 
— Munkája : U j testáment om magya-
rázata. Kézikönyvül helv. hitv. néptanítók 
számára. Németből ford. Pest, 1869. 

Néptanítók Lapja 1871. 834., 1880. 16. 1. — 
Vasárnapi Újság 1884. 27. s z . ( N e k r . ) — Petrik 
Könyvészete. — Uj V. Athenás 245. lap és 
gyászjelentés. 

11* 
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Krobót János, bölcseleti doktor, apát-
kanonok, volt egyetemi tanár, szül. 1770. 
szept. 4. Selmeczen; a gymnasiumot 
szülőhelyén, a bölcseletet Pozsonyban 
végezte. 1790-ben a nvitrai papnevelőbe 
lépett. 1794. ápr. felvette az egyházi rend 
szentségét és 1796. okt. 31-ig püspöki 
titkár volt ; azután a természet- és 
mennyiségtant adta elő a nyitrai pap-
nevelőben ; 1801. decz. 19-től 1808. okt. 
31-ig a pozsonyi akadémián a természet-
tan tanára volt; (az 1807—1808. tanévben 
a logica és metaphysica tanárát is he-
lyettesítette). 1808. okt. 31. Károly Ambrus 
főherczeg és primáš a pesti központi 
papnevelő aligazgatójává nevezte ki. 1816 
—1825-ig a pesti egyetemen a magasb 
nevelési tudományt tanította; 1817-ben 
a bölcseleti kar dékánja, 1826—27-ben 
egyetemi rector és a bölcseleti tudo-
mányok igazgatója volt. A király ugyan-
azon év okt. 31. arany érdem-éremmel 
tüntette ki. 1825. nyitrai kanonok, 1827. 
márcz. 2. Bold. Szűzről czímzett almádi 
apát, 1830. királyi tanácsos lett. Meghalt 
mint őrkanonok 1833. okt. 31. Nyitrán 
— Munkái: 1. Tentamen publicum e 
physica et oeconomia rurali e praelectio-
nibus . . . in reg. academia Posoniensi 
mense Augusto 1807. — 2. Oratio anni-
versaria die 47 instaurationis regiae 
scient. universitatis Ilungaricae seu 25 
Junii 1827. in palatio maiore eiusdem 
regiae universitatis dicta Budae. — 
Dissertatio de antiquioris Hungáriáé 
scholis et academiis quae interciderunt; 
statu item scholarum ac studiorum a Mo-
hachiana clade usque erectam Tyrnaviae 
universitatem adjubilearem solemnitatem 
instauratae a. 1780. scientiarum universit. 
hungaricae, nunc Pesthini florentis con-
cinnata. U. ott, 1830. — Kézirati mun-
kája az egyetemi könyvtárban : Scientia 
educationis, quam e scriptis Joan. Krobót 
. . . descripsit Franciscus Tomsics . . . 1815 
—1816. Két kötet 8-rét 409 1. és 151 §. 
Levelei Horvát Istvánhoz am. n. múzeum-

ban. Pest, 1825. máj. 7. (latin) és 1826. 
ápr. 22. (magyar.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1827. I I . 36 . Sz . , 
1833. I I . 33. SZ. — Jelenkor 1833. 96. SZ. (Nekr . ) 
— Status praesens regiae literarum univer-
sitatis Ungaricae. Budae, 1830. 28. 1. — Pauler 
Tivadar, Egyetemünk rectorai éscancellárjai . 
Pest, 1856. 20. 1. —• Szinnyei Könyvészete. — 
Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
életéből. Bpest, 1884. 156.1. — Petrik Bibliogr. 
I . 538 . , I I . 511. 1. — Vagner József, A d a l é -
kok a nyitrai székes-káptalan történetéhez. 
Nyitra, 1896. 345. 1. 

Krocsák Gr. Emil, földbirtokos, szül. 
1836. nov. 13. a theresienhofi pusztán 
(Stokau gróf napagedeli uradalma Morva-
országban), hol atyja gazdatiszt volt ; 
tanult Olmützben. Kremsierben és Brünn-
ben; 1853—58-ig gazdasági segédtiszt volt 
a gróf Kinsky Dominik Namieschti bir-
tokán, hol a mezőgazdaságon kívül a 
szesz, sör, téglagyári, a mű- és fürész-
malmi üzemeket tanulmányozta. 1858. 
decz. hazánkba jött, hogy az itteni gaz-
dasági viszonyokkal megismerkedjék és 
előbb Békés-Gvulán, majd Pálffy István 
gróf vöröskői uradalmában tartózkodott. 
1860—67-ig Lekisch Antal zárni (Hunyad-
megye) birtokán tiszttartó volt ; megta-
nult magyarul és ruménul. 1868-ban át-
vette a Lónyay János nagy-lónyai bir-
tokának kezelését; ezen birtokrész leg-
vadabb és mocsaras vidékét használ-
hatóvá tette. 1872-től rövid ideig a Deutsch 
J. és G. fokurai birtokát kezelte ; innét 
Almásy Pál matheovicsi (Bácsm.) birto-
kán foglalt el tiszttartói állást; a birtok 
bérbeadása után, 1876-tól Lónyay Albert 
somi uradalmán és somi birtokán mű-
ködött mint igazgató. Ez időben, kartár-
sainak támogatásával megalakította a gaz-' 
datisztek és erdészek segélyegyletét, mely 
1880. febr. Lónyay Menyhért gróf elnök-
lete alatt tartotta alakuló közgyűlését; 
ezen egyesületnek 1882-ben ügyvezetője 
letí. 1891-ben a gazdatiszti congressus 
létrehozatala után, lemondott tisztéről és 
az 1892-ben alakult nyugdíj-egyesület 
ügyeit végezte. 1880 elején Kemény Gá-
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•bor báró földmívelésügyi miniszter meg-
bízásából, egy franczia borkereskedővel 
beutazta Magyarország bortermő vidékeit. 
Később birtokbecslési ügyekben a pesti 
magyar kereskedelmi banktól, az osztrák 
szab. földhitelintézettől, a magyar orszá-
gos központi takarékpénztártól és a bécsi 
központi földhitelintézettől kapott meg-
bízásokat 1884-ig, midőn egyedül a ma-
gyar kereskedelmi banknál tartotta meg 
birtokbecslői állását 1898-ig; ezenkívül 
a Stephan! Lajos füleki birtokát igazgatói 
minőségben kezelte. Időközben résztvett 
mint szakértő a Batthyány herczegi ura-
dalmak leltározási bizottságában, néhány 
kisajátítási és tagosítási ügyben. A föld-
mívelési minisztérium megbizásából a 
gazdasági egyesület által rendezett kiál-
lításokon és versenyeken, mint rendező 
ós juri tag; az 1885. kiállításon mint 
csoport-biztos működött közre, mely al-
kalomból ő felsége elismerését fejezte ki. 
1898-ban visszavonult puszta-boglyasaljai 
(Nógrádm,) birtokára gazdálkodni. — 
Czíkkeket írt 1867—85-ig a Pester Lloyd 
melléklapjába, a Wochenblatt für Land-
und Forstwirthebe, a Gazdasági Lapokba, 
a Magyar Földbe, a Földmívelési Érde-
keinkbe ; az Erdélyi Gazdának is mun-
katársa volt. — Munkája : Az 1891. máj. 
6., 7., 8-án Budapesten tartandó magyar 
gazdatiszti congressus előkészítése érdeké-
ben tett intézkedések, a lapokban megjelent 
közlemények, vidéki értekezletekről felvett 
jegyzőkönyvek és . . . indítványok soro-
zata, Naplója. A rendező bizottság meg-
bízásából összeállította. Bpest, 1891—92. 
Két kötet. — Jegyei: E. G. K. és E. K—k. 

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

Kroller Miksa, szent Benedekrendi 
perjel és levéltárnok, szül. 1849. ápr. 14. 
Pécsett (Baranyam.); a gymnasium nyolcz 
osztálya után elvégezte a paedagogiai s 
theologiai négy éves tanfolyamot. 1867. 
szept. 8. lépett a rendbe s 1874. júl. 30. 
felszenteltetett. Egy évig Pannonhalmán 

mint hitszónok működött; 1875. ápr. 28. 
tanári vizsgát tett a classica philologiából. 
A pannonhalmi főapát 1875-ben az esz-
tergomi főgymnasiumhoz nevezte ki tanár-
nak ; innét a kőszegi gvmnasiumhoz he-
lyezte át. 1894-ben főmonostori perjel, 
a pannonhalmi levéltár őre, szentszéki 
tanácsos, a rend pénztárnoka s a szent 
Vinczéről nevezett irgalmas nénék győr-
szent-mártoni társházának igazgatója lett. 
— Programmértekezése a kőszegi gymna-
sium Értesítőjében (1888. Az olvasás és 
írás tanításáról.) 

A pannonhalmi stent-Benedek-rend Névtára 
1888. és 1894. 

Kromholz János L. Krumholtz. 
Kromholcz Keresztéig L. Krumliolz. 
Kromholz Mihály, Jézus-társasági ál-

dozópap és hitszónok, szül. 1672. szept. 
7. Zsámbokréten (Turóczm.); 22 éves 
korában lépett a rendbe s több helyt 
volt tót hitszónok, így 1730-ban Ungvárt. 
1731. Kolozsvárt, 1733—34. Eperjesen 
és 1736-tól Lőcsén, hol 1739. febr. 23. 
meghalt. — Munkái: 1. Priklad ziwota 
dobrého a smrti dobrég . . . w . . . panj 
Katerjne Okolicsány . . . Pána Pongracz 
Andrássá. Nagyszombat. (A jó élet és 
jó halál példája, Pongrácz Andrásné 
felett tartott gyászbeszéd a besztercze-
bányai tót templomban 1719. július 
31.) — 2. Coneio polemica in civici 
magistratus instauratione Szakolczae. U. 
ott, 1724. (Stoeger ezen munkának czímét, 
mely valószínű, hogy tót nyelven jelent 
meg, így adja.) — 3. Epigrammatum 
Liber unus. Cassoviae, 1735. — Stoeger 
még két munkáját említi, szintén hiányos 
czímmel: Carminum libri quibus dolores 
suos describit eosque levare studuit és 
Triplex nomen Christiani, Catholici, Fra-
tris, Unguarini auditoribus suis in strenam 
oblatum. Ungvár. (Magyarul és németül.) 

Catalogus Societatis Jesu 1730—40. — Stoeger, 
Scriptores 198. 1. (Krumbholznak irja). — 
Petrik Bibliogr. (Nevét Kromlócznak is irja.) 

Krommer Ferencz. L. Krammer. 
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Krommer János, r. kath. plébános, 
szül. 1780-ban Privigyén (Nyitram.). 1831-
től plébános volt Bábaszéken (Zólyomm.), 
hol 1843. szept. 11.meghalt. Zólyommegye 
táblabírája is volt, — Munkája : Conside-
ration's de ecclesia romano-catholica et 
ei oppositis protestanticis. Neosolii, 1837. 
(2. kiadása. U. ott, 1839. Ezen kiadás a 
más vallásbeliek elleni türelmetlensége 
miatt a kormánytól lefoglaltatott. Választ 
írt erre Zsaskovits, Museum veritatis 
christianae. Lipsiae, 1844. cz.) 

Schematismus N e o s o l i e n s i s 1844. — Schema-
tismus Historicus dioecesisNeosoliensis 1876. 
Neosolii 178. 1. — Petrik Bibliogr. 

Kromp S. S., magán-tanító Pozsony-
ban. — Munkája: Das Frohlocken der 
Kinder Pres'sburgs über ihren geliebten 
König Leopold II. bey seiner erfreulichen 
Krönung in einem Gespräch von einigen 
derselben feyerlich bezeiget, und auf 
wiederholtes Verlangen für alle Kinder, 
die ihren König lieben, zum Neujahrs-
präsent dem Druck überlassen. Von 
ihrem Privatlehrer . . . Pressburg, 1790. 

Ballagi Géza, A p o l i t i k a i i r o d a l o m M a g y a r -
országon 1825-ig. Bpest. 1888. 44".. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Krompaszky Ignácz. L. Kardos Ignácz. 
Krompecher Otto, okleveles gyógy-

szerész. — Munkája: Növényi élelmi 
szerek vastartalma. Tudori értekezés. A 
kir. magyartudom, egyetem orvosi karához 
benyújtotta. Bpest, 1897. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Krompecher Ödön, orvosdoktor, a II. 
kórboncztani tanszék második segéde a 
budapesti egyetemen ; 1894-ben Budapes-
ten nyert orvosdoktori oklevelet. — Mun-
kái : 1. A kórboncztan alapvonalai At-
laszszal Schmitson által természet után 
készített rajzaival. Irta dr. Bollinger O. 
egyetemi tanár. 52 táblán 63 szines rajz-
ial és 17 ábrával. Bpest, 1898. Két kötet. 
(Ford. Minich Károly és Kelen Bélával). 
— 2. TJjabb adatok a plasmasejtek taná-
hoz. U. ott, 1899. — 3. A heredaganatok-

ról, főleg a here-endotheliomákról. IL 
ott, 1899. 

H ó gyes Endre E m l é k k ö n y v e . B p e s t , 1896. 
414. 1. — Pesti Alfred, M a g y a r o r s z á g O r v o -
sainak Évkönyve. Budapest, 1899. 153. 1. — 
Corvina 1899. 18. Sz. 

Krompecher Sándor, orvosdoktor, fel-
kai (Szepesm.) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medico-pharmacol. de 
arsenico. Pestini, 1840. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Kron Ágost, joghallgató a pesti egye-
temen. —1 Munkája: Assertiones ex uni-
verso jure et scientiis politicis. Pestini, 
1829. 

Petrik B i b l i o g r . 

Kron Frigyes, orvosdoktor, pesti szár-
mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica de mitritide. Vindobonae, 1826. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Kronberg Tódor, német színész Buda-
pesten. — Munkája : Theater-Almanach 
der vereinigten deutschen Theater Pest-
Ofen. Als Neujahrsgabe . . . dargebracht 
für Pesth, 1854. (Freiwahl József és Sarto-
rius Frigyes társaságában.) 

Petrik B i b l i o g r . I I I . 629. 1. 

Kroneberg György Frigyes, mezei 
gazda Pereden (Pozsonym.) — Munkája: 
Praktischer Unterricht vom Kleebaue 
und dem Gewinnen des Kleesaamens 
auf Erfahrung des . . . gegründet im Jahre 
1797. in deutscher Sprache herausgegeben. 
Pressburg. (Tótul Moysissovičtól. Ism. 
Annalen. Wien, 1805.) 

Kronecker József, jogi doktor, ügyvéd, 
szül. 1839-ben, tanulmányait Szombat-
helyt (Vasm) és Pesten az egyetemen 
végezte. Szombathely városának 14 évig 
volt ügyésze, az iskolaszéknek alakulása 
óta (1869) tagja s 1890 óta elnöke. Jelen-
leg a szombathelyi takarékpénztár jog-
tanácsosa, a nemesi pénztár ügyésze; 
városi képviselő s megyebizottsági tag; 
a torna-egvletnek egyik megalapítója, 23 
évig elnöke, 1893 óta pedig tiszteletbeli 
elnöke. — Munkája: Emlékkönyv. A 
szombathelyi torna-egylet 25 éves fenn-



333 Krones—Kropf 33-4 

állásának ünneplése alkalmából. Szom-
bathely, 1883. 

Magyarország és a Nagyvilág 1898. 9 . , 11. 1. 
arczk. és a budapesti in. n. múzeumi könyv-
tár példányáról. 
Krones Ferencz, march landi lovag, 

osztrák történetíró, a m, tudom, akadémia 
kültagja, szül. 1835. nov. 19. Ungarisch-
Ostrauban (Morvaország); Bécsben vé-
gezte tanulmányait és 1857-ben a kassai 
jogakadémiához került mint az osztrák 
történet tanára, hol 1862-ig működött és 
ezekben az években nemcsak a kassai 
és felsőmagyarországi levéltárakban ku-
tatott, hanem el is sajátította a magyar 
nyelvet, minek később irodalmi munkálko-
dásában hasznát látta. 1862-ben Gráczba 
nevezték ki a gymnasiumhoz, 1865. pedig 
az egyetemhez került mint az osztrák 
történet rendes tanára. A. m. tudom, 
akadémia 1892. máj. 5. választotta kül-
tagjának. — Munkái közül említendők: 
1. Umrisse des Geschichtslebens der 
deutsch-österr. Ländergruppe vom X. bis 
XVI. Jahrhundert. Innsbruck, 1863. — 
2. Zur ältesten Geschichte von Kaschau. 
Wien, 186-4. — 3. Die österreichischen, 
böhmischen und ungarischen Länder 1437 
—1526. U. ott, 1864. — 4. Zur Geschichte 
Ungarns im Zeitalter Franz Rákóczy's 
II. U. ott, 1870. (Archiv für oesterr. 
Geschichte 42., 43. kötet. Ism. Századok 
1870. 574., 1871. 158. 1.) — 5. Ungarn 
unter Maria Theresia u. Joseph. Graz, 
1870. — 6. Handbuch der Geschichte 
Oesterreichs. Wien, 1876—78. Öt kötet. 
(E nagy munka nyomán készült aztán 
a tanárjelöltek igényeihez alkalmazott 
Grundriss der Österr. Gesch. U. ott, 
1881—83., mely különösen bibliographiai 
tekintetben becses munka). 

Pallas Nagy Lexikona X I . 74. 1. ( M a n g o l d 

L a j o s ) . 

Kronperger Antal, r. kath. lelkész és 
tábori pap, szül. 1796. ápr. 14. Veszprém-
ben ; középiskoláit ugyanott, Keszthelyen. 
Pécsett és Győrött végezte. 1816-ban 
pappá lett A^eszprémben, 1819. szept. 2. 

miséspappá szenteltetett fel, mire több 
helyt volt káplán, míg 1829. plébános 
lett Lepsényben és 1832-ben tábori pap 
a Milanóban fekvő gr. Radeczky 5. sz. 
huszár-ezrednél. Nyolcz évig nyilvánosan 
tanította a Milanóban szállásoló összes 
es. kir. tisztikart a magyar nyelvre; a 
tábori lelkészségben több hasznos javítást 
eszközöltetett. Szabad idejét az olasz, 
franczia s angol nyelv tanulmányozására 
s külföldi tudományos utazásokra hasz-
nálta. 1842-ben hazajővén, nyugalomba 
vonult. Az olasz, franczia s angol nyelvek 
magántanítója lett, egyszersmind a magyar 
és franczia nyelv tanára az akkori ipar-
egyletnél. A Gyülde cz. kormánypárti 
casinonak igazgatója volt. 1851-ben a 
cs. kormány ideigl. könyvvizsgálónak 
nevezte ki. Meghalt 1859. nov. 1. Pesten. 
— A Religio és nevelés munkatársa volt 
1844—1848-ban. — Munkája: Reine 
Grundlehre der ungarischen Sprache nach 
einer ganz neuen leicht fasslichen, franzö-
sisch-englischen Sprachmethode verfasst 
und vorzüglich zum Selbstunterricht einge-
richtet. Mit 5 Tabellen. Pest, 1841. — 
Kéziratban : Beszéd a halál emlékezetéről 
1820. 4-rét 20 tap (a budapesti egyetem 
könyvtára miscellaneái közt 17. sz. a.) 
— Szerkesztette a Der katholische Christ 
cz. lapot (kiadta a Szent István-társulat) 
1855. nov. 29-től 1859. nov. l-ig Pesten. 

Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . 287. 1. — 
Schematismus W e s z p r i m i e n s i s 1859. — Petrik 
Bibliogr. 

Kropí József, főreáliskola]' tanár, szül. 
1856. aug. 30. Csányon (Zalam.); gvm-
nasiumi tanulmányait Szombathelyt fe-
jezte be ; Bécsben mint a Pazmaneum 
növendéke theologiát tanult, de később 
a papi pályát elhagyva a budapesti 
egyetem bölcseleti karán folytatta főiskolai 
tanulmányait, melyeknek bevégzése után 
1880-ban a történelemből és földrajzból 
tanári oklevelet nyert, mire nevelői állást 
fogadott el egy dunántúli főúri családnál. 
Az 1886—87. tanévben Sopronban a 
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Lähne-féle magán - középiskolánál volt 
tanár. Az 1887—88. tanévben a selmecz-
bányai ág. ev. lyceumnál működött mint 
a kegyesrend részéről alkalmazott, ki-
segítő t aná r ; innét 1888. szept. 8. a 
vallás- és közoktatási minisztérium a 
temesvári állami főreáliskolához nevezte 
ki helyettes tanárnak. Meghalt 1888. decz. 
21. Temesvárt. (Gyógyíthatatlan gyomor-
baja miatt pisztolylyal vetett véget életé-
nek.) — Programmértekezései a Lähne-féle 
intézet Értesítőjében (lb87. A jellem-
fejlesztésről), a selmeczbányai ág. hitv. 
ev. lýceum Értesítőjében (1888. A pálya-
választásról) ; czikke a Régészeti és tör-
téneti Értesítőben (Temesvár, 1888. Lippa 
a hódoltság alatt.) 

Délm agyar országi Közlöny 1888« 295. SZ. — 
A temesvári magyar kir. állami főreáliskola 
Értesítője 1889. (Doroghi Ignácz). 

Kropf Lajos, mérnök, szül. 1852. aug. 
18 Pesten, hol hat gymnasiumi osztályt 
végzett; a VII. és VIII. osztályt Eszter-
gomban járta, mire 1860-tól a budai 
József-műegyetemet látogatta. 1873. nov. 
mérnök-hadnagy lett. Az ez évi krachot 
követő pangás miatt otthon nem találván 
alkalmazást, külföldre ment és 1876-ban 
mint mérnök Angolországban telepedett 
le; előbb négy évig egyik nagyobb vasút-
társulatnál volt alkalmazva. 1881 óta mint 
magánmérnök Londonban él. Sokat uta-
zott Európa különféle államaiban. — 
Első irodalmi kísérlete a pesti kegyes-
rendi gymnasium Évkönyvében (1867) 
jelent meg ; azóta sokat írt magyar, német, 
franczia, angol lapokba és folyóiratokba; 
néhány czikke névtelenül jelent meg a 
Fővárosi Lapokban (a 70-es évek elején); 
írt a 80-as évek elején az Ellenőrbe, a 
Budapesti Hírlapba és más magyar la-
pokba ; mérnöki czikkei többnyire név-
telenül jelentek meg a M. Gazdasági 
Mérnökben, a londoni Engineer, Engi-
neering és az English Mechanicban; 
történelmi, földrajzi, régészeti s nyelv-
történeti czikkei a magyar folyóiratokon 

kívül a londoni Notes and Queries, 
Yorkshire Post, American Historical Re-
view, English Mechanic, Royal Asiatic 
Soc. Journal, Academy, Hull and East 
Riding Portfolio, Eastern Morning News. 
Hull Daily Mail, English Historical Review. 
Folk-Lore Journal cz. folyóiratokban. — 
Czikkei a pesti kegyesrendű főgymnasium 
önképző egyletének Évkönyvébeu (1867, 
A levegő pora, Jaeger nyomán); a Fővá-
rosi Lapokban (a 70-es évek elején); az 
Egyetértésben (1885.351. sz. Witti Ferencz 
magyar utazó, 1888.83.sz.Gr.Benyovszkv 
Móricz halálának igaz története), a M. 
Nyelvőrben (1886. Két internacionális 
magyar szó: Huszár, Kocsi, 1896. Csákány, 
Fardagály és krinolin); a Századokban 
(1887. Mária magyar királynénak, II. 
Lajos nejének arczképe 1520-ból, 1887. 
Anna magyar királynénak 1. Ferdinand 
nejének arczképei, Clarimundus császár 
krónikája 1520, egy állítólag magyartól 
fordított munka, 1887. Maximilianus 
Transylvanus életéhez, Kik voltak az 
angol-szász herczegek Szent-István király 
udvaránál és mi lett belőlök ? Reper-
tórium a külföldi történeti irodalomból. 
1889. Budai Parmenius István, 1890. 
Maximilianus Transylvanus életéhez, 1894. 
Az 1396. nikápolvi csata színhelye, Gróf 
Benyovszky Móricz, Jehan de Vavrin 
krónikájából, 1895. Hurmuzaki művei, 
1896. Pásthói Rátholdi Lőrincz zarán-
doklásáról, 1898. Egy incidens Temes-
várott 1551-ben, A magyar gályarabok 
történetéhez, Adalék Kálmán győri püspök 
életéhez és könyvismertetések); a Turul-
ban (1888. Captain John Smith); a 
Történelmi Tárban (1889. Basirius Izsák 
életrajzához, 1891. Adalék az 1532. török 
portyázás történetéhez, 1894. A Buda-
vára 1686. ostrománál jelen volt angol 
önkéntesek); a M. Könyv-Szemlében(1887. 
Néhány adat a magyar bibliographiához 
Deschams földrajzi szótáráról, 1888. Ca-
lepinus egy 1588. kiadása, 1895. Maxi-
milianus Transylvanus, 1896. A British 
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Museum Corvin-kódexe, 1897. Bihisti tö-
rök krónikája. 1898. Adalék Szabó Ká-
roly Régi M. Könyvtárához, Egy érdekes 
könyvbejegyzés); a Hadtörténeti Közle-
ményekben (1895—1896. A török idő-
számításról, Castaldo Erdélyben, Nagy-
várad capitulatiója 1692-ben, Básta emlék-
érmekről, Egervár eleste és a keresztesi 
csata); az Archaeol. Értesítőben (1897. 
Balbinus tudósítása a régi kún-írás állító-
lagos maradványairól); a Budapesti Szem-
lében (1893. A magyar nyelvtörténeti 
szótár ügyében és könyvismertetések, 
1899. Angol könyvtárak); az Erdélyi 
Muzeumban (1898. A lipcsei rumén semi-
nar ium); írt még az Egyetemes Philol. 
Közlönybe, a Hunyadmegyei történelmi 
és régészeti Közlönybe, a Természettu-
dományi Közlönybe s a Gazdasági Mér-
nökbe. — Munkái: 1. Memoires of 
my exil. London, 1881. (Kossuth Lajos 
emlékiratai I. kötetének fordítása Jausz 
Ferenczczel együtt.) — 2. II. Rákóczy 
György felelete az Innocentia Transylva-
niae-ra, írta dr. Basire Izsák. Kiadta . . . 
Bpest, 1888. (Különnyomat a Történelmi 
Tárból.) — 3. The Folk-tales of the 
Magyars. U. ott, 1889. (53 magyar nép-
mese fordítása jegyzetekkel.) — 4. Az 
aversai gyilkosság. Kolozsvár, 1896. (Kü-
lönnyomat az Erdélyi Muzeumból.) 

M. Könyv-Szemle 1894. 295., 1895- 170. 1., 
1897. 326., 413. I. — P a l l a s Nagy Lexikona X I . 
77. 1. (Mangold Lajos) és önéletrajzi adatok. 

Kropf Sámuel, ág. ev. tanító Sopron-
ban 1813-tól 1835-ig, mely év június 22. 
meghalt ugyanott. — Munkái: 1. Am 
Grabe des Samuel Druglányi, Schüler 
der Rede- und Dichtkunst von seinem 
Freunde, den 1. April 1812. Oedenburg. 
— 2. Prolog zur hohen Vermählungsfeyer 
des . . . Freyherrn von Mecséry, und des 
. . . Fräuleins Theresia Freynn v. Szirmai 
Temesvár, (1812.) — 3. Die Gelegenheit, 
da Demoiselle Therese Fischer Erste 
Sängerinn der k. k. Hoftheater zu Wien 
die neuerbaute k. städtische Bühne zu 

Pest in Metastasio's und Mozart's Oper: 
Die Grossmuth des Titus als Vitellio 
betrat. Ofen, 1812. — 4. Morgen-, Abend-, 
Beicht-, und Kommunion-Gebethe, mit 
auserlesenen Mess- und andern Kirchen-
Gesängen. Ofen, 1812. (Uj kiadás, 1831.) 
— 5. Rundgesang für treue Bewohner 
der Österreich. Monarchie am Geburts-
feste ihres erhabensten Kaisers. Gesungen 
von der F. Kübler'schen Schauspieler-
Gesellschaft in dem städtischen Theater zu 
Oedenburg den 12. Februar 1816. Oeden-
burg, 1816. — 6. Gebet u. Liederbuch 
für Stadt und Landschulen. U. ott, 1832. 

Tudom. Tár 1832. 204. 1. (Toldy Bibliogr.) 
— Petrik Bib l iogr . — Goedeke, G r u n d r i s s 1899. 
127. 1. és Fleischhacker M. Fridolin szives 
közlése. 
Kröpfen János Ferencz Lipót, es. 

pénzverő- és bánya-felügyelő Erdélyben 
1710-től 1722-ig és egy ideig ideiglenes 
kamarai igazgató ugyanott. — Munkája: 
Bergmännisch Traktätlein, wie man 
Frühlingszeit neue Bergwerk suchen und 
Kluft und Gänge ausgehen könne. Her-
mannstadt, 1710. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 314. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Kropil János, nyug. elemi iskola-ta-
nitó, született 1835. nov. 11. Rataiban 
(Morvaország), hol atyja és nagyatyja is 
tanító volt ; tanult Kremniczen, a tanító-
képzőt Olmützben végezte ; Bistriczen 
(Hostein mellett) négy évig volt segéd-
tanító. 1859-ben meghívták Pozsonyba a 
virágvölgyi népiskolához segédtanítónak, 
a hol a siketnémákat is oktatta. Ábéczés 
könyvével és számoló-gépével részt vett 
a bécsi világkiállításon ; mindkét tárgyá-
ért számos elismerő levelet és oklevelet 
kapott, így az országos közoktatási ta-
nácstól, sőt Angolországból is. A 90-es 
évek elején buzgólkodott a meredek írás-
mód meghonosítása ügyében. Jelenleg 
nyugalomban él Pozsonyban. — Mun-
kái: 1. Fibel nach der Taktschreib-Lese-
Methode für kath. Volksschulen. Press-
burg, 1872. (2. kiadás 1873., 3. k. 1875., 
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6. jav. k. 1885., 7. jav. k. 1889., javított 
képes kiadás 1890. U. ott.) — 2. Anlei-
tung zur Taktschreib-Lese-Fibel. U. ott, 
1872. Egy táblával. 

Der Katholik 1873. j ú l . 31. — Pressburyer 
Tagblatt 1873. j ú n i u s 11. — Horváth Ignácz 
K ö n y v é s z e t e 1885. — Pressburger Zeitung 1891. 
decz. 23. szám és a Pressburger Tagblatt 
szerkesztőségének szives közlése. 

Kropp Vilmos, korvett-kapitány, 1897-
ben a tengerészeti tár (Arsenal) egyik 
igazgatójaPolában. —Munkája: Materiali 
per la geografia íisica e per la navigazione 
del mar rosso con quattro piani di porto 
e dodici tabelle meteorologiche versione 
italiana dall edizione originale tedesca. 
Fiume, 1872. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Militär-Schematis-
mus. Wien, 1879. 

j • 

Krotký József, apát-kanonok, szül. 1821. 
nov. 19. Esztergomban; gymnasiumi tanul-
mányait itt és mint az Emericanum nö-
vendéke Pozsonyban, a bölcseletet 1838-tól 
Nagyszombatban, a theologiát 1840-től 
Bécsben végezte. 1844—45-ben Esztergom-
ban hitoktató volt az elemi iskolákban. 
1845. jún. 30. szenteltetett fel. Segéd-
lelkész volt Doroghon, 1846-tól Budán, 
1847. Pest-Terézvárosban és ismét Budán; 
itt 1849-ben átélte a vár ostromát. 1850-
ben pozsonyi gymnasiumi hittanár és aka-
démiai hitszónok lett, 1854. júl. 2. pap-
nevelőintézeti lelkiigazgató Pesten, 1860. 
máj. 1. maria-nostrai, 1869. aug. 16. 
érsekújvári plébános lett ; 1876. jún. 5. 
esztergomi tiszteletbeli, majd valóságos 
kanonok és főszékesegyházi plébános, 
1882. decz. 23. szent Margitnak Béláról 
nevezett apátja. Szentszéki vizsgáló és 
Érsekújvár városa díszpolgára is volt. 
Meghalt 1893. ápr. 4. Esztergomban. — 
Munkája: Csodalátvány Karácsony éjjelén, 
avagy a keresztény vándorlása az igazi 
üdvösség czéljához. A német eredetinek 
negyedik kiadását fordította. Pest, 1868. 
— Szerkesztette a Der katholische Christ 
cz. lapot, mely a jó és olcsó könyveket 
terjesztő társulat kiadásában hetenként. 

jelent meg, 1848-ban Nogall Jánossal 
Budán, 1854. szept. 28-tól 1855. nóv. 
22-ig egyedül Pesten. 

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka 273. 
1. — M. Állam 1893. 77. sz. — Némethy, l.udo-
vicus, Series Parochorum 719. 1. és gyász-
jelentés. 

KroyherIgnácz, orvosdoktor, gyakorló-
orvos Pozsonyban. — Munkája: Be-
handlung des Scharlachfiebers, welche 
den Folgekrankheiten dieses Ausschlages 
sicher verbeugt, oder die bereits einge-
tretenen heilt und die Dauer der Krank-
heit um die Hälfte abkürzt. Leipzig, 1834. 

Bugát és Flór, M a g y a r o r s z á g i O r v o s r e n d 
Névsora 1840-ben. Pest 79. 1. (Neve hibásan 
Kroyernek irva). — Szinnyei könyvészete. 

Kröczer Ágoston, gyógyszerész, szül. 
1814. Ungvárt, hol atyja K. István erdő-
mester volt; Pesten nyert gyógyszerészi ok-
levelet és 1849-ben Tokajban (Zemplénm.) 
telepedett le mint gyógyszerész. Az 50-es 
évek elején mint politikai fogoly Kassán 
szenvedett, Meghalt 1870.jan. Í .Tokajban. 
— Czikkei a Gazdasági Lapokban (1851. 
(Hogyan lehet élőfáinkat a hernyóktól leg-
biztosabban megmenteni ?); a M. orvosok 
és Természetvizsgálók Munkálataiban (XI. 
1866. A tokaji szőlőkezelésről, XIY. 1870. 
A hernyó pusztításáról.) — Munkája : 
Figyelmeztetnek a szülök, lelkészek sat. 
a «giliszta-csokoládéra». Debreczen, 1862. 
és 1863. (Németül. U. ott, 1862. és 1863.). 

Szinnyei Könyvészete -és fiának Kröczer 
Lászlónak szives közlése. 

Kröczer László, orvosdoktor, előbbinek 
és Villax Joseíin fia, szül. 1861. jún. 2. 
Tokajban; a gymnasiumot Miskolczon, 
Budán és Ungvárt végezte ; a gyógyszeré-
szeti pályára lépett és mint gyakornok 
egy évig működött atyja gyógyszertárában; 
azután a bécsi egyetemre ment orvos-
tudományokat hallgatni s ott 1890-ben 
nyert orvosdoktori oklevelet, mire mint 
gyakorló-orvos Tokajban (Zemplénmegye) 
telepedett le. A szőlőműveléssel foglalkoz-
ván, feltalálta az egyszerű párosítást lég-
mentesen elszigetelve; ezen ügyben írt 



341 Krúdy—Kruesz 342 

czikkei a Borászati Lapokban (1896. 
Hogyan állíthatók elő tökéletes szőlőolt-
ványok, Oltásmódom, Válasz Richter 
Ferencznek és a többi franczia szakértő 
kritikájára); egy évig főmunkatársa volt 
a Tokaj-Hegyalja cz. helyilapnak. 

Borászati Lapok 1896. Mi l l enn iumi s z á m a 
94. 1. a r c z k . — Pesti Alfred, Magya ro r szág 
Orvosainak Évkönyve. Bpest, 1899. 270. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Krúdy Dániel. L. Crudy. 
Krúdy Gyula (széchén-kovácsi), hír-

' lap író, szül. 1878. okt. 21. Nyíregyházán 
(Szabolcsm.); a gymnasium négy osztá-
lyát Szatmárt és Podolinban végezte; 
Nyíregyházán tett érettségi vizsgát 1895-
ben. A nyári szünidőkben atyjával kül-
földi utazásokat tett. Időközben Debre-
czenbe ment, hol Gáspár Imre a Debre-
czeni Ellenőrhöz segédszerkesztőnek szer-
ződtette ; midőn Gáspár Imre megvált a 
laptól, egy ideig önállóan szerkesztette a 
lapot; később azonban ő is elhagyta Deb-
reczent és Nagyváradon a Szabadsajtó cz. 
politikai napilaphoz szerződött. 1896. óta 
Budapesten hírlapíró, — Első tárczája a 
nyíregyházi Szabadsajtóban (1892) jelent 
meg; írt a Képes Családi Lapokba (1898 
—1895. elbeszélések, tárczák), Magyar-
országba, Debreczenbe, Ellenőrbe, Ugo-
csába (1894), Orsovába (1894), Orsova 
és Vidékébe (1896), Fővárosi Lapokba 
(1897. Szeretlek, regény), Tolnavárme-
gyébe (1898); rendes munkatársa az Or-
szág-Világnak, Pesti Hírlapnak, Művész-
világnak (1899. Pál apostol, regény), 
Budapesti Hírlapnak, Uj Időknek, Magyar 
Szemlének, Szabad Szónak és az Egyet-
értésnek. — Munkái: 1. Szöktetés a ka-
szárnyából és egyéb elbeszélések. Eszter-
gom, 1896. — 2. Üres a fészek és egyéb 
történetek. Bpest, 1897. (Ism. Egyetértés 
197., M. Szemle 28. sz.) — 3. Ifjúság. 
Rajzok és elbeszélések Bäsch Arpád raj-
zaival. U. ott, 1899. (Ism. Bud. Hirlap 91., 
Magyar Szemle 14). — 4. A víg ember 
b lis meséi. U. ott, 1900. (Sajtó alatt.) — 

Álnevei: Rezeda Marczell, Török Ge-
deon, Fráter Julius sat. 

M. Könyvészet 1 8 9 7 . — Corvina 1897. 20. , 21 . 
sz. és önéletrajzi adatok. 

Kruesz (Jánosj Krizosztom, bölcseleti 
doktor, valóságos belső titkos tanácsos, 
sz. Benedekrendi főapát és a m. tudom, 
akadémia tiszteleti tagja, szül. 1819. j an. 
21. Völgyfalván (Zillingthal, Sopronm.) 
és a keresztségben János nevet nyert. 
Szülei földmívesek voltak és atyja némi 
kereskedést is űzött; e végett sokat utazott 
és családja körében időszakonként csak 
kevés napot tölthetett; azért K. legelső 
nevelését anyja vezette, ki a gyermek 
vallásosságának s erkölcsösségének fejlesz-
tésére nagy gondot fordított. 1829-ben 
Győrbe vitték szülei a főgymnasium L 
osztályába, hol Kupeczky Alfonz tanár 
hatott reá leginkább. A VI. osztály be-
fejezése után Pannonhalmán 1835. szept.. 
16. szent-benedekrendi szerzetesnek öltö-
zött be és Krizosztom nevet nyert. Gátser 
Leo perjel felügyelete alatt töltötte a 
próbaévet. Hogy magát az önmegtaga-
dáshoz szoktassa, sokszor megvonta ma-
gától a nem tiltott élvezeteket is: virrasztott, 
böjtölt, a szeszes italoktól egyátalában 
tartózkodott és mindenkor nagyon mérték-
letesentáplálkozott. Teljes életében gyenge 
egészségű volt és betegség gyakran gyö-
törte. A próbaév után Győrbe küldték, 
hogy ott a rend intézetében a philosophiai 
tanfolyamot hallgassa; a bölcselet III. 
folyamára Bakonybélbe tétetett át, hol 
Guzmics Izidor apát főnöksége alatt a 
latin, görög és magyar irodalmat, a 
nevelés-, szépészet- és oklevéltant tanul-
mányozta ; az iskolai év végén a győri 
tankerület főigazgatósága előtt tanári 
vizsgálatot tett és a főgymnasium hat 
osztályának tanítására képesítő oklevelet 
nyert. Bakonybélbe küldetett a hittudo-
mánynak négy évi tanfolyamára ; mellé-
kesen a bölcselet-, az egyetemes- és 
magyar történelem-, a mennyiség- és 
természettannal foglalkozván, ezekből már 
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az első év folytában a pesti egyetemen 
szigorlatot tett és bölcseletdoktori oklevelet 
nyert, A hittudományi tanfolyam utóbbi 
három évében szabad idejét a természeti 
tudományok tanulmányozására fordította. 
1843. júl. 26. áldozópappá szenteltetett 
fel és legott a pozsonyi főgymnasiumba 
küldetett, hóikét évig az 1. és 2. nyelvészeti 
osztályban tanárkodott. 1845-ben Győrre 
helyeztetett át a szerzet papnövendékeinek 
intézetébe. 1848-ban a pozsonyi aka-
démiában a természettan rendes tanára 
lett. A magyar honvédsereg Pozsonyból 
kivonulván, a város magyarellenes lakosai 
az ottani tanintézetekből ki akarták szorí-
tani, mert K. mint a tanári kar tanács-
kozásainak jegyzője a felsőbb tanható-
sághoz beterjesztett feliratokban a nemzeti 
ügyet helyes és velős érvekkel védelmezte. 
1850-ben a szent-benedekrendiek Pozsony-
ból elmozdíttatván, az ottani összes tan-
intézetekben a német nyelv lett a kötelezett 
•előadási nyelv. K. Pannonhalmára köl-
tözött át, hol ismét a szerzet VII. és 
VIII. osztályú növendékeinek tanintézeté-
ben, mely 1848-ban Győrből Pannon-
halmára helyeztetett át, a természettani 
tanszéket foglalta el. Innét 1861-ben a 
pozsonyi főgymnasium igazgatója lett. 
1865. szept. 5. a szerzet pannonhalmi 
főapáttá jelölte ki s a felség nov. 3. 
nevezte ki ; 1866. jún. 10-én foglalta el 
székét. K, különösen a rend birtokain 
a mezei gazdaságra nagy gondot fordított, 
megjavította a gazdatisztek és cselédség 
évi járandóságát, faiskolákat állíttatott, 
és a tiszta bevételek évről évre ked-
vezőbb arányban szaporodtak. Pannon-
halmán tanárképezdét szervezett; a pan-
nonhalmi székesegyházat újjáteremtette. 
Mint a főrendiház tagja több beszédet 
tartott, így különösen azon beszéde, mellyel 
1883-ban a középiskolai törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmával az érettségi vizs-
gálatok eltörlését hangsúlyozta, figyelmet 
keltett. A m. orvosok és természetvizs-
gálók XVII. Győrött tartott nagygyűlésének 

1874-ben elnöke volt. A m. tudom, aka-
démia 1878. jún. 4. tiszteleti tagjának 
választotta (ez év decz. 22. az akadémiá-
nak 5000 frtot adományozott); a buda-
pesti egyetem tanári kara tiszteletbeli 
theologiai doktornak nevezte k i ; a ma-
gyarországi műemlékek fentartására ki-
küldött bizottság a kültagok sorába fo-
gadta be ; a király szent István rendének 
lovagkeresztjével (1869) és, a mivel a 
pannonhalmi főapátok sorában mindeddig 
senki sem dicsekedhetett, valóságos belső 
titkos tanácsosi ranggal (1881) tisztelte 
meg. Meghalt 1885. jan. 11. Sopronban 
és Pannonhalmán temettetett el. A m . 
tudom, akadémiában 1886. jan. 25. Hollósy 
Jusztinián mondott fölötte emlékbeszédet. 
— Életrajzokat írt az Ifjúsági Plutarchba 
(kiadták a pápai kath. gymn. tanárai 
1858. I. Albertus Magnus, II. Bacon 
Roger, III. 1859. Kopernik Miklós, IV. 
Brahe Tycho, 1859—60. I. Hell Miksa, 
II. Kepler János); czikkeket, könyv-
ismertetéseket és bírálatokat, egyházi és 
politikai beszédeket írt a Tanodai Lapok, 
M. Állam, Religio (1861. II. Márkfi 
Sámuel, pesti egyetemi tanár), Családi 
Olvasmányok, Győri Közlöny, Pázmány 
Füzetek (1859. II. IV.), Katholikus Lelki-
pásztor és egyéb időszaki folyóiratokba; 
záró beszéde a m. orvosok és természet-
vizsgálók XVII. nagygyűlésén 1874. aug. 
29. (Munkálatok Bpest, 1875. 150. 1.); 
programmértekezései az esztergomi r. 
k. gymnasium Programmjában (1856—57. 
Versuch einer Darstellung der Lehre 
vom Diamagnetismus), a pozsonyi kir. 
főgymnasium Értesítőjében (1864. A tűz-
kövekről, Meteorsteine) Pannonhalma 
(Archacol. Értesítő 1871.), Győrmegye 
éghajlata és földdelejessége (Győrmegye 
és városa egyetemes leírása. Bpest, 1874.); 
az Egyetemes M. Encyclopaediának is 
munkatársa volt. — Munkái: 1. Termé-
szettan felgymnasiumok és főreáltanodák 
számára. Subic S. után ford. Pest, 1862. 
Két rész. (Kühn Rajmunddal együtt. 2. 
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jav. és bőv. kiadás 309 fametszettel. U. 
ott, 1865.) — 2. Vegytani adatok, pótlékul 
Subié természettanához. U. ott, 1862. (2. 
kiadás. U. ott, 1864.) — 3. A szervetlen 
és szerves vegytan rövid vázlata. A fel-
gymnasiumi ifjúság számára. U. ott, 
1865. (Az előbbeni munka 3. kiadása. 4. 
kiadás. U. ott, 1869.) —4. A rendtársakhoz. 
(Székfoglaló.) U. ott, 1865. — 5. Encyelica 
quadrages pro anno 1866. U. ott. — 6. 
A nagyböjt alkalmából. (Encyclica.) U. 
ott, 1866—67. és Komárom, 1872. (U. 
ez latinul. U. ott.) — 7. A pannonhalmi 
főapát körlevele az elemi népiskolák 
ügyében Komárom, 1869. (Latinul is.) 
— 8. Rómának az olaszok által történt 
kiostromoltatása alkalmából. U. ott, 1871. 
(Encyclica. Latinul is. U. ott.) — 9. A 
vegytan alapvonalai. A főgymnasiumi 
ifjúság használatára. K. után átdolgozta 
s az ujabb elméletek alapjára fektette 
Fehér Ipoly. Pest, 1872. (2. kiadás. 1875. 
3. k. 1879. U. ott.) — 10. Elnöki beszéde, 
melylyel a magyar orvosok és természet-
viszgálók XVII. nagygyűlését megnyitotta. 
Győr, 1874. — 11. Az egyházi búcsú ki-
hirdetése alkalmából, Komárom, 1875. 
(Encyclica. Latinul is. U. ott.) — 12. 
Emléklapok, melyeket a pannonhalmi 
szent Benedekrend a főmonostori székes-
egyháznak főmagasságu Simor János 
bibornok . . . által 1876. aug. 27. történt 
negyedik fölszenteltetése alkalmából a 
jelen és az utókornak nvujt. Kiadja a 
pannonhalmi főapátság. Bécs, 1876. XV 
chromolith. táblával. — 13. Főpásztori 
szózat a keresztény hívekhez. Komárom, 
1877. — 14. A jelenkor bajairól. Győr, 
1879. (Encyclica. Latinul is. U. ott.) — 
Kéziratban : önéletrajza, melyen halálát 
megelőzőleg két hónapig dolgozott. — 
Arczképei: kőnyomat Elischertől 4-rét 
és nyomt. Schilling Bécsben (Vereby 
Soma, Honpolgárok Könyve VII. 1872); 
fénynyomat Ilollósy Jusztinian Emlék-
beszédéhez csatolva. 

Magyarország és a Nagyvilág 1865. 14. SZ. 

a r c z k . — Pozsonyi kir. kath. gymnasium Érte-
sítője 1867. — Vereby Soma, H o n p o l g á r o k 
Könyve. Pest, 1872. arczk. — Vasárnapi Új-
ság 1874. 34. sz. arczk., 1885. 3. Sz. arczk. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Akadémiai Érte-
sítő 1878. 110. , 117. , 160. l a p . — Pesti Hirlap 
heti melléklete 1880. 19. sz. arczk. — Scrip-
tores Ordinis 8. Benedikti. Vindobonae. 1881. 
260. 1. — Esztergomi Közlöny 1881. 12. SZ. — 
Petrik Könyvészete és Bibliogr. III. 112. 1. 
— Ortvay Tivadar, Száz és egy hazai főiskola 
életéből. Bpest, 1884.168.1. (Neve Karsaynak 
is iratik). — 1885: Ország-Világ 15. sz. arczk., 
Győri Hiradó 3. SZ. a r c z k . , Egyetértés 12. , 15. 
SZ., M. Állam 13. SZ., Nemzet 12. SZ.. P. Napló 12. 
SZ., Századok 189. l a p , Országos Tanáregylet Köz-
lönye X V I I I . 382. 1., Uj .)/. Sión 67 . 1. — Hl.. 
Akadémiai Almanach 1886. 345. 1. — Hollósy 
Jusztinián, Emlékbeszéd Krviesz Krizosztom 
felett. Bpest, 1886. (Emlékbeszédek III. 10.}' 
— István bácsi Naptára 1886. a r c z k . é s g y á s z -
jelentés. 

Krumer József Sándor, orvosdoktor. 
— Munkája: Két u j kénsavas kali-kad-
mium kettős sónak jegeczalakjairól. Pest, 
1868. Hét ábrával. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Krumholtz János, ág. evang. lelkész, 
1655-ben Divén-Kis-Ujfalun volt. rektor,. 
1660. lelkész Csissénben, 1667. diaconus 
Breznóbányán és 1669-től Kokaván (Lip-
tómegye); résztvett a kokavai 1682. ál-
talános zsinaton, hol seniorrá választot-
ták. Meghalt 1683-ban 50 éves korá-
ban. — A Cithara Sanctorumban van 
egy éneke. — Theologiai munkát nyo-
matott Lőcsén 1666-ban, Schaffarik sze-
rint, a munka czímét azonban nem írja le.. 

Schaffarik, Geschichte der slav. Sprache 
u. Literatur 386. lap. — Solennia XVII. Pes-
t i n i , 1826. 56 . l a p . — Slovenské Pochlady 1888. 
40, l a p . — Korauhev na Sionu 1878. 17. l a p . 
(Neve Kromholznak irva). 

Krumholz Keresztély, ág. ev. lelkész,, 
szül. 1663-ban Neustadtban Drezda mel-
lett ; Lipcsében tanult, hol 1685. a theo-
logia magistere és 1688. vasárnapi pré-
dikátor lett. 1690. júl. 20-án Pozsonyba 
jött lelkésznek ; azonban már 1694. febr. 
Kollonics parancsára, kit erre az evang. 
tanácsurak, különösen Rosier András in-
spektor unszoltak, mivel a szószékről 
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kemény dorgáló beszédeket mondott az 
evang. egyház főbb emberei ellen, a vá-
rost és az országot három nap alatt el 
kellett hagynia. Visszatért Németországba, 
hol előbb Drezdában, 1700. Hamburgban 
lett lelkész ; azonban lázító beszédeiért 
1708-ban elzárták ; 1711-ben Hammelnbe 
vitték, hol 1725. decz. 8. a tömlöczben 
meghalt. — Kéziratai: följegyzések, em-
lékiratok 1695—96-ból, melyek pozso-
nyi tartózkodására vonatkoznak, ívrét 33 
levél (a m. n. múzeumi kézirattárban 
vannak). 

Klein, Nachrichten I. 171. 1. (Kilencz mun-
káiá t sorolja fel hely és év nélkül. Nevét 
K r u m b h o l c z n a k Í r j a ) . — Hornyánszky Viktor, 
Beiträge zur Geschichte evangelischer Ge-
meinden in Ungarn. II. Auflage. Pest, 1867. 
216. 1. (Neve Krumbholznak irva). 
Krumholcz Mihály. L. Kromholz. 
Krumnau Sámuel Pesten. — Mun-

ká ja : Har Hamorioh. Buda, 1823. 
A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Krumpach Lörincz, magyarországi 
származású tudós a XV. században, ki 
Pozsonyban bibliai tudományokat taní-
tott és különösen Timotheus és Titus le-
veleiről előadásokat tartott. — Kiadott 
munkáiról vagy kéziratairól nincsen tu-
domásom. 

Ballus, Beschreibung der königl. Freistadt 
Pressburg und ihrer Umgebungen. Press-
burg, 1822. 165. 1. 
Kruntorá.d Ede, magyar államvasúti 

mérnök és pályafentartó hivatalnok Ora-
viczán. — Czikke a M. Mérnök- és Épí-
tészegyle't Közlönyében (1888. Egy új 
neme az élő tósövényeknek. Két tábla 
rajzzal.) 

Krupec István, ág. ev. lelkész, szül. 
1858. jan. 29. Felső-Rakonczán (Hontm.); 
a gymnasiumot 1875-ben Selmeczbányán, 
a theologiát 1878. Pozsonyban végezte. 
Azután a budapesti, hallei, berlini és 
párisi egyetemeken öt félévig theologiát 
és bölcseletet hallgatott. Hazájába vissza-
térve, 1880. udvarnoki segédlelkész, 1885. 
theologiai akadémiai magántanár lett Po-
zsonyban. 1895 őszén az udvarnoki (Hont-

megye) tót egyház megválasztotta lelké-
szének. — Egyháztörténeti czikkei az egy-
házi lapokban és folyóiratokban jelentek 
meg; a Honban (1879. 171. sz. Hallei 
magyar élet). — Munkái: 1. Adatok az 
ev. superintendensek egyházlátogatásai-
nak történetéhez, különös tekintettel a 
párbérre. Pozsony, 1886. — 2. A tudo-
mányos, különösen az egyháztörténeti se-
minariumokról. Történet-neveléstani ér-
tekezés. Budapest, 1887. (Különnyomat 
a Prot. Egyh. és Iskolai Lapból). — 3. 
A középkori egyházszerkezet. Egyháztör-
téneti tanulmány. Selmeczbánya, 1890. 
— 4. Masnieius Tóbiás fogsága és ki-
szabadulása. U. ott, 1892. — 5. Az illa-
vai hitvalló. Pozsony, 1894. (Előbbinek 
népies kiadása. Franczia, német és tót 
fordítása kéziratban). — 6. Hallei em-
lékcsokrok. A hallei egyetem 200 éves 
fennállásának jubilaeuma alkalmára. Bu-
dapest, lb94. — 7. Kedélyes magyar 
élet Halléban. Sárospatak, 1894. — 8. 
Adalékok a Luther-káté magyarhoni iro-
dalmának történetéhez. Bpest, 1895. (Kü-
lönnyomat a Prot. Szemléből). — 9. Die 
Gefangenschaft des ung. evang. Beken-
ners, Tobias Masnieius. Pressburg, 1897. 
— 10. Emlékbeszéd Sembery Imre egy-
házmegyei felügyelő felett. Selmeczbánya, 
1898. 

üt. Könyvészet 1*91. és önéletrajzi adatok. 

Kruppay (János) Krysostom, bölcse-
leti doktor, premontrei kanonok és fő-
gymnasiumi igazgató, kassai származású, 
(szül. 1791.), 1811-ben a növendékek 
praefectusa volt Nagyváradon, 1812. a 
nyelvészeti osztály tanára Kassán, 1814. 
ismét a rend növendékeinek praefectusa 
Nagyváradon, 1815. a rend praelatusá-
nak titkára, 1816. a humaniórák II. osz-
tályának tanára Nagyváradon, 1817. Kas-
sán ; 1821-ben ismét titkár; 1824. a hu-
maniórák II. osztályának tanára Kassán, 
1825. a convent elnöke, 1827. a főgym-
nasium igazgatója, 1830. egyszersmind a 
convictus kormányzója ; 1848-ban a con-
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victus megszüntetése után visszatért a 
jászói conventbe, hol 1852. jún. 12. meg-
halt 61 éves korában. — Munkái: 1. 
Carmen ill. ac rev. dno Andreae Zasio 
ad postremam diem mensis Novembris 
1815. Magno-Varadini, 1815. — 2. Rev. 
ac eximio dno Gabrieli Fejér, can. reg. 
ord. praem. dum reg. distr. nob. con-
victus M. Yarad. regens installaretur. U. 
ott, 1815. — 3. Carmen, quo ill. ac rev. 
dominum Ladislaum e comitibus Esz-
terházy . . . episcopum Rosnaviensem 
hospitem suum gratiosissimum saluta-
rent canonici reg. ord. praem. in a.-gym-
nasio M.-Yaradiensi X. Kaiend. Febr. 
1818. — 4. Illustr. rev. dno Aloysio 
Richter ... ord praemonstratensium prae-
lato . . . dum dignitatis munia auspica-
turus Cassovia discederet . . . 1830. Cas-
soviae. — 5. Illustr. ac rev. dno Eme-
rico Palugyay ... episcop o Cassoviensi, 
dum munus pastorale solemni ritu ca-
pesseret. IX. Cal. Jun. 1832. in tesseram 
debitae devotionis canonici reg. ord. 
praem. e reg. litt, instituto Cassoviensi. 

Petrik B ib l iogr . — Schematismus c a n o n . 
r e g u l . o r d . P r a e m o n s t r a t e n s i s d e C a s t r o J á -
szó. Cassoviae. 1891. 146., 182. 1. 

Kruschpier István, ág. ev. lelkész, 
verbói (Nyitram.) származású, hol atyja 
szűrszabó volt; több hazai intézetben 
tanult, később Iglauban (Morvaország) is; 
1597. a vittenbergai egyetem hallgatója 
volt. Hazájába visszatérve, első rector volt 
Zsolnán (Trencsénm.) 1600-tól 1605-ig, 
midőn újhelyi (Trencsénm.) lelkész lett; 
a felső-trencséni egyház-kerü létben 1612-ig 
.jegyző, azután dékán és senior lett. A köz-
zsinatokon több beszédet mondott. 1618. 
decz. 10. Láni Illés superintendens teme-
tésén gyászbeszédet tartott. Meghalt 1651. 
Végén. — Munkája: EY4>HMIAI Et Vir-
tvtum Ornamentis Decoro, Ingenvarvmq. 
Dişciplinarvm Et Lingvarvm Cvm Eccle-
siae, Tvm Reipublicae vltissimarum (sic) 

. perquam perito Viro, D. Nicolao Abra-
liamffi Zolyomi Pannonio ex celeberrima 
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Witebergensium AcaTlemia ad suos re-
deunti. Scriptae ab amicis & populari-
bus 15. octobris Anno 1597 . . . Wittebergae. 
M.D.XCVII. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 101. 
1. — Fabö, Monumenta IV. (Klein, Nachrich-
ten III.) Pest. 1873. 222-236. lap. — Szabú-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . kötet 1. 
rész 269. 1. 
Kruspér István, nyug. műegyetemi ta-

nár, a m. tudom, akadémia tiszteleti 
tagja, szül. 1818. jan. 25. Miskolczon 
(Borsodm.); gymnasiumi és bölcseleti 
tanulmányait ugyanott végezte, majd Kés-
márkon jogot hallgatott. Azután mérnök-
gyakornoknak állt be két évre, mire 
Bécsbe ment és három évig látogatta a 
műegyetemet. 1814-ben Stampfer tanár 
assistense lett, mely állásában három 
évet töltött, Hazájába visszatérve, 1850-
ben a József-ipariskolához hívták meg. 
hogy ott a mechanikából népszerű elő-
adásokat tartson és márcz. 31. helyettes 
tanárnak neveztetett ki. Később az inté-
zet műegyetemmé alakíttatott és K. 1857. 
máj. 25. történt nyugalomba vonulásáig 
előadta a mennyiségtant, a mechanikát, 
a technológiát, utóbb a tanintézet fejlő-
désével egyedül főtárgyát: a geodéziát 
1858. decz. 18. a m. tudom, akadémia 
megválasztotta levelező, 1869. máj. 25. 
rendes, 1899. máj. 5. tiszteleti tagjává. 
A mérnöki műszerek közül nem egyen 
tett rendkívül elmés javítást, 1870-ben 
Szily Kálmán műegyetemi tanárral együtt 
kiküldték Párisba, hogy a Nagy Károly-
féle méter- és kilogramm-etalonokat az 
eredetiekkel összehasonlítsák. Ekkor jöt-
tek rá, hogy a comparator sínjeinek el-
görbüléséből a mérőpálezákat hordó kocsi 
kerekei egyenetlenül fognak gördülni, a 
miből hiba származik. Megadták a mód-
szert is a hiba kiszámítására és kikü-
szöbölésére. A külföld nagyban méltatta 
a magyar tudós működését. Még ez év-
ben mint a kormány küldötte szerepelt 
a méter-conferentián ; később a bizottság 
tagiának is megválasztották. 1874-ben 
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felállította a kormány a méterhitelesítő 
bizottságot, melynek igazgatója lett. Itt 
két új mérlegrendszert készített, melyek-
nek egyike az 1878. párisi kiállításon 
ezüst érmet, a másik az 1885. brüsszeli 
kiállításon arany érmet nyert. Bírja a 
vaskorona-rendet és a Lipót-rend lovag-
keresztjét, a szerb Takova-rend II. osz-
tályát és a franczia becsületrend tiszti 
keresztjét. — Czikkei a Hetilapban (1848. 
Egy szó a pesti egyetemi mérnöki nö-
vendék ifjúsághoz); a M. természettu-
dom. társulat Evkönyvében (III. 1857. 
Két uj mód az átlátszó testek, kiváltké-
pen az üveg törési viszonyának megha-
tározására, németül: Original - Abhand-
lungen. Pest, 1858.); a Zeitschrift des 
österr. Ingenieur-Vereines (1857. Adop-
tirung des Biopterlineals zur Vornahme 
der Reduction einer in Schiefer Ebene 
gemessenen Länge auf den Horizont); a 
Grunerts Archiv f. Mathem. u. Physikben 
(1858. Berichtigungen); a M. Akadémiai 
Értesítőben (18ó9. Math. oszt. A Stampfer 
estelési és távmérési módszeréhez tar-
tozó uj tábláimról); a K. M. Természet-
tudom. Társulat Közlönyében (V. 1865. 
A noniusról, Négyszög feloldásáról, VI. 
1866. A Stampfer lejtmérő műszerén tett 
javításról, ábrával, Láttani tanulmányok, 
VII. 1867. Az 1867. évi napfogyatkozás 
és a számítások ösmertetése); a M. or-
vosok és természetvizsgálók Munkálatai-
ban (IX. Pesten, 1863. Az általa szer-
kesztett vonalzó készülék, mely egy a 
k. József-műegyetem birtokában lévő kör-
osztógépnek egyik főalkotó részét teszi; 
annak leírása és magyarázata); a Pog-
gendorff, Annalen der Physik CXXX. 
k. (Lipcse, 1867. Bemerkungen zum Auf-
satz des Hrn C. Bohn über das Stam-
pfer'sche Nivellir-Instrument); a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében 
(1867. Egy a Stampfer-féle lejtmérő mű-
szerén tett javításról, ábrával, 1868. A 
ferde síkban mért hossznak a vízszin-
tesre való áttételéről, 3 ábrával, A Pest-

városi határ felmérése, rajzzal, 1880. A 
Pothenot-féle feladatáról); a m. tudom, 
akadémia Mathem. és Term. Közlönyé-
ben (IV. 1866. Magnetikai helymeghatá-
rozások Magyar- és Erdélyországban ; a 
csillagászati rész); a Természettudom. 
Közlönyben (1871. Az ausztráliai expe-
ditio ügyéhez); a párisi nemzetközi mé-
ter-értekezletjegyzőkönyvében (1873. Note 
sur le degré d'exactitude que comporte 
la methode de comparaison proposée 
par M. Fizeau et sur influence de ľim-
mersion des étalons dans un liquide 
pendant leur comparaison, Note sur la 
détermination des petites dépressions de 
ľétalon des Archives); az Egyetemes 
Magyar Encyclopaediának is munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Lehrbuch der ebenen 
Polygnometrie als Vorbereitungs-Wissen-
schaft zu den Vorlesungen über prak-
tische Geometrie an technischen Insti-
tuten. Ofen, 1856. 27 szöveg-ábrával. (Uj 
kiadás. Pest, 1860.) — 2. Stampfer este-
lési és távmérési módszeréhez tartozó uj 
táblák. Székfoglaló. Pest, 1859. (M. Aka-
démiai Értesítő III. osztály 363—396. 1.) 
— 3. Légtüneti észleletek. (1841—1848.) 
Kiadja a m. tud. akadémia mathem. és 
természettud. állandó bizottsága. Szer-
keszti . . . U. ott, 1866., II. kötet. Bpest, 
1884. (Observationes meteorologicae . . . 
mellékczímmel.) — 4. Földmértan. Kézi-
könyv, műegyetemi, erdőszeti és más 
rokonintézetek előadásaira és mérnöki 
használatra különös tekintettel hazai vi-
szonyainkra. Pest, 1869. 16 kőnyom, 
táblával. (1871-ben a m. tudom, akadé-
mia 200 arany nagy jutalmát nyerte. 2. 
bőv. kiadás. Bpest, lö85. 17 táblával). 
— 5. A Schwerdt-féle comporator módo-
sított alkalmazása. Pest, 1869. (Érteke-
zések a mathem. tudom, köréből L 4.) 
— 6. Egy mértani feladat. U. ott, 1870. 
(Különny. a M. Mérnök-Egylet Közlönyé-
ből). — 7. Pest város felmérésének meg-
vizsgálása. U. ott, 1871. (Különny. a M. 
Mérnök-Egylet Közlönyéből). — 8. A 

11. ív sajtó alá adatott 1899. október 24. 
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párisi meter-prototyp az 1870. augusztusi 
meter-értekezleten. U. ott, 1871. (Érte-
kezések a mathem. tudom, köréből I. 7.) 
— 9. Magnetikai meghatározások Ma-
gyarországban 1866. és 1867-ben. U. ott, 
1872. (Schenkl Guidóval együtt. Mathem. 
és term. tud. Közlemények VI. 1.) — 
10. Thermochronometer. Előadatott a kir. 
magyar természettudományi társulat 1873. 
ápr. 16. tartott szakülésén. Bpest, 1873. 
(Különnyom. a Természettudom. Köz-
lönyből). — 11. A comparatorokról. U. 
ott, 1873. Tábla rajzzal. (Értekezések a 
mathem. tudom, köréből II. 2.) — 12. 
A vonásos hosszmértékek összehasonlí-
tása folyadékban. U. ott, 1873. (Értek, a 
mathem. tud. kör. II. 3.) — 13. A párisi 
levéltári méterrúd véglapjain levő mé-
lyedések megméréséről. Ugyanott, 1873. 
{Értekezések a mathem. tud. kör. II. 6.) 
— 14. Annexes des Procés-Verbaux de 
la Commission Internationale du Metre. 
Communication de . . . a la sixiéme Com-
mission. Hely és év n. — 15. Mértékütő 
eszközök. U. ott, 1879. (Hivatalos jelen-
tés a Parisban 1878-ban tartott egyete-
mes kiállításról VII. 1.) — 16. A mér-
legrúd meghajlása a teher alatt. Bpest, 
1877. (Különnyomat a Műegyetemi La-
pokból). — 17. Egy uj mérlegrendszer. 
U. ott, 1878. (Értekezések a. mathem. 
tudom, köréből VI. 6.) — 18. A SeMverdt-
féle comparator módosított alkalmazása. 
ü. ott, 1879. — 19. Felső geodesia. Buda-
pest, 1880. (Kőnyomat). — Szerkesztette 
a M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyét 
1868. júl. — decz. 5-ig és a Műegyetemi 
Lapok cz. havi folyóiratnak egyik szer-
kesztője volt 1876—1878-ban. 

Akadémiai Értesítő 1868 . 223. , 226 . , 1869. 
108., 160., 1870. 166., 198., 1871. 45., 155., 182., 
1873. 116., 134., 191., 1878. 48"., 1899. 307.. 
3 1 0 . 1. — Vasárnapi Újság• 1876. 2 . sz . a r c z k . 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — A kir. József-
műegyetem tanárai és hallgatói. B p e s t , 1883 . 
5 . 1. — Borsodmegyei Lapok 1885. 25. sz . — 
Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Jr. Hír-
lap 1894 . 2 9 2 . s z . — Pallas Nagy Lexikona 
XI. 80. 1. (Cholnoky). 

I d . S z i n n y e i J . Magyar I lók . VII. 

Krüchten József, ügyvéd Budán és 
Agárdon (Fehérm.). — Czikkei a Tudom. 
Gyűjteményben (1817. X. Töredék Uri 
János életéhez, 1819. XI. Fúsz János 
evangélista emlékezete, XII. Fúsz János 
hangszerzeményei), a pesti Bieneben (1830. 
41., 42. sz. Ueber das Musikwesen in 
Ungarn). — Munkája : Zur Namens fey er 
Sr. kön. Hoheit, des Erzherzogs Josephs 
Palatins von Ungarn. Veranstaltet bey 
Sr. Excellenz dem Tavernikus Grafen 
Joseph von Brunsvik zu Ofen den 19. 
März 1805. Ofen. — A m. n. múzeum 
kézirati osztályában Horvát Istvánhoz 
Budáról és Agárdról 1817—31-ig írt 24 
német és latin levele van. 

Petrik B ib l i og r . 

Krücken Oszkár. L. Jásznigi Sándor. 
Krüger Viktor, főreáliskolai igazgató, 

szül. 1850. okt. 2. Murányban (Gömörm.) ; 
gymnasiumi tanulmányait Egerben, az 
egyetem philosophiai tanfolyamát Buda-
pesten végezte; 1874-ben a mathematika 
és physikából tanári oklevelet szerzett. 
Tanár volt az ungvári kir. kath. főgym-
nasiumnál, abudapesti IV. kerületi községi 
polgári iskolánál s 1875-től a nagyváradi 
állami főreáliskolánál, hol 1893. deczem-
ber 31. óta igazgató. — Czikkei a nagyvá-
radi természettudományi Szemlében (1875 
—1876. Az energia, A hóról, A felhőkről), 
a nagyváradi m. kir. állami főreáliskola 
Értesítőjében (1887. Az elektromosság 
történetéből), a pozsonyi Középiskola cz. 
folyóiratban (1893. A tárgyi körökről.) 
— Munkája: Physika. A középiskolák 
felsőbb osztályai számára. Számos fa-
metszetű ábrával. Bpest, 1888. 

UJ. Könyvészet 1888. és önéletrajzi adatok. 

Krüner Ágoston, torontálmegyei fő-
számvevő. — Munkája: Torontál vár-
megye 1870. évi népszámlálása. Nagy-
Becskerek, 1871. 

Petrik Könyvészete. 

Krünner Anna, fővárosi tanítónő, K. 
Lipótegyetemi nyomda ügy vezetője ésPfau 
Erzsébet fia, szül. 1838. decz. 13. Budán; 

12 



55 Krünner—Krüzselyi 356 

tanult a Buda-vízivárosi elemi főiskolában 
és a pesti kir. kath. nőtanító-képzőben, 
hol 1871. máj, 12. tanképesítő vizsgát 
tett, mire okt. 4. kineveztetett a buda-
pesti I. kerületi várbeli elemi leány-
iskolához rendes tanítónőnek, mely minő-
ségben jelenleg is működik. — Czikkei 
a Néptanodában (1876. A férjezett és 
anyává vált tanítónők, 1880. Válasz a 
női emanczipáczio kérdése cz. czikkre, 
Néhány megjegyzés a női emanczipáczio 
kérdésében nyert viszonválaszra; utóbbi 
két czikk: Egy fővárosi tanítónő alá-
jegyzéssel.) — Munkája: A horgolás és 
kötés tömeges tanításának vezérkönyve 
ütem és vezérszó szerint az elemi és 
leányiskolák számára. Bpest, 1888. (A 
fővárosi tanács 300 példányban rendelte 
meg és iskoláiban ezen vezérkönyv szerint 
tanítják a női kézimunkát.) 

31. Könyvészet 1888. és önéletrajzi adatok. 

Krünner Lipót, a m. kir. egyetemi 
nyomda ügyvezetője, szül. 1798. nov. 
14-én Szegeden, hol atyja K. Ferencz 
városi árvagyám volt ; 1812. szept. 1. 
nyomdásztanulónak vétetett fel és 1816. 
szept. 8. szabadult fel ; azután vándor-
útra ment Pozsony, Bécs, Brünn és Zágráb 
városokba; 1821. ápr. 9. Budán lépett 
az egyetemi nyomdába, hol 1835. febr. 
25. segéd, 1844. júl. 21. ügyvezető lett 
és 1870. nov. 20. nyugalomba vonult. 
Működése ideje alatt az intézet dicséretes 
előhaladást tanúsított, a mint ezt az 
1840-ben Schedel (Toldy) Ferencz és 
Szalay László által aláírt bizonyítvány, 
mely K. leánya birtokában van, tanúsítja. 
Meghalt 1883. szeptember 2. Budapesten. 
— Munkái: 1. Tárcza-Naptár az uj- és 
ó-héber számolás szerint. Buda, 1847. 
(Ugyanez 1851-re. U. ott.) — 2. Haus 
Kalender 1854. U. ott, 1853. (Zsidó 
betűkkel.) 

Petrik Bibliogr. — Gyászjelentés és leá-
nyának Krünner Annának szives közlése. 

Krüzselyi Bálint (viski), ügyvéd, jog-
akadémiai tanár, K. Simon és Igyártó 

Eszter birtokos szülők fia, szül. 1844. 
márcz. 6. Visken (Máramarosm); a gym-
nasiumot Máramaros-Szigeten, a jogot 
ugyanott és Sárospatakon végezte. Az 
államvizsgának Kassán letevése után 
1868-ban szülővárosába ment jegyzőnek. 
1869—70-ben nevelő volt Pesten Várady 
Gábor házánál s letette az ügyvédi vizsgát. 
1871-ben Eötvös József báró vallás- és 
közoktatási miniszter külföldi tanulmány-
útra küldte; ápr. 10-től beutazta Svájczot, 
Felső-Olaszországot, Német- és Bajor-
ország egy részét. A zürichi polytechni-
kumnak félévig hallgatója volt. Innét 
hívták meg 1872-ben M.-Szigetre jog-
tanárnak, hol ügyvédséget is folytatott. 
1876-ban Felső-Visken negyed évig al-
járásbiró volt; azután ismét a tanári 
pályára ment vissza. 1877-ben meg-
választották a sárospataki jogakadémiára 
tanárnak és 12 évi itt működése után 
1890. őszén egészségi állapotának javítása 
végett visszaköltözött M.-Szigetre, hol a 
társadalmi téren is jelentékenyen mű-
ködik ; 1896-ban képviselőjelölt is volt, 
de kisebbségben maradt. — Költemé-
nyeket, rajzokat, tárczaczikkeket és érte-
kezéseket írt Viski Bálint név alatt 1866-tól 
a Máramarosba (külföldi útjáról írt levelei 
is itt jelentek meg), a Regény-Világba 
(1866 — 67. II. Katalin orosz czárné), a 
Hazánk és a Külföldbe (1867—1868. A 
gladiatori küzdő-játékok), Bereg, Tisza, 
Zemplén, Debreczen, Körmös Ferkó, 
Papagáj, Üstökös (1868—69.), Bolond 
Istók, Budapesti Hírlap, Vasárnapi Újság, 
Magyar Újság, Fővárosi Lapok (1870—71), 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (1880 
—1883), Községi Közlöny, Sárospataki 
Lapok, Magyar Bazár, Hölgyek Lapja, 
Ellenőr cz. lapokba sat , a Máramarosi 
Naptárban (1874. Visk város története), 
a Máramaros vármegye leírásában (1875. 
A magyarok), a Szilágyi-Albumban (1885. 
Svájczi életemből); írt a Debreczeni Prot. 
Lapba, a Máramarosi Híradóba (1896. 
vezér czikkeket), a Szászrégen i Lapokba 
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(1898. költeni.); a máramaros-szigeti ev. 
ref. gymnasium Értesítőjébe (1875. Horkai 
Antal emlékezete.) — Munkái: 1. A 
polgári jogok és kötelességek. (Alkotmány-
tan.) Sárospatak, 1881. — 2. Mire visz 
apáiinka ? U. ott. 1883. — 3. A savókura. 
(Máramarosi néprajz.) S.-A.-Ujhely, 1888. 
(A zemplénmegyei orvos-gyógyszerész-
egyesiilet ismeretterjesztő estélyein tar-
tott népszerű előadások gyűjteménye II.) 
— 4. Földi mennyország. Bpest, 1896. 
(Koszorú, a m. prot. irod. társaság né-
pies kiadványai XIX.) — Népszínművét: 
A ki másnak vermet ás 1899-ben adták 
elő Huszton (Máramarosm.). — Szerkesz-
tette a Gazdasági Figyelmezőt 1872- és 
1874-ben és szerkeszti a Máramaros cz. 
politikai lapot 1897. január óta (mely 
lapnak 1874-től 1877-ig is szerkesztője 
volt). — Álnevei és jegyei: Kaszás Ba-
lázs, Sós perecz, Karcos Miska, Yiski, 
Yalentinus Christianus, Boronás Bálint, 
V.B., V. K. B., A-, ***, X sat. (1866— 
1884-ig). 

Várady Gábor, Hulló levelek III . 288. 1. — 
Hazánk 1899. 232. sz. és önéletrajzi adatok. 

Krüzselyi Erzsébet (viski), költőnő, 
előbbinek és Pellády Erzsébet leánya, 
szül. 1875. márczius 21. Máramaro s-Szi-
geten ; Sárospatakon járt iskolába, 1883. 
febr. 6. azonban hallásszerve megbénult 
s azóta atyja vezetése mellett képezte 
tovább magát; a magyar költők műveit 
előszeretettel tanulmányozza, szépen raj-
zol, ügyesen hímez és v a r r ; 1889-ben 
szüleivel Máramaros-Szigetre költözött, 
azóta ott él. — Költeményeket és tár-
czaczikkeket, beszélyeket írt az aradi 
Józsi és Erzsike cz. lapba (1887. A sze-
gény halász, költ.), a Debreczen, Mára-
maros (1898. 15. sz. Szabolcska Mihály), 
Zemplén, Máramarosi Híradó, Márama-
rosi Lapok, Bereg, Ugocsa, Szamos, Szat-
már-Németi, Vasárnapi Újság, Ország-
Világ, A Hét, M. Nők Lapja, Nagybánya 
és Vidéke, Szarvas és Vidéke, Debre-
czeni Ellenőr, Visó és Vidéke cz. la-

pokba, a Zempléni Naptárba, a Vidéki 
Költők Albumába, a YVekerle-Albumba 
sat. — Munkája: Versek. Máramaros-
Sziget, 1897. (Ism. Máramaros 36., Szé-
kesfehérvár és Vidéke 117. sz., Mára-
marosi Lapok 23. sz., Vasárnapi Újság 
30. sz., Máramarosi Híradó 24. sz., Ugo-
csa 25. sz.) 

Atyjának szives közlése. 

Krzisch József Frigyes, orvosdoktor 
és füvész, egykor Nyitramegye tiszti or-
vosa, később kerületi orvos volt Alsó-
Ausztriában. — Czikkei a M. Gazdában 
(1843. Jószándékú tanács kisgazdáinkhoz, 
1846. Gazdasági tudósítás Nyitrából, 1847. 
Hasonszenvi gyógyszer a juhok vértá-
lyog-természetű lép fenéje ellen, Jelentés 
a bécsi cs. kir. gazdasági egyesületnek 
mult évi decz. 28. és 29. tartott közgyű-
léséről), a Zeitschrift für Natur u. Heil-
kundeban (1851. Bemerkungen über die 
Cholera-Epidemie zu Holitsch im Ober-
Neutraer Komitate, Ein Beitrag zur me-
dicinischen Topographie des Ober-Neu-
traer Komitates, 1852. Bericht über Wit-
terungs-Beschaffenheit, Krankheitscharac-
ter und herrschende Krankheitsformen in 
Holitsch, dann den Bezirken der aller-
höchsten k.k.Familiendomainen Holitsch-
und Sassin im Ober-Neutraer Komitate, 
Ueber das WTasser im Neusidler See, 
1853. Bericht über Witterungsbeschaffen-
heit, Krankheitscharacter und herrschende 
Krankheitsformen in Holitsch, 1856. Sa-
nitätsbericht über das Jahr 1855 in Ober-
Neutra mit besonderer Berücksichtigung 
der Leistungen im öffentlichen Sanitäts-
dienste und im k. k. Komitatsspitale zu 
Tyrnau), a Verhandlungen für Natur-
kundeban (1856. Der Wetterlin in den 
kleinen Karpathen, eine Pflanzengeogra-
phische Skizze, 1857. Phanerogame Flora 
des Oberneutraer Comitates, 1858. Über 
eine neu entdeckte Mineralquelle bei 
Ó-Tura im Ober-Neutraer Comitate, 1860 
—1861. Beobachtungen auf einer im J. 
1859 unternommenen Bereisung des 
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Tatra-Gebirges und der Liptauer Alpen), 
a Magyarhoni Természetbarátban (1857. 
Rövid értekezés a légtüneménytanról, 
légtüneménytani észleleti, .jegyzési és 
számítási módról, Nagy Józseffel együtt), 
az Oesterr. Botanische Zeitschriftben (VI. 
Ueber die Scarabiosa tatarica L., welche 
um Tyrnau und Lauschütz vorkommen 
soll. X. Notizen über eine botanische 
Excursion in die Fatra, die Central-Kar-
paten der Liptau und des Tatra-Gebir-
ges), a Zool.-botan. Verhandlungenben 
(XVI, 1866. Bemerkungen zum Prodro-
mus Florae Com. Nitriensis). 

Kunitz, August, Geschichte der Botanik 
in Ungarn. Hannover, 1864. 156. 1. — Szin-
nyei Könyveszete. 

Kuales Godofréd, alispán Besztercze-
Naszódmegyében ; a Ferencz József-rend 
lovagja. — Munkája': Visszapillantás 
Besztercze-Naszódvármegye múltjára . . . 
Besztercze-Naszódvármegye törvényható-
sági bizottságának, Magyarország ezer 
éves fennállása alkalmából 1896. máj. 
17. tartott ünnepélyes közgyűlésén fel-
olvasta. Besztercze, 1896. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Kubany Benjamin, a beszterczebányai 
iskola donatista osztályának tanítója. — 
Munkája: Prima elementa latinitatis et 
praecepta orthographiae latinae in usum 
praelectionum suarum conscripsit. Ad-
jectis germanicis et slavicis adnotationi-
bus. Neosolii, 1824. 

Petrik Bib l iogr . 

Kubány György, népiskolai tanító. — 
Munkája: Kazdodennj rozmlauwanj s 
Bohém. Selmeczbánya, 1805. (Minden-
napi beszélgetés az Istennel. Imák vers-
ben). 

Petrik Bibliogr. (Nevét lvubányinak irja). 

Kubányi András, orvosdoktor, tur-
dossini (Árvavárm.) származású, 1818-
ban nyert orvosdoktori oklevelet és 1840-
ben gyakorló orvos volt Trsztenán (Árva-
megye). — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de hvosciamo nigro. Pestini, 1818. 

Magyarországi orvosrend Névsora 1 8 4 0 - r e . 
Pest 12. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Kubányi Béla, ev. ref. gymnasiumi 
lanár, szül. 1857. febr. 28. Balassa-Gyar-
maton (Nógrádm,); az algymnasiumot 
Pesten, az V. és VI. osztályt Esztergom-
ban végezte ; a budapesti, majd az esz-
tergomi férfi tanítóképzőbe lépett, hol 
mind a három tanfolyamról bizonyít-
ványt nyert és 1875-ben a kegyestanító-
rendbe vétette fel magát. Váczon az 
újonczévet eltöltvén, a gymnasium VII. 
és VIII. osztályát Kecskeméten járta. 
Innét a theologia hallgatása végett Nyit-
rára küldetett; ennek elvégzése után 
mint tanár Tatán, Máramarosszigeten és 
Váczon működött. 1883-ban a bölcselet-
ből, a magyar nyelvből és irodalomból 
a budapesti egyetemen tanári oklevelet 
nyert. 1888-ban a piarista-rendből kilé-
pett és a kún-szent-miklósi ev. ref. gym-
nasiumnál nyert tanári állást. 1891-ben 
az intézetet elhagyta. — Költeményei és 
czikkei a Zalai Közlönyben (1879), a M. 
Koronában (1880-1881), a Nyelvőrben 
(1881), a Szekszárd és Vidékében (1881. 
35. sz. Garay János mint szerelmi dal-
költő), a Tata-Tóvárosi Híradóban (1881 
—1883), a Váczi Közlönyben, (1883. és 
1887), a M. Államban (1887), a Keresz-
tény Magyarországban (1888), a Nógrádi 
Lapokban (1888—89), a Váczi Hírlapban 
(1888—90), a Figyelőben (XXVI. 1889. 
Virág Benedek halálhíréről), a Vidéki 
Költők Albumában (1896); programm-
értekezése a tatai r. kath. gymnasium 
Értesítőjében (1882. A viszony Isten és 
a világ között). — Munkái: 1. Szentek 
követése. Rövid olvasmányok a szentek 
életéből az év minden napjára. Bpest. 
1886. (Dvorzsák János Füzetei V.) — 2. 
A halhatatlanság hite történelmi, böl-
cseleti és bibliai alapon. Vácz, 1887. 
(Ism. M. Állam, Keresztény Magyaror-
szág, M. Sión). — 3. Üdvözlő-dal Schu-
ster Konstantin, váczi megyés püspök 
székfoglalása alkalmából. U. ott, 1887. — 
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4. Üdvözlő-dal Váry Gellért, kegyesrendi 
ujonczmester 25 éves tanári jubileuma 
alkalmából. U. ott, 1887. 

A kun-szent-miklósi ev. ref. gymnasium Ér-
tesítője 1889—92. és önéletrajzi adatok. 

Kubányi Dániel, r. kath. plébános, 
1804-ben a theologia II. évét kezdte 
hallgatni a nagyszombati általános pap-
nevelőben ; 1807-ben fölszenteltetett; há-
rom évi káplánkodás után 1810-ben ó-le-
hotai (Nyitram.) plébános lett, hol 1831. 
ápr. 23. meghalt. — Munkája: Debitae 
pietatis momimentum, eels, ac rev. d. 
Ernesto Joanni Nep. Francisco de Paula 
principi in Schwarzenberg, duci Crum-
loviae, miseratione Divina. Clementia 
regia, annutu sedis apostolicae inaugu-
rate episcopo almae dioecesis Jaurinen-
sis dicatum IX. Cal. Április, anno quo, 
CoMpLaVDIt IaVrln. Ernesto In prae-
sVLe faCto. Tyrnaviae, 1819. Carmini 
Elegiaco notas simul ex antiquitate de 
cels. familia subjunxit . . . 

Petrik Bibliogr. — Zelliger, Egyházi írók 
273. 1. 

Kubányi József, r. kath. plébános, 
szül. 1770-ben ; a hittudományokat 1788 
—1792-ig a pozsonyi általános papneve-
lőben végezte ; 1793-ban fölszenteltetett; 
segédlelkész volt Nagy-Maroson, 1796-ban 
Pudmericzen ; plébános lett Czifferen (Po-
zsonym.) 1799-ben, hol 1839. márcz. 30. 
meghalt. — Munkái: 1. katekismus w 
kterém Krestanské Katolické Učeni w 
kratkém Witahu predložil Oswiteni . . . 
Nagyszombat, 1806. (Keresztény katho-
likus katekizmus, Perényi Imre báró után 
ford.) — 2. Fleury történeti katechis-
musa tót nyelvre ford. U. ott, 1808. — 
3. Modlácá kniha pre nemocnich. Po-
zsony, 1818. (Imák betegek számára). — 
4. Nábožné naučení k ližitku obecného 
ludu. Nagyszombat, 1818. (Vallásos ta-
nítás a nép számára, Perényi Imre báró 
után ford.) — 5. Kázeň na nedelu osem-
nástu po Sw. Duchu. Pozsony, 1819. 
(Tót prédikácziók). — 6. Duchovné kre-
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stanske katolícke Pesnieki k službáni 
Božim. U. ott, 1819. (Kathplikus egyházi 
énekek. Ujabb kiadás. U. ott, 1864.) — 
7. Philothea, aneb vinaucovani, k životu 
pobožnému na slovenskí jazik prene-
sené . . . U.ott , 1822. (Istenes életre való 
tanítás). 

Scha/farik, Geschichte der slav. Sprache 
und Literatur 396. 1. — Petrik Bibliogr. I II . 
69., IV. 59. 1. — Zelliger, Egyházi irók Csar-
noka 274. 1. — Némethy, Ludoricus, Series 
Parochorum 720. 1. 

Kubányi József, r. kath. gymnasiumi 
tanár, turdosini (Arvam.) származású; 
1800. ápr. 10. a beszterczebányai kath. 
gymnasium 1. osztályához neveztetett ki 
tanárnak; itteni 25 éves működése után 
1825. máj. 10. meghalt 53 éves korában. 
— Munkája: Onomasticon ad Idus Ju-
nias illustr. ac rev. dno Antonio Makay 
. . . supremo Neosoliensi antistiti et con-
siliario. Anno 1819. Neosolii. 

I.ér ay István, A beszterczebányai királyi 
kath. főgyninasium Értesítője az 1894—95. 
tanévről. Beszterczeliánya 253. 1. és a buda-
pesti egyetemi könyvtár példányáról. 

Kubáni Lajos, tót költő, K. Sámuel 
ev. tanító és Droppo Borbála fia, szül. 
1830. okt. 16. Zahorán (Ilontm.); tanult 
Poprádon, Miskolczon, Osgyánban és Lő-
csén ; 1849-ben, hogy a további tanu-
lásra pénzt szerezzen, egy üveggyárban 
írnokoskodott; innét 1850-ben Rimabre-
zóra ment írnoknak, majd Rimaszom-
batban szintén másolgatással kereste ke-
nyerét. 1855-ben Bátkában (Gömörm.) 
lett kerületi jegyző. Tompával megismer-
kedett és vele baráti viszonyban élt. 
1860-ban visszavonult a magánéletbe s 
tanult francziául, angolul; 1861. ismét 
Rimaszombatban vállalt hivatalt; 1865-
ben áthelyezték Rozsnyóra. Az 1867. me-
gyei tisztújítás alkalmával nem válasz-
tották meg és ő visszavonult a magán-
életbe Rima-Bányára, hol Jármy ügyvéd 
mellett segédeskedett. 1869. márcz 29. 
kártyázás közben felhevült társa Antalik 
András késével megszúrta s kevéssel az-
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után meghalt. — Irt magyar és német 
lapokba; Radzivilovna cz. epikai költe-
ménye a Minerva emlékkönyvben jelent 
meg, Valgatha cz. történeti regénye pe-
dig az Orolban (1872). Több költeményt 
hagyott kéziratban; utolsó versét a Sl. 
Pohlady közli. 

Slovenské Pohlady 1888. 2. SZ. a r c z k é p . — 
viéfk. Dejiny Literatúry Slovenskej Tu-
rócz-Szent-Márton, 1890. 

Kubek Jgnácz. — Munkája : Orömdal, 
melyet mélt. gróf Károlyi Lajos úrnak, 
t. n. Abaúj vármegye főispányi székébe 
őszutó 22. 1841-ben történt beiktatása 
alkalmával nyújtának a kassai kir. ne-
mesnövendék intézet ifjai. Kassa 

Petrik Bibliofil'. 
Kubicza István, kanonok és főesperes, 

szül. 1820. júl. 22. Köpösdön (Nyitram.); 
gymnasiumi tanulmányainak befejezte 
után a nyitrai növendékpapság közé lé-
pett s a nagyszombati papnevelőben hall-
gatta a bölcseletet és theologiát. 1843. 
aug. 1. áldozópappá szenteltetett föl. Se-
gédlelkész volt Drietomán (Trencsénm.); 
innét 1846. decz. a püspöki udvarba ju-
tott, hol mint igazgató, 1849 óta mint 
szentszéki jegyző és levéltárnok műkö-
dött és ugyanazon évben titkárrá, 1856-
ban pedig irodaigazgatóvá léptették elő. 
1854-ben IX. Pius pápa tiszteletbeli káp-
lánjává nevezte ki. Palugyay Imre püspök 
1858. júl. 22. betegeskedése miatt nyug-
díjjal látta el. Titkári hivatalát Rosko-
ványi Ágoston püspöknél is folytatta. 
1863-ban kanonokká, 1865. gradnai, 1866. 
zsolnai toesperessé neveztetett ki. Művelt 
férfiú volt, ki a hazai nyelveken kívül 
az olaszt is elsajátította. Meghalt 1867. 
júl. 20. — Fiatalabb korában latin ódá-
kat írt és a Religiónak több évig leve-
lezője volt. 

M. Sión 1890. 303. 1. — Vagner József, A d a -
lékok. Nyitra, 1896. 361. 1. 
Kubicza Lajos, r. kath. plébános, 

szül. 1853. aug. 25. Udvarnokon (Nyitra-
megyében); középiskoláit Nyitrán végezte 
s a theologiát Egerben hallgatta. 1876-

ban lett misés pap ; káplánkodott Gesz-
teréden, Diós-Győrött és Nyíregyházán ; 
1885 óta kopács-apáthii (Szabolcsmegye) 
lelkész, 1898 óta administrator Kún-IIe-
gyesen (Jász-Nagy-Kún-Szolnokm.). — Irt 
irányczikkeket, ismertetéseket különböző 
katholikus lapokba s különösen humo-
risztikus czikkeket; írt ezenkívül «kép ie -
ket : A neopresbiterről, Parochiandus 
homoról ; továbbá van két czikke a nők-
ről és az irodalmi orvvadászokról (mind-
ezek Lesipuskás álnév alatt.) 

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 149. 1. — Sche-
matismus ^g r i ens i s 1898. 78. 1. 

Kubicza Pál (nemes-kürti), val. belső 
titkos tanácsos, Trencsénmegye főispánja, 
főrendiházi tag, szül. 1816. okt. 25. Alsó-
Szernyén Trencsénmegyében; tanult 
Nyitrán. Trencsénben és Pozsonyban. 
1837-ben gyakorlaton volt Komárom vár-
megye alispánja mellett. 1838-ban ügy-
védi oklevelet nyert. Trencsénben két 
évig mint tiszteletbeli, azontúl mint való-
ságos aljegyző szolgálta a vármegyét, 
mely 1847-ben mint követet küldötte az 
utolsó rendi országgyűlésre Pozsonyba. 
1848. ápr. mint másodalispán szolgál 
szülőmegyéjében, honnét mint Trencsén 
városa képviselője Budapestre került a 
képviselőházba, melyet Debreczenbe is 
követett. A világosi katasztropha után 
bujdosott és Secz. 30. jelentkezett a pesti 
haditörvényszék előtt, melynek keresetét 
1850-ben ő felsége megszüntette. Ezek 
után szülőhelyén gazdálkodott. 1861-ben 
első alispánná s 1865-ben ismét képvi-
selővé választatott, 1867-ben pedig Tren-
csén vármegye főispánja lett, mely állást 
1890. évi deczemberig töltötte be. Bírja 
a szent István-rend kiskeresztjét és a 
Ferencz József-rend nagykeresztjét. Egyike 
volt a leghűbb és egyszersmind a leg-
józanabb hazafiaknak, buzgó előmozdí-
tója a magyar nemzetiségnek. Meghalt 
1893. május 30-án Ivanóczon (Trencsén-
megyében.) — Országgyűlési beszédei az 
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1848—49. Közlönyben és 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, 1892. 132. 1. - 1893 : Nemzet 147. SZ., 
Fővárosi I.apok 148. SZ., Budapesti Hirlap 148., 
154. sz. ( P l a c h y Ber ta lan) , Vasárnapi Újság 
23. SZ. ( N e k r . ) — Pallas Nagy Lexikona X I . 
85. 1. (Tóth Lőrincz) és gyászjelentés. 

Kubicza Terenczius, r. kath. plébá-
nos, szül. 1858. okt. 26. Udvarnokon 
(Nyitram.); iskoláit Nyitrán, Pozsonyban 
és Nagyszombatban, a theologiát 1880-
ban Esztergomban végezte. 1881. ápr. 9. 
szenteltetett fel ; segédlelkész volt Bars-
Thaszáron, Uninban (itt 1886. júliustól 
egyszersmind administrator) ésBur-Szent-
Miklóson, 1888-tól plébános Szobotiston 
(Nyitram.), 1893 óta Negyeden (Nyitram.). 
— Czikkeket írt a M. Államba, elbeszé-
léseket az István bácsi Naptárába (1879) 
és a Szépirodalmi Kertbe. 

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 274. 1. — Némethy, Lu-
dovicus, Series Parochorum 721. 1. 

Kubicza Vincze, r. kath. plébános, 
szül. 1811. máj. 28. Melsiczen (Tren-
csénm.); a bölcseletet Nagyszombatban, a 
theologiát Bécsben végezte; 1834. máj. 
30. fölszenteltetett; segédlelkész volt Uj-
városkán, 1836-tól Nagy-Tapolcsánban. 
1840. február 15. a pőstyéni plébániát 
nyerte; innét 1842. aug. 24. Galgóczra 
ment, hol alesperes lett. 1847. jún. 7-től 
nagytapolcsányi plébános volt, hol 1872. 
febr. 7. meghalt. — Munkája: Szent 
kereszt-út és más a hely körülményeihez 
alkalmazott imádságok a nagy-tapolcsányi 
bucsujáróknak ajánlva. Komárom. 1856. 
(Németül és tótul is. U. ott, 1856.) 

Petrik B i b l i o g r . I I . 514., IV . 59. 1. — Né-
methy, Ludovicus, Series Parochorum 721. 1. 
és gyászjelentés. 
Kubik János, az Isteni tudományok 

I. évi hallgatója, munkája czímlapja sze-
rint, Egerben; az ottani Névtár szerint 
1834-ben még II. éves theologus volt, 
azután neve nem említtetik. — Mun-
kája : Tisztelet-oltár, melyet főtiszt, és 
tudós Kováts Mátyás úrnak az egri ér-

seki főszékestemploma kanonokjának . . . 
midőn nevenapja ünnepét ülné Böjtmás 
hava 21. 1833. alázatos tisztelettel áldoz. 
Eger. (Költemény.) 

A budapesti egyetemi könyvtár példá-
nyáról. — Schematismus AgrienSÎS 1833—34. 
Kubina András, Jézus-társasági áldozó-

pap, szül. 1844. nov. 27. Morva-Szent-
Jánoson (Pozsonym.); tanult Pozsony-
ban, Esztergomban, Nagyszombatban ; a 
bölcseletet Esztergomban, a theologiát 
Budapesten végezte. 1871. jan. 3. föl-
szenteltetett; segédlelkész volt Yedrődön 
(1871—76), azután négy hónapig G.-Kö-
vesden ; innét hitoktatónak küldetett Esz-
tergomba ; 1881. nov. 3. plébános lett 
Alsó-Korompán (Pozsonym.); 1885-ben 
a szent Béla-társulat megválasztotta igaz-
gatójává ; 1892. jan. a Jézus-társaságba 
lépett. — Czikkeket írt a M. Államba 
Nagyszombati Hetilapba, a Katolické No-
vinyba és a sz. Béla-egylet naptárába ; 
a 70-es években néhány czikkben ismer-
tette az újabb kath. tót irodalmat; szá-
mos verset írt magyar, német és tót 
nyelven különböző álnevek alatt. — Mun-
kái : 1. Blumen-Liebe. Lieder von E. 
Leiermann. Als Manuscript gedruckt. Tyr-
nau, 1886. (2. kiadás. Nagyszombat, 1888. 
Tótul. U. ott, 1886.) — 2. Spevníček pre 
narodnie školy slovenské. Nagyszombat, 
1887. (Énekes könyv a lót népiskolák 
számára.) — 3. Rajska Cesta. U. ott, 
1890. (Paradicsomi út). — 4. Mala Rajská 
Cesta. U. ott, 1890. (Kis paradicsomi út.) 
— 5. Zbrmé dietá. Bécs, 189U. (A val-
lásos gyermekek.) — A Győrífy Iván 
által írt népiskolai tankönyveket, neve-
zetesen a Földraj zt, Magyarország tör-
ténetét, Természetrajzi és Természettant 
tót nyelvre fordította. — Alapította 1888-
ban és 1891. októberig szerkesztette a 
Pútnik svatovojtechsky cz. (Szent Adal-
bert Wojtech kalauza) havi tót néplapot 
Nagyszombatban. 

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka 
275. 1. — Némethy, Ludovicus, Series Paro-
chorum 721. 1. 
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Kubinszky Mihály, theologiai doktor, 
kalocsai kanonok és tinnini fölszentelt 
püspök, K. Mátyás seborvos és Kröwik 
Erzsébet fia, szül. 1824. aug. 1. Duna-
Patajon (Pestm.); iskoláit Baján és Ka-
locsán, Szegeden és Egerben végezte; 
Kalocsán vették fel növendékpapnak1844-
ben ; ekkor a pesti központi papnevelő' 
intézetbe küldték és az egyetemen hall-
gatta a hittudományokat. 1848. júl. 5. 
szenteltetett pappá, mire Bikityen káp-
lánkodott; de onnét 1849-ben Bécsbe 
küldetett a szent Ágostonról nevezett in-
tézetbe, honnét 1851-ben mint a hittu-
dományok doktora tért vissza s a kalo-
csai papnevelőbe lelki igazgatóvá, 1852-
ben theologiai tanárrá, 1856-ban tiszte-
letbeli udvari káplánná, 1860. theologus-
kanonokká s papnevelői igazgatóvá, 1865. 
apáttá, 1866. főegyházmegyei loesperessé, 
1867. a budapesti központi papnevelő 
igazgatójává, 1869. a római pápa házi 
főpapjává, 1873-ban érseki főtanfelügye-
lővé, 1875. olvasó kanonokká neveztetett 
ki. Az 1873-ban szervezett kalocsai nő-
képző mellé 1876-ban polgáriskolai kép-
zőt és 1378-ban kisdedóvó képzőt szer-
vezett. 1876-ban szenteltetett püspökké 
s azóta mint a bibornok-érseknek a lel-
kiekben helyettese működött. Kalocsán 
a nagyobb papnevelőben tanár volt ha-
lálaig ; a tanító-képző intézetben tanította 
a nevelés- és módszertant. Utazást tett 
Ausztriában, Francziaországban, Belgium-
ban, Spanyolországban, Hollandiában és 
Németországban, hol a papnevelést és a 
seminariumokban szokásos rendszereket 
és egyházi viszonyokat tanulmányozta. 
(Tapasztalatait részben a Religióban kö-
zölte.) Mint a Szent-László-társulat al-
elnöke nagy buzgalmat fejtett ki a csán-
gók ügyében és kétszer utazott Moldva-
Oláhországba, hogy személyes meggyő-
ződést szerezzen a csángók helyzetéről. 
(Ezen utazásairól terjedelmes jelentést 
tett a társulat 1868. és 1880. nagygyű-
lésén.) Meghalt 1881. febr. 23-án Baján 

iskolalátogatási útjában. — Czikkei a 
Munkálatokban (XIII. 1846. Aranyszájú 
szent János VI. homiliája, 1847. mint 
társfordító szerepelt), a Beligióban az 
50-es években évenként néhány czikket 
és tudósítást írt névtelenül (1858, II, 1— 
35. sz. Római utazás), a M. Államban 
(1870. 15. sz. Azoknak, kik a magyar 
egyetemről gondolkoznak). — Munkái: 
1. Memoriale Sacrorum Exercitiorum in 
alma dioecesi Csanádiensi asservatorum. 
Colocae, 1859. — 2. Allocutio ad alum-
nos seminarii centr. Pestiensis dum re-
gimen eiusdem capesseret. Pestini, 1867. 
— 3. Két korszerű kérdés: a) Mire való 
az apácza a földön ? b) Mire valók az 
iskola-nénék Szabadkán ? Kalocsa, 1871. 
— 4. Tanügyi tapasztalatok, egybe ál-
lítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító 
által. U. ott, 1873. (Szülik Józseffel együtt).. 
— 5. Szentek élete. Vogel Máté után 
magyarítva. Kalocsa, 1865. — A követ-
kező munkáinak, melyek nagyrészt név-
telenül jelentek meg, könyvészeti leírá-
sát nem ismerem : Keresztúti ájtatosság, 
Jézus szent szive tisztelete, Az olvasó 
imádság, A káromkodás ellen, Vita Ale-
xandri Csajághy. A kalocsa-védéki róm. 
kath. tanító-egyletek Értesítője I—VIII., 
Tanügyi képviseleti gyűlés Kalocsán I— 
III., Az imaapostolság, A szent Vincze-
egylet, Az iskolánénék tíz évi működése 
a kalocsai egyházmegyében. Az 1873. ka-
locsai zsinat actáiban' s az 1876. püspöki 
tanterv- és munkálatokban is nagy része 
volt. — Kiadta: A tökéletességnek és 
keresztény erényeknek gyakorlása cz. 
három kötetes művet, melyet Rodriguez 
Alfonz után Jáky Ferencz és Tóth Mike 
fordítottak (Kalocsa, 1874.). — Szerkesz-
tette és kiadta a Társulati Értesítő mint 
Jézus szent szive Hirnöke cz. két heti,, 
később havi folyóiratot 1867. júliustól és 
a Fasciculi Ecclesiastici cz. vállalatot 
i 868-ban Kalocsán. 

Népiskolai Tanügy 1881. 7. , 8. sz. ( S z u l i k ) r 

1882. 20. sz. (Keletéri.) — 1881 : Religio 12. 
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s z . , M. Állam, 51., 52. , 54. , 57. s z . , Hon 54. 
SZ. e s t i k . , P. Naplň 54. SZ., Uj Jl. Sion 153. 
1., Katholikus Hetilap 9. SZ. — István bácsi 
Naptára 1884. arczk. (Zeitiger Alajos). — 
Kiss Áron, M. Népiskolai tanítás története. 
Bpest, 1881. 203. 1. — ľetrik Könyvészete. 
— Catalogus Bibliothecae Joannis Card. Si-
mor. Strigonii. 1887. 766. 1. — M. Sion 1888. 
303. 1. és gyászjelentés. 

Kubinyi Ágoston, (felső-kubini ésnagy-
olaszi), kir. tanácsos, a m. n. múzeum 
igazgatója, a m. tudom, akadémia tiszteleti 
és igazgató tagja, K. András és Prónay 
Éva fia, szül. 1799. máj. 30. Videfalván 
(Nógrádm.); első neveltetését 1804-től 
testvérbátyjával K. Ferenczczel együtt 
az atyai háznál nyerte Ragyóczy János 
papjelölttől, ki különösen a füvészetet 
és madártant kedveltette meg velők úgy, 
hogy midőn K. 1808-ban a besztercze-
bányai ág. ev. iskolába ment, már szenve-
délyes madártojás- és növénygyűjtő lett; 
Zipser András pedig, ki ott leánynevelő-
intézet tulajdonosa volt, az ásványtanban 
és rajzolásban oktatta. 1812. okt. Debre-
czenbe ment, hol két évig rhetorikát és 
költészetet, 1815-ben pedig természettant 
és mathesist tanult. Az 1815. bécsi con-
gressuson hat hetet töltött. A pesti egye-
temen a bölcseleten kívül a füvészetet, 
diplomaticát, numismaticát és archaeolo-
giát hallgatta. 1819-ben végezvén iskoláit, 
táblai jegyző lett Szentkirályi László itélő-
mesternél és ekkor ismerkedett meg Forgó 
György, Thaisz Endre, Bártfay László, 
Horvát István, Szemere Pál, Kazinczy 
Ferenczczel (kivel levelezett is), Fáy And-
rással és más írókkal, kik megkedveltet-
ték vele irodalmunkat. 1821-ben Nógrád-
megyében mint aljegyző kezdette meg 
politikai és közigazgatási pályáját, melyet 
1842-ig mint megyei főbiztos ugyan e 
megyében folytatott. Az 1825. ország-
gyűlésen mint távollevők követe voltjelen. 
Ez alatt mint buzgó protestáns az egyházi 
ügyek igazgatásában oly tevékeny részt 
vett, hogy a felekezete őt már 1827-ben 
iskolai, 1837-ben esperességi felügyelőnek 

választotta meg, mely hivatalt ő a pro-
testantismusra nézve nehéz időkben oly 
hazafias buzgósággal és annyi tapintattal 
viselt, hogy a nógrádi esperesség hazánk-
ban a magyarosodás ügyében zászlóvivő 
volt. Ugyanez időben a népnevelés és a 
magyar nyelv terjesztésére K. Nógrád-
megyében egy nemzeti intézet alapítását 
indítványozta, melynek alaptőkéje jelen-
leg 40,000 írtnál többre gyarapodott. A 
kamatok évenként a falusi tanuló ifjúság 
között valláskülönbség nélkül könyvekre 
és jutalmakra osztatnak ki. Szintúgy ala-
pította K. a nógrádi ésperességben az 
egyházi könyvtárt, mely a losonczi ágost. 
ev. iskolában állíttatott fel és olvasó-
társulattal köttetett össze; ez időnként 
jutalomkérdéseket is tűzött ki s munká-
latait nyomtatásban is kiadta. 1841-ben 
az id. Bene Ferencz orvosdoktor által 
életbeléptetett m. orvosok és természet-
vizsgálók naggyűléseiben buzgó részt vett, 
hatáskörét, irányát Benével együtt telje-
sen megváltoztatták. Ezen időtől kezdve 
vándorgyűléseinek 1872-ben elnöke, 1811., 
1815., 1847., 1867., 1868. alelnöke volt. 
1842-ben már több külföldi tudományos 
társulat oklevelét bírta. Az ország ná-
dora ekkor a magyar nemzeti múzeum 
igazgatójának jelölte ki. Mielőtt azonban 
hivatalát elfoglalta, ismereteinek gyarapí-
tására külföldre utazott, 1843. ápr. 12. 
neveztetett ki a múzeum igazgatójának. 
(1849. jún. 28. lemondott, aug. 22. vissza-
helyeztetett). Hivatalos működésének első 
teendője volt a Pyrker László által a 
nemzeti múzeumnak adományozott becses 
képtár felállítása; azután adakozások útján 
24,000 frtra emelte tőkéjét a magyar nem-
zeti képcsarnoki egyesületnek, mely czélul 
tűzte ki, hogy magyar művészek által 
készült művek beszereztessenek és a nem-
zeti képcsarnokban felállíttassanak. A m. 
tudom, akadémia 1843. okt. 7. tiszteleti s 
1853. márcz. 16. igazgató tagjának válasz-
totta. 1845-ben ő felsége a királyi taná-
csosi czíinet adományozta neki és ő volt 
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az első, a ki mint ilyen magyar oklevelet 
nyert. 1850-től kezdve a múzeum sivatag 
és puszta küludvarát kertté alakította át, 
a gyűjtemények felállítására hiányzó szek-
rényeket megszerezte, a múzeum épületé-
ben virág- és terménykiállításokat, hang-
versenyeket rendezett, melyeknek jöve-
delme a múzeumi kertre fordíttatott; ezen 
«zélra s a szekrényekre így sikerült 92,000 
frtot gyűjtenie. Midőn 1849-ben az oroszok 
Losoncz városát és annak minden gyűj-
teményét teljesen elpusztították, K. igen 
lelkes tevékenységet fejtett ki a szintén 
elpusztított könyvtár pótlására ; néhány 
hó alatt annyi könyvet és oly pénzössze-
get gyűjtött össze, hogy egy városi könyv-
tár megalapítása lehetségessé vált, mely-
ben a könyvek száma rövid idő alatt 
15,000-re szaporodott. 1851-ben bátyjával 
K. Ferenczczel együtt a m. földtani tár-
sulat alakításában igen tevékeny részt 
vett, melynek elnökévé választatott meg. 
1854-ben Berlinben az udvarnál bemu-
tatta magát s kieszközölte, hogy a porosz 
király több becses kő- és bronzkorszaki 
tárgygyal ajándékozta meg a m. nemzeti 
múzeumot. 1854 végén indítványozta az 
Ipolysajóvölgyi vasutat és az e végre 
kieszközlött tanácskozmányban a vállalat 
ideiglenes elnökeül választatott, midőn 
1855. márcz. 17. társulatalakítási gyűlé-
sét tartotta. 1857-ben ismét éjszaki Német-
országot, Belgiumot és Hollandiát utazva 
be, a scheweningeni tengeri fürdőben 
báró Sina Simonnal találkozott, a kitől 
a múzeum gyűjteményei szaporítására 
1000 frtot nyert, miből azonnal ott hely-
ben kitömött állatokat, csontvázakat, csigá-
kat, könyveket sat. a múzeum számára 
szerzett. 1857-ben Ferencz József ki-
rály, a múzeum látogatása alkalmával, 
gyémántos gyűrűvel ajándékozta meg és 
1858-ban kamarássá is kinevezte. 1869. 
február 25-én a múzeum igazgatásától 
fölmentetvén, teljes fizetéssel nyugdíjaz-
tatott és a király által a vaskoronarend 
III. osztályú keresztjével jutalmazta-

tott. Ekkor a magánéletbe vonult. 1847-
ben a hesseni nagyherczegi Lajos-lovag-
rend, 1852. a portugalli Mária fogan-
tatási de villa viciosa lovagrend, 1859. 
a porosz szent János-lovagrend tiszteleti 
vitéze lett. A bécsi állattani, a passaui 
természettudományi, az amsterdami Na-
tura artis Magistra nevű állattani kert, a 
luxemburgi régészeti társulat tiszteleti 
taggá, a majna-rajnai, szász-altenburgi, 
koppenhágai északi, a római archaeolo-
giai társulatok és a görliczi tudós társa-
ság levelező tagúkká nevezték ki. Hosszas 
betegeskedés után, mely őt minden évben 
külföldi fürdők látogatására kényszerítette, 
1873. szept. 19. halt meg Budapesten. A 
m. tudom, akadémiában 1876. jún. 26. 
Nendtvich Károly tartott fölötte emlék-
beszédet. — Czikkei a Felsőmagyaror-
szági Minervában (1829. A mammuth), 
a Pesti Hírlapban (1841. 41. sz. Terv a 
miként alakulandó magyarországi orvosi 
és természetvizsgáló társaságról); a Tár-
salkodóban (1842. A teljes napfogyatkozás 
júl. 8. 1842. Surányban, Nógrádmegyé-
ben), a M. orvosok és természetvizsgálók 
Munkálataiban (II. 1842. Elnöki megnyitó 
beszéd, Befejező beszéd, III. 1843. Ki-
rándulás Pohorelláról a Királyhegyre júl. 
28. 1842. némi földismei és füvészi tekin-
tetben, Y. 1845. Az állattanról külföldön 
és Magyarhonban, A papírról archaeolo-
giai és természettani szempontból, YI. 
1846. Észrevételek a társulatokról, külö-
nösen a m. orv. és term, nagygyűléséről, 
VII. 1847.Búcsúbeszéde, VIII. 1863. József 
főherczeg, mint füvész és archaeolog, 
Búcsúbeszéde Sopronban, X. 1864. Búcsú-
szava Marosvásárhelyt, XII. 1868. Meg-
nyitó beszédeRimaszombatban, XIII. 1869. 
Búcsúbeszéde Egerben, XIV. 1870. Búcsú-
szavai Fiúméban, XV. 1872. Magyar ur-
fiaink neveltetése a század elején és most), 
a Gazdasági Lapokban (1851. Az orszá-
gos terménykiállítás ügyében, 1852. Virág 
s egyéb termények kiállítása a magyar 
nemzeti múzeum épületében 1852. máj. 
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2—i., Kirándulás Liptóba, 1854. kirán-
dulás Magyarország felvidékére); a Száza-
dunkban (1843. 47—19. szám. A m. n. 
múzeum tárgyában), a Magyarország és 
Erdély képekben (I. 1853. A magyar n. 
múzeum képekkel, III. 1854. A szinó-
bányai üveggyár); az Ünnepély, mely 
Losonczon, jún. 10. 1844-ben tartatott 
Pest, 1845. cz. munkában (I. A könyv-
nyomtatás története és haszna, II. Előbb 
magunkat míveljük, hogy másokat tanít-
hassunk) ; a M. Akadémiai Értesítőben 
(1854. A datolya pálmafáról, 1855. Mátyás 
király paizsa a m. n. múzeumban, Engel 
Keresztély János levelezéseiből, 1865. 
Philos. Tört. tud. kör. 294. Rafn Keresz-
tély emlékezete, 1867. A m. orvosok és 
természetvizsgálók f. é. aug. 12 —17-ig 
Rimaszombatban tartott nagygyűléséről 
jelentés); a Divatcsarnokban (1853. Uti 
jegyzetek, 1854. A szinó-bányai vas- és 
üveggyár, A datolyapálmáról, 1855. Rima-
szombat és Ferenczy István); a Vasárnapi 
Újságban (1855., 1858. Hollandi utazásá-
ból, 1859. Látogatás egy németországi 
parasztgazdánál, 1860. Általános mű- és 
régiségtárlat Pesten 1861-ben); a Pesti 
Naplóban (1859. 17., 18., 31., 83., 85., 86. 
sz. A m. n. múzeum mint nemzeti inté-
zet és tulajdon örökítése a gróf Ráday-
féle könyvtár megvétele érdekében); a 
Falusi Gazdában (1864. Magyarországi 
mérges növények,Koronás halkotu, Kaiser-
krone, Fritillaria imperialis); az Ungar. 
Med.-Chirurg. Presseben (1867. Ueber die 
Kurorte Ungarns, insbesondere über Füred 
am Plattensee); az Archaeologiai Értesí-
tőben (1869. Hazaiműiparunk érdekében); 
a Nemzeti nagy képes Naptárban (1874. 
A tisztaságról). — Munkái: 1. Magyar-
országi mérges növények. Alsóbb osztályú, 
kivált népiskolák számára. Buda, 1842. 
(30 szines rézmetszetű táblával). — 2. 
Búcsúbeszéd az orvosok és természet-
vizsgálók 1842. aug. 8. Beszterczebányán 
tartott közgyűlésén elmondva. Közrebocsá-
totta Bugát Pál. Beszterczebánya. — 3. 

A magyar nemzeti múzeum. Pest, 1848. 
(és U. ott, 1861.). — 4. Szegszárdi régi-
ségek. Felolvastatott a m. akadémia 1857. 
ápr. 7. tartott gyűlésén. U. ott, 1857. 4 
kőny. táblával. (Németül. U. ott, 1857.). 
— 5. Egyházi örömünnep báró Prónay 
Gábor, a magyarhoni ág. hiv. egyházak 
egyetemes felügyelőjének beiktatásakor. 
U. ott, 1862. — 6. A magyar nemzeti 
múzeum képtárának lajstroma. U. ott, 
1868. — 7. A temetések és temetők. U. 
ott, 1869. — Kéziratai a m. n. múzeum-
ban : Értekezése a poroszországi népneve-
lés tárgyában, a nógrádi nemzeti inté-
zethez, ívrét 23 lap ; Emlékbeszéd id. gr. 
Ráday Gedeon felett 1873. nov. 11. Pest-
megye bizottmányi közgyűlésén, 8rét 28 
lap és önéletrajza, 4r. 6 levél. Levele, Pest, 
1855.jan. 30. Erdélyi Jánoshoz (az Erdélyi-
Tárban, Erdélyi Pál birtokában). — Arcz-
képei: olajfestés, festette Lieder F. 1852. 
(a magyar történeti képcsarnokban); kő-
nyomat : Werfer Károly műintézetében. 
Pest, 1860. és Marastonitól 1868. (Mátray 
Gábor, Magyar Nemzeti Múzeum kor-
szakai. Pest, 1868. és a Munkálatok XVII. 
kötet.). 

Mocsári/ Antal, Nógrád vármegye esmer-
tetése. Pest, 1826. II . 31. 1. (Gyűjteményé-
n e k l e í r á s a . ) — Pesti Hirlap 1843. 240. s z . — 
Hanák János, Az állattan története Magyar-
országban. Pest, 1849. 188. 1. — Ujabbkori 
Ismeretek Tára V . 1 5 9 . 1. — Ferenczy é s Da-
nielik, M . í r ó k I . 2 8 8 . 1. — Vasárnapi Újság 
1857. 39. sz. arczk. — Dux, Adolf, Das unga-
rische National-Museum. Pesth, 1858. — 
Sonntangs-Zeitung 1858 . 4. SZ. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai VI. 477. 1. — Könitz, 
August, Geschichte der Botanik in Ungarn. 
Hannover, 1864. 130. 1. — Gallerie denk-
würdiger Persönlichkeiten der Gegenwart. 
L e i p z i g , I I . 7 5 . — Magyarország és a Nagy-
világ 1868. 19. sz. arczk., 1873. 39. sz. arczk. 
— Mátray Gábor, A m . n. m ú z e u m k o r s z a -
k a i . P e s t , 1868 . — Budapesti Közlöny 1 8 6 9 . 4 9 . 
s z . — M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálatai XVII. Bpest, 1875. arczk. (Xantus 
J á n o s . ) — Századoh 1877 . 4 6 3 — 4 7 3 . 1. — Fi-
gyelő I I I . 1877. 129. 1. — Nendtvich Károly, 
Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. 
Bpest, 1876. (Értek, a term. tud. köréből 
V I I . 1 2 . ) — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Magyar 
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Könyv-Szemle 1885. 63.. 67., 71. 1. (Losonczi 
könyvtárak ) — Petrik Könyvészete és Bib-
liogr. — Doleschall, &'. Das erste Jahr-
hundert aus dem Lehen einer hauptstädti-
schen Gemeinde. Bpest, 1887. 116. lap. — 
(gyászjelentés és K. Ágoston önéletrajza. 
(Kézirat a m. n. múzeumban). 
Kubinyi Árpád (felső-kubini és nagy-

olaszi), es. kir. kamarás, országgyűlési 
képviselő, K. Antal és Abaffv Zsófia fia, 
szül. 1836-ban Verbón (Liptóm.); közép-
iskoláit szülővárosában, Teschenben (Szi-
lézia) és Kassán végezte ; a jogot Bécsben 
és Gráczban hallgatta. 1861-ben Árva-
megye tiszteletbeli aljegyzője lett, míg a 
Majlath-Sennyei kormány alatt mint fő-
szolgabíró működött Árvamegyében. 1867-
ben Árvamegye tiszteletbeli főjegyzője, 
1872 elején alsó-kubini járásbiró lett, és 
jún. az alsó-kubini kerület megválasztotta 
országgyűlési képviselőjévé, s e kerületet 
azóta folytonosan képviseli. A Deák-párt-
hoz tartozott; két évig a II. osztályjegyzője 
volt és a központi bizottság részéről több 
ízben bizatott meg az előadó tiszttel. 
1875-ben a fusio megtörténvén, a Sennyey-
párthoz csatlakozott, de később a szabad-
elvű párt tagja lett, a melyből az egyház-
politikai javaslatok miatt kilépett, de a 
melyhez a törvények szentesítése után 
megint visszatért. Tagja a földmívelési 
bizottságnak. Az 1892. ínség alkalmával 
az árvamegyei Ínségesek segélyezése ügyé-
ben igen buzgó tevékenységet fejtett ki. 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i VI . 481. 
1. — Sturm Albert, O r s z á s g y ü l é s i A l m a n a c h . 
Bpest. 1S97. 281. 1. 
Kubinyi Bertalan, takarékpénztári fő-

könyvelő. K. Károly ev. ref. lelkész (ki 
1848—49-ben végig küzdötte a szabadság-
harezot) és Biró Eszter fia, szül. 1873. 
ápr. 22. Hodászon (Szatmárm.); 1882-től 
a szatmári ev. ref. gymnasiumban tanult; 
Debreczenben folytatta a IV—VI osztályt; 
ugyanott végezte a kereskedelmi akadémia 
I. osztályát, a II. és III. osztályt pedig 
Kolozsvárt, hol érettségi vizsgálatot is 

tett. Az ottani önképzőkörnek főjegyzője 
is volt; költeményeit és elbeszéléseit juta-
lommal tüntették ki. Önkéntesi szolgálata 
alatt 1892-ben tiszti vizsgát tett. 1891-ben 
a nagy-károlyi önsegélyző népbank segéd-
könyvelője- lett és 1897 óta ugyanott a 
takarékpénztár főkönyvelője. — A Nagy-
Károly és Vidékének főmunkatársa volt 
1895—96-ban (a szépirodalmi munkál-
kodása mellett a hírrovatot vezette); 
írt a Szatmári Közlönybe is ; a Nagy-
károlyi Független Hírlapba költeményeket 
és több társadalmi s vezérczikket írt. — 
Szerkesztette a Nagykárolyi Független 
Hírlapot 1892. jún. 3-tól 1893. jún. 5-ig. 

Kin Sándor, A kolozsvári kereskedelmi 
akadémia története. Kolozsvár, 1896. 395. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Kubinyi Ferencz, (felső-kubini és nagy-
olaszi), földbirtokos,am. tudom.akadémia 
tiszteleti tagja, a m. földtani társulat 
elnöke, Pest- és Nógrád-vármegyék tábla-
bírája, K. Ágoston testvérbátyja, született 
1796. márcz. 21. Videfalván (Nógrádm.); 
első oktatását bátyjával együtt a szülői 
háznál nyerte, 1808—11-ig a besztercze-
bányai gymnasiumban folytatta tanul-
mányait ; itt ismerkedett meg Petényi 
Salamonnal és Zipser Andrással, a kitől 
az ásványtanban magánórákat vett; ezek-
kel élte fogytáig szoros baráti viszonyban 
élt, 1812—14-ig a debreczeni collegium-
ban folytatta tanulását. Debreczenből 
visszatérvén atyjával Bécsbe utaztak, hol 
a bécsi oongressus alatt néhány hetet 
töltött, 1815-ben a jogtudományok hall-
gatására Pestre jött, hol akkor Vuchetich, 
Schwartner és Schönviesner tanárok elő-
adásai buzdítólag hatottak reá. Az 1816. év 
szünnapjaiban Ragyóczy István nevelőjé-
vel Galicziatöbb részét, nevezetesen Krak-
kót és Vieliczkát utazta be, utóbbinak 
sóbányáit megszemlélve. 1819-ben iskolai 
pályáját bevégezvén, két évi joggyakor-
lat után, mint patvarista királyi táblai 
jegyzővé avattatott fel. Szülőmegyéjébe 
visszatérve, minden tevékenységét annak 
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szentelte. Az 1825. országgyűlésen mint a 
lávollevők egyik követe vett részt, 1832 
—1842-ig mint Nógrádmegye szolgabirája 
szolgált és három országgyűlésen, 1833., 
1843., 1847. mint Nógrádmegye követe 
vett részt. Mint a szabadelvű párt híve, 
mindig az ország szentesített jogai s a 
közművelődés emelése mellett szólalt fel; 
mint a nép buzgó barátja, a nép sorsá-
nak javításán, a hol csak lehetett, egész 
lelkesedéssel működött. A magyar iro-
dalomnak buzgó pártolója volt ; Blas-
kovich Ferenczczel együtt anyagi áldo-
zatokkal lehetővé tette Kisfaludy Károly 
első évi Aurórájának megjelenését. Szint-
úgy K. volt az, a ki az 1832—36. ország-
gyűlésen legelőször szólalt fel, hogy a 
nemzet a Széchenyi Ferencz gróf által 
alapított, de még kellő helylyel sem bíró 
múzeumot felkarolva, 500,000 forinttal 
segélyezze ; később aztán sikerült is az 
ország rendeit arra bírnia, különösen 
midőn József nádor pártolásáról meg 
volt győződve, hogy a m. n. múzeum 
épületének felállítására s annak berende-
zésére 500,000 frtot és azon kívül 120,000 
frtot a nagybecsű Jankovich-féle gyűj-
temény megszerzésére adjanak. M időn gaz-
dag régiséggyűjteménye 1849-ben Loson-
•ezon teljesen elpusztult, újból hozzá fogott 
a munkához; rövid idő alatt vesztett 
gyűjteményéhez hasonlót szerzett és annak 
becsesebb részét 1873-ban Pest megye-
házában a közönség részére közszemlére 
kiállította. Öcscsével K. Ágostonnal a 
természettudományi társulatnak egyik fő-
alkotója s 1848-ig legbuzgóbb támogatója 
volt. Szintén e két testvérnek köszönhető 
a geologiai s archaeologiai társulatok 
életbeléptetése, melyek közül az előbbi-
nek K. több évig elnöke volt. A magyar 
tudományos akadémia 1841. szeptember 
3. levelező, 1858. deczember 15. pedig 
tiszteleti tagjának választotta; a mathe-
matikai és természettud. bizottságnak 
pedig' elnöke volt 1870-ig, midőn ezen 
tisztéről önként lemondott. A m. orvosok 

és természetvizsgálók vándor gyűléseinek 
élete végéig hű látogatója s részve-
vője, a temesvári 1843., kolozsvári 1844. 
és egrinek 1868. elnöke is volt. Lelkes 
pártolója volt a művészetnek; áldozat-
készségének maradandó emlékét hagyta 
azon két Ligeti által festett és az aka-
démia kis üléstermében díszlő tájképpel, 
melyeknek kivitelére 2000 írtnál többet 
áldozott. Az 1847. országgyűlésen mint 
Nógrádmegye követe ismét megjelent, a 
márcziusi eseményekben élénk részt vett. 
és midőn a losonczi választó-kerület őt 
az első pesti képviselő országgyűlésre 
küldte, eleintén a Battyányi minisztérium-
mal tartott, de annak lassú és óvatos 
haladásával meg nem elégedvén, csak-
hamar a Kossuth politikájára tért át és 
a haza küzdelmeiben mind végig részt 
vett. A szahadságharcz után kilencz évi 
várfogságra ítéltetett, de nem sokára meg-
kegyelmeztetvén, egész 1861-ig minden 
idejét és tehetségét a tudománynak és 
társadalmi köröknek szentelte. 1861-ben 
ismét a losonczi kerület választotta kép-
viselőjének a Pestre összehívott ország-
gyűlésre, midőn a határozati párthoz 
csatlakozott. 1862-ben Ipolyi Arnold és 
Henszlmanri Imre barátjaival Konstanti-
nápolyba utazott az ott levő Corvinák 
megtekintésére s az akadémia könyvtárát 
néhány Corvinával meggazdagította. Ez-
után teljesen a magánéletbe vonult vissza. 
Meghalt 1874. márcz. 28. Budapesten. A 
m. tudom, akadémiában 1876. jún. 26. 
Nendtvich Károly tartott fölötte emlék-
beszédet. — Czikkei a Sasban (1833. 
Hársashegy); a M. tud. társasag Évköny-
vében (VI. 1840-42 . A Hegyalja föld-
ismei tekintetben); a M. orvosok és term. 
Munkálataiban (II. 1842. Nógrádmegyei 
kövesült fa, 111. 1843. Nógrádmegye ás-
vány-földtani és státusgazdasági tekintet-
ben, Királyhegyi kirándulás, A hermaneci 
kirándulásról, Nógrádi csigakövületekről. 
A napfogyatkozás körül, Zipser András-
sal együtt, IV. 1844. Megnyitó és bezáró 
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beszéd a IV. nagygyűlésen Temesvárott, 
VII. 1847. Liptómegyében fekvő Havrá-
nek nevű hegy leszakadásáról földismei 
tekintetben, VIII. 1863. A beremendi 
Juramészképletről. IX. 1864. Apentelikoni 
márvány és pikermi őslénytani telepek 
Görögországban, XI. 1866. Az agyag-tele-
pek Nógrádmegyében föld- és ipartani 
tekintetben); a Magyarország és Erdély 
Képekben (I. 1853. A salgói és somoskői 
bazalt sziklák és a vízmosások meggát-
lásáról, rajzzal, II. A beremendi mész-
képlet és az abbani csonttorlat, kőny. 
képpel, A radványi várkastély, III. 1854. 
A tarnóczi óriás nagyságú kövesült fa és 
az ezt környező kőnemek földismei tekin-
tetben, rajzzal, IV. 1858. Némely Kecs-
kemét-vidéki népi fuvószerek); a M. Aka-
démiai Értesítőben (1855. Oriásszarvas-féle 
csontmaradványok az ó-budai kiscelli 
mészsivatagban, 1856. Emlősök és hüllők 
maradványai a beremendi csonttorlatban); 
a Haidinger Berichtejében (III. 1847. 
Ueber eine am 6. Jan. im Liptaer Comi-
tate am Berge Hawranek stattgefundene 
Abrutschung); a Pesti Naplóban (1855. 
II. 110. sz. Petényi Salamon nekrologja); 
az Archaeologiai Közleményekben (II. 
1861. Magyarországban talált kő- és bronz-
kori régiségek, VI. 1866. Új régészeti lak-
helyek) ; a M. Tudományos Értekezőben 
(II. 1862. Eszterházy Sándor urbáriuma); 
a M. Földtani Társulat Munkálataiban 
(II. 1863. A Vág áradásai, Földtani kirán-
dulás a Tiszára és Hegyaljára, Az ó-buda-
kis-celli mésztuffban 1856-ban talált csont-
maradványok, Ajnácskői ősemlősök, Rom-
hány, új leihelye negyedkori ősállatoknak, 
III. 1867. A recski termés rézről He-
vesmegyében és a Diorit-képletről, mely-
ben a réz találtatik, Terbelódi és lázi osz-
lopos bazaltcsoportozatok Nógrádmegyé-
ben 1858. nov. 22-ről, 3 tábla rajzzal, 
Deményfalvi cseppkő- és jégbarlang Liptó-
megyében, tekintettel hasonló jégbarlan-
gokbani jégképződményre, A kassa-hegy-
aljai társulat érdekében, A magyar földtani 

társulat 16 évi működéséről szóló jelen-
tés, Galantai herczeg Eszterházy Pál 
mint a művészet és irodalom kitűnő párt-
fogója, Báró Sina Simon 500 forintra 
terjedő ajánlata folytán K. indítványa); 
a bécsi geol. Reichsanstalt Verhandlung-
jaiban (XVI. 1866. Die in Ungarn vor-
kommenden Serpentine). — Munkái: 1. 
A Tisza medre mint az ősemlősök sír-
kertje, föld- és őslénytani tekintetben. 
Pest, 1855. (A m. tud. akadémia Értesí-
tőjéből). — 2. Őslénytani adatok Magyar-
országról. Olvastatott az Akadémiában 
jan. 7. 1856. Ugyanott, 1856., rajzzaL 
(Különny. a M. tud. Akadémia Értesítőjé-
ből).— 3. A teve és ló. Állat-és őslény-
tani, s a magyarok keletről eljövetelére 
vonatkazólag történelmi tekintetben. U. ott, 
1859. Hét tábla rajzzal. (M. Akadémiai 
Értesítőből Mathem. és term, osztály 4. 
sz.). — 4. Országgyűlési beszéde. U. ott, 
1861. (Ivánka Imre beszédével együtt). 
— 5. Petényi Salamon élete és hátra-
hagyott munkái. U. ott, 1864. Petényi 
arczképével és síremlék rajzzal kőnyo-
matban. (Németül: U. ott, 1865.). — 6. 
Doctor Zipser Keresztéig Andr.életrajza, 
kőnyom, arczk. U. ott, 1866. (Németül: 
U. ott, 1866.). — 7. Az ágost. hitv. pesti 
autonom egyház szenvedéseinek története 
a XIX. században. U. ott, 1866. — Szer-
kesztette a Magyarország és Erdély ké-
pekben 1853—54. évf. 4. kötetben Vahot 
Imrével Pesten. — Magyarország és a 
hozzá tartozó országok Cosmographiá-
jára vonatkozó adatok (kéziratban, rész-
letezve a M. Tudom. Akadémiai Alma-
nach 1874. 144. 1.) — Arczképe : kőnyo-
mat neve aláírásával, rajz. Eybl. 1843 
nyomt. Leykum A. Bécsben. 

Pesti Hirlap 1843. 266. sz. — Magyar Hirlap 
1850. 221. sz. (Hadi törvényszéki Ítélet.) — 
Vasárnapi Újság 1862. 30. s z . a r c z k . , 1874. 15. 
sz. a r c z k . — 1 8 7 4 : Budapesti Hirlap 72. sz. 
C N e k r . ) , Losonczi Lapok 14. sz., Jíagyarorszá 
és a Nagyvilág 15. sz. a r c z k . , Archaeol. Érte-
sítő VIII. (Geduly Ferencz.). — M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálatai X V I I . 114. l a p 
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arczk, (Xantus János.) — Nendtvich Károly. 
Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. 
Bpest, 1876. (Értekezések a term. tud. kör. 
V I I . 12.) — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
Könyvészete és Bibliogr. — Pallas Nagy Le-
xikona XI. 87. 1. (Tóth Lörincz) és gyász-
jelentés. 

Kubinyi Ferencz, (felső-kubini és de-
ménfalvi ifjabb), földbirtokos, K. Vilmos, 
1849-ben megyei alispán és laszkári Lasz-
káry Emilia fia, szül. 1836. nov. 22. 
Kőváron (Hontm.); 1846 őszén szülei 
lakásukat Budapestre tették á t ; K. itten 
Kristóffi János és Gáber János által házi 
nevelésben részesült; később a pesti ág. 
ev. gymnasium IV. osztályában tanult. 
A szabadságharcz után Repiczky János 
nyelvtudóstól ismét magánnevelő oktatá-
sában részesült, ki a komolyabb tanul-
mányok iránti hajlamait is fejlesztette. 
1853-tól a budai polytechnikumban a 
két évi tanfolyamot befejezte; ekkor be-
tegeskedése miatt félbeszakította tanulmá-
nyait ; sokat utazott külföldön és a tudo-
mányoknak él t ; 1855-ben elhalálozott 
atyjának kóvári birtokát átvette. Az északi 
régiségbúvárok koppenhágai kir. társulata 
tagjának választotta. A kis-csalomjai ág. 
ev, egyház világi felügyelőségét több évig 
viselte. 1867-ben a történelmi társulat 
megalakításában részt vett és egy ideig 
annak választmányi tagja volt; egyszer-
smind azon bizottságnak, melyet a tár-
sulat a Zichy-család okleveleinek átvéte-
lével, lemásolásával és kiadásával meg-
bízott. 1869-ben nagyobb utat tett Né-
metországban, a Rajna vidékén, Emsben, 
Mainzban, Nürnbergben, honnét becses 
régiségeket hozott haza ; ezen gyűjtését 
itthon is folytatta s különösen Hontmegye 
területén sikerült sok kőkori régiséget 
összeszedni, melyek az 1886. budapesti 
kiállítás alkalmával, külön szekrényben 
voltak kiállítva. Az 1873. pénzválság 
csődbe juttatta s birtokaitól meg kellett 
válnia. Ekkor Budapest közelében Al-
bertfalvára költözött, hol tejgazdaságot 
folytatott. Birtokainak elárverezése alkal-

mával, K. Krisztina nőtestvérének (Feste-
tics Leo grófné) sikerült az ősi birtokot 
és lakházat megszereznie s így a 80-as 
évek elején visszaköltözött Kővárra. — 
Czikkei a Divatcsarnokban (1854. 65. sz 
Török-magyar oklevél Musztafa csausz 
Dienes János és Heredi Ferenczhez); az 
Uj M. Múzeumban (1858. Horváthy And-
rás 1589-iki korjegyzetei, 1859—60. ok-
levelek kivonatban); a M. Tudom. Érte-
kezőben (1862. II. Eszterházy Sándor 
urbariuma, Oklevelek kivonatban); a 
Győri tört. és rég. Füzetekben (III. 1864.. 
A sági convent legrégibb hiteles kiad-
ványa, xklalék a budai regestákhoz, Buják 
várának ostromoltatása a XIV. század 
első negyedében); a Századokban (1869. 
Adalékok monostoraink történetéhez I. A 
j urlei convent, mint hiteles hely, II. A 
tenői sz. Péterről cz. monostor, III. A 
tolmácsi keresztesek conventje, 1876. János 
király budai országgyűlése az 1530. év 
végén, Jelentés a Kubinyi-család várgedei 
és nyustyai levéltárairól, 1887. Záh Fe-
rencz veje Palásthy Kopai); a Turulban 
(1885. A mohorai Vidffyek czímeres levele 
és nemzedékrendje, Palásthi Borsok, 1886.. 
Paczali Peres András czímeres levele 
1431-ből, 1887. Disznósy Miklós czímere 
1456., 1889. Miként eszközöljük az ok-
levelek kiadását); a Hazánkban (1887. 
Lip tó vármegye e század elején). — Mun-
kái : 1. Margitsziget műemlékei. Pest, 
1861. Ábrákkal. (Különny. az ArchaeoL 
Közleményekből.) — 2. Kik a valódi 
fertály mágnások? U. ott, 1862. (Tegzes 
névvel, Rózsaági Antal, A fertálymágná-
sok cz. regénye ellen.) — 3. Zólyom-
megye műemlékei. U. ott, 1864. Ábrák-
kal. (Különny. az Arch. Közleményekből.) 
— 4. Codex diplomaticus Arpadianus. 
Árpádházi oklevelek 1095—1301. U. ott, 
1867. (Monumenta Hungáriáé Historica 
I. Ism. Budapesti Közlöny 201. sz.). — 
5. Momus. Zsebkönyv ártatlan emberek 
számára. Ugyanott, 1869. (Szoboki ál-
névvel.) — 6. Szózat a magyar parla-
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menthez. Bpest, 1882. (Albertfalvi névvel.) 
— 7. Egy marék vers. U. ott, 1884. (Al-
bertfalvi névvel.) —- 8. Oklevelek hont-
vármegyei magán-levéltárakból. I. rész. 
U. ott. 1888. Pecsétrajzokkal. (Magyar 
történelmi emlékek. II. kötet. Ism. Száza-
dok 1889. 63. 1.). — 9. A régi magyarok 
személynevei. I. kötet 1. füzet. Budapest, 
1892. (Ism. Egyetértés 96. sz.) - 10. 
Gedichte des gnädigen Herrn zu Kóvár. 
Balassa-Gyarmat, 1894. (Tréfás versek.) 
— 11. A magyar nyelv veszélyben. U. 
ott, 1896. (Tegzes névvel.) — Levele 
Pesty Frigyeshez Bpest, 1888. nov. 21. 
(a m. n. múzeumban). 

Nagy ľvan, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i VI. 486. 
l a p . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein 
Könyvészete. — M. Könyvészet 1892,, 1896. és 
önéletrajzi adatok. 
Kubinyi Géza (deménfalvi), ország-

gyűlési képviselő', szül. 1851. decz. 9. 
Szkároson (Gömörm.); a jogot Kassán 
végezte s Budán patvaristáskodott. 1882. 
márcz. 27. a rozsnyói járás megválasz-
totta főszolgabirájává. 1883-ban a geczeli, 
majd az oláhpataki, később a sebespa-
taki, azután a radovai s végül a gömör-
panyiti ág. ev. egyházak egyhangú biza-
lommal egyházi felügyelőjükké, a gömöri 
ág. ev. esperesség, a tiszai egyházkerület 
és végül az egyetemes egyház törvény-
széki birájukká választották. Ezen világi 
és egyházi hivatalos állásokban tanúsí-
tott határozott és szigorú eljárásával nagy-
ban hozzájárult azon hazafias eredmény-
hez, hogy a gömöri ág. ev. esperesség-
ből a panslavismus teljesen kiszorult. 
1891 óta a jolsvai kerület képviselője; 
a mentelmi bizottság tagja. — Ország-
gyűlési 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. 281. 1. 

Kubinyi György (deménfalvi), ország-
gyűlési képviselő, K. Miksa és Szakmáry 
Erzse fia, szül. 1837-ben Deménfalván 
(Liptóm.); tanulmányait Késmárkon és 
Eperjesen befejezve, 18 éves korában a 
hadseregbe lépett és a 70. sz. Nagy-ez-

redben szolgált, kezdetben mint hadap-
ród, rövid idő múlva mint hadnagy. A 
60-as években kilépett a hadseregből és 
megnősülve mint földbirtokos telepedett 
meg Trencsénmegyében, melynek köz-
életében élénk szerepet játszik és nagy 
tekintélyre tett szert. 1887 óta az i llavai 
kerület szabadelvű párti képviselője; a 
földmívelési bizottság tagja. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i VI. 483. 
1. — 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. 282. 1. 

Kubinyi Lajos, nemzetgazdasági író 
és lapszerkesztő, szül. 1821. ápr. 22. Ujfe-
jértón (Szabolcsm.) előkelő nemes család-
ból ; 1841-ben a fővárosban ügyvédi vizs-
gát tett; azután csakhamar megnősülve, 
nejének pestmegyei birtokán gazdálko-
dott. Az 50-es években hosszabb ideig 
tartózkodott Párisban és itt beható köz-
gazdasági és művelődéstörténeti tanul-
mányokat tett ; ellátogatott Londonba is. 
1852—53-ban Hámos Gusztávval Nyu-
gat-Európa fővárosait utazta be. Hazá-
jába visszatérve, 1865-től 1867 tavaszáig 
a Hon közgazdasági rovatának vezetője 
volt ; ezen lapban pár száz közgazdasági 
czikke jelent meg. 1856—57-ben a Ma-
gyar Sajtónál volt belmunkatárs. 1857-
től a M. Néplapnak és Kalauznak lett 
főmunkatársa ; utóbbi lapot 1858. június 
19-től 1859. jan. 1. (az 1. számot) szer-
kesztette is. Midőn a 48-as párt 1867. 
ápr. 1-én megalakította a Magyar Újsá-
got, ennek lett a dolgozótársa; eleinte 
nevének kezdő betűjével írta czikkeit, 
melyeket akkor Kossuthnak tulajdonítot-
tak ; 1870. jan. 1-től decz. 31-ig szer-
kesztette a lapot; azontúl is a lapnak 
közgazdasági írója és rovatvezetője volt. 
1874. ápr. 1., mikor ezen lap az Egyet-
értésbe olvadt, ennek lett a munkatársa. 
1877. jan. 15. a Házi-Ipar Lapjának, a 
központi házi-ipar közlönyének szerkesz-
tését vette át, mely havonként kétszer 
jelent meg ; 1879-ben a Néptanítók Lap-
jának mellékleteként havonként jelent 

12. iv sajtó alá adatott 1899. okt. 30. 
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meg és ez évben is K. szerkesztette. Ké-
sőbb anyagi gondok és betegség súlya 
alatt megtört. Trefort miniszter a ren-
delkezési alapból 200 frttal segélyezte s 
a magyar írók segélyegyletétől is rendes 
havi segélyt kapott; azonban mellbaja 
súlyosbulván, önkezével vetett véget éle-
tének 1880. márcz. 12. Budapesten. Te-
metését adakozásból fedezték írótársai s 
néhány országgyűlési képviselő. Első há-
zasságából született fia Gusztáv vidéken 
gazdálkodik. 1872 körül másodszor meg-
nősült, fiatal franczia nevelőnőt vett e l ; 
ezen házasságából született fia, atyja 
halálakor még csak két éves volt, — 
Czikkei a Pesti Divatlapban (1847. II. Az 
élet feladata s annak eszközei); a Va-
sárnapi Újságban (1856. Kender, len, 
gyapju-fonás-szövés-festés, 15 aranynyal 
jutalmazott pályamű, 1857. Hogyan ál-
lítsunk takarékpénztárakat, 1858. Ho-
gyan termeljünk villákat és gereblyéket, 
1864. Levelek Sziléziából: Gräfenberg, 
szept. 25., 26.); a Gazdasági Lapokban 
(1857. A bérrendszer mint hatalmas elő-
mozdítója anyagi jobblétünknek, Cato 
mint mezei gazda, párvonalban azon 
mezei gazdákkal, kik jelenleg a kor igé-
nyeinek megfelelnek, 1858. Községi ta-
karéktárak, 1859. Miképen tehetjük a 
mezei gazdaságot oly biztos üzletté, minő 
a gyáripar, 1860. Egy mód a földbirtoko-
sok hitele emelésére, A kender és len 
értékesítéséről, 1861. Termelési nézetek, 
Felszólítás a magyar gazdákhoz: minél 
több gyakornok elvállalása iránt, Kér-
dések a felföldi gazdászat érdekében, 
1864. Közgazdászati adatok és elvek a 
felföld részére, Részvényes gazdászati 
tanintézetek, Gazdasági tudósítás Gräfen-
bergből, A gazdasági egyletek mint ke-
reskedelmi közvetítők, Gazdasági isme-
reteink népszerűsítésének ügyében, Pénz-
források, 1864., 1866. Vidéki tudósítások 
Eperjesről, 1864—65. Sárosmegye viszo-
nyai, A főbb pályák arányosításának 
szükségessége, Közgazdaságunk érdeké-

id . S z i n n y e i JMagyar írók VII. 

ben, Sárosmegye gazdasági egylete főbb 
feladatai, 1867. A polgári szabadság mint 
a gazdászat emeltyűje, A gazdasági és 
iparegyletek egymás kezére dolgozása, 
Mit hoz a tavasz ? Utak és módok ha-
zai gazdászatunk emelésére, A szövet-
anyagok nevezetesb tulajdonai, Az ok-
szerű gazda eddig mellőzött feladatai, 
Tanulságok a jelen évből a jövőre, Nem-
csak a természet termel. 1868. Veszélyes 
aránytalanságok a magán- és közgazda-
ság viszonyaiban, A gazdasági, erdészeti 
és ipariskolák érdekében, Új viszonyaink, 
Pozsonyi mérő és vámmázsa, A nap-
szám-drágaság okai és aanak megszün-
tetése, 1869. Haladunk-e avagy állunk, 
avagy épen pusztulunk a mezei gazda-
ság terén?, Nemzetközi viszonyaink, Meg-
élhetésünk biztosítása ügyében, 1874. Fel-
adataink a földmivelés terén, Káros vol-
na-e gazdaközönségünkre a gabonavám 
megszüntetése, Tél, ünnepek és farsang); 
a M. Sajtóban (1857. 76. sz. Néhány szó 
a tárlatokról nemzetgazdászati szempont-
ból, 130., 131. sz. Nemzeti irodalmunk 
feladata, Az utak és mozderők jelentő-
sége, 132., 135., 136. sz. A gépek életbe-
léptetéséről) ; a Napkeletben (1857. Az 
élet gyönyörei megrövidítéséről, Az er-
kölcsi és anyagi jólét a házi boldogság 
előmozdítására, Figyelmeztetés a víz-
gazra, 1858. A keleti nyelvek diadala, 
Nemzeti zenénk állapotáról, 1859. Diva-
tos életbölcseség, Emberi indulatok az 
állatokban, Balitéletek és téveszmék, Há-
zasodjatok, de ne legyetek szerelmesek, 
1862. Pénz ! pénz ! pénz !); a M. Nép-
lapban (1857. A magyar nemzetiség és 
irodalom viszonya, A legszebb és hasz-
nosb mozzanat, Allamgazdászati vezér-
eszmék, A régi jó táblabírák és a volt 
jobbágyság viszonya jelenleg); a Szép-
irodalmi Közlönyben (1857. és 1861. A 
közjólétről, A zenéről, 1858. Az állati 
delejességről); a Kalauzban (1858. Esz-
mék és tények jobblétünk előmozdítá-
sára, Mit kell tennünk, Községi ápoló 
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házak, Növény- és állathonosító társu-
lat, Községi takarékpénztárak létesítése, 
Az életpályák rendezése, Hogyan ver-
gődjünk anyagi jólétre kis- és közép-
nagyságú birtokban ? Mi elébbvaló teen-
dőnk, mint a gazdasági gépek népszerű-
sítése ? Népnevelő és ismeretterjesztő 
egyletek, Állandó gazdasági ipartárlatok, 
Minő történetkönyv kell nekünk ? Egy 
vonás a népek életéből, a gépek életbe-
léptetésére nézve, A magyar nemzeti 
múzeum, A népiskolák és néptanítók 
hivatása. Hogyan mentsük fel bizonyos 
fő-fő Maecinásokat azon áldozattól, me-
lyet az irodalomnak hoznak, Az állati 
delejességről, Miképen lehetne termelé-
sünket jelenlegi erőnk mellett legalább 
is kétszerezni ? A magyar gazdasági egy-
letek főteendője, Mit dolgozzunk majd 
télen á t ? A javító intézetekről, Az iro-
dalom és művészet mint jobblétünk té-
nyezője. Községi takarék- és magtárak, 
Néhány vonás jobblétünk történetéből, 
Minő kedvezményeket nyujthatunk a nö-
vényzetnek a szántás által, A családélet 
főkelléke, Társaséletünk, Mit köszönhet 
társaséletünk az irodalomnak ? Hány osz-
tályt alakítsunk a társaséletben, Ki a 
boldog ? Kegyelet, jöjjön el a te ország-
iásod, Érzelmek, vágyak és szenvedel-
mek) ; a Nép Újságában (1859. A tűz-
anyag felhasználásáról, 1860. Néhány 
szó a nemzeti viseletről, Néhány szó a 
zene érdekében. Néhány szó jólétünk 
érdekében); az Emich Nagy Képes Nap-
tárában (1860. Kellő vetés és művelés-
nél fogva a légkörből nyújtott könlegeg 
hatályát felhasználván, gabnatermő föl-
deinket 1I2-ig megjavíthatjuk s a vető-
mag l,2 részét országszerte megkímélhet-
jük, A föld, 1861. Szózat a kisebb ma-
gyar földbirtokosok előmozdításának ér-
dekében) ; a Honban (1863. A házi ipar, 
mint a közvagyonosság főforrása, czikk-
sorozat, 1864. 1. és köv. sz. Az emberi 
tevékenység jelentékenyebb pályái és 
eredményei, czikksorozat, 106. sat. sz. 
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Mezei gazdaság bajai, 150. sat. sz. Tan-
ügyünk gazdasági szempontból, 185. sat. 
sc. A nép gazdászati szakértelme ügyé-
ben, 1865. 5. sat. sz. Anyagi érdekeink. 
107. sat. sz. Szakképzettség szükséges-
sége hazánkban, 116., 147. sz. Közüzle-
tünk módosítása közgazdászatunkhoz. 
153., 154. sz. Egy állandó iparmű-tárlat 
szükségessége hazánkban, 149. sz. A 
szakmunka és társulás értéke, 174. sat. 
sz. A pénz mint a köz életműveletek ve-
zénylője, 186. sz. Újpest, 248., 250. sz. 
Népnövelésünk ügye a gazdászathoz vi-
szonyítva) ; a Gyógyászatban (1864. Für-
dői levelek); a Felvidékben (1865. A 
vízgyógyászat érdekében, Sárosmegye 
közviszonya); a Kossuth-Albumban(1868. 
Karácsonyesték 1852-ben az exgovernor-
nál Londonban); az Ungar. Revueben 
(1869. Ungarische Akademie der Wis-
senschaften, (1832—1868); a Nemzetgaz-
dasági Szemlében (1879. Házi iparunk 
jelen helyzete, Közgazdaságunk életfel-
tételei és a munkásosztály főbb teendői): 
írt még a Zenészeti Lapokba s a Vahot 
Imre által szerkesztett divatlapokba; utolsó 
czikke halála után jelent meg a Függet-
lenség a Nép Zászlójában (1880. 11. sz.). — 
Munkái: 1. Uti jegyzetek Nyugot-Európa 
fővárosaiban 1852—53-ból. Pest, 1854. 
(Hámos Gusztávval együtt.) — 2. Vezér-
eszmék jobblétünk előmozdítására. U. 
ott, 1858. (Ism. Budapesti Hirlap 13. sz.) 
— 3 Kalauz uj pénzünkre s reá vo-
natkozó rendeletekre. U. ott, 1858. — 
4. A haladók és maradók csatározásai. 
Irány-regény. U. ott, 1858. Három kötet. 
(Ism. Budapesti Hirlap 189. sz.) — 5. 
Viszonyaink és teendőink, vagyis azon 
okok, melyek köznemzeti kifejlődésünket 
gátolják és azon elvek és intézmények, 
melyek ezt előmozdítanák. U. ott, 1867. 
(Ism. Budapesti Szemle VII.) — 6. Med-
dig él a magyar nemzet ? Nemzeti lét-
kérdés. Hazánk fiainak és leányainak. 
U. ott, 1873. — 7. Közgazdaságunk élet-
feltételei és a munkásosztály főbb teen-
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dői. Bpest, 1874. — 8. Nemzetgazdasági 
statistika. A földmívelés, ipar és keres-
kedelem helyes arányai Magyarországon. 
U. ott, 1875. (2. czímkiadás. Ugyanott, 
1884.) — 9. Állítsunk-e vámkorlátokat 
vagy vám-védegyleteket ? U. ott, 1875. 
— 10. A házi ipar könyve. Válogatott 
források után, számos ábrákkal. Kiadja 
a m. kir. vallás- és közokt. miniszter. 
U. ott, 1877. Három füzet. (Ism. Népta-
nítók Lapja 1880. 106. 1.) — 11. Az ok-
szerű gazdálkodás alapelve. Ivezdó'- és 
kisbirtokosok számára. Válogatott forrá-
sok nyomán számos ábrákkal. U. ott, 
1878. — 12. Iparunk. Az iparosság hiá-
nyainak okai és fejlődésének kellékei ha-
zánkban. U. ott, 1877. — 13. Magyar-
ország érdekei és a vámügy. U. ott, 1878. 
— 14. Iparos-gazdák könyve. Az iparos-
gazda családok számára. Rajzokkal el-
látva. U. ott, 1879. — Í r . Iparos-gazd-
asszonyok könyve iparos-gazda családok 
számára. Rajzokkal. U. ott, 1879. — 16. 
A szabad forgalom nemzetgazdasági ér-
téke s teendőink a közlekedésügyben. U. 
ott, 1880. — 17. Életfeltétel és a mun-
kás osztályok főbb teendői. U. ott, 1881. 
— 18. Kisbirtokosok tanácsadója. Válo-
gatott források nyomán. Számos ábrák-
kal. U. ott, 1893. (I. Az okszerű gazdál-
kodás alapelvei. II. Iparos gazdák könyve. 
III. Iparos gazdasszonyok könyve. 2. ol-
csó kiadás.) — Kéziratban maradtak Em-
lékezései és Utazási naplója. 

Voenich és Vutkovich, Magyar írók Név-
tára. Pozsony, 1876. 137., 493. 1. — Hl. Aka-
démiai Értesítő 1876. 170., 1877. 58., 68. , 115. 
1. — 1880 : Pesti Hirlap 72., 73. sz. , Néptanítók 
Lapja 106. Sz. , M. Iparosok Lapja 14. s z á m 
(Gellér i Mór), Vasárnapi Újság 12. sz. (Nekr.), 
Függetlenség a Népzászlója 10. sz. , Pesti Napló 
63. sz., Hon 63. sz. , Egyetértés 72. sz., Fő-
városi Lapok 60., 62. sz. — Petrik K ö n y v é -
szete és Bibliogr. és gyászjelentés. 
Kubini László (felső-kubini és nagy-

olaszi), kamarai tanácsos, Kubini Kris-
tóf királyi ügyész és Palugyai Zsófia 
fia, 1578-ban felső-magyarországi hadi 
titkár, majd kamarai tanácsos (1596) 

volt ; több birtokot szerzett. — Mun-
kája : Joanni Listhio Pannonio Epis-
copo Javriensi Viro Svmma Doctrina, 
Virtvteque Insigni. Anno M.D.LXXVII, 
Die 5. Mar. in vrbe Praga . . . vita functo 
Epitaphia nomine ciuitatum Septem ca-
strensis in Transylvania. Pragae. — Gyász-
verset í r t : Divo Maximiliano II. . . . 
(Prága, 1577.) cz. munkába. 

Nagy Iván, Magyarország Családai VI. 
479.. 490. 1. — Szabó-Hell ebrant, Régi Magyar 
Könyvtár III. 1. rész 194. 1. 

Kubinyi Miklós (felső-kubini és de-
ménfalvi), az árvái uradalom jogigazga-
tója, földbirtokos, K. Miksa földbirtokos, 
több megyék táblabirája és Várady-Szak-
máry Borbála fia, K. Sándor jogtudós 
unokája, született 1840. november 7. 
Deménfalván (Liptóm.); első neveltetését 
a szülői háznál nyerte s atyjának halála 
(1849) után a késmárki lyceumba, majd 
az eperjesi collegiumba küldetett, ho 
különösen Vandrák András a magyar 
irodalom tanára hatott buzdítólag későbbi 
irodalmi pályájára, Az érettségi vizsgálat 
letétele után a pesti egyetemre ment, 
hol a jogi tanfolyam befejeztével az ügy-
védi oklevelet is megszerezte. 1865-ben 
a Thurzó vérség osztatlan tulajdonát 
képező árvái uradalomnál az alügyészi 
állást foglalta el. Az árvái uradalom fő-
kormányzója akkor Zichy Edmund gróf 
volt, kiben K. pártfogóját és barátját 
lelte s ki 1875-ben csakhamar kinevezte 
őt az uradalom jogigazgatójának. Az ár-
vái uradalom sajátságos jog- és birtok-
viszonyai, fáradhatatlan kutatásai a gaz-
dag levéltárban arra ösztönözték, hogy 
megírja Árva várának történetét. Követ-
ték ezt nemsokára egyéb történelmi művei 
s kisebb-nagyobb tanulmányai. A köz-
ügyek terén szerzett érdemeiért ő fel-
sége 1896-ban a vaskoronarend III. osz-
tályával tüntette ki. — Czikkei a Szá-
zadokban (1870—1872. Közlemények a 
Thurzó levéltárból, 1873. Régi magyar 
ételrecipe, 1875. Heby török bég parancsa 
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a hódoltság idejéből, 1882. Ki volt Thurzó 
György nádor nagyanyja ? 1889. Bethlen 
Gábor levele Justh Andráshoz), az Ar-
chaeologiai Értesítőben (1;83. A felső-
kubini urna-temető, 1885. Oroszlánkővári 
lelet, 1888. A komjáthnai bronzlelet, 
1891. Fibulş, vagy szíj-tartó lemez, 1892. 
Krasznahorkai bronz-lelet, 1898. Az árva-
váraljai urna-temető); a régészeti és 
embertani társulat Évkönyvében (1886. 
Árvamegyei régészeti emlékek); a Vág-
völgyi Lapban (1887. 3—4. sz. Orosz-
lánkői lelet), a Turulban (1888. Egy XVI. 
és XVII. századi magyar czimer-album); 
az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben cz. vállalatban (V. Felső-Magyar-
ország ősrégészeti emlékei, Árva megye.) 
— Munkái: 1. Árva vára. Történelmi 
tanulmány. Pest, 1872. (Ism. Hon 269. 
sz., 2. jav. kiadás. Bpest, 1890. Ismert. 
Budapesti Szemle LXIV. 1890.) — 2. 
Gróf Thurzó György levelei nejéhez. 
Történelmi bevezetéssel. Budapest, 1876. 
Két kötet. — 3. Az árvái vár levéltárá-
ban őrzött peesétgyüjtemény szám- és 
betűsorrend szerinti jegyzéke. Budapest, 
1879. — 4. Das Urnenféld von Felsö-
Kubin. Wien, 1883—84. (Különnyomat 
az osztrák arch, és antropologiai társa-
ság közlönyéből.) — 5. Üdvözlő beszéd 
Szmrecsányi Dárius Árvamegye főispánja 
működésének félszázados örömünnepe 
alkalmával Alsó-Kubinban 1885. júl. 1. 
Ugyanott, 1885. — 6. Bethlenfalvi gróf 
Thurzó Imre 1598 - 1625. U. ott, 1887. (M. 
Tört. Életrajzok és különny.) — 7. Gon-
dolatok egy lábbadozó kórágyánál. Napló-
töredék 1876-ból. Kézirat gyanánt, U. 
ott, 1888. — 8. Árvamegye. U. ott, 1891. 
(Körösi József, Megyei monográfiák. Ma-
gyarország közgazdasági és közművelő-
dési állapota a XIX. század végén. I. 
Megjelent a Nemzetgazdasági Szemlében 
is.). — 9. A Várady-Szakmáry család 
története. U. ott, 1896. (Különnyomat a 
Turulból.) — 10. Ünnepi beszéd, melyet 
Árvamegye törvényhatósági bizottságá-

nak millennáris díszközgyűlése alkalmá-
val tartott. Alsó-Kubin, 1896. 

Petrik Könyvészete. — V. Könyvészet 1886., 
1890. — Kiszlingstein Könyvészete es ön-
életrajzi adatok. 

Kubinyi Ödön (felső-kubini és nagy-
olaszi), földbirtokos és országgyűlési kép-
viselő, K. Lajos és Ragályi Zsófia fia; 
Gömörmegye követe volt az 1848—49. 
országgyűlésen; úgyszintén 1869. és 1872 
is képviselte Gömörmegye egyik kerü-
letét. Meghalt 1878. ápril 4-én Klenóczon 
(Gömörm.) 67. évében. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i VI. 482. 
1. — Ország Tükre 1863. 26. SZ. a r c z k . é s 
gyászjelentés. 
Kubinyi Péter (Felső-kubini és demén-

falvi), cs. és kir. tanácsos, ügyvéd, több 
megyék táblabírája, K. Miklós ág. ev. 
iskolai felügyelőnek és balaton-csehyi 
Bosnyák Teréziának fia, szül. 1765. márcz. 
12-én Nyustyán (Gömörm.); 1776-ban 
Lőcsén tanult ; innét 1779-ben Késmárkra 
ment és ott folytatta iskoláit, hol 1782-től 
Fejes György és Szontagh Mihály taná-
roktól a jogban és magyar törvényben 
nyert oktatást. Azután Pestre ment Semsev 
András protonotárius mellé jurátusnak. 
Visszatérve megyéjébe, itt különösen 
egyháza körül kifejtett erélyével és te-
vékenységével tűnt ki. A kis-honti ág. 
ev. egyházkerületi egyház és iskolák fel-
ügyelője s az ottani irodalmi intézet igaz-
gatója, a rozsnyói vasipartársulat alel-
nöke lett ; főleg a nemzeti múzeumra 
tett (4600 frt) adakozásaival szerzett ér-
demeket. — Czikkei a Solennia Memo-
riae Anniversariae Bibliothecae Kis-IIon-
thanae czímű gyűjteményben (III. Pest, 
1812. De numis regum Hungáriáé aeri 
necdum incisis solemnia natalium biblio-
thecae Kis-IIonthensis publicae tertium 
celebrantibus die 1. Oct. 1811. dixit ; 
VI. 1816. Descriptio numi aurei hucdum 
inediţi Ludovici I . ; X. 1818. Monumenta 
Kis-Honthensia.) — Munkája: Genea-
logia fämiliae de Felső-Kubin. Fratribus 
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suis dicata. Pestini, 1814. Három le-
származási táblával. (2. jav. ésbőv. kiadás. 
U. ott, 1824. 3. jav. és bőv. kiadás. U. 
ott, 1831. szerző arczk.) — Levelei Horvát 
Istvánhoz latinul írva Nyustyáról 1817 — 
1834-ig összesen 37 (a m. n. múzeumban.) 
— Arczképe rézmetszet: rajzolta Peschky 
József Pesten, metszette Höfel Balázs 
tanár Bécs-Ujhelyben (munkájának 3. ki-
adásában.). 

Solennia Kis-Hontan. XVIII. Peßtini, 1826. 
94—108. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa-
ládai Vi. 485., 495. 1. — Petrik Bibliogr. 

Kubinyi Rudolf (felső-kubini és de-
ménfalvi), cs. kir. kamarás, nyug. főispán, 
K. János és Hellebronth Teréznek fia, 
szül. 1815-ben. 1848 előtt Gömörmegye 
tiszteletbeli főjegyzője volt; 1848—49-ben 
mint a rima-szécsi kerület képviselője 
követte a függetlenségi kormányt Debre-
czenbe. 1867-ben Gömörmegye főispán-
jának neveztetett ki; de nem sokára ismét 
képviselői mandatumot vállalt és ez állá-
sában mégis maradt 1872-ig, mikor Heves-
megye főispánjának neveztetett ki. 1875-
ben Tisza Kálmánnak kormányraj utásakor 
állásáról lemondott és gömörmegyei bir-
tokára vonult. 1820—1867-ig Várgedén 
lakott, szerette a tudományt, irodalmat 
és művészetet, és háza oly központ volt, 
melyet az e vidéken megfordult írók és 
művészek soha sem mulasztottak el föl-
keresni. Nyilt vendégszerető házat tartott; 
itt kereste fel Petőfi is, kivel aztán baráti 
viszonyba lépett és leveleztek is együtt. 
1875. ápril 27-én főispáni állásától, saját 
kérelmére, fölmentetett. Meghalt 1896. 
szeptember 29-én 81. évében Zabaron 
(Gömörmegye). — A Bajza Athenaeumába 
írt aesthetikai és kritikai czikkeket; 1845-
ben a Pesti Divatlap mutatványt közölt 
Visegrád cz. költői elbeszéléséből. (Petőfi 
rosz verselőnek tartotta.) Czikke a Vadász-
és Versenylapban (1860. A vadász-tör-
vényjavaslathoz.) — Országgyűlési beszé-
dei a Naplókban vannak. — Hátraha-

gyott kéziratait a gömörmegyei levéltárban 
helyezték el. 

Nagy Ivan, M a g y a r o r s z á g Csa láda i VI . 485. 
l a p . — Eger 1875. 17. S z á m . — Petőfi Sándor 
Összes Müvei. Budapest, 1892—1796. (Havas 
Adolf jegyzeteivel) I. 411., V. 509., 523., VI. 
361. 1. — Ferenczi Zoltán, Petöö életrajza. 
Bpest, 1896. II. 124., 125., 128., 137., III. 59., 
90., 168. l a p . — Magyarország 1896. 274. Sz. é s 
gyászjelentés. 

Kubinyi Sándor (felső-kubini és de-
ménfalvi), táblabíró, ügyvéd és mérnök, 
K. Lászlónak és szent-miklósi s óvári 
Pongrácz Eszternek fia, szül. 1751. decz. 
12. Deménfalván (Liptóm.); ifjabb korá-
ban megyei hivatalokat viselt; mint Arva-
Liptó megyék főjegyzője nyelvismeretei 
és szónoki tehetsége által tünt ki. 1796. 
okt. 21., midőn a francziákkal kötendő 
béke vagy a háború s az ily czélból 
szükséges subsidiumok tárgyában leérke-
zett kir. leirat tárgyaltatott, ő volt a 
megye gyűlésén a békepártiak szónoka s 
magyar nyelven tartott szónoklatával az 
akkori latin világban közfeltünést ébresz-
tett. Felszólalásából, melyben az elcsigázott 
nép jogaiért síkra szállott, némelyek 
forradalmi szellemet véltek kimagyaráz-
hatni, sőt szabadkőmívességgel is vá-
dolták. így történt, hogy a legközelebbi 
megyei tisztújítás alkalmával, ellenei ás-
kálodása következtében, megbukott. Ezen 
méltatlan eljárás miatt a közügyektől 
végképen visszavonult, gazdálkodott és 
a tudománynak élt. Könyvtára, mely több 
száz kötetből állott, akkor a ritkaságok 
közé számláltatott. Meghalt 1799. júl 27. 
Deménfalván. — Munkája: Enchiridion 
lexici juris inclyti regni Hungáriáé, seu 
extractus universarum legum patriarum, 
omnes in toto corpore juris occurrentes 
materiales inclusó opere tripartito et 
Kitonichio a S. Stephano protorege, usque 
ad annum 1792. juxta ordinem alphabe-
ticum, cum exactissimis ad loca decretalia 
provocationibus exhibens. Additus est 
index scriptorum publico-politico-juridi-
corum. Posonii, 1798. (Revisus, auctus 
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emendatus & usque ad anni 1808. decreta 
extensus. Studio et opera Joannis Csaplo-
vics de Jeszenova. U. ott, 1810. Editio 
tertia aucta, emendata et usque ad anni 
1830. decreta extensa opera Joannis 
Csaplovics. U. ott, 1832. Ism N. Annalen 
der Literatur 1809. I. 148. 1.) — Kéz-
iratban : Jura et obligationes regnantium 
ac subditorum relate a statum. 4-rét 252 
lap (a m. n. múzeum kézirati osztályá-
ban.) Feneion Telemachját és Marmontel 
Belizarját is lefordította magyara, a mint 
ezen munkák kiadása érdekében Papp 
(v. Pape) Ágoston eperjesi könyvkiadóval 
folytatott levelezése bizonyítja. Latin 
naplót is hagyott kéziratban. 

Kubinyi, Petrus, Genea log ia f a m i l i a e de 
Felsö-Kubin. Posonii, 1831. 18. 1. — Nagy 
Ivan, Magyarország Családai VI. 483. 1. — 
Petrik Bibliogr. es unokája Kubinyi Miklós-
nak szives közlese. 
Kubinyi Viktor (felső-kubini és de-

ménfalvi), r. kath. lelkész, K. János cs. 
és kir. altábornagy és földvár-bernáthfalvi 
Földváry Mária-Matild cs. és kir csillag-
keresztes hölgy fia, szül. 1873. júl. 8. 
Eperjesen (Sárosm.); középiskolai tanul-
mányait a szegedi, budapesti (V. ker.) és 
esztergomi íőgymnasiumokban végezte, 
mire a papi pályára lépett a kalocsai fő-
egyházmegyében és Kalocsán végezte 
theologiai tanulmányait, hol 1897. márcz. 
18. szenteltetett fel miséspappá; azóta 
segédlelkész Karavukován (Bácsm.). — 
Czikkei a M. Sionban (1897. Kamaldoli), 
a M. Államban (1897. 269. sz. A tíz éves 
M. Szemle, 1898. 118., 119. sz. Fra 
Girolamo Savonarola és tárczaczikkek, 
könyvismertetések), a Budapesti Szemlé-
ben (1898. Rothschild és Waterlo, Bona-
parte Lätizia); a Kalocsai Néplapnak, az 
apatini Duna-Tisza cz. lapnak és a Pallas 
nagy Lexikonának is munkatársa. — 
Munkái: 1. Mariska, vagy okosan keresd 
a boldogságot. Bpest, 1894. (Népiratok 
93.) — 2. Von Zavar bis Zsigmondháza. 
Kalocsa, 1895. — 3. Fejérváry Géza 
báró. Bpest, 1896. (Körösi László, Kor-

rajzok XXII.) — 4. Az ellenség. Hillmann 
J. után németből átdolgozva. U. ott, 
1897. — 5. Bonaparte Latizia. U. ott, 
lb98. — 6. Maisonronge. Regény. Fran-
cziából szabadon átdolgozva. U. ott, 
1899. (Ism. M. Állam 73. sz.) — 7. 
I. Napoleon. Történeti jellemrajz. U. ott, 
1899. Két kötet. (Sajtó alatt.) — 8. 
Vatikán, a pápák egyetemes kultur-tör-
ténete. U. ott, 1900. (Sajtó alatt.) 

)I. Kuny vészét 1894. — Schematismus C o l o -
ciensis et Bacsiensis 1895. és önéletrajzi 
adatok. 
Kubovics Ferencz, ág. ev. lelkész, szül. 

1807. Felső-Jeszenben (Nagy-Jeszen, Tu-
róczm.); Gömörbe küldték magyar szóra; 
innét Késmárkra ment, hol Roth-Teleki-
féle ösztöndíjas volt. 1828-ban letette a 
pap-jelöltségi vizsgát Tiszolczon; innét 
külföldi akadémiára ment. Hazájába vissza-
térve, Beszterczebányán fölszentelték és 
Mosóczon (Turóczm.) volt pap. — Mun-
kái : 1. Zaklad vsseho dobrého, ane-
božto Kratieké nawedenj kŕesťanskýh 
djtek k wjre, lásce a nádéji. Pozsony, 
1838. (Minden jónak alapvonalai, vagyis 
a vallás rövid története gyermekek szá-
mára).— 2. Summownj kronika slawných 
Králü Uherských pro D j Iky. Besziercze-
bánya, 1838. (Magyarország krónikája.) 
— 3. Kristus a geho cjrkew ku pros-
péšnému éten j pro slowansky pospolitý 
líd na swétlo w y d a . . .U. ott. 1839.. (Krisz-
tus és az ő egyháza). 

Korouhev iia Sionu 1880. 7. szám. — Petrik 
Bibliogr. II . 515., IV. 59. 1. 
Kubowich Gáspár, körjegyző, K. István 

és Bacskay Terézia kisbirtokos nemes 
szülők fia, szül. 1852. szept. 8. Zavatkán 
(Ungm.); iskoláit Sárospatakon, Ungvárt 
és Késmárkon végezte; 1870-ben Ungvárt 
posta-gyakornok, 1871-ben Nagv-Kaposon 
postamester. 1877. Dobó-Ruszkán kör-
jegyző lett, hová 1892-ben költözött. — 
A Bolond Istókba, Üstökösbe s az ungvári 
Füles Bagolyba írt rajzokat 1884—85-ben; 
írt a Posta Közlönybe, az Ungvári Köz-
lönybe (1885—86.), a Keletbe (1891), 
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költeményeket a vidéki lapokba és a 
Vidéki költők Albumába (Kassa, 1896.). 
— Munkái: 1. Társadalmunk problémái 
és azok megoldási módja. Nagy-Kapos, 
1886. (Nyom. Budapesten.) — 2. A munkás 
kérdés memoranduma. Ungvár, 1890. 
(Ism. Budapesti Hirlap 335. sz.) — 3. 
Emléklapok K. dalaiból. U. ott, 1894. 

ti. Könyvészet 1887., 1890. és önéletrajzi 
adatok. 
Kubo wich Géza, joghallgató (IV. éves), 

előbbinek és Bloksay Mária fia, szül. 
1878. márczius 2. Mező-Kászonyban 
(Beregm.); középiskoláit Ungvárt és Iglón 
fejezte be ; azután joghallgató lett a 
sárospataki akadémián és a budapesti 
egyetemen folytatta tanulmányait. — Köl-
teményeket, elbeszéléseket és tárczát írt 
a Kedves Órák, Népzászlója, Budapest, 
Sátoralja, Ugocsa, Nvirvidék, Bereg, Ifjú-
sági Lapok, Egyetemi Lapok, Debreczeni 
Főiskolai Lapok, Sárospataki Ifjúsági Köz-
löny (1897), Magyarország (1898. 239. sz. 
A ruthenek) és a Szamos cz. lapokba; a 
Vidéki költők Albumában is van verse. 

)/. Hirlap 1899. 241. szám és önéletrajzi 
adatok. 

Kubovics Remigius, szent Benedek-
rendi áldozópap, szül. 1742. január 8. 
Farkashidán (Pozsonym.); 1/74. márcz. 
17. miséspappá szenteltetett fel ; 1779. 
ápr. 15-én ünnepélyes fogadalmat tett ; 
1802—1810-ig hitszónok volt a rlömölki 
apátságban ; 1810-től lelki atya Győrött, 
hol 1830. jan. 14. meghalt 89 éves ko-
rában. — Munkája: Applausus honori 
ill. ac rev. domini Thomae Kovács ar-
chiabbatis pro solemni eiusdem instal-
latione dicatus 1830. Jaurini. (Költemény.) 

A pannonhalmi szent Benedekrend Névtára. 
Szombathely, 1880. 92. 1. — Scriptores ordi-
nis S. Benedicti 263. 1. — Petrik Bibliogr. 

Kubriczky András, pozsonyi kanonok, 
szül. 1819. febr. 21. Lökön (Barsm.) sze-
gény polgári szülőktől; Selmeczen tanult 
1827—31-ig ; ezalatt szülei elhalván, gyá-
moltalanul maradt; mindazonáltal foly-
tatta tanulását Léván 1831—1835-ig a 

gymnasium III. osztályától a költészeti 
osztályig, melyet ismételt; 1836-ban a 
növendékpapok közé lépett és két évig 
Nagyszombatban hallgatta a bölcseletet; 
a theologiát Pesten végezte, hol a ma-
gyar iskolának jegyzője volt. 1843. júl. 
15. fölszentelték és segédlelkésznek ment 
Nagy-Súrra; 1846. Cseklészre küldetett. 
1849. júl. 15-én Taksonyban plébános, 
1862. jan. 15. kerületi alesperes, 1880. 
tiszteletbeli kanonok lett ; 1885. jún. le-
mondott plébániájáról és pozsonyi kano-
noknak neveztetett ki, hol 1887. jan. 19. 
meghalt. — Irt szent beszédeket a Páz-
mány-Füzetekbe, a Kath. Lelki Pász-
torba s az Egyházi Szónokba; czikkei a 
Munkálatokban (VII. 1810. Indító okok 
a régi egyházliteratura tanulására, IX. 
1842. Gr. Battyányi Ignácz erdélyi püspök 
élete), a Religio és Nevelésben (1847. 
Elmélet, Nézetek a magyar egyháziroda-
lom és annak mi módon eszközölhető 
emelése körül, pályadíjas mű, 1848. A 
legsürgősb teendők egyike), a Beligióban 
(1850. II. Gyermeknöveldék, A pozsonyi 
kath. iskolák ügyében, 1863. A kath. 
sajtó tavaszi lendülete hazánkban), a 
Családi Lapokbán (1852. Emma emléke, 
1853. A keresztény nő társadalmi állá-
sának méltósága), Danielik Emlékköny-
vében (1852. A valódilag kath. egyetem), 
az Idők Tanujában (1866. A katholicis-
mus elleni támadások legújabb cselfogá-
sai, 1868. A népnevelési egyleteknek mily 
szellemben i szervezéséről), az Uj Magyar 
Sionban (1870. Autonomiánk a valósulás 
stádiumán); írt még könyvismertetéseket 
különböző lapokba és folyóiratokba. 

Danielik, Magyar í rok II. 168. 1. — Magyar 
Állam 1887. 23. sz. — Zeitiger, Egyházi í rók 
C s a r n o k a 276. 1. — Nemethy, Ludovicus, S e -
ries Parochorum 722. 1. 

Kuchár Endre, római kath. plébános, 
szül. 1842. nov. 8-án Szepes-Váralján ; 
1867. júl 20. szenteltetett fel a szepesi 
egyházmegyében áldozópappá; segédlel-
kész volt Nagy-Bobróczon, 1870. Német-
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Lipcsén, 1871. administrator Lucskiban, 
1872. Csorbán, 1874. Chlebniczen; plé-
bános Árva-Várallján, 1876. azon kerü-
let alesperese és az iskolák felügyelője ; 
1883. plébános Nagyfaluban, 1884. a 
kubini egyházkerület alesperese, 1891. 
tiszteletbeli szentszéki ülnök. Jelenleg 
paraszt-dubovai lelkész és alesperes. — 
Czikkei a M. Államban (1893. 116. sz. 
Pünkösd, mint a keresztény ész főün-
nepe, 1896. 228 sz. Felsőbbség és alan-
tosság, 1897. 129. Hit és tudomány, 227. 
sz. Szerafi szent Ferencz, 1898 173., 
174. sz. A népiskolák és a tanítók hely-
zetéhez, 265. sz. Stuart Mária, Mária 
Antoinette és Habsburg Erzsébet sat.) 

3f. Sión 1893. 552. 1. — Schematismus S c e -
pusiensis 1898. 80., 83.. 172. 1. 

Kucharek Anaklet, szent Ferencz-rendi 
Salvatoriánus szerzetes, szül. 1815. jan. 
30. Zsolnán (Trencsénm.); 1831. május 
26. lépett a rendbe és 1837—38. IV. 
éves theologus volt Szakolczán, gymna-
siumi tanár és hitoktató Bártfán (1842 
—1847); 18ň7-ben mint kiérdemült tanár 
Pruszkán (Trencsénmegyében) élt. Meg-
halt . . . — Munkája: Alagya, melyet 
t. s v. Szepesházy Gáspár szab. kir. 
Bartfa városa főbírája télhó 3. 1845. 
történt elhunytát kesergő bártfai királyi 
tanoda szerzé örök emlékül. Eperjes. 

Universalis Schematismus 1842—43. Budae , 
1210. — Schematismus Prov. Salvatoris Ordi-
nis Minorum S. P. Francisci. Agriae, 1838 
— 1857. — Petrik B ib l iog r . 

Kuck András, gyógyszerész. — Mun-
kája: Borkősavas sziklamagról. (Tartrax 
Sixivae et Sodae). Alfojtósavas hátrag-
ról. (Subnithras Bismuthici.) Pest, 1830. 
(Gyógyszeres Értekezések II.) 

Kucsera András Lőrincz, bölcseleti 
doktor, ügyvéd, a pesti egyetem bölcse-
leti karának tagja. — Munkája: Érteke-
zés a rövid utú visszatételről (de sum-
maria repositione.) Pest, 1837. (Nevét 
Kutserának írta.) 

Petrik B ib l iogr . 

Kucsera Ferencz. L. Kutsera. 

Kucsera Ignácz, elemi főiskolai igaz-
gató Nyitrán. — Munkája: Legszüksége-
sebb magyar és tót szavak gyűjteménye. 
egyszersmind nyelvgyakorló a magyar 
nyelv gyorsabb és könnyebb megtanu-
lására. Pest, 1848. (2. bőv. kiadás. Ko-
márom, 1864., 4. jav. és bőv. kiadás. 
Nyitra, 1883.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e és Bib l iogr . — Kisz-
lingstein Könyvészete. 
Kucsera János, iskola-rektor Rózsa-

hegyen (Liptómegyében); 1638-tól a vit-
tenbergai egyetemen tanult. — Munkái: 
1. Disputatio ethica de virtute heroica. 
Leutschoviae, 1641. — 2. Disqvisitio 
Mathematico-Theologica De Computo per 
I. Principia methodica. II. Consectaria 
selecta. III. Scholia dilucida. IV. Proble-
mata succincta, lepide disposita. Quam 
in disputationem publicam pro ducit Jo-
hannes Kuzera, . . . Respondente Andrea 
Oczovvino. U. ott, 1642. — 3. Disputatio 
Ethica De Virtvtibvs Homiliticis. Comi-
tate, Veracitate, & Urbanitate. Quam . . . 
in Illustri Rosenbergensi Gymnasio sub 
Praesidio Johannis Kuserae, ejusdem 
gymnasij Directoris supremi. Publice ven-
tillandam exhibet Petrus Zolnay Junior 
ad diem 27. Augusti . . . U. ott, 1642. — 
4. Disquisitio publica historico-theolo-
gica, quae hodiernam Romanam Eccle-
siam, oratione illius Christophori Magni 
nec non coronae B. Virginis Mariae. 
horrendae idololatriae convincit. U. ott, 
1643. — 5. Dissipatio Phosphori fatui 
coecos 10. radios spargentis quem Tho-
mas Belavius Canonicus Posoniensis é 
fumo pingvi formavit & in Aere Lypto-
viensi suspendit Autore Johanne Kuzera 
. . . U. ott, 1644. — 6. Thematum phi-
losophicorum fasciculus. U.- ott, 1644. 
— 7. Consilium, quomodo Papismi ar-
matura prudenter sit diripienda. U. ott, 
1645. 

Klein, Nachrichten II. 262. lap. (Neve 
Kutschera- és Kutseranak irva.) — Bartho-
lomaeides, Memoriae Ungarorum 135. 1. — 
Fabó, M o n u m e n t a I — I V . — Szabó Károly, 

Kégi MKö. nyvtár II. 
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Kucserik Sándor, kegyes tanítórendi 
áldozópap és igazgató-tanár szül. 1804. 
jan. 24. Lieszkón (Trencsénm.), hol atyja 
esküdt és egyházfi volt ; Kluch József 
nyitrai püspök segélyével, K. 1817-ben 
a trencséni gymnasiumba léphetett; a 
IV. osztályra Tatára ment, hol megtanult 
magyarul; a gymnasium hat osztályát 
végezve, 1822. nov. 20. az ujoncznevelőbe 
lépett Privigyén, hol utóbb a tanárkodást 
is megkezdette; a bölcseletet 1827-ben 
Yáczon, a hittudományokat Nyitrán és 
Pozsony-Szent-Györgyön hallgatta. 1830. 
aug. 29. misés pappá fölszenteltetett. 
Tanár volt Váczon egy évig, M.-Óvárott 
2, Nyitrán, 5, 1831—32. Tatán 1, Budán 
8 (1847-ig), mint igazgató-tanár Tatán 3, 
Nyitrán 1850—60-ig, (hol két évig a latin 
nyelv és irodalomnak és a bölcseleti elő-
tannak a felsőbb osztályokban tanára, 
1852—1853. mint gymnasiumi igazgató, 
1857—60-ig mint a társház főnöke mű-
ködött), Privigyén 2,1862-től Kecskeméten, 
hol 54 évi tanárkodása után nyugalomba 
vonult Váczra. Kalocsaifőszentszéki ülnök, 
koronával díszített arany-érdemkeresztes 
és házfőnök volt. Meghalt 1895. máj. 2. 
Váczon 92. évében. — Munkái: 1. Ode 
rev. atque clar. patri Joanni Bapt. Grosser 
provinciális scholarum piarum assistenti 
. . . ad diem nominis oblata 1831. Vacii. 
— 2. Carmen lugubre in mortem illustr. 
ac magn. consiliarii aulici, comitatus 
Mosoniensis vice-comitis Stephani Né-
methsaeghy de Almás a collegio Magyar-
Ovariensi S. Piarum. 1832. — 3. Carmen 
exc. ac ill. dno Aloysio 1. b. Mednyanszky 
de Medgyes, dum munus supremi comitis 
provinciáé Nitriensis mense Septembri 
adiret, dicatum a scholis piis Nitriensibus 
anno 1838. Nitriae. — 4. Ode piis manibus 
exc., ill. ac rev. dni Josephi Vurum 
episcopi Nitriensis . . . dum eidem die X. 
Julii 1838. justa funebria solenni ritu 
persolverentur, devota a gymnasio scho-
larum piarum Nitriae. Tyrnaviae. — 5. 
Gyász-vers, mellyel nagym. s főt. Vurum 

József nyitrai püspök urnák . . . 1838. 
máj. 2. történt halálát kesergik a nyitrai 
kegyes oskolák. U. ott. — 6. Ode exc. 
ac ill. dno Aloysio e 1. b. Mednyánszky, 
dum i. commissionis literariae cum centrali 
censurae collegio junctae praesidium ca-
pesseret a scholis piis in Hungaria et 
Transilvania oblata anno 1840. Budae. 
— 7. Ode honoribus adm. rev. ac exim. 
patris Joannis Bapt. Grosser, dum prae-
positus S. Piarum provinciális quartum 
eligeretur Pes tini die 15 Augusti 1841. 
— 8. Adm. rev. ac clar. patri Joanni 
Grosser clericorum regularium scholarum 
piarum per Hungáriám et Transilvaniam 
praeposito provinciali. . . addiem nominis 
1844. Budae. (Költemény.) — 9. Ode 
honoribus . . . Joannis Bapt. Grosser, dum 
praepositus per Hungáriám et Transilva-
niam scholarum piarum provinciális con-
cordibus suffragiis quintum eligeretur, 
Vacii die 18. Aug 1844. U. ott. — 10. 
Piis manibus ... principis Josephi archi-
ducis Austriae et incliti regni Hungáriáé 
ultra semiseculum palatini . . . die 13. 
Januarii 1847. vita functi scolae piae 
provinciáé Hungáriáé et Transilvaniae. 
Pestini, 1847. (Költ.) — Nevét Kutseriknek 
is írta. 

Csősz Imre, A kegyes tanitórendiek Nyit-
r á n . N y i t r a , 1879. 900. 1. — Országos Tanár-
egylet Közlönye 1879. 360—371. 1. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Petrik Bibl iogr . — Az 
Urban elhunyt rendtagok kegyeletes emlékezete. 
Bpest, 1896. 18. 1. (Vámos Károly.) 

Kucsma András. L. Kutschma. 
Kucskovics László, kegyes tanítórendi 

áldozópap és tanár, szül. 1838. jan. 21. 
Oravkán (Árvám.), a keresztségben János 
nevet nyer t ; 1857. szept. 25. a rendbe 
lépett Váczon, hol novicius és 1859— 
1860. Pesten bölcselethallgató volt. 1861. 
algymnasiumi tanár Nagy-Kanizsán, 1862. 
Léván, 1863—1864. Trencsénben. 1865. 
aug. 12. áldozópappá szenteltetett fel. 
Gymnasiumi tanár volt 1865—66. Kis-
Szebenben, 1867—1871. Kecskeméten, 
1872—74. Veszprémben; tanította a latin, 
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magyar, német, tót, görög nyelvet és 
irodalmat, számtant, történelmet, föld-
rajzot, természettant, természetrajzot és 
hittant. 1875. Trencsénben igazgató, 1876. 
Privigyén rector és igazgató volt, hol azon 
év ápr. 15. meghalt. — Programmérte-
kezése a kecskeméti kegyestanítórendi fő-
gymnasium Értesítőjében (1870 és 1871. 
Néhány lap államéletünk s alkotmányunk 
viszontagságainak könyvéből 884—1790.) 

A kegyes - tanítórend jegyzökönyvéből. 
(Rulla.) 

Kuczelnik Vilma, állami tanítónőképző-
intézeti tanítónő, szül. 1843-ban Szirákon 
(Nográdm.), hol atyja ág. ev. tanító volt ; 
anyját korán elvesztvén, öreganyja s 
atyja nevelte, kinél első oktatását is 
nyerte. A tanítói hajlam korán ébredt fel 
benne s így atyja is igénybe vette néha 
segítségét a tanításnál. A budai tanítónő-
képzőben 1871—74 végezte a három évi 
tanfolyamot, mire Ipolyságon az akkor 
megnyitott polgári leányiskolához Kasztner 
Janka igazgatónő mellett segédtanítónő 
lett. Kasztner Janka 1875-ben a Győrött 
felállított állami tanítónő-képzőhöz igaz-
gatónőnek neveztetvén ki, magával vitte 
K-t is, a ki a földrajzot, történelmet, test-
gyakorlatot és részben a kézimunkát 
tanította. A második év bevégeztével az 
igazgatónővel és Yidder Hermin barát-
nőjükkel utazást tett Felső-Olaszországban. 
Ekkor már egészsége hanyatlott és orvosai 
tanácsára 1878 nyarán Marienbadba ment; 
a fürdő jó hatással volt reá, azonban 
szívbaja keletkezett. Az 1881. szünidőt 
rokonainál Breznóbányán töltötte. Meg-
halt 1881. okt. 24. Győrött. — Czikkeket 
írt a Nemzeti Nőnevelésbe, Család és 
Iskolába, Tanügyi Értesítőbe, az aradi 
Általános Tanügyi Közlönybe, a pécsi 
Néptanodába, a Paedagogiai Szemlébe és 
a Győrvidéki tanító-egylet Közlönyébe ; e 
két utóbbi lapban a gazdasági és kerté-
szeti rovatnak is ő volt a vezetője. 
Ezenkívül a Gross-féle Ifjúsági Könyv-
tárba is írt kisebb leírásokat és költe-

ményeket : György, Vidor és Szarka ál-
nevek alatt. — Arczképe: kőnyomat, 
rajzolta Suhaydy Gy. (a Nemzeti Nő-
nevelésben 1882.) 

Nemzeti Nőnevelés 1882. a r c z k é p . (Tomor 
Ilona) és gyászjelentés. 

Kuczinszki István, Jézus-társasági ál-
dozópap és tanár, szül. 1704. decz. 12. 
Erdélyben ; 1720. okt. 14. lépett a rendbe; 
tanított a grammatika, humaniora és 
rhetorika osztályban; J 747-ben rector 
volt Debreczenben, 1766. Pultuskban 
(Lengyelország), 1772. Drohiczinben élt. 
-— Munkái: 1. Catechismus . . . — 2. 
Epistolae ad Dissidentes Bussiae . . . (De 
Backer-Sommervogel nem adja mun-
káinak könyvészeti leírását.) 

De Backer-Sommervogel, Bibliothéquc-Bib-
liogr. IV. 1268. 

Kuczynszki Salamon, orvosdoktor, 
ozorkowi (Lengyelország) származású; 
1837-ben a pesti egyetemen nyert orvos-
doktori oklevelet. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de disphagia. Budae, 1837. 

Rupp, Beszéd 159. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 
Kudela Mátyás, r. kath. plébános, 

szül. 1790. febr. 23. ; Tápon (Győrm.) 
volt plébános, hol 1859. máj. 26. meg-
halt. — Munkája : Egyházi beszéd, melyet 
n. tiszt. Csizmadia Thádé . . . sok esztendei 
lelkésznek ötvenedik évű áldozatjának 
alkalmával mondott a dömölki apátsági 
templomban . . . 1835. szept. 14. Rév-
Komárom. 

Schematismus Jaur inensis 1859., 1861. 140. 
1. — Petrik Bibl iogr . 

Kudelini Márton. — Latin költeménye 
van a Justa Funebria in Exequis . . . dni 
Adami Poprádi . . . Leutschoviae, 1692. 
cz. munkában. 

.)/. Könyv-Szemle 1895. 345 . 1. 

Kudelka István, bölcseleti doktor, előbb 
kegyesrendi pap volt, de onnét kilépve 
1860. okt. 8-tól 1874 decz. 19. történt 
haláláig a budapesti IV. kerületi főreál-
iskolában mint a történelem rendes tanára 
működött. 1859. júliustól 1862-ig a buda-
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pesti kereskedelmi akadémiában is taní-
totta a történelmet és magyar nyelvet. 
Meghalt 1874. decz. 19. Budapesten 51. 
évében. — Költeményeket írt a Hölgy-
futárba (1849.); könyvismertetéseket a M. 
Hírlapba (1852. 873. sz.); a Századunk-
ban (1864. A római állapotok Octavianus 
Augustus fellépésekor); a budapesti IV. 
kerületi fó'reáliskola Értesítőjében (1871. 
A római köztársaság utolsó küzdelmei). 

A budapesti IV. kerületi főreáliskola Érte-
sítője 1880. 63. 1. — Bricht Lipót, A b u d a -
pesti kereskedelmi akadémia története. Buda-
pest, 1896. 107. 1. és gyászjelentés. 

Kudelka József\ jogi doktor, ügyvéd 
és jogakadémiai tanár, szül. 1813-ban 
Rimaszombatban, hol atyja K. József a 
Serényi grófi családnál, majd a jászó-
vári premontreiek harkácsi uradalmában 
gazdatiszt volt ; a gymnasiumot Pozsony-
ban, a jogot Kassán és két évig Pesten 
az egyetemen végezte, hol 1843. júl. 29. 
tett jogi doktori szigorlatot; azután előbb 
a szerepi Kelemen család Albert és Sán-
dor fiuk mellett nevelő volt; egyszersmind 
a kir. váltófeltörvényszéknél járulnok és 
Yii'ozsilt az egyetemen többször helyette-
sítette a m. közjogi előadásaiban. 1841. 
okt. 1-től a temesvári jog-lyceumban volt 
rendes t anár ; innét 1847. márcz. 2. a 
nagyváradi kir. akadémiához helyezték 
át, hol a jogbölcseletet, 1850—1855-ig 
egyszersmind az osztrák büntetőjogot és 
eljárást, valamint a jog- és államtudo-
mányok encyclopaediáját adta elő, 1855 
—1862-ig a római jogot, a büntető jogot 
és eljárást, 1862—67. a büntető-, bánya-
és észjogot és eljárást, 1866—68-ig ismét 
a római jogot, 1868-tól állandóan az 
észjogot, encyclopaediát és büntetőjogot. 
Midőn Pauler Tivadar miniszterré lett, 
az ő tanszéke ketté osztatván, K. nevez-
tetett ki a budapesti egyetem jogbölcse-
leti tanszékére, de közbejött súlyos szem-
baja miatt új tanszékét el nem foglalhatta, 
szabadságidőt nyert, melynek elteltével 
újra nagyváradi tanszékére tért vissza, 

mígnem 1885. szept. 14. állandó nyugal-
maztatását kérte, mely alkalomból ő fel-
sége a Ferencz József-rend lovagkereszt-
jével tüntette ki. Rokonai körében élt 
visszavonultan, mígnem 1896-ban Nagy-
váradra jött lakni, hol 1897. nov. 17. 
meghalt 84 éves korában. — Munkája : 
Theses e scienciis juridicis ac politicis, 
quas . . . pro consequendi juris universi 
doctoratus laurea in . . . universitate Pes-
tiensi publice propugnandas suscepit . . . 
29. Julii 1843. Pestini, 

Bozóky Alajos, A nagyváradi kir. akadé-
mia százados múltja. Bpest, 1889. 81. 1. — 
Egyetértés 1897. 320. sz. — Vasárnapi Újság-
1897. 48. sz. (Nekr . ) — Nagyvárad 1897. 271. 
sz. és gyászjelentés. 

Kudernatsch János, geologus, cseh-
országi származású, 1840-től a selmeczi 
bányászati akadémiában tanult; azután 
előbb a bécsi geologiai birodalmi inté-
zetnek volt geologusa; mire Steyerdorf-
ban (Krassóm.) mint bányásznagyi segéd 
nyert alkalmazást és geologiai felvétele-
ket teljesített; azonban 1852-ben nagy 
betegség akadályozta működésében; egész-
ségét visszanyerve, visszatért előbbi hiva-
talához, hol 1855. deczemberig maradt . 
1856-ban visszament Bécsbe, hol ápr. 
14. meghalt. — Czikkei a bécsi geologiai 
Reichsanstalt Jahrbücherjeiben, melyek 
hazánkra vonatkoznak (1851. Die neuen 
Bergbau-Unternehmungen im Banat, Ge-
fundene Cephalopoden in Sviniza nächst 
Orsova in der Militärgränze, II. Gold-
wäschereien in der österr. Monarchie,. 
VI. 1855. Beiträge zur geologischen Kennt-
niss des Banater Gebirgszuges, Geologische 
Verhältnisse in den Umgebungen von 
Steierdorf im Banat); a Verhandlungen 
d. k. k. geol. Reichsanstalt cz. folyóirat-
ban (1860. Geol. Aufnahme im Banat, 
1863. Geognosie und Bergbau des Bana-
tes). — Munkája: Geologie des Banater 
Gebirgszuges. Wien, 1856. Térképpel és 
4 tábla rajzzal. (Különnyomat a bécsi 
akadémia Sitzungsberichtjéből. Magyar 
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kivonata Hunfalvy Jánostól (Kelet Népe 
1856. II.). 

Wuribach, Biogr. Lexikon XIII. 296. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — A selmecz' bányá-
szati és erdészeti aradémia Emlékkönyve. S e l -
mecz, 1871. 164. 1. 
Kudiik Ignácz (felső-liszkői), r. kath. 

plébános, szül. 1760. márcz. 23. Balassa-
gyarmaton ; a bölcseletet 1780-tól Nagy-
szombatban hallgatta, a theologiát is 1784. 

j ú n . l-ig ugyanott, azután Pozsonyban 
folytatta. 1786-ban fölszenteltetett. Segéd-
lelkész volt Tallóson, 1788. szept. Hegyen, 
majd Kossuthon. 1791-ben plébánossá 
Dercsikára neveztetett ki ; itt meghalt 
1822. nov. 2. — Munkái: 1. Sanctus 
Stephanus primus rex Hungáriáé magna 
«cclesiae columna gentis apostolus patriae 
pater. Dum festa ejus solennitas ageretur 
a b antiquisimo seminario honoribus ejus 
sacro, panegyrica dictione celebratus. 
Tyrnaviae XIII. Kalendas mensis Sep-
tembris anno ab erectione CCXY. repa-
ratae salutis 1781. Tyrnaviae. — 2. Szent 
István király napi prédikáczió, melyet t. 
n. Komárom vármegye insurgens vitézei-
nek tábori papjok . . . élő nyelvvel fel-
mondott Szombathelyen 20. aug. 1797. 
Szombathely. 

Prtrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
í rók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 277. 1 

Kudlik János, r. kath. plébános és 
országgyűlési képviselő, szül. 1842. máj. 
19. Toósnyárasdon (Pozsonym.); isko-
láit Pozsonyban és Esztergomban hall-
gatta. 1866. júl. 25. fölszenteltetett. Segéd-
lelkész volt Balassa-Gyarmaton ; 1872— 
1873. az esztergomi tanítóképző-intézet 
tanára s az év végétől 1881-ig igazgató-
tanára volt. 1881. február 3. püspökii 
(Pozsonym.) plébános lett. 1887. jún. 17. 
a somorjai kerület megválasztotta ország-
gyűlési képviselővé antisemita program-
mal. — Irt számos politikai vezérczikket 
a M. Államba, a Keresztény Magyaror-
szágba, M. Néplapba, Pozsony sat. lapokba; 
egyházi beszédei a Jó Pásztor XI—XIII. 
évf. és a Borromaeusban (1898.); írt 

könyvismertetéseket a M. Sionba s az 
írod. Értesítőbe, költeményeket is több 
lapba. — Czikkei a Tanodai Lapokban 
(1863. Melyik iskolamester követi legjob-
ban az isteni mestert Jézus Krisztust ? 
Mezővárosi egyházzene, Az orgona törté-
nete), a Kath. legény-egyl. Olvasó-Tárában 
(1864. I. Ki van itt a hó alatt ? Beszély); 
a Kath. Néplapban (1864. Buch Henrik 
vagy az első kath. legényegyletek ős-
alakja) ; az István bácsi Naptárában (1871. 
Az esztergomi Bakácskápolna); a M. Ál-
lamban (1870. 59. sz. Előleges észrevéte-
lek a pápák bűneire vonatkozólag, 1883. 
202—3. sz. Kik a zsidók és mik vagyunk 
m i ? 311—15., 319. sz. A zsidó esküről 
hajdan és most, 1884. 23., sz. Keresztény 
türelem és felebaráti szeretet, 1887. 335. 
sz. Az antiszemitismus történetéhez, 1893. 
3. sz. Patriotizmus és polgári házasság, 
1898. 103., 109. sz.Pápafalók és papfalók); 
a Keresztény Magyarországban (1888. Ma-
gyarország zsidó köztársaság, 1889. A ma-
gyar kath. klérus és az antisemitismus, 
Az ország elzsidósodása, 1890. A társa-
dalom ujj á alakítása, A való és a hamis 
szabadság, A társadalom és népképvise-
letek, 1891. A zsidó-kérdés hazánkban, 
első díjjal kitüntetett pályamű); a M. 
Néplapban (1892. Mit akarnak a zsidók). 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. — Munkái: 1. Assisi szent Fe-
rencz élete. írta Chavin de Maian. Magya-
rítá. Pest, 1865. — 2. Bibliai régiségtan. 
I. füzet. Bibliai földrajz. U. ott, 1871. 
(Több nem jelent meg. Ism. Uj M. Sión 
314. 1.). — 3. IX. Pius intelmei a katho-
likusokhoz. Ford. . . . — 4. Magyarázat 
Kudlik János fatérképéhez. Esztergom, 
1879. (A székesfehérvári országos kiállí-
tásra küldöttt Magyarország szemléltető 
térképéhez). 

Uj M. Sión 1879. 314. 1. — Petrik K ö n y v é -
szete. — Zelliger Alajos, Egyházi í rók Csar-
noka. Nagyszombat, 1893. 277. 1. 

Kudlovits Andor, jogvégzett fiatal költő, 
ki sorvasztó betegsége következtében haza-
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tért Mező-Kövesdre (Borsodm.) és ott meg-
halt 1882-ben 23 éves korában. — Költe-
ményeket írt az Eger cz. lapba. 

Eger, 1882. 47. sz. (Csillagh Mór. Elkésett 
gyászjelentés.) 

Kudlovich Imre, országgyűlési kép-
viselő, született 1827-ben Mezőkövesden 
(Borsodm.); a gymnasiumot Miskolczon 
és Egerben végezte, a jogot Eperjesen. 
A szabadságharcz Budapesten érte mint 
táblai jegyzőt és az elsők között volt, a 
kik beállottak nemzetőröknek. 1849-ben 
megválasztották Borsodmegye rendszere-
sített esküdtjének, 1853-ban Mezőkövesd 
polgármesterének és e hivatalt 1860-ig 
viselte. 1867—71-ig az egri járás szolga-
birája volt, de ez állásáról lemondott, 
mert kinevezték mezőkövesdi járásbiró-
nak. A közügyekben szerzett érdemeiért 
1881-ben a Ferencz-József-rend lovag-
keresztjét kapta, 1887-ben országgyűlési 
képviselővé választatott a mezőkövesdi 
kerületben. A szabadelvű párt híve volt. 
Később nyugalomba vonult és 1897. jún. 
21. meghalt Mezőkövesden. — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Borsod-iliskolczi Közlöny 1897. 51. SZ. — 
Sturm Albert, U j Or szággyű lé s i A l m a n a c h 
1887—1892. Bpes t , 2.53. 1. — Pesti Napló 1897. 
176. s z . — Vasárnapi Újság 1897. 27. s z á m . 
(Nekr.) 

Kudora János, r. kath. esperes-plébános, 
K. Károly iparos és Novacsek Fanni fia, 
szül. 1849. máj. 14. Tatán (Komáromm.); 
középiskolai tanulmányait szülővárosában 
és Esztergomban, a VII. osztálytól mint 
növendék pap, végezte s ugyanitt hall-
gatta a theologiát is. 1872. júl. 19. föl-
szenteltetett. Segédlelkész volt Vág-Szerda-
helyen, 1873. Egyház-Gellén, 1874. Zeli-
zen ; 1877. plébános lett ugyanott, 1879-
ben Hont-Visken. Egyházkerületi jegyző, 
1898 óta a közigazgatási bizottság tagja, 
1899-ben tanfelügyelő-esperes, a buda-
pesti papnövendékek egyházi-irodalmi 
iskolájának tiszteleti tagja. Utazott 1888-
ban Velenczébe s 1891-ben Rómába. -— 
Aesthetikai értekezéseket s könyvbirálato- i 

kat írt a Hittudományi Folyóiratba, mely-
nek rendes munkatársa (1890—95. Az egy-
házi ékesszólástan elmélete); első egyházi 
beszéde az Isten Igéjében (1876.), ezután a 
többiek, melyekkel több pályadíjat is nyert, 
a Jó Pásztor V—XI. és 1891 óta a Hit-
szónoklati Folyóirat I—V. évfolyamában ; 
a M. Sionban (1896. Simor János bibornok 
mint egyházi szónok, 1897. Két nap 
Pozsonyban), a Hittudományi Folyóirat-
ban (1891—99. értekezések és könyv-
ismertetések, bírálatok); a Tanítsatok cz. 
egri folyóiratban (1896. Halotti beszéd és 
könyörgés szónoki méltatása); a Pelczer 
József, krakkói egyetemi tanárnak a kath. 
prédikáczió világ-irodalom története len-
gyel munkájának III. kötetében (1898. a 
m. kath. prédikáczió története). — Munkái: 
1. Aranymise-emlék. Bpest, 1887. — 2. 
Katholikus egyházi szónoklattan, példákkal 
megvilágítva és a szónoklat történelmi 
vázlatával bővítve. Bpest, 1891. -(Ism. M. 
Állam 88. cz., Egyházi Közlöny 9. sz.. 
Kath. Szemle 650. 1., az egri Irodalmi 
Szemle 7. sz). — 3. Szent beszéd ezüst 
misére. Bpest, 1892. — 4. Egyházi 
ékésszólástani tanulmányok. Bpest, 1892 
—1894. Öt kötet. (I. II. A próféták és 
Jézus Krisztusról. III. A görögnyelvű szent 
atyák. IV. Latinnyelvű szent atyák: Szent 
Ambrus, Szent Ágoston. V. Latin szent 
atyák: Nagy sz. Leo, Nagy sz. Gergely.. 
VII. Franczia egyházi szónokok. Bossuet, 
Bourdaloue. Ism. Magyar Állam 1893. 
121, sz., Kath. Szemle 1893. M. Sión 
1894.) — 5. A katholikus magyar egyházi 
ékesszólás jelenlegi állása, U. ott, 1894. 
(A budapesti tud. egyetem hittudományi 
kara által Horváth-díjjal jutalmazott 
pályamű.) — 6. Br. Roszner Ervin hont-
megyei főispán arczképleleplezésére ün-
nepi beszéd. Kiadta Hontvármegye kö-
zönsége. Ipolyság, 1896. 

V. Könyvészet 1891. — Zeitiger Alajos, E g y -
házi irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 278. 
1. — Nemethy Ludovicus, Series Parochorum 
725. 1. 
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Kudora Károly, egyetemi könyvtár-őr, 
előbbinek testvéröcscse, szül. 1851. szept. 
17. Tatán (Komáromm.); a főgymnasiumot 
Tatán és Győrött, felsőbb tanulmányai! 
pedig a budapesti egyetem bölcseleti 
karán fejezte be. Az egyetemi könyvtár 
rendezésében mint gyakornok vett részt. 
1875. jún. 4. könyvtártisztté, 1889. ápri-
lisban másodőrré neveztetett ki. Különös 
érdekkel bírnak felfedezései az egyetemi 
könyvtárban, melyeket tészta nyomás 
fempreinte en päte) és setét nyomás 
(maniere criblée) czím alatt ismer az 
irodalom és melyek közül négy darab 
az egyetemi könyvtár tulajdona ; továbbá 
a XY. századbeli legrégibb rézmetszet, 
melyet mint ritkaságot a berlini sok-
szorosító intézet is kiadott és a M. Könyv-
szemle (1892—93) ismertetett. 1884-ben 
rendezte a késmárki ág. ev. lýceum 16 
ezer kötetből álló könyvtárát. 1885-ben 
befejezte a gróf Ráday-féle könyvtár 
katalógusának átalakítását, 1886-ban ren-
dezte a vallás- és közoktatási minisztérium 
könyvtárát, 1888-ban a gróf Nádasdy 
család metszetgyűjteményét, 1889-ben az 
angol-kisasszonyok (apáczák) budapesti 
könyvtárát, 1891—92-ben az országos 
magyar gazdasági egyesület könyvtárát 
(60!)0 kötet); ugyanezen évben a Márk-
könyvtárban tett kutatásai alkalmával e 
könyvtár magyar vonatkozású nyomtat-
ványait is jegyzékbe írta, mely a M. 
Könyv-Szemlében (1891) jelent meg. 1897-
ben rendezte a jászóvári premontrei-rend 
közel 30 ezer kötetre menő könyvtárát. 
1884-ben a vallás és közoktatási minisz-
térium saját könyvtára rendezésével bízta 
meg ; a nyári szünidőben nagyobb kül-
földi tanulmányutat tett, meglátogatta a 
boroszlói, berlini, frankfurti, heidelbergi, 
darmstadti, stuttgarti, würzburgi, augs-
burgi, nürnbergi, müncheni, lipcsei, drez-
dai, prágai és bécsi könyvtárakat, me-
lyeknek berendezését és administratióját, 
továbbá incunabulum- és metszet-gyűjte-
ményét tette tanulmánya tárgyává. Az 

ezredéves történelmi kiállítás irodalmi 
csoportjának előadója volt. A történeti 
emlékek összegyűjtése és rendezése körül 
kifejtett érdemei elismeréseül ő felsége 
a koronás arany érdemkereszttel, anemzet-
közi jury pedig a közreműködők érmével 
tüntette ki. — Czikkei a M. Könyv-
Szemlében (1879., 1881., 1888. Adalék 
Szabó Károly Régi M. Könyvtárához), a 
Matlekovics S., Magyarország közgazda-
sági és közművelődési állapota cz. mun-
kájában (1898. V. 211 -281 . 1. Irodalom.) 
— Munkái: 1. A késmárki ág ost. hit-
vallású evangelikus lýceum könyvtára. 
Késmárk, 1884. (Czímjegyzék. Két ki-
adásban, az 1. kiadás 25 példányban 
nyomatott. Ism. Nemzet 256. sz., Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1885. 24. sz.) — 2. 
A budapesti kir. m. tudomány-egyetem 
segédkönyvtárának Czímjegyzéke. U. ott, 
1884. — 3. Az országos magyar gazda-
sági egyesület könyvtára. U. ott, 1891. 
— 4. Könyvtártan. U. ott, 1893. Három 
ábrával és egy czím képpel. (Ismertette 
1894-ben a Katholikus Szemle 149. 1.) -
5. Nemzeti irodalmunk az ezredéves ki-
állításon. U. ott, 1897. (A kereskedelmi 
minisztérium által kiadott nagy katalógus-
ban.) — 6. Könyvfestészetünk a párisi ma-
gyar történelmi kiállításon. U. ott, 1899. 
— Szerkesztette a budapesti egyetemi 
könyvtár Czímjegyzékét 1884—90. — 
Kéziratban: Az egyetemi könyvtár régi 
magyar nyomtatványainak katalógusa 
(1533—1711.); Az egyetemi könyvtár 
ősnyomtatványainak raison - katalógusa 
(1470—1520.) és a magyarországi városok 
és várak látképeinek jegyzéke a könyv-
tárban levő magyar vonatkozású nyomtat-
ványokból összeállítva (a budapesti egye-
temi könyvtár tulajdona.) 

ill. Könyv-Szemle 1882. 273. , 1884 . 3 1 8 . , 1892 
— 1 8 9 3 . 345 . , 1894 . 192. , 1897 . 301 . , 3 1 9 . 1. — 
Hl. Könyvészet 1886 . , 1893 . — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy lexikona X I . 
89 . 1. — Vasárnapi Újság 1896. 38 . SZ. a r c z k . 
és önéletrajzi adatok. 

Kudora Ödön, r. kath. segédlelkész, 
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előbbinek testvéröcscse, szül. 1874-ben 
Tatán (Komáromm.), hol tanulmányait 
kezdette és Győrben fejezte be. 1896-ban 
pappá szenteltetett fel és segédlelkész 
volt Császáron (Komáromm.), hol 1897. 
máj. 11. meghalt. — Munkája: Három 
szent testvér: b. Margit, b. Jolánta és 
sz. Kunigunda élete. Budapest, 1896. (A 
szent István-társulat Népiratkái 115. sz.) 

M. Könyvészet 1896. é s t e s t v é r b á t y j á n a k 
Kudora Jánosnak szives közlése. 

Kugel Sándor, bölcseleti doktor és 
középiskolai tanár, született 1876. Nagy-
Bittsén (Trencsénm.), a budapesti egye-
temen végzett német és franczia philo-
logiai tanulmányokat, mire 1898. jún. 4. 
bölcseletdoktori oklevelet nyert. Jelenleg 
hely. tanár a pozsonyi kereskedelmi aka-
démián. — Munkája: Werner Zakariás 
élete és ifjúkori drámái. Losoncz, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és a budapesti egyetem bölcseleti karának 
.iegyzököny véből. 
Kugler Alajos, városi levéltárnok, szül. 

1859. márcz. 23.Nagy-Czenken (Sopronm.), 
hol atyja K. Károly kereskedő volt ; 
középiskoláit Sopronban és Győrött mint 
növendékpap végezte ; a budapesti egye-
temen a bölcseletet hallgatta ; azután ne-
velő volt és grófi titkár. 1886. polgáriskolai 
tanári, 1888-ban levéltárnoki képesítést 
nyert és júl. 1. óta Sopronvárosi levél-
tárnok. — Történelmi és régészeti czikkei 
(Római leletek, régészeti ásatások, Lack-
ner Kristóf sat.) a helyi lapokban jelen-
tek meg. — Munkái: 1. A soproni szín-
ház törnénete. 1841 — 1891. Sopron, 1891. 
(Előbb a Sopronban). — 2. Emléklap a 
soproni Széchenyi szobor leleplezésére. 
A szoborbizottság megbízásából szerkesz-
tette. U. ott, 1897. 

Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e é s F l e i s c h -
liacker Fridolin tanár szives közlése. 

Kugler Ede Jakab, ezukrász volt Sop-
ronban, hol 1839-ben született és ott is 
járt iskolában (a budapesti K. Henriknek 
fivére); jelenleg Pozsonyban él. — Mun-
kája : Eine Sage aus Ungarn vom Neu-

siedlersee. Dramatisches Gedicht. Nach 
einer Erzählung. Oedenburg. 1858. 

Petrik B i b l i o g r . 

Kugler Henrik, udvari ezukrász, K. 
Antal ezukrász, városi képviselő és Lim-
berger Borbála fia, szül. 1830. július 10. 
Sopronban; atyja üzletében tanulta a 
ezukrászatot; külföldi vándor útjában több 
évig tartózkodott Párisban. 1859-ben Pes-
ten a Józseftéren létesített, üzletet, melyet 
a 80-as évek elején a Gizellatérre helye-
zett át. A koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa. Az utóbbi években üzletét 
Gerbaud Emilnek adta át és nyugalomba 
vonult. — Munkája: A legújabb és leg-
teljesebb nagy házi ezukrászát, ezukrászok, 
vendéglősök és háziasszonyok legprak-
tikusabb kézikönyve, különös tekintettel 
a magántanulásra. 200 képpel. Bpest. 
1896.(5. kiadás Kugler G. névvel és 1897.). 

M. Könyvészet 1897. — Corvina 1897. 22. Sz. 
és t e s t v é r ö c s c s e K u g l e r M i h á l y m é r n ö k n e k 
s z i v e s k ö z l é s e . 

Kugler János, elemi tanító Budapes-
ten. — Munkája: Irályképzö alsófokú 
ipariskolák, iparos segédek, iparosok s 
magánosok használatára. Bpest, 1890. 

M. Könyvészet 1890. 

Kugler Leopold, orvosdoktor, siklósi 
(Baranyam.) származású; a pesti egye-
temen 1837-ben nyert orvosdoktori ok-
levelet ; azután mint gyakorlóorvos Dár-
dán (Baranyam.) telepedett le. — Czikkei 
a Zeitschrift für Natur- und Heilkundeban 
(1852. I. Ein seltener chirurgischer Fall); 
a Gyógyászatban (1867. Torzszülöttek). 
— Munkája: A fölserdülésről értekezik 
orvosdoktorrá létekor. Buda, 1837. (Latin 
czímmel is.) 

Bugát é s Flór, A 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, 19. 1. — Rupp, Beszéd 
159. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Kugler Mihály, mérnök, m. államvas-
út! felügyelő, K. Henrik ezukrász testvér-
öcscse, szül. 1845. júl. 31. Sopronban ; 
a pesti IV. kerületi főreáliskolában és 
1864-cőlakir. József-ipartanodában tanult, 
mire a zürichi műegyetemre ment. A m. 
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államvasút szolgálatába állott és 1873-
ban a forgalmi osztályba lépett át; 1875-
től Budapesten, 1878—81-ig Kolozsvárt 
állomásfőnök volt ; itten a főispán ki-
nevezte városi tiszteletbeli főmérnöknek. 
1881—88-ig Budapesten az igazgatóság-
nál működött. 1888-ban forgalmi főnök 
és osztályvezető volt Nagyváradon, 1889-
től ugyanaz Eszéken ; 1892-től Debreczen-
ben az üzletvezetőségnél működött, 1896 
óta a bpesti igazgatóság forgalmi osztály-
vezetője s felügyelő. 1876-ban ő felsége 
az aranyérdemkereszttel tüntette ki. 1875-
ben létesítette a m. államvasuti altiszt-
viselők takarékegyletét, 1878-ban az ő 
hírlapi és társadalmi kezdeményezése 
következtében fölállította a m. mérnök-
és építész-egylet a tömösi honvédemléket. 
1884-ben létrehozta a m. államvasuti 
fogyasztási szövetkezetet. — Czikkei az 
Ellenőrben (1874. A m. államvasutak kér-
déséhez, 1878. 428., 430. sz. A brassó-
tömösi vasút ismertetése); a M. Polgár-
ban (1880. Utaink); a Nemzetben és a 
Yasuti és Hajózási Közlönyben (1880. A 
belga jubiláris kiállítás ismertetése). — 
Munkái: 1. Néhány szó a szamosvölgyi 
vasút érdekében. Kolozsvár, 1879. (Név-
telenül.) — 2. A vasúti személykocsik 
fűtése. Bpest, 1884. Négy tábla rajzzal. 
(Különnyomat a M. Mérnök- és Építész-
egylet Közlönyéből.) — 3. A vasúti kocsik-
nak alábúvás nélkül való be- és kikap-
csolása. U. ott, 1884. Két tábla rajzzal. 
(Különny. a M. Mérnök- és Építész-egy-
let Közlönyéből). — 4. A szoczialismus 
és a szegény ember levegője. U. ott, 1897. 
— 5. A tisztviselő levegője. Felolvasás 
a debreczeni jogász- és tisztviselőkörben 
U. ott, 1898. (A két utóbbi munkában 
egy újabb szellőztető készülék ismertetése 
foglaltatik, mely szerint a levegőt távoli 
egészséges helyekről szállíthatni az illető 
helyekre ; K. ezen találmányára szabadal-
mat nyert és először alkalmaztatott a 
berlini udvari színházban; legújabban 
pedig a m. kir. államvasutaknál készül-

nek találmányával kísérletet tenni.) Test-
vére volt az elhunyt Kugler Ferencz 
szobrász. 

Budapesti Hirlap 1899.302. SZ és ö n é l e t r a j z i 
adatok. 
Kugyeray Ede, postamester, szül. 1835-

ben Martonvásáron (Fehérm.); a gymna-
sium hat osztályát Pesten végezte ; azután 
Szegszárdra ment, hol a báró Augusz 
birtokában levő posta teendőivel bízatott 
meg. 1856-ban kinevezték postamesternek 
Mohácsra (Baranyam.), hol 1879. okt. 18. 
meghalt. A postamesterek nyugdíjintézeté-
nek alapításánál az ügyvitel vezetője volt. 
Nyelvismerete a magyaron kívül: német, 
olasz, franczia és horvát. — Költemé-
nyeket írt a Népújságba (I860.), czikke-
ket az Idők Tanujába (1860. 28. szám. 
Néhány komolyabb szó a bálokról); a 
Zala-Somogyi Közlönybe (1863. 14. sz. 
Baranyai Népszokás); a Pécsi Lapokba 
(1860.38., 40. sz. közölte Kazinczy Ferencz-
nek Rumyhoz, Széphalom 1809. nov. 30. 
német levelét és önéletírását fordításban; 
ezen lapba Kis ördög álnévvel is több 
czikket írt.). 

Özvegyének és fiának K. Edének szives 
közlése és gyászjelentés. 
Kuhn Ede (kuhnenfeldi), kapitány a cs. 

kir. hadseregben; többször állomásozott 
hazánkban. — Munkái: 1. Elementar-
Cours der Kriegs-Kunst und Kriegsge-
schichte von ihrem Ursprung bis auf die 
neueste Zeit. I. Band. Ungarisch-Alten-
burg, 1858. 9 táblával. — 2. Terrain-
Lehre und ä la vue Aufnahme. Mit vielen 
Xylographien, Tabellen und Plänen. Press-
burg, 1860. Egy tábla rajzzal. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Kuhn Ferencz, r. kath. segédlelkész, 

született 1866. április 12. Kis-Tószegen 
(Torontálm.); 1889. jan. 13. szenteltetett 
fel miséspapnak; előbb a püspöki irodá-
ban Temesvárt kezelő volt, azután pedig 
segédlelkész Facséton és Temesvár-József-
városban ; jelenleg Nagy-Szent-Miklóson 
káplán. — Munkája: Egyházi beszéd. 
Tartotta a nagy-szent-miklósi r. k. tem-

13. iv sajtó alá adatott 189.9. november 7• 
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plombau az 1898. évi április 11. nem-
zeti ünnep alkalmából. Nagy-Szent-Miklós. 
1898. (Németül: U. ott, 1898.) 

Schematismus C s a n á d i e n s i s 1892. 261. 1. 

Kuhn Lajos, bölcseleti doktor, r. kath. 
plébános, szül. 1844. márczius 13. Kis-
Tószegcn (Torontálm.); 1869. szept. 9. 
szenteltetett pappá ; gymnasiumi helyet-
tes tanár volt azon év szeptember 30-tól 
Temesvárt, hol mathematikát és physikát 
tanított; ápr. 29. tanári vizsgát tett és 
nov. 27. bölcseletdoktori oklevelet nyert 
és szept 16. rendes tanár lett ugyanazon 
gymnasiumban. 1880. jan. 1 óta plébáno 
Nagy-Szent-Miklóson (Torontálm.); 1882. 
nov. 28. kerületi alesperes, 1886. nov. 
28. szentszéki ülnök. Tanárkodása alatt 
a délmagyarországi természettudományi 
társulat titkára volt és a társulat közlö-
nyét, a Természettudományi Füzeteket 
szerkesztette 1877—79-ben Temesvárt. — 
Czikkei a temesvári főgymnasium Értesítő-
jében (1873. Néhány szó a háromszögtan-
ról) ; a Délmagyarországi természettud. 
társulat Füzeteiben (II. 1878. A tojás- és 
fészekgyűjtés és az azokkal való bánás-
mód, A délmagyarországi természetrajzi 
múzeum, az 1877-ben szerzett kitömött 
madarak jegyzéke, Y. 1881. Délmagyar-
ország madárvilága, VII. 1883. A madár-
vonulás Nagy-Szent-Miklós és Nagyfalu 
környékén az 1881—82. években, néme-
tül : a Mittlieil. d. orn. Vereines in Wien 
1882.); a M. orvosok és természetvizs-
gálók Munkálataiban (XXIII. 1886. A 
madarak költéséről Nagy-Szent-Miklós és 
Nagyfalu környékén az 1880—86. évek-
ben). — Munkái.: 1. A polygnom-tétel, 
vagy soktagi tantét. Temesvár, 1875. — 
2. A nap munkája. Három népszerű fel-
olvasás, U. ott, 1877. (Különny. a Ter-
mészettud. Füzetekből). — 3. A ragadozó 
madarak Torontál vármegye madárvilá-
gában. Bpest, 1898. — 4. Torontálvár-
megye madárvilágában. U. ott, 1898. (A 
szent István-társulat tud. és irod. osztá-
lyának felolvasó üléséből 29. sz.). 

Id . S z i n n y e i J . , Magyar Í rók VII. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Sión 1889. 636 . 
1. — Daday Jenő, Á magyar állattani iroda-
lom ismertetése 1881—90-ig. Budapest, 1891. 
— Schematismus C s a n a d i e n s i s 1892. — 
Könyvészet 1892. 

Kuik József Ignáez, theologiai bacca-
laureus és bölcseleti magister, Jézus-tár-
sasági áldozópap, szül. 1741. decz. 28. 
Kőszegen, hol 19 éves korában lépett a 
rendbe s midőn ez 1773-ban eltöröltetett, 
világi pap lett. A bécsi bíboros érsek 
Francziaországba küldte, hogy az ottani 
egyházi papnevelők berendezését és álla-
potát tanulmányozza, visszatérte után 
pedig Lengyelországba és Oroszországba, 
hol a jezsuita-rend megtűretett; az ottani 
éghajlat azonban egészségére nem volt 
jó befolyással; tehát visszatért Ausztriába; 
Bécsben a költészet tanára volt ; azután 
plébános lett Achauban (Alsó-Ausztria), 
később cs. beneíiciatus Zwischenbrücken-
ben, hol 1833. május 25. meghalt 92. 
évében. — Munkái: 1. De lapsu Napo-
leonis Bonaparte seu Epicedion Jacobi-
nismi. Posonii, 1816. és 1817. (Ezernél 
több versből álló epos. Magyar ford. Döme 
Károlytól. U. ott, 1826. Az eredi szöveg-
gel). — 2. Abhandlung über die älteste 
sich vorfindende Urkunde von der Beichte. 
Wien, 1818. — 3. Sion et Pindus. Car-
mina diverşi generis sacra mixta profa-
nis. Viennae, 1823. és 1827. Két kötet. 
— 4. ILorus relegatus seu Apologia pro 
veritateChristianismi quem Author quidem 
anonymus sub Hori nomine astronomicis, 
astrologicis et mythologicis antiquorum 
fabellis subruere conatus est. Ugyanott, 
1828. Két kötet. — 5. História rerum in 
ecclesia gestarum a tempore imperatoris 
Constantini M. ad Basilicum Macedón. 
Orientis imperatorem. U. ott, Négy kötet. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 108. 1. — Petrik Bibl iogr . 
— De Backer-Sommervogel, Bibliothéque-Bib-
liogr. IV. 1274. h. 

Kuk András, gyógyszerész. — Mun-
kája : A borkősavas szik hamagról (tatras 
lixivae et sodae) és az alfojtósavas bát-
ragról (subnitras bismuthici). Pest, 1830. 

14 
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(Gyógyszeres értekezések Kiadta Schuster 
János tanár 6. sz.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Kukulyevieh Antal (Bassany de Sacci), 

kir. tanácsos,szül. 1776.máj. 10. Varasdon, 
1820—25-ig Várasd vármegye alispánja, 
1844-ben cs. kir. tanácsos, báni táblai 
ülnök, a zágrábi iskolai kerület igazgatója, 
Buccari sz. tengeri város és kerülete 
patrícius tanácsosa; Horvátországnak ma-
gyar országgyűlési követe. Meghalt . . . — 
Munkája: Sermo, quem dum clementer 
collatum sibi idem munus die 26. Januarii 
1837. adiret, ad almum senatum aca-
demicum habuit és Dictio responsoria. 
Zagrabiae. (Sermones habita ea occasione 
. . . in neoadeptum per districtum lite-
rarium Zagrabiensem superioris studi-
orum, ac scholarum directionis munus 
introduceretur cz. gyűjteményes munká-
ban.) 

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. 49. 1. — Nagy lean, M a g y a r -
ország Csaláüai VI. 501. 1. — Petrik Bib-
liogr. III. 373. 1. 

Kukuljevich Ferencz, (Bassanyi de 
Sacci); a pesti cs. kir. kerületi főtörvény-
szék ülnöke volt az 50-es években, 1859-
ben pedig a báni tábla birája Zágrábban. 
— Munkája: Nachschlagebuch zur provi-
sorischen Civil-Process-Ordnung für Un-
garn, Croatien und Slavonien, die ser-
bische Woiwodschaft und das Temeser 
Banat vom 16. Sept. 1852. Pest, 1853. 

Hof- und, Staats-Handbuch 1859. Wien. V. 
Theil 148. 1. — Petnk Bibliogr. 

Kukulyevics Saccinski Iván főispán, 
a m. tudom, akadémia levelező tagja, 
szül. 1816. máj. 29. Varasdon; közép-
iskoláit Zágrábban végezte ; 1833-ban a 
magyar testőrezredbe lépett és itt szolgált 
1840-ig; azután egy magyar ezredbe 
főhadnagynak lépett be s Olaszországban 
állomásozott. 1842-ben kilépett a hadsereg 
kötelékéből és ettől fogva az irodalom-
nak szentelte életét, Majd a politika 
vonzotta s csakhamar mint jeles szónok 
tette nevét ismertté. 1847-ben mint a 

varasdi administrator helyettese a horvát 
tartománygyűlésen élénk mozgalmat fejtett 
ki, hogy törvénykezési nyelvül a latin 
helyett a horvát nyelv hozassék be. A 
szabadságharcz atatt a délszláv népek 
összetartása érdekében fejtett ki erős 
agitatiót. Ugyanezen időben neveztetett 
ki tartományi íevéltárnokká s vezetője 
volt ama bizottságnak, mely a Pesten 
őrzött horvátországi irományok és ok-
levelek átvételével megbizatott. 1850-ben 
visszavonult a politikai élettől és utazá-
sokra s tudományos kutatásokra szen-
telte idejét, Alapította a délszláv törté-
nelmi s régészeti társulatot, melynek el-
nöke volt és szerkesztette Arkiv cz. év-
könyveit (1851—75. 12 kötet.) Egy év-
tizedig tartó történelmi munkássága után 
ismét a politika vonta el az irodalom 
teréről és 1861. febr. 14. zágrábi főis-
pánná neveztetett ki, mely állását hosszú 
ideig viselte. A m. tudom, akadémia 
1860. okt. 9. választotta levelező tagjául 
és számos külföldi tudományos társaság 
is tagjai sorába iktatta. 1875-ben az or-
szágos tanács elnöke lett, A déli szláv 
régiségvizsgáló társaság titoknoka és az 
orosz szent Wladimir-rend commandeurje 
volt. Meghalt 1889. augusztus 1. puha-
koveci birtokán. — Elbeszélései s az 
életéből vett rajzai Gaj Lajos Danica és 
Národne Novinejében jelentek meg a 
-íO-es években. Wenzel Gusztáv közölte 
K. Jelentését utazásáról, történelmi em-
lékeink és hazai történettudományunk 
körül (Pesti Napló 1853. 1078., 1080. 
sz.) ; czikkei a iVlittheilungen der k. k. 
Ccntralcommission zur. Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmale cz. gyűjte-
ményben (Bécs L 1856. Bericht über 
einige Baudenkmale Croatiens, II. 1857. 
Ueber den Zustand der Alterthümer in 
Siscia, III. 1858. Ueber einige Baudenk-
male in Ober-Croatien und Dalmatien). 
— Munkái: 1. Jur an i Sofia Uli Turci 
kod Siska. Zágráb. 1839. (A török Szi-
szek alatt, az első horvát nemzeti színmű 
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3 felv., mely 1840-ben Zágrábban elő-
adatott.) — 2. Raslicita diela U. ott, 
1842—47. Négy kötet. (Vegyes művei: 
elbeszélések, színművek és függelékül 
horvát népdalok.) — 3. Ziwot Jur j a Julia 
Klovija slikara. U. ott, 1852. (Clovio 
György Julius festő élete. Németül is. 
U. ott, 1852. és 1878. Ism. M. Könyv-
Szemle 1879. 108. 1.) — 4. Život Matie 
Langusa slikara slovenskoga. U. ott, 
1852. (Langus Mátyás festő élete.) — 5. 
Conspectus monumentorum historicorum 
in manuscripto existentium, quae ad 
illustrandam históriám ecclesiasticam ac 
civilem slavorum meridionalium typis 
vulgari possent. U. ott, 1859. — 6. 
Bibliografia Hrvatska. U. ott, 1860. 1863. 
Két kötet. — 7. Jura Regni Croatiae, 
Dalmatiae et Slavoniae. Ed id i t . . . U. ott, 
1862. — 8. Kroatisch-Dalmatische Künst-
ler am Hofe des ungarischen Königs 
Mathias Corvinus. U. ott, 1860. — 9. 
Monumenta historica Slavorum meridio-
nalium. I. Acta Croatica. Listine hrvatske. 
U. ott, 1863. Négy kötet. — 10. Regesta 
documentorum regni Croatiae, Dalmatiae 
et Slavoniae saeculi XIII. U. ott, 1896. 
— A m. tudom, akadémia Almanachja 
(1864. 240. 1.) még 16 munkáját sorolja 
fel, melyeket horvátul írt és mind Zágráb-
ban jelentek meg. 

Wurzbach, Biogr.-Lexikon XIII. 249. 1. — 
,11. Akadémiai Almanach 1890. 373. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I . 91. 1. 
(Bojlličič Iván.) — ill. Könyv-Szemle 1896. 

Kultsár Demeter, orvosdoktor, bogdán-
házi (Krassóm.) származású. — Munkája : 
Dissertatio inauguralis medica de peste 
orientali. Pestini, 1839. 

Kupp, Beszéd 161. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Q, Kulcsár Endre, főgymnasiumi tanár, 
született 1858. decz. 11. Nemes-Déden 
(Somogym.); a gymnasium I —III. osz-
tályát Csurgón, a IV—VIII-at a soproni 
ág. ev. lyceumban végezte. 1879—1883 
a budapesti egyetem bölcseleti karánál 
hallgatta a négy évi tanfolyamot, mire a 

csurgói ev. ref. főgymnasiumban a ma-
gyar és latin nyelv tanára lett. Jelenleg 
a debreczeni ev. ref. főgymnasium tanára. 
— Költeményeket, elbeszéléseket, rajzot 
és humoreszket írt a Vasmegyei Lapokba 
(1876—77.), a Somogyba (1877—78), Ma-
gyarország és Nagyvilágba (1879—82), 
az Üstökösbe s Bolond Istókba 1876-tól; 
nyelv- és irodalomtörténeti czikkeket, 
könyvismertetést a M. Nyelvőrbe (1884. 
Adatok a nyelvújiíás történetéhez, 1885. 
Maróthi Aritlimeticája. Genitivus és da-
tivus, 1887. Ked, 1890—91. A magyar 
nyelv képes beszéde, 1892. Uj igeidők 
A debreczeni, lesz, Lesz mint időképző, 
Beáll a Duna, 1895. könyvism.); a Fi-
gyelőbe (XVII. 1884. Fábián Gábor ön-
életrajza, XVIII. 1885. Néhány protestáns 
író a XVII. századból: Eörvendi Molnár 
Ferencz, XIX. Tyukodi Márton, Séllyei 
Balog István XX. 1886. Tiszavirágok, 
XXIII., XXIV. 1888. Kulcsár György 
ügyében); a Prot. Egyh. és Iskolai Lapba 
(1885. Gályarabok éneke) és a csurgói 
Iskolai Szemlébe (1885., 1887. A tanító 
és a tájbeszéd); a debreczeni ev. ref. fő-
gymnasium Értesítőjébe (1892. Arany 
János elbeszélő irályáról. Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1893. Helyreigazítás 160. 
1. és könyvism.), a csurgói ev. ref. fő-
gymnasium Értesítőjébe (1893. A magyar 
vers fejlődése 1772-ig); az Egyet. Philol. 
Közlönybe (1893—94. könyvism.); a Fő-
városi Lapokba (1890. Petőfi «Örültjé»-ről, 
mértékes vers-e ?). - Munkái: 1. Disszo-
nancia. Bpest, 1881. (Költemények.) —-
2. Etele. Szomorújáték 5 felv. Nagy-
Kanizsa, 1889. — 3. A magyar stilus. 
Debreczen, 1896-97. Két kötél. (Ism. 
1897. Egyet. Philol. Közlöny, írod. Tájé-
koztató, Prot. Egyh. és Isk. Lap). — 
Álnevei és jegye: Darvasi, Andóčzi, K. 
E-e (Vasmegyei Lapok 1876—77. és 
Nemzeti Újság 1880.) 

Horváth Könyveszete 1886. LI. 1. — SI. 
Könyvészet 1889. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 
— Irodalomtörténeti Közlemények 1891. ( N é 
gyesy L.) és önéletrajzi adatok. 

14* 



423 Kulcsár 424 

Kulcsár Ernő, hírlapíró és városi 
hivatalnok, K. János a püspöki uradalom 
gazdatisztje és Benevics Anna fia, szül. 
1854. jan. 10. Kállón (Nógrádm.); iskoláit 
Váczon, Budapesten és Egerben végezte. 
Mint másodéves joghallgató Budapesten 
1876-ban a hírlapírói pályára lépett és 
a Kuliffay Ede és Tóvölgyi Titusz által 
szerkesztett Magyar Hírlapnak (1877—78.) 
belső dolgozótársa lett. 1878-ban mint 
katona, részt vett Herczegovina okku-
pácziójában ; onnét visszatérve a Zoványi 
Jánoska Mihály lapjának az Uj Buda-
pestnek (1879-80) munkatársa volt. 1880 
márcz. 25-től okt. SO-ig Nemzeti Újság 
cz. politikai hetilapot szerkesztett és adott 
ki, összesen 31 számát. 188 4 nov. 26. 
Rózsa Kálmán kiadóval mint szerkesztő 
indította meg a Nemzeti Hirlap cz. politikai 
hetilapot és ezt 1896. jún. 14-ig szer-
kesztette ; egyúttal a fiatalabb írói nem-
zedék segítségével a Bücsánszky-féle 
ponyvairodalom nemesbítésére törekedett, 
szerkesztője lévén ezen vállalatnak, egy-
szersmind a Rózsa naptár- s egyéb ki-
adványainak. Szerkesztette még a Paprika 
cz. élczlapot 1878. febr. 24-től jún. 9-ig ; 
a Paprika Jancsi tíz számát 1879-ben és 
a Világ Tükre cz. szépirodalmi képes 
folyóiratot 1888—89-ben havi füzetekben 
Budapesten. 1897- és 1898-ban szer-
kesztője volt a Váczi Közlönynek (18B7. 
febr. 21-től jún. 20-ig mint főmunkatárs) 
és a Váczi Hírlapnak 1898. jún. 19-től 
szept. 25-ig, utóbbinak ma is munka-
társa ; e mellett szerkeszti a Steinbrener-
féle winterbergi kath. kiadó czég magyar 
vallás-erkölcsi irányú naptárait és mint 
városi hivatalnok Váczon működik a 
közigazgatás terén is. — Czikkeket, költe-
ményeket, humoreszket sat. írt saját 
lapjaiba s az Egri Népújságba (1871—72), 
az Üstökösbe (1877-től álnevek alatt, a 
Peczek Demeter-féle bakalevelek nagy 
részét is ő írta); a Nemzeti Hírlapba 
ezernél több potitikai czikket írt Baczur 
Gazsi álnévvel és (K—r.) jegygyei; a 

Váczi Közlönyben (1897. 9. sz. A 32. 
ezred Herczegovinában) sat. — Munkája: 
Felhők és sugarak. Költemények. Bpest, 
1886. — Álneve és jegyei még : Peleskei 
Nótárius, (—r.), (— ő.) 

M. Könyvészet 1897. és önéletrajzi adatok. 

Kulcsár György, protestáns lelkész ; 
származását, mivel göcseji tájszólással 
írta műveit, zalamegyeinek tartják, való-
színű, hogy Alsó-Lindván született. Gyer-
mek- és ifjúkoráról, tanulása körül-
ményeiről nem tudunk semmit. Kiképez-
tetése után valahol más vidéken, nem 
pedig szülőföldén nyert lelkészi hivatalt. 
Ezt azután, a protestánsokat háborgató 
üldözések következtében, bizonyosan el-
üzetés folytán hagyta oda s a Bánffy 

.Miklós védszárnyai alá Alsó-Lindvára 
menekült, hol egyelőre tanítóul alkalmaz-
tatott ; (v. ö. 1. sz. művének ajánlását 
Bánfi Miklósnak, mely 1573. aug. 28. kelt 
czímlapján is mesternek nevezte magát.) 
Munkáit is pártfogóinak, a BánfTyaknak 
ajánlotta. Kevés idő elteltével már lelkész 
lett Alsó-Lindván,' a miről 1573. máj. 12. 
Bánffynak ajánlott postillái tanúskodnak; 
de lehetett egy azon időben mester is 
lelkész is, a mester czímet pedig a kül-
földi egyetemeken nyerhette (a. m. ma-
gister). Annyi bizonyos, hogy pártfogója 
családjának már ez időben is kedves és 
bizalmas embere lehetett, bizonyítja az, 
hogy az azon év tavaszán, 1573. márcz. 
21. Bánffy Katalinnak ő is egyik kereszt-
atyja volt. Debreczeni Ember Pál azt 
állítja, hogy K. ez évben zalamegyei 
esperes lett. Élete további folyamáról, 
mely 1577. jún. 11-ig terjedt, forrásaink 
hallgatnak. — Munkái, melyeket az egy-
séges protestantismus szellemében, min-
den szorosabb felekezeti felfogás mellő-
zésével írt, a következők: 1. Az Ha-
laira Y alo Keszöletröl Rövid Tanossag: 
melyben az körösztien embernec, acki 
az Isten országát akaria keresni, életénec 
rendi irattatic meg. Az Also Linduai 
Kultsár György Mester által â szent 
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irásbol, és tudós Doctoroc írásiból sze-
dettetett. 2. Timoth: 3. Minden iras mely 
az Istentöl es az ö ihlésséböl vagion, 
haznos az taneitásra, meg fedésre, meg 
iobbitásra, és oktatásra, mely az igaság-
ban lézön, hogy az Istennek emböre ép 
legyen rnindön féle is czeleködetökre 
készitetuen. Alsó-Lindva, 1573. (Egyetlen 
példánya a m. n. múzeumban, melyet 
1874-ben szerzett meg a múzeum Liszkav 
József pápai ev. ref. lelkésztől, kihez 
néhai Tóth Ferencz ref. lelkész könyv-
tárával jutott). — 2. Az Ordögnec a 
penitencia tartó Bűnössel való vetekedé-
séről: es az kétségbe essés ellen az 
Reménségröl való tanusság : Irattatatot: 
Az Also Lindu ai Koltsar Giorgy Méster 
által. Luc. 22 U. ott, 1573. (Ajánlva 
van Zrínyi Györgynek, Kristófnak és 
Miklósnak, kik az ajánlás szerint kétség-
telenül protestánsok voltak. Egyetlen pél-
dánya a m. n. múzeumban.) — 3. Postilla, 
az az : Evangeliomoknak, mellyeket esz-
tendő által Keresztyének gyülekezetibe 
szoktak olvasni és hirdetni, Praedikátzio 
szerint való magyarázattya. U. ott, 1574. 
(Ajánlva van A. Lin d vai Bánfi Miklós 
szalai főispánnak és Maximilián király 
pohárnokának. «Also Lynduán írta Pyn-
kesd hauánac 12. napián. 1574. eszten-
dőben. Nagysá. Predicatora Also Lynduai 
Kultsár Györg'.» Ujabb kiadása : Bártfa 
1579. és 1597.) 

Lampe (Ember Pál), História ecclesiae re-
formatae in Hungaria. Utrecht, 1728. 6(50. 1. 
— Bod, M. Alhenas 145. 1. (îseve hibásan 
Koltsárnak irva s utána több életiró.iánál.) 
— Horányi, M e m o r i a I I . 421. 1. — fray, I n -
dex Eariorum Librorum II. 19. 1. — Katona. 
História Critica XXVIII. 84G. 1. — Protestáns 
Egy h. és Isk. Figyelmező 1870. 198., 313. 1. 
(Eö tvös La jos ) , 1873. 97. — Magyar Könyv-
szemle 1878. 266., 18P5. 319. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár . Bpest. 1879. I. — Figyelő 
XXIII., XXIV. 1887—8S. (Kulcsár Ernö. Zo-
ványi Jenő és Warga Lajos.) — Zoványi 
Jenő. Theologiai Ismeretek Tára II. 300. 1. 
— Horváth Cyrill, A M. Irodalom Története. 
Bpest, 1899. I. 223. 1. 

Kultsár István, gymnasiumi tanár, ké-

sőbb szerkesztő, több megye táblabírája, 
K. István csizmadiamester és Varga 
Anna nemes szülők fia, született 1760. 
szeptember 16-án Rév-Komáromban; 
ugyanott végezte iskoláit 1770—1778-ig. 
Pannonhalmán a szent Benedek-rendbe 
lépett és ott végezte 1780— 1781-ben 
a bölcseletet; innét 1782-ben a pozso-
nyi seminariumba küldetett hittanulás 
végett. 1786. deczember 4-én a rend 
eloszlatván, K. megvált az egyházi pá-
lyától. 1787-ben tanári állást vállalt és 
1788—1789-ig dicsérettel működött a ko-
máromi, 1789-től a szombathelyi (hol 
az ékesszólást tanította) és 1796—99-ig 
az esztergomi gymnasiumokban; külö-
nösen szelíd bánásmódjával nagy mér-
tékben nyerte meg tanítványainak szere-
tetét. 1799-ben a tanári hivataláról ön-
kényt lemondott és nevelő volt hat évig 
Festetich György gróf László fiánál s 
utóbb rövid ideig gróf Viczaynál. 1806. 
júl. 2. Pesten megalapította a Hazai Tu-
dósításokat, mely az első hosszabb életű 
rendszeres magyar hirlap volt a fővá-
rosban ; czélja s iránya különösen a 
nemzeti nyelv terjesztése és mívelése; 
lapjában eltérőleg az addigi szokás-
tól, főleg hazai ügyekkel akart foglal-
kozni ; belátván azonban azt, hogy ez 
még akkor nem elégítette ki a közönsé-
get, már 1808. júl. 2. a lap czímét és 
irányát Hazai és Külföldi Tudósításokra 
változtatta, s most nagyobbrészt külföldi 
tudósításokat hozott. A lap megindítá-
sára leginkább Kazinczy buzdította, a ki 
czikkeivel is támogatta a vállalatot; K. 
lelkesült az ügyért és még csekély va-
gyonát is, melyet tanári pályája alatt 
gyűjtött, koczkára tette; az engedélyt 
könnyen megkapta, miután a Martino-
vics-féle összeesküvésben semmi része 
sem volt. Ismerte az irodalmi erőket az 
országban, azokkal folytonos levelezés-
ben állott és így levelezőinek serege 
nagy volt az egész országban. Lapja 
azonban az írói körök némely várako-
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zásának nem felelt meg. Mindjárt a lap 
megindításakor Kazinczyval Csokonai sír-
köve ügyében polémiába keveredett; Ka-
zinczy azontúl észrevehetőleg hidegebben 
viselkedett a lap iránt és ritkábban ke-
reste fel leveleivel Kultsárt i s ; őt kö-
vették társai a meghasonlásban ; így Guz-
mics Izidor és mások. K. ettől fogva 
irtózott a polémiától és szemlátomást 
kerülte. Szorosan ragaszkodott programm-
jához : «Mind dicsősége, mind boldogsága 
Nemzetünknek szorosan megkivánnya, 
hogy ne csak neveztessünk Magyaroknak, 
hanem legyünk valósággal Magyarok, 
azaz szóllyunk, beszéllyünk és Írjunk 
magyarúl, hogy minden Magyar Nemes 
tudja és értse a köz dolgoknak és tulaj-
don ügyének folyamatját». Midőn a kö-
zönség óhajtásának és az akkori szoká-
soknak engedve, lapjában csak ritkán 
foglalkozhatott kedvencz eszméjével, a 
magyar színészettel és irodalommal, úgy 
vélt segíthetni e bajon, hogy 1817-ben 
megindította a Hasznos Mulatságok cz. 
melléklapot (1842-ig), melyben több ha-
zánkat érdeklő czikket és költeményt ho-
zott. E lap kezdte meg a népdalok közlé-
sét, a mit az olvasó közönség nagy tet-
széssel fogadott, úgy hogy ennek meg-
indítása után a törzslapnak előfizető kö-
zönsége is megkétszereződött; volt még 
a főlapnak másik melléklapja is, a Gazda-
ságbéli Gyűjtemény, melyből azonban az 
1813. I. félévben csak tíz szám jelent 
meg. Mégis 22 évi szerkesztése alatt nem 
érte el azt a színvonalt, melyet a külföldi 
journalistika előhaladása mértékében utó-
dai létesítettek. A magyar színészet iránt 
rajongott ; habár a kezdet nehézségeit 
leküzdeni nem tudó színészetünk már-
már hanyatlásnak indult, 1813-ban, mi-
dőn nov. 19. már ismét Pesten játszot-
tak, elvállalta a szinésztársaság igazgatá-
sát és a társaságot tetemes áldozattal 
1815-ig fentartotta. Saját pénzéből rendbe 
szedette a könyvtárt, a ruhatárt megújít-
tatta « új díszleteket festetett. Mily ked-

ves, buzgó, áldozatkész ember volt K. a 
színészek iránt, eléggé tanúsítják Déryné 
szavai: «Mindenikünk könnyezve búcsú-
zott el a derék Kultsár István úrtól és 
kedves Pestünktől s abban minden jó 
ismerősünktől» (Naplója I. 248.1.). Ekkor 
buzdítá a nemzetet K. egy magyar köz-
ponti színház felépítésére; ezen nemes 
törekvését 1815-ben kiadott munkájával 
is tanúsította. Az ő háza volt az akkori 
irodalom kitűnőségeinek találkozója ; Te-
leki László gróf, Beregszászi Pál, Gom-
bos, Horvát István, Helmeczy, Fejér 
György, Vitkovics, Szemere, Bilkei Pap 
Ferencz, Schittensam Szaniszló (utóbb 
Töltényi), Ungvár-Németi Tóth László, 
Kisfaludy Károly, Kazinczy Ferencz és 
többen fordultak meg itt. K. mint az 
egyetlen pesti magyar hirlap írója, a 
pesti magyar írói társaséletnek is ter-
mészetes központja volt. Tqldy szerint 
«talentoma és izlése kevés, tudománya 
több, hazafiúi önfeláldozó buzgósága leg-
több az egész körben: innen azon tisz-
telet és tekintély, melyben minden párt 
emberei előtt oly méltón állt». K. az 
volt e század első negyedében Pesten, a 
mi az előbbinek utolsó tizedében Bécs-
ben Görög és Kerekes. Megemlítendő még 
az is, hogy mindig talpig magyarban 
j á r t ; szeretett tánczolni s maga is szer-
kesztett egy három részből (toborzó, lejtő 
és friss) álló magyar tánezot. Az irodal-
mat érdeklő kérdések megfejtésére jutal-
makat tűzött, ki (így 1804-ben azt a pá-
lyakérdést : Mennyire ment már a ma-
gyar nyelv kimíveltetése ? micsoda mó-
dok és eszközök által kellene azt na-
gyobbra vinni ? melynek díját Kis János 
nyerte el). Könyveket Íratott, azokat ki-
adta, vagy a megjelent munkákat töme-
ges vétel és osztogatás által pártolta és 
terjesztette. 0 adta ki Beregszászi Nagy 
Pál, Dissertatio philologica de vocabu-
lorum derivatione ac formatione in lin-
gua magyarica. Pestini, 1815. cz. mun-
káját ; (Jankowich Miklós szerint: saját 
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költségén még a következő munkákat 
nyomatta ki: Rőth József, Nemzetek és 
nemzeti viseletek esmerete. Pest, 1804.; 
Gróf Teleki László esdeklése a magyar 
nyelv előmozdításáról. U.. ott, 1806. ; 
Pánczél Pál, A magyar nyelv állapotjá-
ról. U. ott, 1806. ; Kis János, A magyar 
nyelv állapotjáról. U. ott, 1806. ; Pucz 
Antal, A teremtő ismerete. U. ott, 1807.; 
Szirmay Antal, A tokaji, vagyis hegy-
allyai szőllőknek ültetéséről, a boroknak 
csinálódásáról és megtartásáról. U. ott, 
1810. ; Baróti Szabó Dávid, Yirgilius 
Eneissének II. darabja. U. ott, 1813. ; 
Válvi Nagy Ferencz, Bion és Moschus 
Idillioma. U. ott, 1817.; Ungvárnémeti 
Tóth László Görög versei, magyar tol-
mácsolással. U. ott, 1818. és Lentsés 
Antal, A gyapjúnak tulajdonságairól, mely 
azonban már K. halála után 1830-ban 
jelent meg Pesten. Karacs, Európa Atla-
szát is ő adta ki.) Horvát Istvánt ő bírta 
rá, hogy őstörténeti Rajzolatait elkészítse, 
melyeket saját költségén kinyomatott és 
hirlap-olvasóinak ajándékul megküldött. 
Maga is nagy könyvtárt gyűjtött és szü-
letési) elve, Komárom iránt azzal bizo-
nyítá háláját, hogy a városi rajziskolának 
adott nagy mennyiségű rajzkészleten kí-
vül, a megyének 1827. okt. 4. közel négy-
ezer kötetből álló könyvtárt ajándéko-
zott és annak kezelésére s gyarapítására 
alapítványt tett. 1827-ben azon vigasz-
taló öröm érte Kulcsárt, hogy a magyar 
akadémia felállítása törvénvnyé vál t ; a 
nádor, becsülve K. érdemeit, tagjává ne-
vezte azon országos választmánynak, mely 

,az akadémia rendszabályait megállapí-
totta. Midőn K az akadémia megalaku-
lása fölötti örömét fejezte ki Toldy előtt, 
így szólott: «Nem mi öregek vagyunk 
hivatva, az új kornak ez institutióját 
megtermékenyíteni: az ifjú ivadékra néz 
e teher és becsület; ne feledjétek, hogy 
az csak úgy fog reátok is díszt sugároz-
tatni, ha tőletek kap. Én nem foglak 
együtt látni; de lelkem irigység nélkül 

fogna titeket ott látni, hol én és az én 
kortársaim tétlen vendégek volnánk». 
Részt vett az országos választmány né-
hány ülésében. A jenai mineralogiai tár-
saság 1802. szept. 27. választotta tagjává. 
Mielőtt a m. tudom, akadémia tagnak 
megválaszthatta volna, meghalt 1828. 
márcz. 30. Pesten. Lapjában Horvát Ist-
ván búcsúztatta el. Koporsóját az aka-
démia felállítására együtt ült országos 
választmány tagjai kisérték. A pestbel-
városi loegyház sírboltjában nyugszik 
és emlékét az egyház belsejében fehér 
márványból, Ferenczy szobrász által ké-
szített emlékkő tartja fenn. Egyetlen 
fia István szerencsétlen esés következ-
tében atyja után a következő évben 
szintén meghalt. A Hazai s Külföldi 
Tudósítások kiadását (később Nemzeti 
Újság cz.) özvegye Perger Anna Mária 
mint tulajdonos folytatta 1848-ig. — Ma-
gyar költeménye van az Onomasticon 
. . . regni Hungáriáé palatini Josephi 
Pestini anno 1805 . . . Budae cz. mun-
kában. Czikkei a Magyar Kurírban (1805. 
II. 37. sz. Tudományos és a magyar 
nyelv csinosodását igen közelről tárgyazó 
jelentés); a Hazai s Külföldi Tudósítá-
sokban (1811. II. 44., 45. sz. Winterl Ja-
kab biographiája, 1814. II. 12. sz. a 
magyar színház építésére buzdító vezér-
czikkesat.); a Tud. Gyűjteményben (1817. 
I. könyvism., 1818. III. Magyar nyelv 
ünnepéről, szólás a m. n. múzeumban 
Pesten nov. 23. 1817.); az Aurórában 
(1822., 1825. Füred, Tihany 1823. költ.). 
— Munkái: 1. Bajnoknék levelei Ovi-
diusból. Első levél, mellyel 1789. esz-
tendőnek kezdetére mélt. grófné Gras-
salkovich Anna aszszonynak mélt. gróf 
Vitzai Mihály élete párjának kedveskedni 
kiván. Komárom. — 2. B. Laudonnak 
nándorfejérvári győzedelme. Szombat-
hely, 1790. (Költemény.) — 3. Török-
országi levelek, melyekben a II. Rákóczi 
Ferencz fejedelemmel bujdosó magyarok 
történetei más egyéb emlékezetes dol-
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gokkal együtt barátságossan eléadatnak. | 
Irta Mikes Kelemen, Az emlitett fejede-
lemnek néhai kamarássa. Most pedig az 
eredetképpen való magyar kézirásokból 
kiadta . . . Szombathely. 1794. (K. elő-
szavában írja, hogy 1762-ben, midőn a 
rodostói magyar menekültek telepe fel-
oszlott, Tót Ferencz franczia pattantyús 
tiszt Konstantinápolyban tartózkodott; 
később hazájába visszatért és 1793. szept. 
22. Tárcsán Vasmegyében meghalt ; két-
ségtelen, hogy K., akkor szombathelyi 
tanár, Tót hagyatékából szerezte meg az 
eredeti kéziratot és az ő érdeme, hogy 
azonnal ki is adta.) — 4. Híradás Geb-
hardi Lajosnak Magyarország Históriájá-
ról. Pest, 1802. — 5. Magyarország his-
tóriája Gebhardi Lajos Albert munkái-
ból magyarázta Hegyi József. Megigazí-
totta, 1803-ig folytatta Kultsár István. U. 
ott, 1798-1803. Négy kötet. (K. 1777— 
1803-ig folytatta a IV. kötet 253. lapjától 
a 256. lapig, hol a munka félbeszakadt. 
Ism. Schedius, Zeitschrift von und für 
Ungern 1804. 377.1.) —6. Főtiszt. Práy 
György Magyarország történetírójának 
emlékezete. XVI. Novemb. 1801. Pest. — 
7. Krónika. A mohácsi veszedelemtől a 
bécsi békülésig Magyarországban, Er-
délyben, Havasalföldön és Moldvában 
történt dolgokról. U. ott, 1805. (Ez egy 
nagyobb vállalatnak több kézirati mun-
kából, Bethlen Farkas Históriájából sat. 
szerkesztett programmja ; a tervezett vál-
lalat t. i. magában foglalta volna : 1. Ma-
gyar történetek gyűjteményét és II. Ere-
deti történetírókat; ennek első kötete 
Muglen Henrik magyarországi Krónikájá-
nak fordítása lett volna jegyzetekkel és 
magyarázatokkal, mely azonban nem jelent 
meg). — 8. Hiradás a Hazai Tudósítá-
sok eránt. U. ott, Bőjtmáshava 1. 1806. 
— 9. Hazafiúi javallás magyar nemzeti 
theátrom építéséről, mely egyszersmind 
a fejedelmi szövetség győzedelinének és 
a három felség Pesten létének emlékez-
tető jele legyen. U. ott, okt. 25.1814. — 

10. Buzdítás a nemzeti theátrom felépí-
tésére. U. ott, 1815. ápr. 25. (Újra le-
nyomtatva a Hazánk és Külföldben 1867. 
26. sz.) — 11. Siralom. Gyászvers Her-
mine Anhalt-Bernburg-Schaumburg ő csá-
szári főhcrczegségének Magyarország ná-
dor-ispán yának hitveséhez. U. ott, 1815. 
okt. 8. — 12. bzóllás a magyar nemzeti 
muzeumban Pesten nov. 23. 1817. tar-
tott magyar nyelv ünnepéről. Marosvá-
sárhely, 1818. (A Tudom. Gyűjtemény 
1818. III. kötetéből lenyomtatva.) — Le-
velei : Esztergom 1797. decz. 6. (Zalai 
Közlöny 1882. 13—15. sz.), Pest, 1802. 
jún. 6. (Vasárnapi Újság 1869. 19. sz.), 
id. báró Wesselényi Miklóshoz, Pest, 
1806. jan. 17. (Történeti Lapok I. 1874. 
20. sz.), a soproni magyar társasághoz, 
Pest, 1806. máj. 18. (Kovács Sándor, 
Soproni magyar társaság története. Sop-
ron, 1890. 119—120. 1,), Guzmics Izi-
dorhoz, Pest, 1822. máj. 30. (Irodalom-
történeti Közlemények 1895. 205. 1.); 
a m, n. múzeumban: Gróf Széchenyi 
Ferenczhez, Pest, 1803. márcz. 30. és 
Horvát Istvánhoz írt két levele van ; egy 
levele Rumyhoz 1827-ből van a m. tud. 
akadémiában. Benkő Kálmán egy szín-
művét is említi: Nándorfehérvár győze-
delme, mely kéziratban maradt. — Kul-
csár-codex 1539-ből. Kis negyedrét alakú 
papiros-codex. Egy kéz írása, Pápai szer-
zetesé, ki nevét és a másolás évét (1539) 
feljegyezte az utolsó két sorban. Tar-
talma : a zsoltárok fordítása, közben né-
hány egyéb darabbal (a Te Deum, az 
Athanasius-féle hitvallás, Deuteronomium 
32. fej., imádságok. Egykori birtokosáról 
és első ismertetőjéről K -ról kapta nevét. 
A m. n. múzeum tulajdona. Kiadva és 
ismertetve Volf Györgytől, Nyelvemlék-
tár VIII. k. Bpest, 1879., 1881. — Ál-
nevei : Szüzvári és Szegvári. — Arcz-
képe: rézmetszet Passinitól (a Tudom. 
Gyűjtemény 1830. I. kötetében). 

Allgemeine Literatur-Zeitung. Jena U. Leip-
zig , 1802. 182. sz. I n t e l l i g e n z b l a t t . — Anna-
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len der Literatur ISO"». Intelligenzblatt 25. sz. 
— Hazai és Külföldi Tudósítások 1813. I I . 8 . , 
1814. II. 12., 1828. I. 27. sz. (Horvát István.) 
— M. Theatrumi Almanák 1814-re. Pest. — 
Dl. Kttrir 1827. I I . 51., 52. sz, ( K . - k ö n y v t á r ) , 
1828. I . 28. s z á m . — 'tudományos Gyűjtemény 
1827. XI. 119. (K. alapítványa és alapító 
levele). 1828. IV. 121. 1., 1830. I. arczk. — 
K. halálara irt versek. B u d a , 1828. — Ver-
einigte O.fner-Pester Zeitung 1828. 27. s z . — 
M. Tudós-Társaság Evkönyvei. P e s t , 1833. I . 
38. 1. — Honművész 1833. 1. sz. (Síremléke.) 
M. Hazai Vándor. P e s t , 1839. a r c z k . — Pesti 
Napló 1855. 125. Sz. ( K . - k ö n y v t á r . ) — Magyar 
Sajtó 1856. 47. sz. (To ldy F.) , 1862. 289. sz. 
( K . - k ö n y v t á r . ) — Ferenczy é s Danielik, M . 
í rók. Pest, 1856. I. 290. 1. — Vahot Imre 
Nagy Képes Naptára 1856. 177. 1. (Balogh 
I s t v á n . ) — Hölgyfutár 1857. 142. s z . — Kagy 
Iván, Magyarország Családai VI 501. 1. — 
Toldy Ferencz, M. Nemzeti Irodalom Törté-
nete. Költészet Története és Összegyűjtött 
M u n k á i V I I . 84. 1. — Vasárnapi Újság 1863. 
49. sz. arczk. — Wurzbach, Biogr. Lexikon. 
Wien, 1865. XIII. 354. 1. — Gyulai Pál, Vö-
rösmarty életrajza. Pest, 1866., Katona Jó-
zsef és Bank bánja . Bpest, 1888. — Benkö 
Kálmán. M. Színvilág. Bpest, 1873. 94. 1. — 
Reform 1875. 40. sz. (Toldy, K. köre.) — 
Századok 1875. 573. 1. (Thaly K., Mikes kéz-

i r a t a i . ) — Kiifaludy-Társaság Evlapjai 1875. 
209. 1. (Toldy F., Irodalmi társasköreink.) 

— Ellenőr 1878. 161. sz. (Hindy Árpád.) — 
Déryné Naplója. Bpest, 1879. I. 220., 230., 
243., 248—49., 265—66. 1 \Pigyelö IV. (Abafi, 
Mikes müveiről), XIV. (Gróf Dessewffy Jó-
zsef levelei K.-hoz), XXI. (Karacs Teréz), 
XXIII. (Váczy János), XXIV. 301. 1. — Ko-
máromi Lapok 1881. 37. sz . ( K . - k ö n y v t á r . ) 
— Hon 1881. 254. SZ. ( K . - k ö n y v t á r . ) — Szin-
nyei József, idősb, A komáromi magyar szí-
nészet története. Komárom. 1881. 27—37. 1. 
— Kerékgyártó Árpád, M a g y a r o r s z á g E m l é k -
napjai. Bpest, 1882. C63. 1. — György Alaďár, 
Magyarország köz- és magánkönyvtárai. 
Bpest, 1886—87. 122. 1. (Hivatalos Statiszti-
kai Közlemények.) — Beöthy Zsolt, A szép-
prózai elbeszelés. Bpest, 1886. I. 205., II . 
134. 1. — Bayer József, A N e m z e t i J á t é k s z í n 
Története. Bpest, 1887. Két kötet és A ma-
gyar drámairodalom története. Bpest, 1897. 
I I . — Zelliger Alajos, E s z t e r g o m - V á r m e g y e i 
Írók. Bpest, 1888. 109. 1. — Egyetemes Philo-
logiai Közlöny 1889. (K. mint színigazgató.) 
— Petrik B i b l i o g r . — 'l'akáts Sándor, P é t e r i 
Takáts József. Bpest, 1890. 103., 104., 139. 1. 
Kazinczy Ferencz Levelezése. Bpest, 1892— 
1898. I I I — V I I I . — 1894 : Fővárosi Lapok 315. 

sz. (Hindy Á.), Kolozsvár 295. sz. (Hindy, K. 
mint szerkesztő), Erdélyi Muzeum (Hindy), 
Irodalomtörténeti Közlemények 1894. 64. 1., Zol-
nai Gyula. Nyelvemlékeink. Bpest, 1894. 36., 
37., 43. 1. ( K . - c o d e x . ) — Vass Bertalan, H o r -
vát István életrajza. Bpest, 1895. 64. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I . 96. l a p . ( N é g y e s y 
László.) — Ferenczi Zoltán, Petőfi életrajza. 
Bpest, 1896. 82. 1. és A kolozsvári színészet 
és szinház története. Kolozsvár, 1897. — 
Horváth Cyrill. A magyar irodalom története. 
Bpest, 1899. I. 134. 1. (K.-codex.) — Janko-
vich Miklós, Magyar Bibliographia cz. kéz-
irata (a m. tudom, akadémia levéltárában) 
Gallik Oszvald komáromi gymnasiumi igaz-
gató szíves tudósítása az ottani halottak 
anyakönyvéből és a gymnasiumi jegyző-
könyvből és gyászjelentés. 
K u l c s á r János, r e m e t e szen t P á l - r e n d i 

szerze tes . — M u n k á i : 1. Sátor-Allya-
Ujhely mezővárosának döghalál ellen vá-
lasztott oltalma, és o r v o s a a megoszo l -
h a t a t l a n t e l j es S z e n t h á r o m s á g egy Is ten , 
kit u g y a n a z o n te l jes Sz. H á r o m s á g egy 
I s t ennek j e l e s innep lése a l k a l m a t o s s á g á -
val , az ő t iszteletére , és d icsőségére e m -
iétett m e z ő - v á r o s b a n fe l -emel te te t t k á p o l -
n á b a n e m o s t a n fo lyó 1771. eszt . p ü n k ö s d 
h a v á n a k 26. n a p j á n élő n y e l v e l m a g a s z -
talt . Eger , 1771. — 2. Teljes Sz. Három-
ságról prédikáczio. E g e r , . . . 

Calendarium Dioec. Cleri Agriensis 1803. 
11. 1. — Petrik B ib l iogr . 

K u l c s á r János, r. ka th . p l é b á n o s , szül . 
1839. m á r c z . 13. Yáczon , K. E r n ő h í r l a p -
í ró t e s t v é r b á t y j a ; iskolái t s z ü l ő h e l y é n , 
B u d a p e s t e n és E g e r b e n végezte , a h o l 
1854-ben a n ö v e n d é k p a p o k közé lépet t . 
A h i t t u d o m á n y i t a n f o l y a m o t m á r 2 1 éves 
k o r á b a n e lvégezvén, egy éve t az e g y h á z -
m e g y e i i r o d á b a n töltött . 1861. okt. 18. 
p á p a i d i spensa t ióva l p a p p á szente l te te t t 
és V á r k o n y b a (Borsódm.) m e n t k á p l á n -
nak , h o l a la t in c l a s s i cusokka l fogla lko-
zott és S e n e c a legszebb d a r a b j a i t m a g y a r r a 
ford í to t ta . 18ö4-ben Török-Szen t -Mik lós ra 
kü ld te é rseke , h o l a m a g y a r kö l tésze t te l 
f o g l a l k o z o t t ; ve r se i a b u d a p e s t i s zép i ro -
da lmi l a p o k b a n és az E g e r b e n j e l e n t e k 
meg . 1867-ben Egerbe köl tözöt t , h o l m i n t 
s zékesegyház i k a r k á p l á n , h i t e l e m z ő és 
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képzőintézeti tanár nyert alkalmazást. 
1883-ban az egri főkáptalan kegyurasága 
alá tartozó szomolyáni plébániát nyerte 
el, hol jelenleg is mint alesperes mű-
ködik. — Czikkei az Egri Egyházmegyei 
Közlönyben (1870. Az iskola és a lelkész, 
Hozzászólás a polgári házasság kérdé-
séhez, 1871. A pápa függetlensége és 
aggodalmaink, Az álliberalismus és po-
sitivismus, 1873. Kalászatok az egyházi 
szónoklat mezejéről, Lévay Sándor, nekr., 
1878. Az egyházi beszéd tartalmáról, 
1883. Non praevalebunt); írt a Népiskolai 
Tanügybe (a Nogáll-féle káték bírálata); 
az Egerbe hosszabb tanulmányt írt az 
Internationaleről. Gyászénekei a Zsass-
kovszky Ferencz-féle Temetőkönyvben 
(Eger, 1880.) jelentek meg. — Munkája : 
Az első vatikáni zsinat. E g e r , . . . — Kéz-
iratban : Nicolas, Az Isten nélküli állam 
és Balmes, Etika cz. munkák fordítása. 

Munkálatok X L V I . 853. 1. — honcz Akos. 
Egri egyházmegyei papok az irodalmi té-
ren. Eger, 1892. 150. lap. — Schematismus 
Agriae 1897. 

Kulcsár József.\ városi aljegyző, szül. 
1838-ban Székesfejérvárt ; gymnasiumi 
tanulmányait szülővárosában végezte; 
ekkor Veszprémben a papnövendékek 
közé vétetett fel. Innét azonban a böjt meg-
szegése miatt elbocsáttatott, mire Pestre 
ment az egyetemre jogot hallgatni s ke-
nyérkeresetéül az irodalmi pályát válasz-
totta. Ezután Székesfejérvárt a városi 
törvényszéknél aljegyzőnek választották, 
később vizsgálóbíró is lett. Meghalt 
ugyanott 1872. jan. 24. — Beszélyei a 
Nefelejtsben (i860., 1863—65), a Pesti 
Hírnökben (I860., 186.")., 1869.), a M. 
Ifjúság Évkönyvében (Pest, I860.), a 
Hölgyfutárban (1862—6 í.), a Gombostű-
ben (lč62), a Császárfürdői Albumban 
(18H3) és a Nayadban (1863); a Szegedi 
Híradónak is munkatársa volt. —Álnevei: 
Kis Daemon, Miriam és Dunafalvi Katicza. 
— Munkája: Katangvirágok. Beszély-
gyűjtemény. I. füzet. Pest, 1863. 

Vasárnapi Újság 1872. 5. s zám. (Nekr . ) — 
Petrik Könyvészete és gyászjelentés. 

Kulcsár József,, néptanító Mocsoládon 
(Baranyam.), szül. 1858. márcz. 25., a 
gymnasiumot Pécsett és Bonyhádon járta; 
tanítóképesítést Pécsett nyert. — Tör-
ténelmi czikkei, költeményei nagyobbrészt 
a pécsi lapokban jelentek meg. — Mun-
kája : Szózat a magyar néphez. Bpest, 
(1892.). (Nóták. Históriák 119. sz.) 

Várady Ferencz, Baranya múltja és jelene. 
Pécs, 1896. I. 424. 1. 

( j Kuliffay Ede, a bpesti nemzeti színház 
altitkára, K. János, Grassalkovics herczeg 
gazdatisztje és Tóth Anna fia, szül. 1839. 
ápr. 15-én Mácsán (Pestm.); miután a 
gymnasium I—IV. osztályát 1848—51-ben 
Váczon, az V—VI. 1851—53. Pesten, a VII. 
és VIII. 1853—55. Nagyszombatban el-
végezte, papnövendék lett és rokona 
Kuliffay István pozsonyi kanonok közben-
járására a bécsi Pazmaneumba küldetett., 
hol 1856—58-ig tanult; a papi pályát 
azonban felszeníeltetése előtt elhagyta és 
hírlapíró lett Pesten. Még kispap korában 
Lászlófi névvel írt a pesti lapokba ; 1859 
—1862-ig a pesti egyetemen jogot hall-
gatott. Azután az Idők Tanuja mellett dol-
gozottésaVahot Imre Napkeletének segéd-
szerkesztője volt. 1860-ban nőül vette 
beniczei és micsinyei Beniczky Irmát az 
írónőt. 1874-től fogva a budapesti nemzeti 
színház segédtitkára volt. Meghalt 1881. 
ápr. 7. Budapesten. — Költeményei a 
következő lapokban és évkönyvekben 
jelentek meg: M. Néplap (1857.), Családi 
Lapok (1857.), Kalauz (1857.), Divatcsar-
nok (1858—61., 1863), Vasárnapi Újság 
(1858. Czifra Panna, dicséretet nyert 
pályamű, 1859—1863., 1869.), Napkelet 
(1858—60.), Hölgyfutár (1859—60.), Nő-
világ (1859.), Népújság (18č9—60. Ma-
gyarország tündérország és költ, I860.), a 
M. Ifjúság Évkönyve (I860.), Tanféríiak, 
szülők és nevelők Évkönyve (Pest, I860.), 
Családi Kör (1862. 45. szám, Budavár 
visszafoglalása); írt még a neje által 
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szerkesztett lapokba: a Kis Vasárnapi 
Újságba (1873.), az Irodalmi Lapokba 
(1879.), a Magyar Háziasszonyba (1882.); 
a Képes Családi Lapokba (melynek első 
1879. segédszerkesztője volt, költemények 
Chamisso, Hoffmann Ferencz után), és a 
Szegedi Iliradónak is munkatársa volt. 
Magyarázó szöveget írt többekkel együtt 
a Magyar Történelmi Képcsarnokba (Pest, 
I860.), — Munkái: 1. Fehér rózsák. 
Emlékül egy piros rózsának. Költemény-
füzér. Pest, 1860. (Ism. Hölgyfutár 111. 
sz.). — 2. Szentelt koszorú. Költemény-
füzér. Kiadta Garay Alajos. Ugyanott, 
1862. — 3. Magyarország története a 
legrégibb időktől korunkig. U. ott, 1871. 
Két kötet. (Kis Nemzeti Muzeum 11., 12.), 
— 4. A szabadság hősei és vértanúi. U. 
ott, 1872. Két kötet. (Kis Nemzeti Mu-
zeum 17., 18.) — 5. Young A., Az el-
veszett okmányok. Angol-amerikai elbeszé-
lés. Ford. U. ott, lö72. — 6. Nemzeti 
Lant. Magyar költők válogatott versei 
Kazinczytól maig. Összeállította. U. ott, 
1873. — 7. A rablógyilkos. Vígj. 1 felv. 
About után ford. Bpest, 1876. (Nemzeti 
Színház Könyvtára 97.). — 8. Erdély 
története az ősidőktől korunkig. U. ott, 
1878. — 9. Rita. Víg dalmű 1. felv. 
Vaez Gusztáv után ford., zenéje Donizetti-
től. U. ott, 1879. (N. Sz. K. 133. először 
a nemzeti színházban 1880. márcz. 4.). 
— 10. Cselre cselt, víg dalmű 1 felv. 
Kastelli J. T. után ford. U. ott, 1884. 
(N. Sz. K. 153.). — Szerkesztette a Ma-
gyar Hírlapot 1877-től 1879. ápr. 13-ig 
Budapesten. — Kéziratban fordított szín-
művei: Budapesten, vígjáték 4felvonásban 
Schveitzer J. B. után, először Pesten a 
nemzeti színházban 1877. aug. 25. és 
sokáig műsoron maradt ; A nagyzás hó-
bortja, vígj. 4 felv. Rosen Gyula után 
ford., először 1878. máj. 12. ; Három 
gyertyatartó, vígj. 1 felv. Grangé E. és 
Bernard V. után, jún. 2., Permeteg eső, 
vígj. 1. felv. Pailleron után, nov. 10. 

Hölgyfutár 1862. 110. sz. — A magyar színé-

szet Évkönyve. V á c z , 1874. 7. 1, — Pesli Napló 
1881. 97. s z . — Vasárnapi Újság 1881. 15. SZ. 
(Nekr.) — Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
— Képes Családi Lapok 1889. 1. SZ. a r c z k . — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Munkálatok 
X I / V I . 334., 407. , 408. 1. — Pallas Nagy lexi-
kona XI. 98. 1. — Gyászjelentés. Özvegye K. 
Beniczky Irmának és testvérbátyjának Ku-
liffay Adolfnak szives közlése. 

Kuliffay-Beniczky Irma. L. Beniczky. 
Kulifay Elek, ev. ref. lelkész, K. István 

ref. lelkész és Szederkényi Lidia fia, 
szül. 1837. máj. 28. Czeczén (Feiérm.); 
tanulását a gyönki gymnasiumban kezdte, 
hol öt osztályt végzett, azután Pápára 
ment ; ekkor atyja elhalt és ő csak a 
pápai főiskola jótéteményei mellett tanul-
hatott tovább és végezhette a gymna-
siumot. Theologiára 1855 őszén az akkor 
felállított, pesti intézetbe ment, hol magán-
tanítással és Török püspök segedelmével 
tartá fenn magát. Ezután Slavoniába 
Kórógyra ment akadémiai rektornak; 
innét átjárt temetni a szomszéd Tordincze 
és Antin horvát libákba s elsajátítá a 
horvát nyelvet. 1863-ban az első papi 
vizsga letétele után Török püspök a 
Tordincze-antini leányegyházba rendelé 
lelkész-tanítóul; itten működésében sokat 
háborgatta a diakovári érsekség. 1869-
ben Tordincze anyaegyházzá emeltetett 
Antin filiával, K. ott lelkész lett és fel-
szenteltetett ; ugyanott működik jelenleg 
is. — Czikke a Prot. Egyh. és Isk. Lap-
ban (1886. Adatok a szlavóniai refor-
mátusok történetéhez, 1887. sat.) — 
Munkái: 1. Nauk Krstjanski, ni porabu 
Sljedbenikah Hclvetske Vjeroizpoviesti. 
Pest, 1871. (Keresztyén tudomány, ahe lv . 
hitv. követők használatára. A Polgár-féle 
Káténak fordítása.) — 2. Bogoljubne 
Pierme kője se Nediljom i prigodom 
Bazličitih svetkouinah pievaju. Bpest, 
1874. (Isteni énekek, melyek vasárnapokon 
és különféle ünnepek alkalmával énekel-
tetnek. Különféle egyházi könyvekből ki-
válogatta és rendezte.) 

Uj II. Athenás 245. 1. 

Kuliffay Vendel, közbirtokos Lietaván 
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(Hontm.) és a m. kir. udvari kamaránál 
díjazott gyakornok ; K. Ede írónak nagy-

^ bátyja. A 80-as években mintnyug. hivatal-
nok halt el Bpesten. — Gzikkei az Ismertető-
ben (1840. A tagosztály kulcs, 1841. Kulcs, 
mely szerint az állományok összesítése, 
rendbeszedése, tagonkinti kiosztása és 
elkülönözése eszközöltethetik.) — Mun-
kái : 1. Tagosztály-kulcs, vagyis a tag-
osztály, váltógazdaság és veteménysor 
alapjai a mezei gazdák számára. Buda, 
1889. — 2. Az átalakítandó középponti 
országos gazdászati egylet mint kormányi 
főellenőrség szabályai. Vácz, 1848. — 
Kéziratban: Nemzeti mezei és házi gaz-
dasági kulcs, miképpen az állományok 
rendbe szedése és elkülönítése véghez 
vitethetik, ívrét 35 levél, (censurai pél-
dánya 1841. aug. 27., szept. 7. a m. n. 
múzeumi könyvtár kézirati osztályában.) 

Petrik B ib l iog r . 

Kulifay Zsigmond, ev. ref. lelkész, 
szül. 1796. ápr. 13. Yerőczén (Nógrádm.), 
hol atyja K. Pál szintén lelkész volt, ki 
1799-ben meghalt, mire anyja Tar Erzsébet 
Losonczon a család származási helyén 
húzta meg magát; K. tanulmányait itt 
kezdte. Anyja újra férjhez ment Nyir-
Bátorra s ekkor K. Debreczenbe került 
iskolába, hol 1812-ben lépett a felső 
osztályba (subscribált). Kitűnő eredmény-
nyel végezte a hittanszakot és 1817-ben a 
szónoklati osztály vezetése bízatott rá. 
1818-ban Mezö-Túrra ment ki akadémiai 
rektorul és az itt megtakarított pénzével 
Késmárkra, majd Bécsbe rándult és onnét 
1822-ben tért vissza Nyir-Bátorba. 1823-
ban Budai Ézsaiás püspök Tisza-Igarra 
rendelte helyettes-papnak. 1824-ben Tisza-
Boffon nevelősködött. 1825 tavaszán a 
Kunhegyesi egyház hívta meg második 
lelkészének, hol később első lelkész és 
egyházvidéki esperes lett. Fördős Lajos, 
midőn a Különféle viszonyokra vonatkozó 
papi dolgozatok cz. vállalatát megindította, 
őt is felszólította munkatársai sorába; 
ez időtől fejlődött köztük szorosabb baráti 

viszony és levelezés; Kul ifaynak Fördőshöz 
intézett 58 levele maradt fenn. Szorgal-
masan dolgozott és korábban írt egyházi 
beszédeit gyűjtötte össze, melyek száma 
1285-re ment (ezek közt 84 fordítás, a 
mint ezt Fördőshöz írt levelében jelenté). 
Saját életrajzát 70 éves korában kötött 
alakban is megírta, közbe szőve fordí-
tásokat, szintén versben. Levelei közt 
maradt fenn Vörösmarty egy költeménye, 
czíme : Kunhegyes 1866. nov. 5. Indulat-
roham Vörösmartytól 1849-ben a tomaji 
pusztán Madaras mellett, melyhez ő 
választ ír t : Az Isten felelete cz.; föl-
küldte azt akkor a Vasárnapi Újságnak 
(1874. és 1877.), mely azonban nem 
ismerte el a költő sajátjául. (Mind a két 
költeményt közli a Prot. Egyh. és Isk. 
Lap 1877. 36. sz.) A nyelvészetben is 
már korábbról fáradhatlan munkás volt; 
100 ívre menő jegyzeteiben az igegyököket 
és az a végzetíí fő- és mellékneveket 
írta le ; ezen jegyzeteit a 60-as években 
Ballagi Mór be is mutatta az akadémiá-
ban. Lefordította a Biblia Uj-szövetség 
részét. Az 1866. járvány őt is megtámadta ; 
kilábolt belőle, de hangjának erejét többé 
vissza nem nyerhette; még azon év decz. 
bivataláról végleg lemondott Székely 
Károly segédje javára, 365 forint nyugdíj 
és a parochián holtig való lakhatás fel-
tétele mellett. A heves-nagykunsági egy-
házmegye jegyzője volt. Meghalt 1868. 
febr. 17. Kunhegyesen. — Gzikke a Tu-
dományos Gyűjteményben (1837. IX. A 
Szangokról valami); Egyházi és gyász-
beszédei közül több megjelent a Fördős 
Lajos, Különféle viszonyokra vonatkozó 
papi dolgozatok Kecskemét, 1849 —58. 
és Papi dolgozatok gyászesetekre. U. ott, 
1850—59. cz. gyűjteményes munkákban; 
a szintén Fördős Lajos szerkesztette 
Kecskeméti Protestáns Közlöny II. füzeté-
ben, Kecskemét, 1858.: Mutatvany az 
uj szerződvényi szentiratok fordításából 
Máté ev. 5. része, előszóval; a Prot, 
egyházi irodalom ismertetések és bírálatok 
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füzetében behatóan bírálta Kalmár Egy-
házi beszédeit (1—39. 1.) és a Révész 
Bálint által kiadott Lakatos József. Egyházi 
beszédeit (50—94. 1.) — Munkái: 1. 
Egyházi beszéd a honszeretetről. Kecs-
kemét, 1847. — 2. Egyházi beszéd az 
emberi nem jövőjéről. U. ott, 1848. — 
3. Kulifay Zsigmond, Egyházi beszédei. 
U. ott, 1854—55. Két füzet., arczk. 
(Fördős Lajos, Különféle viszonyokra vo-
natkozó papi dolgozatok V. és VI. füzete). 
— 4. A nyelvek eredete. Pest, 1866. — 
5. Az emberről. U. ott, 1867. (Jambusok-
ban, Pope négy levelének elseje.) — 6. 
Belfegor és Honesta, vagy a páros élet 
nyilvános titkai. Kecskemét, 1875. (Név-
telenül. I. Belfegor, Lafontaine meséiből 
Macchiavelli után fordította N. N. Egy 
korabeli szép és bájdús színésznőhöz. II. 
Honesta mentsége, írta N. N. Mind a kettő 
jambusokban.) — Kéziratban az emlí-
tetteken kívül Romok, az az elmélkedés 
a birodalmak átalakítása felett (Volney 
műve után); Rövid tanköltemények; 
Széchenyi Blick-jének fordítása; Versek. 
— Arczképe, kőnyomat: Kiss Bálinttól, 
1854., nyomt. Bäcker M. Bécsben Fördős 
szerint rosszúl találva. (Fördős, Különf. 
viszonyokra vonatkozó papi dolgozatok 
5. füzetében). « 

Protestáns Egyh. és Isk. Lap 1856. 142. , 1859. 
447., Ü-59. 770., 893.. 1863. 413. ]., 1877, 35., 
37. sz. (Szentkuty Károly.) — Protestáns Ké-
pes Naptár 1869. 62. 1. — Uj ill. Athenás 247. 
lap. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. és 
gyászjelentés. 

Kulini Nagy Benő. L. Nagy. 
Kulinyi Zsigmond, hírlapíró és szer-

kesztő, szül. 1854. márcz. 29. Szentesen 
(Csongrádm.), hol atyja K. Bernát ke-
reskedő volt ; középiskoláit Szentesen és 
Szegeden, a jogot Budapesten és Bécsben 
végezte. Hírlapírói működését a Szegedi 
Híradónál kezdette, 1873—1876-ig mint 
tárczaíró ; 1874-ben Gelléri Mórral mint 
társszerkesztő megindította Szegeden az 
Alföldi iparlapot és 1874. deczembertől 
1875. júliusig társszerkesztője volt; 1875. 

okt. 3-tól 1876. aug. 27-ig pedig szer-
kesztője volt a Szentesi Lapnak. 1878-
ben mint munkatárs részt vett a Szegedi 
Napló megindításában ; e lapnak 1878— 
1879-ig külmunkatársa, 1881. máj. 1-től 
1884. aug. 31-ig főmunkatársa volt, azóta 
pedig felelős szerkesztője. Ezen egész idő 
alatt vezérczikkeket, tárczaczikkeket. raj-
zokat, elbeszéléseket és karczolatokat írt 
a lapba, 1891. jan. 1, óta egyszersmind 
titkára a szegedi kereskedelmi és ipar-
kamarának. Munkatársa több budapesti 
politikai lapnak és az ipar és kereskedelmi 
szaklapoknak, a M. Zsidó Szemlének is. 
Huszonegy év óta munkatársa az Egyet-
értésnek és a Pester Lloydnak. A szegedi 
Dugonics-társaság tudományos osztályá-
nak tagja s elnöke a vidéki hírlapírók 
országos szövetségének. — Munkái: 1. 
Árvíz után. Szeged, 1880. — 2. A szegedi 
zsidók (1785—1885.) U. ott, 1885. (Lőw 
Immánuellel együtt. Ism. Budapesti Szemle 
XLIII.) — 3. Szeged ujabb története. U. 
ott, 1900. (Szeged monographiájának egyik 
kötete. Sajtó alatt.) —Álnevei és jegyei: 
Catastrophus és K. Zs. a Bolond Istók-
ban 1878—1879. Stockmágyár, Zajgó a 
Szegedi Naplóban 1879-től és ugyanott K., 
K. Zs., . . . i . . . d. és d. jegyek. 

Ország- Világ 1890. 51. SZ. a r c z k . — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexi-
kona XI. 98. 1. és önéletrajzi adatok. 

Kuliszeky Ernő (dellő-apáti), kir. tan-
felügyelő, szül. 1855. jan. 19. Kolozsvárt, 
hol atyja K. János az erdélyi kölcsönös 
jég- és tűzkármentő társulat igazgatója 
volt, anyja Gálisztcr Rozália; közép-
iskolai tanulmányait a kolozsvári s pesti 
kegyesrendi főgymnasiumban, a jogot 
pedig a pesti egyetemen végezte. 1878. 
okt. lépett államszolgálatba s a föld-
mívelésügyi, majd a közlekedési minisz-
tériumban alkalmaztatott. 1884. febr. 23. 
Trefort miniszter kir. segédtanfelügyelővé 
nevezte ki a pestmegyei tanfelügyelőséghez. 
1885. febr. 5. lett Bars vármegye kir. tan-
felügyelője, hol 1888. ápr. 26-ig működött, 
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midőn sajátkérelméreMosonyvármegyébe 
helyeztetett át. Az ő működése alatt épült 
Magyar-Bruekban a mintaszerű állami 
iskola, hol óvóiskola is létesült. A mosony-
vármegyei általános tanítóegylet tisztelet-
beli elnökéül választotta. Jelenleg Be-
regvármegye királyi tanfelügyelője. — A 
Mosonymegyei Lapoknak több évig bei-
munkatársa volt, ebbe közgazdasági, tár-
sadalmi s tanügyi czikkeket í r t ; a 80-as 
évek közepén az aranyos-maróti Bars-
megyei Hírlapba, később a Néptanítóba 
s Beregmegyei Tanügybe (1897. Tan-
ügyünk) írt. 

Néptanítók Lapja 1886. 116., 1888. 226. , 1889. 
159. l a p . — Vaday József. M. T a n f é r f i a k é s 
Tanítónők Albuma. B.-Csaba, 1896. fény-
nyom. arczk. 

Kuliszeky János (dellő-apáti), biztosító-
társasági hivatalnok, K. János posta-
mester és Theil Veronika fia, született 
1814. október 14. Dellő-Apátiban (Do-
bokamegye), hol atyja kis birtokú ne-
mes volt. Az 1816—17. szükség idejé-
ben Bukovinában, Pozsorita nevű faluban 
lakó rokonukhoz költöztek. K. a gymna-
siumot Csernoviczban végezte 1831-ben. 
Egy évig kamarai szolgálatban volt ; de 
a honvágy 1832-ben az egész családot 
ismét Erdélybe, kis jószágukra hozta 
vissza. K. Kolozsvárra ment, hol a német 
nyelvből és számtanból leczkéket adott ; 
egyszersmind a latin nyelv és felsőbb 
mathesis megtanulása végett a kir. lyce-
umba járt be. 1834-ben a helybeli posta-
hivatalnál nyert alkalmazást, melynek 
tulajdonosa a milanói biztosító társulatok 
főügyvivője volt; ez a biztosítási teendőit 
Kulissekyre bízta; pár év múlva a bécsi 
tőke- és jövedelem-biztosító társulat őt 
önálló ügynökévé, 1842-ben a milanói 
két biztosító-társulat is főügyvivőjévé 
nevezte ki. Ekkor postai hivataláról le-
mondott és egész erejét a biztosító ügyre 
fektette. Ez időben Bethlen János gróf és 
Teleki Domokos gróf indítványára meg-
alakult a kölcsönösség elvére alapított 

biztosító társulat Kolozsvárit, melynek 
előmunkálatait s alapszabályait ő készí-
tette s midőn 18í4-ben működését meg-
kezdette, vezetésével is őt bízták meg. 
Eleinte a beruházási és igazgatási költsé-
geket is az igazgatónak kellett saját fe-
lelősségére megszereznie. Maga évekig 
díj nélkül szolgált. A társulat csak 1847-
ben tudott önerején megállani. Az 1848 
•—1849. események mostohán hatottak a 
társulatra ; csak Mikó Imre gróf buzgal-
mával vált lehetségessé azt újra életre 
hozni s a részvényesek kárát teljesen 
fedezni; 1850-ben kezdett ismét működni 
s 1851-ben munkakörébe vette a tűzellcni 
biztosítást; addig ugyanis csak jég ellen 
biztosított; 1857-ben a pénzletéteménye-
zést 4 százalékra léptette életbe s 1862-
ben az életbiztosítás ügyét vette munka-
körébe. Meghalt 1881. Bpesten.— Czikkeket 
írt társulata ügyében a Müller és Vahot 
Nagy Naptárába (1857), a M. Közgazdába 
(1865) és az Erdélyi Gazdába (1872.); a 
kolozsvári Magyar Polgárba s a Honba 
közölt irányczikkeket; a bécsi s a gothai 
lapokba haláláig írt czikkeket. — Több 
röpirata is jelent meg, ezeket azonban 
nem ismerem. 

Vasárnapi Újság 1862. 15. SZ. a r c z k . é s fiá-
nak K. Ernőnek szives közlése. 
Kuliszeky Károly (dellő-apáti), hírlap-

író, előbbinek fia; 1869-től joghallgató 
volt a pesti egyetemen. Meghalt 1874. 
okt. 22. Budapesten 25. évében. — Bei-
munkatársa volt a Közrendészet, Hunnia 
cz. lapoknak; a bécsi Fremdenblattnak 
országgyűlési tudósítója volt; írt még 
más német és franczia lapokba is. — 
Fordított színművei Rabszolgáinkés Mária 
Terézia, Sacher után és Illat, Müller után. 

Benkö, Magyar Szinvilág 73., 89., 105. lap. 
Öcscsének K. Ernőnek szives közlése és 
gyászjelentés. 
Kulka Ede, reáliskolai tanár, született 

1816-ban Slaniceben (Csehország); 1839. 
aug. 6. Körmöczbányán tanácsi engedélyt 
nyert, hogy a városban német leányisko-
lát nyithasson ; 1840. jún. 2. városi kar-
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mesternek választották meg. Meghalt 1861. 
júl. 17. ugyanott. — Értekezése a kör-
möczfcányai alsó-reáliskola Programmjá-
ban (1857. Kurze Andeutungen über den 
Gesangsunterricht in den vaterländischen 
Mittelschulen). 

A körmöczbányai város jegyzökönyvéből 
(Križkó Pál szives közlése.) 
Kulman Jakab Lajos. — Munkája: 

Der Gottgesandte, oder: Kein Armer mehr! 
Novelle. Alvari und Amanda, grosse Oper 
in zwei Abtheilungen. (I. Mátyás király 
idejéből, versben.) Der Bruder aus der 
Fremde, Bomanze. Ofen, 1858. 

Petrik B ib l iogr . 
Kulman János, országgyűlési képviselő, 

szül. 1846. febr. 14 Bokuszon (Szepesin.); 
gymnastumi tanulmányait Késmárkon és 
Sárospatakon 1857—65-ig, a jogot pedig 
a pesti egyetemen 1865—69-ig végezte. 
Ügyvédi vizsgát tett 1871-ben és azóta 
Poprádon ügyvédkedik, valamint az ipar 
terén is több gyár létesítése által (bur-
gonyakeményítő és árpadara-, továbbá 
az első szepesi gőzsör- és malátagyár) 
buzgó tevékenységet fejt ki. 1892-ben 
megválasztatván országgyűlési képviselő-
nek, a nemzeti pártnak az egyházpolitikai 
reformokkal szemben tanúsított magatar-
tása miatt a szabadelvű párthoz csatlako-
zott. A számvizsgáló bizottság tagja, 1898. 
jún. 15. a szesz-, sör-, czukoradó általános 
tárgyalásakor hosszú beszédet tartott. Or-
szággyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Sturm Albert, Or szággyű lé s i A l m a n a c h . 
Bpest, 1897. 282. 1. — Nemzet 1898. 165. sz. 

Kuluntsits István, ügyvéd és városi 
képviselő Szabadkán (Bácsm.), hol 1873. 
okt. 22. meghalt 76. évében. — Munkája: 
Positiones ex civili romano et jure crimi-
nali, quas in regia scient. universitate Pes-
thiensi publice propugnandassuscepit anno 
1816. Budae. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 
Kuluncsich Tamás, jogi doktor, ügyvéd, 

szabadkai származású. — Munkája: Dis-
sertatio inauguralis juridica de Fideivssore, 
quam quae debetur, promittit, quam vna 

cvm positionibus ex universa jurispruden-
tia . . . in universitate Pestiensi pro sum-
mis in jure disquisitioni submittit mense 
Decembri 1787. Pestini. 

A budapesti egyetemi könyvtár példá-
nyáról. 

Kumlik Emil, miniszteri segédtitkár a 
m. kir. miniszterelnökségnél, K. György 
m. kir. adótárnok fia, K. József zene-
szerző unokája, született 1868. jún. 5. 
Pozsonyban, hol gymnasiumi és jogi 
tanulmányait végezte. Orvosi pályára ké-
szült; de családi körülményei miatt szülő-
városában volt kénytelen maradni ; ott 
a hirlapírásra adta magát és már I. éves 
jogász korában az Ardényi Dezső szerk. 
Pozsonyvidéki Lapoknál dolgozott; majd 
a Pozsonymegyei Közlönybe írt több szép-
irodalmi tárczát és közművelődési czikket; 
utóbb Simonyi Iván, Westungarischer 
Grenzbotejának lett segédszerkesztője s 
ezen lapnál hat évig működött, sűrűn meg-
ismertetve a magyar irodalmi s kulturai 
mozgalmakat Pozsony német közönségé-
vel ; hathatósan közreműködött a Toldy-
kör magyarosító mozgalmaiban. Engyeli 
Jenővel együtt alapította a pozsonyi hír-
lapírók egyesületét, melynek első titkára 
volt és mely már szép vagyonnal ren-
delkezik. 1894. febr. 1. Wekerle miniszter-
elnök a sajtó-osztályhoz nevezte ki fogal-
mazói ranggal; azóta ott működik. — 
Több évig némely németországi lapnak, 
különösen a Norddeutsche Alig. Zeitung-
nak és a Berliner Börsen-Courirnak leve-
lezője volt. A M. Újság közölt tőle több 
beszélyt és politikai czikket; a Pester 
Lloydban néhány szépirodalmi tárczája 
van (1898. 247. sz. Himfy und Lisa. Eine 
ungarische Dichterliebe); a Temesvarer 
Zeitungnak rendes közjogi czikkirója ; a 
Pressburger Pressenek heti tárczákat küld 
a budapesti közéletről; magyar tárgyú 
közművelődési és szépirodalmi czikkei a 
Berliner Neueste Nachrichtenben és a 
lipcsei Universumban jelentek meg. — 
Munkái; 1. Sumpfblume von Franz Her-
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czeg. Aus dem Ungarischen. Leipzig, 1896. 
(ReclamsUniversal-Bibl. 3502.) — 2.Baron 
Rebus und andere Novelletten, von Franz 
Herczeg. Aus d. Ungarischen. U. ott, 1897. 
(Reclams Universal-Bibl. 3657.). — 3. 
Bunte Geschichten aus Ungarn von Ar-
pád Bérezik. Aus d. Ung. U. ott, 1899. 
(Reclam, Univ.-Bibl. sajtó alatt). — Bér-
ezik Arpád, Himfy dalai, ford, a bécsi 
.Oesterr. Revueben, mely külön kiadásban 
is meg fog jelenni. — A budai népszerű 
felolvasásokat rendező társulatban: Iro-
dalmi divatok és Az ujságirás története 
cz. felolvasásokat tartott. — 1895 óta 
nős, neje Gruber Irma, kinek több beszélye 
jelent meg a Temesvarer Zeitungban. 

Önéletrajzi adatok. 

Kummer László, remete szent Pál-
rendi szerzetes. Megsalt 1741-ben. —  
Munkája: Puteus aquarum viventium. 
Marianischer von über fünff hundert 
Jahren wunderbahr-erfundener, und ent-
sprungener Gnaden-Brunn. Das ist: Be-
schreibung der erfundenen wunderbaren 
Marianischer Statuen, Ursprung, und 
Würckungen der allerseeligsten Mutter 
Gottes in Maria Thal. Pressburg, 1734. 
(Latinul: Nagyszombat, 1742. Tótul: U. 
ott, 1743.). 

.)/. Könyv-Szemle 1878. 41. 1. — Petrik B i b -
liogr. 

Kun Bálint, cs. kir. nyug. százados, 
ki 1848-ban a miskolczi nemzetőrséget 
betanította s számára könyvet is adott 
ki, mely Miskolczon nyomatott. (Nem 
ismerem.) Meghalt 1863. decz., közel volt 
a 70 évhez. 

Borsodmegyei l.apok 1884. 4 0 . SZ. 

Kun Barna, kii. járásbiró, szül. 1839. 
máj. 25. Pálfalván (Nógrádul.) ev. ref. 
vallású szülőktől; középiskoláit Losonczon, 
Beszterczebányán, Pesten és Nagy-Kőrö-
sön, a jogot pedig a pesti egyetemen 
végezte. 1866—77-ben kir. táblai jegyző 
volt. 1867-ben letette a köz- éz váltó-
ügyvédi vizsgát. Mint ügyvéd működött 
Salgó-Tarjánban 1872. jan. l - ig ; ekkor 

nevezték ki kir. aljárásbirónak, 1875-ben 
járásbirónak Szirákon (Nógrádm.). — 
Czikkei (Kun Béla névvel) az Arany Szép-
irodalmi Figyelőjében (1861—62. A fin-
nek hitregéi és mondái), a Hölgyfutárban 
(1863. II. 72—74. szám. A jó szerencse 
üldözöttje, Lucas Ipoly után), a Kül-
földben és az Uj Időkben. — Munkái: 
1. Inka kincse. Pest, 1862. — 2. Próbák. 
U. ott, 1862. — 3. Loango. U. olt, 1862. 
- 4. Mylord Cat. U. ott, 1863. — 5. 

Anyai szeretet. Ugyanott, 1863. — 6. 
Királyfi. U. ott, 1863. (3. kiadás U. ott, 
1897. 4 aczélm.). — 7. Szenvedések isko-
lája. U. ott, 1863. — 8. A hü szív. U. 
ott, 1863. — 9. A szenvedések iskolája. 
U. ott, 1863. — 10. A helgolandi fiú. U. 
ott, 1865. — 11. A testvérek. Ugyanott, 
1865. — 12. A magas északon. U. ott, 
1865. (1875., 4. k. 1895. i aczélm.). — 
13. Hűség és álnokság. U. ott, 1865. — 
14. A milliomos. Bpest, 1875. (4. kiadás. 
U. ott, 1886. 4 aczélm.). — 15. A szokás 
hatalma. U. ott, 1875. — 16. Életbiztosí-
tás. U. ott, 1875. (5. kiadás. U. ott, 1891. 
4 aczélm.). — 17. A becsület útja. U. 
ott, 1875. — 18. Vidor Ferkó. U. ott, 
1876. (Az 1—18. sz. munkákat Hoffmann 
Ferencz után fordította németből Kun 
Béla név alatt). — 19. A véres marquisnő. 
Legenda a nagy világból. Dasli grófnő 
után ford. Pest, 1865. Két kötet. — 20. 
Code Napoleon. Franczia polgári törvény-
könyv. Ford. U. ott, 1866. 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
vészete és önéletrajzi adatok. 

Kun Béla (kókai), ev. ref. jogakadé-
miai tanár, K. Bertalan ref. püspök fia, 
szül. 1845. júl. 29. Gagy-Bátorban; a 
gymnasium I—V. osztályát 1851. szept.-
től Miskolczon, a VI., VII-et 1859—61-ig 
Késmárkon, a VIII. ismét Miskolczon 
végezte 1862. júl. 8. ; ezután a sáros-
pataki jogakadémia hallgatója volt 186 í-ig; 
a bírósági államvizsgálatot 1865. márcz. 
6. tette le Pesten. Joggyakorlaton 1864. 
aug. 1-től Zsarnay Ábrahám ügyvédnél 

14. iv sajtó alá adatott 1899. november 9. 
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volt ; 1865. máj. 18. a pesti kir. ítélő-
táblához díjtalan joggyakornoknak ne-
veztetett ki. 1867. febr. 25. ügyvédi s 
ápr. 3. váltóügyvédi vizsgát tet t ; mire 
máj. 29. rendes joggyakornok, 1868. nov. 
9-én segédfogalmazó lett a pénzügymi-
nisztériumban; de munkája 1871. ápr. 4. 
Andrássy Gyula gróf miniszterelnök figyel-
mét felköltvén, magához vette a sajtó-
osztályba fogalmazónak. K. tollával és 
egész lelkével a Deák Ferencz kiegye-
zési politikájához csatlakozott; később a 
Lónyay és Sennyey pártárnyalatnak lett 
híve. Ebben az időben a Kecskeméthy 
Aurél által szerkesztett M. Politika cz. 
lapban fejtette ki journalistikai tevékeny-
ségét, majd a Halász Imre alatt meg-
indult Közérdek cz. lapnak lett politikai 
főmunkatársa. 1875. jún. 19. mikor a fúzió 
megtörtént, K. a miniszterelnökségben vi-
selt hivataláról lemondott és a független 
publicisztikai pályára lépett, A Kállay 
Béni vezetése alatti Kelet Népének lett 
a munkatársa s 1875-ben föllépett kép-
viselőjelöltnek, Borsodmegyében, de kis-
sebbségben maradt. 1878. deczembertől 
1881-ig a Magyarországnál folytatta hír-
lapírói működését és külpolitikai czikkei 
nem egyszer keltettek figyelmet. Az 1878. 
képviselőválasztáskor másodszor is meg-
bukott. Mikor a Magyarország beolvadt 
a Pesti Naplóba, ő is elhagyta Buda-
pestet és Miskolczra költözött; 1885 
őszén megválasztották a sárospataki jog-
akadémiához tanárnak. Székfoglalóját (A 
statisztika tudományos jellegéről és gya-
korlati jelentőségéről hazánkban) 1886. 
szept. tartotta meg. Ekkor a független-
ségi párthoz csatlakozott, de mandátum-
hoz nem tudott ju tn i ; az 1884. és 1892. 
választások alkalmával is kisebbségben 
maradt. Nagy tehetségű, igen művelt 
és nagy szorgalmú publicista; a társas-
életben a legszellemesebb társalgó volt ; 
a latin, német és franczia nyelvet alaposan 
ismerte, a két utóbbit beszélte is. Végre 
elméje elborult és a budapesti tébolyház-

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

ban 1896. júl. 18. meghalt. — Gyász-
beszédet mondott Emődy Dániel sírjánál 
(Sárospataki Lapok 1891. 16. sz.) — 
Munkái: 1. Az 1867-ki kiegyezés és 
Bocskay politikája. Pest, 1869. — 2. 
A magyar nemzet politikája. Bpest, 1873. 
— 3. Az alkotmányos titkok. U. ott, 
1883. — 4. Az orosz invasio veszélyei. 
U. ott, 1883. — 5. A közjogi alap bu-
kása. U. ott, 1884. — 6. A bécsi kapiti-
láczio. U. ott, 1888. (Minden munkáját 
névtelenül adta ki.) — A márczius' 15. 
ünnepélyen az ifjúság felkérésére kétszer 
beszélt, ú. m. 1889-ben (ezt ki is adta) 
és 1892-ben. 

Egyetértés 1888. 146. SZ. — Budapesti Hirlap 
1896. 199., 200. sz. (Ifj . Ábrányi Kornél.) — 
A sárospataki ev. ref. főiskola Értesítője 1897 
(Finkey József emlekbeszéde jún. 19.) és 
gyászjelentés. 
Kxm Bertalan (kök&v), ev. ref. püspök, K. 

Pál és Ilézser Katalin fia, szül. 1817. jan. 
21. Felső-Nyárádon (Borsodm.); tanul-
mányait 1824-től a miskolczi ev. ref. 
gymnasiumban, mely akkor három éves 
theologiai tanfolyammal volt összekötve, 
végezte ; két évig köztanító volt a gym-
nasium alsóbb osztályaiban. 1836. szept. 
Sárospatakra men t theologiai akadémiára; 
ezt elvégezve, 1839 végén a néme. nyelv 
teljes elsajátítása végett Iglón, Szepesme-
gyében fél évet töltött. 1840-ben nevelő 
lett Krasznyik-Vajdán (Abaujmegyében); 
ezen idő alatt tette le a kápláni vizsgát 
és a szomszéd községben Szászfán segéd-
lelkészi alkalmazást nyert. 1841-ben 
lelkészszé választatott Gagy-Bátorba (Aba-
ujm.) és állását 1842. tavaszán elfoglalta. 
1843—44-ben meglátogatta a bécsi theolo-
giai intézetet, a hallei s berlini egyeteme-
ket. 1844 tavaszán tért vissza hazájába 
és nőül vette szunyogi Szunyoghy Máriát. 
1849 tavaszán Miskolczra választatott 
lelkésznek, de csak 1850 tavaszán fog-
lalta el állását. 1854-ben egyházkerületi 
aljegyző, 1860. főjegyző lett. 1866-ban a 
tiszáninneni kerület superintendensévé 
választották és szept. 30. igtatták be hi-

15 
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vatalába. 1873-ban ő felsége kir. taná-
csossá nevezte ki. Hivatalánál fogva tagja 
volt a debreczeni s egyházi elnöke a 
budapesti zsinatnak; a conventnek 1884 
óta szintén egyházi elnöke ; főrendiházi 
tag. 1891. szept. 20. a tiszáninneni ev. 
ref. egyházkerület és a miskolczi ref. 
egyház tartottak ünnepet 50 éves lelkész-
sége, 40 éves papsága és 25 éves püspök-
sége jubileumára. Ez ünnep alkalmából 
az egyházkerület a miskolczi és sáros-
pataki főiskola szegény tanulóinak felse-
gélésére K. nevére tekintélyes alapítványt 
tett. — Költeményei vannak a Társalkodó-
ban, a Részvét Gyöngyében (1838), az 
Athenaeumban (1839), Koszorúban (1839), 
Közleményekben (1841); czikkei az Ismer-
tetőben (1841. Szerbia képe gazdasági, 
iparűzési s kereskedési tekintetben), a 
Prot. Naptárban (1861. Apostol Pál supe-
r in tended) , a Sárospataki Füzetekben (IX. 
1865. Nézetek a lelkészválasztási rend 
átidomítása körül, 1866. Felhívás a Zsar-
nay-emlék ügyében, 1867. Palóczi Horváth 
Mária végrendelete); a Prot.. Egyházi és 
Iskolai Lapban (1879.), a Sárospataki 
Lapokban (1889. Felhívás a Károli Gáspár 
emlék és alapítvány ügyében, 1891. 38. 
sz. Első körlevele, Miskolcz, 1866. decz). 
A Prot. Egyházi s Iskolai Lapnak mun-
katársa volt a 40-es években. — Mun-
kái : 1. Viszhang a vegyes házasságok 
ügyében. Lipcse, 1844. (Névtelenül.) — 
2. A keresztyén pap. Jellemrajza a papi 
hivatásnak, egyházi beköszöntő . . . Gagy-
Bátorban 1842. tavaszhó lU. Sárospatak, 
1842. — 3. Egyházi szónoklattan. Hasz-
nálható minden hitfelekezetű. különösen 
protestáns lelkészek által. Miskolcz, 1855. 
(Ism. P. Napló 1855. II. 131. sz.). — 4. 
Halotti emlék Jakabfalvy András felett. 
U. ott, 1859. — 5. Mi örökíti s teszi 
áldotta köztünk a nagy emberek emlé-
kezetét ? Egyházi beszéd, melyet néh. gr. 
Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb ma-
gyarnak gyász-emlékünnepe alkalmával 
a miskolczi helv. hitvallásuak avasi 

templomában 1860. ápr. 22. napján el-
mondott. U. ott, 1860. — 6. Gyászhan-
gok néhai Piškóty Jánosné, szül. Bató 
Eszter asszony felett. U. ott, 1861. — 7. 
Az egyetemes papság egyházi beszédben. 
Pest, 1861. — 8. Ima, és egyházi beszéd 
a Bató Eszter harang felavatásakor. Mis-
kolcz, 1866. (Misley Károly beszédével 
együtt.) — 9. Emléklapok id. b. Vay 
Miklós félszázados egyházi hivatalosko-
dásának Miskolczon végbement örömün-
nepélye alkalmából. Szerk. Szinyei Ger-
zson. Sárospatak, 1873. (K. beszéde, töb-
bek beszédeivel együtt.) — 10. Halotti 
beszédek és imák mélt. id. Szathmáry 
Király Pál úr felett. Bpest, 1879. (K. be-
széde többek beszédeivel.) — A 40-es évek 
elején színműveket is í r t : A kényúr, 
Pajkos diákok, melyek kéziratban ma-
radtak. — Levelei Erdélyi Jánoshoz : 
Miskolcz 1858. jan. 3., 19. és febr. 22. 
(Erdélyi Pál birtokában az Erdélyi-Tárban.) 

Vasárnapi Újság 1866. 35. s z . a r c z k . , 1891. 
38. sz. a r c z k . — Prot. Képes Naptár 1868. 41 . 
1. a r c z k . — Borsodmegyei Lapok 1884. 31 . , 
34—37. , 65. , 1891. 76. s z . — Dömény József, 
Zsinati Emlékkönyv. Székesfehérvár, 1882. 
— Uj Hl. Athenás 249. 1. — Zemplén 1889. 39. 
s z . — Sárospataki Lapok 1891. 38. s z . f é n y n y . 
arczk., 39. szám. (Jubileuma,) — Egyetértés 
1891. 259. sz. — Petrik B i b l i o g r . — Ballagi 
Géza, A Protestáns Pátens és a Sajtó. Bpest, 
1892. 90. 1. — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i 
Almanach. Bpest, 1897. 44. lap. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára. Mezö-Túr, 
1897. 300. 1. — Szabadság (Miskolcz) 1897. 7. 
sz. és önéletrajzi adatok. 

Kun Dániel (kókai), ügyvéd, a sáros-
pataki evang. reform, jog- és jószágigaz-
gatója, született 1808-ban Felső-Nyárá-
don (Borsodm.); tanulását a sárospataki 
ev. ref. főiskolában végezte el. Az 1832-
ben alakult iljusági önképző társulatnak 
egyik kiváló tagja volt. Meghalt 1876. 
jan. 29. Sárospatakon. —• Humorisztikus 
verseket és népdalokat írt, így a Ko-
szorúba (1831) sat, — Fia : Kun Dániel 
szintén foglalkozik irodalommal. 

Szinyei Gerzson szives közlese és gyász-
jelentés. 
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Kun Farkas, bútorozó izraelita Eger-
ben (a czimlap szerint.) — Munkája: 
Üdvözlet. Nagymélt. és főt. Felső Eőri 
Pyrker János László December 8. 1846. 
évben tartott aranymiséjére. Mély tisz-
telete jeléül. Eger, 18i6. (Költemény.) 

Petrik B l b l i o g r . 

Kun Géza gróf. L. Kuun. 
Kun Gyula (szentpéteri), fővárosi ta-

nácsos, szül. 1845. jún. 25. Pesten; 
ugyanitt a piaristák gymnasiumában és 
az egyetemen tanult. 1868-ban lépett a 
főváros szolgálatába s 188H-ban taná-
csossá választották. Előbb a középítészeti 
osztály ügyeit vezette s az általános víz-
vezeték, általános csatornázás, a közúti 
és villamos vasutak előmunkálatait vé-
gezte. 1890. ápr. óta a magánépítészeti 
osztály élére állították és ez állásában 
a helyi érdekű vasutak, a városi általános 
szabályozás, az új hidak környékének sza-
bályozása, az összes kisajátítási s magán 
építési ügyek sat. megoldásán munkál-
kodott. Kora ifjúsága óta nagy kedvelője 
a tornának ; egyik alapítója a magyar-
országi tornaegyesületek szövetségének. 
— Czikke a Vasárnapi Újságban (1866. 
9., 10. sz. Keleti élet; Vámbéry előadásai 
után). A Pallas Nagy Lexikonában a 
tornára és városrendezési ügyekre vonat-
kozó czikkeket szerkeszti és írja. 

Pallas Nagy Lexikona X I . 102. 1. 

Kun Gyuláné, Weber Mária, előb-
binek neje, Weber jeles építész leánya, 
szül. 1858. nov. 14. Pesten; az angol 
kisasszonyoknál végezte a tanítóképző-
intézeti tanfolyamot, oklevelet kapott és 
mint tanítónő egy évig Hátszegen, 1879 
—1886-ig pedig a fővárosban működött. 
Jelentékeny része volt a Mária Dorothea-
egyesület alapításában, melynek első jegy-
zője volt. — A Pallas Nagy Lexikoná-
ban a háztartási czikkeket írta. 

Pallas Nagy Lexikona XI . 103. 1. 

Kun Ignácz, főgymnasiumi tanár, szül. 
1855. júl. 30. Esztergomban ; tanult Kecs-

keméten ; a budapesti egyetemen a böl-
cseleti tanfolyam bevégzése után 1881-
ben tanári vizsgálatot tett. 1882-ben a 
classika-philologia helyettes tanára lett 
a székesfejérvári, 1884. a besztercze-
bányai főgymnasiumnál. 1885. júl. 22. 
rendes tanárnak neveztetett ki a lugosi 
főgymnasiumhoz, honnét, saját kérel-
mére, 1889-ben a beszterczebányai fő-
gymnasiumhoz helyeztetett át. — Czikkei 
a lugosi főgymnasium Értesítőjében (1887. 
A római temetés és halotti áldozat. 
Virgilius Aeneise alapján tárgyalva. Ism. 
az Egyet. Philol. Közlöny 1888.); a Köz-
oktatási Szemlében (1891. Észrevételek 
a gymnasium alsóbb osztályainak magyar 
nyelvi tanításához, tekintettel a vegyes 
ajkú intézetekre). Felolvasás a beszter-
czebányai tanári körben: A magyar nyelv 
behatóbb tanulásáról. 

Lévay István, A b e s z t e r c z e b á n y a i k i r á l y i 
kath. főgymnasium Értesítője 1895. 274. 1. 

Kún István (osdolai), főispán, K. István 
és Sulyok Sára lia; Barcsai Ákos alatt 
Rákóczi György ellen buzgón működött 
Háromszéken. Miután a török megtette 
Apafiit 1661. szept. fejedelemmé, K. 
hozzá csatlakozott. Apafiinak igen kedves 
embere volt. Őt Zólyomi Miklós elfoga-
tása és börtönbe kerülése után kinevezte 
Hunyadmegye főispánjává s ekként két 
évig szerepelt. Ellene panaszok merültek 
föl s azok következtében Apaffi a megye 
kormányzatát Kapy Györgyre bízta. Mint 
a fejedelmi tábla assessorát találjuk ok-
levelekben és az assessori czím'tkésőbb is, 
midőn Kükiillőmegye főispánja volt, ne-
véhez van kapcsolva. E megye főispánja 
valószínűleg 1667-ben lett (1677-ben is 
az volt még). Az 1674. év végén, a Bánffy 
Dénes elfogatása idejében, helyettesítették 
kolozsvári főkapitánynak. 1690-benTököli 
Imréhez csatlakozott, kinek pártján volt, 
midőn 1691. ápr. 24. Bukarestben tar-
tózkodott. Haláláról veje, Bethlen Miklós 
írja, de az évet nem jelöli meg, hogv 
«sok bételék az szegény Kún Istvánon, 

15* 
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minden gyermeke meghala, maga azután 
szegény és becstelen állapotban halt 
meg.» — Munkája: Hét napi Uti-Társ. 
az az: Az hétnek minden napjaira ren-
deltetett idvességes mindennapi Imád-
ságok ; hét poenitentia-tartó (a mint 
közönségesen hivattatnak) Soltárokkal. 
Mellyet közönséges haszonra, és az 
edgyügyüebbek oktatására közönségessé 
tött Kun István de Osdola. Példabesz. 
11. 31. Imé az igaz , . . . Colosvaratt, 1677. 
(Megvolt 1849-ig a nagy-enyedi ref. collég, 
ktárában gr. Bethlen Kata könyvei közt. 
Újra kinyomatott Könyörgésekkel öreg-
bítve Szebenben 1708. (Talán nem csaló-
dom, midőn ezen munkát K.-nak tulajdoní-
tom és nem fiánakKúnIstvánnak, ki 1682-
ben nagykorú volt. Lázár Miklós gróf 
az apának Önéletírását is említi, azon-
ban ezen műről bővebben nem emlékezik 
meg. Bod Péter azt állítja, hogy a Hét 
napi Uti-Társ cz. munkának szerzője Dési 
Márton kézdi-vásárhelyi prédikátor és K. 
a maga neve alatt adta ki s Apafii Mi-
hály fejedelemnek ajánlotta. Sándor 1st-

^ ván pedig [M. Könyvesház 148.1.] hibásan 
említi az 1777. kolozsvári kiadást az 1677. 

r !iÍ évi helyett.) 

Bod, M. Athenás 149. 1. — Benkö, Trans-
silvania I I . 399. 1. — Nagy Iván, Magyaror-
szág Családai VI. 512. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 500., 686. lap. — Gróf 
Lázár Miklós, Erdély főispánjai. Budapest. 
1889. 96. 1. — Szab ó-He lie bran t, Régi Magyar 
Könyvtár 111. 2. rész 109. 1. 

Kun István (osdolai gróf), a szász-
városi ev. ref. egyházmegye főgondnoka, 
volt országgyűlési képviselő (1878—84.) 
és főhadnagy a m. kir. honvéd-lovasság-
nál, szül. 1843-ban, K. Farkas és ábrahám-
falvi Ugrón Amália fia. Al-Gyógvon (Hu-
nyadm.) birtokán lakik. — Költeményeket 
fordított Hugo Viktor (P. Hirlap 1882. 
132. sz.) és Heine után (Székely-Udvar-
hely 1895. 5. sz); czikke a Hunyadban 
(1897. 21—26. sz. Egyptomban); az Er-
délyi Gazdának munkatársa. Országgyű-
lési beszédei a Naplókban vannak. — 

Munkája: Költeményei. Kolozsvár, 1896. 
(Ism. Egyetértés 343. sz., Ország-Világ 
50. sz. 1897 : Erdélyi Muzeum, Nemzet 
97. Vasárnapi Újság 2. sz.). 

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. B p e s t , 1888. 
152. 1. — M. Könyvészet 1896. 

Kun János (kókai), országgy. képviselő, 
szül. 1820-ban Miskolczon, hol az ev. 
ref. főgymnasiumban tanult. Pesten foly-
tatta tanulmányait, majd ismét Miskol-
czon és az eperjesi ág. ev. collegiumban 
fejezte be. Ügyvédi vizsgát tett, de soha-
sem ügyvédeskedett. A megye táblabírája 
volt és megválasztották a polgári s fenyítő 
osztályok elnökévé. Miskolczon nála volt 
az ifjúság gyűlhelye, házában lakott Szon-
tágh Gusztáv, és Szemere Bertalan is 
rokonszenvezett, ezen társulat iránt. 1849-
ben mint Borsodi önkéntes részt vett a 
jan. 4. kassai, végre a bodrog-kereszturi 
ütközetekben. Ezután gazdálkodott. 1861-
ben megválasztották Borsodmegye fő-
jegyzőjévé, 1869. márcz. 23. pedig Mis-
kolcz város országgyűlési képviselőjévé. 
1872-ben visszatért heő-szalontai gazda-
ságába. Jártas volt a latin, német és 
franczia nyelvben ; ügyes zongora-játszó 
is volt. Meghalt 1886. febr. 14. Miskol-
czon. — Országgyűlési beszédei a Naplók-
ban vannak. 

Budapesti Közlöny 1869. 68. Sz. — Miskolcz 
és Vidéke 1886. 82 — 84. sz. (Vadnai Károly.) 
— Borsod-Miskolczi Közlöny 1886. 1 4 , 1887 . 
13. sz. és gyászjelentés . 

Kun János, földbirtokos. — Czikke a 
Gazdasági Lapokban (1858. 22. sz. Erdei 
kártérítési tarifa mintája); a Borászati 
lapoknak is munkatársa volt. — Munkája: 
Rövid irányadás a kezdő gazdához az 
uj tagon. Nyitra, 1866. Egy tábla rajzzal. 

Szinnyei Könyvészete . 
Kun Kálmán (kókai), nyug. k. törvény-

széki biró, szül. 1842. febr. 16. Miskolczon 
(Borsodm.); iskolázása alatt az irodalmat 
Miskolczon Lévay József, Nagy-Kőrösön 
Arany János kedveltették meg vele; egy 
évig a pesti piaristák gymnasiumában is 
tanult ; itt tanulótársai voltak Toldy 
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István és Bérezik Árpád ; a jogot is ott 
hallgatta az egyetemen; azután állam-
hivatalnok lett és 1885-ben kir. törvény-
széki biró volt Miskolczon. Később nyu-
galomba vonult és jelenleg a miskolczi 
fürdő-részvénytársaság igazgató-választ-
mányi tagja. — Munkatársa volt 1864— 
1876-ig az Üstökösnek, írt krónikás ado-
mákat a lapba s a politikus csizmadia ro-
vatát többször ő írta vagy szerkesztette ; 
majd a Bolond Miska, Borsszem Jankó 
és a Bolond Istók lapokba írt névtelenül. 
A miskolczi helyi lapokba is dolgozott, 
így a Borsodba s a Borsodmegyei Lapokba, 
különösen 1883-ban a Jókai-párnak mis-
kolczi ünnepélyén. — Álneve és jegyei: 
Kálmán diák, Ö. k. d., (—k—) az emlí-
tett lapokban. 

Borsodmegyei Lapok 1884 . 4 0 . SZ. é s ö n é l e t -
r a j z i a d a t o k . 

Kun Lajos (kókai), ügyvéd, a miskolczi 
takarékpénztárnak vezérigazgatója, 1848 
előtt Borsodm. táblabírája, az 1861. rövid 
alkotmányos életben megye-törvényszéki 
ülnök ; egy ízben az ev. ref. egyház segéd-
főgondnoka. Miskolcz város közügyeiben 
munkálkodott. Meghalt 1882. április 26. 
Miskolczon 61. évében. — Fiatal korában 
a politikai és szépirodalmi lapokba írt. 

Borsodmegyei Lopok 1 8 8 ) . 40 . SZ. é s g y á s z -
j e l e n l é s . 

Kun László, cs. és királyi tanácsos, 
Veszprémmegye első alispánja. — Kéz-
iratban a m. n. múzeumban: Gelegen-
heitsreden, bei Gelegenheit des allgemei-
nen Aufgeboths des ungar. Adels in der 
Landessprache gehalten und itzt in's 
Deutsche übergesetzt. (Négy beszéd 1797. 
ápr. 26., jún. 6., 1798. január 4. és 6. 
Pápán; függelékül: őfelségéhez 1797-ben 
Bécsben latinul tartott beszéde, szintén 
német fordításban 4rét 54 lap.) 

Kún László, theologiai doktor, r. kath. 
apát-plébános, született 1840. szept 30. 
Nagy-Szent-Miklóson ; a csanádi egyház-
megyében lett pap; a theologiát elvégez-
vén, 1861-ben Bécsbe az Augustineumba 

küldetett magasabb kiképezés végett. Haza-
jövetele után, 1863. ápr. 4. felszenteltetett 
és máj. 1. Temesvárt lett segédlelkész, 
nov. tanulmányi felügyelő s theologiai 
tanár ugyanott. 1876-ban plébános Apát-
falván, 1878. egyszersmind kerületi al-
esperes, 1884. plébános Makón, 1885. 
maroson-túli főesperes, 1887-től német-
ujvárhegyi apát. — Az 50-es évek végén 
és a 60-as évek elején a Religióba, Idők 
Tanujába s a német szaklapokba írt. 
1869-ben a Csanád cz. egyházmegyei 
közlöny szerkesztője volt; itt jelentek 
meg: Az ujabb apologetikai irodalom 
áttekintése és egy magyar nyelven ki-
adandó ilynemű mű szükségessége : Le-
het-e hivő keresztény szabadkőmives? és 
vezérczikkek. 

ill. Sion 18S9. 637. 1. — Schematismus C s a n a -

diensis 1892. 261. 1. 

Kun László, ügyvéd, szül. 1840. decz. 
25. Hódmező-Vásárhelyen (Csongrádm.) 
polgári szülőktől; elvégezvén jogi tanul-
mányait. 1869-ben ügyvédi oklevelet nyert 
és gyakorló ügyvéd lett Budapesten, hol 
•1896. okt, 12-én meghalt. — Czikkeket írt 
1860-tól a hírlapokba, 1867-től a jogi 
szaklapok hoztak tőle értekezéseket, ne-
vezetesen a Törvényszéki Csarnok, mely-
nek 1883-ig állandó munkatársa volt ; 
írt a Hon, Ellenőr, Magyar Újság, Köz-
ségi Jegyző s a Jog (1886) cz. lapokba, 
mindaddig, míg 1876-ban maga nem 
szerkesztett szaklapot. Czikkei a Jogtu-
dom. Közlönyben (1885. Bírói egyezség, 
obligatio), a Pesti Hírlapban (1887. 180. 
sz. Főrendiházi tag és adólajstrom) sat. 
— Munkái: 1. Szózat. Politikai röpirat. 
Szeged, 1860. — 2. Egyenjogúság. Sze-
ged, 1863. — 3. Bélyeg-reformról. Pest, 
1868. — 4. A zsidók egyenjogúsítása. 
Bpest, 1868. .— 5. Törvénykezésünk re-
formja. U. ott, 1874. — 6. Beform és 
reform igazságügyünk terén. U. ott, 1875. 
— 7. A bécsi út előtt. Irta egy hazafi. 
U. ott, 1878. (Politikai röpirat.) — 8. A 
magyar igazságügyi kormányzat Horváth 
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Boldizsártól Pauler Tivadarig. Ugyanott, 
1880. — 9. A kir. táblák deeentralisa-
tiója. U. ott, 1889. — 10. Szilágyi De-
zső és jogi reformjaink uj világításban. 
U. ott, 1891. — 11. A magyar ügyvédek 
létkérdése. U. ott, 1892. — 12. A ma-
gyar ügyvédség története politikai s tár-
sadalmi tekintetben, a legrégibb időktől 
máig, párhuzamban a bírósági szervezet 
fejlődésével. U. ott, 1895. (1887-től füze-
tekben jelent meg. Ismert. Pesti Napló 
1894. 329. sz.). — Szerkesztette és kiadta 
Budapesten a Curiai Értesítőt 1876. júl. 
10-től 1877. febr. 2-ig és ennek folyta-
tását a Magyar Jogász napilapot 1877. 
febr. 3-tól 1882. jan. 15-ig, mikor a lap 
megszűnt. — Jegye: (K. L.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Horváth Ignácz K ö n y -

vészete. — M. Könyvészet 1889., 1891., 1895— 
1896 . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasár-
napi Újság 1896. 42. s z . ( N e k r . ) 

Kun Melanie. L. Kvassay Edéné. 
KunilfîH0s(k0kai), ügyvéd, a 40-es évek 

elején Miskolcz város főbírája volt. Meg-
halt 1875. ápr. 13. Miskolczon 63. évé-
ben. — Munkája: Miskolcz múltja és. 
jelene, tekintettel jövőjére. Miskolcz, 1842. 

Vasárnapi Újság 1875. 17. SZ. ( N e k r . ; — 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Kun Pál (kókai idősb), bölcseleti dok-
tor, főgymnasiumi tanár, Kun Berta-
lan püspök testvéröcscse, született 1827. 
szept. 4. Felső-Nyárádon (Borsodmegye); 
gymnasiumi és bölcseleti tanulmányait 
Miskolczon, a jogi tanfolyamot Loson-
czon végezte, mire 1853. októberig Jakab-
falvay András gagy-bátori birtokos gyer-
mekei mellett nevelősködött. 1845—47-ig 
a miskolczi főgymnasiumhoz csatolt nem-
zeti I. és II. osztályok köztanítója volt. 
1853-ban az iskolai tanács az elemi fiú-
iskola tanítójává újra megválasztotta. 
1854. ápril "23-án az újonnan szerve-
zett gymnasium I. és II. osztályának 
tanári székére lépett elő. 1868. aug. 
2-tól a felső osztályokba ment át és ott 
bölcseletet, történelmet, németet, 1883-tól 

pedig a történelmet és magyar irodalmat 
tanította. Meghalt 1896. márczius 15-én 
Miskolczon. Leánya, K. Margit, a korán 
elhunyt zongoraművésznő. — Czikkei a 
Vasárnapi Újságban (1859. Az ember és 
papiros, A növények alvása, Az olajfa, 
1860. A százéves aloe és indiai füge, A 
harmat, 1861. Növénytenyészet a térítők 
között); a Sárospataki Füzetekben (I860. 
Tanügy állása az észak-amerikai Egyesült-
Államokban, 1863. Hitújítás bajnokai 
és a hitujítók Spanyolországban); a Ma-
gyar Ember Könyvtárában (II. 1863. 
Columbus elődei); a Politikai Hetilap-
ban (1866. 25. sz. Homer magyar for-
dítói) ; a Miskolczban (1876. 29—30. sz. 
U t c l Z c l S és színjátékok a régi rómaiaknál, 
32., 33. szám. A történelemnek a ter-
mészettudományokkal való összefüggé-
séről. Renan után, 64., 65. sz. Vizsgálódás 
a lebkövekről, 82—85. Az állati élet és 
titka, 1877. 38—45. sz. Képzelemről, 
lélektani tanulmány, 186—190. sz. Két 
királyi herczeg, népmese, Popescu után, 
1878. 239-242 . szám : D'Arc Johanna, 
1879. 16—20. szám, A hellen nemzeti 
játékok, 1880. Család és iskola, II. Frid-
rik gyermek és ifjú kora, Barátságról 
és könyvismertetés, 1881. Két királyné, 
1882. Jellemképződés); az Egyetértésben 
(1877. 16. sz. Voltaire és Rousseau); a 
Borsodban (1877. Temetkezési fényűzés 
a különböző népeknél és annak történeti 
fejlődése, 1878. 24—27. szám, Emlékező 
tehetségről, 1879. Armin és Thusnelda, 
1880. Sparta, Lycurg., Athene, Solon, 1881. 
Voltaire megkoronázása, 1881.könyvism., 
Nagy Sándor, 1882. Hazai népoktatásügy); 
a miskolczi ev. ref. főgymnasium Érte-
sítőjében (1879. Adatok az iskola régibb 
és ujabb történetéből); a Borsodmegyei 
Lapokban (1882. Észak Semiramisa). — 
Levelei Erdélyi Jánoshoz, Miskolcz, 1858. 
szept. 3. és Pest, 1867. április 16. (az 
Erdélyi Tárban, Erdélyi Pál birtokában). 
— Jegyei: K. és K. P. 

Kovács Gábor, A. miskolcz i ev . re f . f ö g y m -
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nasium története. Miskolcz, 1885. 126. 1. — 
Vasárnapi Újság 1896. 12. Szám. (Nekr . ) — 
Önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 

Kun Pál (szentpéteri ifjabb), ev. ref. 
collegiumi tanár, K. Pál ügyvéd és Papp 
Mária fia, szül. 1842. febr. 8. Pesten; 
1851-ben az ág. ev. gymnasiumba került 
és itt tanult négy évig; innét a kegyes-
rendiek keze alá jutott és itt végezte a 
felsőbb osztályokat. 1860-ban a theolo-
giai akadémiára iratkozott be s Ballagi 
Mór, Farkas József, Molnár Aladár sat. 
tanárok vezetésé mellett a négy éves tan-
folyamot szép sikerrel végezte el 1864-ben>< 
de nem elégedett meg csupán a theol. 
akadémián szerezhető bölcseleti s theo-
logiai ismeretekkel, hanem az összeha-
sonlító nyelvészet iránti vonzalomból az 
egyetemre is bejárt és Budenznek és 
Vámbérynek kedvelt tanítványává küz-
dötte föl magát; egyszersmind a franczia 
s angol nyelveket is tanulta. Ugyanez 
időtájban a Szőnyi-féle intézetben a 
görög és latin nyelvet tanította. 1867-
ben a sárospataki főiskolához hívták meg, 
hol a német nyelvet a felsőbb osztályok-
ban kötelezőleg, a francziát pedig az ön-
ként vállalkozóknak tanította. Új mód-
szerével a tanításban, irodalmi nagy tá-
jékozottságával és az idegen nyelvek iránt 
igazolt nagy fogékonyságával feltűnést 
keltett. 1872-ben (Soltész Ferencz nyu-
galomba vonulásakor) maga ajánlkozott 
a bölcseleti előtan (logica, psychologia) 
tanítására. Nyugtalan természete kereste 
a változatosságot és így nyereségnek tar-
totta önmagára nézve, ha az akadémiá-
ban most a franczia, majd az angol, sőt 
a török nyelvet és irodalmat is tanít-
hatta, vagy egy-egy nagy külföldi írót 
bemutathatott. A főváros szülöttje s ne-
veltje lévén, nehezen tudott beletörődni 
a kisvárosi életbe, melytől örömest sza-
badult volna. Mint a függetlenségi párt-
nak egyik erős híve, 1879-ben képviselő-
jelöltül lépett fel a nagy-vásonyi kerü-
letben, az országházba azonban nem 

juthatott. 1888-ban örömest vállalkozott 
az akadémián a művelődéstörténelem 
kisegítő előadására s mikor az 1889. 
sátor-alja-ujhelyi kerületi gyűlésen a ta-
nári kar ajánlatára a bölcseleti tantár-
gyak rendes tanárául az akadémiához 
megválasztatott, ezt is örömmel fogadta. 
A gymnasiumi reform megindulásakor 
határozottan az anti-classicus irányzat-
hoz szegődött és irodalmilag is, hírlapi 
czikkekben és röpiratban erősen harczolt 
a régi felfogás hívei ellen. Gróf Csáky Al-
bin miniszternek a német nyelv tanítása 
ügyében kiadott rendelete ellen is szó-
val és tollal buzgólkodott. O fogalmazta 
a sárospataki tanári karnak Kossuth La-
joshoz intézett üdvözlő iratát, mint a 
tanári kar jegyzője. Társaságokban ked-
velt volt, a tanuló ifjúság lelkesedett 
érette; különösen szónoklatai, főleg a 
márcz. 15. ünnepélyeken, birtak vonzó 
erővel. Meghalt (szélütés érte épen akkor, 
mikor a városi képviselőtestületben szót 
akart emelni) 1891. ápril 18-án Sáros-
patakon 49 éves korában, tanárkodásá-
nak 2 í. évében. — Húsz költeménye 
van a Hindy Árpád által szerkesztett 
Ibolyák cz. emlékkönyvben (Pest, 1859); 
a Népújságában (1859. A magyar nem-
zet eredete, Adatok a török-magyar kor-
hoz, Halotti szertartások a samojedeknél, 
1860. A hunnok, őstörténelmi tanulmány); 
a Napkeletben (1860. Keleti regék, 1862. 
Keleti költészet gyöngyei, Persa és arab 
költőkből); a Széchenyi-Emlékkönyvben 
(1861. arab költ.); a Győri történelmi és 
Régészeti Füzetekben (1861. Adatok a 
török korhoz 1624—1^87.); a Szépiro-
dalmi Figyelőben (1861 — 62. Arab köl-
temények) ; az Uj Nemzedékben (1862. 
Persa tanulmányok); a Hölgyfutárban 
(1860—63. arab, török és persa költe-
mények) ; az Ország Tükrében (1862. A 
vízözön, keleti források után, 1863. Arab 
költészet és könyvism.); a Sürgönyben 
(1862. 205. sz. Nyílt levél a «Helynevek 
magyarázója» Írójához, 1865. 18. sz. Mi 
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végből és mily eredménynyel jártak ázsiai 
utazóink Körösi Csorna Sándor, Reguli 
Antal, Vámbéry Armin, 62. sz. Keleti 
kútfők a magyar történelemre); 1863-
ban rendes munkatársa volt az Uj Nem-
zedéknek, 1864—65-ben belmunkatársa 
a Sürgöny politikai napilapnak (újdon-
ság, tárcza), 1864—66. főmunkatársa s 
később szerkesztőtársa a Kalauznak; írt 
még a P. Naplóba (1867. 15. sz. Königsbergi 
Hafíz-codex. jan. 18. Mátyás király könyv-
táráról és codexeiről); a Budapesti Szem-
lébe (1867. könyvism.), a Honba (1867 
—1870. tanügyi czikkek), az Ellenőrbe 
(1870—75. tanügyi és politikai cz.); po-
litikai czikkeket írt 1875—85-ben a Bal-
oldalba, Magyar Újságba s az Egyetér-
tésbe ; á Figyelőben (1871. Mirza-Saffi, 
XII. 1882. Erdélyi János emlékezete); 
a Prot. Egyh. és Iskolai Figvelmezőbe 
(1876. Nyelvtanítás a gymnasiumokban), 
a Sárospataki Füzetekbe (1867. Az ösz-
szebasonlító nyelvtudomány a sárospa-
taki főiskolában, Magyar altai többes 
szám, 1868. könyvism.), a Prot. Egyh. és 
Iskolai Lapba (1876—78., 1880. tanügyi 
czikkek), a Sárospataki Lapokba (1882 
—1883. tanügyi czikkek és könyvism.), 
1887. 28., 29. sz. Ivánka István emlé-
kezete), a M. Philo s. Szemlébe (1885. A 
nyelv mint eszköz, Bölcsészetünk nyelve, 
1886. A «nem tudatos» a magyar nyelv-
ben), a sárospataki főiskola Jelentésébe 
(1887. Ivánka Sámuel emlékezete); a 
Zemplénnek és Szegedi Híradónak is 
munkatársa volt. Utolsó nagyobb dolgo-
zata akadémiai székfoglaló beszéde volt, 
a melyben a Comte-féle positivismus híve 
gyanánt mutatta be magát. — Munkái: 
1. Persa tanulmányok. Pest. 1862. — 2. 
Néhány őszinte szó a középoktatás szer-
vezéséről. Sárospatak, 1873. — 3. Német 
irodalmi olvasmányok. U. ott, 1879. (Ism. 
Heinrich Gusztáv Egyet. Philol. Közlöny 
1888.) — Álneve: Palikao (a fővárosi 
hírlapokban) és Pataki Péter az Ellenőr-
ben (1873). 

Sürgöny 18(52. 5. sz. (Szilágyi S.), 11. sz. 
(K. vá la sza ) . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — h'išz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — 1891 : Vasárnapi 
Újság 17 . , ( N e k r . ) , Prot. Egyh. és Isk. Lap 17., 
Sárospataki Lapok 17. SZ. ( R a d á c s i György) . 
A sárospataki ev. ref. főiskola Értesítője 1892. 

— Budapesti Hirlap 1896. 76., 1897. 220. SZ. — 
— Pallas Nagy Lexikona X I . 103. 1. Ö n é l e t r a j z i 
adatok és gyászjelentés. 

Kun Róbert, főreáliskolai tanár, szül. 
1842. febr. 24. Akna-Bahon (Máramarosm.), 
hol atyja kincstári főerdész volt ; itt és 
Felső-Visón élte gyermekéveit; közép-
iskolai tanulmányait M.-Szigeten a pia-
risták alatt kezdte meg és a szatmári 
főgymnasiumban 1859-ben végezte. 1859 
-1861-ben mint papnövendék a buda-
pesti egyetem hittani s bölcseleti karának 
rendes hallgatója volt; 1862-ben a szat-
mári papnevelőben végezte tanulmányait, 
mire a püspöki iroda iktatójaként kezdte 
meg működését. 1862. ápr. 12. nevezte 
ki az akkori helytartótanács a szatmári 
gymnasium helyettes tanárává. 1866. jún. 
1. a csehországi csatatérre ment tábori 
lelkésznek és végig szolgálta a hadjáratot 
a königgrätzi csatáig. Majd a sebesültekkel 
Budapestre tért vissza s az üllői-úti 
kaszárnya járvány-kórházában alkalmaz-
ták. 1866—67-ben a munkácsi algymna-
siumnak hitoktatója, 1867. októbertől he-
lyettes tanára lett. 1870. szept. az akkor 
felállított temesvári főreáliskolához, decz. 
a szatmári, kir. kath. főgymnasiumhoz 
nevezték ki helyettes tanárnak. 1873. 
nov. 20., a tanári vizsga letétele után, 
nyert rendes tanári alkalmazást a tör-
ténelmi és földrajzi szakra. 1876-ban az 
egyházi rendből kilépett és a lőcsei, 
1878. júl. 31. a dévai állami főreáliskolához 
neveztetett ki. 1888. ápr. 12. a tanári kar, 
K. 25 éves tanári jubileumát ünnepelte. 
Az ő közreműködésével sikerült a dévai 
reáliskolai kirándulásokat meghonosítani; 
az 1897-íki országos tornaversenyre is ő 
vezette a dévai tanuló ifjakat. A hunyad-
megyei történelmi és régészeti társulat-
nak 1880. máj. 13. történt megalakulá-
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sától < fogva titkára volt. Meghalt 1897. 
ápr. 12. Déván, — Czikkei a szatmári 
kir. gymnasium Értesítőjében (1872. 
Francziaország politikai s társadalmi vi-
szonyainak 1350—1453-ig ismertetése a 
Yalois-ház alatt Angolországgal folytatott 
százados harcz idejében); a dévai fő-
reáliskola Értesítőjében (1879. Beszéd ő 
felségeik ezüst menyegzője alkalmából); 
a M. Polgárban (1880. 70—72. sz. Burns 
és Petőfi, irodalomtörténeti tanulmány 
és párhuzam, tekintettel a német lantos 
költészetre, 1884. 255. sz. A Ilora-láza-
dás és annak okai. 1885. 15. és köv. sz. 
Adalékok a Hora-lázadáshoz, 43. szám, 
Pogány Ádám emlékezete, 1886. 283. sz. 
A jobbágyak elnyomatása okozta-e a 
Hora-lázadást ?); a hunyadmegyei törté-
nelmi és régészeti társulat Évkönyvei-
ben (I. 1882-től A társulat működésének 
vázlata, III., IV. 1886., 1888. Adalék a 
Hora-lázadás történetéhez, VII. 1893. 
Báró Orbán Balázs emlékezete, Kyss 
Dániel és Getse Benjamin családi pere 
a mult század végén, Zarándmegye követi 
utasítása 1841-ben VIII. 1897. Alkalmi 
s ünnepi beszédei, Néplázadás 1817-ben 
Felső-Nádasdon.) — Szerkesztette a hu-
nyadmegyei történelmi és régészeti tár-
sulat Évkönyveit Déván 1882—89. és 
1897-re (I—VI., VIII. kötetét, ez utóbbit 
Téglás Gáborral; szerkesztette még a Hu-
nyad cz. helyi lapot 1887. jan. 1-től 1897. 
ápr. 10-ig. — Kéziratban: Hunyad várm. 
monographiája számára, a megyének a 
mohácsi vésztől napjainkig terjedő tör-
ténete s a nagy-szebeni katonai levél-
tárnak, eddig sehol sem közölt, adatai 
alapján a Hora-lázadás bunyadvármegyei 
részét érdeklő tüzetesebb történeti ta-
nulmánya. 

Századok 1882. 777. 1. — M. Könyvészet 1886 . 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 
1890. 51. sz. arczk. — ill. Sión 1893. 452. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I . 103. l a p . ( T é g l á s 
G á b o r ) . — 1897 : Vasárnapi b'jság 16. S z á m . 
( N e k r . ) , Hunyad 14. , 16. sz . , Budapesti Hirlap 
105 . , 106 . S z á m , Déva és Vidéke 3 5 . s z á m . 

— A hunyadmegyei történelmi és régészeti tár-
sulat XIX. Évkönyve 1S96—98. D é v a , 189S. 139 
—147. lap. arczk. (Téglás Gábor) és gyász-
jelentés. 

Kun Sámuel, nyomdai corrector, szül. 
1849. márcz. 8. Pápán (Veszprémm.); a 
gymnasiumot ugyanott, Szombathelyt és 
az utolsó évet a pápai ev. ref. colle-
giumban végezte. 1869 vége óta, mikor 
a budapesti Athenaeum részvénytársaság 
nyomdájába mint corrector belépett, ezen 
a pályán van. E közben hét és fél évet 
Párisban tanulva s dolgozva töltött. — 
Czikkei a Hazánk és a Külföldben (1869. 
16. sz. Heiniken Henrik a liibeki csoda-
gyermek, 1870. Hindosztán egy népfaja 
és egy temploma) ; az Athenaeum Nagy 
Képes Naptárában (1871. A franczia-po-
rosz háború); a Bevue Occidentaleban 
(Paris, 1891. Le Bôle de la France, 1894, 
Bapport au Congres international ouvrier 
de Zürich en 1893., 1894. Le Positivisme 
ä ľúniversité de Budapest, 1897. Adresse 
des positivistes de Budapest á M. We-
kerle, traduite du hongrois, Bécit suc-
cinet de la Campagne dite politico-eccle-
siastique en Hongrie 1893—9 í., 1898. 
Une appreciation d'Auguste Comte par 
E. Dühring, 1899. Une critique du Mo-
nier hongrois, Vozáry Gyula Bölcs. Fo-
lyóiratbeli kritikájának rostálása); az 
Athenaeumban (1894. A sociologia helye 
a tudományok sorában, Dr. Lacassaque 
megnyitó beszéde a lyoni börtönügyi 
congressuson, francziából ford., 1895. 
Tóth Béla, Szájról-szájra cz. művéről, A 
földmíves nőkről, The New Calender of 
Great Man. Előszó, angolból ford., 1896. 
Herbert Spencer evolutio theoriája); a 
M. Könyv-Szemlében (1898. Mikes Kele-
men Katekizmusáról); a londoni Posi-
tivist Beviewben (1898. egy nyilt levél 
a Fachoda-ügyben, a szerk. M. Edw. Sp. 
Beesly commentarjával). — Munkái: 1. 
Le Programme de l'Avenir. Béponsé ä 
Mgr. Schlauch évéque de Szathmár. 
Bpest, 1885. — 2. A positivismus mint 
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vallásrendszer. Comte Ágost munkái nyo-
mán. U. ott, 1892. (Különny. a M. Phi-
losophiai Szemléből.) •— 3. Az aesthetika 
elvei a positivismus szempontjából. U. 
ott, 1896. — 4. A positivismus népszerű 
előadásban. Monier Camille után. Comte 
Ágost születésének századik évfordulója 
alkalmából. U. ott, 1897. (Ism. M. Kri-
tika 20. sz.) — 5. Nemzeti kultura és 
nyugoti civilisatio. Utóhang a millen-
niumhoz. U. ott, 1899. (Positivista Könyv-
tár. 1. Ism. Erdélyi Muzeum.) — 6. Egy 
anya intelmei. Mm e de Lambert után 
francziából. U. ott, 1900. 

M. Könyvészet 3892., 1896. — Corvina 1896. 
18. s z . , 1899. 8. s z . — 31. Kriiika 1899. 12. sz . 
és önéletrajzi adatok. 

Kun Szabó Sándor. L. Szabó. 
Kun Tamás (kókai), orvosdoktor, egész-

ségügyi tanácsos, a Ferencz József-rend tu-
lajdonosa, a borsodmegyei orvosegyesület 
tiszteletbeli elnöke, K. Bertalan ev. ref. 
püspök testvérbátyja, szül. 1815-ben Felső-
Nyárádon (Gömörm.); a gymnasiumot, 
bölcseleti osztályt és a theologia négy 
évét Miskolczon végezte; a két utóbbi 
évben az ottani lyceumban köztanítónak 
is alkalmazták; innét a sárospataki fő-
iskolába ment a theologiai tudományok 
folytatására. Mint hat éves theologus és 
végzett jogász, mégis az orvosi pályára 
szánta el magát és a pesti egyetemre 
ment, hol magyar nyelvtani óraadással 
és czikkek írásával tartotta fenn magát. 
1843. máj. 14. orvosdoktori oklevelet 
nyert és 1843—44-ben a Pólya József 
elmekór magánintézetében mint segéd-
orvos alkalmaztatott. Rövid ideig a bécsi 
s prágai egyetemet is látogatta. 1846-ban 
Miskolczon telepedett le s ezen évben 
Borsodmegye tiszteletbeli főorvosának ne-
veztetett ki. Az 1848. szabadságharcz alatt 
a Miskolczon 3000 betegre rendezett 
kórházban a hadügyminisztérium által 
osztály-, majd igazgató főorvossá, 1849-
ben a minisztérium egészségügyi osztá-
lyában titkárrá neveztetett ki. 1858-ban 

a tisza-löki orvosi állomást fogadta el,, 
hol egy évig működött; innét a szomszéd 
Szent-Mihályba, mint a Dessewffy Emil 
gróf uradalmi orvosa, tette át lakását. 
1860-ban Borsodmegye Mező-Csát köz-
ségébe költözött második főorvosnak; 
1861 őszén a megye első főorvosa lett. 
A m. belügyminiszter által 1866-ban az 
egészségügy rendezése tárgyában össze-
hívott szakértő értekezletnek tagja volt 
és a közegészségügyi törvények szer-
kesztésében közreműködött. 1868-, 1871-
ben és 1874-ben a közegészségi tanács 
tagjává, 1872. aug. 31. pedig kir. törvény-
széki orvossá neveztetett ki a miskolczi 
törvényszék területén. 1878-ban Mis-
kolcz városa egyik orvosának választotta 
meg. Meghalt 1894. jan. 6. Miskolczon. — 
Czikkei az Athenaeumban (1838. I. Régi 
egviptusi erkölcsök, 1839. költ., 1841. 
Óvás, A természettudomány mint míve-
lődés eszköze); a Tudom. Gyűjtemény-
ben (1840. X. A nevelőben megkíván-
tató tulajdonok, föltételek); a Közlemé-
nyekben (1841. A szenvedélyek különb-
ségének magyarázata élettani törvények 
szerint, Az izlés minőségének befolyása 
az ember jellemére s egészségére); a 
Tudom. Tárban (1841. Mi az álomkórság ? 
Mi az állati delejesség ? 1844. A táplálás 
és légzés vegyfolyama Liebig után); a 
Közleményekben (1841. A szenvedélyek 
különbségének magyarázata élettani tör-
vények szerint); az Orvosi Tárban (1841. 
A gyomorgörcs ellen fojtósavas bátrag, 
nitras bismuthi, mint különszer, Pálinka-
iszákosság kártékony befolyása az állati 
és tengéletre, 1842. Májfoltok, Nyirk-
edénylob, inílammatio vasarum lympha-
ticarum, 1847. Az orvosszemélyzeti or-
vosok számára fölállítandó nyugdíjintézet 
jótékonysági elven alapuló egyszerű terve, 
Kaczander orvossal együtt, 1848. Tájé-
kozás honunk orvosügye körül jelen for-
radalom idején, Fölszólítás a két test-
vérhaza orvosaihoz, az orvosi kar által 
elfogadott álladalmi orvosi ügyreform 
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tervezetének miként taglalása s módosí-
tása iránt, Az orvoskar által elfogadott 
orvosügyi reformterv taglalatának foly-
tatása s vége); a Gazdasági Tudósítá-
sokban (1841 —1842. A szántóföld legköze-
lebbi s egyszersmind legfontosb létrészei 
természet- s vegytani tekintetben).; a 
Magyar Gazdában (1842. Azon ártal-
mak, fogyatkozások és néhány beteg-
ségek, melyeknek a gyümölcsfák kitétet-
vék ?); az Orvosi Hetilapban (1858. Bor-
sodi levelek, A hurutár, 1859. A véd-
himlő-beoltás ügyében, Méhrák, magzat-
elrothadás, a magzat csontjainak végbé-
len kiürülése, Nevezetesebb kóresetek: 
Pokolvar, mérgezés maszlagos redőszi-
rom magvaival, agyrázódás, cholera, 
gyermekügyi őrjöngés, Uj pálya s uj tér, 
1860. Közlemények a magángyakorlatból, 
Gümős vérköpés terhes nőnél a hetedik 
hónapban, 1861. Jobboldali mellhártya 
és májlob, A megyei főorvos tisztikara, 
mutatv., Agyhűdés, 1862. Gyomorrák, 
kórrajz, 1866. Kivonat Borsodmegye fő-
orvosa 1865. jelentéséből, 1867. Szük-
séges-e, hogy a minisztérium hazánk köz-
egészségi ügyeinek vezetésében most va-
lami változást tegyen); a Vasárnapi Új-
ságban (1858. Az ajnácskői fürdő, nyilt 
levél b. Kemény Gábor úrhoz Nagy-
Enyeden, Van-e szükség az ismételt be-
oltásra? 1859. Mikép táplálkozik az em-
beri test ? Mit kell tenni a holttest kö-
rül temetésig ? Milyennek kell lenni egy 
jó fürdőintézetnek ? A mérges növénye-
ket. népiskolákban is kellene ismertetni, 
1864. Az ajnácskői fürdő); a Gyógyá-
szatban (1861. Indítvány a Borsodmegyé-
ben fölállítandó egészségügyi bizottmány 
tárgyában, 1868. Tiszttársi szózat a két 
magyar haza megyéinek főorvosaihoz 
és : Javaslat orvosrendőri szempontból 
orvosok, gyógyszerészek és szerárusok 
irányában, 1864. Az állam és orvosok 
közti viszony, 1865. Elnöki megnyitó be-
széd a borsodi orvos-gyógyszerész-egylet 
fölavatási ünnepélyén, Törvényszék or-

vosi vélemény P. J. gyujtogatással vádolt 
egyén elmebeli állapota fölött, 1867. Az 
államorvostan és hatóságnak az élelmi 
szerekre való felügyelete, Hasonszenvi 
gyógymód és az ezzel járó indispensa-
tiója a szereknek, 1869. A gyógytudo-
mány folytonos fejlődésének tényezői ho-
nunkban) ; a Honban (1866. 101. sz. A 
hazai egészségügy tárgyában); az Ál-
lamorvosban (1869. A színlett betegségek, 
1872. Szabályzat a törvényszék-orvosi 
eljárás rendszerére nézve a miskolczi 
kir. törvényszék területén, 1873. Három 
hajszál a törvényszék előtt, 1874. Az 
országos közegészségi tauácsnak a köz-
egészség rendezését tárgyazó törvényja-
vaslatára észrevételek és ujabb czikkely-
javaslatok); a Közegészségi és törvény-
széki Orvostanban (1867. Törvényjavas-
lat Magyarország közegészségi s orvosi 
ügyének rendezésére, 1873. Szabályzat a 
törvényszéki orvosi eljárás rendezésére, 
1883. Halál fojtás által); a m. orvo-
sok és természetvizsgálók Munkálataiban 
(XXII. 1882. Az antiseptikus sebgyógy-
kezelés befolyása a törvényszéki orvosi 
eljárásnál és igazságszolgáltatásnál); a 
Borsodmegyei Lapokban (1885. 97. sz. 
A gömörmegyei közkórház alapítása le-
írása, berendezése, élelmezése) stb. —-
Munkái: 1. Orvostudori értekezés. A 
homoeopathia mint áltan vázlatokban. 
Pest, 1843. — 2. Sebészség, melyet elő-
adási kézikönyvül kiadott Chelius M. 
J. heidelbergi tanár A negyedik ki-
adás után fordította. Buda, 1844. (A 
IV. kötetet fordította.) — 3. A megyei 
főorvos tiszti köre. Miskolcz, 1863. Hat 
táblával. — 4. Magyarország közegészségi 
és orvosi ügynek rendezése javaslati czik-
kekben. A tiszti orvosok működését sza 
bályozó rendeletekkel. Pest, 1869. és 
1870. — 5. Magzat elhajtás. Bpest, 1883. 
(Különnyomat az Orvosi Hetilapból.) — 
6. A körülmetélés az izraelitáknál. U. ott, 
1884. (Különny. az Orvosi Hetilapból.) 
— 7. Magyarország közegészségügyi köz-
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igazgatásáról. U. ott, 1890. (Különny. a 
Közegészségügyi Szemléből.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é -
s z e t e . — Borsodmegyei Lapok 1884. 40. , 96. s z . 
— Budapesti Hírlap 1894. 9. SZ. — Sorsod 
1894. 2. sz. és önéletrajzi adatok. 

Kun Zoltán (kókai), orvosdoktor, aka-
démiai rendkívüli tanár, előbbinek fia, 
született 1848. február 10-én Miskolczon 
(Borsodm.); gymnasiumi tanulmányait 
szülővárosában végezte ; az orvosi egye-
temet Bécsben kezdette hallgatni, de 
Budapesten folytatta és végezte be, hol 
1871-ben nyert orvosdoktori oklevelet. 
Tanulmányi utat tett Németország neve-
zetesebb orvosi egyetemeinek és kór-
házainak meglátogatása végett. 1873-ban 
Sárospatakon telepedett le, hol főiskolai, 
állami s tanítóképzői, vasúti s körorvos. 
A törvényszéki orvostan és közegészség-
tan előadója. — Munkái: 1. Az ember 
gyakorlati tájboncztana. Hyrtl nyomán 
orvosnövendékek használatára. I. füzet. 
A fej és nyak tájboncztani leírása. Sá-
rospatak, 1869. (Névtelenül; a munka 
többi három füzete kéziratban maradt.) 
— 2. Népszerű közlemény. A fülbántalmak 
következményeiről s befolyásáról a beteg 
foglalkozására s szellemi fejlődésére, Sá-
toralj a-Ujhely, 1877. (Különnyomat a 
Zemplénből.) — 3. Értekezés a pneu-
matikus gyógykezelésről a légzőszervek 
bántalmainál. Felolvasta a zemplénmegyei 
orvos- és gyógyszerész-egylet 1876. decz. 
13. Sátoralja-Ujhelyben tartott közgyűlé-
sén. Sárospatak, 1877. — 4. Értekezés 
a fülbetegségeknél alkalmazható vizsgálati 
módszerekről és azoknak kórjelzési és 
gyógyértékéről, fülészeti eszközök be-
mutatásával. Felolvasta a zemplénm. 
orvos-gyógyszerész-egylet által 1877. jan. 
14. az Erdő-bényei fürdőben tartott köz-
gyűlésén. U. ott, 1878. — 5. Az orr-
tükrészetröl s annak gyakorlati értékéről 
az orr- és fülgyógyászat terén. Bpest, 
1880. — 6. Az orr- és garathabarczokról, 
s ezeknek műleges eltávolításáról, az 

orrnyílásnak és garatürnek verés út ján 
tágítása nélkül. U. ott, 1880. (K ülönnyomat 
az Orvosi Hetilapból.) — 7. A gége-
tükrészet s annak ellenőrzése mellett a 
heveny és idült gégelob és szövődményei-
nek helytelen gyógykezeléséről, a vizs-
gálathoz szükséges műszerek tanításával. 
Sárospatak, 1887. — Kéziratban: Érte-
kezés a genyes fülfolyásról s annak a 
beteg szervezetére kiható kóros sőt ve-
szélyes közetkezményeiről, melyet a 
zemplénmegyei orvosi egylet 1885. jan. 
15. nagygyűlésén olvasott fel. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein 
Könyvészete és önéletrajzi adatok. 

Kunágoti L. Ver tán Endre. 
Kunay Imre, ügyvéd Mezőtúron, hol 

a társadalmi téren nagy tevékenységet 
fejt ki; több bizottság tagja, az iparos 
ifjúság olvasó-körének elnöke sat. — 
Szerkesztője s kiadó-tulajdonosa volt a 
Mezőtúr és Vidékének 1884. nov. 2-tól, 
mikor a lap megindult, 1885. aug. 24-ig. 

Kuncz Adolf, bölcseleti doktor, a 
csorna-premontréi kanonok-rend praelá-
tusa, szül. 1841. decz. 18. Sálon (Vasm.), 
hol atyja uradalmi erdőtiszt volt. Szüleit 
korán elvesztvén, nagynénje gondjai alatt 
nevelkedett. Az alsó gymnasiumot Keszt-
helyen végezte; a felsőbb osztályokat 
Szombathelyen tanulta. 1857. szept. 19. 
lépett a csorna-premontréi kanonokok 
rendjébe; 1863. okt. 6. tett ünnepélyes 
fogadalmat, 1864. szept. 22. szentelték 
fel misés pappá. Tanári pályáját a keszt-
helyi algymnasiumnál kezdette meg ; 
nemsokára a szombathelyi főgymna-
siumhoz helyezték át. 1866-ban a pesti 
egyetemre ment ; 1867-ben tanári vizs-
gálatot tett és bölcseletdoktori oklevelet 
nyert. Újra elfoglalván tanári székét 
Szombathelyen, hivatásának és tanul-
mányainak élt. 1873-ban, midőn Pauer 
Imre igazgató a pozsonyi akadémiához 
a bölcselet tanárává neveztetett ki, a rend 
praelatusa K.-ot bízta meg az intézet 
igazgatásával. Egymásután érik őt a 
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megye s város közönségének bizalmából 
a kitüntetések: Vasmegye bizottsági tagja, 
a megye népnevelési, statisztikai s egészség-
ügyi bizottságának tagja, a vasmegyei 
gazdasági egyesület közgazdasági osztá-
lyának elnöke, városi képviselő, az óvoda-
egylet elnöke s az iskolaszék alelnöke 
lett. Már 1878-ban telefonösszeköttetést 
létesített Szombathely és Herény között; 
még néhány évvel később Szombathely 
és Kőszeg között. Nem kisebb neveze-
tességre tett szert a Faucauld-féle inga-
kisérlete, a magyar orvosok és természet-
vizsgálók Szombathelyen 1880-ban tartott 
nagygyűlése alkalmával az ottani székes-
egyház templom kupolája alatt. (Mun-
kálatok XXI. 76. 1.); egyszersmind a 
nagygyűlés titkára volt. A tudomány és 
közélet terén szerzett érdemeiért ő felsége 
1878-ban a Ferencz József-rend lovag-
keresztjével tüntette ki, polgártársai pedig 
1884. jún. 14. a szombathelyi kerület 
országgyűlési képviselőjévé választották s 
ugyanaz nap értesült., hogy ő felsége a 
csorna-premontréi kanonok-rendjének fő-
papjává nevezte ki s aug. 20. iktattatott 
be. A régi gazdasági rendszerrel szakítva, 
elejét vette a rend jövedelmei közül a 
fluktuatiónak és a megteremtett szilárd 
egyensúly folytán, rövid néhány évi kor-
mányzata alatt 300 ezer forintot meg-
haladó patronátusi és tanulmányi épít-
kezést és befektetést tehetett a folyó 
jövedelmekből; a csornai rendi székházat 
és praelaturát fényesen restauráltatta; a 
keszthelyi algymnasiumnak főgymna-
siummá kibővítése is az ő érdeme; nem-
különben a szombathelyi új főgymnasium 
építkezése, mely csaknem 300 ezer fo-
rintjába került a rendnek. A dunántuli 
közművelődési egyesületnek megalaku-
lásakor 1000 frttal lett tagja. 1893. márcz. 
13. óta a premontreiek főhelynöke. — 
Programmértekezései a szombathelyi r. 
kath. főgymnasium Értesítőjében (1871. 
Légkörünk és vele összekötött tünemé-
nyek, 1874. A világegyetem, naprendszer 

és a föld keletkezése); könyvismertetés 
az Orsz. Tanáregylet közlönyében (1872 
—1873.) Országgyűlési beszéde: Az ország-
gyűlés tartama (Napló VII. 169., 172., 
226.1.) — Munkája: Szombathely-Savaria 
rend. tanácsú város monographiája. Irta: 
Dr. Kunc Adolf. Kiadja a kebelében tar-
tott XXI. nagygyűlés emlékére Szombat-
hely város. Két rész. Szombathely, 1880 
és 1894. Három térképpel és egy fény-
képpel. A m. orvosok és természetvizs-
gálók Szombathelyen tartott nagygyűlésé-
nek megbízásából.) 

Vasárnapi Újság 1884. 34. SZ. a r c z k . — M. 
Állam 1884. 240. SZ. — Kiszlingstein K ö n y v é -
s z e t e . — A csorna-prémontrei kanonokok Névtára 
1892- r e . — Dunántuli Képes Naptár 1892. 77. 
1. arczk. — Rábaköz 189í. 3. sz. (Porzsolt K.). 
— Vasvármegye. Bpest, 1898. (Magyarország 
vármegyéi és városai. Szerk. Sziklay J . és 
Borovszky 8.) 247., 324., 347., 348. 1. arczk. 

Kuncz Dávid, ág. ev. lelkész, poprádi 
származású volt és ottani lelkészkedése 
után Késmárkon alkalmaztatott, hol meg 
is halt. — Munkája: Das Zipser Comi-
tat im Königreich Ungarn. Wien, 1840. 
(Das pittoreske Oesterreich 5.) 

Kuncz Elek, kir. tanácsos és főigaz-
gató, szül. 1846. január 31. Kisfaludon 
(Zalamegye); tanulmányait Keszthelyen, 
Szombathelyen és Pesten végezte ; 1868-
ban nyert tanári oklevelet és a nagy-
szebeni főgymnasiumban a bölcseletet, 
történelmet tanította 1875. szept 21-ig, 
mikor a losonczi m. kir. állami gymna-
sium igazgatójává neveztetett ki. 1882. 
aug. 19. az aradi m. kir. áltami főgym-
nasium és főreáliskola igszgatásával bíza-
tott meg. 1890-től 1892-ig aradi főigazgató 
volt., mikor a kolozsvári tankerület fő-
igazgatójává nevezték ki. 1894-ben ő 
felsége a kir. tanácsosi czímmel tüntette 
ki. — Czikkei a nagy-szebeni főgymna-
sium Értesítőjében (1869. A bölcsészet 
vázlata) ; a losonczi főgymnasium Érte-
sítőjében (1877. A család, mint a közép-
iskolai tanulók nevelésének egyik kiváló 
tényezője és annak a középiskolák czél-
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jából kifolyó kötelességei); a losonczi női 
középiskola Értesítőjében (1880. Néhány 
szó a nőnevelés magyar-nemzeti fontos-
ságáról) ; az Országos Tanár-egylet Köz-
lönyében (1882—83. Vélemény a közép-
iskolai évi vizsgálatokról, 1884—85. In-
kább csak tanítsunk vagy neveljünk-e 
középiskoláinkban, felolv. a tanáregylet 
1884. közgyűlésén, 1885—86. A közép-
iskolai képzés jelene és jövője); a M. 
Tanügyben (Középiskolai nyelvoktatásunk-
ról) ; a Pesti Naplóban (18t9-től kezdve 
tanügyi czikkeket és 1875-től társadal-
miakat írt, többek közt Középiskolai ne-
velésünkről) ; az Aradi Közlönyben (Né-
hány őszinte szó a szülékhez, 1886— 
1887. Iskoláink és társadalmunk); a 
Közoktatásügyi Szemlében (1888 -1890. 
Középiskolai nevelésünk elintézetlen kér-
dései, Középiskolai nevelésügyünkről.). A 
Keletnek 1873-ban munkatársa és tan-
ügyi rovatának vezetője volt; írt még az 
Ellenőrbe s főleg a Losoncz és Vidékébe, 
melynek szerkesztőbizottsági tagja is volt. 
— Munkája; Gymnasiumi paedagogia. 
Nagy-Szeben, 1874. — Jegyei: K. és Z. 
(a Kelet, P. Napló, Ellenőr, Losoncz és 
Vidéke cz. lapokban.) 

Felsmann N é v k ö n y v e 1873. 113. 1 . — Ambrus 
Mór, Vázlatok. Losoncz, 1885. 54. 1. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — Aradi Képes Naptár 1887. 84. 
1. a r c z k . — Himpfner Béla, Az a r a d i k i r . fő-
gymnasium története. Arad, 1896. 95. 1. — 
Magyarország Tiszti Czim- és Névtára 1898. 506. , 
854. 1. és önéletrajzi adatok. 

Kuncz Ignácz, jogi doktor, akadémiai 
tanár, a m. tudom, akadémia levelező 
tagja, szül. 1841. júl. 31. Rédén (Vesz-
prémin.); középiskolai tanulmányait Győ-
rött és Székesfejérvárt, a jogot a pesti 
egyetemen végezte. 1866-ban kapott jogi 
doktori oklevelet. 1864—66-ig Fejérvár-
megyének tiszteletbeli, majd valóságos 
III. aljegyzője volt. 1866—73. a pécsi 
joglyceum, (a magyar közjog előadására 
képesített egyetemi magántanár), 1873— 
1874. a győri, 1874. októbertől a pozso-
nyi kir. akadémia tanára volt ; tanította 

a jog- és államtudományi bevezetést, az 
alkotmány és kormányzati politikát és a 
magyar közjogot; államvizsgálati tag. 
1893 óta a kolozsvári egyetemen a poli-
tika rendes tanára. 1896. május 15-én a 
magyar tudom, akadémia levelező tag-
jának választotta. — Elbeszélése : A rész-
vét jutalmai, a székesfejérvári Tanodai 
Emlényben (1858) jelent meg. Czikkei a 
Jogtudományi Közlönyben (1872. A köz-
igazgatási jognak mint szaktudománynak 
elismeréséről, Jogtörténelmi fejlődése a 
városi életnek, A vadászati jog és annak 
korlátai, A hűbérrendszerről, tekintettel 
a magyar jogtörténetre és könyvism., 
1873. A köztörvényhatóságok tisztújítási 
intézménye, 1874. Az ítélet előtti pertör-
lés, abolitio, 1875. A hellen házasság 
mint politikai intézmény, 1876. A men-
telmi jog köre; a természettudományi 
módszer jogosultságának határai a poli-
tikában és könyvism., 1877. Az állam-
czél gyakorlati jelentősége, Mely irány-
ban véd a mentelem, Követválasztási 
verificatio, 1878. Párbaj és mentelem, A 
közigazgatási bíráskodás, Képviselői napi-
dijak- és lakbérilletményekre intézett 
végrehajtás az összeférhetlenség szem-
pontjából, 1883. A nemzetképviselet ve-
zérelve, 1884. A közigazgatás függetlensége 
a közigazgatási bíráskodásban, Többes 
szavazat, A válóperekben követett felső-
birósági gyakorlathoz, 1885. Megyei kö-
vetek a felsőházban, 1889. A képviselő 
a házon kivül); a Közigazgatási Lapok-
ban (1877. A közigazgatás jelentősége a 
szabadság szempontjából, Az állam és 
társadalom alaki megkülönböztetése, Ész-
revételek a közigazgatási bíráskodás kér-
déséhez, Képviselet és hivatal); a M. 
Philosophiai Szemlében (1887. Az aristo-
kratia, Az állam mint nemzet, A közjogi 
és különösen a közigazgatási bíráskodás 
philosophiája, 1888. Államigazgatási elvek 
és rendszerek, Állam és társadalom, 
1889. A választókerületek bizalmatlansági 
szavazata, 1890. Nemzetállam és hiva-
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talnokállam, Önkormányzat.); a Nem-
zetben (1888. 844. sz. Küzdelem a nem-
zetállamért.). — Munkái: 1 .Az államélet 
főbb mozzanatai, tekintettel a magyar 
közjogra. Pécs, 1870. — 2. A democraţia 
eszméje és szervezete. Bpest, 1885. (Ér-
tekezések a társad, tud. köréből VII. 9. 
sz.) — 8. A nemzet állam tankönyve. 
Pozsony, 1888. (Ism. Nemzet 333., 537. 
sz.) — 4. Állami önkormányzat. Szék-
foglaló értekezés. Bpest, 1896. (Értekezés 
a társadalmi tudom, köréből XI. 12.) 
— Levelei Pesty Frigyeshez a m. n. 
múzeumban: Pozsony, 1884. máj. 19., 
júl. 9., nov. 18., 1885. ápr. 19., 1836. 
szept. 22. 

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
életéből. Bpest, 1884. 147. 1. — Petrik Köny-
vészete. — Kiszlingstein Könyvészete. — Pal-
las Nagy Lexikona XI. 103. 1. (Bokor József . ) 
— Hl. Könyvészet 189G. — Akadémiai Értesítő 
1896. 273. 1. és önéletrajzi adatok. 

Kuncz László, kanonok és pápai kama-
rás, szül. 1827. június 4. Alsó-Besnyőn 
(Fehérmegye); a gymnasiumot Székes-
fejérvárt, a bölcseletet Győrött végezte. 
1844-ben a székesfej érvári papnövendé-
kek közé vétetett fel, hol az I. évi theo-
logiát, a többi hármat a pesti papnevelő-
ben hallgatta 1848-ig. 1849. nov. 4—6. 
Esztergomban a kisebb rendek fölvétete 
után Csákvárra küldték káplánnak. 1850. 
márcz. 30. misés pappá szenteltetettt fel. 
1853. szept. 29. Bécsbe a szent Ágoston-
ról nevezett intézetbe küldetett, honnan a 
két vizsgálat letétele után visszahívták a 
székesfej érvári papnevelőbe, hol 1855. 
szept. 12. a növendékek lelki igazgatója 
és a propaedaeutica tanára lett; 1856. 
ápr. 29. a városi kórház egyházi igaz-
gatója; 1857. jún. 27. a dogmatika tanára, 
egyszersmind 1858—66-ig a csőszi ká-
polna administratora, 1859. márcz. 17. 
a püspöki szék egyházi ügyésze, ápr. 28. 
a növendékek második igazgatója, majd 
zsinati vizsgáló, 1860. ápr. 23. szentszéki 
ülnök, 1862. aug. 25-től decz. 8-ig a 
budakeszi plébánia administratora s az 

alsó budai kerület alesperese ; 1867. okt. 
3. theologiai tanársága mellett, a pap-
növendékek igazgatója s a szent Vincze 
intézet hitoktatója volt. 1873. jan. 13. 
kanonokká, a püspöki iroda igazgatójává, 
1875-ben pedig tiszteletbeli pápai kama-
rássá neveztetett ki. Meghalt 1876. júl. 9. 
Székesfej érvárt. — Munkái: 1. Elmélke-
dés szent István első magyar király ér-
demeiről, melyet a sz.-fehérvári főtem-
plomban 1861. aug. 20. mint szent István 
király tiszteletére szentelt nemzeti ünne-
pen tartott. Székes-Fehérvár, 1861. — 2. 
Szent-beszéd új-esztendő ünnepén. U. ott, 
1862. — 3. Egyházi beszéd, melyet a 
székesfehérvári főtemplomban 1873. aug. 
20. mint szent István király tiszteletére 
szentelt nemzeti ünnepen tartott. U. ott. 

Pauer, Joannes, História dioecesis Alba-
Begalensis. Albae-Regiae, 1877. 355. 1. — 
Némethy Lajos, Dicsbeszédek. Bpest, 1881. 
55.- 57. 1. — Catalogus Bibliothecae Joannis 
Card. Simor. Strigonii, 1887. 769. h. — M. 
Sión 1893. 629. 1. 

Kuncze Imre, főjegyző Török-Szent-
Miklóson és országos központi jegyző-
egyleti elnök; az országos jegyzői gyű-
lések alkalmával a jegyzők gyűlésezéseit 
szervezte s jelentékeny fokra emelte ; a 
külső-szolnok vármegyei gazdasági egylet 
titkára volt. — Czikkei a Gazdasági La-
pokban (1869—72. A külső-szolnokmegyei 
gazdasági egylet) ; az Egyesületi Közle-
ményekben (1870—73. A külső-szolnok-
megyei gazdasági egyesület); a Vadász-
és Versenylapban (1871. Lótenyésztési 
díjosztás Heves- és Külső-Szolnokmegyék-
ben, 1872. Lótenyésztési vizsga ésjutalom-
kiosztás); a Községi Közlöny belmunka-
társa. — Munkái: 1. A Külső-Szolnok-
vármegyei gazdasági egylet Evkönyve 
1868-71. évekről. Pest, 1872. — 2. A 
jásznagy-kun-szolnok vármegyei gazdasági 
egylet Évkönyve 1878. évről. U. ott, 1879. 

Jegyzői Almanach 1892-re. Szerk. Hegedűs 
János. Nagy-Becskerek 104., 105. 1. arczk. 
— Kiszlingstein Könyvészete. 

Kuncze Leo Ferdinand, szent Bene-
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dekrendi áldozópap és tanár, szül. 1840. 
május 15. Pozsonyban ; 1858. szept. 8. 
lépett a rendbe ; 1863. május 26. bees-
küdött; érettségit tett Győrött 1861-ben 
és Pannonhalmán végezte a theologiát, 
1865. aug. 2. miséspappá szenteltetett fel. 
1865—69-ig gymnasiumi tanár volt Pápán, 
1869—70. Komáromban ; 1870-ben tanári 
vizsgát tett a természetrajzból, német- és 
magyar nyelvből. 1870—78-ig könyvtár-
nok Pannonhalmán, hol 1870—78-ig a 
100,000 kötetből álló rendi könyvtárt tel-
jesen ujjárendezte, de gyengélkedvén, 
kénytelen volt 1878-ban Tihanyba vissza-
vonulni, hol a kisebb apátsági könyv-
tárt rendezte; a budapesti Ferenczren-
diek és a kis-velenczei grófi könyvtárt is 
ő rendezte. A legszentebb szív Asszonya 
imatársulat magyar osztályának 1876-ban 
igazgatója lett és ezen hivatalát^ 1882-ig 
viselte. 1885-ben Pannonhalmára tért 
vissza, hol 1886. január 24. meghalt. 
— Czikkci, elbeszélései a pápai r. kath. 
gymnasium Értesítőjében (1865—69. A 
pápai algymnasium ifjúsági és házi 
könyvtár, valamint egyéb taneszközök és 
a muzeum állapotának ismertetése); a 
Presburger Zeitung, Monatrosen, Katholik 
és Sendboten ez. helyi és szaklapokban 
(1867—68. 1872—73., 1875. vegyes czik-
kek); a M. Gyorsíróban (1870. Tanácsos-e 
Markovits gyorsírását középtanodáinkban 
előadni ?, 1872. Gondolatok a gyorsirá-
szatról, 1873. A magyar gyorsírás törté-
nete. 1874. Egy lánczszem a gyorsírás tör-
ténetéből, 1878. Gyorsírászati szószabány 
elmélet, vagyis Fenyvessy elméletének 
graphikai szabályozhatósága a felvehető 
szó tengelyek elfogadásával, két czikk) ; a 
M. tudom. Akadémia Értesítőjében (1871. 
Egy XVI. századbeli növénytani névtár); 
az Arch. Értesítőben (1872. Néhány régi 
könyvtábla); a Petzhold, Neuer Anzeiger 
für Bibliographie cz. folyóiratában (1872. 
könyvjegyzékek németül); a Győrmegye 
és városa egyetemes leírásában, szerk. 
Fehér Ipoly (Győr, 1874. A pannonhalmi 

könyvtár, műtárgyai, terménygyűjtemé-
nyei, éremgyűjteménye s képtára); az 
Irodalmi Értesítőben (1875. Bégi magyar 
munkák ajánlólevelei, adalék a könyvészet 
történelméhez, A pannonhalmi sz. Be-
nedek-rend központi könyvtárában őrzött 
régi magyar munkák, Czinár Mór könyv-
tárnoksága); a Komáromban (1875. Az 
állatvilág alak állandósága, A természet 
helyes tanulmányozásának alapjai, Az 
emberiség áldást hozó barátnéja, allegória, 
németből, A halál gyűrűje, elb.); a Je-
lenkorban (1875. Műkezelési elvek a 
könyvtárnokságban, czikksorozat); a pá-
risi Polybiblionban (1876. La presse 
periodique en Hongrie); a kalocsai Tár-
sulati Értesítőben (1877—78. 15 czikk); 
a Pápai Lapokban (1877. A pápai sz. 
Benedek r. algymnasium könyvtárai); a 
Beligióban (1877. Figyelmeztetés a leg-
szentebb szív Aszszonyáról czimzett ima-
egyleti tagokhoz, megjelent a Magyar Ál-
lamban, Magyar Koronában, Kalocsai Ér-
tesítőben és az egri Irodalmi Szemlében 
is); a Magyar Könyv-Szemlében (1878. 
A pannonhalmi sz. Benedek rend könyv-
tárának története és jelen állása) ; a Za-
lai Közlönyben (1879. 9—11. sz. A gyors-
irászat történelme honunkban 1878-ig.). 
— Munkái: 1. A legszentebb szívnél köz-
benjáró Asszonyunkról czimzett imaegy-
let. Győr, 1873. (Chevalier J. franczia és 
Perzaget M. német ismertetései nyomán. 
2. teljesen átdolg. kiadás. U. ott, 1877.). 
— 2. A pannonhegyi szent Benedek r. 
könyvtár duplányai "Győr-Szent-Márton-
ban. U. ott, 1874. — 3. Kurze Andeutun-
gen über die Weihmünzensammlung in 
der Bibliothek des Benedictiner Erzstif-
tes Martinsberg. Ugyanott, 1874. — 4. 
Reperotrium zum Monatschrift Natur und 
Offenbarung I—X. Erster Band. U. ott, 
1875. két rész. — 5. Weihmünzensamm-
lung. 1. Heft. Einleitung. U. ott, 1876. 
— 5. Az issourdi legszentebb szív Asz-
szonyáról czimzett imaegylet felkarolása 
és fejlődése hazánkban. U. ott, 1877. 

15. tv sajtó alá adatott 1899. november 14• 
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(Előbb a M. Államban, M. Koronában 
és Religioban.) — 7. A szent atya püs-
pökké szenteltetésének 50-ik évfordulója 
mint a legszentebb szív asszonyáról czím-
zett imaegyletnek is nagy napja. U. ott, 
1877. — 8. Tonei ffernotation für die Neu-
klaviatur, vorgeschlagen von Leo Kunze. 
U. ott, 1877. — 9. Ájtatosságok a leg-
szentebb szívnél közbenjáró Asszonyunk 
tiszteletére. U. ott, 1878. (2. kiadás.) -
10. Egyházi énekek a legszentebb szívnél 
közbenjáró Miasszonyunk tiszteletére. U. 
ott, 1878. — 11. Társulati imakönyv 
.lézus legszentebb szivénél közbenjáró 
Miasszonyunk tiszteletére. U. ott, 1879. 
(4. kiadás., 6. kiadás : Társulati kézikönyv 
cz. Budapest, 1882 és 1892.) — 12. A 
Jézus legszentebb Szivénél közbenjáró 
Miasszonyunk czímű imatársulat havi 
tudósításai mint első évkönyve. Szent 
Benedek tizennégyszázados jubileumának 
emlékére. Veszprém, 1880. — 13. Syste-
matik der Weihmünzen. Baab, 1885. 1. 
füzet. — Kéziratban: A pannonhalmi 
szent Benedekrend közműveltségre ható 
irodalmi működése 1064—1876., könyvé-
szeti modorban, ívrét 305 lap ; Catalogus 
bibliothecae residentiae o. s. B. Papensis. 
a.) Index locorum, b.) auctorum, c.) re-
rum 1866. 4rét 496 lap; Archi Coenobii 
o. s. B. de s. M. P. religiosorum, quorum 
ab incunabulis (1001) hucusque (1875) 
indutorum superest mentio, series integra 
e fontibus archivi domestici aliisque 
authenticis manuscriptis repetita 1875. 
ívrét; Tabellarische Uebersichten zur 
Vergleichung aller grammatischen Regeln 
der slovakischen Sprache 1862; Slova-
kisch - deutsches Wörterbuch zu Vikto-
rins Schulgrammatik, 8rét 118 lap 1862 ; 
Dcutsch-slovakische und slovakisch-
deutsche Uebungsbeispiele, 1862. 8rét. A 
tanuló ifjúsághoz intézett intelmek 1866.; 
Magyar és német vegyes tartalmú egyházi 
szónoklatok 1872.; A kegyérmekről 1873; 
Szent beszédek a legszentebb szív Asszo-

I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók VII. 

nyáról 1873—74.; Stanke bölcsészeti nap-
tára kiegészítve 1875. 

Szöllössy Károly, A szerzetes rendek. Arad, 
1878. I . 88 . , I I . 107. 1. — Scriptores, O r d . S . 
Benedicti. Vindobonae. 1881. 265. 1 .— Petrik 
Könyvészete. — Horváth ignáez Könyvészete 
1885. LXXIX. 1. — Catalogus Bibliothecae 
Joannis Cardinalis Simor. Strigonii, 1887. 
769. h. — Kiszlingstein Könyvészete. — Hl. 
Könyvészet 1892. — Pallas Nagy Lexikona X I . 
104. 1. — M. Könyv-Szemle 1895. 276. 1. é s 
önéletrajzi adatok. 
Kund Sámuel, ág. ev. esperes-lelkész, 

született 1837. decz. 29. Sopronban, hol 
atyja K.Mihály lisztkereskedő volt; közép-
iskoláit is itt végezte ; 1859. okt. 20. irat-
kozott be a jenai egyetemre ; 1860-ban 
lelkésznek avattatott fel és negyedévig 
Haubner Máté püspök mellett káplán és 
1867. július l-ig a körmendi gyülekezet 
lelkésze volt ; azóta a répczelaki éscsánigi 
gyülekezet lelkésze. 1877-ben a vasi 
közép egyházmegyének esperese lett, az 
1891—93. egyetemes egyházi zsinatnak 
tagja s alkotmányügyi bizottságának elő-
adója volt. Azóta tagja az egyetemes 
egyház alkotmány- és jogügyi bizottságá-
nak és a lelkészvizsgáló egyetemes bizott-
ságdunántúli osztályának ; tagja a dunán-
túli evang. egyházkerület főiskolai bizott-
ságának, pénzügyi s gyámolói igazgató-
ságának. — Czikkei a Prot. Egyh. és 
Isk. Lapban (1871. Az ág. h. evang. zsinat 
számára külön bizottságok által elkészí-
tett munkálatok tárgysorozatáról, 1876. 
A Pozsonyban felállíttat ni szándékolt ág. 
ev. akadémiára vonatkozó javaslat pénz-
ügyi tekintetben, 1877. Esperesi székfog-
laló beszéd a vasi közép egyházmegyében 
márcz. 15., 1881. Az egyházi illetmények 
sérelmes ügyében, .1889. A Budolíinum, 
Középvasi álnévvel); az Egyházi Beform-
ban (1871. Több világosságot, egyházi 
beszéd papi gyónáskor, 1872. Mi legyen 
annak a jele, hogy Krisztus neked is 
született ?, egyházi beszéd karácsonra, 
1873. Az egészséges reformmozgalom 
kívánatos előfeltételei, egyházi beszéd.); 
a Prot. Papban (1881—99. egyházi beszé-

16 
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dek és czikkek); a Néptanítók Lapjában 
(1874. A méter-mérték behozatalának köz-
vetlen befolyása a számtan tanítására 
népiskoláinkban és köny vism.); az Evang. 
Egyház és Iskolában (1885. A soproni 
dypéni alapítvány, 1889. Az államsegély-
ről, Középiskolai államsegély, 1890. Ál-
talános határozatok az egyh. alkotmány-
ról sat. 1891—99. több egyházügyi czikk); 
a Margócsy Prot. Egyh. Tárában (VI. 
Újévi beszéd); az Evang. Népiskolában 
(1888—98. tanügyi czikkek); a Predigt 
der Gegenwart-ban (Erfurt, 1878. Leichen-
rede am Sarge des Herrn Samuel Pfeiffer, 
Gebet am Sarge des Generalmajors Frei-
herrn Gedeon Radó von Szentmárton). 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Kund Vilmos, ág. ev. tanító Sopron-
ban. — Munkája : Fibel für den Schreib-
Unterricht. Bpest, 1889. (Posch Lajos- és 
Frühwirth Károlylyal együtt). 

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 . 

Kundek József\ r. kath. segédlelkész a 
zágrábi egyházmegyében ; 1831—33-ban 
volt theologus, 1836. segédlelkész Gore-
ban, 1837. Petriniában, azután nem fordul 
elő neve a Schematismusokban. — Mun-
kái : 1. Selya starinske horvatzke kra-
lyize . . . Zagrab, 1832. (A zágrábi püs-
pöki akadémia ifjúságának folyamodása.) 
— 2. Ode rev. dno Josepho Mihalicz, 
dum die 5. Junii 1832 in prodirectorem 
seminarii cleri junioris solenniter instal-
laretur . . . U. ott. —. 3. Ode honoribus 
Josephi Schott, sacram onomasim reco-
lentis 14. kalendis Április 1832 devote 
oblata. U. ott. — 4. Szlavne Biskupie 
Zagreb. Boguslovcu . . . U. ott, 1832. (A 
zágrábi főegyházmegye.) -— 5. Klio. U. 
ott, 1833. •— 6. Protuletje novo illiti dar 
zahvalnoga szerdca kojege . . . Jozefu 
Harmuztek . . . illiti 19. Schush 1833. U. 
ott. (Szívnek uj tavasza, ford.) — 7. Car-
men heroicum ill. ac rev. dno Josepho 
Kovich . . . dum in episcopum Rosnavien-
sem eligeretur. U. ott. 1833. — 8. Slavo-

glasje Petrinske vile. U. ott, 1836. (Pet-
rinja dicséneke.) 

Schematismus Z a g r a b i e n s i s 1832—1837. — 
Petrik B i b l i o g r . 

Kunewalder Jónás, pesti polgár. — 
Munkája: Moses vallású magyarokhoz. 
Pest, márcz. 22. 1848. (Körlevél, magyar 
és német szöveggel.) 

Kunewalder Zsigmond, orvosdoktor, 
pesti származású ; jelenleg gyakorlóorvos 
Budapesten. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medico-practica sistens observata 
in clinico-medico pro medicisregiae scien-
tiarum universitatis Hungaricae mense 
Januario 1841 collecta. Pestini, 1842. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pesty Alfred, M a -
g y a r o r s z á g O r v o s a i n a k É v k ö n y v e . B u d a -
p e s t , 1899. 153. 1. 

Kunfalvy István, királyi törvényszéki 
biró, K. András és kellemesi Mélczer 
Amália unokája és K. Pál fia, született 
1849. aug. 13. Halmiban (Ugocsam.), hova 
nagyszülei Szepes-Felkáról e század ele-
jén ott öröklött birtokukra költöztek; K. 
tanulmányait a szülői háznál, majd Szat-
márt, Pozsonyban és a pesti egyetemen 
végezte. Az ügyvédi vizsga letétele után 
Budapesten, mint az ügyvédi kamara 
tagja, ügyvédi irodát nyitott. Később a 
birói pályára lépett és jelenleg Nyíregy-
házán királyi törvényszéki biró. — Czik-
kei a Büntető Jog Tárában (XXIV. 1892. 
A segéd-bűncselekmények elmélete, XXV. 
Magán vádló meg nem jelenése folytán 
kapott megszüntető végzés ellen újrafel-
vételnek van-e helye ? Anyagi bűnhalma-
zat nem súlyosító körülmény, Lopott 
dolog csekély értéke enyhítő körülmény 
a visszaesésben elkövetett lépés esetén, 
Erős felindulásban elkövetett emberölés, 
midőn a vádlott nem a bántalmazóját 
ölte meg, XXVI. Ütések minősége és 
mennyisége nem képez súlyosító körül-
ményt, ítélet meg nem semmisíthető a ta-
nácskozás szabálytalansága miatt, XXVII. 
Hamis tanuzás és hamis eskü, XXVIII. 
Ügyészi indítvány hatálya a bűntett és 
a büntetés minőségére, Személyes szabad-



485 Kunharth i—Kunics 486 

ság megsértése, becsületsértés és hivatalos 
hatalommal való visszaélés vétsége bűn-
tettességet képez, Közvetlen idézés és 
vádhatározat. Visszavont magánvád mint 
védelmi adat, Felbujtó és tetten ért cselek-
vésének egysége és többsége, Családi 
körben elkövetett becsületsértés vétségé-
nek büntethetősége, Költségek megfizetése 
mint a vádvisszavonás föltétele, XXIX. 
Magánosok elleni erőszak bűntette és még 
hat czikk, XXX. Bűncselekvények elévü-
lésének megakadályozása sat., XXXI. hat 
czikk, XXXII—XXXVIII. 15 czikk); a 
Jogtudományi Közlönyben (1898. A her-
czegprimás elleni merényletről, két czikk, 
A subsidiarius magánvádról, Bűntett ki-
sérlete és kisérlet bűntette, 1894—1896. 
Revolverjournalistica, Revolvereri miná-
listika sat., 1897—98. Aggkor és testi 
gyengeség sat.). 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Kunharth József\ jogi doktor, ügyvéd, 
szül. 1850. szept. 15. Székesfejérvárt, hol 
szülei szegénysorsú iparosok voltak; a 
gymnasiumot szülővárosában végezte, hol 
a VI. osztályból a zircz cziszterczi rendbe 
lépett; a novitiatusi év elteltével a főgym-
nasium VII. és VIII. osztályát Egerben 
végezte; 1872-ben az érettségi vizsgálat 
letétele után kilépett a papi rendből és 
négy évig mint nevelő működött; ezen 
idő alatt elvégezte jogi tanulmányait, az 
első két évfolyamot a pozsonyi kir. aka-
démián, a III. és IV-et pedig a pesti 
egyetemen. Ekkor joggyakorlatra lépett 
több fővárosi ügyvédi irodában; a jogi, 
doktori és ügyvédi oklevelek megszerzése 
után 1884-ben önálló ügyvédi irodát 
nyitott Budapesten. — Czikket írt a Jogba 
(1887.). — Munkája: A hadkötelesek jo-
gai. Bpest, 1885. (Németül is megjelent 
Ausztria számára. Ugyanott, 1885.) 

h'iszlingstein K ö n y v é s z e t e é s ö n é l e t r a j z i 
a d a t o k . 

Kunhegyi Kamill, városi tanácsos 
volt 1857—60-ban Szegeden, hova Pest-
ről ment és 1860-ban ismét ide tért vissza, 

hol különbféle hivatalokat viselt, 1867-től 
városi alkapitány is volt Budán és ugyanitt 
halt meg. — Munkája: Az új iparrend-
tartás. Kiadatott 1859. deczember 20. 
Népszerű magyatázattal, útmutatásokkal 
ellátta . . . Szeged, 1860. 

Petrik K ö n y v é s z e t e é s K o v á c s J á n o s p ia-
r i s t a t a n á r s z i v e s k ö z l é s e . 

Kunics Ferencz, bölcseleti és theologiai 
doktor, a Jézus-társaság szerzetes papja, 
született 1697. aug. 8. Német-Cziklinben 
(Vasm.) nemes szülőktől; 17 éves korá-
ban lépett a rendbe; a bölcseletet Bécs-
ben, a hittudományt Gráczban hallgatta 
s mind a két tudományból doktori ok-
levelet nyeri. Tanár volt Kolozsvárt 1730 
—1731., Nagyszombatban 1733—1737., 
Kassán 1738—41.; ugyanott rector volt 
1741. nov. 23-tól, Budán 1745. márcz. 
14-től, Nagyszombatban 1748. jún. 23-tól, 
Egerben 1751. nov. 11-től, ismét Nagy-
szombatban 1755. febr. 13-tól, Kassán 
1759. júl. 8-tól 1761. máj. 11-ig; 1762-
ben is ott tartózkodott. Mint a rend rec-
tora két házat (Budán és Egerben) emelt 
a tudományoknak. Beutazta Olaszorszá-
got és Rómában jelen volt Centurionus 
Alajos szerzetfőnök megválasztásánál. 
Nyugalomba lépvén, könyvtárnoki hiva-
talt viselt Sopronban, hol 1763. okt. 26. 
meghalt. Eletében buzgó pártfogója s 
ápolója volt a magyar nyelvnek. — Mun-
kái : 1. Compendium historicum de prae-
cipuis quatuor monarchiis. Honoribus.. . 
liberi baronis Caroli Sigrai, dum . . . 
promotore . . . prima aa. 11. & philos. 
laurea insignaretur a neobaccalaureis 
condiscipulis dicatum anno 1732. Tyrna-
viae. — 2. Epistolae rerum sacrae et 
profanae. U. ott, 1732. — 3. Monumen-
tum gratitudinis res gestas virorum, quo-
rum singulari beneíicio stat, aut omatur 
universitas Tyrnaviensis brevi narratione 
exhibens. U. ott, 1733. — 4. Compendium 
historicum de regnis et aliis orbis provin-
ciis. U. ott, 1733. — 5. D. Hieronimi 
Stridoniensis epistolae selectae . . . Casso-

16* 
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viae, 1739. — 6. Regulae juris canonici 
auditoribus oblatae . . . U. ott, 1741. — 7. 
Szedecziás, Keserves játék, melyet magyar 
nyelven szerzett, Kassa, 1753. (Granelli 
Giovanni jezsuita drámájának fordítása. 
Ism. Figyelő XIV. 1883., XIX. 1885. és 
Egyetemes Philol. Közlöny 1891. 1042. 1. 
Előadatott Egerben, midőn K. ottan rec-
tor volt; eredeti kézirata a budapesti 
egyetemi könyvtárban.) — A Dacia Sicu-
lica nem az ő, hanem Szilacsek Pál 
munkája. (L. Stoeger, Scriptores 356 1.). 
Nevét Kunits és Kunichnak is írták. 

Catalogus Socieiatis Jesu 1730—1764. — 
Horányi, M e m o r i a I I . 447. 1. — Katona, H i s -
tória Critica XXXVIII. 310. 1. — Fasciculi 
Ecclesiastici 1842. I I . 137. , 310. 1. — Stoeger, 
S c r i p t o r e s 198. 1. — Ferenczy é s Danielik, 
Magyar írók I. 291., II. 170. 1. — Pauler 
Tivadar, Egyetemünk rectorai és cancellár-

j a i . P e s t , 1856. 16. 1. — Toldy Ferencz, M . 
Költészet története 318., 319. 1. — Archiv 
des Vereins für siebenbürgische Landes-
kunde. Hermannstadt, 1873. XI. 205. 1. — 
i f j . Szinnyei József, I r o d a l m u n k t ö r t é n e t e 
1711—1772. Bpest, 1876. 112. 1.— Petrik Bib-
liogr. — De Backer-Sommervogel, Bibliothé-
que-Bibliogr. IV. 1276. h. 

Kunits Mihály, nyug. főelemi iskolai 
igazgató, szül. 1765. szept. 25. Baánban 
(Trencsénm.), hol a kegyesrendiek gymna-
siumában végezte tanulmányait ; innét a 
szempczi (Pozsonym.) katonai nevelőin-
tézetben képezte magát és ugyanott a 
német nyelv és irálytan rendes tanára 
lett; egyszersmind a mezei gazdászatot 
is mint rendkívüli tantárgyat adta elő. 
Kitűnő érdemeiért Mária Terézia királynő 
dísz-éremmel tüntette ki. Miután a szempczi 
intézetet megszüntették, K. Nyitrára ment 
és a II. József császár által éleibe lép-
tetett telekfelmérés és adókivetés mun-
kálatainál alkalmaztatott; később a nyitrai, 
barsi, trencséni és pozsonyi igazgató-fő-
mérnök mellett kezelő hivatalnok volt. 
Ezután a privigyei piarista gymnasium-
ban világi tanár lett. 1790-ben Bruckba 
helyeztetett át a kerületi mintaiskola igaz-
gató-tanárának; ezen elhanyagolt intéze-
tet rendbe hozta s az 1794. iskolai év 

végén, ugyanezen czélból a kormányzó-
ság a geisdorfí (Grácz mellett) külvárosi 
iskolát bízta reá. Itt is kitüntette magát 
és dicséretben részesült, mire a Mur kül-
városi iskolát vette át, hol teendőit be-
végezvén, megrongált egészsége miatt 
nyugalomba vonult és hazájába vissza-
tért ; most az irodalomnak és tudományos 
kutatásoknak szentelte idejét; e végből 
sokat utazott az országban és idejének 
nagy részét Székesfejérvárt vagy Pesten 
töltötte. 1819. júl. 10. Kazinczyt is meg-
látogatta Széphalmon. Utolsó éveiben 
Horvátországban élt, Tagja volt a bajor 
frauendoríi és a berlini kertész-tár saság-
nak ; tiszteletbeli tagja a gráczi s va-
rasdi zene-egyletnek. Meghalt 1835. ápr. 
9. Károly városban. — Munkái : 1. Ver-
such sokratischer Gespräche über die 
Erzählungen in dem zweiten Theile des 
Lesebuches für Landschulen der k. k. 
Staaten. Grätz, 1795. (Az osztrák kormány 
cseh nyelvre is lefordíttatta s a szerző 
dicsérő levelet kapott.) — 2. Erklärungen 
und Gespräche über das Lesebuch : oder 
die Anleitung zur Rechtschaffenheit für 
Schüler der deutschen Schulen in den 
Städten und Märkten der k. k. deutschen 
Staaten. U. ott, 1796. — 3. Der prak-
tische Privatgeschäftsmann, welcher alle 
im bürgerlichen Leben vorkommende 
schriftliche Aufsätze zu verfassen lehret. 
Zum nützlichen Gebrauche für Privat-
leute, besonders für dem Bürgerstand ; 
für Künstler, Prof'essionisten, Gewerbs-
und Güterbesitzer, Landleute ; auch für 
Landscbullehrer und für junge Leute aus 
benannten Ständen eingerichtet. U. ott, 
1796. (2. jav. és bőv. kiadás 1801., 4. 
jav. és bőv. kiadás. 1816. U. ott.) — 4. 
350 Sätze lehrreichen Inhaltes zu Vor-
schriften und zum Dictiren. U. ott, 1797. 
(2. kiadás. U. ott, 1800.) — 5. Steyer-
märkischer Schulalmanach auf das Jahr 
1798. für Aufseher, Katecheten und Leh-
rer. I. Jahrgang. Ugyanott, 1798. — 6. 
Moralische Erzählungen, Geschichten, 
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Beispiele und Gespräche zum Behuf für 
Landschullehrer und zur Bildung für 
deutsche Junglinge. U. ott, 1798. — 7. 
Lehrreiche Geschichten und Erzählungen 
zur nützlichen Belehrung und angeneh-
men Unterhaltung für die deutsche Jugend, 
theils zusammengetragen, theils verfasst 
und zum Prüfungsgeschenk für die liebe 
Jugend gewidmet. U. ott., 1798. (2. kiad. 
1800., B. kiad. 1803. Ugyanott.) — 8. 
Kunitschens Vermischte Schriften und 
Aufsätze, meistens pädagogischen Inhalts. 
U. ott, 1801. — 9. Christenlehr- und 
Prüfungsgeschenk, enthaltend lehrreiche 
Erzählungen, Geschichten, Anekdoten, 
Sittenlehren, Denksprüche, vortreffliche 
Kindergebethe, Lieder, Kinderbriefe und 
Räthseln. U. ott, 1801. — 10. Dreihun-
dert Sentenzen und Denksprüche nach 
alphabetischer Ordnung. Ein Handbüchlein 
zum bequemen Gebrauche für Schul-
und Hauslehrer von einem Schulmanne. 
Ugyanott, 1801. — 11. Allerneuestes 
sehr ziveckmässiges Prüfungsgeschenk für 
Normalschüler der k. k. Staaten. Von 
Schulmännern und Freunden des Schul-
wesens zusammengetragen. U. ott. 1801. 
—12.Lehrreiche Aufsätze und moralische 
Erzählungen zur angenehmen Unterhal-
tung für die Jugend beiderlei Geschlechts. 
U. ott, 1802. — 13. Grammatisch und 
orthographisches Wörterbuch der Homo-
nyme der deutschen Sprache. Ein Hand-
buch für Kanzelleien und Schulen nach 
Adelungs Grundsätzen. U. ott, 1803. Két 
kötet. — 14. Angenehme Unterhaltungen 
zur Belehrung für die Jugend und Er-
wachsene. Von einem Kinderfreunde. 
I". ott, 1804. — 15. Biographien merk-
würdiger Männer der oesterr. Monar-
chie. U. ott, 1805. Három kötet. (Ism. 
Annalen, Wien, 1805. III.) — 16. Prak-
tische Briefe für deutsche Schüler und 
Lehrer. U. ott, 1807. — 17. Biographie 
des Herrn Leopold Gottlieb Diwald. U. 
ott, 1808. — 18. Biographie des Freiherrn 
Franz v. Wulfen. U. ott, 1810. — 19. 

Bemerkungen über die von Wilhelm 
Schwab zu Pesth neu erfundene Ab-
sonderungs-Maschine für die Weinlese. 
Pesth, 1817. (Magyarul Dulházy Mihály 
által ford, a Felsőmagyarországi Mi-
nerva 1827. 17. füzetében.) — 20. Sr. 
bischöfl. Gnaden dem . . . Herrn Emerich 
Carl von Raffay, der Bosnier oder Dia-
kovarer und Syrmier canonisch unirtem 
Diöcesan Bischöfe zum Denkmahl öffent-
licher Verehrung gewidmet. Essek, 1823. 
(Költemény.) — 21. Topographische Be-
schreibung des Königreichs Ungarn und 
seiner einverleibten Provinzen. In Bezug 
auf die Landes- und Volkskultur, Oeco-
nomie, Industrie, Künste,Handlung,Manu-
facturen und Gewerbe. Durch eigene 
Forschungen undpractische Untersuchun-
gen auf Reisen bearbeitet, und mit Rück-
blicken auf die Vorzeit nach dem gegen-
wärtigen Zustande dargestellt. I. Band. 
Pesth, 1824. (Mezőhegyes topographiai 
térképével. Ism. Tudom. Gyűjt. XII. 100. 
lap.) — 22. Rede bei Gelegenheit der 
höchst erfreulichen Nachricht von der 
am 31. März 1814. erfolgten Einnahme 
der Hauptstadt Paris durch die siegreichen 
Heere der hohen verbündeten Monarchen. 
Zum zweiten Male aufgelegt. Varasdin, 
1826. — 23. Empfindungen am 24. Jänner 
1826., dem fünfzigsten Geburtstage des 
. . . Grafen Johann von Nitzky. Stein-
amanger. (Költ.) — 24. Historisch-topo-
graphische Beschreibung des Mineralbades 
Topusko im Königreiche Croatien, seiner 
Eigenschaften und Wirkungen nebst einem 
kurzen Anhange von dem Sauerbrunnen 
Lassina in eben diesem Königreiche. Mit 
Situationsplan. Karlstadt, 1827. — 25. 
Historisch-topographische Beschreibung 
des Varasdin-Töplitzer Schtvefelbades im 
Königreiche Croatien. Ein nicht unwich-
tiger Beitrag zur Balneographie überhaupt, 
und insbesondere für die Königreiche 
Ungarn, Croatien, Slavonien und Dalma-
tien, wie auch für die angrenzenden 
Provinzen und entfernten Länder. Varas-
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din, 1828. — 26. Gefühle der Ehrfurcht, 
Verehrung und frommen Wünsche zum 
Neujahre 1830., . . . der Frau Gräfin 
Justine Csáki von Keresztszegh und Ado-
rian, verehligten Skerlecz von Lomnicza. 
U. ott. (Költ.) — 27. Opfer der Ehrfurcht 
und inbrünstiger Wünsche zum Neujahr 
1830.. . . dem Herrn Alexander Alagovich, 
Agramer Diöcesan-Bischofe . . . U. ott, 
(Költ.) — 28. Der lieblichen Schwester 
der Grazien, Ihrer hochgeb. Frau Josephine 
geb. Gräfin Csáky von Keresztszegh und 
Adorian, verwittweten Gräfin Eszterházy 

. . am Neujahrstage 1830. U. ott. (Költ.) 
— 29. Gefühle und Wünsche am Neujahre 
1830. . . . dem Herrn Gustav Baron Hille-
prand von Brandau . . . U. ott. (Költ.) — 
30. Lobrede bei der feierlicher Inthroni-
sation des Herrn Alagovich, als . . . im 
Jahre des Heils 1829 designirten Diöcesan-
Bischofs des Agramer Kirchen-Sprengels. 
U. ott, 1830. — 31. Zur hohen Feier der 
heiligen Weihe und Inthronisation seiner 
Bischöflichen Gnaden . . . Joseph v. Kuko-
vichauf den Apostolischen Stuhl der cano-
nisch vereinigten Bosner oder Diakovarer 
und Syrmier Diözesen. Im November 
1831. Karlstadt. — 32. Der Sauerbrunnen 
Jamniczaim Kön igreiche Croatien. Agram, 
1831. — 33. Innigste Wünsche und Ge-
fühle der Verehrung am 5. November 
1833, dem erfreulichen Namensfeste . . . 
Herrn Emericus Haraminchich. U. ott. 
(Költ.) — 34. Reflexionem über die Be-
gründung der magyarischen Sprache in 
Ungarn,als Staats-Dikasterial und Gerichts-
wie auch als allgemeine Volkssprache. 
Im Jänner 1833. U. ott. — 35. Dem 
Freunde des Vaterlandes, der Agrikultur 
und Industrie, dem Herrn Emerich Hara-
minchich, zum Namensfeste den 5. Nov. 
1834. Karlstadt, 1834. (Költ.) — 36. Zum 
feierlichen Bisthums Antritte Sr. bischöfl. 
Gnaden des . . . Herrn Gabriel von Smi-
cziklasz. Im Jahre 1834. U. ott.. (Költ.) 
—• 37. Zur feierlichen Inthronisation des 
. . . Herrn Bischofes Emerich Osegovich 

von Barlabaszevecz . . . im August 1834. 
• I T . ott. (Költ.) — E műveken kívül több 
topographiai, statisztikai s gazdászati 
czikke jelent meg a szaklapokban és folyó-
iratokban neve alatt és névtelenül. — 
Nevét Kunitschnak is írta. — Egy levele 
van Bumyhoz 1830-ból (a m. tudom. 
Akadémiában.) 

Oestert. National-Encyclopädie. W i e n , 1835. 
III . 313. 1. — Kayser, Vollständiges Biieher-
Lexicon. Leipzig, 1835. III . 443. 1. — 
nyei K ö n y v é s z e t e . — Kazinczy Ferencz, M a -
gyar Pantheon. Bpest, 1884. 388. 1. (Nem-
zeti Könyvtár XXXVI.) — Petrik Bibliogr. 

Kunits Zsigmond, apát-kanonok; 1752-
ben a bécsi Pázmány-intézet növendéke 
volt; 1755-től a theologiát Rómában vé-
gezte. 1758—73-ig plébános volt Misérden. 
1773. augusztus 15. pozsonyi kanonok, 
1778-ban pozsony-városi plébános, 1783. 
szept. 9. esztergomi kanonok, majd szent 
Egyedről nevezett sümegi cz. apát lett. 
Meghalt 1785. máj. 7. Esztergomban. — 
Kézirati munkája: Tractatus de Deo 
uno trino, Incarnatione, Actibus humanis, 
jure, justiţia. Romae, 1757. 4rét két kö-
tet (az esztergom-főegyházm egyei könyv-
tárban). — Nevét Kunicsnak is írta. 

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. 
Nagyszombat. 1893. 279. 1. 
Kunisch Ádám, ág. ev. iskola-igazgató, 

késmárki (Szepesm.) származású ; szülő-
városában tanult; 1589. júl. 22. a vitten-
bergai egyetemre iratkozott be ; 1591-ben 
a görliczi egyetem hallgatója volt. Ha-
zájába visszatérve conrector volt Kassán 
(1590 — 99), majd rector lett Késmárkon. 
— Üdvözlő versei vannak a Carmina 
gratulatoria . . . Jacobi Monavii . . . Gor-
licii, 1591. és Gratulationes pietate . . . 
Witebergae, 1596. cz. munkákban. 
Nevét Kunischiusnak írta. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 89. 
1. — Franki, A hazai és külföldi iskolázás. 
Bpest, 1873. 191. 1. 
Kunizer Mózes rabbi, szül. 1774-ben 

O-Budán szegény családból; tíz éves ko-
rában Boskowitz Wolf rabbi iskoláját 
látogatta; 1788-ban két forinttal utazott 
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a talmudi tanulmányok végett Landau 
Isechiel rabbi collegiumába Prágába, hol 
a híres Jeitteles segítette tanulásában, 
1792-ig maradt Prágában és már ekkor 
kísérletet tett a zsidó költészetben. Innét 
a boroszlói főiskolába ment, hol Mai-
monidesnek More cz. nagy munkáját 
tette tanulmánya tárgyává. 1796-ban 
Kohn Salamon rabbi meghívta szülő-
városába és fölvette maga mellé segéd-
nek ; időközben tudományos munkáin 
és a zsidó vallás reformálásán munkál-
kodott ; különösen sürgette, hogy az 
orgona az isteni tiszteletnél használatba 
vétessék és a körülmetélés vizsgált or-
vosokra bizassék. Ezen működésében 
hathatós segítségére volt elvtársa Chorin 
Áron. 1828-ban a pesti dajan biró, rabbi-
helyettes állása mellett az ó-budai rabbi-
hivatalt is viselte haláláig, mely 1837-
ben következett be. — Munkái: 1. Ha-
moszoth hagdoloth. Boroszló, 1794. (A Tal-
mud homályos helyeinek magyarázata.) 

2. Ha-Ojen. Bécs, 1796. (Penini, 
Bechineth-Olam cz. munkájának szó- és 
tárgyi commentárja, a Mischnah- és Tal-
mudnyelv vizsgálatának magyarázatával.) 

x — 3. Beth-Rabbi. Bécs, 1805. (Jehu-dah-
Naszi-ról drámai költemény 6 felv. élet-
rajzzal.) — 4. Ben Jochai. U. ott, 1815. 
ívrétben. (K. főmunkája a Sohar hiteles-
ségéről.) — 5. Sepher Hamzaref. U. ott, 
1820. Kéi rész. (Jogi vélemény a zsidók 
polgári és szertartási törvényeiről. (A 
II. részt fia K. Salamon adta ki Prágá-
ban 1857-ben.). — Kézirati műve : Ho-
miliák, 3 vaskos kötet sat. — Arczképe, 
kőnyomat Pesten 1860. (a Beth-El III. 
kötetében.) 

Beth-El. Pest, I860. III. arczk. — Wurz-
bach, Biogr. Lexikon XIII. 379. 1. 

K u n n e r Antal; a gyorsírás tanára 
volt a budapesti IV. kerületi főreálisko-
lában 1857. okt. 1-től 1860. ápr. 5. 
történt halálaig. — Czikke a budapesti 
IV. kerületi főreáliskola Értesítőjében 

(1859. Über Schriftsprache und Steno-
graphie.) 

Ney Ferencz, A Budapest főváros IV. ke-
rületi föreáltanoda Tudósitványa és Em-
lékkönyv 1880. 62. 1. 

Kunoss Endre, ügyvéd, költő, K. János 
és Illés Erzsébet szegény földmívelő 
szülők fia, szül. 1811. ápr. 9. Egyházas-
Hetyén (Vasm.); már ifjú korában kiváló 
tehetséget tanúsított a költészet terén ; 
bölcseleti s jogi tanulmányait kitűnő 
sikerrel végezte s joggyakorlatra Hra-
bovszky Sámuel vasmegyei tiszti al-
tigyészhez ment. Letette az ügyvédi 
vizsgát, mire hosszabb utazást tett Né-
metországban; ez alkalommal ismerkedett 
meg Vajda Péterrel, kinek a természetért 
rajongó lelke reá nagy hatással volt. 
Pesten telepedett meg, hol Ney Ferencz-
czel, Stancsicscsal és Kovacsóczy Mi-
hálylyal a legbensőbb barátságban élt. írói 
pályáját 1836-ban a Jelenkornál kezdte 
meg, 1837. októberig e lapnak segéd-
szerkesztője s szorgalmas munkatársa 
volt ; majd a Világ tárczairója lett. Be-
teges volt és rossz anyagi viszonyok közt 
élt. Nevelősködött Zichy Ödön gróf 
Edmund és Ágoston fiai mellett Szent-
Mihályon (Veszprémmegyében), majd a 
Batthyány gróf családjánál. Ezalatt sok 
verset írt a lapokba, melyek az Athenaeum 
korának jelesebb ifjúkori lyrikusai közé 
emelték; legismeretesebbek: Képeddel 
alszom e l . . . és Kitárom reszkető karom 
. . . kezdetűek ; dalainak forrása Horváth 
Nina iránt érzett szerelme volt, kivel 
Szent-Mihályon tartózkodása alatt ismer-
kedett meg és különösen Pozsonyban 
időzése alatt, hol 1843. május 14-től 
mint a távollevő Batthyány Zsigmond és 
Zichy György grófok képviselője volt 
jelen, sűrűn levelezett. 1842-ben Zichy 
Domokos gróf veszprémi püspök rácz-
almási birtokának 14ed részét ajándé-
kozta neki. Vas- és Fehérmegyék tábla-
bírája s 1836-ban kir. táblai hites jegyző 
volt. E mellett még mindig tanított a 
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Batthyány háznál. Pozsonyban tartóz-
kodása alatt a Hírnök segédszerkesztője 
s országgyűlési tudósítójaként szerepelt. 
A megfeszített munka végkép aláásta 
egészségét. 1844. máj. 22. roncsolt egész-
sége helyreállítása végett Zichy Ödön 
gróf meghívására Fehérmegyébe Kálóz 
helységbe utazott, hol jún. 22. meghalt 
sorvadásban. Barátja Ney Ferencz em-
lékezett meg róla az Életképekben (1844. 
II. 328. 1. Emléksorok K. sírjára). Köz-
adakozásból kálozisirján 1846-ban piramis 
alakú emléket állítottak fel, melyet Zichy 
Jenő gróf 1877-ben vasrácscsal keríttetett 
körül. — Költeményei, beszélvei és czikkei 
a Koszorúban (1831—35. költ. és Kora 
házasság, késő bánat cz. elbeszélése, 
Bústavi és Bústavi Zoltán álnévvel); a 
Tudom. Gyűjteményben (1831. VII. A 
villanyról, IX. A vidék vagy tájszavakról, 
XI. A nyelvünkbeni idegen szavakról, 
XII. Nemzeti játékszín honi fölemelke-
désünk segéde, 1832. I. Az ember társa-
ságra született, V. Valami a természeti 
jogból, 1835. VII. A melegről, IX. A 
levegői tüneményekről, XII. A fénylő és 
tüzes levegői tüneményekről, 1836. V. 
Töredékrész a természeti jogból); a Bajza 
Aurorájában (XIV., XV. évf. 1835-36. 
költ.); a Rajzolatokban (1835—37. költ. 
és A halászleány cz. novella, Literatúrai 
világ, 62—83. sz. A tatai hajdukisértet 
cz. rajz, 1838. Emlékbeszéd Karacs Teréz 
hamvai felett); a Természetben (1838. 
Többszöri aratás egy vetés után, Gyü-
mölcsnemesítés) ; a Honművészben (1836. 
1839. költ. és könyvism.); az Emlényben 
(1837., 1839., 1842—43. költ.); a Haj-
nalban (1887—38. költ.); a Részvét 
Gyöngyeiben (1838. költ. és Újévi gondo-
latok 1839-re); a Budapesti Árvizkönyv-
ben (I. 1839. költ.); a Hírnökben (1840. 
63. sz. Literatura és nyilvánosság, 1843. 
77. sz. Irodalom és nemzetiség); a Köz-
leményekben (1841. költ. és A koszorú cz. 
elb.); a Literatúrai Lapokban (1841. kriti-
kák) ; a P. Hírlapban (1841. 10. sz. Csőd 

és nyilvánosság, 28.sz.Kliegl és betűgépei, 
43. sz. .Még egyszer Kliegl és gépei sat.); 
az Életképekben (1843. Karácsony éj, 
1844. I. 410. 1. utolsó költeménye : Egy 
koporsó felett); az Aradi Vészlapokban 
(1844. költ.) —Munkái : 1. Alapvonatok 
a honi nevelés köréből. Jelen időnk 
szelleméhez alkalmazva. Pest, 1833. — 
2. Szófüzér vagyis a tudomány, mű-
vészség, társalkodás és költészet újonnan 
alkotott, fölélesztett vagy idomított sza-
vainak jegyzéke. Az eddigi szótárak he-
lyettesítéséül s pótlékául, hasonértelmű 
magyar- és német-latin kifejezésekkel 
megvilágosítva. U. ott, 1834. (2. jav. és 
750 szóval bőv. kiadás. Német czímmel is. 
Kassa, 1835. 3. bőv. kiadás. U. ott, 1836. í . 
k. Pest, 1843.) — 3. Gyalulat, vagy is 
megmagyarosított jegyzéke azon idegen 
szavaknak, melyek különféle nyelvekből 
kölesönöztetvén, a magyar beszédben és 
Írásban korcsosítva vagy eredetikép hasz-
náltatnak. Pest, 1835. (Ezen német czím-
mel i s : Fremdwörterbuch der unga-
rischen Sprache . . .) — 4. Honi törvény-
tudomány. Első osztály. Polgári magánjog. 
Az 1836. országos végzeménybeli vál-
toztatások szerint írta. U. ott, 1838. — 
5 Dal füzér. Pozsony, 1839. (78 lyrai 
költemény.) — 6. Dajkakönyv. Buda, 
1842. (2. k. Pest, 1843. Orvosi és neve-
lési életszabályok. Ism. Begélő P. Divatlap 
I. 14. sz.) — 7. Kunoss versei. Pest, 1843. 

8. A selymészet kézi könyve vagyis 
népszerű utmutatás a szederfák ültetése, 
ápolása és selyemhernyók tenyésztése 
ügyében. Irta . . . a selymészet tárgyában 
nemes Fejérmegye által kinevezett kül-
döttségnek s a fej érmegyei sjederfa-te-
nyésztő társulatnak választmányi tagja. 
U. ott, 1843. — Szerkesztette és kiadta 
a Természet cz. szaklapot a Lombok cz. 
melléklappal 1838. ápr. 3-tól szept. 28-ig, 
hetenként 2-er, összesen 52 szám, táj- és 
növényrajzokkal,nyom. Budán; aBészvét 
Gyöngyei cz. albumot az árviz által károsult 
Pestmegyei adózó nép javára saját költse-
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gén kiadta Budán 1838-ban. — Kéziratban 
a budapesti nemzeti szinbáz könyvtárá-
ban : Istenitélet, eredeti szomorújáték 4 
felv. (először adatott a pesti nemzeti 
szinházban 1839. ápr. 8. Ism. Hon-
művész 30., 31. sz., Rajzolatok 29. sz.) 
Levelei Horvát Istvánhoz, Pest 1835. 
aug. 9. (a m. n. múzeumban); Matics 
Imréhez, Szent-Mihály 1840. őszhó 15. 
(Figyelő I. 1876. 249. 1.) — Kiadta a 
Szerb népdalok és népregék, ford. Székács 
József. Pest, 1836. ; az Országgyűlési 
Lant. írták Á. P. V. Pozsony, 1839. cz. 
munkákat és Glatz imakönyvét magya-
rítva, — K. halála után Gasparich Kiütnél 
voltak kéziratai s hozzá írt 287 levele. 

Rajzolatok 1835. I . 5. , 1836. 19., 67. SZ., 
1839. 27. s z á m . — Philosophiai Palyamunkák. 
P e s t , 1835. I . 138. 1. — Honművész 1S:Í5. 21. 
SZ., 1839. 85. s z . — 1844 : Jeler.kor 52. , Nem-
zeti Újság I . 51., Pesti Hirlap 364., Ilirnök 52., 
88., 89. sz. (Gasparich Kiüt), Életképek II. 
1. sz. Nekr. (Frankenburg Adolf), Mult és 
Jelen 55. s z á m . — Hanák János, A z á l l a t t a n 
története és irodalma Magyarországban. 
P e s t . 1849. 155. 1. — Ferencty é s Danielik, M. 
I ľ ó k I . 291. 1. — Toldy Ferencz, A m a g y a r 
n e m z e t i i r o d a l o m t ö r t é n e t e , — Pesty Frigyes, 
A világtörténelem napjai. Pest, 1S70. I. 389., 
670. 1. — Egyetemes M. Encyclopaedia X . 212. 
1. — Hazánk és a Külföld 1872. 9. SZ. ( K i s -
faludy S. levele K.-hoz 1838.) — Vutkovich 
Sándor, Magyar í rók Albuma. Pozsony, 1873. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Székesfejérvár 
1877. 88. s z . — I.auka Gusztáv, M ú l t r ó l a j e -
l e n n e k . B p e s t , 1879. 59. 1. — Pesti Hirlap 
1885. 204. sz. (Balogh Gyula), 212. sz. (Bo-
r o s s M i h á l y ) . — Petrik B i b l i o g r . — Pallas 
Nagy Lexikona X I . 107. 1. ( N é g y e s y L á s z l ó ) . 
— Ferenczi Zoltán, ľ e t ô f i é l e t r a j z a . B u d a p e s t , 
1896. I I . 167. 1. — Vasvármegye. B p e s t , 1898. 
336. 1. ( M a g y a r o r s z á g v á r m e g y é i é s v á r o s a i , 
s z e r k . S z i k l a y J á n o s é s B o r o v s z k y S a m u . ) 

Kunos Gyula, kereskedelmi akadémiai 
tanár, szül. 1865. febr. 12. Velikán 
(Horvátország); nyolez gymnasiumi osz-
tályt és polgáriskolai tanárképzőt végzett; 
tanári képesítést nyert a polgári iskolákra 
a mennyiségtan- és természettanból és 
kereskedelmi iskolákra a kereskedelmi s 
politikai számtanból; van gyorsírásra és 
tornára is oklevele; 1890 óta tanítja a 

székesfejérvári kereskedelmi akadémián 
a kereskedelmi s politikai számtant. — 
Munkái: 1. Andric Sándor, A montenegrói 
fejedelemség története a legrégibb időtől 
fogva az 1852. évig. Nagy-Becskerek, 
1890. (Történelmi-, nép- és földrajzi 
Könyvtár XXIII.) — 2. Nyomtatványok 
az irodai munkálatokhoz felső keresk. 
iskolák használatára. Székesfehérvár, 
1896. (2. jav. kiadás.) 

Schuck Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k é s 
tanáraik. Bpest, 1896. 75., 132., 167. 1. — M. 
Könyvészet 1896. 

Kúnos Ignácz, bölcseleti doktor, a 
keleti kereskedelmi akadémia igazgatója, 
a m. tudom, akadémia levelező tagja, 
szül. 1862. szept. 22. Sámsonban (Hajdúm.), 
honnét szülei még gyermekkorában Deb-
reczenbe költöztek. Atyja Lustig Jakab 
kezdetben vagyonos kereskedő volt, de 
később elszegényedett; anyja a magyar 
nyelven kívül más nyelvet nem értett; 
így a fiú is csak magyar nyelvet hallott 
szülői házában. Középiskolai tanulmányait 
a debreczeni ev. ref. collegiumban vé-
gezte, hol Géresi Kálmán, a magyar 
nyelv tanára, volt fejlődésére nagy hatás-
sal. Már mint II. osztályú gymnasista 
tanulta P. Nagy Sándortól a franczia 
nyelvet és e mellett az angol nyelvet is 
elsajátította. Munkácsi Bernát buzdítására 
lett magyar nyelvész és 1879-ben a bu-
dapesti egyetemen bölcselethallgatónak 
iratkozott be ; Munkácsival egyetemben 
tette meg első fáradságos útját, job-
bára gyalogszerrel, a moldvai csángók 
közt, hol nyelvjárási tanulmányokat tet-
tek. Négy évig szorgalmasan hallgatta 
Simonyi, Vámbéry és Budenz előadá-
sait. 1881-ben Lustig családi nevét Kú-
nosra változtatta. 1882-ben tette le a 
tanári s bölcseletdoktori vizsgákat. Az 
ugor nyelvek tüzetes tanulmánya után 
a török-tatár nyelvekhez fordult. Első 
feladatául az anyaggyűjtést tűzte ki és 
törökországi tanulmányútra határozta el 
magát, melyet lc85 tavaszán meg is kez-
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dett a magyar tudományos akadémia s 
kezdetben a pesti zsidó nagy hitközség 
támogatása mellett. Konstantinápolyban 
a magyar eredetű Ömer effendi segít-
ségével hejutott a török kolostorba és 
•családi körökbe, hol öt évig mint Kádir 
effendi szerepelt. Mióta a magyar tudom, 
akadémiának első dolgozatait és gyűjte-
ményeit megküldé, ezóta annak évi se-
gélyében részesült. Nyaranta nagyobb 
utazásokat tett a távolabbi Keletre, így 
mindjárt az első évben Egyiptomba és 
Szíriába; onnét visszajövet Görögor-
szágba. A rákövetkező évben Szmirnába 
utazott, onnan egy szárazföldi utat tett 
meg Brusszáig; ugyanekkor Thessaliába 
is elrándult és néhány hetet töltött 
Szalonikiban és környékén. Háromszor 
tett nagyobb utazást Kis-Azsia belsejébe, 
a legnagyobbat 1890 tavaszán a péter-
vári czászári akadémia megbizásából. 
Ezután visszatért Budapestre s miután 
az egyetemen a török nyelv és iro-
dalomból magántanári képesítést nyert, 
hozzá látott a még ki nem adott gyűj-
teményének feldolgozásához. Párisban 
Barbier de Maynard turkologus aján-
latára a Société Asiatic megválasztotta 
tiszteletbeli tagjának. A magyar tudom, 
akadémiától 1889-ben kiküldött Corvina-
bizottságnak (Vámbéry, Fraknói, Abel, 
Thaly mellett) ő is tagja volt és ez 
alkalommal a szultán egy briliánsokká! 
kirakott melltűvel ajándékozta meg; 
ezen kívül a Medsidje-rend kommandőrje 
s az Imtiáznak (a szultán házi rend-
jének) tulajdonosa. 1890-ben a keres-
kedelmi akadémia keleti tanfolyamában 
a törők nyelv tanára, 1899-ben pedig 
az újonnan szervezett keleti kereskedelmi 
akadémia igazgatója lett. Keleti kéziratok 
tanulmányozása végett Németországot, 
Hollandiát, Francziaországot, Belgiumot, 
.Svéd-Norvégországot és Angolországot 
is meglátogatta. 1893. máj. 12. a m. 
tudom, akadémia megválasztotta levelező 
tagjának. 1899-ben a Deutsche Morgen-

ländische Gesellschaft is tagjai közé vá-
ldsztotta. — Czikkei a M. Nyelvőrben 
(1880—1881. A debreczeni nyelvjárás, 
Erdélyi kisebb nyelvjárások, A fel ige-
kötő használatáról, 1882. A le igekötő 
használata, Szerelmi népdalok, A igék 
ikes ragozása a debreczeni nyelvjárás-
ban, Müller Miksa és a népnyelv, 
Népetymologiai adatok ügyében, Kaján, 
A mássalhangzók dissimilatiója a ma-
gyarban, Lésen, cékáz, 1883. Népety-
mologia a természet országaiban, A ma-
gyar nyelv liquidáiról, 1884—1885. A 
helynevekben levő népetymologiáról, 
Nyelvészeti kutatások eredményei, 1892. 
Szómagyarázatok, 1893. Török-magyar 
szóegyezések : Galiba, Eben gubát cserél, 
Szemény, szemény, Burjunti, 1896. Per-
gament körte és könyvismertetések, 1897. 
Mazur, Peszmet, peszmeg, 1898. Oszmán-
törökjövevényszók); a Tanulmányok az 
egyetemi magyar nyelvtani társaság kö-
réből cz. gyűjteményben (II. Ikerszók, 1. 
1881. Erdélyi kisebb nyelvjárások); a Pesti 
Hírlapban (1881. 31., 35. sz. Két moldvai 
csángó falu, 142. sz. Egy nap a moldvai 
csángók közt, 1889. 274. sz. Jeni-szeráj. 
akadémiai kutatások Stambulban); az 
Egyetemes Philol. Közlönyben (1882. 
könyvism., 1883. Népetymologia a tu-
lajdonnevekben, 1885. könyvism.); a 
Nyelvtudományi Közleményekben (X. 
1883. Magyar leg, Mordvin inksa, XVII. 
Magyar leány, Egy adat a mordvin hang-
tanhoz ; Fordított népetymologiák, XIX. 
Erza-mordvin nyelvmutatvány: A bibliai 
történetből, 1883., XXII. 1892. Kis-ázsiai 
török nyelvemlék, XXIII. 1893. A török 
nők nyelve és költészete, XXVI—XXVIII. 
1896—98. A török nyelv idegen elemei); 
a Vasárnapi Újságban (1884. Budenz 
József, 1889. Magyar emlékek Konstanti-
nápolyban, 1890. Izmidben); a M. Zsidó 
Szemlében (1885. Török zsidó világ, 1890. 
A sztambuli Jeni-szeraj zsidó kéziratai); 
a Budapesti Szemlében (L., LII. 1887. Osz-
mán-török népmesék, könyvism., 1894. 
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Kisázsiai török népregények, Ada-Kále 
népe és nyelve, A kisázsiai vasutak men-
tén, 1899. Naszreddin hodsa tréfái); az 
Ungar. Revueben (1887. Über türkische 
Schattenspiele, Karagös, Eine türkische 
Siegfried-Sage, 1888. Über osmanische 
Volksmärchen, Der Pferdesohn, ein-tür-
kisches Volksmärchen, 1889. Osmanische 
Volksmärchen, 1890. Chansons populaires 
turques, 1892—93. Türkische Volks-
romane in Klein-Asien); a Nemzetben 
(1887. 49. sz. Jóka ördöge a törököknél); 
a M. Salonban (1887. Magyar-török mese-
képek XII. 1889. A padisah könyvtára, 
1890. Ismail Sáh, kis-ázsiai népregény, 
Két török népdal, 1892. Az újabb török 
irodalomról); a Hétben (1891. Leány-
rablás, rajz a kisázsiai népéletből); az 
Ethnographiában (1891.Helva-osztó ünnep 
Ada-Kaleban, Jelentés harmadik ada-kalei 
utamról); az Akadémiai Értesítőben (1892. 
Collectio Szilágyiana, 1893. Ada-Kále népe 
és nyelve, kivonat, Jelentés harmadik 
kis-ázsiai útjáról, 1896. Az oszmán-török 
nyelv idegen elemei, kivonat, A török 
nyelv magyar elemeiről, kivonat, Magyar-
oszmán-nyelvi érintkezések, Naszreddin 
hodsa tréfáiból, kivonat); Am Urquellben 
(1893. Türkische Volksräthsel), a Bosnische 
Postban (1892.6. sz. Türkische Gedanken-
liederaus Ada-Kaleh, ugyanez az Ethnolog. 
Mittheilungenben); a Hunfalvy-Album-
ban (1892. Köroglu eposzából); a Pester 
Lloydban (1892. 163. sz. Türkisches 
Karagös-Theater); az Életben (1892. 
Török realizmus); az Egyenlőségbe is 
irogatott. Irt török irodalmi tárczákat a 
Pesti Naplóba, Magyar Hirlapba, Buda-
pesti Naplóba; a Pallas nagy Lexikonában 
a török nyelv és irodalom czikkeit ő írta. 
A párisi Journal Asiatiqueben több czikke 
van, többek között a Fragments de 
poésie turque populaire, a bécsi Zeit-
schrift für Kunde des Morgenlandes havi 
folyóiratnak és a német Zeitschrift der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft 
cz. tud. közlönynek is munkatársa. Több 

értekezése jelent meg a Strausz A. szer-
kesztésében megjelent Die Donauländer 
czímű folyóiratban és a német Orienta-
lische Literatur-Zeitungban is (1899.). — 
Munkái: 1. Nyelvőrkalauz. Bpest, 1883. 
(Munkácsi Bernáttal együtt.) — 2. A ki ige-
kötő használata. Adalék a magyar jelentés-
tanhoz. U. ott, 1884. — 3. A bélviszony-
ragok használata a magyarban. U. ott, 
1884. (Értekezések a nyelv- és széptu-
dományok köréből XII. 4. Jutalmazott 
pályamunka. Munkácsi Bernáttal együtt.) 
— 4. Három karagöz-játék. Török szöveg, 
jegyzetekkel és fordítással. U. ott, 1886. 
(Különny. a Nyelvtud. Közlemények XX. 
kötet.) — 5. Oszmán-török népköltési 
gyűjtemény. U. ott, 1887—89. Két kötet. 
(I. Oszmán-töröknépmesék. Szóbeli közlés 
után gyűjtötte. II. Oszmán-török népmesék 
és népdalok. Szóbeli közlés után gyűjtötte 
és fordította. Ism. Egyet. Philol. Közlöny.) 
— 6. Orta-Ojunu. Török népszinjáték 
Büjüdsü ojunu (a varázsló). Fordítással 
és jegyzetekkel ellátta. U. ott, 1889. 
(Francziául U. ott. 1889.) — 7. Török 
népmesék. Eredetijét gyűjtötte és magyarra 
fordította. Vámbéry Ármin előszavával. 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. U. ott, 1889. 
— 8. Anatóliai képek. U. ott, 1891. 
(Szépirodalmi Könyvtár VIII. Ism. Bud. 
Szemle LXVI.); — 9. Kisázsiai török 
nyelvjárások. I. Brussza és Ájdin vidéke. 
U. ott, 1892. — 10. Kisázsiai török 
népregények. U. ott, 1892. (Különny. a 
Budapesti Szemléből.) — 11. Köroglu. 
Ázsia rablóhősének regénye. U. ott, 1893. 
— 12. Turkish fairy tales and folk tales 
Collected by I. Kunos, translated from 
the hungarian version by R. Nisbet Bain, 
illustrated by CeliaLevetus. London, 1896. 
(Ism. Bud. Szemle XC.) — 13. Kisázsia 
török dialektusairól. Székfoglaló értekezés. 
U. ott, 1896. (Értekezések a nyelv- és 
széptudom, köréből XVI. 9. Ism. Revue 
Critique.) — 14. Mundarten der Osmanen. 
Gesammelt und übersetzt. St. Petersburg, 
1899. (Proben der Volkslitteratur der 
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türkischen Stämme. Herausgegeben von 
Dr. W. RacUoff. VIII.) — 15. Naszreddin 
hodsa tréfái. Török szövegét gyűjtötte, 
fordítással és jegyzetekkel ellátta. 1899. 
(Értekezések a nyelv- és széptud. köré-
ből XVII. 1.) — 16. Naszreddin hodsa 
tréfái. Török adomák. Elbeszéli K. I. 
1899. Singer és Wolfner könyvkereske-
dése. — 17. Chrestomatliia turcica. Sze-
melvények az ujabb török irodalomból. 
1899. A keleti kereskedelmi akadémia 
kiadása. — Sajtó alatt van egy török 
nyelvkönyve, és a m. t. akadémia meg-
bízásából szerkesztett török szótára. 

M. Könyvészet 1887—89., 1891., 1896. — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Egyenlőség 1891. 
20. sz. — M. irók és művészek. B p e s t , 1894. 
arczk. — Századunk Névváltoztatásai. Bpest, 
1895. 143. 1. — Magyar zsidók a Millenniumon. 
Bpest. 1896. 58., 147. 1. arczk. — Pallas Nagy 
Lexikona XI . 106. 1. — Schack Béla, K e r e s -
kedelmi iskoláink és tanáraik. Bpest, 1896. 
30. , i l l . 1. — Bricht Lipót, A b u d a p e s t i k e -
reskedelmi akadémia története. Bpest, 1896. 
107. 1. 

Kunsági. L. Illésy György. 
Kunsch József (késmárki), ügyvéd 

Pesten, szikszói (Abaujm.) származású. 
-— Kiadta a Szikszói Enyhlapok cz. 
albumot (Pest, 1853.), melyet Császár 
Ferencz szerkesztett, a tűzvész által vég-
inségre jutott szikszóiak fölsegélésére. 
Ezen munkába írt K. Előszót, czikke : 
Szikszó évlapjai s beszélye : A kunleány; 
ezeken kívül a Budapesti Viszhangban 
(1852) felhívása: A magyar írókhoz és 
a Hölgyfutárban (1853. 24. sz. A Szikszói 
Enyhlapok ügyében.) 

Petrik B ib l iogr . I . 647. 1. 

Kunsch Lajos (késmárki), ügyvéd, tábla-
biró, született 1810. nov. 11. Szikszón 
(Abaujm.); 1846-ban a pozsonyi első 
birósági'i váltótörvényszék iktatója, később 
ugyanott ügyvédkedett; utolsó éveit szülő-
városában töltötte nyugalomban, hol 1883. 
decz. 24. meghalt végelgyengülésben. — 
Czikkei a pozsonyi Századunkban (1840. 
Tőlem is egy két futó jegyzet az óvásról, 
Még valami az óvásról és különösen a 

fizetésről.) —Munkája: Tudomány, vallás 
és egyház. Szózat jelenkorunk egyházi 
zűrzavarjai felett. Michaelis Károly orvos 
és bölcselettudor után magyarul közli. 
Pozsony, 1870. 

P. Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p -
jai. Pozsony, 1846. 111. 1. — Petrik Köny-
vészete és gyászjelentés. 

Kun-Szabó Sándor. L. Szabó {Kun) 
Sándor. 

Kunszigeti Mihály. L. Kiss Mihály. 
Kunsz t János, takarékpénztári hiva-

talnok és botanikus, szül. 1831. márcz. 
19. Losonczon (Nógrádm.), hol atyja 
kereskedő volt; a gymnasium bevégzése 
után 1853—54-ben a pesti Marmák-féle 
kereskedelmi iskolában tanult, hol Szil-
nicky Mihály tanár kedveltette meg vele 
a botanikát; ezen tudományt, úgy a 
kertészetet is, egész életében nagy szen-
vedélylyel ápolta. Szülővárosát az oroszok 
feldúlván, atyját is korán elvesztette; 
így kenyérkeresetre utalta a sors. 1870 
óta a losonczi takarék- és hitelbank 
pénztárnoka. 1856-ban a bajor gyakorlati 
kertésztársulat megválasztotta rendes tag-
jának. Botanikai kirándulásainak ered-
ménye az a tekintélyes herbarium, mély 
Losoncz flóráját foglalja magában és 
Nógrádmegyét is méltón képviseli. A 
termékkiállításon többször nyert kitün-
tetést, — Beszélye a Hölgyfutárban (1850. 
151. sz. Sylvester!!,) költeményei, külü-
nösen Béranger- és Hugo Viktor-fordí-
tásai a Losoncz és Vidékében, a Gömör-
Kis-Hontban és a Szepesi lapokban je-
lentek meg ; czikkei a M. Sajtóban (1858. 
8. cz. Fethivás a hazai füvészet ügyé-
ben) ; a bajor Vereinigte Frauen-Blätter-
ben (1858. Fragmente über die Blumen-
cultur im Winter); a Kerti Gazdaságban 
(1860. A fűszer és gyógynövényekről, 
1861. Kalászai a német kertirodalomról 
és még 14 czikk): a Kertész Gazdában 
(1870—71.); a Természetben (1873—79-ig 
45 czikk, 1874. Losoncz és vidékének 
pázsitviránya, 1875. L. és v. sásviránya 
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Orchideák, 1877. A gyűszűvirág, L. és 
v. moszatliliomai, 1878. L. és v. liliom-
viránya sat.); a M. »Bazárban (1875—99. 
apró közleményein kívül főleg Levelek 
Solange-hez cz. czikksorozata, melynek 
főczélja, a botanikának meg a kertész-
kedésnek a nőkkel való megkedveltetése, 
általánosan ismeretessé tették nevét); 
a Falusi Gazdában (1875—79., 17 czikke); 
a Földmivelési Érdekeinkben (1877—82. 
t íz); a Kertészeti Füzetekben (1878—79. 
18 czikke van); a Gazdasági Lapokban 
(1878—79) 8 jelent meg; a kolozsvári 
Növénytani Lapokban (1878. Nógrád-
megye viránya); az Igali szerk. Kertnek 
állandó munkatársa. A vidéki lapokban 
is sok czikke s füvészeti levelei jelentek 
meg 1861 óta, különösen a balassa-
gyarmati s rimaszombati lapokban; a 
Gömörben (Füvészeti levelei egy nőhöz); 
a Nógrádban (1871), a Losonczi Lapok-
ban (1873—76.); a Losoncz és Vidékének 
(1880—99.) rendes munkatársa ; e lapba 
írt társadalmi és szakczikkei közül emlí-
tésre méltók : a Vadon virágai. A golgota-
virág, A cziprusok és thujok (1882), a 
Ranunculaceak (1883), melyek külön-
nyomatban is megjelentek. A Gömör-
Kishontban (1881—90) 25 nagyobb czikke 
közül fontosabbak a Teendőink a virágos 
kertben, 12 közlés, és a Gombákról írt 
tanulmánya, mely szintén különnyomat-
ban jelent meg. Irt naptárakba is, így az 
Athenaeum 1879. naptárába. 

Pallas Nagy Lexikona X I . 107. 1. é s F á b r y 
János szives közlése Rimaszombatból. 

Kunszt József, kalocsai érsek, szül. 
1790. jún. 28. Zubrohlaván (Árvamegye); 
a gymnasiumi és bölcseleti tanfolyamot 
Komáromban, Esztergomban, Budán és 
Nagyszombatban végezte ; Esztergonban 
a papnövendékek közé lépett és 1810-
ben Bécsbe a Pázmány-intézetbe külde-
tett a theologia végzésére. 1813-ban pappá 
szenteltetett fel és Drégelypalánkon lett 
segédlelkész. 1814-ben nagybátyja Kova-
lik János triburi választott püspök és 

érseki helyettes (vicarius generalis) őt 
az érseki irodába levéltárnokká, majd 
szentszéki jegyzővé nevezte ki Eszter-
gomba, hol 1820. nov. l-ig működött. 
Ekkor újólag Bécsbe küldetettt a Pázmány-
intézetbe alkormányzónak; 1824. aug. 
6-tól 1825. máj. 10-ig mint helyettes kor-
mányzó vezette az intézetet. 1830. júl. 17. 
a pozsonyi társas káptalannál kanonokká 
neveztetvén, ki. szept. Bécsből Pozsonyba 
költözött. De már 1832. máj. a Pázmány-
intézet kormányzója lett s ismét vissza-
tért Bécsbe. 1833-ban a veszprémvölgyi 
bold. Szűzről cz. apát, 1836. április 20. 
esztergomi kanonok, 1840-ben sasvári 
főesperes, 1844. decz. 21. szent Istvánról 
nevezett prépost lett. 1845-ben Kopácsy 
József érsek őt vicarius generalisi méltó-
ságra emelvén, ápr. 29. elhagyta az inté-
zetet és Esztergomba távozott. Az ő kor-
mánya alatt jött létre a Pázmány-intézet-
ben 1839-ben az önképző magyar irodalmi 
iskola, mely 1848-ig állott fenn. Kopácsy 
érsek halálával (1847. szept. 17.) káp-
talani helynökké választatott. 1848-ban 
phárosi vál. püspökké, 1850. május 30. 
kassai püspökké neveztetett ki. 1852. máj. 
15. kalocsai érsek lett. Kalocsán 1850-
ben ú j nőnevelő intézetet építtetett. A 
kalocsai négy osztályú gymnasiumot fő-
gymnasiummá emelte s 1860-ban az 
épületet ujjá alakította s a vele össze-
kötött convictusra 200,000 frt alapítványt 
tett. A m. tudom, akadémiának ÍO.OOO 
frtot adott. 1863-ban Kalocsán tartományi 
zsinatot tartott. 0 felsége valóságos belső 
titkos tanácsosi méltóságra emelte, 1854. 
április 22. a Lipót császári lovagrend-, 
1863. a Szent Istvánrend nagykeresztjé-
vel diszíté fel és végre a királyi hét-
személyes tábla segédbirájává nevezte 
ki. 1860-ban a m. n. múzeumnak régi 
műkincseket ajándékozott. Meghalt 1866. 
jan. 5. Pesten szélütés következtében. 
Életében egy millió forintot fordított 
jótékony czélokra, végrendeletében pedig 
az általa alapított két intézetet tette 
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úlalános örökösévé ; hagyott még a szent 
István-társulatnak 2000 frtot, a törökor-
szági magyaroknak 500 frtot, a váczi 
siket-néma intézetnek 500 frtot sat. — 
Munkái: 1. W ohlthätigkeit des christ-
lichen Priesterthums für die gesammte 
Menschheit. Eine Rede bei der Primiz-
feier des hochgeb. hochw. Herrn Philipp 
Grafen von Szapáry . . . der Metropolitan-
kirche von Olmütz Domicellar Domherrn 
. . . vorgetragen am 28. July 1816. in der 
Collegiat-Stadtpfarr-Kirche zu St. Martin 
in Pressburg . . . Pressburg. — 2. Kunszt 
József kassai megyés püspök körlevele 
megyéje minden hiveihez. Kassa, 1850. 
— 3. Sermo pastoralis per . . . episcopum 
Cassoviensem occasione canonicae suae 
in sedem episcopalem introductionis die 
VI. octobris MDCCCLI. ad clerum dioe-
cesanum habitus. Strigonii. — 4. Kunszt 
József kalocsai érsek körlevele megyéje 
minden hiveihez székfoglalása után. Ka-
locsa, 1852. — 5. Sermo pastoralis . . . 
occasione canonicae suae in sedem 
archi-episcopalem introductionis die XV. 
Junii anno MDCCCLII. ad clerum dioe-
cesanum habitus. Cassoviae. — Arcz-
képe ; kőnyomat Marastonitól. Pest, 1864. 

Idők Tanúja 1860 80. SZ. — .Vendlik Ágoston, 
IX. Pius római pápa és a magyar főpapok 
. . . életrajzgyűjteménye. Pécs, 1864. 80. 1. 
— Vasarnapi Újság 1865. 10. SZ. a r c z k . — 
Egyetemes 31. Encyclopaedia X. 212. 1. — Sür-
göny 1866. 6. SZ. — /V. Sión 1866. 43. 1. ( L a j -
thay János). — Fasciculi Ecclesiastici 1868. 
— Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y -
házi irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
(Egy pásztori levelet 1867-ből hibásan tu-
lajdonit neki. mely Eonovics József érseké) 
és gyászjelentés. 

Kuntz Dávid, ág. ev. lelkész, szül. 
1801-ben Szepes-Felkán ; gymnasiumi 
tanulmányait a késmárki lyceumban vé-
gezte, honnét Pozsonyba ment a theolo-
giára; itt a természettudományokat és a 
classicus philologiát is szorgalommal ta-
nulta. Letevén a hitjelölti vizsgát, a po-
zsonyi ág. ev. egyházközség segélyezése 
mellett Bécsbe ment, hol a theologián 

kívül Wahnrich tanártól az arab és sans-
crit nyelvben nyert oktatást. Hazatérte 
után 1826-ban a szepes-poprádi lelkész 
és a XIII. városi esperes Fabriczy Endre 
mellé segédlelkészül hivatott meg; főnöke 
halála után 1830-ban ugyanott rendes 
lelkész lett. 1844-ben a késmárki gyüle-
kezet meghívását fogadta el és ott lel-
készkedett 1870. ápr. 26. történt haláláig. 
Az ág. ev. egyetemes főconsistoriumnak 
is tagja volt. •— Munkái; 1. Gesang 
beim Abschiede aus der alten hölzernen 
Kirche im . . . Poprad, am 8. Juni 1835. 
Leutschau, 1835. — 2. Gesänge bei der 
feierlichen Einweihung der neuerbauten 
ev. Kirche in Poprad. den 14. Juni 1835. 
U. ott, 1835. — 3. Die Zipser Gespann-
schaft in Ober-Ungarn. Wien, 1840. Tér-
képpel és 5 színezett kőnyomatú képpel. 
(Oesterreichs Topographie I. 5.). 

Protestáns Képes Naptár 1872- re . P e s t 70. 1. 
— Petrik Bibliogr. — Gyászjelentés és We-
ber Samu szepes-hélai esperes-lelkész szí-
ves közlése. 

Kunvári Fülöp, mérnök Pesten, hol 
1840-ben született; 1858-tól a budai József-
műegyetem hallgatója volt. Kunstädter 
családi nevét 1865-ben változtatta Kun-
várira. — Czikkei a M. Mérnök- és Épí-
tészegylet Közlönyében (1874. Az Amster-
dam-északtengeri csatorna és az amster-
dami part- és vasúti ujabb építkezések, 
öt tábla rajzzal, 1878. Kunstädter töké-
lyesbített hajó-kormánya, egy tábla rajz-
zal.) 

A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói 
1851—1882. Bpest, 1883. 54. 1. — Századunk 
Névváltoztatásai 143. 1. 

Kuny Domokos, a cs. kir. szabadalma-
zott majolika-gyár tulajdonosa Budán. — 
Munkája: Beivillkomnungs-Rede, welche 
bei Gelegenheit, als Se. Eminenz Cardinal 
und Primas Graf Josephus de Batthyány, 
den 1. März 17^5. in der Christina-Vor-
stadt zu Ofen die canonische Visitazion 
vornahm, gehalten worden ist. Ofen. 

Petrik B ib l iog r . 

Kunyhóssy János, ügyvéd ; 186 í—65-
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ben II. éves joghallgató volt a nagyváradi 
akadémián. — Költeményei a Várad cz. 
zsebkönyvben (1864. eredeti és Heine 
Olaf lovagja, szabadon ford); 1887-ben 
az Iparügyek munkatársa volt. 

Bozóky Alajos, A nagyváradi kir. akadé-
mia százados múltja. Bpest, 1889. 223. 1. 

Kunz Keresztély, német szinész és 
sugó. — Munkái: 1. Theater-Almanach 
zum Abschied 1832. Mit dem Yerzeich-
niss der vom 26. Dez. 1831. bis 14. April 
1832. gegebenen Vorstellungen. Tyrnau. 
(Ugyanez 1832., 1834. és 1838-ra. U. ott.) 
— 2. Theater-Almanach für das Jahr 
1834. Den hohen Theater-Gönnern der 
kön. Freistadt Tyrnau . . . gewidmet . . . 
Mit dem Verzeichniss der vom 27. Ok-
tober bis Ende Dezember 1833. gegebe-
nen Vorstellungen. U. ott. — 3. Theater-
Almanach zum neuen Jahre 1838. Den 
hohen Theater-Gönnern der Freistadt 
Tyrnau gewidmet. U. ott, (Petriknél Kuntz 
János név alatt.) — 4. Theater-Journal 
den . . . Gönnern der Kunst zum Abschied 
gewidmet. Raab, 1846. 

Petrik Bib l iogr . 

Kupa Árpád (nagykőrösi), asztalos-
mester, K. Lajos, 1848—49-ben honvéd-
huszár főtiszt és Német Sára fia, szül. 
1859. jan. 11. Túrkevén (Jász-Nagy-Kun-
Szolnokm.). A függetlenségi harcz alatt 
atyja teljesen elvesztvén vagyonát, egy 
földbirtokosnál mint béresgazda alkalmaz-
tatott; K. édes anyjától tanult olvasni. 
Atyja 1869-ben meghalt és ő a négy 
osztályú elemi iskolát elvégezve, 1870. 
jan. 5. asztalosinas lett Debreczenben, 
1874. márczius 20. pedig asztaloslegény. 
Szerette olvasni Eötvös József és Arany 
János munkáit. Mint vándorló Budapestre 
jött és Szabóky Adolf, kegyesrendi tanár 
esténként czellájában oktatta az elemi 
tantárgyakra. Két év múlva elvándorolt 
a fővárosból és csak a 70-es évek végén 
került ismét vissza ; ekkor kezdett verse-
ket, czikkeket irogatni a munkás lapokba. 
Az akkori munkás mozgalmakban erős 

szervező tulajdonsága vezető szerepre 
juttatá, bár magyarságát fölibe helyezte 
minden társadalmi eszmének. Ez időből 
származik ismeretsége Herman Ottóval, 
Eötvös Károlylyal és Tóth Bélával. Ekkor 
szakított előbbi irányával, haza ment 
Túrkevére asztalosmesternek, szegényül 
kezdve mesterségéhez. — Czikket, tárczát 
írt a megyebeli és helyi lapokba; községe 
s a Nagy-Kunság történetéből egyes ré-
szeket ; kisebb elbeszéléseket leginkább a 
Divat Újságnak írt. A budapesti Napló-
ban két regénye jelent meg (1896. Jó 
szerencsét!, 1898. Örök forradalom, 3 
kötet.) — Munkái: 1. Mező-Túr. Ugrón 
Gábor, Ádám Sándor, Tóth Sándor. Bpest, 
1891. — 2. A napszámosok. Regény. U. 
ott, 1895. Két kötet. (Egyetemes Regény-
tár X. 15., 16. Rákosi Jenő mutatta be 
a Budapesti Hirlap febr. 14. számában. 
Ism. Budapesti Szemle, Budapesti Hirlap 
43., 130., Élet 21., 22., 38. sz.). — 3. 
Képzelt királyok. Történeti regény. U. 
ott, 1898. (Egyetemes Regénytár XIII. 9., 
10. Előbb a Budapesti Hirlap 1896. évf. 
Ism. Budapesti Hirlap 95. sz., Vasárnapi 
Újság 21. sz., Egyetértés 120. sz., Nem-
zet 229. sz., Politikai Heti Szemle 18. sz., 
M. Kritika 16. sz.). — Népdalait meg-
zenésítette Dankó Pista és Csathó Elemér. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1891. 55. 1. — 
.V. Könyvészet 1895., 1898. — Budapesti Hirlap 
1899. 230. sz. és önéletrajzi adatok. 

Kupa János, ev. ref. gymnasiumi II. 
tanító Rimaszombatban (Gömörm.). — 
Munkája: Visszatekintés az 1831. gyá-
szos évre. Elmondotta Rimaszombatban 
1832. jan. 1. Kolozsvár, 1837. (Erdélyi 
Prédikátori Tár VIII.). 

Kupai Dénes, ev. ref. lelkész, K. János 
lelkész és Kádár Anna fia, szül. 1843. 
decz. 25. Felső-Vályon (Gömörm.), atyját 
9. éves korában elvesztvén, édes anyja 
nevelte; 1853. szept. a miskolczi gymna-
siumban kezdte középiskolai tanulását; 
1855-ben a német nyelv elsajátítása végett 
az iglói gymnasiumba, 1857-ben pedig a 
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sárospataki főiskolába ment, hol a theo-
logiát is elvégezte. 1866-ban lelkész-képe-
sítő vizsgát tett és Simonyiban (Gömönn.) 
nyert lelkészi állást. 1872. a kis-runyai 
(Gömörm.) egyházközség választotta meg 
lelkészének; 1889-ben szülőföldére köl-
tözött papnak, hol jelenleg is működik. 
— Egyházi dolgozatai jelentek meg a 
Kölesdi Prot. Pap cz. folyóiratban és a 
Czelder Márton Lelkészi Tárában (1872. 
—1880.); a Figyelőben (IV. 1878. Tóth 
Ede jellemrajza). — Munkái: 1. Halotti 
beszédek és imák. Miskolcz, 1888. (Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap). — 2. Egyházi 
beszédek. U. ott, 1889. (Ism. Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 11. sz. Mind a két munka 
Debreczenben nyomatott.) 

M. Könyvészet 1888—89. és Sz. Kiss Károly 
szives közlése (önéletrajzi adatok után). 

Kupár (Cupariu) Rezső, nagyváradi 
görög kath. püspöki titkár, szül. 1866. 
nov. 5. Szatmáron; ugyanott végezte a 
főgymnasiumot 1887-ben és az ottani 
theologiai seminariumnak volt a növen-
déke három évig; majd a szent Bazil-
rendbe lépett Csernekhegyen (Munkács 
mellett); honnét azonban egy év múlva 
kilépett és egy évig nevelő volt Szatmár-
Udvariban; honnét 1892. őszén a mára-
maros-szigeti rumén konviktust fenntartó 
máramarosi kulturegylet alprefectusává 
választotta meg. Itt a jogakadémiának 
volt növendéke. 1891-ben Pável Mihály 
nagyváradi püspök bevette egyházme-
gyéjébe s ösztöndíjjal támogatva Buda-
pestre küldötte, hogy ott a magyar, német, 
rumén irodalmat tanulmányozva, mint 
belényesi gymnasiumi tanárt alkalmaz-
hassa. 1899. jún. 1. visszatért Nagy-
váradra s Pável püspök titkárjává és 
szentszéki jegyzőjévé nevezte ki. Lelkes 
híve a magyar-rumén testvériségnek és a 
mi ennekútjában áll, azt ostorozza sokszor 
kíméletlenül szóban és írásban. — Mint VI. 
gymnasiumi tanuló kezdte hírlapírói pá-
lyáját versekkel és tárczaczikkekkel a 
Szatmárban; mikor theologiai hallgató 

volt, főmunkatársul ment a laphoz ; szor-
galmas munkatársa volt a Szatmár és 
Vidékének és más vidéki lapokban is 
jelentek meg czikkei. A szerzetben munka-
társa volt a Drohobeczky Gyula által 
szerkesztett Keletnek és Mikita Sándor 
Felvidéki Sionának (czikkeiben a görög 
kath. hitélet ébredését sürgette.) 1891-ben 
Máramaros-Szigeten egy ideig a Szabad 
Sajtót szerkesztette ; ezután a Márama-
rosba írt politikai czikkeket. Budapesten 
1891-től a M. Állam munkatársa lett, 
melyben Gedeon és más álnevek alatt 
egyházpolitikai harezot folytatott és az 
uralkodó liberalismust ostorozta. 1898. 
júliustól az Alkotmány szerkesztőségébe 
lépett, hol a néppárt érdekében czikkezett. 
Ruménul is írt mint theologus Lucaciu 
lapjába a Bevista Catolikába, majd a 
Gutinulba egyházpolitikai czikkeket; a 
temesvári Dreptateába is írt. — Czikkei a 
M. Államban (1895. Az unió érdekében 
országos zsinat összehívásáról czikkezett, 
1896. 216. sz. A román nyelv első emlékei-
nek tanúsága, 1897. 51. sz. Kölcsönszavak 
a román nyelvben, 62.. 63. sz. A női méltó-
ság, felolv. a szent Imre-egyletben, 1898. 
122. sz. Egy aposztata térítő, 132. sz. A 
nemzeti tőke egyesítésének eszméje, pálya-
nyertes értekezés, Izrael hazamegy, Afide-
lissima natio sorsa sat.); a Szépirodalmi 
Kertben (1897. könyvism.); a Rudolf-Em-
lék-Albumban (1897. A bazilita regénye); 
a Ilittudom. Folyóiratnak is munkatársa. 
— Szerkesztette a Szatmár cz. hírlapot 
1888. febr. 25-től szept. 29-ig. — Mun-
kája: A hit fegyvere. Bpest, 1897. (Gö-
rög kath. imakönyv.). 

Rudolf-Emlék-Album 1897. arczk. és önélet-
rajzi adatok. 

Kupcsai Jánosné (Molnár Julia), kaposi 
Molnár Viktor hosszúfalusi ág. evang. 
lelkész leánya, Molnár Viktor vallás- és 
közoktatási miniszteri tanácsos testvér-
húga, szül. 1851. decz. 19 Brassóban; 
az ottani német iskolákban ,tanult és 
1871. február 16. férjhez ment Kupcsai 

16. iv sajtv alá adatott 1899. deczember 12. 
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János szobrászhoz, a ki Brassóban tanár 
és az ottani műfaragó-iskola vezetője. — 
Elbeszélései a Székely Nemzet (1886., 
1889., 1891., 1895.) és a Brassó cz. lapok-
ban (1888.) — Munkái: 1. Egy asszony 
küzdelmei. Bpest, 1896. (Előbb a Székely 
Nemzetben. Ism. Politikai Heti Szemle 
10. sz.. Fővárosi Lapok 46. sz., Egyet-
értés 143. sz., Ország-Világ 8. sz.) — 2. 
Van Isten! Begény. U. ott, 1899. Két 
kötet. (Athenaeum Olvasó-Tára. Ismert. 
Budapesti Napló 184., Nemzet 184. sz.). 

Magyar Könyvészet 189Ô. — Budapesti Hirlap 

1898. márczius 2. és Dombi Lajos szives 
közlése. 

Kupetz Lykurg, állami főreáliskolai 
igazgató, K. János ág. ev. lyceumi tanár 
és Szontagh Jusztina fia, szül. 1822. decz. 
1. Lőcsén (Sárosm.); 1830-ban Pelsőczre 
adták szülei a magyar nyelv megtanu-
lása végett; 1831. júl. hazatért és atyját 
a ravatalon találta ; a gymnasium négy 
osztályát Lőcsén, az V. 1836-ban Miskol-
czon, a többit a bölcselettel és theolo-
giával együtt szülővárosában végezte; 
ezután négy évig nevelősködött. 1843. 
aug. 12. papjelölti vizsgát tett és ismét 
nevelőnek ment Puszta-Varsányba Pôd-
ni aniczky Mihály báró gyermekeihez. 
Halléban theologiát hallgatott, megláto-
gatta Jenát és Lipcsét is. 1849. júl. 9. 
meghívták a lőcsei ág. ev. lyceumhoz 
tanárnak; 1850 őszén foglalta el tanári 
székét, hol a gymnasiumban a latin, görög, 
német, magyar nyelvet és földrajzot, a 
lyceumi osztályokban a bölcseletet és 
természetrajzot adta elő. 1854-től az inté-
zet hat osztályú lett (két év múlva 4 
osztályú) és ennek igazgató-tanára lett; 
18ö0-tól tanár az ottani állami gymna-
siumban, mely 1868-ban főreáliskolává 
alakíttatott át és ennél is maradt tanár. 
1873. aug. 14. helyettes-, 1874. februárban 
pedig rendes igazgatóvá neveztetett ki. 
1870—85-ig a paedagogiai társaság elnöke 
volt. Az egyházközség iskola-felügyelője; 
a konvent és iskolaszék tagja is volt. 

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

1887-ben nyugalomba vonult. Meghalt 
1891. jan. 24. Lőcsén. — Czikkei a lőcsei 
állami főreáliskola Értesítőjében (1875. 
Egy a mult századból származó 1733. 
lőcsei ev. gymnasium osztálykönyve, 1879. 
A lőcsei főreáliskola története az első 
évtizedben); a szepesmegyei történeti tár-
sulat Évkönyvében (V. 1889. A nemesek 
iskolái, vagy az úgynevezett mágnási 
iskolák a Szepességen.) 

A lőcsei állami főreáliskola Értesítője 1879 . 

33.. 1888. 59. 1. — Zipser Bote 1891. 5. szám 
(önéletrajz) és gyászjelentés. 
Kupelwieser Lipót, cs. és kir. altábor-

nagy, K. Lipót festő íia, szül. 1829-ben 
Bécsben ; 1848-ban mint hadapród a 8. 
gyalogezredbe lépett, hol 1849-ben had-
nagygyá léptették elő. 1851-ben a mű-
szaki csapatnál főhadnagy lett és részt 
vett az osztrák csapatok vaskapui mun-
kálatainál. 1856. lett kapitány ; ez időtől 
kezdve többször megfordult Magyarorszá-
gon és Erdélyben. 1870. a 63. gyalog-
ezredhez tették át őrnagyi ranggal; 1877. 
alezredes; 1886-ban mint tábornokot a 
dalmácziai hadparancsnoksághoz osztot-
ták be ; itt működött 1889-ig, midőn mint 
a 111. osztályú vaskoronarend lovagja 
nyugalomba vonult. 1892-ben altábor-
nagy lett és azóta Bécsben él. Délmagyar-
országi tartózkodása alatt jött azon esz-
mére, hogy a magyar és török között 
századokon keresztül folyt dunamelléki 
harczokat teszi tanulmánya tárgyává s e 
téren megjelent dolgozatai első helyet bizto-
sítanak neki az e korszak hadtörténetével 
foglalkozó szakírók között. —Munkái : 1. 
Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen 
bis zur Schlacht bei Mohács 1526. Wien, 
1895. (12 térképpel és tervrajzokkal. 2. 
átdolg. kiadás. U. ott, 1899.) — 2. Die 
Kämpfe Oesterreichs mit den Osmanen 
vom Jahre 1526 bis 1537. Wien und Leip-
zig, 1899. (Bécs 1529. ostrom-térképével.) 

Pallas i\'agy Lexikona XI. 110. 1. (Dézsi La-
j o s . ) — Századok 1899 . 171. 1. 

Kuppis Gusztáv, megyei árvaszéki 
jegyző, K. János uradalmi igazgató íia, 

17 
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szül. 1817-ben Nógrádmegyében; jogi 
tanulmányainak bevégzése után a kato-
nai pályára lépett és hadnagy volt 1848-
ban, mikor a honvédek közé lépett mint 
főhadnagy; később őrnagy lett. A sza-
badságharcz után munkatársa lett a Pesti 
Naplónak és a Pester Lloydnak; később 
pedig főmunkatársa volt a pozsonyi West-
ungarischer Grenzbotenak. 1876 óta sza-
kadatlanul működik mint jegyző a po-
zsonymegyei árvaszéknél. — Munkája: 
Biographie des Honvéd-Generals Moritz 
Perczel von Bonyhád. Nach dem Unga-
rischen des E. Vahot und auf Grundlage 
anderweitiger authentischer Daten erwei-
tert. Pest, 1868. 

A m. n. múzeumi könyvtá r példányáról 
és fiának K. Uzornak szives közlése. 

Kuppis János, uradalmi felügyelő s 
igazgató volt a Keglevich János gróf 
puszta-jászteleki (Nógrádm.), kis-tapol-
csányi s aranyos-maróti (Barsm.) ura-
dalmaiban az Olihó pusztán, előbbinek 
édesatyja. — Gazdasági czikkeket írt a 
M. Gazdába (1841—42.) és a bécsi gazda-
sági társaság évkönyveibe. 

U n o k á j á n a k K. Uzornak szives közlése. 

Kuppis József, az állam építészeti hi-
vatal főnöke, K. János dunagőzhaj ótár-
sulati főügynök és Dorffinger Emma fia, 
előbbinek unokája, szül. 1859-ben Vásá-
ros-Naményban (Beregm.); a gymnasium 
alsóbb osztályait, mint magántanuló Duna-
földváron (hol akkor atyja hivatalnok 
volt) végezte ; azután a budai főreálisko-
lában folytatta tanulását. A mérnöki pá-
lyára lépve, 1876—81-ig a budapesti kir. 
József-műegyetemet látogatta s itt pálya-
díjat nyert a Pothenot-féle négy pont 
problémájának számítás útján való meg-
oldásával. Az oklevél elnyerése után a 
kereskedelmi m. kir. minisztérium mér-
nöki karába lépett és itt működött 1890-ig. 
Időközben résztvett az aldunai zuhatagok 
szabályozására, illetőleg sziklarobbantásra 
s eltávolítási módszerekre kiírt pályázat-
ban. Sziklafuró gépe ismertetve van Lauer 

erzedes Zerstörung von Felsen in Flüs-
sen cz. munkájában. A vaskapui munká-
latok megkezdésével otthagyva az állami 
szolgálatot és Orsovára költözött, hogy itt 
az aldunai munkálatoknál részt vegyen. 
Az Al-Dunáról 1893-lan visszatérve, ismét 
állami szolgálatba lépett és azóta Komá-
romban mint az államépítészeti hivatal 
főnöke működik. 1897-ben a komárom-
vármegyei nagy hadgyakorlatok alkalmá-
val tett szolgálatai elismeréseül a katonai 
arany érdemkereszttel tüntettetett ki. — 
Czikkei a napilapokban, a Segítség és a 
Gazdasági Mérnökben jelentek meg. — 
Munkái: 1. A világforgalom. Több ide-
vágó munka nyomán. Budapest, 1889. 
(Csopey Lászlóval együtt. Természettudo-
mányi könyvkiadó vállalat XXXVI.) — 
2. A repülésről. Komárom, 1900. (Sajtó 
alatt. I. A repülésről általánosságban és 
a levegő ellentállásáról, II. A felületek-
nek mozgatásánál, valamint a szárnyak 
mozgatásánál kifejtett munkáról, III. A 
repülőgépek szerkesztéséről.) 

Komáromi lapok 1898. 18. , 1899. 49. SZ. é s 
önéletrajzi adatok. 

Kuppis Leó, nyug. főreáliskolai tanár, 
K. János uradalmi felügyelő fia, szül. 
1822. jan. 7. Puszta-Jászteleken (Nógrád-
megye); gymnasiumi tanulmányait 1831-
ben Váczon kezdette meg; a II. osztályt 
a pesti, a III. és IV. a korponai s az 
V. Vl-at ismét a pesti kegyesrendieknél 
végezte. 1837—39-ben a váczi püspöki 
lyceumban végezte a két évi bölcseleti 
tanfolyamot, mire egy évi mérnöki gyakor-
lat után 1840-ben a pesti egyetemen foly-
tatta a két évi mérnöki tanfolyamot; egy 
évi ismételt mérnöki gyakorlat után 
1844. ápr. mérnöki oklevelet nyert és a 
magyar középponti vaspálya építésénél 
mint segédmérnök nyert alkalmazást. 
1851-től a budai m. kir. építészeti igazgató-
ságnál, később a temesvári igazgatóság-
nál működött. 1854-től mint magán mér-
nök tagosítási munkálatokkal foglalkozott. 
1860. november 10-én a körmöczbányai 
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állami főreáliskolához a mértani rajz he-
lyettes, 1861. október 30-án a kassaihoz 
a mennyiségtan rendes tanárának nevez-
tetett ki. 1865. ápr. 29. nyert tanári ok-
levelet. 1874-ben visszatért a körmöcz-
bányai főreáliskolához, hol 1897. júl. 17. 
meghalt. — Programmértekezése a kör-
möczbányai állami főreáliskola Értesítő-
jében (A többtaguak n-dik hatványa.) 

A körmöczbányai állami főreáliskola Érte-
sítője. — Vasárnapi Újság 1897. 30. s z . ( N e k r . ) 
és gyászjelentés. 
Kuppis TJzor, szőllőgazdászati kezelő, 

szül. 1847-ben Budán, hol atyja Kuppis 
Gnsztáv akkor cs. kir. hadnagy volt. K. 
ugyanott végezte a főgymnasiumot; mint 
könyvkereskedő tíz évig volt a pozsonyi 
dalárda jegyzője és jelenleg szőllőgazdá-
szati kezelő egy soproni szőllő-nagybir-
tokosnál. — Zeneelméleti czikkeket írt 
a zenei szaklapokba. — Munkája: Je-
lentés a pozsonyi dalárda 25 évi mű-
vészeti tevékenységéről. 1857—1882. Po-
zsony, 1882. (Németül. U. ott, 1882.). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1882. és önéletrajzi adatok. 
Kuppis Vilmos, gazdatiszt és megyei 

hivatalnok, Petőfi barátja, K. Libor, Kegle-
vich János gróf kasznárjának fia s K. 
János jószágfelügyelő unokaöcscse, szül. 
1818. márcz. 6. Nagy-Orosziban (Nyitra-
megyében); hat gymnasiumi osztályt 
végzett a kegyesrendieknél Nyitrán 1828 
—1836-ig ; ekkor márcz. 6. a kegyesren-
diek közé lépett, de még azon év jún. 
29. elhagyta a rendet és Esztergomban 
gyógyszerész-gyakornok lett; majd a gaz-
dasági pályára lépett és Sopronban 1839. 
okt. 21. Petőfivel csaknem egy időben 
katonának állott be (a br. Gollner gya-
log-ezredbe). Petőfivel szoros barátságot 
kötött és vonzalmával enyhítette en-
nek betegeskedése alatt érzett elhagya-
tottságát. Midőn Petőfi megvált a kato-
náskodástól, Kuppisnak adta emlékül 
Orlay által csontlemezre festett arczképét 
és hozzá írta két költeményét: K  
Vilmos barátomhoz (1842) és Katona 

barátomhoz (1814). K. kiszolgálta a hat 
évet; azután Keglevich János grófnál ír-
nok lett; később ugyanott a gazdaság-
nál nyert alkalmazást. 1846-ban Pestre 
ment, hol unokatestvére K. Leó, elvezette 
Petőfi lakására ; ekkor K. Pesten maradt 
és Petőfi segélyezte. 1847-ben Weisz 
báróhoz ment kasznárnak Barsmegyébe. 
1848-ban honvéd lett, A szabadságharcz 
után Barsmegyénél szolgált Aranyos-Ma-
róton; később megyei igtató lett Komá-
romban és 1864. okt, halt meg. — 
Petőfivel levelezett és maga ís irogatott 
a lapokba. A család nyilatkozata szerint 
kéziratai, Petőfinek arczképe s több le-
vele, költeménye fiának Sándornak bir-
tokába jutot t ; ennek hollétét azonban a 
rokonok nem tudják. 

Budapesti Hirlap 1889. 226. , 230. , 234. s z . 
(Versényi György.) — Ferenczi Zollán, Petőfi 
életrajza Bpest, 1896. 189. 1. (Neve hibásan 
van Kupisnak írva, mert a család minden 
tagja Kuppisnak írta és í r ja nevét), és K. 
rokonainak szíves közlése. 

Kurcsy János, r. kath. plébános, szül. 
1872. augusztus 20. Fertő-Szent-Miklóson 
(Sopronm.) ; a győri egyházmegyében lett 
p a p ; 1868. okt. 26. fölszenteltetett és 
jelenleg rákosí (Sopronm.) lelkész. — 
Az ÍJj M. Sionban (1876. Negyedes Pál 
és Herman József győr-egyházmegyei 
papok életrajza). 

Zalka-Emlékkönyv. Györ, 1892. 142. 1. — 
Schematismus J a u r i n e n s i s 1890. — M. Sión 
1891. 464. 1. 

Kurimszky János, r. kath. lelkész a 
kassai egyházmegyében, szül. 1864. nov. 
14. Varannón (Zemplénm.); fölszentelte-
tett 1889. jún. 29. ; előbb káplán volt 
Sóvárt és Sirokán ; most plébános Szinye-
Lipóczon (Sárosmegye). — Tárczikkeket 
írt a M. Államba (ezekben irodalmi álla-
potaink tarthatatlanságát fejtegeti s e ferde-
ségek orvoslására gyógyító szereket ajánl; 
így 1892. 29. sz. A kath. szerzők és a 
kath. olvasó-közönség; majd a szabad-
kőművességet mutatja be), és a Sáros-
megyei Közlönybe (az oktatás ügyéről. 

17* 
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társadalmi, egyházi kérdésekről és nem-
zetgazdaságunkról). 

Emlékkönyv. K a s s a , 1893. 240. 1. — Sche-
matismus C a s s o v i e n s i s 1893. 

Kurländer Adolf E., rabbi Bécsben, 
előbb vallástanító volt Kolozsvárt. — 
Munkái: 1. Dibre Igeret. Hebr. Briefe 
und Gedichte. Ofen, 1867. —2. Biographie 
S. L. Rappaports, Oberrabbiner zu Prag. 
Wien, 1878. (8. javított és bővített ki-
adás.) 

Lippe, Ch. /)., Bibliographisches Lexikon. 
Wien, 1881. 260. 1. 

Kurländer Ignácz, meteorologus, szül. 
1846. deczember 25. Balassa-Gyarmaton 
(Nógrádm.); középiskoláit Budapesten, az 
egyetemet Bécsben végezte. 1870-ben 
mint assistens került abudaimeteorologiai 
intézethez, melynek 1875-ben observatora 
lett és 1890 óta a magyar kir. országos 
meteorologiai és földmágnességi intézet 
observatora és aligazgatója. — Irt me-
teorologiai és csillagászati czikkeket; de 
főképen a meteorologiai évkönyvek szer-
kesztésében vett tevékeny részt. Utóbbi 
években földmágnességi felvételeket vég-
zett az ország számos helyén. — Mun-
kái : 1. Az 1874. V. (Borelli-féle) üstökös 
definitiv pályaszámítása. Budapest, 1878. 
(Gruber Lajossal együtt. Értekezések a 
mathem. tud. köréből VI. 3.) — 2. Föld-
mágnességi mérések a magyar korona 
országaiban 1892 —91-ben. A m. tudom, 
akadémia megbízásából. U. ott, 1896. 
Három táblával. (Németül is.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Xagy 
Lexikona XI. 115. 1. (Róna Zsigmond). — ill. 
Könyvészet 1896. 

Kurt Ede, léghajós. — Munkája: Die 
rationelle Luftschiffahrt und ihre Anwen-
dung für Kriegs- und Industriezwecke. 
Populär dargestellt. Schässburg, 1871. 
(Hollán Ernő honvédelmi minisztériumi 
államtitkárnak ajánlva.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Kurtány József. — Gyászverse van 
az Inferiae Piis manibus . . . Stephani 

Tolnai . . . (Kolozsvár) 1690. cz. mun-
kában. 

ill. Könyv-Szemle 1898. 279. 1. 

Kurtis Lörincz, kuruez költő, ki súlyo-
san megsebesülve, 1706. szept. 27. a 
nyerges-ujfalusi sánczokat ostromló Star-
hemberg Guidó gróf cs. maréchal fogsá-
gába kerüli és Komáromba vitetett. Fog-
ságából társaival együtt kicseréltetvén, 
gyógyítás végett Gömörbe szállították és 
Varbócz faluból Novák László társával 
latin verses kérvényt intézett az akkor 
Rozsnyón tartózkodó Rákóczy Ferencz 
fejedelemhez, melyben elpanaszolják, 
hogy az utóbbi ostromkor tíz sebet kap-
tak a fejükön, és distichonnal, mely egy-
szersmind chronostichon, így fejezik be 
kérvényüket: Contra GerManos DeVs 
est proteCtlo nostra. Rákóczy erre decz. 
16-án válaszolt s ellátásuk- és gyógyítá-
sukról gondoskodott. 

Figyelő XV. 18S3. 236. 1. (Thaly Kálmán.) 

Kurtz Gusztáv, orvosdoktor, született 
1832-ben ; a budapesti egyetemen 1859-
ben nyert orvosdoktori oklevelet; jelen-
leg gyakorló orvos Budapesten, a köz-
ponti papnevelő-intézet orvosa, a kir. 
orvosegyesület tagja. — Czikkei a Gyógyá-
szatban (1861. Iíórodai közlés, Dönhoff tr. 
hallásmérője, Sóskasavas bugyvegy, ford, 
és könyvism., 1862—6i. Közlések a ter-
mészettudományi társulat gyűléseiről. 
1869. Megjegyzések). — Szerkesztette a 
M. orvosok és természetvizsgálók 1879. 
aug. 29. szept. 2-ig Budapesten tartott 
XX. nagygyűlésének Munkálatait. (Bpest. 
1880. Gerlóczy Gyulával és Dulácska Gézá-
val együtt.) 

Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi 
statisztikája. Bpest, 1876. 88. 1. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Pesti Alfred, M a g y a r -
ország Orvosainak Évkönyve. Bpest, 1899. 
53. 1. 
Kurtz Sándor, bölcseleti doktor, fő-

gymnasiumi tanár, szül. 1870-ben Szat-
már t ; ugyanott járta iskoláit és 1888-ban 
egyetemi hallgató volt Budapesten, hol 
classicus és magyar philologiai tanulmá-
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nyokat végzett és í 892. jún. 18. bölcse-
letdoktori, majd tanári oklevelet nyert. 
1898 óta tanár Szatmárt. — Czikke a 
szatmári kath. főgymnasium Értesítőjé-
ben (1898. A görög és római irodalmi 
hagyomány hitelessége, különny. is.) — 
Munkája: Analecta ad latinitatis Hun-
garorum dietionarium. De latinitate chro-
nici Dubnicensis. Bpest, 1892. (Doctori 
értekezés.) 

Sarmaságh Géza, A szathmári kir. kath. 
főgymnasium története. Szatmár, 1896. 210., 
225. 1. 

Kurtz Vilmos, Ferencz-rendi szerzetes, 
budapest-ferenczvárosi lelkész és kor-
mánytanácsos, szül. 1829. szept. 25. Pes-
ten ; 1849. okt. 15-én lépett a rendbe ; 
1852. decz. 2. miséspappá szenteltetett 
fel. — Czikkei az István bácsi Naptárá-
ban (1865. Albach József Szaniszló élet-
rajza) ; a Hazánk és a Külföldben (1866. 
Czuczor Gergely gyermekéveiről és fog-
ságáról) ; az Egyházi Lapokban (1867— 
1868. Czuczor Gergely életéből); a M. 
Nyelvőrben (1875. A vigarda történeté-
hez.) — Munkái: 1. Dank Agáp emlé-
kezete. Pest, 1870. (Különny. a Szabad 
Egyházból.) — 2. A budapest-ferenez-
városi római kath. plébánia-templom. 
Bpest, 1879. — 3. Alkalmi beszéd . . . 
néhai Tavaszy Endre Budapest fővárosi 
bizottsági tag emlékköve leleplezésénél a 
Kerepesi-út melletti sírkertben. Ugyanott, 
1883. — 4. Adatok a káposztás-megyeri 
kápolnának keletkezéséről. U. ott, 1886. 
— Nevét Kurcznak is írják. 

Szöllössy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 
1878. I . 168. 1. — M. Könyvészet 1886. — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Schematismus S . 
Mariae ord. minorum S. P. Francisci. Po-
sonii, 1898. 

Kurutz Gergely, a XVIII, században. 
— Munkája : 100 frtos pasquillusa Béllyei 
Péterre, 35 lev. nyomt. (megvolt Tóth 
Ferencz analectái közt.) 

V. Könyv-Szemle 1886. 235. 1. 

Kurucz Gyula, kir. tanfelügyelő, K. 
János iparos és Szabó Mária fia, szül. 

1864. ápr. 26. Szegeden (Csongrádra.), 
hol gymnasiumi tanulmányait, az elemi 
tanítóképzőt Félegyházán és Znióváral-
ján, a paedagogiumot Budapesten vé-
gezte ; 1882-ben elemi, 1886-ban polgári 
iskolai tanítói oklevelet nyert. Még ugyan-
ezen évben a szegedi kir. kath. tanító-
képző intézethez nevezték ki, hol mint 
rendes tanár 1896-ig működött; ekkor 
Bács-Bodrogh vármegyei kir. segédtan-
felügyelővé neveztetett k i ; 1898-ban Sza-
badka, Baja s Újvidék városokból álló 
tankerület vezetésevei bízatott meg. Több-
ször járt külföldön; beutazta Ausztriát, 
Németországot és Svájczot. — Czikkei a 
Néptanítók Lapjában (1893. A népokta-
tásügy Hessen nagyherczegségben, 1896. 
Az állam mint iskolafentartó, Az iskolák 
felügyelete a franczia forradalom alatt); 
a Nemzeti Iskolában (1895—96. A taní-
tók fizetése Európa különböző országai-
ban, czikksorozat); a M. Paedagogiában 
(1897. Az elemi tanfelügyelők szakvizs-
gálata Francziaországban.) — Munkája: 
A népoktatási intézetek felügyelete és 
administracziója külföldön. Bpest, 1898. 

Corvina 1898. 20. sz. és önéletrajzi adatok. 

Kurucz János, III. éves görög kath. 
theologus volt. Nagyváradon, mikor a 
következő munkáját kiadta: Mélt. és ft. 
Erdélyi Vazul urnák a nagyváradi görög 
szertartású püspöki méltóságba igtatása 
ünnepélyére nyárelő 18.1843. Nagyvárad. 
(Költemény.) 

Petrik B ib l iog r . 

Kurucz Kilián, szent Ferencz-rendi 
r. kath. lelkész, a mint maga följegyzé 
kéziratán: 1781-ben született Vaszaron 
(Veszprémin.) és 1792-ben hagyta el az 
atyai házat, nyilván ekkor adták isko-
lába ; a szent Ferencz Marianus rendébe 
lépett; mint theologiai lector és könyv-
tárnok a sümegi rendházban élte utolsó 
éveit, és itt 1835 körül halt meg. — Kéz-
irati munkája: Vaszar-vidéki (Veszprém-
megye) különös szavak lexikona. Simon-
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tornya, 1829. ívrét 4 levél (a m. nemz. 
múzeum kézirati osztályában.) 

Schematismus ord. S. P. Francisci Mariae 
nuncupatae. Posonii, 1834. 

Kurz Antal, Bem 1848—49. hadsegéde, 
született 1799-ben Bécsben, hol kitü-
nőleg tanult és később ügyvédi gya-
korlatot folytatott; 1829—30-ban a bécsi 
József-külvárosi szinház bérlője volt, de 
tetemes adósság hátrahagyásával Ham-
burgba szökött; itt Schreiner családi 
nevét Kurzra változtatta. 1835 körül 
Erdélybe jött, hol Kemény József gróf 
barátságos vendégszeretettel fogadta s 
magántitkárává tette. 1840-ben Brassóba 
költözött és a Siebenbürger Wochenblatt 
mellékleteinek, a Satellit és Blätter für 
Geist, Gemüth und Vaterlandsliebe szer-
kesztőségében működött. A nyár nagyobb 
részét Kemény József gróf birtokán Ge-
renden töltötte; időközben Erdély történeti 
kútfőinek kutatásával és irodalmi munkál-
kodással foglalkozott. 1848—1849-ben a 
magyar szabadságharcában részt vett és 
őrnagyi ranggal Bem hadsegéde volt ; 
1849-ben a moldvai betörésnél kisérte s 
júl. 31. a segesvári csatában oldalánál 
esett el ; némelyek állítása szerint aug. 
6., midőn Nagv-Szeben utczáin Bemmel 
együtt kocsin menekült, egy szász agyon-
lőtte. — Czikkei a Pesther Tageblattban 
(1841. Höchst wichtiger archäologischer 
Fund im Szeklerland, a czófalvi arany-
lelet), a Blätterben (1843. Várfalva, 1847. 
Kreuz- und Querzüge in Siebenbürgen), 
az Archívban (1843—1844. Höhenlage 
einiger Berge und Städte Siebenbürgens, 
Das Echo von Königstein); a Satellitben 
(1846. Das siebenbürgisch-ungarische 
National-Museum). — Munkái: 1. Nach-
lese auf dem Felde der ungarischen und 
siebenbürgischen Geschichte, nach authen-
tischen, bis jetzt unbekannten oder unbe-
nützten Quellen und Urkunden bearbeitet 
von A. K. Kronstadt, 1840. (Fragment 
zur Geschichte der Literatur in Ungarn 
und Siebenbürgen während und kurz 

vor und nach der Regierungsepoche des 
Königs Mathias Corvinus, Fragment zur 
Geschichte der ungarischen Sprachkultur 
unter Mathias Corvinus, Fragment über 
das Alter, die letzte Krankheit und den 
Todestag des Polenkönigs Stephan Bathori, 
Dissertatio diplomatico-critica de isthoc 
calendarii Eberiani exemplari et respec-
tive de contento in eodem diario inscripto 
authentico Steph. Bathori, eruto per Jos. 
c. Kemény, előszóval ellátva, Conno-
tationis historicae calendario Eberiano 
manu coaeva et authentica, et quidem 
manu Steph. Bathori inscriptae, Chro-
nologisch geordnete Uebersetzung dieser 
eigenhändigen Aufschreibungen nach dem 
Julianischen Kalender, Der Mediascher 
Landtag in Siebenbürgen im J. 1588, 
beschrieben von Albert Huet.). — 2. 
Borszék, Siebenbürgens berühmtester Kur-
ort, nebst einem kurzen Anhange über 
Beibor. U. ott, 1844. — 3. Magazin für 
Geschichte, Literatur und alle Denk- und 
Merkwürdigkeiten Siebenbüngens. Im 
Verein mit mehreren Vaterlandsfreunden 
herausgegeben. U. ott, 1844—47. Két 
kötet, 8 füzetben. (Ebben Kurztól: Michael 
Cserei von Nagy-Ajta. Ein biographischer 
Ertwurf, Eine päpstliche Bulle Eugens 
IV. an die ungarische Königin Elisabeth 
und eine mit dieser Bulle in Verbindung 
stehende Urkunde des Kolos-Monostorer 
Convents in Siebenbürgen, beide v. J. 
1439., Zur Geschichte des Hermannstädter 
Gymnasiums im J. 1813. Das rothe Büchel 
der Stadt Hermannstadt, Jahresrechnung 
des Joh. Wayda, Bürgermeisters von Her-
mannstadt, für das J. 1593., Dacien im 
IX. Jahrh., nach Guido v. Ravenna, Die 
Kolumbaczer Fliegen bei Déva, Dobra 
und die Roskonyer Voralpen, Eine Denk-
würdigkeit des Jahres 1845. Nach einer 
Mittheilung des Herrn Fr. W. Stettner, 
Ungarn, Szekler und Sachsen fallen schon 
im October 1527 von Johann Zápolya 
ab und verdrängen ihn gemeinschaftlieh 
aus Siebenbürgen, Üeber die ehemaligen 
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Knesen und Knesiaten der Walachen in 
Siebenbürgen, Illustration eines merk-
würdigen Partezettels, Jahresrechnung 
des Joh. Wayda, Bürgermeisters von Her-
mannstadt, für das J. 1593., Anforderung 
des römischen Königs zur Hülfe gegen 
die Türken 1427., Die Ordens-Colonie an 
der Donau 1429., Der siebenbürger Land-
tag in Hermannstadt 1494., Walch und 
Walach. Ism. Oesterr. Blätter für Lite-
ratur u. Kunst 1845. 54. sz. Chmel József 
és 1846. 22. sz. Gyurikovits György, a 
berlini Alig. Zeitschrift für Geschichte 
1846. V. 574. 1.) — 4. Die ältesten 
deutschen Sprachdenkmale und die bis 
jetzt bekannte älteste Handschrift der 
Sachsen in Siebenbürgen. Mitgetheilt aus 
dem Originalfragment einer auf Pergament 
geschriebenen Hermannstädter Kirchen-
matrikel des XIV. und späterer Jahr-
hunderte. Leipzig, 1848. Kőnyom, táb-
lával. (Különnyomat a Serapeumból. Azóta 
Seivert kiadta javítva az Archiv XI. 3. 
füzetében.) — 5. Geschichte der Ilora'-
schen Unruhen in Siebenbürgen im J. 
1784. (Egy nyomtatott ív. Hely és év 
n. K. ki akarta adni Hermann György 
Mihály kézirati munkája III. kötetéből 
ezen monographiát, de ebben megakadá-
lyozták őt az 1848—49. események és 
így csak bevezetését nyomathatta ki. L. 
erről Kemény József gróf tudósítását az 
Uj M. Muzeumban 1856. 340. 1.) — Kéz-
irati munkáit fölsorolja Trausch : Ueber 
deutsche Schriftstellerei in Siebenbürgen 
. . ., melyet K. a Schmidt, Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaftjába küldött Ber-
linbe, hol csak kivonata jelent meg (III. 
94—96.); Deutsche Fundgruben für die 
Geschichte Siebenbürgens (Album Oltar-
dinum 1526—1659., Andreas Hegyes's 
Chronik 1562—70., Sím. Nösner res 
actae . . . 1570—1619., Sim. Czauck Ephe-
meris Libellus 1590—1609., Mich. Weiss 
Liber Annalium 1590—1612, Tagebuch des 
Peter Bánfi 1599—1616., Andr. Hegyes 
Auszug einer Fremden Chronik 1603—12. 

és Diarium 1613—17., Historische An-
merkungen eines Kronstädters 1631—60., 
Tagebuch Johann Irthels 1638—1710., 
Wahrhaftige Beschreibung, was sich in 
Hermannstadt unter der Rakotzischen 
Belagerung zugetragen im J. 1659. und 
angehalten bis a. 1660. im Mai von P. 
Preiling, Nota pro anno 1660 von Trostfr. 
Hegenitjus (melyek kiadását Trauschenfels 
1859—60-ban eszközölte). Kéziratai és 
levelezése Kemény József gróf gyűjtemé-
nyével együtt az erdélyi múzeumba ke-
rültek. 

Magazin für Geschichte. Kronstadt, I860. 
X. F. II. (Ungedruckte Briefe des Gf. Jo-
seph Kemény an A. Kurz.) — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon II. 314. 1. — Gross, 
Julius, Kronstädter Drucke. Kronstadt, 1886. 
62. , 65. , 160. 1. — Allg. Deutsche Biographie. 
Leipzig. 1883. XVI. 418. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Ferenczi Zoltán, Petőfi életrajza. Bpest, 
1896. III. 379. 1. 

Kurz Sámuel, ág. ev. tanító, szül. 
1843. aug. 29. Felső-Lövőn (Yasm.); a 
három reálosztályt szülővárosában vé-
gezte, úgy szintén 1859—63-ig a tanító-
képzőt is, mire tanítói oklevelet nyert. 
A lévai ág. ev. gyülekezet meghívta 
rendes tanítójának és orgonistájának. 
1869-ben Budán lett tanító, 1872 óta 
pedig a pesti ág. ev. egyház tanítója. A 
népnevelők budapesti egyletének választ-
mányi tagja s annak idején a pädagogiai 
szakosztály elnöke ; a budapesti és bécsi 
pädagogiai társaság tagja (az elsőnek 
választmányi tagja), az Eötvös-alapnak, 
a budapesti ev. esperesség iskolabizottsá-
gának tagja; a tabita-egylet pénztárosa. 
1871 nyarán bejárta Dél-Németországot 
és Svájcznak egy részét a külföldi iskolai 
viszonyok tanulmányozása végett. — Több 
tanszert adott ki, így: Budapest és kör-
nyékének térképét, 1878-ban, azóta három 
kiadásban; magyarította a svájczi szemlél-
tető képeket; kiadott egy a méterrendszer 
szemléltetésére való számológépet. —Czik-
kei a Paedag. Plutarchban (II. 1887. Milde 
W. E.), az Ethnographiában (1892. Hiencz 
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lakodalom), az Ethnolog. Mittheilungban 
(IV. 1895. Todtenwache bei den Hienzen). 
Munkatársa volt a Népnevelők Lapja, 
Ungar. Schulbote, Ungar. Schulzeitung, 
Freie päd. Blätter és az österr. Schulbote 
szakfolyóiratoknak. — Munkái: 1. Egy-
házi énekek iskolák számára. Bpest, 1877. 
(91 ének. Ugyanez németül. U. ott, 1877. 
129 ének.) — 2. Budapest helyrţtjza. U. 
ott, 1878. — 3. A keresztyén vallás elemi 
tankönyve protestáns iskolák számára. 
(Gyakorlati s elméleti rész.) U. ott, 1879. 
(Schranz Jánossal és Falvay Antallal 
együtt. Ugyanez németül. U. ott, 1879. 
Német Károlylyal.) — 4. Az életpálya 
választásról. U. ott, 1889. (Németül U. 
ott, 1889.) — 5. Gottlieb August Wimmer, 
weil, evang. Pfarrer A. C. in Ober-
schützen. Schilderung seines Lebenslaufes. 
U. ott, 1895. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1889. 90. 1. — 
ill. Könyvészet 1889. — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete és önéletrajzi adatok. 

Kusch Lőrincz, a brassói külső tanács 
tagja ; segesvári származású; meghalt 
1670. jún. 28. Brassóban körülbelül 48 
éves korában. — Kézirati munká ja : 
Tagebuch von 1653—1661, (Nevezetes 
kútfő, mert a brassói városházán történt 
eseményeket, melyeknek K. is szem-
tanuja volt, tárgyalja.) 

Trausch. S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 318. 1. 

Kussewicz János, Jézus-társasági ál-
dozópap, soproni származású. — Mun-
kája: Fragmenta epistolarum S. Francisci 
Xaverii, S. J. In diar. apóst. Tyrnaviae. 

Horányi, M e m o r i a I I . 449. l a p . — Stoeger, 
Scriptores 199. 1. 
Kussevich József, cs. kir. tanácsos ; 

1810. a báni tábla ülnöke volt és ítélő-
mester 1825-ben; a kanczellarián ref. 
tanácsos 1811-ben. — Munkái: 1. Dietio 
dum comitem Ignatium Gyulay de Maros-
Némethi et Nádaska, regnorum Dal-
matiae, Croaíiae et Slavoniae banum 
nomine ss. et oo. i. cottus Zagrabiensis 
die solennis introductionis in limitibus 
ejusdem i. comitatus 28. Julii 1806. 

salutaret, pronunciata. Zagrabiae. — 2. 
Sermo mag i s t r i . . . in comitiali sessione 
27. Februarii 1826. pronunciatus. U. ott. 

Nagy Iván. Magya ro r szág Csa láda i VI. 51". 
1. — Petrik Bib l iogr . 

Kussinszky Arnold, bölcseleti doktor 
premontrei-kanonokrendi áldozópap és 
theologiai intézeti igazgató, szül. 1833. 
jan. 1. Szepes-Olasziban; 1853. decz. 6. 
lépett a rendbe; 1856. nov. 9. misés 
pappá szenteltetett fel. Jelenleg Jászon 
a theologiai intézet igazgatója. — Mun-
kái : 1. Égi szövétnek. Ima- és énekkönyv 
a kath. tanuló ifjúság számára. Bozsnyó, 
1860. (3. kiadás. Kassa, 1876., 1. k. U. 
ott, 1886.) — 2. Magyarország földrajza, 
középtanodai használatra. Bozsnyó, 1861. 
— 3. Tolle, lege. Piis venarabilis utri-
usque cleri usibus obtulit. U. ott, 1874. 
Két kötet. (Elmélkedések.) — 1. História 
ecelesiastiea N. T. Usibus theologicae 
juventutis jaszoviensis obtulit, Tom. I. 
U. ott, 1882. — Szerkeszti a Directorii 
Can. Reg. Ord. Praem. de Castro Jászó. 
Bosnaviae cz. kézikönyvet 1869 óta, — 
Kéziratban: A középkor történetei és 
Statuta Ordinis Can. reg. Praem. 

Szöllössy Károly, Sze rze t e s R e n d e k I . 45. 1. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Schematis-
mus Canonicorum Regularium ordinis Prae-
monstratensis de Castro Jászó. Cassoviae, 
1891. 30., 70., 146. 1. 

Kustár Sándor, ügyvéd Szolnokon 
(Pestm.) Megha l t . . . — Munkája: Jog-
és államtudományi szakoktatást érintő 
szabályzatok és rendeletek. Tekintettel a 
jogtanárok, egyetemi és jogakadémiai 
hallgatók, ügyvéd- és közjegyzői jelöltek, 
birósági j oggyakornokok és magántanulók, 
jog- és államtudományi vizsgálók mű-
ködési, tanulmányi, vizsgálati igényeire. 
Bpest, 1891. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Kuszák József, állami főreáliskolai 
tanár, született 1853-ban Misérden (Po-
zsonyin.) ; 1877-ben nyert tanári oklevelet 
és azóta a győri állami főreáliskolában 
a magyar és német nyelv tanára. — 



529 Kuszka—Kutasi 530 

Munkája: A tanárhiányról. Felolvasta a 
középiskolai tanáregyesület győri köz-
gyűlésén 1897. júl. 4. Bpest, 1897. (Kü-
lönnyomat az Országos Középiskolai Ta-
náregylet Közlönyéből.) 

Rajner N é v k ö n y v e 55. 1. 

Kuszka Géza, kir. aljárásbiró, szül. 
1868. jan. 17. Kassán (Abauj-Tornam.); 
középiskolai tanulmányait a kassai pre-
montrei kath. főgymnasiumban végezte; 
a jogot ugyanott és a budapesti egye-
temen hallgatta. 1894. nov. kineveztetett 
a szolnoki kir. törvényszékhez joggya-
kornoknak, 1895. a kalocsaihoz aljegy-
zővé, 1898. jún. pedig kir. aljárásbiróvá 
a némct-ujvári (Yasm.) kir. járásbíró-
sághoz. Egyik megalkotója és 1893-ban 
főtitkára volt a kassai hirlapírók ottho-
nának ; részt vett a kassai irodalmi tár-
saság 1893. megalapításában, melynek 
jegyzője lett és dolgozott a társaság 
Minerva cz. folyóiratába. — Költemé-
nyeket és tárczaczikkeket írt a Kassai 
Szemlébe (1889-—92.), az Abaúj-Kassai 
Közlönynek rendes munkatársa volt 
(1892-től); részt vett a Kassa és Vidéke 
megalapításában 1894-ben és ennek társ-
szerkesztője lett (írt e lapba vezérczik-
keket, tárczákat, novellákat, költeménye-
ket és más apró czikkeket); időközben 
költeményei jelentek meg az Egyetemi 
Lapokban, a M. Salon és Otthon cz. 
folyóiratokban; czikkei a Kalocsai Nép-
lapban, a Felvidéki Közlönyben, a Váczi 
Hírlapban és a Vidéki költők Albumában 
(Kassa, 1896) és más vidéki lapokban. 
— Munkája : Hernád mellől. Kassa, 1893. 

(Novellák iíj. Kemény Lajos, Sárosi Árpád, 
Hegyi József és Kuszka Gézától.) 

Önéletrajzi adatok. 

Kuszkó István, a kolozsvári országos 
ereklye-múzeum igazgató őre, az athle-
tikai klub jegyzője. — Az Aranyosvidék 
és Erdélyi Gazda munkatársa volt; czikke 
a Kolozsvári Ellenzékben (1896. Apró-
ságok a Brassai Sámuel életéből.) sat. 
— Munkája : A kolozsvári athletikai klub 

Évkönyve az 1883. 1884. és 1885. évről. 
Kolozsvár, 1886. — Szerkesztette az 1848 
—1849. Történelmi Lapokat 1892—98-ig 
havi füzetekben Kolozsvárt (ezen folyó-
iratban is több czikke van.) 

Kusztrich György, r. kath. plébános, 
szül. 1856. ápr. 1. Moson-Ujfalun; mint 
győri egyházmegyei pap 1879. decz. 22. 
szenteltetett fel ; jelenleg plébános Újfalu-
ban (Mosonm.) — Alkalmi czikkeket írt 
a M. Koronába, Mosonmegyei Lapokba 
és a Tűzoltó Közlönybe. 

Zalka, Emlékkönyv. Győr, 1892. 142. 1. — 
Schematismus J a u r i n e n s i s 189G. 

Kutas Bálint, ev. ref. lelkész. — Mun-
kája : Konfirmácziói fogadástétel. Egy-
házi beszéd. Irta és elmondta Török-
Szent-Miklóson 1897. jún. 27. Szerzőtől 
elkérve, kiadták a szentesi ev. ref. egyház 
azon választóképes t agjai, kik meghallgatni 
ott voltak. Szentes. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Kutasy György, ág. ev. lelkész, 1811-
ben gymnasiumi tanuló volt Sopronban; 
később lelkész lett Felső-Szakonyban 
(Sopronm.), hol 1860-ban meghalt 72. 
évében. — Kézirati munká ja : Carmen 
lugubre in exequiis Michaelis Goldner, 
lib. reg. civitatis Soproniensis interioris 
orclinis senatoris ac substituti judicis, . . . 
obitum ejus lacrymantis gymnasii A. C. 
adictorum Soproniensis cecinit. Sopronii, 
1811., 8rét 3 levél (a m. n. múzeumban). 

Gyászjelentés. 

Kutasi Imre, nyomdász ; szül. 1839-
ben Debreczenben; tanulmányainak el-
végzése után a könyvkereskedői pályára 
lépett. 1861-ben megvette a Werfer Ká-
roly-féle kőnyomdát. 1867-ben összeál-
lította az Aradi vértanúk arczképcsopor-
tozatát és Barabás Miklós által kőre raj-
zolva, kiadta Debreczenben (ez szolgált 
a későbbi kiadásoknak mintául). Számos 
kőrajz-kiadványai közt feltűnt a Kossuth 
Lajos megérkezése Budapestre 1848-ban 
cz. kőnyom, képe is ; 1871-ben kiadta 
Blaháné-Kölesy Luiza kőny. arczképét. 
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1871-ben a debreczeni kő- és könyv-
nyomdákat és játékkártyagyár at össze-
vásárolván, részvénytársulatot alakított 
és a társulatnak hat évi fennállása alatt 
igazgatója volt. 1876-ban az összes rész-
vényeket magához váltotta s a saját 
neve alatt folytatja az üzletet. 1874. júl. 1. 
az akkori balközéppárt támogatása mel-
lett és Szabó Antal szerkesztésével meg-
alapította a Debreczeni Ellenőr politikai 
napilapot, melynek később felelős szer-
kesztője volt. Az általa kiállított kő- és 
könyvnyomdai termékek a londoni, sze-
gedi, székesfehérvári kiállításokon részint 
díszoklevéllel, részint ezüst- és bronz-
éremmel tüntettettek ki. 1891-ben meg-
alapította a ma is fennálló Debreczeni 
Hirlap cz. politikai napilapot. — Mun-
kája : Az aradi vértanuk. (Egy lap az 
18 48—1849. évi magyar forradalom tör-
ténetéből.) Debreczen, 1867. — Szer-
kesztette és kiadta a Debreczen-Hajdú-
megyei Közlönyt 1876. okt. 1-től decz. 
végéig, összesen 13 számát. 

Önéletrajzi adatok. 

Kutas i István. — A Deákné vásznáról 
cz. versét («Jeles vigasságot hallani kik 
kivántok» , . . kezdettel, 115 sorból álló 
versezet), 1683-ból közli Barla Szabó Já-
nos a Vasárnapi Újságban (1864. 14. sz., a 
közlő régkorbeli versezetnek tartja, melyet 
K. csak lemásolt). 

Kutas i János, esztergomi érsek; nemes 
családból származott; iskoláit Bécsben 
elvégezvén, 1572. decz. 2. Nagyszombat-
ban lett tanár, 44 frt évi fizetéssel; 
1577-ben esztergomi kanonok, majd nagy-
prépost. 1587. okt. 3. az esztergomi 
érsekségnek lelkiekben administratora 
volt; majd pécsi, 1592. szept. 23. győri 
megyés püspök és országos főkanczellár; 
egyszersmind 1596—97-ben a kalocsai 
érsekséget is bírta. 1597. jan. 29. esz-
tergomi érsekké és kir. helytartóvá ne-
veztetett k i ; mivel jövedelmei szerények 
voltak, állítólag a pannonhalmi főapátság 
jövedelmeit is kapta. Udvarában nevel-

kedett Káldy György is, ki Kutasiról 
mint híres egyházi szónokról emlékezik 
meg, a ki Prágában és egyebütt el nem 
mulasztotta a prédikálást; ha egyéb 
hallgatói nem voltak, a maga udvar-
népének prédikált. Halála előtt vissza-
állította az esztergomi seminariumot. 
Meghalt 1601. szept. 16. Nagyszombat-
ban. — Munkája: Oratio habita in 
Comitiis Ratisbonensibus a Beverendiss. 
Episcopo Tavricen. Die XXVIII. Junii 
M. D. XCIII. In Urbe veteri (Bóma) . . . 
1594. Négy számozatlan levél. (Egy pél-
dánya a British Muzeumban. A czímlapon 
Tavricen. sajtóhiba, mert az ajánló levél-
ben helyesen áll: Vescovo di Ghiauerino. 
Újra lenyomtatva: Reusner, Nicolaus, 
Orat. Select. Lipsiae, 1895. I. 224. 1. 
Németül: Reusner Jeremias, Auserlesene 
Ermahnungen. Frankfurt, 1597. I. 216. 
l.és Auserlesene Ermahnungen. Nürnberg, 
1664. 125. 1.) — Kézirata a bécsi udvari 
könyvtárban: Diversa formularia in actis 
publicis Hungáriáé a. 1590 . . . sub locum-
tenente regio Joanne Kutassy. — Nevét: 
Kutassi-, Kutasy-, Kutassy- és Kuthassy-
nak is írják. 

Catalogus Bibliothecae Franc. com. Szé-
chényi. Sopronii, 1799. I. 326. 638., II. 246. 
1. — Tudomány Tár. L i t e r a t u r a . 1838. I I I . 
298. i . — Hl. Ston 1869. 52. , 1891. 464. 1. — 
Franll Vilmos, A hazai és külföldi iskolázás. 
Bpest, 1873. 133. 1. — Gams, Series Episco-
poruin. Ratisbonae, 1873. 377., 380. lap. — 
Brüsztle, Recensio Quinque-Ecclesiis, 
1874. I . 408. l a p . — Pauer, Joannes, H i s t ó r i a 
Dioecesis Alba-Regalensis. Albae-Regiae, 
1877. 115. , 135. 1. — Hl. Könyv-Szemle 1884. 
302. , 1898. 62. 1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
í rók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 280. lap. 

Kutassy József, nyug. polgáriskolai 
ra jz tanár ; 1873. októbertől Szegeden a 
rajzot és szépírást tanította ; később nyu-
galomba vonult. Meghalt 1892. decz. 2. 
Szegeden. — Szerkesztette a Szegedi La-
pokat 1873. márcz. 27-től július 8-ig 
(melynek előbb belmunkatársa volt). 

Néptanítók La j a 1873. 793., 1875. 293. 1. é s 
Kovács János kegyesrendi tanár szives 
közlése. 
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Kuthen. L. Barina Vendel. 
Kuti Albert (uzom), ügyvéd, szül. 1844. 

okt. 16. Nagyszebenben ; Kíiküllő várni, 
főügyésze ; meghalt 1893. jún. 12. Dicső-
Szent-Mártonban. — A Székely Hirlap fő-
munkatársa s a jogi rész vezetője volt 
(1874. jan. —jún.)— Szerkesztette a Székely 
Hirlapot 1874. júl. 15-től 1875. decz. 29-ig 
és az Értesítőt 1881. jan. 2-tól 1885. már-
cziusig Marosvásárhelyt; ez utóbbinak 
kiadó-tulajdonosa is volt. 

Önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 

Kuti Dénes, r. kath. lelkész. — Kéz-
iratban a pannonhalmi szent Benedek-
rend könyvtárában vannak magyar és 
latin egyházi beszédei hat kötetben, 
melyeket 1742-ben Pápán, 1743. Szent-
Mártonban, 1757. Tihanyban, 1760. Dö-
mölkön, 1766. Felső-Eörsön mondott ; a 
többiek 1758., 1761—65. és 1771-ből valók. 

31. Könyv-Szemle 1878. 176. 1. 

Kuthy Dezső, nemzeti múzeumi segéd-
őr, K. Lajos főorvos író és Okolicsányi 
Szidónia fia, szül. 1844. jún. 7. Szarvason 
(Békésm.); középiskoláit Eperjesen és 
szülővárosában, jogi tanulmányait a pesti 
egyetemen végezte. Közbejött betegsége 
által a jogról az entomologiára tereltet-
vén, a coleopterologia tanulmányozását 
tűzte ki élete czéljául. 1890 óta a magyar 
nemzeti múzeum állattani osztályának 
tisztviselője. — Czikkei a Rovarászati La-
pokban (1883. Az isaszegi korona-erdő 
jellemző Colcopterái); a Rovartani La-
pokban (1885. A ganajbogarak szerepe 
legelőinken, Akáczfában élő bogarak, 1897. 
A magyarországi Meloe-fajok), a Termé-
szetrajzi Füzetekben (1887. Trachyphloeus 
Frivaldszkyi species Coleopterorum nova 
e familia Curculionidarum, 1890. Ceu-
thorrhynchus Paszlavszkyi). — Mun-
kája : Fauna r égni Hungáriáé. Anirna-
lium Hungáriáé hucusque cognitorum 
enumeratio systematica. A magyar biro-
dalom állatvilága. A magyar birodalomból 
eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. 
Magyarország ezeréves fennállásának 

emlékére kiadta a k. m. természettudo-
mányi társulat. Bpest, 1896. III. (Arthro-
poda) kötet. (A Coleopterák rendjének 
magyar és latin katalógusa.) 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

KuthyDezso, orvosdoktor, egyetemi ma-
gántanár, előbbinek és Kállay Katalinnak 
fia, szül. 1869. július 13. Bécsben ; közép-
iskoláit a budapesti ág. ev. főgymnasium-
ban végezte, hol tanára Lehr Albert buz-
dította az irodalomra ; prózáját a főiskola 
a Döbrentei-jutalómmal is kitüntette. 1887 
őszén a budapesti egyetem orvosi karára 
iratkozott be, hol mint növendék különö-
sen a kórszövettan, a törvényszéki orvos-
tudomány és kórtan körébe vágó kérdé-
sekkel foglalkozott. 1892. nov. orvos-
doktorrá avattatott és Kétly Károly 
belorvosi klinikájára lépett gyakornoknak. 
Itt főnöke és Jendrassik Ernő vezetése 
alatt, közben mint vendég a gyógyszertani 
intézetben Bókav Árpád mellett folytatta 
tanulmányait. A vízzel való gyógyítással 
is közelebbről megismerkedendő, idő-
közben néhány nyári hónapot Marilla-
völgyön töltött, hol a hydriatikus kezelést 
tanulmányozta. 1895 őszén az egyetemi 
orvosikar a Wagner-féle utazási ösztön-
díjban részesítette ; ezzel külföldi körútra 
indult, a hydrotherapia és klimatológia 
tanulmányozására. Hosszabb időt töltött 
Bécsben Winternitznél ésTurinban Angelo 
Mossonál ; bejárta a déltiroli és svájczi 
gyógyhelyeket, afrancziaésolasz Riviérát, 
Corsicát, Siciliát és az egyiptomi beteg-
stácziókat.; különös figyelmet szentelt 
visszatérőben a németországi tüdőbeteg-
gyógyító intézetek és sanatoriumok kér-
désének. Midőn utazásából hazatért. 1898. 
máj. a hydrotherapia s klimatológia do-
cense lett a budapesti egyetemen. A 
fasor-sanatorium vízgyógyintézetét vezeti; 
e mellett buzgó munkatársa Korányi 
Frigyesnek a szegénysorsú tüdőbetegek 
sanatoriumát létesíteni törekvő mozgalom-
ban. A budapesti szegénysorsú tüdőbetegek 
sanatorium-egyesületének I. titkára. — 
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Czikkei a Figyelőben (XIII. 1887. Arany 
nyelvének plasticitása), a Természet-
tud. Közlönyben (1890. Pótfüzet. Testünk 
satnya részeiről, 1891. Betegségek átszár-
mazása húsételek útján, Bőrünk szine, 
szerkezete és feladata, Az élet meg-
hosszabbítása, 1893. A baktériumokról, 
Semmelweis Ignácz, XXXII. Pótfüzet. 
Hőszabályozás és alacsony hőmérsékletek, 
1896. Az alvás élettana, Levegőt, világos-
ságot! Az időjárás és az egészség, Had-
viselés a tüdővész ellen, 1898. A magas 
hegyek élettani tényezői, 1899. Erzsébet 
királyné sanatorium, Életműködésünk a 
magas hegyvidéken, A vízzel gyógyítás 
élettanához); a Mentők Lapjában (1890 
—1891. Angyalföld, Lapszemle rovat, 
Zsigeri hasadékok nyomai a felnőtt em-
beren [angolból], Semmelweis, Korányi 
professor írói működése az Orvosi Heti-
lapban 1857-—1890.); az Egészségben 
(1890. Az öregek egészsége, 1891. A halál-
merevségről, 1893. A beteg ember álma, 
1894. Házasodás és tuberculosis, 1896. 
A táncz higiénéje, 1897. Az álom higiéniá-
járól, 1897. A szegénysorsii tüdővészesek 
ügye, 18H8. A tüdőbeteg-sanatoriumok 
ügyének haladása, 1899. Küzdésünk a 
tüdővész ellen, Fürdőbeteg-sanatóriu-
mokról); az Orvosi Hetilapban (1891. 
A kataleptikus halálmerevségről, 1892. 
Adatok a halálmerevségi tünemények is-
meretéhez, 1893. Kórtani észleletek a 
házi nyul két hátulsó végtagjának 6—24 
órai lekötését követő halál okát illetőleg, 
Epekövek a budapesti hullaanyagban 
[Donogány Zakariással együtt], Vérfajsuly-
vizsgálatok, Az aceton-chloroform hatá-
sáról, A fürdő-okozta hóesésekről hasi 
hagymáznál, 1896. Összehasonlító vizs-
gálatok néhány antineuralgicum hatásáról, 
Külföldi gyógyklimás helyek és vízgyógy-
intézetek, Piemontból, Graefenberg-Vös-
lau-Gainfarn, Két tüclővészes sanatorium, 
Görbersdorf, Sanatoriumokat a szegény-
sorsú tüdővészeseknek! Adatok a vér 
alkalinitásának és a vizelet aciditásának 

ismeretéhez [Strasser Alajossal együtt], 
németül a bécsi Blätter für klinische 
Hydrotherapieban ésaberlini Centralblatt-
ban, olaszul a firenzei LTdrologiában, 1897. 
Adat a vörös vérsejtek explosiv megszapo-
rodásának kérdéséhez magas fekvésű 
helyeken, olaszul a római Rendiconti 
della r. Accademia dei Lincei-ben, fran-
cziául az Arch. ital. de Biologieban, 1899. 
Ahydrotherapia akülönböző egyetemeken 
és nálunk, németül a berlini Zeitschrift 
für Diaetetische und Physikalische The-
rapieban, francziául a Gazette des Eaux-
ban, németül a Wiener medic. Wochen-
schriftben, A berlini tiidővész-congres-
sus, Hazánk éghajlati öveinek mélta-
tása az orvosi meteorologia szempont-
jából, Az izzólámpás izzasztószekrények-
ről) ; a M. Orvosi Archívumban (1892. Adat 
a felnőtt ember tömlős veséjének gene-
siséhez,1895. Vérfaj sulyvizsgálatok, Bpest, 
1896. Epekövek a budapesti halottanyag-
ban, Donogány Z.-al, 1896. Tapasztalatok 
a mellhártyalobokról, A pneumococcus 
Fränckel virulencziája ritkított levegőben, 
olaszul a Rendicontiban, francziául az 
Arch. ital. de Biologieban, németül a 
Prof. Dr. W. Winternitz Festschriftjében, 
Wien, 1897.); a Gyógyászatban (1894. 
Testsulyingadozások belső betegségek-
ben, 1899. A természetes gyógyító mó-
dokról) ; a Pester mediz.-chirurg. Presse-
ben (XXX. Klinisch-statistischer Beitrag 
zur Frage der Verbreitungsweise der 
Tuberculose); a Közlemények az össze-
hasonlító élet- és kórtan köréből I. k. 
(Vérfaj súly vizsgálatok); a bécsi Therapeu-
tische Wochenschriftben (1896. Verglei-
chende Untersuchungen über einige Anti-
neuralgica); az Időjárásban (1897. A június 
és szeptember a Tátrán, A betegségek 
összefüggése az időjárással, 1899. Milyen 
klímában gyógyul legjobban a tüdővész? 
Természetbuvárlás a magasban); a Nem-
zetben (1898. júl. 16. Fertőz-e a sana-
torium ?); az Ifjúság és Egészségben 
(1899. Ifjuságunk és a. tüdővész); a Bericht 
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über den Kongress zur Bekämpfung der 
Tuberculose als Volkskrankheit. Berlin, 
1899. cz. munkában (Ueber die Ausbreitung 
der Lungenschwindsucht in Ungarn, Die 
Budapester Heilstättenbewegung); a ber-
lini Zeitschrift für Diaetetische u. Physik. 
Therapieben (1899. Ungarischer Congress 
für Balneologie); a Balneologische Rund-
schauban (1899. Drei balneologische 
Congresse des Jahres 1899. Berlin-Wien-
Budapest; francziául a Gazette des Eaux-
b a n ; ez utóbbi szaklaphan (1899. Le 
traitement de la Tuberculose dans des 
sanatoriums, Société de Budapest pour 
la crération de sanatoriums populaires). 
— Munkái: 1. Tapasztalatok a mell-
hártyalobokról. Budapest, 1895. (Klinikai 
Füzetek V. 4.) — 2. A tildővészes sza-
natóriumokról. U. ott, 1897. (Klinikai 
Füzetek VII. 4.) — 3. A tüdővész sza-
natóriumi gyógyítása. A higiénés-diétás 
terapia, tekintettel a szegénysorsú tüdő-
vészesek ügyére. Kiadta a M. Orv. Könyv-
kiadó Társulat, a m. tudom, akadémia 
segítségével. U. ott, 1897. (Korányi Frigyes 
előszavával és E.—P. Léon-Petit beve-
zető soraival, 48 rajzzal és két térképpel. 
Ism. Nemzet 303. sz. Németül: Bécs és 
Lipcse, 1898.) 

M. Könyvészet 1895., 1897. és önéletrajzi 
adatok. 
Kuthy Emil orvosdoktor, 1848—49. 

honvéd-hadnagy; az 1849. aug. dévai 
capitulatio után besorozták az osztrák 
hadseregbe közlegénynek; 1869-ben orvos-
növendék volt Pesten ; később gyakorló 
orvos. — Levele: Nagy-Kanizsa, 1860. 
decz. 14. Petőfi haláláról (Vasárnapi Újság 
1861. 5. sz.); Naplója a szabadságharczból 
(Zala 1894. 18. sz.). 

Kuthy Emil, orvosdoktor, Makó város 
főorvosa. Meghalt 1883. jan. 1. Érkeserűn 
32 éves korában. — Munkája: Mi az 
oka annak, hogy oly sok kis gyermek 
meghal ? Kecskemét, 1883. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Maros 1883. 

2. sz. és gyászjelentés. 
Kúthy Imre, ügyvéd Budapesten, hol 

1892. jan. 13. meghalt 55. évében. — 
Munkái: 1. Igénytelen nézetek az álbu-
kások lehetetlenné tétele s a kereskedelmi 
hitel megszilárdítása körül. Pest, 1861. 
— 2. A váltóüzlet. Honi iparosok szá-
mára. U. ott, 1862. 

Petrik Könyvészete és gyászjelentés. 

Kúthy József, bölcseleti doktor, állami 
főreáliskolai igazgató és cz. főigazgató ; 
szül. 1849-ben Agárdon (Fehérm.), bol 
atyja számadó volt a Nádasdy-uradalom-
b a n ; 1872—75. tanársegéd volt a buda-
pesti műegyetemen, 1874-ben nyert tanári 
oklevelet; 1875—87-ig a zentai községi 
gymnasium igazgatója; 1887. szept. 20. óta 
a székesfejérvári állami főreáliskola igaz-
gatója. — Czikkei a Néptanítók Lapjá-
ban (1877. A földrajz tanítása a teljes 
elemi népiskolában, 1878. A mértan taní-
tása az elemi népiskolában); a zentai 
r. kath. gymnasium Értesítőjében (1879. 
Tanügyi viszonyainkról.); a Nemzetben 
(1890. 11. sz. A csillagok világából); a 
székesfejérvári főreáliskola Értesítőjében 
(1893. Természettudomány és költészet, 
ugyanez a Székesfejérvár és Aridékében 
is 10., 12. sz., A természettudományok ha-
ladásáról, 1896. Ünnepi beszéd, A közép-
iskolai rajztanítás mint a művészeti ne-
velés eszköze); írt még az Országos 
Középiskolai Tanáregylet Közlönyébe és 
a Nemzeti Iskolába. — Munkái: 1. Két 
algebrai egyenlet resultansáról. Akiküszö-
bölési módszerek történeti ismertetése. 
Bpest, 1880. — 2. Tudomány és tanítás. 
Paedagogiai értekezés. Székesfehérvár, 
1892. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1892. — Rajner N é v k ö n y v e 125. 1. — Szűcs 
Lajos, A Zenta-városi községi gymnasium 
története. Zenta, 1895. és önéletrajzi adatok. 

Kuthy Lajos, orvosdoktor, városi fő-
orvos, szül. 1809. aug. 20. Losonczon 
(Nógrádm.); középiskolai tanulmányait 
Sopronban végezte; a budapesti egye-
temen hallgatta az orvostudományokat 
és 1834-ben doktorrá avatták. Gyakorló-
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orvos voltMező-Berényben, utóbb Szarva-
son, hol városi főorvossá lett. 1849-ben 
a délvidéki szerb lázadás leverésére ki-
rendelt békés-megyei népfölkelők orvosa-
ként működött. Meghalt 1869. aug. 18. 
Szarvason. — Czikkei az Orvosi Tárban 
(1839. Tapasztalatok a gyuló-ibolós ha-
magról, kali hydrojodicum, Jelesebb kór-
esetek : Orsónya férgektől okozott gyo-
morfájás, ldegláz kitűnő agybántalommal, 
Epeláz gyomor-bélfájdalommal s tüdőlob-
bal, Tályogos forrólázból eredett halál, 
1840. Juniusi, juliusi és augusztusi kór-
járat Szarvason 1839-ben, 1841. Valami 
a békésmegyei pokolvarról, Az 1840—41. 
tüdőlobról Szarvason, 1842. A gyúló 
ibolós hamag, kali hydrojodicum, és kén-
savas kinal ideglázban, 1843. Az 1842. 
váltólázjárványról Szarvason, Halálos 
kóresetek, 1844. Eves tüdőlob, pneumonia 
ichorosa, kóresetei, 1845. Nevezetes kór-
esetek : Csúzos dermenet); a Zeitschrift 
für Natur- und Heilkundeban (1855. Ein 
Wort über die Choleraepidemie auf dem 
Lande.) — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de febri intermittente, Pestini, 
1834. 

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 
Névtára 1840-re. Pest 22. lap. — Szinnyei 
Könyvészete és fiának Kuthy Dezsőnek szi-
ves közlése. 
Kuthy Lajos (kővágó-örsi), a m. tudom, 

akadémia levelező tagja s a Kisfaludy-
társaság tagja, K. Sándor ev. ref. lelkész 
(ki Heidelbergában nyert theologiai dok-
torságot) és técsői Vernyika Zsuzsánna 
fia, szül. 1813. jan. 9. Ér-Mihályfalván 
(Biharm.); de atyja már 1814-ben elfo-
gadta a székelyhidi jövedelmezőbb egyház 
meghivását és családjával oda költözött. 
K. a természet szépségeivel megáldott ezen 
helyen nyerte legelső benyomásait, melyek 
őt később e vidék kitűnő leírójává tették ; 
itt terül el a szép költészettel leírt Besz-
terczei lápvidék, itt ismerte meg a Hazai 
rejtelmek köznépét, ezt a kiváló alföldi 
magyar népet. Classicus műveltségű 
atyjától nyerte első oktatását, mire 1821-

ben a debreczen i főiskolába adták szü-
lei ; a debreczen i körbeliek (Földi János, 
Fazekas Mihály, Kovács József, Gyöngyösi 
János, Édes Gergely, Varjas János sat.) 
voltak tanára i ; 1827-ben a bölcseleti 
karba iratkozott be s három évig a 
bölcselettel és történelemmel foglalkozott. 
Atyja óhajtásának, hogy pap legyen, 
engedve, 1830 őszén a theologiára lépett. 
Már ekkor kitűnt társai közül verseivel 
és elbeszéléseivel. 1833-ban mint harmad-
éves theologus szakított a papi pályával 
s egy barátjának sérelme miatt többed 
magával elhagyta a collegiumot. Nevelő-
nekment az Olasz családhoz Nagyváradra 
s a jogi pályára készült. Uj helyén al-
kalma volt Bihar vármegye intelligentiá-
jával megismerkednie és jó modorával 
megszerettetnie magát; itt kinevezték 
megyei joggyakornokká.. Stílusa gyakor-
noki munkálataiban feltűnt a megyén és 
aljegyzővé választották. Az 1832. decz. 
16. Pozsonyban megnyílt országgyűlésen 
nagy harczok folytak s K. vágyott oda 
jutni. 1834-ben az új országgyűlési követ 
mellé patvaristának rendelték. Követével 
1834 őszén ment föl Pozsonyba, a hol 
csakhamar belemerült a pozsonyi ifjúság 
mozgalmaiba; a mellett némi jövedelmező 
állást is nyert Kossuth hirlapirodájában. 
Mihelyt azonban a rendek 1836. máj. 
2. szétoszlottak, a helytartótanács kiadta 
az elfogatási parancsot Lovassy László 
és társai ellen. K. sietett haza Asszony-
vásárra (hova atyja időközben költözött); 
ott fogták el máj. 23. és meglánczolva 
Budára vitték a József-kaszárnyába, hol, 
minden kihallgatás nélkül öt hónapig 
ült nedves földalatti boltban, míg végre 
1837. márcz. 7. a hétszemélyes tábla 
által megerősített ítélet folytán szabadon 
bocsáttatott ugyan, de az ügyvédi vizsgálat 
letételétől eltiltották. Az Olasz családnál 
Nagyváradon nyert újra menedéket és 
néhány hét múlva ismét megyei aljegy-
zővé tették. Ekkor a város társas körei-
ben nagy kedveltségnek örvendett; a szép 
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fiú csakhamar szerelmes lett az alispán 
leányába Thurzó Jettába, a ki azonban 
17 éves korában elhalt. A balsors és a 
szenvedélyek csakhamar szorgalmas és 
ünnepelt íróvá tették. Időközben Kolozs-
várra ment, hová az erdélyi ellenzék 
hívta meg az országgyűlési hirlap szer-
kesztésére. Az erdélyi országgyűlés azon-
ban 18B8. márcz. 31. eloszlott. Ekkor K. 
Pestre jött és itt Sombory Imre kir. 
táblabíró jurátusa lett. Ismételten folya-
modott az ügyvédi vizsgálat megenge-
déseért, de hiába ; 1844-ben ugyan meg-
kapta az engedélyt, de ügyvéd többé nem 
lett. Minden erejét az írói pályán érvé-
nyesítette s az akkori szépirodalmi la-
poknak egyik legszorgalmasabb munka-
társa volt. Három színművével kevésbbé 
volt szerencsés; a kritika elítélte. Végre 
szivének vonzalmát követve, 1839. máj. 
29. oltárhoz vezette topái Kalicza Jo-
hannát, a szép és vagyonos komáromi 
leányt. Házassága azonban nem volt 
boldog ; az egyszerű kisvárosi leány nem 
tudta magát, beleélni az excentrikus férfi 
házi életébe, csakhamar visszament édes 
anyjához Komáromba, hol együtt élt 
Vilma leányával (később Szabó Béláné ; 
ennek szintén Vilma (Zsanet) lánya 
Kathona Gézának, a csallóközi ármente-
sítő társulat hivatalnokának neje, a ki 
férjével és anyjával az ősi Kalicza-házban 
lakik Komáromban.). Az 1839. nyár végén, 
hogy felejtse bánatát, utazni ment Magyar-
ország felvidékére és Ausztriában is járt. 
Pestre visszatérve, ismét régi ismerőseit, 
a színészeket és a színésznőket kereste 
fel ; ezeknek a társaságában keresett 
szórakozást. Szívesen eljártak barátai 
ízléssel berendezett, kényelmes lakásába 
is, hol magyaros vendégszeretettel fogadta 
őket. Neki a társaság éltetője volt; itt 
feledheté a sors üldözését, életének szen-
vedéseit. Minél előkelőbb volt a kör, 
melyben megjelenhetett, annál vidámabb, 
annál fesztelenebb volt ; vidámsága, szel-
lemes megjegyzései mindenkit elragadtak; 
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csaknem mindenütt ő vezette a társalgást. 
Főuraink a vidám, szellemes férfit nagyon 
kedvelték. így jutott be József nádor 
salonjába is, fiainak, István és József fő-
herczegeknek ajánlása útján. Előkelő nők 
körébe Batthyány Lajos grófnál jutott, 
ki 184-3 elején Kuthyt magántitkárául 
hívta meg. Batthyány nagy házat vi t t ; 
roppant kiterjedésű birtokainak felügye-
lete is nagy gonddal járt. Kuthy köteles-
ségét híven és pontosan teljesíté ; ezért 
Batthyány nagyon megszerette. Derült 
vidám kedélye felvidította a hölgyeket 
is, kik testi, lelki szépségének szívesen 
tömjéneztek; később elkényeztettek, ke-
gyeltjükké tették, kinek talán egy esté-
lyükről, egy kirándulásukról nem volt 
szabad elmaradnia. K. iránti rokon-
szenvüknek páratlan s irodalmunkban a 
mai napig egyedül álló bizonyságát adták 
akkor, a midőn (1845. szept.) az uzsorások 
kezébe került költőnek elárverezett, ér-
tékes bútorait a saját pénzükön meg-
vásárolták és a kedveltnek visszaadták. 
A magyar tudományos akadémia 1843. 
október 7-én választotta levelező tagjává, 
a Kisfaludy-Társaság pedig 1845. jan. 28. 
vette fel tagjainak sorába. Az 1813. máj. 
24. megnyílt országgyűlésre Batthyány 
Lajos gróffal fölment Pozsonyba. Híre s 
népszerűsége már ekkor országos volt ; 
a fiatalabb írók és az országgyűlési ifjúság 
örömmel kereste fel Kuthynak vendég-
szerető szállását. Ez ünneplés jól esett 
hiúságának; megszokta a kényelmet, a 
fényűzést, sőt a pazarlást is, annyira, 
hogy midőn 1844. nov. 13. az ország-
gyűlés bezárult és ő Batthyányval vissza-
jött Pestre, itt oly életet kezdett, mely 
jövedelmét sokszorosan fölülmulta ; bú-
torait Párisból hozatta; keleti pompa, 
délszaki növények illata fogadta a belépő 
vendégeket; hetenként kétszer-háromszor 
thea-estélyre hívta meg barátait ; itt 
látogatta meg őt Jókai is Petőfi társa-
ságában. Időközben lemondott magán-
titkári állásáról. 18 á 5 elején a gyáralapító 
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társaság megválasztotta titkárul; ezen-
kívül még több egyesületnek tagja s 
előadója volt. 1846-ban jelent meg az 
újévi könyvpiaczon és nagy hatást tett 
Ilazai rejtelmek cz. regényének három 
első füzete. Időközben ellátogatott haza 
Asszonyvásárra atyjához, ki egyházmegyé-
jében ülnök és esperességi jegyző volt ; 
meglátogatta 1844. júl. 17. elhunyt édes-
anyjának sír ját ; lerándult Aradra, Temes-
várra, hol 1845. okt. Temesmegye tábla-
birójává választották ; ekkor gyűjtötte re-
gényéhez az anyagot. 1846-ban a far-
sangkor a tánczvigalmákban mindenkor 
tevékeny részt vett ; tánczolni nagyon 
szeretett. 1847. máj. hitelezői elől ismét 
vidékre menekült és ezóta már ritkán 
fordult meg Pesten. Azon év nov. ele-
jén megnyílt országgyűlésre Pozsonyba 
sietett Batthyányval, ki újra meghívta 
titkárának. Pozsonyban ismét úri életet 
élt. Jövedelmező titkári állása és a Hazai 
Rejtelmek hatezer forintnyi tiszteletdíja 
újra túlköltekezésre ragadta. Azonban 
régi vidámsága már eltűnt; a túlfeszített 
munka idegessé tette. A márcziusi napok-
ban az általános lelkesedés Kuthyt is 
elragadta ; bár korántsem volt forradalmi 
ember és sejté a véget, hivatalt vállalt 
és Batthyány miniszterelnöki irodájának 
igazgatója, majd Szemere Bertalan mellett 
osztálytanácsos lett. De egészsége egyre 
hanyatlott, kedélye elkomorult. 1849-ben 
követte a kormányt Szegedre, majd Aradra 
is. Az aug. 13. fegyverletétel hírére Nagy-
váradra, onnét atyjához Asszonyvásárra, 
majd a Rézhegységnek (Biharm.) vidékén 
húzta meg magát nyolcz hónapig. 1850 
derekán fölment Pestre, hogy a polgári 
törvényszék előtt feljelentse magát, és 
kegyelmet nyert. Budán a Szarvastéren 
bérelt hónapos szobácskát, mert pénze, 
jövedelme alig volt. Szorgalmasan írta 
novelláit, kezdetben Ariel név alat t ; 
habár ekkor is keresett író volt, úgy hogy 
alig jelenhetett meg Album, hírlap vagy 
folyóirat az ő dolgozata nélkül, a meg-
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élhetés gondjai miatt mégis kezdett két-
ségbeesni; ehhez járult atyjának 1851. 
máj. 26. történt halála, mely szomorú 
eset fájdalmasan hatott érzékeny szivére. 
A Tátrafüreden töltött nyári évad némileg 
megerősítette őt. Szeptemberben lement 
testvéreihez, a kik közül három hajadon 
leányt nagyon rossz anyagi körülmények 
közt talált; ezeket kellett segélyeznie s 
K. elhatározta, hogy nővéreinek biztos 
hajlékot szerez. 1853 őszén hivatalért 
folyamodott és decz. 6. közölte a hiva-
talos Budapesti Hirlap, hogy a cs. kir. 
belügyminisztérium a nagyváradi hely-
tartósági osztály területére másodosztályú 
megyebiztossá kinevezte. Hivatalos mű-
ködését Szatmáron kezdte ; 1855-ben már 
Aradon volt megyei főbiztos. Hivatalos 
emelkedésével híre, népszerűsége foko-
zatosan sülvedt. Régi társai, barátai 
gyakran szemére vetették ballépését, kár-
hoztatták tettét. K. a támadásokat ki-
kerülendő visszavonult tőlük, idegenkedő, 
tartózkodó lett velők szemben. De, a hol 
csak tehette, védte, pártolta a megtáma-
dott magyar nemességet és polgárságot. 
1855. márcz. 5. Erzsébet császárné első 
gyermekének, Zsófiának születése alkal-
mából Szózatot írt és nyomatott ki. Ľ 
költeményt csak felsőbb felszólításra s 
talán fenyegetésre készítette. Ezért még 
mélyebb megvetéssel fordultak el tőle. 
Ezen gyűlölködés miatt A királyné olvasója 
cz. utolsó regényét, mely a Budapesti 
Hírlapban (1860) jelent meg, be sem fe-
jezhette. Végül láttuk a megtört, hanyatló 
erejű írót, a mint társtalanul járt Pesten, 
a mint egyedül, mindenkitől kerülve ült 
a Kisfaludy-társaságnak és a m. I. aka-
démiának termében, a mint otthon a 
Tabán egy szűk és sötét szobácskájában 
mereng és vallásos elmélkedésekbe mélyed. 
A beteges Kuthyt 1861-ben felmentették 
a munkától és rendelkezési állapotba he-
lyezték. 1862-ben lement Diószegre; innét 
Litérbe (Biharm.) távozott, hogy némileg 
felüdüljön. Még ugyanezen évben ki-

17. ív sajtó alá adatott 1890, deczember 19-
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nevezték Nagyváradra megyei főbiztossá 
a bűnfenyítő törvényszékhez 1470 frt 
fizetéssel. E fizetésből szépen megélhetett 
volna, de nem tudott gazdálkodni; a 
hitelezők régi adósságaiért pörölték ; az 
örökös perköltség miatt adóssága folyton 
nőtt. Végre 1863-ban csődöt kértek ellene. 
(Adóssága 4520 forintot tett k i ; hitele-
zőinek fölajánlotta 260 nyomtatott ívre 
terjedő összes munkáit, ívét 25 forinttal 
számítva 6400 forint értékben. Sikertele-
nül). Csődbe esése miatt nyugdíjazták. 
Ekkor a szerencsétlen ember egy kis 
házacskát bérelt Nagyváradon és itt ten-
gette csekély nyugdíjából életét. 1864. 
aug. idegláz lepte meg és 27. meghalt. 
A Kisfaludy-társaságban 1869-ben Degré 
Alajos mondott fölötte emlékbeszédet. — 
Költeményei, elbeszélései s egyéb czikkei 
a következő lapokban és évkönyvekben 
vannak: debreczeni Lant (1833. költ. és 
A szerencsés akadályok, elb., 1834. A 
szökevény, rege); Rajzolatok (1835. Far-
sangi kaland, 1836. Nagyváradi levél és 
költ.); Regélő (1834. Életszabályok, Je-
lenkori házasság, költ, 1836. Garcia de 
Marcarensas költő életrajza), Honművész 
(1834. Nagyváradról színi kritika, 1835. 
Szomorú bir Nagyváradról, 1839. Al-
manach-társaság, Császár Ferencz köl-
teményeinek ism.), Athenaeum (1837. A 
beteg, költ., 1838. Szinháztárgyi viták, 
1839. Egy éj a fővárosban, A szerelem-
féltő, A színésznő, Végrendelet, A szám-
űzött, 1840. Mátka áldozat és költ., 1841. 
Az őrangyal, mutatvány Don Garcia cz. 
regényből és polémia), Regélő (1839. 
Vetélytárs, 1840. Nő és férjszeszély, 1841. 
Toulouse Saphoja) ; Emlény (1840. Bal-
itéletek, 1841. Arthur és Jenő, A trón-
követelő), Religio és Nevelés (1841. A 
hitnevelés szüksége, Az apaüldöző), Világ 
(1847. I. 2. sz. Literatúrai pártemberek 
ismertetéseül); Közlemények (1841. Be-
vezető szózat I. Ossian lelkéhez és költ.); 
Nemzeti Almanach (1841. költ., Divatkép, 
Az álomjáró), Regélő Pesti Divatlap 

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

(1842—43. Atőr és feszület. Nők és az élet 
székfoglaló és költ.), M. Életképek (1843. 
Egy iskolai kaland), Honderű (1843. 
Két elitélt, Freskófestések), Őrangyal 
(1843. Az önmérséklet jutalma), Pécsi 
Aurora (1843. beszély), Aradi Vészlapok 
(1844. Egy törpe, mutatv. Don Garciaból), 
Életképek (1841. Tohub, mutatv. Don 
Garciaból, Hortobágyi képek a Hazai 
Rejtelmekből, 1845. Válás, párbeszéd 
versben), Pesti Divatlap (1845. Egy hír-
lapi czikk, A kárpáti csúcsokon és költ., 
1847. Téli csillagok I—IX. költ., Féltési 
párbaj, Almom látogatójához, költ., Ka-
kukk, költ., Beszterczei lápvidék, mutatv. 
a Hazai Bejtelmekből, Hatyári Gyárfás, 
Eléa köve, Érdember, Lehelke halála és 
költ.), Ajándok (1846. Az eskü órája), 
Hölgyfutár (1850. Emlékirat, költ., Egy 
hölgy imája, Nur fidel, A temerini hősnő, 
Szokott csalódások, Egy házi hivatalnok 
márczius előtt, 1851. Alarica Newa, 1852. 
Az ecsedi lidércz, 1853. Beszélyem kijött 
a Hölgyfutárban), Remény (1851. A sir 
vadrózsája, Márczius előtti képek), Loson-
czi Phönix (1851. Az ifjú császár), Nagy-
enyedi Album (1851. Székely Katalin), 
Müller Gyula Naptára (1852. Egy kétel-
kedő gazdag); Budapest i Hirlap (1860. 
1—274. sz. A királyné olvasója, történeti 
regény, összesen 119 számban.) — Mun-
kái : 1. Fehér és fekete, szomorújáték 4 
felv. Buda, 1839. (Szinműtár, kiadja Nagy 
Ignácz I. 3. Először adták Pesten a 
nemzeti színházban 1839. febr. 19. és 
25., szept. 5., Székesfejérvárt 1811. máj. 
21. Kolozsvárt 1840. máj. 25., 1844. febr. 
15. Ism. Honművész 1839. 18. sz.) — 2. 
Első Károly és udvara. Tört. dráma 5 felv. 
U. ott, 1840. (Szinműtár I. 7. Jambusok-
ban, az akadémiai pályázaton dicséretet 
nyert. Mind a két színmű censurai pél-
dánya megvan a m. n. múzeum kézirati 
osztályában.) — 3. Kuthy munkái. No-
vellák. Pest, 1841—53. Kilencz kötet. (I. 
1841. Gróf Széchenyi Istvánnak ajánlva, 
Cleopatra, Egy éj a fővárosban, A sze-

18 
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r elem féltő. A színésznő, Nő és férj-
szeszély, 2. kiadása 1843., II. 1841. Cilley 
Borbála, Mátka áldozat, Toulouse Saphója, 
Végrendelet, A száműzött, Vetélytárs, 2. 
kiadás. U. ott, 1843., III. 1842. gróf 
Batthyány Antonia szül. Zichy grófnőnek 
ajánlva, Balitéletek, Arthur és Jenő, Az 
eskü órája, Délila, IV. 1842. gr. Károlyi 
Györgynének ajánlva, A trónkövetelő, 
János fővétele, Divatkép, Igaz Ítélet, V. 
1844. Egy alkalmi vers, Bizalom és gyanú, 
A tőr és feszület, Az apaüldöző, Az 
álomjáró, Egy iskolai kaland, Két elitélt, 
VI. 1851. Egy éj az altáborban, Hatyári 
Gyárfás, Eléa köve, Egy divatlapi czikk, 
Érdember; a cens ura lefoglalta első czikke 
miatt és így került az 1852. kiadásba 
annak a helyébe a Zarskoje Selo cz. 
novella, VII. 1852. A guerilla, Lyon 
lovag, Lehelke halála, Nur fidel, A te-
merini hősnő, Szokott csalódások, Nők 
és az élet, VIII. 1852. A kételkedő, Egy 
jobbágyper martius előtt, Szerencsés aka-
dályok, A szökevény, rege, IX. 1853. 
Székely Katalin, Egy delejes nő végnapjai, 
Az ecsedi lidércz.) — 4. Polgári szózat 
kelet népéhez. U. ott, 1841. (Ism. Athe-
naeum 1842.). — 5. Hazai rejtelmek. 
Regény. U. ott, 1846—47. Két kötet, 14 
füzetben. (Ism. Henszlmann Imre, Iro-
dalmi Or II. 283. 1.) — 6. Szózat Er-
zsébet austr. császárné ő fensége örven-
detes szülésekor. Arad, 1855. — 7. Egy 
iskolai kaland. Budapest, 1898. (Olcsó 
Könyvtár 1071.) — Kéziratban: Ariadne 
a könnyelmű nő. Eredeti szomorújáték 
4 felv. (Először Pesten 1838. szept, 24. 
Ism. Honművész 78. sz. Athenaeum II. 
27. sz. kézirata a nemzeti színháznál). 
Gyűjteményemben költemények: Hámor 
völgye, Kirablott sziget, Jós ige ; levelei: 
hely és kelet nélkül sógorához topái 
Kalicza Zsigmondhoz Komáromhan, ki 
nekem is sógorom volt, ezen levélen 
Kúthy-nak írta nevét ; testvéréhez, kelet 
nélkül, húgaihoz, Pest, 1841. decz. 25., 
nővéréhez,Zimbró, 1859.jún. 21.; a m . n. 

múzeumban : levele Petőfihez, Pest, 1845. 
márczius 16. — Arczképe névaláírásával: 
aczélmetszés, rajzolta Barabás, metszette 
Mahlknecht Bécsben (Emlény 1842. és 
Pécsi Aurora 1843.); kőnyomat, rajzolta 
Barabás, nyomt. Walzel Pesten, 1845. 
(Pesti Divatlap 1845. 1. sz.) 

Literatúrai Lapok 1841. 3. , 5 . . 8. S z á m . — 
Athenaeum 1841. I . 5. s z . — Kisfaludy-Társa-
ság Évlapjai. V. Pest, 1842. 102. 1., VII. (Nagy 
Ignáez.) Uj F. V. Pest, 1871. (Degré Alajos, 
Emlékbeszéd egy elítélt felett), VII. 1873. 
(Jókai Mór.) — Magyarkák. Lipcse, 1845. — 
Pesti Divatlap 1845. I I . 1. SZ. ( T u r ó c z y ) . — 
Irodalmi Őr 1846. 104. 1. — Jelenkor 1847. 38 . 
Sz . — Honderű 1847. I I . 12. SZ. — Életképek 
1847. 283. 1. — Ujabbkori Ismeretek Tára V. 
164. 1. — Ferenczy és Danielik, Magyar í rók 
I. 291. 1. — Nagy Iván, Magyarország Csalá-
d a i V I . 567. l a p . — Männer der Zait. P r a g , 
1862. — Erdélyi János kisebb prózái. Sáros-
patak, 1863. II . — 1864 : Koszorú II. 10. sz.. 
Sürgöny 204. , 199. SZ., Hölgyfutár I I . 19. SZ., 
Wiener Zeitung 216. SZ. — Toldy Ferencz, M . 
Nemzeti Irodalom Története. — Otthon 1875. 
( L a u k a G.) — Lanka Gusztáv, A m ú l t r ó l a 
j e l e n n e k . Bpes t , 1879. — Beöthy Zsolt, A m . 
nemzeti irodalom történeti ismertetése I I . 
és Képes Irodalomtörténete II. arczk. és 
kézirata hasonmásával. (Szécby Károly.) — 
Fővárosi Lapok 1886. I . ( E n d r ö d y Sándor ) , 
1888. 178., 254. sz. ( L a u k a G.) — M. Salon 
1886. (Szaák Luiza, K. kézirataiból.) — Or-
szág-Világ 1888. 38., 40. sz. (Kemenczky Kál-
mán), 41. sz. (Kulini Nagy Benö.) — Vali 
Béla, Kuthy Lajos élete és munkái. Bpest. 
1888. (Különnyomat a Figyelőből.) — 1888 : 
Irodalmi Értesítő 17. SZ., Debreczen 133. SZ., 
Nemzeti Nőnevelés. — Gyulai Pal, V ö r ö s m a r t y 
élete. Budapest, 1890. 239. 1. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I . 
122. 1. (Négyesy László . ) — Ferenczi Zoltán, 
Petőfi életrajza. Bpest, 1896. 306., 317. 1. — 
WaIlentinyi Dezső, Kuthy Lajos életrajza. 
Rimaszombat, 1897. és gyászjelentés. 

Kuti Márton, székesfejérvári kanonok, 
szül. 1832. okt. 13. Györkönyön(Tolnám.); 
a gymnasiumot Székesfejérvárt j á r t a ; 
miután pap lett, a bécsi Pázmány-inté-
zetbe küldték, hol a theologiát hallgatta. 
1849-ben a haza védelmében vett részt, 
1857—59-ben két évig nevelő volt Stan-
kovánszky Imre tolnamegyei főispán há-
zánál. 1859. júl. 6. fölszenteltetett; segéd-
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lelkész volt 1860-ig Csákvárt ; főgymna-
siumi tanár Székesfejérvárt 1868-ig; azután 
hitoktató 1866-ig és ugyanott a reáliskola 
igazgatója 1865—66-ban ; azontúl plébá-
nos és szentszéki ülnök, 1876. alesperes,az 
elemi iskolák felügyelője, később kanonok 
lett. 1866-ban a kathol. országos auto-
nómiai gyűlés alkalmával jelentékeny 
szerepet viselt. — Bölcseleti czikkeket 
írt a Kalauzba (1863 —65); írt a Független 
Lapokba, Autonómiába és a Szabad 
Egyházba. — Nevét Kutynak is írják. 

Magyarország és a Nagyvilág 1869. 44. S z á m 
arczk. ( I f j . Ábrányi Kornél.)— Pauer, Joan-
nes, História Dioecesis Alba-Regalensis . Al-
bae-Regiae, 1877. 405. lap, — Schematismus 
Alba-Regalensis 1894. 111. 1. 

Kuthy Sándor (kővágó-örsi), ev. ref. 
esperes-lelkész, született 1783. okt. 16. 
Konyáron (Biharm.), hol atyja K. Sándor 
szintén lelkész volt; Debreczenben tanult 
és 1798-ban subscribált; 1805-ben a 
poéták tanítója, 1806. az első évesek 
tanítója (praeses) volt ugyanott. 1807-ben 
a göttingai egyetemre ment, honnan 1809. 
jött vissza. 1810. ápr. 10-től Mihályfalván, 
1814—28-ig Székelyhidon, 1828-tól Asz-
szonyvásáron (Biharm.) volt lelkész; 
1846-ban lett esperes. Meghalt 1851. máj. 
26. Asszony vásáron. — Czikke az Erdélyi 
Múzeumban (IX. 1817. Halottak beszél-
getése) ; költeménye a Pallas Debreczina-
ban (1828). 

Bakóczi J á n o s szives közlése a debre-
czeni ev. ref. főiskola jegyzökönyvéből . 

Kuti Zsigmond, ev. ref. tanító és hit-
tanár, szül. 1857. jún. 17. Ungvárt; 
1879-ben tanítóképesítést a sárospataki 
állami tanítóképzőben nyert. Működött 
Nagy-Kállóban mint igazgató-tanító hét 
évig; 1886 óta a debreczeni izraelita 
hitközség tanítója s a kir. állami főreál-
iskola hitoktatója. Tagja az országos izr. 
tanító egyesületnek, Debreczen város 
állandó tanügyi bizottságának. Hajdu-
megye és Debreczen Gönczy-tanító-egye-
sület központi bizottságának titkára sat. 
— Czikkei a Néptanítók Lapjában (1885. 

Még egy szó az iskola-takarékpénztárak 
ügyében); munkatársa az összes debre-
czeni lapoknak ; így czikkei a Debreczeni 
Ellenőrben (1889. Leánynevelésünk, A 
realismus, anarchismus és nihilismus, 
Az oligarchia, hierarchia és a korona), 
a Debreczenben (A hierarchia); a Deb-
reczen-Nagyváradi Értesítőnek és a Deb-
reczeni Hirlapnak belmunkatársa, az Or-
szágos izr. Tanügyi Értesítőnek rendes 
munkatársa; írt a Csorna Kapuvár és 
Vidékébe is. — Kiadja Spitz Gyulával 
1899-tol az Izraelita Könyvtárt Debre-
czenben, melynek I. kötete jelent meg 
(tartalma : elbeszélések, adatok és rajzok 
a zsidó nép múltjából és nagyjainak 
életéből). — Nevét Kuthynak is írják. 

Vaday József, Magyar tanférf iak millen-
n iumi Albuma. Békés-Csaba, 1896. fénynyom. 
arczk. — Corvina 1899. 33. SZ. 

K u t k a Kálmán, kir. tanácsos és al-
ispán, K. Elek megyei főorvos és Vazáry 
Berta íia, szül. 1850. márcz. 16. Huszton 
(Máramarosm.); középiskolai tanulmányait 
1868-ban fejezte be a m.-szigeti főiskolá-
ban ; Kassán hallgatta a jogot. 1871-ben 
Máramaros-megye második aljegyzője, 
1894-től alispánja volt. A király érdemei 
jutalmául kir. tanácsosi czímmel tüntette 
ki. A máramaros-szigeti takarékpénztár 
bukása nagy közgazdasági válságot idézett 
elő ; ezen ügyet, mely az ő kormányzása 
alatt történt, annyira szívére vette, hogy 
1898. febr. 15. öngyilkos lett; másnap 
az Iza folyóban arczczal a vízbe borulva 
találták meg; előbb névjegyére följegyezte 
«becsületes voltam egész életemben». — 
Mátyás király emlékezete cz. pályadíjat 
nyert elegiáját a m.-szigeti ev. ref. lýceum 

.1866. júl. 15. záróünnepélyén olvasták 
fel. Czikkei a Máramaros vármegye le-
írása. Szerk. Szilágyi István. Bpest, 1876. 
cz. munkában (A megye közigazgatási 
szervezetének ismertetése, Közművelődést 
előmozdító egyletek); utazásairól évenként 
tárczaczikkeket írt a helyi lapokba, így 
a Máramarosi Lapokba (1888. Szigettől 
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Jeruzsálemig, 1892. Bosznia és Herczego-
vina, A szép Italia). — Munkái: 1. 
Máramaros vármegye szabályrendeletei. 
I. kötet. M.-Sziget, 1889. — 2. Mára-
maros vármegye közigazgatásának mult 
évi története. U. ott, 1897. (Ism. Mára-
marosi Lapok 1897. 23. sz.) 

Máramaros 1866. 27. sz. (Szilágyi István.) 
— Várady Gábor, Hulló levelek III. 261. 1. — 
Máramarosi Lapok 1898. 14. sz. é s g y á s z j e -
lentés. 

Kutlik Endre, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1860. febr. 10. Pesten ; tanul-
mányait a fővárosi ág. ev. főgymnasium-
ban végezte s az egyetemen a tanári 
pályára készült. 1884-ben a classica-
philologiára s bölcseletre képesítő okleve-
let nyert. 1885 óta a szarvasi főgymna-
siumban tanítja a latin és görög nyelvet, 
a vallástant, mellesleg a gyorsírást is. E 
mellett az ipariskola igazgatója s a köz-
ségi iskolaszék elnöke. — Értekezése a 
szarvasi ág. ev. főgymnasium Értesítőjé-
ben (1888. A nevelés egy fontos ténye-
zője a gymnasiumi oktatásban). A helyi 
lapoknak évek óta szorgalmas munka-
társa. 

A szarvasi ág. ev. főgymnasium Értesítője 
1895. 134. 1. (Benka Gyula.) 

Kutlik János, ág. ev. lelkész, előbb 
Nagy-Szent-Miklóson, később Pitvaroson 
(Csanádm.) — Munkái: 1. Pohfebnjk aneb 
kažnéareči pohŕebnj. Knižeeka pomocná, 
kteru k dobrému bratrj, zwlasstő zatač-
njku a eekanu uŕadu kazatelského, gako 
i lewjtu a sskoly učitelu zhotowil. Szarvas, 
1852. (Halotti beszédek. 400 példányban 
nyomatott). — 2. Rec chramotoa . . . 
Arad, 1863. (Egyházi beszéd, melyet 
1863-ban a tótok ezer éves megkeresz-
teltetése emlékezetére Bánhegyesen tar-
tott). 

Evangelische Glocken 1890. 126. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Kuttna M. L., rabbi Zentán (Bács-Bod-
rogm.) — Munkája : Predigt zur Geburts-
feier Sr. Majestät unseres allergnädigsten 
Kaisers und Königs Franz Joseph I. ge-

halten am 18. August 1854. in dem isr. 
Gotteshause zu Zenta. Pesth, 1855. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Kutna Salamon, kerületi rabbi Kis-
martonban (Sopronm.); előbb ugyanaz 
volt Kaposvárt. — Munkái: 1. Offen und 
Ehrlich! . . . Ilalberstadt, 1864. — 2. 
Atheret Schalom We-Emeth, Homilien 
und Exegesen zu Bibel und Talmud. 
Erläuterungen schwieriger Aussprüche 
der Weisen, und im Anhange : Grabreden. 
I. Theil. Paks, 1894. 

I.ippe, Ch. D., Bibliographisches Lexicon. 
Wien, 1881. 260. 1. Neue Serie. Wien, 1899. 
I. 217. 1. 
Kutrovich Antal, jog- és bölcseleti 

doktor, földbirtokos Ebergőczön (Sopron-
megye). Meghalt 1868. máj. 3. Sopronban. 
— Munkája: Értekezés a gyermekek ki-
örökítlenítéséről hazánk törvénye szerént, 
melyet a törvény tanárság elnyerésére 
készített. Pest, 1836. (Latin czímmel; a 
tételek is latinok). 

Toldy Ferencz B ib l iog r . (Tudom. T á r 1837. 
II. 477. 1.) és gyászjelentes. 
Kutrucz Rezső, főgymnasiumi tanár, 

szül. 1853. ápr. 21. Szimőn (Komárom-
megye) ; középiskoláit az érsekújvári, 
nagyszombati s pozsonyi r. kath. főgym-
nasiumokban 1874-ben végezte. Ezután a 
cs. és kir. 12. sz. gyalogezredben katonás-
kodott Komáromban 1876-ig; a bölcseleti 
tanfolyamot a budapesti egyetemen vé-
gezte 1877—1880-ig és 1881-ben nyert 
tanári oklevelet. Időközben (1878. aug. 
—nov.) részt vett a boszniai occupatió-
ban. 1881—83. a zsolezai kir. kath. al-
gymnasiumban, 1883—1884. a losonczi 
állami, 1884—96. a pozsonyi kir. kath. 
főgymnasiumban működött előbb mint 
helyettes, 1885-től mint rendes tanár. 
1896 óta a szent-gotthardi állami gym-
nasium igazgatója. — Czikkei a Yágvölgyi 
Lapokban (1882. Felolvasás és táncz-
mulatság, 1883. Visszaemlékezés a far-
sangra) ; a pozsonyi királyi kath. főgym-
nasium Értesítőjében (1887. A homerosi 
kor erkölcsi világa, ism. Egy. Philol. Köz-
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löny, 1890 és 1891. Homeros Odysseája 
I. és II. ének, ford., ism. Egyet. Philol. 
Közlöny); a Pozsonyvidéki Lapokban 
(1887—88. Csinált nyelvek, Tréfás nép-
poézis, A pozsonyi képzőművészeti egye-
sület kiállítása); a Szent-Gotthardban 
(1897. Beszéd ő felsége nevenapján); dol-
gozott a Pirchala Imre Latin-magyar 
szótárába, munkatársa volt aKözépiskolá-
nak és felolvasásokat tartott a pozsonyi 
Toldy-körben. — Munkája: Az állami 
és kir. kath. középiskolák igazgatóinak, 
tanárainak és tornatanítóinak Rangsora 
1897. aug. l-ig. Kiigazította. Pozsony, 1897. 
(A Tanárok Naptára XII. évf. melléklete.) 
— Szerkeszti a Tanárok Naptárát 1888 
óta Pozsonyban és a szent-gotthardi is-
kolai Értesítőt 1896. óta. 

Rajner Névkönyv 101. lap és önéletrajzi 
adatok. 

Kutsera András Lőrincz. L. Kucsera. 
Kutsera Ferencz, r. kath. plébános, 

szül. 1865-ben Nagyváradon (Biharm.); 
középiskoláinak hat osztályát Yáczon és 
Gyöngyösön végezte, mire 15 éves korá-
ban belépett az egri papnevelő-intézetbe, 
hol a hittudományokat hallgatta; egy 
évig az egyházmegyei hivatalban nyert 
alkalmazást; 1888-ban szenteltetett fel 
misés papnak. Előbb jászapáti, majd 
jákóhalmai, azután rakomazi segédlelkész 
lett ; jelenleg mező-kövesdi káplán. — 
Mint növendékpap sokat dolgozott az 
irodalmi társulatban ; fordításaival és Uj 
pogányság cz. értekezésével dicséretet is 
nyert; káplán korában megírta a rakomazi 
búcsúk történetét (Egri Egyházm. Köz-
löny) ; a M. Államban (1889. 18. sz. Az 
angol és britt bibliai társulatok működése; 
Borús napok cz. elmélkedése is ezen lap-
banjelent meg.) — Munkája: Oltárbeszéd, 
melyet S. F. és H. B. buzgó rakomazi 
hívek aranymenyegzője alkalmából 1891. 
máj. 24. Szentháromság ünnepén mon-
dott. Nyíregyháza, 1891. 

Koncz Ákos, Egr i egyházmegyei irók. Eger, 
1892. l ó i . 1. — Schematismus A g r i e n s i s 1897. 

Kutschera József, r. kath. segédlelkész, 
wellenfelsi K. Jakab kereskedő és Daimel 
Magdolna fia, szül. 1865. júl. 28. Gyulán 
(Békésm.); tanulmányait a jezsuiták ka-
locsai conviktusában végezte; 1882-ben 
a budapesti egyetem hallgatója, 1883-ban 
esztergomi növendékpap lett. 1886-ban 
az esztergomi képzőintézet tanárává ne-
vezték ki. 1887. decz. 28. pappá szentel-
tetett föl ; az 1888. tanév befejeztével Pár-
kányban, 1890. Bpcstenkápláni állást nyert. 
Ezen hivatala mellett ugyanez évben az 
Y. ker. kir. főgymnasiumban hitszónok, 
1891-től az Y. ker. főreáliskolában hit-
tanári tisztet végzett. Majláth Gusztáv 
gróf komáromi administrátornak erdélyi 
püspökké történt kineveztetése után 1897-
ben a komáromi plébánia vezetésével 
bízatott meg; de már 1898-ban saját 
kérelmére, hivatalától fölmentve, Buda-
pestre tért vissza, hol előbb a várban, 
most a belvárosban mint káplán műkö-
dik : egyszersmind hittanár az angol 
kisasszonyok intézetében és az országos 
nőképző leánygymnasiumában és képző-
jében. — Költeményei a Szépirodalmi 
Kertben (1886—89. néhánya Gyulai név 
alatt.) Czikkei az Egyházi Közlönyben 
(1893. Egyházi zenénk, czikksorozat); az 
Egyházi Zeneközlönyben (1893 végén 
megindulásakorrendes munkatársa lévén, 
Egyház nyelve, Szent misék és vecser-
nyék egybeállításának rendje, Útmutatás 
a directorium olvasásához cz. czikksoro-
zatokat írta s az évfolyam összes szer-
tartási mellékleteit; mai napig összesen 
55 czikket írt a lapba); a M. Államban 
(1897. 279. sz. Püspöki rendelkezés az 
egyházi zene ügyében); szent beszéde 
az Isten Igéjében (1898.). Sajtó alá ren-
dezte az első egyházi zenecongressus 
Munkálatait(1897.). — Munkája: Castitas a 
legszebb erény. Bpest, 1899. (Aster névvel a 
három kötetes műbőlaz.I.) — Szerkeszti az 
Egyházi Zene-Közlönyt 1895 óta s e lap-
nak tulajdonosa is. 
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Schematismul Strigoniensis 1893. és önélet-
rajzi adatok. 

Kutsera Lőrincz. L. Kucsera András 
Lőrincz. 

Kutserik Sándor. L. Kucserik. 
Kutschersfeld (Kutsera) János, ma-

gyar nemes szülőktől származott és 1810. 
ápr. 3. múzeumi könyvtári Írnokká ne-
veztetett k i ; 1812-ben természettári se-
gédőr lett. Meghalt 1814. febr. 28. — 
Kézirati munkája : Adparatus scutarius 
noimullarum familiarum Hungáriáé. Pes-
tini, 1812., ívrét csomó (a m. n. múzeum 
kézirati osztályában). 

}l. Könyv-Szemle 1896. 397. 1. 

Kutschma András, birtokos Körtvé-
lyesen (Szepesm.). — Munkája: BreVIs 
horrenDae rVstIConae. in terrls sCepVsI-
ensIbVs seDItlonis DesCrlptlonls. Leut-
schoviae, 1834. (Költemény). 

A budapesti egyetemi könyvtár példá-
nyáról. 

Kuttner Sándor, sebészmester, a fő-
város halottkéme, szül. 1814. szept. 20. 
Bonyhádon (Tolnám.); 1817-ben Tatába 
(Komáromm.) került, hol az algymna-
siumot végezte és piarista tanára által 
vezettetett be a német nyelv elemeibe; 
innét Pestre jött nevelőnek; három évig 
egyetemi hallgató volt és letette a sebészi 
vizsgát. A 60-as években halottkém volt a 
Lipótvárosban (Y. kerület). Paedagogiai 
tapasztalatait a Hampel A. kereskedelmi 
iskolájában és a Röser Miklós reálinté-
zetében szerezte mint tanító ; ő volt az 
első, ki a Bach-korszakban magyar is-
kolakönyveket írt. Meghalt 1874. január 
11. Budapesten. — Munkái: 1. Kleine 
Schulgeographie mit besonderer Rück-
sicht auf das Kaisertbum Oesterreich, 
nebst einem Abrisse der biblischen Geo-
graphie. Pesth, 1854. (2. jav. és bőv. 
kiadás 1855., 3. bőv. és jav. k. két tér-
képpel 1855., 4. jav. és bőv. k. 1856., 
6. jav. és bőv. k. 1856., 8. k. 1859., 9. 
képes és bőv. k. I860., 11. Sammlung 
praktischer Lehrbücher 9. . . . mit Rück-

sicht auf das Königreich Ungarn cz. bőv. 
k. 1863., 12. 1863., 13. k. 1864., 14. 1866., 
15. k. 1867., 18. képes és bőv. k. 1871., 
U. ott, 21. átdolg. k. Pap L. által. Bpest, 
1875. Magyarul, ford. Dallos Gy. Lajos. 
Pest, 1854., 2. kiadás 1858. átdolg. ki-
adások: 7. 1863., 8. 1864., 9. 1865., 14. 
1871., 17. 1876., 18. 1877.). — 2. Kleine 
Handelsgeographie nebst einem kurzen 
Abrisse der Pflanzen-Zonen. Mit einer 
Eisenbahn-Karte von Mittel-Europa. U. 
ott, 1855. — 3. Leitfaden beim Unterricht 
in der Handelsgeschichte von den frühe-
sten Zeiten bis auf unsere Tage, nebst 
einem kurzen Ueberblick der Entdeckungs-
reisen. Ugyanott, 1855. — 4. Handbuch 
der allgemeinen Waarenkunde für kom-
merzielle Lehranstalten, sowie zum Ge-
brauche in den Sonn- und Feiertags-
Handelsschulen. U. ott, 1856. — 5. Kleine 
Weltgeschichte nebst einem Abriss der 
griechischen und römischen Mythologie 
für Volks- und Töchterschulen, sowie 
zum Selbstunterricht. U. ott, 1858. (2. 
átdolg. és jav. k. Kurzer Leitfaden der 
Weltgeschichte cz. 1860. Magyarul írta 
Környei János. U. ott, 1858. 2. kiadás. 
U. ott, 1860. A magyar irodalomtörténet 
rövid vázlatával. U. ott, 1867., Bpest, 
1874.). — 6. Schulgeographie von Ungarn, 
Kroatien, Slavonien und Dalmatien, der 
Wojwodschaft Serbien und dem temescher 
Banat, dem Grossfürstenthum Siebenbür-
gen und der Militärgränze, nebst einem 
Abriss der übrigen Kronländer des öster-
reichischen Kaiserstaates. U. ott, 1858. (2. 
bőv. és jav. k. I860., 3. k. 1863. Magya-
rul : ford. Környei János, Magyarország 
térképével. 1858., 4. k. 1863., 4. bővített 
magyar-német kiadás. 1863). — 7. Leitfa-
den der ungarischen Geschichte für Sch ule 
und Haus. U. ott, 1859. — 8. Palestina 
földrajza. U. ott, 1861. képekkel és tér-
képpel. (Németül: U. ott, 1861.). — 9. 
Első oktatás a földrajzban. Különös 
tekintettel a magyar királyságra. Kérdé-
sekben és feleletekben. Erster Unterricht 
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in der Erdbeschreibung . . . Pesth, 1862. 
(2. kiadás 1863., 3. jav. k. 1865. 9. k. 
1870., 11. k. 1871. U. ott, 15. javított k. 
1875., 16. k. 1875., 18. k. 1876. Bpest, 
1876-ig három kiadásban jelent meg a 
német rész). — 10. Magyarország törté-
nete iskolai és magánhasználatra. Pest, 
1862. (2. képes kiadás, 3. jav. és bőv. kiad. 
1861, 5. k. 1871. U. ott, Magyar és német 
képes 2. bőv. k. 1862, 1. átdolg. k. 1871. 
U. ott. Tótul: Pest, 1872. 2. k. Bpest, 
1873.). — 11. Első oktatás a magyarok 
történetében kérdések és feleletekben. 
Pesth, 1863. (6. k. 1873., 10. k. 1876. 
Bpest, Magyar-német. Pest, 1863. 7. k. 
Bpest, 1875.). — 12. Honisme, vagy a 
magyar korona országainak leírása. Pest, 
1869. (5. kiadás egy térképpel. Magyar-
német k. 1870. U. ott. Tótul: Pest, 1871., 
3. k. Bpest, 1871.). — 13. Vezérfonal a 
földrajzban, jegyzetek az áruisméből és 
különös tekintettel az osztrák-magyar 
monarchiára. Pest, lb69. — 11. Első 
oktatás a világtörténetben. Pest, 1870. 
(3. k. 1873. Magyar-német 1. k. 1873. 
U. ott.) — 15. Magyar irodalomtörténet 
rövid vázlata. Pest, 1871. (Magyar-német.) 
— 16. Illustrirte Naturgeschichte der 
drei Beiche für den Schulgebrauch. Pesth, 
1871. (98 rajzzal. 2. bőv. és jav. kiad. 
Bpest, 1876. Magyarul: Képes temészet-
rajz az állat-, növény- és ásványország-
ról. Pest, 1872.) — 17. Kis természettan 
nép- és leányiskolák számára. Bpest, 
1873. (33 ábrával. 2. kiadás. U. ott, 1876. 
Németül: 1873. 2. jav. k. 1876. U. ott.) 
— 18. Első oktatás a természetrajzban. 
Ismétlési kérdésekkel. Pest, 1873. (2. k. 
Bpest, 1874. Magyar-német kiadás 56 
ábrával 1873., 2. jav. és bőv. magyar k. 
Bpest, 1871., 3. jav. k. 1876. 36 ábr. 
Német: 2. jav. k. 1871:, 3. jav. és bőv. 
k. 1876.). — Kuttner halála után mun-
káit többen átdolgozva kiadták ismételten 
mai napig, nevét a czímlapon fenntartva. 
Cseh és német fordításban is megjelen-
tek munkái. 

Pester Lloyd, 1874. A b e n d b l a t t 8. S z a m . — 
Neues Pester Journal 1874. 9. SZ. — Szinnyei 
Könyvészete. — Petrik Könyvészete és Bib-
liogr. — II. Könyvészet 1886—98. és testvéré-
nek Kuttner Dávidnak szives közlése. 
Kuun Géza (osdolai gróf), bölcseleti 

doktor, cs. és kir. belső titkos tanácsos, 
a főrendiház tagja, a m. tudom, aka-
démia tiszteleti tagja, gr. K. László és 
maros-németii gr. Gyulai Konstanczia 
fia, szül. 1838. decz. 29. Nagy-Szeben-
ben ; eleinte házi nevelésben részesült; 
1850-től Pesten a Szőnyi Pál intézetébe 
járt, egyszersmind magántanároktól vett 
leczkéket. Bölcseleti s nyelvészeti elő-
adásokat hallgatott a pesti és göttingai 
egyetemen. Külföldi utazásait 1856-ban 
kezdette Kiss tanárral ; beutazták Olasz-, 
Svájcz- és Dánországot; 1858-ban Német-
országbament Szilády Áron társaságában; 
később meglátogatta Angol- és Franczia-
országot, Olasz- és Németországot ismé-
telten. Utazásai alatt jeles tudósok is-
meretségét szerezte meg és teljesen 
otthonossá vált az európai nyelvekben, 
úgy hogy mondhatni egyenlő könnyű-
séggel beszél magyarul, francziául, né-
metül, angolul, olaszul és latinul. Tu-
dományos szempontból főkép a sémi 
nyelveket míveli, A m. tudom, akadémia 
1867. jan. 30. levelező taggá választotta 
(1883. máj. 17. lett tiszteleti tag). Nyaranta 
itthon szokott tartózkodni Maros-Németi-
ben, melyet 1869-ben elhalt nagybátyjá-
tól Gyulai Lajos gróftól örökölt. Kényelmes 
palotájában becses könyv-, kézirat- és 
régiséggyűjtemény; terjedelmes kertjében 
jeles írók és tudósok: Kazinczy, Döbrentei 
sat. által ültetett fák jellemzik a vendég-
szerető házat, hol európai hírű emberek 
s Magyarország sok hírneves tudósa 
szoktak megfordulni. A házi gazda min-
denkire nézve otthonossá s elfelejthe-
tetlenné tudja tenni Maros-Németit. A 
kolozsvári egyetem 1891-ben bölcseleti 
doktorrá, a leydeni egyetem 1895. a sémi 
nyelvek doktorává s a budapesti egyetem 
1896. millenniumi díszülése alkalmával 
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bölcseleti doktorrá választotta honoris 
causa. Az olasz koronarend középkeresz-
tese, volt ev. ref. egyházkerületi főgondnok, 
a szászvárosi ev. ref. collegium egyik 
főgondnoka, a magyarországi néprajzi 
társaság elnöke s alapító tagja, a hunyad-
megyei tört. és rég. egylet elnöke s alapító 
tagja, a m. történelmi társulat, a m. heral-
dikai s genealógiai társaság és a bpesti 
philologiai társaság tiszteleti s alapító tagja, 
a vajdahunyadvári egylet tiszteletb. elnöke, 
az erdélyi közművelődési egyesület tisz-
teleti elnöke s igazgató választmányi tagja, 
az egyesület irodalmi szakosztályának el-
nöke, s Iiunyadvármegye választmányá-
nak elnöke, a dévai állami iskolák gond-
nokságának s az erdélyi irodalmi társa-
ságnak elnöke, a múzeum-tanács tagja, 
az alsó fehérmegyei történeti, régészeti 
és természettudományi társulat, a maros-
vásárhelyi Kemény-Zsigmond társaság, a 
magyar földrajzi társaság és az Atenes 
di Science e lettere di Bassano tiszteleti 
tagja, Patrono del Museo Indiano, a 
protestáns irodalmi társaság igazgató-
választmányi tagja s a Deutsche Mor-
genländische Gesellschaft rendes tagja, 
Consigliere della Societá Nazionale per 
le Tradizioni Pop olari Italiene, a prágai 
Wissenschaftlicher Verein für Volkskunde 
und Linguistik, a helsingforsi Finn-ugor 
társaság tiszteleti tagja s az erd. múzeum-
egylet alapító és tiszteleti tagja. A megyei 
politikába nem lehetett bevonni, ritkán 
jelenik meg a közgyűléseken, de az el-
vállalt megbízásokat pontosan teljesíti. 
— Czikkei a következő folyóiratokban 
és hírlapokban: M. Nyelvészet (1857. A 
séminévimódról); Szépművészeti Csarnok 
(1862. Egy tréfás magyar igeképzésről); 
Nyelvtudom. Közlemények (1865. Hogyan 
fejeztetik ki az örökkévalóság a sémi 
nyelvekben ? Az uj arab nyelvről és 
annak különbségeiről az ó-arabtól, 1866. 
Assyr szók hasonlítása, 1867. A héber 
'et partikuláról, A gyökök elmélete, szék-
foglaló értekezés, 1868. A Cyprus szi-

getének phoeniciai felírásai, A sémi 
névszó számviszonyai, 1869. A rokon-
nyelvekről és dialektusokról, 1870. Ascoli 
árja-sémi tanulmányai); Budapesti Szemle 
(1868. Lazarus az erkölcsről, 1869—70., 
1874. Angelo de Gubernatis munkáiról); 
Rivista Europea (1871. Rezenzione delle 
opere di Vámbéry, Sopra il congiuntivo 
delle lingue turche, 1872. Un' escursione 
a Forogiulo, 1875. Della Migratione dei 
Miti e dei Racconti dagli Indiáni ai 
popoli semitici e viceversa, 1876. Un 
Aristide Ungherese, 1873—76, több tör-
ténelmi tartalmú levele); M. Tudom. 
Akadémia Értesítője (1874. A Mesakő 
felírásáról, 1894. Gurdézi szövege a ma-
gyarokról,) ; Beöthy Leo, Júda Israel és 
Aram cz. értekezése függelékében (1875. 
Adalékok a bibliai chronologiához); Ke-
resztény Magvető (1875. A compluti po-
lyglottáról, Prescott V. H. után, 1876. 
Elmélkedés az erényről, 1876. 1879. A 
Mandeusokról, 1880. Erdély őslakói s 
az Agatirsisek vallásáról, ugyanez a Nuova 
Antologia 11. f. olaszul, 1882. Nabarza 
Istennévről és könyvism., 1883. Egy 
fejezet a keleti tanulmányok történetéből, 
1884—85. Bölöni Farkas Sándor levelei-
ből I—XVIII., 1886. Thoroczkai rever-
sálisa, 1887. Adalékok Körösi Csorna 
Sándor életéhez, 1888. Összehasonlító 
mythologia, 1890. Egy ó-hellén házaspár 
imája, 1891. Néhány szó a germán népek 
mythologiájáról, 1892—94. Adalékok a 
keleti nyelvek, irodalmok és utazások 
történetéhez, 1895. A khinai népvallásról 
s annak a buddhismus befolyása alatt 
történt módosulásairól, 1896. Milleniumi 
gondola lok, 1897. Maimonides értekezése 
a Mózes előtt létezett bálványimádásról, 
1898. Masudi Manesről s a manichaeus 
hitfelekezetről, 1899. A keresztény hier-
archiáról Masudi szerint); Bollettino 
italiano degli studii orientali (1876—78. 
több az ujabb magyar keleti nyelvtudo-
mány köréből való könyv és értekezés 
ismertetése, 1879. Miscellanea orientali); 
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Fővárosi Lapok (1877- Dora ďlstria mű-
veinek ism., 1897. Költő és a nemzeti 
nyelv); Hunyad (1881. 52. sz. Kazinczy 
két levele Lászay Dánielhez, Széphalom 
1816. okt. 8. és 1817. jan. 17.); Revue 
Internationale (Firenze, 1884. Origines 
Hongroises); Cordelia (Firenze, 1884. 
Lettere Siciliane); Hunyadmegyei tört. 
és régészeti társulat Évkönyve (1882 óta 
Elnöki megnyitó beszédek és könyv-
ismertetések, 1899. Társulatunk előzmé-
nyei s előjelei); Magyar Bazár (1886. 
üti naplómból, Arcachon); Király Pál, 
Sarmisegetusai Mithraeum. Budapest, 
1886. (Bevezetés); Giornale delia Societâ 
Asiatica Italiana (1887—88. Budenz, Ugor 
alaktan . . . ism. 1889—90. Das türkische 
Sprachmaterial des Codex Cumanicus és 
könyvism.); Allg. Zeitung (1888. márcz. 
24. Beilage, Über die Enkel Goethes); 
Revue d'Ethnographie (Paris, 1888. Etude 
de la Transyl vanie); Erdélyi Muzeum-
Egylet bölcs.-, nyelv- és tört. szakosztá-
lyának Értesítője (1889. Dora d'Istria, 
1890. Amari Mihály, 1891. Kerekes Ábel, 
irodalomtörténeti vázlat); Keleti Virágok 
(Kolozsvár, 1889. Irányok); Ethnologische 
Mittheilungen aus Ungarn (1889. Einiges 
über die der Thierwelt entnommenen 
Volks- und Stammesnamen, 1891. Über 
uneigentliche Ausdrücke verschiedener 
Sprachen aus Ehrfurcht vor der Gottheit 
und vor den Machthabern); Árménia 
(1890. Az uj perzsa nyelv birtokragjairól, 
1891. Uj perzsa nyelv tulajdonító és 
tárgyi ragjairól, 1892. Nyíltlevél az 
Árménia folyóirat szerkesztőjéhez, 1893. 
Lukácsi Kristóf emlékezete); Irodalom-
történeti Közlemények (1891. Kisfaludy 
Sándor két levele Döbrentei Gáborhoz); 
Erdélyi Irodalmi Társaság Évkönyveiben 
és Emlékkönyvében (1891-től Elnöki be-
szédek) ; Korrespondenzblatt (Hermann-
stadt, 1890. Der Mühlbacher Anonymus; 
1891. Additamenta zu dem germ. Glossar 
des Codex Cuman., 1899. Gabriel von 
Rattenwegs Pilgerfahrt nach Jerusalem); 

Erdélyi írók és Művészek Almanachja 
(1892. Irodalomtörténeti elmélkedés); Er-
dély (1892. A brodnikokról, 1894. Monda 
és történet, 1898. Erdély és a néprajz); 
Ilunfalvy-Album (1892. Hunyadmegyei 
feliratokból); Századok (1892. 1894—95. 
1897—1898. könvvism.): Ethnographia 
(1890. Kincsásók és bányászok, 1893-tól 
Elnöki beszédek, 1895. Elnöki levél a 
magyarországi néprajzi társaság közgyű-
léséhez, 1896. Adalék a volgai bolgárok 
nyelvéhez, A besenyő népnév kétféle 
kiejtéséről, 1898. Egy újabb adalék a z 
és r hangcseréhez a volgaparti régi bolgár 
nyelvben); Akadémiai Értesítő (1893—94. 
Jelentés a magyar honfoglalást illető arab 
és egyéb keleti kxítfőkről, Gurdézi szövege 
a magyarokról, kivonat); Erdélyi Múzeum 
(1893. Adalékok Ázsia és Kelet-Európa 
ethnographiájához a IX. és X. évszázad-
ban, 1896. Elnöki megnyitó, 1898. Vissza-
pillantások az Erdélyi Muzeum megala-
pítására) ; Erdélyi Hiradó (1893. 125. sz. 
Elmélkedés az irodalomról); Westöstliche 
Rundschau (1894. Dora dTstria, Über 
den Glauben an Unsterblichkeit bei den 
Naturvölkern, 1896. Otto Herman); Pro-
testáns Közlöny (1895. Egyházkerületi 
közgyűlésen és a tanügyi bizottság gyű-
lésén mondott elnöki megnyitó beszéd); 
a dévai állami elemi és polgári leány-
iskola Értesítőjében (1895. Alkalmi be-
széd) ; Hunyadmegye millenniumi dísz-
gyűlése Jegyzőkönyvében (1896. Millen-
niumi beszéd); Marosvásárhelyi Füzetek 
(1897. Ünnepi beszéd); Erdélyi Gazda 
(1897. Az aranyi és kapivári Kapi-család 
urbariuma 1680-ból, 1898. Paczali lel-
tár 1629. január 4.); Magyar Polgár 
(1898. 60., 61. szám, A nemzeti egység 
alapelvei); Prot. Szemle (1898. Gon-
dolattöredékek a vallás jelentőségéről.) 
— Munkái: 1. A sémi magánhangzókról 
és megjelölésök módjairól. Pest, 1872. 
(Értekezések a nyelvtud. köréből II. 8.) 
— 2. Adalékok Krim történetéhez. Bpest, 
1873. (Értek, a nyelvtud. kör. III. 10.) 
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— 3. Bírálati jelentése Beöthy Leo, 
Juda, Izrael és Aram cz. munkájáról. 
U. ott, 1874. (Értek, a tört. tud. kör. IV. 
3.) — 4. Gróf Gyulay Lajos napló-
töredékéből. (1815—1834.) Kiadta . . . U. 
ott, 1875. — 5. Codex Cumanicus bib-
liothecae ad templum divi Marci Veneti-
arum. Primum ex integro edidit, prolego-
menis, notis et compluribus glossariis 
instruxit. U. ott, 1880. (Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1881.) — 6. Additamentorum ad 
codicem cumanicum nova series. U. ott, 
1883. (Különnyomat az Atti del IV. 
Congresso degli Orientalisti II. k.) — 7. 
A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. I J . 
ott, 1885. (Értek, a nyelv- és széptud. 
kör. XII. 11. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1886.). — 8. Az erdélyi irodalmi társaság 
feladata. Elnöki megnyitó. Kolozsvár, 
1888. — 9. Quinquaginta Aenigmata 
Cumanica ex codice cumanico bibliothe-
cae ad templum divi Marci Vcnetiarum, 
versione et notis criticis illustravit. Bpest, 
1888. — 10. Az imádság történelme. 
Kolozsvár, 1889. (Különny. a Keresztény 
Magvetőből.) — 11. Hunyadmegyéről 
ethnographiai vázlat. U. ott, 1890. (Kü-
lönny. az EMKE Emlékkönyvéből.) — 
12. Ujabb adatok uhun Petrarka-codexhez. 
Bpest, 1892. (Értek, a nyelv.- és széptud. 
kör. XV. 12.) — 13. Relationum Hunga-
rorum cum Oriente gentibusque orien-
tális originis história antiquissima. Clau-
diopoli, 1893-1895. Két kötet. (Ism. 
Budapesti Szemle LXXVL, Erdélyi Mu-
zeum és Egyet. Philol. Közlöny 1893.). — 
14. Kritische Beiträge zur Uralaltaischen 
Philologie. Berlin, 1897. (Különny. a 
Westöstliche Ruudschauból.) — 15. Em-
lékbeszéd bethleni gróf Bethlen Gábor 
felett. Kolozsvár, 1898. — 16. Keleti 
kútfők. Bpest, 1898. (Különny. a Magyar 
honfoglalás kútfői cz. műből.) — 17. A 
katharosok hitfelekezete. Kolozsvár, 1899. 
(Különny. az Erdélyi Prot. Lapból.) — 
18. Emlékbeszéd Torma Károlyról. Déva, 
1899. (Különny. a hunyadmegyei tört. 

és rég. társulat X. Évkönyvéből.) — A 
magyar honfoglalás kútfői cz. a ma-
gyar tudományos akadémia kiadványában 
(Sajtó alatt, a II. fejezetet, A magyarok 
és a rokon természetű népekről szóló 
keleti forrásokat, min t : Ibn Bosztét, 
Isztakrit, Maszudit kidolgozta.) — Levelei 
Wenzel Gusztávhoz, Pest 1864. okt. 28., 
Pesty Frigyeshez, Maros-Németi 1882. 
szept. 2., 8., 28. és Pulszkv Ferenczhez 
távirat (1888) nov. 9. (a m. n. múzeum-
ban). — Álneve: Philosyrus (Szépmű-
vészeti Csarnok). 

Századok 1873. 659. 1. — Vasárnapi Újság 
1881. 30. sz. arczk. (Réthy Lajos), 1887. 32. 
sz. arczk. — Ország-világ 1887. 30. sz. arczk. 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Magyar Nemzetségi 
Zsebkönyv. B p e s t , 1888. 153. 1. — Protestáns 
Uj Képes Naptár 1891. arczk. (Szöts Sándor.) 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Erdélyi irók és 
művészek Almanachja. K o l o z s v á r , 1892. 175. 
1. a r c z k . — Kolozsvár 1894. 294. s z . — Hunyad 
1895. 5 . SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I . 127. 
1. — 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. 135. 1. 

Kuzera János. L. Kucsera. 
Kuzmány Károly, ág. ev. püspök, szül. 

1806. nov. 16. Beszterczebánván (Zólyom-
megye), hol atyja K. János szintén lel-
kész volt ; a középiskolát Dobsinán és 
Sajógömörön,atheologiát Pozsonyban vé-
gezte. Egy évi nevelősködés után kül-
földre ment és 1828. okt. 10. a jenai 
egyetemre iratkozott be. Hazatérve 1829-
ben késmárki tanár, 1830. besztercze-
bányai diakónus, 1831. zólyomi, 1832. 
beszterczebányailelkész, 1849. bécsi theol. 
tanár, 1860-ban a pátens által szervezett 
egyik egyházkerületnek, a pozsonyinak 
püspöke lett s Beszterczebánvára költö-
zött, Megapadván a patentalis egyházak 
száma, 1863. visszatért bécsi tanárságára, 
végül pedig Turóczszentmártonban fog-
lalt el lelkészi állást. Az orosz szent 
Anna és Szaniszló rendek lovagja, egy 
porosz érdemrend tulajdonosa s a tót 
Maticza alelnöke. Meghalt 1866. aug. 14. 
Stubnya (Turóczm.) fürdőn. — Czikke a 
Sárospataki Füzetekben (1859. Az egyház 
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állása a házasságot illető törvényhozás 
és törvényes vizsgálathoz, Áttekintése az 
ausztriai házassági jog történeti kifejlő-
désének). Egyházi beszéde garamszegi 
Géczy István felett Beszterczebányán 
1842. máj. 17. tartott városi közgyűlés 
alkalmával (Halotti tisztelet . . . Besztercze-
bányacz. munkában Ruttkay István beszé-
dével együtt.) — Munkái: 1. Dwé kázné 
. . . Beszterczebánya, 18B2. (Két egyházi 
beszéd.) — 2. Was ist das Leben ? Was 
ist der Tod ? im Glänze der Auferstehung 
Jesu betrachtet, beachtet in einer Predigt 
am heil. Ostertage des Jahres 1834. U. 
ott, 1834. — 3. Truchlorec pri swečenj 
počesnosti smrti geho gasnosti eis. kral. 
nasseho nekdy neymilostivvegssjho kraginy 
otee a pana, Františka I. držaná w 
chráme cjrkwe ew. B. Bistfiéké dne 22 
bŕezna 1835. U. ott, 1835. (Gyászbeszéd 
I. Ferencz es. és király felett.) — 4. 
Modlitby, k nábožnému wzdéláný wéŕ-
jecjch kŕestanu w wjŕe w lásce, w. nadegi 
. . . U. ott, 1835. (Imádságos könyv.) — 
5. Obrácenj predkü našsích stalo se 
pűsobenim ducha swatehó. Kazen . . . U. 
ott, 1836. (A mi eleink megtérése a szent 
lélek műve.) — 6. Duhoivnj reči dŕané w 
chrámé cjrkwe ev. a w. B. Bystrické pri 
gegjm aufadnjn préhljženj skrze dustog-
ného a wysoce učeného muže pana Jana 
Seberinyho . . . U. ott, 1837. (Egyházi 
beszédek.) — 7. 0 požehnaném püsobenj 
prawého swécenj dne Krále. U. ott, 1837. 
(Egyházi beszéd V. Ferdinand születése 
napján.) — 8. Ewangelický funebrál. . . 
U. ott, 1838. és 1839., 1840. U. ott. (Ev. 
halotti énekeskönyv.) — 9. Dr. Luther 
Márton élete rövid egyháztörténeti be-
vezetéssel. Pest, 1840. (Tótul 1840. Besz-
terczebányán és 1842. Pesten.) — 10. 
Pfijprawa konfirmantu evanjelických. 
Beszterczebánya, 1843. (Az ev. korfirman-
dusok előkészítése.) — 11. Z koneenjého 
zahinutja de ktorjého nás palenka už 
okutoene uvádza, nič nas nemouže 
oratuvat, ako swatno a wsieobecnou 

odrjeknutja sa palenki. Kazen . . . U. ott, 
1845. (Prédikáczió a pálinkaivás veszedel-
méről.) — 12. Katechysmus ewanjeličký 
w trogjm béhu wyučowánj. U. ott, 1845. 
(Németül. U. ott, 1846.) — 13. Kázeň o 
skutočnej wdačnosti za práwa a slobodi 
z dieti 1847—48. sedljactvu widanje . . . 
U. ott, 1848. (Egyházi beszéd az 1847— 
1848. országgyűlés által a jobbágyoknak 
adott jogokról.) — 14. Nábožné kazáni, 
kteŕéž pri pohrební počestnosti k posvécní 
památky Jana Kollára . . . Bécs, 1852. 
(Gyászbeszéd Kollár János felett.) — 15. 
Praktische Theologie oder evangel. Kirche 
Augsb. und Helvet. Gonf. Zunächst für 
academische Vorlesungen bearbeitet I. 
Band. U. ott, 1855—60. Három részben. 
— 16. iidwewanjelického augssp. wyznáni 
w superintendencii presspurské úprimné 
a wérné pouceni o eis. král. patente 
wydaném 1. Sept. 1859. Beszterczebánya, 
1860. (Az 1859. pátens népszerű magya-
rázata.) — 17. Oratio, qua ad honores 
superintendentis ecclesiarum evang. a. c. 
distriktus Posoniensis sacramento fidei 
obstringendus Sti. Martini apud Thuro-
cienses die 26. Sept. 1860. conventum 
salutavit. U. ott, 1860. — 18. Handbuch 
des allgemeinen und österreichischen 
evangelisch-protestantischen Eherechtes. 
Wien, 1860. — 19. Nábožné kazani, kteréz 
k poswecení pamatky Pavla Josefa Safa-
rika. Bécs, 1861. (Egyházi beszéd Safarik 
Pál emlékezetére.) — 20. Opohanstve a 
krestu slovenkého naróda. U. ott, 1863. 
(A tótok pogánysága és megkeresztelte-
tése.) — 21. Das gute Recht der evang. 
A. G. Pressburger Superintendenz. Ein 
WTort zu seiner Zeit. U. ott, 1866. — 
Kiadta az Evangelický Zpewník cz. tót 
énekeskönyvet (Pest, 1842., azóta több ki-
adása van) nagyobb részben saját szer-
zeményeiből, és atót bibliát (Kőszeg, 1851.) 
— Szerkesztette a Hronka cz. tót lapot 
1836—38-ban Beszterczebányán. 

Haan, l.udovicus, J e n a H u n g a r i c a 154. 1. 
— Wurzbach, Biogr. Lexikon XIII. 437. 1. — 
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Hon 1866. 190. SZ. — Korauhev 1878. 17. SZ. — 
Petrik B i b l i o g r . I I . 527., I V . 59. 1. — Tlček, 
Jaroslav, Dejiny Literatúry Slovenskej. Tu-
r ó c z - S z e n t - M á r t o n , 1890. — Pipin & Spaso-
vich, Geschichte der slavischen Literatur 
II. k. 2. rész 321. 1.— Zoványi Jenő, Theolo-
giai Ismeretek Tára. Mezö-Túr, 1897. II. 
302. 1. 

Kuzmics István. L. Küzmics. 

Kuzmik Pál, orvosdoktor, egyetemi 
magántanár és kórházi főorvos, K. 
Sámuel orVos és Kosch Camilla fia, 
szül. 1864. jún. 22. Eperjesen (Sárosm.); 
középiskolai tanulmányait az eperjesi 
ág. ev. collegiumban végezte 1882. júl. 
2.; azután a budapesti egyetemen az 
orvosi tudományokat hallgatta 1887-ig. 
Ezen év jan. 1-től aug. 31-ig gyakornok 
volt a budapesti egyetem II. sz. bel-
klinikáján ; szept. 1-töl 1890. aug. 31-ig 
mútőnövendék ugyanott. Időközben (1888. 
ápr. 28.) egyetemes orvosdoktorrá avatták. 
1890. szept. 1-től 1891. augusztusig a 
budapesti egyetem orvoskari testülete 
által adományozott Kovács S. Endre-féle 
ösztöndíjjal külföldi tanulmányúton volt. 
Ezen idő alatt, hat hónapot, mint tisz-
teletbeli segédorvos a Ilamburg-Eppen-
dorfi kórház sebészeti osztályán töltött 
dr. Schede Miksa mellett; többi idejét 
a kiéli, prágai, lipcsei, berlini, bonni, 
frankfurti, heidelbergi, kölni, párisi és 
müncheni sebészeti klinikák látogatására 
fordította. Hazatérve, decz. 1-től 1897. 
jan. l-ig a budapesti egyetem II. sz. 
sebészi klinika mellett tanársegéd volt, 
azóta ugyanott mint segédtanár (adjunctus) 
működik. 1898. jún. 30. tartott próba-
előadásával a budapesti egyetemen a 
sebészeti műtéttanból magántanárrá ha-
bilitáltatott. 1898. ápr. 30. megválasz-
tatott háború esetére az Erzsébet vörös-
kereszt kórház osztályos főorvosává. — 
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1891. Uti 
jegyzetek, 1893. Thiers f. transplantatio 
esetei, Angioma ritkább esete, Carotis 
communis sérülésének esete, 1895. Ke-
reszttáji béltömlő, enteroeysta esete, a 

Deutsche Zeitschrift für Chirurgieban is, 
Gégesérülés két gyógyult esete, Gyomor-
sérülés esete, Ankylostoma gyógyult 
esete, 1897. Pylorus stenosis miatt vég-
zett gastro - entero - anastomosis esete, 
1898. Jules Pean, nekrolog, Gyomor-
csonkulás esete, Struma parenchym. 
operált esete, 1899. Syndactilia operált 
esete, Koprolith által okozott bélsársipoly 
esete, Belső bélelzáródás esete); a buda-
pesti közkórházak Évkönyvében (1893. 
Bitkább sebészeti kóresetek); a M. Orvosi 
Archívumban (1893. A bőrátültetésről); 
a Sebészetben (1894. Könyökizületbe 
hatoló súlyos sérülés két esete.) — Mun-
kái : 1. A bélvarratok bírálata. Bpest, 
1897. (Előbb a M. Orvosi Archívumban. 
Németül a Deutsche Zeitschrift für Chi-
rurgieben.) — 2. A traumatikus törések 
és ficzamodások alapvonalai és atlasza. 
Helferich H. után ford. U. ott, 1898. 

ti. Könyvészet 1896. és önéletrajzi adatok. 

Kuzsinszky Bálint, bölcseleti doktor, 
múzeumi segédőr, szül. 1864. nov. 6. 
Szabadkán (Bács-Bodrogm.); középisko-
láit Fehértemplomban 1883. jún. 27. vé-
gezte. 1883-tól a budapesti egyetem böl-
cseleti fakultásán a latin és görög nyelven 
kívül a római joggal, ókori történettel, 
classikai archaeologiával és művészet-
történettel is foglalkozott. 1887. jan. 20. 
mint gyakornok a m. nemzeti múzeum 
szolgálatába lépett, az érem- és régiség 
tárához; 1888. márcz. 17. doktori ok-
levelet, 1890. máj. 5. pedig a classica 
philologiából tanári oklevelet nyert. 1888-
tól Budapest székes főváros megbízásából 
az aquincumi ásatásokat vezeti; a hely-
színén emelt aquincumi múzeumot a 
napfényre került tárgyakból szintén ő 
rendezte be. 1889. jún. 23. múzeumi 
segédőr lett. Ismereteinek gyarapítására 
több ízben tett hazai s külföldi tanul-
mányutat ; Olaszországban félévig tar-
tózkodott. A ni. n. múzeumban a görög-
római érmészettel foglalkozik. 1892 óta 
a budapesti egyetemen az ókori művelő-



569 Küffer 570 

déstörténet magántanára. — Czikkei az 
Archaeologiai Értesítőben (1887. A niši 
éremlelet, Az ó-budai papföldi ásatások, 
1888. Délvidéki és erdélyi múzeumok, 
Az aquincumi mithraeum, 1889. Az 
aquincumi Medea-szobor, az Ung. Revue-
ben is, Hétfalusi éremlelet, Aquincumi 
múzeum, Római feliratos kövek Ó-Budán, 
1890. A carnuntumi ásatások, Római 
sírok Ó-Budán és környékén, 1892. 
Archaeologiai mozgalmak Rómában 1876 
—1890-ben, Az ormódi arany kincs 
érmei, Római-kori temető Aquincumban. 
1893. Két római kőemlék Ó-Budáról, 
1896. Olasz- és horvátországi leletekről 
a honfoglálási korból, Nagybecskereki 
éremlelet, 1897. Az aquincumi castra 
kérdése, 1898. Mikor szállották meg a 
rómaiak a Dunántúl északkeleti részét ? 
Néhány szó Nemesis cultusáról, Aquin-
cumi kőemlékek); a Budapest Régiségei 
Bpest, 1889. rajzokkal (I. k. A legújabb 
aquincumi ásatások, II. 1890. Az aquin-
cumi ásatások 1882—81 és 1889, függe-
lékül: Az ásatások helyszínén talált érmek 
leírása, III. 1891. Az aquincumi amphi-
theatrum, Az 1890. és részben 1891. 
papföldi ásatások, függelékül: két lakóház, 
IV. 1892. Az építkezés Aquincumban, V. 
1897. Az aquincumi múzeum és kő-
emlékei); az Egyetemes Philologiai Köz1-
lönvben (1885. 1887. könyvism., 1890. 
De inscriptionibus Latinis metro dactylico 
compositis, 1892—93. Pannónia római 
jogú városai és könyvism., 1897. Torma 
Károly); a Vasárnapi Újságban (1889. 
Az ó-budai aquincumi ásatások, Római 
fürdők Aquincumban, 1891, Aquincum 
romjai közt) ; az Ungar. Revueben (1893. 
Die Ausgrabungen zu Aquincum 1879— 
1891.); a Pallas Nagy Lexikonában (I— 
IV. köt. ó-kori históriai és archaeologiai 
czikkek.) — Munkái: 1. Aquincum, és 
romjai. Bpest, 1890. Négy alaprajzzal és 
3 szövegképpel. (Ism. Egyet. Philol. Köz-
löny, Arch. Értesítő, 2. böv. kiadás. U. 
ott, 1891. Németül: U. ott, 1891. Ism. 

Századok, Francziául. U. ott, 1891.) — 
2. Pannónia és Dacia. U. ott, 1895. (A 
magyar nemzet története I. kötet: Ma-
gyarország a királyság megalapításáig 2. 
könyv LVII—CCXLII. lap). 

31. Könyvészet 1890., 1894. 1898. — Vasárnapi 
Újság 1895. 36. SZ. a r c z k é p . — Pallas nagy 
lexikona X I . 129. 1. 

Küfíer Béla, bölcseleti doktor, kép-
viselőházi könyvtárnok, K. József és 
Schmidthauer Zsófia fia, szül. 1856. febr. 
23. Szárczán (Torontálm.); a gymnasium 
I. osztályát Szegeden a kegyesrendieknél, 
a többi hét osztályt Szarvason végezte. 
Közben öt hónapot Párisban töltött; 
ekkor Ujfalvy Károly hazánkfiánál lakott 
és a Lycée Henry IV. rhetori osztályába 
járt. 1876-ban a budapesti egyetemen a 
jogi szakra iratkozott be. 1880-ban állam-
tudományi államvizsgát tett és még egy 
évig bölcs, előadásokat hallgatott; 1881. 
jún. 15. nyert bölcseletdoktori oklevelet. 
Néhány hónapig az országos levéltárban 
szolgált. 1881-ben segédkönyvtárnok lett 
a képviselőházi könyvtárban, 1885-ben 
pedig könyvtárnok. — Czikke a M. Gaz-
daságtörténelmi Szemlében (II. 1895. A 
magyar főpapok és a magyar király jö-
vedelme 1186-ban.) — Munkái: 1. A 
köz- vagy nádori törvényszék mint Mátyás 
király jövedelmi forrása. Jog- és pénz-
ügytörténeti értekezés. Tudori szigorlatra 
írta. Bpest, 1881. — 2. Francziaország 
vidéki élete. U. ott, 1888. — 3. Franczia 
rokon- és ellenszenvek. U. ott, 1888. (Kü-
lönnyomat a Budapesti Szemléből.) — 
4. A képviselőház könyvtárának czim-
jegyzéke. U. ott, 1886. (Ism. Nemzet 99. 
sz.) — 5. A képviselőház könyvtárának 
katalógusa 1866—1893. U. ott, 1891. 
(Ism. Magyar Könyv-Szemle.) — 6. A 
képviselőház könyvtár-katalógusának Pót-
kötete 1893—1899. U. ott, 1899. (A 
40,000 kötetből álló könyvtár rövid is-
mertetésével. Ismert. Budapesti Hirlap 
312. sz.) 

Önéletrajzi adatok. 
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Kühlbrandt Ernő, ág. ev. gymnasiumi 
tanár. szül. 1857-ben ; reáliskolát végzett 
1874-ben ; mint rajztanár működik 1882. 
nov. 1-től a brassói ág. ev. gymnasium-
ban. — Munkái : 1. Die Rosenauer Burg. 
Herausgegeben vom Ausschuss des Vereins 
für siebenbürgische Landeskunde. Wien, 
1896. (Gross Gyulával együtt.) — 2. 
Die ev. Stadtpfarrkirche A. B. in Kron-
stadt, I. Heft. Kronstadt, 1898. 

Statistisches Jahrbuch. H e r m a n n s t a d t , 1891. 
18. 1. 

Kühn Rajmund Lajos, szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1828. 
decz. 15. Kőszegen (Vasm.); 1844. szept. 
15. lépett a rendbe s theologiai tanul-
mányait Pannonhalmán végezte, mire 
1852. aug. 7. miséspappá szenteltetett 
fel ; ezen időtől fogva 1868-ig az esz-
tergomi gymnasium tanára volt, azután 
pedig a rend jószágainak igazgatója 
Győrött. Meghalt 1884. ápr. 12. Kis-
Megyeren (Győrm.). — Czikkei az esz-
tergomi gymnasium Értesítőjében (1853. 
Természettani értekezés: Galvanismus 
1857. Die Lehre vom Diamagnetismus); 
a Tanodai Lapokban (1865. Vélemény a 
magyarországi gymnasiumokban hasz-
nálandó természettani tankönyvek ügyé-
ben) ; a Győr megye és város egyetemes 
leirásában(szerk. Fehér Ipoly, 1874. A pan-
nonhalmi apátság kismegyeri gazdasága). 
Az Egyetemes m. Encyclopaediába astro-
nomiai és meteorologiai jegyzeteket írt. Me-
teorologiai és physikai jegyzeteket küldött 
1856-tól 1864-ig a bécsi központi mete-
orologiai intézetbe. — Munkái: 1. Ter-
mészettan algymnasiumok számára. Ma-
gyarítá Pisko Ferencz József után. Pest, 
1860. (2. kiadás 1864., 3. k. 1867. 300. 
fametszettel, 4. k. a 3. kiadás után 1870. 
313 ábrával. U. ott.) — 2. Természettan 
felgymn. és felreáltanodák számára. Ford. 
Subič Simon után. U. ott, 1862. Két 
rész. (Kruesz Krizosztommal együtt. 2. 
jav. és bőv. kiadás 309 fametszettel. U. 
ott, 1865.) — 3. Természettan alreál- és 

polgári iskolák számára. Pisko után ford. 
U. ott, 1862. 

SzöUössy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 
1878. 90. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
Könyvészete. — Scriptores Ordinis S. Bene-
dicts Vindobonae, 1881. 263. 1. — Zelliger 
Alajos, Esztergom-Vármegyei irólt. Bpest, 
1888. 110. 1. és gyászjelentés. 
Kühne Ferencz, méhész, szül. 1845-

ben Bécsben; atyját az 1848. mozgal-
makban való részvétele miatt 15 évi 
rabságra Ítélték; e miatt az anyja gyer-
mekeivel a legsanyarúbb helyzetbe jutott. 
A fiút egyideig nagybátyja taníttatta a 
kereskedelmi pályára; de ez elhalálozván, 
K. egy könyvkötőhöz szegődött inasnak; 
később felszabadulván, mint vándorló 
legény járta be a külföldet és a 60-as 
években Budapestre került, hol 1870-
ben az országos tébolydában mint könyv-
kötőmester és tanító nyert alkalmazást. 
A méhészetet 1871-ben kezdette egy 
méhkassal, melyet Niedermann az elme-
betegek igazgatója ajándékozott neki. 
Báró Berlepsch munkájából merítvén 
alapelveit, rövid idő alatt, tájékozottságot 
szerzett a méhészet elméletében és gya-
korlatában. Itt ismerkedett meg vele 
Kriesch János műegyetemi tanár, ki K. 
biztatására alapította meg 1879-ben az 
országos méhész-egyletet. 1885-ben az 
elmebetegek intézetét elhagyta, hogy Buda-
pesten kereskedelmi méhtelepet létesítsen. 
Vállalata jól sikerült. 1879 óta szorgalmas 
látogatója a vándorgyűléseknek és a ma-
gyar nyelvet elsajátítván, ezen tartja 
előadásait. — Számos méhészeti czikket 
írt a hazai és külföldi szaklapokba és 
folyóiratokba. — Munkája: Méhészeti 
káté. Bpest, 1882. (A magyar méhészeti 
egyesület által a Göndöcs Benedektől 
kitűzött 200 frtos pályadíjban részesült. 
2. kiadása, u. ott, 1887. 10,000 példány-
ban van az országban elterjedve.) — 
Szerkesztette a Méhészeti Zsebnaptárt 
1887-re Budapesten. 

M. Könyvészet 1887. — Kiszlingstein K ö n y -
vészete. — Ambrózy Béla báró, A méh. Te-
mesvár, 1896. 
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Kühtreiber Imre, trinitárius szerzetes; 
a budai rendház növendéke s tanuló 
volt Budán, midőn a következő munkáját 
kiadta: Pflichtmässige Lobrede durch 
welche die unendliche Liebe der drey-
eiuigen Gottheit gegen alle erschaffenen 
Kreaturen, zuforderst aber auf eine 
gewisse Weise gegen denen eifrigen 
Brüdern und Schwestern einer hochlöbl. 
englischen Erzbruderschaft der aller-
heiligsten Dreyfaltigkeit, vorgestellet, und 
an dem hohen Titularfeste des Ordens 
der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Er-
lösung deren gefangenen Christen, in 
eigener Kirche zu Klein-Mariazell bey 
Altofen den 29. May 1774. Da ihre 
Würden swahlen obernannte Englische 
Erzbruderschaft bestättigte: vorgetragen 
worden von dem ehren geacht- und 
tugendsamen Jungling . . . Infimae classis 
grammaticae studioso. Ofen. 

Petrik Bibl iogr. 

Küküllei János, krónikaíró, családi 
neve Tót-Solymosi Apród János, nemes 
Apród Miklós f ia ; atyja javaiból kiesve, 
a királyi nagy cancellária iródiákja lett 
és itt ügyességével s szorgalmával meg-
szerezte a király kegyét s visszanyerte 
Tót-Solymos (ma Tolcselmes puszta Sá-
rosm.) birtokát is. A papi pályán előbb 
az aradi, majd az egri káptalan olvasó-
kanonokja volt ; e mellett az egri. zágrábi 
és székesfehérvári káptalanban egy-egy 
kanonoki javadalmat élvezett. 1355. jú-
nius 14. küküllei főesperes lett, 1363— 
1380-ig az esztergomi érseknek lelkiek-
ben helytartója. Még 1395 körül is 
élt, mert 1397. máj. 24-én az esztergomi 
káptalan által tartott kánoni szemlén 
említik végrendeletét (melyet még nem 
hajtottak végre, tehát kevéssel ezelőtt 
halhatott meg); ebben különböző jó köny-
veket és egyebeket hagyott az eszterg. egy-
háznak. — Utolsó életéveiben írta össze 
I. (nagy) Lajos király viselt dolgait ural-
kodása kezdetétől egész végéig, sőt azon 
túl is 1386-ig. Hű és megbízható korirata 

az Anjou - kornak elsőrangú történelmi 
kútforrása. Ezen krónika a budai, dub-
niczi és Turóczi-féle krónikákba vál-
tozatlanul van fölvéve Chronica Hun-
gar orum de Ludovico rege a Joanne, 
archidiacono de Kikvlew cz. (Joh. de 
Thwrocz Chronicae Hungarorum Pars 
tertia. L. Bongarsus, Scriptores 92— 
190. 1. és Schwandtner. Scriptores I. 
171—198. 1. ez legteljesebb. Másolata a 
dubniczi krónika kéziratában, a m. n. 
múzeumban; a budai krónika az első 
1473. kiadás óta csak egyszer Podhraczky 
József által Budán adatott ki 1838-ban ; 
a dubniczi krónikát Mátyás Flórián adta 
ki aHistor.Hung. fontes domestici III. köte-
tében Pécsett 1884-ben.) Magyarul: Első 
Lajos magyar királynak dicsőséges ország -
lásárúl, és élete fogytáig viselt dolgairúl, 
ugyan ő felsége János nevű belső-titok-
tartó nótáriussátúl. . . szerzett rövid kró-
nika. Mellyet azon királynak frissebb 
emlékezetére, és a magyar nemzetnek 
dicsőségére, deákbú l . . . P. Orosz Ferencz 
most újonnan magyarra fordított, snémelly 
rövid magyarázatokkal megvilágosított, 
és bővített. Buda, 1760. 

Toldy Ferenci, M. Nemze t i i r o d a l o m T ö r -
ténete. Pest, 1852. I. 160., 162., II. 45. 1. — 
Fejérpataky László, Irodalmunk az Árpádok 
korában. Bpest, 1878. 54. lap. — Vj M. Sión 
1866. 825. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Száza,dok 
1893. 1—13 , 97—106. 1. (Pór Antal.) — Pallas 
Nagy Lexikona XI. 131. 1. (Karácsonyi János.) 
— Kath. Szemle 1899. (Békési Emi l . ) — Kol-
lányi Ferenci, E s z t e r g o m i k a n o n o k o k . E s z -
tergom, 1900. 61. I. 
Külföldi Viktor, a magyar socialisták 

vezére ; kivált a 60-as években vitt Pesten 
szerepet; 1871-ben hűtlenségi pörben 
elítélték félévre. O egyike volt azoknak, 
kik a modern tudományos socialismust 
Magyarországon először hirdették szóban 
és írásban. Elete utolsó éveiben vissza-
vonult a munkásmozgalmaktól. Meghalt 
1894. márcz. 5. Újpesten 50 éves korá-
ban. — Munkái: 1. A socialisták politikai 
társadalmi és gazdászati programmja. 
Bpest. 1878. — 2. Egy furfangos ynunkás. 
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Socialistikus szinmű. Magyarította. 2. ki-
adás . . . — 3 .A munkásmozgalom, alapjai. 
Dr. Jacoby János nyomán . . . 2. kiadás 
... — 4. Szabadság-költészet, munkásdalok 
és szavalmányok. Budapest, 1879. — 5. 
A budapesti kommunista pör. U. ott, 
1880. (A Népszava lázítási pöre.) — 
Szerkesztette és kiadta az Altalános 
Munkás-Újságot 1870. ápr. 1-től decz. 
30-ig és a Népszavát 1870. nov. 25-től 
1879. szept. 28-ig. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 1894 : Hazánk 
71. SZ., Vasárnapi Újság 10. SZ. ( N e k r . ) , Nép 
Szava 10. SZ. 

Külkey Henrik, a budai jótékony nő-
egyesület titkára. — Czikke a Szemlélő-
ben (1836. Levéltöredék a magyar színház 
ügyében.) — Munkái: 1. A végrendelet. 
Dráma 5 felv. Iffland után ford. Buda, 
1835. (Külföldi Játékszín 10. Fordítási 
díját 31 frt 26 krt a m. tud. akadémiának 
visszaadta). — 2. A levelezők, vigj. 2 
felv. b. Steigentesch után fordította . . . 
Esz és szív, vígj. ugyanattól, ford. U. 
ott, 1839. (Külföldi Játékszín 15.) — Ha 
nem csalódom, fia volt azon Külkey 
Vilmos, kinek tíz éves korában öt apró 
verse jelent meg a Regélőben (1835) és 
fordítása németből a Rajzolatokban (1838.) 
és ki mint nyug. vizsgálóbíró halt el 
1884. febr. 29. Budapesten 59 éves ko-
rában. 

Rajzolatok 1838. I I . 30., 36. SZ. — Hazai s 
Külföldi Tudósítások 1839. I I . 48. SZ. — Benkq 
Kálmán, M. Színvilág. Bpest, 1873. 57. 1. és 
gyászjelentés. 

Külley Ede, kir. ítélőtáblai biró 1870-
től ; 1881. jan. 1. a m. kir. curia leg-
főbb ítélőszéki osztályához beosztatott; 
1887. július 28-án nyugalomba vonult. 
— Czikkei a Jogtudományi Közlönyben 
(1868. A hamis vagy hamisított váltokról, 
1869. A makacssági időről, 1870. Az 
igényper megnyitása bir-e az árverésre 
felfüggesztő hatálylyal ?, 1871. Cuique 
suum, Lehet-e egy váltó-per megújítását 
megengedő végzést felebbezni ? A csőd-
nyitás kérdéséhez.) — Munkái: 1. Néhány 

szó a birósági szervezetről. Pest, 1867. 
— 2. A váltóeljárás reformja. U. ott, 
1868. — 3. Az anyagi váltójog iránti 
reformjavaslat, különös tekintettel a kül-
földi törvényhozásra. U. ott, 1868. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Nyeviczkey Antal, A 
budapesti kir. Ítélőtábla története. Bpest, 
1891. 30., 83., 118. 1. 
Külley János, veszprémi nagy-prépost 

és kanonok, pristinai vál. püspök és püs-
p öki h elytartó, szentszéki ülnök, Veszprém-
és több megye táblabírája; 1824. ápr. a 
kir. tábla praelátusáva nevezték ki. Meg-
halt 1847 után. — Munkája: Alloeutio 
ad ill., ac rev. dnum Dominicum e com. 
Zichy de eadem et Yasonkeő episcopum 
Wesprimiensem dum almae suae dioecesis 
Wesprimiensis ritu solenni capesseret. 
Habita die 11. Sept. anno 1842. Wesz-
primii. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1824. I . 35. SZ. — 
Schematismus W e s z p r i m i e n s i s 1847. — Figyelő 
XX. 168. 1. — Petrik B ib l iog r . 
Künczler Sámuel, ágost. ev. lelkész, 

leibiczi származású ; 1799-ben lelkésznek 
avattatott és 1800-ban szülőhelyén lett 
lelkész. Betegeskedése miatt 1824-ben meg-
vált hivatalától. — Munkája: Abschieds-
predigt in Leibitz vor der evangelischen 
Gemeinde, gehalten von . . . am Himmel-
fahrtstage 1824. Kaschau, 1825. 

Petrik Bibliogr. és Weber Sámuel ág. ev. 
lelkesz szives közlése Szepes-Béläról. 
Künnle József (szent-katolnai), királyi 

tanácsos, ügyvéd, volt országgyűlési kép-
viselő (1875—81-ig), a sepsi-szentgyörgyi 
róm. kath. egyház főgondnoka. Meghalt 
1889. június 2-án Sepsi-Szentgyörgyön 
56. évében. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Gyászjelentés. 
Kürcz Antal, nyug. főgymnasiumi ta-

nár, szül. 1827. jan. 6. Nagyszombatban 
(Pozsonym.) polgári szülőktől; a gym-
nasiumnak és a bölcseleti első osztálynak 
szülővárosában bevégzése után 1843-ban 
a szent-Benedek-rendbe lépett és a philo-
sophia II. osztályát Győrött, a paedagogiai 
s classikai tanfolyamot pedig Bakonybél-

18. m sajtó ala adatott 1899. deczember 22• 
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ben hallgatta, mire tanárképesítési vizs-
gálatot tett. A theologiai tanfolyamot Pan-
nonhalmán végezte. 1848—49-ben honvéd 
volt. Az 50-es években nevelősködött. 
1860-ban az októberi diploma után Pestre 
jött és 1861. márcz. 15. a budapesti kir. 
kath. főgymnasiumhoz helyettes tanár-
nak neveztetett ki. 1862—64-ig mint, ren-
des tanár Baján tanított; 1864. júl. ismét 
a budapesti kath. főgymnasiumhoz he-
lyeztetett át 1863. márcz. újra tanári 
vizsgát tett ; ez időtől fogva a magyar 
nyelvet és irodalomtörténetet adta elő. 
1894. jan. 1. nyugalomba vonult és Buda-
pesten tartózkodik. — Szépirodalmi, tör-
téned sat. dolgozatai a Honderűben (1847. 
I. Don diego Manzanares, elb., II. A lég-
tünde, allegoriai rege, Nagyszombat tör-
ténete) ; a Családi Lapokban (1853. Anna, 
II. Ulászló lánya, Diocletián és Florus, 
Ceylon, 1854. A hableány, 1854—1855. 
Paedagogiai levelek I —NII. Gusztáv és 
Aladár, színmű 1 felv. francziából, 1856. 
Strafford Tamás); a Religióban (1854. 
A vránai perjelség története); Füssy, 
IfjúságiPlutarchjában (Feneion életrajza); 
a Családi Körben (Messena András, novella 
s több beszély); az Egri Értesítőben (1862. 
I. Napoleon 1813. hadjáratából); aKalauz-
ban (1864. munkatársa, szinbirálatok sat., 
1865. Verancsics Antal életrajza); a Kath. 
Hetilapnak rendes munkatársa volt(vezér-
czikkek, tárczák, elbeszélések és életraj-
zok ; Czuczor Gergely, Bessenyei György, 
Fáy András, Ipolyi Arnold, Erdélyi Ignácz 
missionarius, A magyarországi pálosrend 
története 1215—1526. cz. művéből több 
tárczaczikk, 1879. Kisfaludy Károly em-
lékezete, 1886. Fáy András, sat.); az 
Ifjúság Lapjában (1868. A siberiai szám-
űzöttek ford.); a budapesti V. ker. kir. 
főgymnasium Értesítőjében (1873. Az 
emberi nem szellemi fejlődéséről, 1876. 
A nevelés és műveltségről, 1882. A pá-
losok eredete, 1883. Beszéd a bpesti V. 
ker. kir. főgymnasium 25 éves jubileuma 
alkalmával, 1885. A legújabb kath. köl-

Id. S z i n n y e i J . t Magyar írók VII. 

tészet. 1889. A talaj mint közegészség-
ügyi tényező, 1891. Az élet és aesthetika); 
a M. Bazárban (1888. A báró úr titka, 
Saint Julien Károly regénye 2 kötetben, 
ford.); a Szent László-társulat Évkönyvé-
ban (1876. A kereszténység, jelesen a 
katholicismus befolyása a művészetre); 
a Keszthelyben (1890.11—13. sz. Füssy 
Tamás); az István bácsi Naptárában (1891. 
Szülik József a pap és költő). Az Egyetemes 
M. Encyclopaediába K. A. névjegy alatt 
a történelem és irodalom köréből közel 
ezer czikket írt. — Munkái: 1. Olvas-
mányok műfajilag rendezve. Tekintettel 
Szvorényi József ékesszólástanára, az V. 
és YI. osztály számára. Pest, 1866. (2. 
kiadás. U. ott, 1870.). — 2. Történeti 
képek és elbeszélések az ifjúság számára. 
Bpest, 1878. (Szombati Menyhért névvel.) 
— 3. Allighieri Dante és kora. Irodalom-
történeti tanulmány. U. ott, 1878. (Külön-
nyomat a budapesti V. ker. kir. kath. 
főgymnasium 1876—78. Értesítőiből.) — 
4. A grófné titka. Történeti elbeszélés. 
U. ott, 1879. (Szombati Menyhért névvel.) 
— 5. Két elbeszélés: Margit házassága, 
A rejtély. U. ott, 1882. — 6. Az árva. 
Elbeszélés. U. ott, 1886. — 7. A magyar-
országi Pálos-rend története. I. kötet. A 
legrégibb időktől a mohácsi vészig. U. 
ott, 1889. — Szerkesztette a Kath. Heti-
lapot 1886. ápr. 15-től decz. 30-ig. 
Álneve és jegyei: Szombati Menyhért (a 
lapokban is), Sz. M. és K. A. 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
vészete és önéletrajzi adatok. 
Kürcz János, pesti ügyvéd, előbbinek 

testvérbátyja s a pesti nemzeti zene- és 
tornaegyl. titkára. — Szerkesztette a pesti 
torna-egylet Évkönyvét 1855-re, 1856. és 
1857-re magyar és német szöveggel Pesten. 

;>/. Sajtó 1856. 166. sz. (Neve hibásan Ku-
raznak írva) és bátyjának Kürcz Antalnak 
szives közlése 
Kürschák Endre, kereskedelmi aka-

démiai tanár, K. András mázoló és Tel-
ler Jozéfa lia, született 1869. november 
24. Budán; a gymnasium négy osztá-

19 
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lyát, a közép-kereskedelmi, egyetemi s 
műegyetemi tanulmányait ugyanitt vé-
gezte. Üzleti gyakorlatra a m. kir. hitel-
számvevőségnél tett szert. Középkeres-
kedelmi iskolára 1892-ben képesítve lett 
a könyvvitel, kereskedelmi ismeret és le-
velezésből ; állami vizsgálatot tett az 
államszámviteltanból. 1890. febr. 1. óta 
tanár ; kezdetben Nagyváradon ; azon év 
szept. óta a pozsonyi kereskedelmi aka-
démián, hol a könyvviteltant, kereske-
delmi számtant és a jogi ismereteket 
tanítja. Könyvtáros és segéd az adminis-
tratióban. A kereskedelmi tanoncz-isko-
lában könyvvitelt 'és levelezést, a női 
kereskedelmi tanfolyamban könyvvitelt 
tanít. Tanulmányok czéljából utazott Olasz-
országban, Svájczban, Németországban, 
Hollandiában, Belgiumban és Angolor-
szágban. — Szakczikkeket írt a M. Ifjú-
ságba (V. A stroboscop, Hogyan készít-
sünk egy léggömböt), a Kereskedelmi 
Szakoktatásba (I. Még egyszer a kapcso-
latos kereskedelmi iskolákról, Állandó 
könyvvitel, Az osztrák hétosztályú ke-
reskedelmi iskolák tanári vizsgálatának 
szabályzata, II. A kereskedelmi isme, 
jogisme és nemzetgazdaságtan tanítása), 
a Nyugotmagyarországi Híradóban (1893. 
febr. 19. Mens sana in corpore sano), a 
Pesti Naplóban (1895. aug. 2. A taká-
csok). — Munkái: 1. A kettős könyvvitel 
vezérfonala. Bpest, 1897. (Szilágyi S. Ala-
dárral együtt.) — 2. Jogi ismeretek. Tan-
könyv felső kereskedelmi iskolák szá-
mára. U. ott, 1900. (Sajtó alatt). 

Schuck Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k és 
tanáraik a millennium esztendejében. Bpest, 
1896. 68., 131., 164. 1. 

Kürschák József bölcseleti doktor, 
műegyetemi rendk. tanár, a m. tudom, 
akadémia levelező tagja, előbbinek testvér-
bátyja, szül. 1864 márcz. 14. Budán ; a 
reáliskolát 1873—81-ig ugyanott végezte. 
1881 — 86. márcz. közepéig a kir. József-
műegyetemen volt beiratkozva leginkább 
mathematikára és physikára. Mint a kö-

zépiskolai tanárképző tagja az egyetemen 
is hallgatott physikai, irodalmi s philo-
sophiai előadásokat, 1886. márcz. köze-
pétől a tanév végéig a debreczeni fő-
reáliskolán mint helyettes tanár a mathe-
matika és ábrázoló geometria tanításával 
voltmegbízva. Areá következő szünidőben 
a m. kir. meteorologiai intézetben volt 
alkalmazva. Azután két évig a m. kir. 
gyakorló főgymnasiumban próbaéves 
tanárjelölt volt. 1888-ban a mathematiká-
ból és physikábóltanári oklevelet szerzett; 
1890-ben pedig a budapesti egyetemen 
ugyanezen tárgyakból doktorrá avatták. 
Közben 1888—90. a rozsnyói kath. fő-
gymnasiumon helyettes tanár volt. Az 
1890—91. tanévben a budapesti V. ker. 
állami főreáliskolában működött ugyan-
ezen minőségben. 1891. jan. a műegye-
temen magántanár lett s márcz. 1-től mint 
a mathematika magántanára s adjunctusa 
működött. Az 1891. szünidőben megvált a 
reáliskolától és azóta egyedül a műegye-
temen működik, 1896. szept. 24. óta mint 
czimzetes rendkívüli tanár, másrészt 1891 
—1892-ben mint repetitor és a geometria 
helyettes tanára, 1892—1893. mint ad-
junctus, 1893 óta pedig mint szolgálat-
tételre beosztott középiskolai tanár. A 
m. tudom, akadémia 1896. május 15. 
levelező tagjává, ugyanezen évben a 
mathem. és physikai társulat jegyzőjévé 
választotta. •— Czikkei az Országos Közép-
iskolai Tanár-egylet Közlönyében (XX. 
1886—87. Krystallographiai feladatok a 
geometriai oktatás számára); a Mathem. 
és természettud. Értesítőben (V. 1886—87. 
A körbe beírt és a kör körül írt sok-
szögekről, VII. 1888—1889. A kettős 
integrálok variálásánál fellépő másod-
rendű partiális differencziál egyenletek-
ről, VIII. 1889—90. A varialis számítás 
partialis differential-egyenleteinek egy 
külön osztályáról, XV. 1897. A másod-
rendű partialis differential-egyenletek egy 
osztályáról, székfoglaló, XVII. 1899. A 
variatio számítás partialis differential 
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egyenleteinek trans formatiójáról); a Ma-
them. és Physikai Lapokban (I. 1891. 
Miss Christine Ladd logikai feladata, 
Misi pajtás, sétálhatnál? I—III. 1892—94. 
A körmérés története és elmélete, 9 
közlés, Kummer és Kronecker, nekrolog, 
III —IV. 1894—95. Az invariansok elmé-
letének alaptételéről, könyvism., IV. 
Hunyady Jenő egyik determináns tételé-
ről, V., VII. 1895., 1897. Az analytikai 
függvények elméletéhez, 1 közlés, könyv-
ismertetések, VII. 1897. Quadratikus binär-
alakok rendszereinek invariansairól, A 
szabályos tizenkétszögről, A cziklikus 
determinánsok elméletéhez, VIII. 1899. 
A valós számoknak rationalis törtekkel 
való megközelítéséről, A complex változó 
gamma fügvényéről, folytatása a IX. k. ; 
feladat-megoldások és kitűzött feladatok 
u. ott és a Középiskolai Mathematikai 
Lapokban); az Akadémiai Értesítőben 
(1897. Bizottsági jelentés az 1897. évi 
akadémiai nagyjutalomról és a Marczi-
bányi mellékjutalomról), a Mathem. u. 
Naturw. Berichte aus Ungarnban (V., 
VIL, VIII—XV. és a Mathem. Annalen 
XXX., XXXVII., XLIV., az előbbeni 
czikkek németül). Czikkei, értekezései kö-
zül néhány különnyomatban is megje-
lent. A I'allas nagy Lexikonában ma-
them., physikai és csillagászati czikkeket 
és életrajzokat írt. 

Pallas Nagy lexikona X I . 136. 1. é s Ö n é l e t -
rajzi adatok. 

Kürt Lipót, orvosdoktor, szül. 1857. 
márcz. 7. Szent-Miklóson ; a bécsi aka-
démiai gymnasiumban végezte 1875-ben 
középiskolai tanulmányait; azután ugyan-
ott az egyetemen hallgatta az orvosi 
tudományokat; 1881-ben orvosdoktorrá 
avatták és azonnal a wiedeni cs. kir. 
kórházba mint másodorvos lépett be s 
ott működött 1885-ig, mikor a máriahilfeni 
ambulatoriumban átvette a belső- és 
gyermekbetegségek osztályát. Kohn családi 
nevét 1887-ben változtatta Kürtre. — 
Czikkei többnyire a Wiener medicin. 

Zeitungban jelentek meg; a legneveze-
tesebb: Ueber eine Reflexerscheinung des 
Nervus trigeminus und ihre therapeutische 
Verwerthung (1891). 

Eisenherg, Ludwig, Das geistige Wien. Wien, 
1893. 287.1. —Századunk Névváltoztatása Bpest, 
1895. 144. 1. 
Kürti Dezső, jogidoktor, náprádi (Szi-

lágym.) származású ; Katz családi nevét 
1886-ban változtatta Kürtire. — Munkája: 
Betrachtungen über das Staatsmonopol 
im allgemeinen und das Tabakmonopol 
im Speziellen. Inaugural-Dissei tation zur 
Erlangung der Doctorwürdejan der Uni-
versität in Leipzig. Bpest, 1890. 

Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. 99. 1. — 
Századunk Névváltoztatásai 144. 1. 

Kürthy JEmil (fajkürthi), földbirtokos, 
. József Barsmegye I. alispánja és Pély 

Nagy Bertha fia, született 1818. már-
czius 14. Endréden (Barsm.); a gym-
nasiumot Pozsonybon, a jogot a győri 
akadémián hallgatta; azután Barsvár-
megvében volt segédszolgabiró ; 1875-ben 
a budapesti kir. törvényszékhez aljegyző-
nek nevezték ki. Ezen állását azonban 
csakhamar elhagyta s a hirlapírás terére 
lépett. A Pesti Hirlap megindulásakor 
(1878. decz.) annak tárczarovatát vezette 
(sok színházi csevegést és barangolást 
írt a lapba Egy látcsöves úr és Kóbor 
lovag aláírással); később a Pesti Naplóba 
írt, most pedig a Magyar Hirlap munka-
társa. Jelenleg bajkai birtokán (Barsm.) 
lakik. — Czikkei a következő lapokban: 
Pozsonyvidéki Lapok (a 70-es években 
budapesti tudósítója volt), Magyarország 
és Nagyvilág(1881. Könyvárusnál), Ellenőr 
(1881. 226. sz. Imogen. Shakspere Cymbe-
lineje), Arad és Vidéke (1881. 7. sz. 
tárcza), Békésmegyei Közlöny (1881. 
141., 142. sz. A magyar irodalom és a 
külföld ; több vidéki lapban is). Fővárosi 
Lapok (1883. 63. sz., szinműkritika), 
Képes Családi Lapok (1883. rajz), Pesti 
Hirlap (1883. 85. sz. Calderon, 1885. 
107. Dumas Sándor otthona, 1887. 198. 
Eöry Por dán Gusztáv, 267. Három 
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matróna: id. Lendvay Mártonné, Egressy 
Gáborné, Bartha Jánosné, kik a nemzeti 
színházban jelen voltak, 354. sz. B. L. 
nyomorban, 1888. 234. Lear király a 
nemzeti színházban), Vasárnapi Újság 
(1884. Hegyi Aranka, 1890. A népszínház 
primadonnái), M. Salon (VIII. 1887. 
Blaha Luiza szerepei, mint hirlapiró, X. 
1888. Pálmai Ilka), P. Napló (1890. 245. 
szám. Blaha Luiza itthon, 1891. 32. 
Szatbmáryné, 40. sz. Antik arczképek), 
Szabadság (Székesfehérvár, 1890. Csillag 
Teréz pártfogói), M. Hirlap (1891. 242. 
sz. Csiky a ravatalon), Ország-Világ 
(1892. Ger ster Etelka, Bianchi Bianca); 
sokat írt, többnyíre névtelenül, saját lap-
jain kívül a neje Háztartásába sat. — 
Munkái: 1. A szökevény, vígjáték 1 fel-
vonásban. Bpest, 1881. (először a nemzeti 
színházban márcz. 4. Ism. P. Napló 64., 
P. Hirlap 63., Ellenőr 129. sz. és Beöthy 
Zsolt. Színműírók 161. 1.) — 2. Mayne-
Reid, A skalpvadászok. Regényes tör-
ténet a serdültebb ifjúság számára át-
dolgozta. U. ott, (1884). — 3. Mayne-Reid, 
A fiatal utazók. Ford. U. ott, 1886. 
(Szünidei Könyvtár 3—5.) — 4. Delpit 
Albert, Solange. Regény. Ford. U. ott, 
1886. Két kötet. — 5. Az aranyos. El-
beszélés fiatal leányok számára. U. ott, 
1888. (2. kiadást ért.) — 6. A komikus. 
U. ott, 1888. (Monologok 13. először ápr. 
23. a m. kir. operaházban rendkívüli 
előadásban. Ism. P. Napló 115., P. Hir-
lap 115. sz.) — 7. Mark Twain. Tamás 
úrfi kalandjai. Az ifjúság számára Hughes 
N. L. átdolg. után. U. ott, év n. 70 
képpel. — 8. Nők barátja, szinmű Dumas 
után ford. U. ott, 1899. (Fővárosi szín-
házak Műsora 42.) — Egy pár kis tár-
czája : Aus der Sommerfrische cz. né-
metül is megjelent. — Kéziratban: Pirók 
és Piroska, franczia minta után készült 
eredeti szinmű ; fordított színművei: 
Erckmann-Chatrian, A Rantzauk, szinmű 
3 felv. (először a nemzeti színházban 
1882. szept. 27.), Feuillet Octave, Egy 

párisi regény, szinmű 5 f. (először 1883. 
jan. 26. a nemzeti színházban), Meilhac 
és Ilalevy, Szitakötő, énekes vigj. 3 felv. 
(először 1889. jan. 18. a népszínházban), 
Egy zóna-utazás, alkalmi bohózat 5 felv., 
francziából átdolgozta, (először 1889. 
aug. 11. a városligeti nyári színkörben), 
Ganghofer és Broziner, A valeni nász 
(először 1897. nov. 25. a vígszínházban), 
Ordoneaux és Yalabregue, Durand és 
Durand, bohózat 3 felv. (a vígszínház-
ban többször adták), Ifjú Dumas, A nők 
bará t ja ; a vígszínház számára: Cadillac 
káromkodásai, vígj. 1 felv., Labiche, Ha 
te úgy, én is úgy ; Krecsányi budai szín-
körében : A Savoyard, operettet adták 
elő; a népszínházban: A fehér egér, 
operettet (Erdélyi Zoltánnal) és a nem-
zeti színházban : Bisson, A házi béke cz. 
vígjátékát. — Szerkesztette a Magyar 
Ifjúságot 1884—87 szept. 25-ig, azután 
a lap főmunkatársa volt 1888-ig és a Kis 
Világot 1892-től 1899 június végéig Buda-
pesten. 

A'agy Icán, Magyarország Családai VI. 523. 
1. — P. Hirlap 1880. 20. SZ. — M. Könyvészet 
1887—88. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Ország-Világ 1892. 13. s z . a r c z k . — Pallas nagy 
Lexikona X I . 137. 1. — M. Hirlap 1897. 328. SZ. 
— Szinészeti Közlöny 1897. 3. SZ. 

Kürthy Emiiné, Szemere Bert, leánya 
Gizella, előbbinek neje, az emigratió alatt 
Párisban született és 16 éves koráig Páris-
ban nevelkedett a Notre Dame-zárdában; 
ezután hat évig Bécsben tartózkodott és 
1875-ben jött Magyarországba, hol rövid 
időn teljesen magyarrá lett. 1880. j an . 
ment nőül K. Emilhez. Sokoldalú művelt-
sége mellett kitűnő gazdasszony is. — 
Több franczia és angol regényt fordított; 
így a M. If júságba: Mayne Read, Tűz-
föld, a M. Hírlapba: Zola, A háború, 
a P. Hírlapba : Georges Bethys, A nikkel 
ember, R. Meade, A hét király szövet-
sége, Bouttenard, Egy párisi gamin uta-
ZclScl j cl Háztartásba: Mademoiselle Mi-
gnon (angol), Stockton, Egy furcsa törté-
net és Robinson, Egy rejtelmes bűn cz. 
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regényeket. — Munkája: A tűzföld. (Ka-
landok a Terra del Fuegon). Mayne-Reid 
után t'ord. Bpest, 1885. (Névtelenül.) — 
Szerkeszti a Háztartás cz. lapot 1895 óta, 
mely lap Budapesten jelenik meg. 

Pallas nagy Lexikona X I . 137. 1. 

Kürty István, evang. esperes ; életének 
kezdő korszakából csak az van tudva, 
hogy 1593 telén iratkozott be a jenai 
egyetemre ; 1601. szercdi, 1604-ben pedig 
érsekújvári lelkész volt ; míg 1610. mint 
újra szeredi lelkészre és egyúttal a semptei 
fraternitás esperesére bízta a zsolnai 
zsinat a bajmóczi és bányai egyházkerü-
let magyar egyházai felett inspector czím-
mel a püspöki teendőket. Ez egyházak 
aztán az ő vezetése alatt arra töreked-
tek, hogy önálló püspököt választhassa-
nak, mit 1613-ban K. halála évében meg 
is nyertek. — Munkái: 1. Az Igaz Anya-
szentegyházról, es ennec feieről az Chris-
tvsrol. . . Aegidius Hunnius . . . altal,Anno 
M.D.CII. Sárvár. (Eszterházi Tamással 
együtt.) — 2. Az elö Istenhez való aieta-
tos imadsagokat magaban Foglalo Köny-
véczke. Deákból Magyarrá fordeítatot. . . 
Kassa, M.D.C.XI. (Egyetlen teljes példánya 
a pesti ref. coll. kvtárában.) — 3. Miatyánk 
magyarázattya és külömbféle imádságok. 
Hely és év n. — Nevét Kürtinek is írta. 

Bibiiothecae Sam. Com. Teleki. Viennae, 
1811. I I I . 332. 1. — Szabó Károly, R é g i M . 
K ö n y v t á r I. 174., 196.— Zoványi Jenő, Theo -
logiai Könyvtár II. 305. 1. 
Kürthy István (fajkürthi és kolthai), 

1848—18 í9. lionvéd-ezredes és ország-
gyűlési képviselő, K. Lajos megyei al-
ispán és báró Majthényi Borbála fia, 
szül. 1820-ban Koltán (Komáromm.), hol 
atyja földbirtokos volt. 1839-ben a ma-
gyar testőrségnél mint hadnagy szolgált 
Bécsben. Innét hat évi szolgálat után 
mint főhadnagy a János főherczeg drago-
nyos ezredbe lépett. 1818-ban kapitányi 
ranggal a honvédek közé állott és 1849 
tavaszán a Bocskay huszár-ezredben ezre-
des volt ; több ütközetben vitézül harczolt. 
A világosi fegyverletétel után kolthai 

(Komáromm.) birtokára vonult, 1850. 
márcz. elfogták ; a haditörvényszék golyó 
általi halálra ítélte ; ezen ítélet kegyelem 
útján 14 évi várfogságra fett átváltoztatva, 
melyből hét évet Komáromban és Josef-
stadtban ki is töltött. 1858-ban kegyelmet 
nyert és neje birtokára Zomborba köl-
tözött. Az alkotmányos korszak beálltá-
val Zombor város főkapitánya, majd 
polgármestere s két ízben országgyűlési 
képviselője lett. Az akkori középpártnak 
volt híve. A 60-as évek végén visszatért 
kolthai birtokára és mint a megyei bizott-
ság egyik vezérférfia élénk részt vett a 
közügyek intézésében. 1888-ban szeren-
csétlen esés következtében lábát, majd 
karját törte s ez idő óta teljesen vissza-
vonult a közügyektől. Meghalt 1898. okt. 
27. Kolthán — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban (1869—70.) vannak. 

Nagy Iván. M a g y a r o r s z á g Csa láda i VI . 523., 
524. 1. — Igazmondó 1872. 22. sz. a r c z k é p . — 
Budapesti Hirlap I89S. 299. sz. — Komáromi 

Lapok 1898. 44. Sz. 

Kürthy János, jogi doktor és akadémiai 
tanár, szül. 1835-ben ; 1857—1862-ig a 
budai, majd a pesti cs. kir. törvényszék-
nél mint járulnok szolgált; 1863-ban a 
nagyváradi akadémiához segédtanárrá és 
könyvtárnokká, 1866-ban a történelem 
és statisztika rendkívüli, 1869. rendes 
tanárává neveztetett ki. 1867-től előadta 
a magyar állam- és jogtörténetet, a ma-
gyar közjogot, közigazgatást és pénzügyi 
törvényismét. 1871-ben Svájczba utazott 
és munkába vette Nagyvárad statisztiká-
jának megírását, mint az oszágos statisz-
tikai hivatal kültagja, 1874-ben a nagy-
váradi akadémia újjászervezése alkalmá-
val az encyclopaedia, magyar közjog és 
politika tanszékére ment át, melyen 1879. 
szept. 22. Uj-Pesten 44. évében történt 
haláláig maradt. — A nagyváradi kir. 
jog- és államtudományi kar Almanachjá-
ban (1877. Emlékbeszéd Deák Ferencz 
fölött.) — Munkája : Az ausztriai-magyar 
birodalom statisztikájának vázlata jog-
hallgatók számára. Pest. 1870. 
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Petrik Könyvészete.—BozókyAlajos, A nagy-
várad i kir. akadémia százados múl t ja . Bpest, 
1889. 77., 90., 92—101., 155., 156. 1. és gyász-
jelentés . 
Kürthi (Bakó) Jenő (nemes-kürthi), 

róm. kath. plébános, szül. 1834-ben ; a 
theologiát Egerben végezte; 1871-ben 
felszenteltetett; bessenyői (Hevesm.) káp-
lán volt ; azután plébános Monostoron, 
hol 1881 jan. 3. meghalt. — Az Egerbe 
több elbeszélést és költeményt írt. — 
Munkája : Karrikaturák. Humorisztikus 
elbeszélések és genrék. I. kötet. Eger, 
1876. (2. kiadás. U. ott, 1882.) 

Schematismus A g r i e n s i s 1872—83. — Eger 
1882. 47. SZ. (Csillag Mór.) — Kiszlingstem 
Könyvészete . 
Kürti Károly, bankhivatalnok, Kar-

funkel Mór kereskedő és Singer Fanni 
fia, szül. 1868-ban Budapesten, hol je-
lenleg a kereskedelmi bank levelező fő-
nöke. Karfunkel családi nevét 1892-ben 
változtatta Kürtire. — Közgazdasági czik-
keket írt a M. Hirlapba, Pesti Naplóba, 
Közgazdasági Naplóba s a Magántiszt-
viselők Lapjába; ezelőtt a Kakas Már-
tonnak, jelenleg a Borsszem Jankónak 
dolgozótársa. 

Századunk Névváltoztatásai B p e s t , 1895. 144. 
1. és önéletrajzi adatok. 
Kürthy Pál (fajkürthi), bölcseleti és 

theologiai mester, róm. kath. plébános. 
Koltai (Komáromm.) származású volt és 
1734. nov. 12. lépett a nagyszombati 
papnevelőbe, hol a physikát, majd a 
theologiát tanulta 1738-ig; bölcseleti 
mester 1736., theologiai 1740-ben lett. 
Nagyszombatban volt káplán és 1741. 
aug. 28. lett plébános Kéménden, hol 
1764. nov. 7. meghalt. — Munkája : Livi 
Aurelii Augustini hypponensis episcopi 
Soliloquia, auditoribus oblata: dum the-
ses theologicas de peccatis, gratia, et 
merito in . . . universitate Tyrnaviensi. 
Anno M.DCC.XL. publice propugnaret . . . 
pro prima ss. theolog. laurea candida-
tus . . . Praeside r. p. Joan. Bapt. Sze-
gedy . . . Tyrnaviae, 1740. 

Zeitiger Alajos, Egyházi í rók Csarnoka 281. 

1. — Némethy, Ludowicus, Series ľ a r o c h o r u m 
728. 1. 

Kürty (Keörthy). L. Kereky. 
Kürthy Sándor, bölcseleti doktor, 

egyetemi tanársegéd Kolozsvárt. Meghalt 
1889. jún. 9. Magyar-Sárdon 35. évében. 
— Czikke az Erdélyi Múzeumban (V. 
1878. Földtani észleletek), a Földtani 
Közlönyben (1878. A Hegyes-Drócsa-
Pietrosza hegység kristályos és tömeges 
kőzeteinek, valamint Erdély néhány ha-
sonló kőzeteinek petrographiai tanulmá-
nyozása. Németül: a Verhandlungen der 
kais. kön. geol. Reichsanstalt 1879. ki-
adványában) ; az Értekezések a kolozs-
vári Orvostermészettudományi szakosz-
tály üléseiből (1879.). — Munkái: 1. ,1 Hi-
degszamos vidékének geologiai viszonyai. 
Bpest, 1876. (Felolvastatott a m. földtani 
társulat 1875. aug. 14. Kolozsvárt tartott 
szakgyűlésén. Jegyzetekkel kisérve . és 
egy átmetszettel ellátva dr. Koch Antal 
egyetemi tanártól. A Földtani Közlöny-
ből.) — 2. A. Vlegyásza és szomszédos 
területek trachytjeinek kőzettani vizsgá-
lata. Értekezés, melyet a tudori fokozat 
elnyerése végett . . . benyújtott. Kolozs-
vár, 1878. 

Kiszlingstein Könyvészet és gyászjelentés . 

Kürtössy András, kir. tanácsos, pré-
post-kanonok és vál. püspök, szül. 1648-
ban Nagyszombatban ; 1668. okt. 21. a 
nagyszombati egyetem papnevelőintéze-
tének növendéke lett és 1671. máj. 12. 
fölszenteltetett. 1672. jún. 17. az ürményi 
plébániára mutattatott be, de az ev. re-
formátusok be nem fogadták. 1675. máj. 
13-án plébános lett Duna-Szerdahelyen, 
1678. szept. 8. Aranyos-Maróton, 1679. 
ápr. 17. Szémőn, nov. 18. Galánthán; 
1691. decz. 4. esztergomi kanonokká ne-
veztetett és később sághi cz. prépost is 
lett. 1700. nov. 10-én tornai főesperes, 
1710. júl. 24. szent Györgyről nevezett 
prépost, 1712. jún. 18. sasvári főesperes ; 
vizerei apát és pharói választott püspök 
is volt. Meghalt 1732. júl. 15. Esztergom-
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ban. — Munkája: Örök életnek eleven 
kútforrására kivánkozó szarvas, az az 
néh. Monyorókereki idősbik mélt. gróf 
Erdődi György úr, ország birájának . . . 
halál által forgandó élete kereke romlása 
után csendes uyugadalma és haza-mene-
tele. Melyet több halotti dicséretek kö-
zött, élő nyelvel meg magyarázott 1714. 
sz. Katarinai pp. Franciscan u sok tem-
plomában. Nagyszombat. — Nevét Kür-
thynek is írták. 

Ludit excella parnassi musa . . . episcopo 
Traguriensi Andreae Kürtösy . . . Posonii, 
1722. (Dicsérő ve r sek . ) — Zelliger Alajos, 
Egyházi irók Csarnoka 281. — Némethy, Ludo-
vicus, Series Parochorum 728. 1. 

Kürtzer György, egyetemi hallgató 
volt Königsbergben 1642—43-ban ; erdé-
lyi származású. — Üdvözlő verseket í r t : 
Heilmann Sámuel, De Necessitate Doctri-
nae . . . Königsberg, 1642. és Rhener 
Mátyás, De Necessitate Doctrinae . . . 
U. ott, 1643. cz. munkákban, melyeknek 
szerzői besztei'czei (Erdély) származásúak 
voltak (utóbbi munkában K. neve Kurtzer-
nek van írva). 

Siabó-Hellebrant. Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 479., 485. 1. 

Küry Klára, színésznő, K. Oszkár 
ügyvéd lánya, szül. 1870. márcz. 27-én 
Pesten; Pauli Richárdtól három évig ta-
nulta az éneklést. 1890. ápr. 8. Hajnal 
Klára álnév alatt Kolozsvárt Tiszturak a 
zárdában cz. operetteben lépett a szín-
padra s azonnal meghódította a közön-
séget. Ditrói színigazgató rögtön két évre 
szerződtette. Midőn szerződése lejárt, 
Evva Lajos a budapesti népszínházba 
hívta. Itt a Nebántsvirágban mint Denise 
mutatkozott be s azóta állandó kedveltje 
a közönségnek. — Czikkei a Budapesti 
Hírlapban (1893. 91. sz. Bizalmas vallo-
mások, kézírása hasonmásával), az Er-
délyi írók és művészek Almanachjában 
(1892. A második tréma), a Nagyvárad-
ban (1896. 198. sz. Levél a szerkesztő-
höz, aug. 27. tárczaczikk), a Rejtelmes 
Világban (1897. mutatvány sz. Az elő-

érzésnek két megmagyarázhatlan esete), 
a Bécsi Közlönyben (1896. 225. sz. Ide-
genbe!), a M. Újságban (1898. 23. sz. 
Lili!), az Egyetértésben (1899. 329. sz. 
Gyermek-bohóság, ugyanez a M. Salon-
ban) sat. A Háztartásnak is munkatársa. 
— Daloskönyve. Bpest, 1895. (A népszín-
házban 1894—95-ben előadott, eddig se-
hol meg nem jelent 35 eredeti magyar 
dal; továbbá Abt, Becker, Brams sat. 
válogatott dalai magyar szöveggel, K. 
fénynyom. arczképével). 

Erdélyi írók és művészek Almanachja. K o l o z s -
v á r , 1892. 80. 1. a r c z k . — Nemzeti Újság 1895. 
91. SZ. — Pallas nagy Lexikona X I . 138. l a p . 
(Váli Béla.) — Budapesti IHrlap 1897. 100., 
102. SZ. — Vasárnapi Újság 1898. 5 SZ. 

Küttel György Sámuel, orvosdoktor, 
kőszegi (Vasm.) származású. — Mun-
ká ja : Dissertatio inaug. medica rationa-
lem symptomatum, quae febres comi-
tantur, theoriam exhibens. Argentorati, 
174-2. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Küttel János, orvos-sebészdoktor, a 
pesti egyetem orvosi karának tiszteletbeli 
tagja. Meghalt 1826. okt. 2. Pesten 60. 
évében. — Munkája : Kurze Abhandlung 
die Lustseuche zu verhüten; und den 
vener. Tripper bei Männern, auf eine 
neue Art zu heilen. Pest, 1807. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 
Küzmics István, ág. ev. lelkész Surdon 

(Somogyin.), magyarországi vend szárma-
zású volt és a XVIII. század második 
felében élt. — Munkája: Nouvi Zákon 
aii Testamentom Goszpodna nasega Jézusa 
Krisztusa zdaj oprvics z greskoga na stári 
szlovenszki jezik obrnyeni. Halle, 1771. 
(Uj Testamentom vend nyelven, melyhez 
Torkos József soproni ág. ev. lelkész írt 
előszót. Ebből Máté evangeliuma újra 
kiadva Pozsonyban 1817-ben.) — Sartori 
K. nevét hibásan írja Kuznicsnak, Petrik 
pedig Kuzmicsnak. 

Sartori Franz, H i s t . - e tnog r . Übe r s i ch t d e r 
. . . Literatur desösterr . Kaiser sta ates. Wien. 
1830. 102. 1. — Hieger, Slovnik Naueny. Prag, 
1859. IV. 1049. — Safarik. Gesch ich te d e r 
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siidalav. Literatur. Prag, 1864. 1. 25., 106. 1. 
— Petrik Bib l iogr . I I I . 869. 1. 

Kvacsala János, bölcseleti és theolo-
giai doktor, dorpáti egyetemi rendes 
tanár, született 1862. február 9. Petro-
váczon (Bács-Bodrogm.); középiskolai ta-
nulmányait a szarvasi ág. ev. gymna-
siumban, a bölcseletet és theologiát a 
pozsonyi ev. theol. akadémián és a lip-
csei egyetemen végezte, hol bölcseleti 
doktori oklevelet nyert. 1886 - 93-ig a 
pozsonyi ág. ev. lyceumon működött, 
előbb mint helyettes, majd, midőn tanári 
oklevelet szerzett, mint rendes t aná r ; a 
tót nyelvet tanította. Az 1891—93. egye-
temes zsinaton a pozsonyi ág. ev. lyceu-
mot képviselte. 1893. júl. a bécsi theolo-
giai facultás theol. doktorsággal tüntette 
ki s egyidejűleg a dorpáti (jurjevi) orosz 
egyetem az egyháztörténelem tanárául 
hívta meg ; decz. elfoglalta állását és az-
óta ott működik. A szünidőben rendesen 
utazásokat tett Németországban, Angol-
országban, Hollandiában és Svédország-
ban, Comeniusra vonatkozó adatokat ke-
resve ; egyúttal külföldi levéltárakban is 
tett kutatásokat magyar vonatkozású kéz-
iratok végett. — Czikkei a M. Könyv-
Szemlében (1889—90. Kiegészítések és 
magyarázatok Szabó Károly Régi M. 
Könyvtára II. kötetéhez); a Budapesti 
Szemlében (1889. Comenius és a Rá-
kóczyak, 1891. Egy félszázad a magyar-
országi philosophia történetéből); az Ung. 
Revueben (1889. Johann Heinrich Alstedt); 
a Századokban (1889. Drábik Miklós, egy 
álpróféta a XVII. században, könyvism., 
1892. Az angol-magyar érintkezések tör-
ténetéhez 1620—70., A finn-magyar nyelv-
összehasonlít ás első nyomai, ugyanez az 
Ung. Revueben és könyvism.. 1898. II. 
Rákóczy Ferencz porosz összeköttetései); 
a Prot. Szemlében (1890. . A XVII. század-
beli chiliasmus történetéhez, Kalinka 
Joachim első vizsgálati fogsága, 1892. 
Szemle a legújabb Comenius-irodalom 
terén); az Egyetemes Philol. Közlönyben 

(1890. Plato Symposionja és az akadémia); 
az Irodalomtörténeti Közleményekben 
(1893. A pozsonyi ev. lýceum kézirattárá-
ból : br. Wesselényi Miklós, Kazinczy Gábor 
és Berzsenyi levelei, Magyar vonatkozású 
kéziratok a poseni kir. levéltárban) ; a 
Történelmi Tárban (1893. II. Rákóczy 
György fejedelem történetéhez). — Mun-
kái : 1. Bisterfeld János Henrik életrajza. 
Bpest, 1891. (Különnyomat a Századok-
ból.) — 2. Johann Amos Comenius. Sein 
Leben und seine Schriften. Leipzig u. 
Wien, 1892. (Ism. Századok 837. 1., Prot, 
Egyh. és Isk. Lap -46. sz.). — 3. Irenisehe 
Bestrebungen zur Zeit des dreissig j ähri-
gen Krieges. Dorpat, 1894. — 4. Kurzer 
Bericht über meine Forschungsreisen. U. 
ott, 1895. (Acta et commentationes Imp. 
universitatis Juriviensis.) — 5. Fünfzig 
Jahre im preussischen IIofprediger-Dien-
ste. U. ott, 1896. 

M. Könyvészet 1891. — J l . Könyv-Szemle 1894. 
94. 1. Markusovszky Sámuel. A p o z s o n y i á g . 
hitv. evang. Jyeeutn története. Pozsony, 
1896. 602. , 679. 1. — Századok 1897. 85-, 179. 1. 
— Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára. 
Mezö-Túr, 1897. II. 306. 1. 

Q, Kvassay Ede (kvassói és brogyáni), 
cs. és kir. kamarás, nyug. miniszteri 
osztálytonácsos, a Petőfi-társaság tagja, 
K. Ferencz író és nagybéliczi Birly Flóra 
fia, szül. 1845. febr. 15. Pesten ; gyer-
mekéveit nagyatyjának K. Mihálynak 
brogyányi (Barsm.) kastélyában töltötte, 
hol a család nagyúri háztartást foly-
tatott, Midőn e kastély a hozzátartozó 
birtokokkal az oldenburgi herczeg tulaj-
donába ment át, K. anyjának béliczi 
birtokára, később anyai nagyatyja, Birly 
dr. kir. tanácsos házába került Pestre, 
hol a kegyesrendiek gymnasiumában 
végezte az alsóbb négy osztályt; azután 
a kassai katonai felső nevelőintézetbe, 
majd a felső-ausztriai ennsi lovassági 
iskolába lépett. Egyideig a közös had-
seregben is szolgált, de nemsokárahuszár-
tisztté kineveztetése után, gyönge szemei 
miatt búcsút kellett vennie a katonai 
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pályától, és az érettségi vizsgálat pótló-
lagos letétele után a jogi tanulmányokat 
végezte a pesti egyetemen. Mint elsó' 
éves jogász (1863—64) az akkori lengyel 
fölkeléshez akart csatlakozni, családja 
azonban, hogy azon időbeli politikai 
viszonyok közt baja ne essék, Eszter-
gomba küldte, hol rokona, gróf Nyáry 
kanonok közbenjárására fél évig a theolo-
giát hallgatta. Pestre visszatérvén buzgón 
működött az irodalom és hirlapírás terén, 
szerepelt a főúri világ és az írói körök 
társadalmi mozgalmaiban, mint később 
a 70-es években is, s neve mindinkább 
ismertté lett, úgy hogy mint harmadéves 
joghallgatót Nyitra vármegye tiszteletbeli 
aljegyzőjévé, s mint negyedévest Ilont-
megye tiszteletbeli főjegyzőjévé nevezték 
ki, rendszeresen azonban ez utóbbi me-
gyében soha sem működött. Hosszabb 
külföldi útjáról visszatérvén, 1867-ben 
az alkotmány helyreállítása után Nvitrára 
költözött, hol két évig mint megyei al-
jegyző idejét a hivatali s irodalmi mun-
kásság közt osztotta meg, míg 1869-ben 
a miniszterelnökségben elnöki fogalmazó, 
majd titkár lett, közvetlenül Andrássy 
gróf, illetőleg Lónyay gróf kormány-
elnökök mellett. Később mint osztály-
tanácsost a földmívelés-, ipar- és keres-
kedelemügyi minisztériumhoz helyezték 
át, hol egy ideig az elnöki, majd a bel-
kereskedelmi, legutóbb az iparszabadalmi 
ügyosztályt vezette, míg megújult szem-
baja miatt, mely több évig az irodalmi 
működéstől is visszatartotta, 1893-ban 
saját kérelmére nyugalomba vonult. Idő-
közben 1880-ban a Petőfi-társaság rendes 
tagjává választotta, 1883-ban pedig a 
kamarási méltóságot nyerte. — Már 
gymnazista korában írt verseket és apró 
színdarabokat; az irodalomba, mint első 
éves joghallgatót, Vadnay Károly vezette 
be, kinek Szerdahelyi Kálmánnal szer-
kesztett Színházi látcső cz. lapjába, majd 
a Fővárosi Lapokba 1863-tól elbeszéléseket 
írt. A 60-as és 70-es években rendes dol-

gozótársa volt több más lapnak is (Ma-
gyarország, Pesti Napló, Otthon sat.) és 
számos publicistikai, kereskedelmi, főleg 
pedig tárczaczikkeket írt. — Munkái: 1. 
Rövid éjek, rövid álmok. Pest, 1864. (Az 
1863 - 64. lengyel szabadságharcz epizód-
jaival.) — 2. A mikor ábrándozunk. 
Dalok és románezok. U. ott, 1869. — 
3. Tankréd lovag meséi. Regényes el-
beszélések. U. ott, 1869. (2. kiadás, 1877.) 
— 4. A hol az ember kezdődik. Regény. 
Ugyanott, 1871. két kötet. — 5. Egy 
világfi albuma. Rajzok. Budapest, 1877. 
(Ism. Pesti Napló 1876. 262. sz. ést^ k. 
2. kiadás. U. ott, 1879.) — 6. Megtörték 
egymást. Elbeszélés. U. ott, (1869., 1881., 
1882. Előbb a Fővárosi Lapokban 1868 ; 
három kiadása közül az utolsó Aigner 
M. Könyvesháza 79—80. f. Ism. Koszorú 
1880. IY. 464. 1.) — 7. A vármegye 
szava. Regény. A Petőfi-társaság kiadása. 
Bpest, 1884. (Ism. Figyelő XVI., Buda-
pesti Hirlap 39., Nemzet 40., Ország-
Yilág 7., P. Napló 55., Főv. L. 52., 
Magyarország és Nagyvilág 9. Harmónia 
11. sz. és Pester Lloyd 59. sz.) — Irt 
és fordított több vígjátékot is: Egy éji 
kaland és a Szerelem politikája (Molnár 
budai népszínházában 1863—64-ben ad-
ták elő), A politika bolondjai (Miklósy 
színházában), Az utolsó eszköz, 1 fel-
vonásban, Seribe után (Kassán 1866. 
jan. 18. adták elő); Két özvegy, 1 felv. 
Mallefille után (először a nemzeti szín-
házban 1866. márcz. 7.); Egy nimród 
baklövése, 2 felv. (először 1866. márcz. 
21.) — Németül magjelent: A kollega 
eszményképe cz. elbeszélése, Silberstein 
Ötvös Adolf fordításában. Álneve: Tan-
kred. 

Vasárnapi l'jság 1874. 13., ( L u k á c s Móricz 
l eve le K.-hoz . ) 1883. 6. sz . — Ország- Világ 
1884. 13. sz. arczk., 1891. 51. sz. arczk. és 
névaláírásával. — Petrik Könyvészete. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
lexikona XI. 140. 1. (Négyesy László.) 

Kvassay Edéné, szentpéteri Kun Me-
lanie, előbbinek neje, szül. 1864. decz. 
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9. Pesten; szépség, szeretetreméltóság, 
vagyon és előkelő társadalmi állás bir-
tokában folytonos irodalmi munkásság-
ban töltötte életét. Meghalt 1884. szept. 
23. veresegyházi birtokán (Pestm.), férjhez-
menetele első évében. — Irt, számos el-
beszélést a fővárosi s vidéki lapokba; 
egy hosszabb elbeszélése Soha cz. az 
Egyetértésben (1884. ápr.); Csak egy 
rózsa volt cz. elbeszélésének közlését a 
Nemzet akkor kezdte meg, midőn már a 
ravatalon feküdt. — Munkái: 1. Sötét 
pontok. Regény. Bpest, 1884. Két kötet. 
(Előbb a Pesti Naplóban 1883. Ism. 1884 : 
Figyelő, Bud. Hirlap 39., Nemzet 40., 
Ország-Világ 7., P. Napló 55., Magyar-
ország és a Nagyvilág 9., Pester Lloyd 
59. sz.) — 2. A sors kegyenczei. Begény. 
U. ott, 1884. Három kötet. (Ism. Főv. 
Lapok 96., Nemzet 110., Harmónia 11. sz.) 

18S4 : Budapesti Hirlap 266. SZ. ( B a l o g h P á l ) , 
P. Napló 265. , Egyetértés 266., P. Hirlap 265, , 
Hölgyek lapja 89., Vasárnapi Újság 39. ( N e k r . ) , 
Ország-Y'ilág 13. SZ. a r c z k . . Fővárosi l.apok 227. 
sz. (Beöthy Zsolt.) — Kiszlingstein Könyvé-
s z e t e . — Pallas Nagy lexikona X I . 141. 1. ( N é -
gyesy László) és gyászjelentés. 

Kvassay Ferencz (kvassói és brogyánvi), 
földbirtokos és egy ideig főszolgabiró, 
szül. 1810. júl. 24. Brogyánban (Barsm.); 
az 1848- 49. szabadságharcz után, mely 
alatt nemzetőrtiszt volt, nyolez évnél 
tovább tartózkodott Angolországban és 
Amerikában. Visszautaztában hajótörést 
szenvedett, de megmenekült. 0 volt egyike 
az elsőknek, kik a magyar borokat a 
külfölddel és távolabbi világrészekkel 
megismertették. Külföldön való tartóz-
kodása alatt ismerkedett meg Buspoli 
herczeggel, ki gróf Esterházy-leányt bírt 
feleségül; ez felkérte Kvassayt az erdélyi 
Esterházy-birtokok ügyének rendezésére 
s ezért Erdélybe ment, hol az Esterházy-
család uradalmi igazgatója volt. Meghalt 
1875. márcz. 25. Kolozsvárt. — Angolra 
fordította Kisfaludy Sándor Himfy sze-
relmeinek több dalát, Vörösmarty és 
Petőfi néhány hazafias költeményét, me-

lyek az angol lapokban jelentek meg, és 
Grillparzer Ahnfrau cz. tragédiáját (Utóbbi-
nak kézirata fiánál K. Edénél, kinél 
szintén kéziratban megvan : Sketches of 
my journey trough England und America 
cz. munkája.) 

Pallas nagy Lexikona X I . 141. 1. ( N é g y e S y 
László) és gyászjelentés. 

Kvassay Jenő (kvassói és brogyányi), 
miniszteri tanácsos, K. Ede unokatestvére, 
szül. 1850. júl. 6. Budán ; gymnasiumi 
tanulmányait Győrött, a műegyetemet 
1874-ben végezte Budapesten, hol a 
mérnöki oklevéllel egyenértékű absolu-
toriumot nyert. 1874—1875-ben mint 
ösztöndíjas mérnök a magyar-óvári gaz-
dasági akadémia hallgatója volt. 1875— 
1876-ban a földmívelési minisztérium 
megbízásából Németországban, Svájcz-
ban, Francziaországban és Olaszország-
ban a talajjavítások, öntözések és le-
csapolások ügyében tanulmányutat tett. 
Visszatérve 1877-től a földmívelési mi-
nisztériumban mint kultúrmérnök alkal-
maztatott. Működését a Bégacsatorna-
hivatalnál kezdte meg. 1879-ben külön 
hivatal állíttatott fel vezetése alatt, a 
talajjavítás előmozdítására. Szervezte az 
országos kultúrmérnöki hivatalt, melynek 
élére 1880. jan. 20. őt állították osztály-
tanácsosi ranggal. 1885-ben a III. osz-
tályú vaskoronarendet kapta. Kiváló részt 
vett a vízjogról szóló 1885. XXIII. t.-cz. 
megalkotásában. 1890-ben az újonnan 
szervezett országos vízépítészeti s talaj-
javító hivatal főnökévé tették. 1892. a 
miniszteri tanácsosi czímet és jelleget 
kapta, 1894-ben pedig valóságos minisz-
teri tanácsos lett. 1898-ban a földművelés-
ügyi kormány képviseletében részt vett 
a brüsszeli VII. nemzetközi hajózó 
congressuson és ugyanez évben a Lipót-
rend lovagkeresztjét kapta. 1899. szer-
vezte a földmívelésügyi minisztériumban 
a m. kir. országos vízépítési igazgató-
ságot. Működése a hazai földmívelésügy 
és folyószabályozás új korszakát jelöli; 
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főereje a műszaki elvek és irányok biztos 
kijelölésében és ama kitartásban van, 
melylyel ez elveket diadalra juttatja. — 
Czikkei a Fővárosi Lapokban (1871. 
Abraham a Sancta Clara, 1372. A szív, 
1873. A gyufáról); a Vasárnapi Újságban 
(1871. A kávé és dohány történetéből, 
A földközi tenger hajdan és most, 1872. 
Az élet, Egyetemes karaván, A gólya és 
diófa, A rovarok Darwin tanában, Bor-
deaux és a Gascogne part szomorú 
jövője, A villám lecsapásairól, 1873. Az 
algyói vashid, Darwin legújabb munkája, 
Vasúti kerekek és sinek, A levegő vi-
szonya a ruházathoz és a talajhoz, 1874. 
A tenger színének sülyedése, 1875. A 
föld árjáról, 1876. A karthauziak nagy 
zárdája, A párisi szekerekről, A nürnbergi 
fegyház Francziaországban, A gyémánt-
fúró, 1879. A kubikusok); a Természet-
tudományi Közlönyben (1872-—73. több 
czikk); a Földmívelési Erdekeinkben 
(1874. A magkereskedésekről, A köz-
raktárak és a kereskedelem, A fővárosi 
boulvardok faültetményei érdekében, Mely 
tájbeli magokkal tegyünk kísérletet? 1876. 
Alagcsövezésről és rétöntözésről); a Pesti 
Naplóban (1874. esti k. 238., 244., 250. 
sz. Még néhány szó a műegyetemről); 
a Nemzetgazdasági Szemlében (1889. A 
vízszabályozási hitel törvényhozási ren-
dezése) ; a Gyakorlati Mezőgazdában 
(1874. Mit várhatunk a Saharától); a 
Köztelekben (I—III. A talajjavítások terén 
1881—83-ban tett intézkedésekről, Egy 
teljesen bevált mezőgazdasági értékkép-
viselet; egyideig a lap gazdasági gépészet 
rovatának vezetője volt). — Munkái: 
1. A műegyetem. Budapest, 1874. — 2. 
Vizeinkről. Ugyanott, 1875. — 3. Über 
Natron und bzékboden im ungarischen 
Tiellande. Wien, 1876. (Különnyomat a 
k. k. geol. Reichsanstalt kiadványából.) 
— 4. Rétmivelés, különös tekintettel az 
alagcsövezésre és öntözésre. U. ott, 1877. 
(A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium által 600 írttal jutalmazott 

pályamű.) — 5. Note sur le moulinet 
de Woltmann . . . , 1877. — 6. Mezőgaz-
dasági vízműtan. Bpest, 1880 — 82. Két 
kötet. (I. Technikai rész, II. Mezőgazda-
sági rész. Elnyerte a m. tudom, akadémia 
3000 frtos Fáy-féle pályadíját.) — 7. 
Hajózás a szárazföldi vizeken. Irta de 
Legréné, ford . . . U. ott, 1885—86., 1888. 
(M. Mérnök- és Epitész-egylet Könyv-
kiadó-vállalata V—VII.) — 8. A vízjog-
ról 1885: XXIII. t.-cz. és az ezekre vo-
natkozó rendeletek, jegyzetekkel, ma-
gyarázatokkal, idézetekkel és betűsoros 
tárgymutatóval ellátva. U. ott, 1886. 
(Kovácsy Sándorral együtt. 2. kiadás. U. 
ott, 1889) — 9. A hazai öntözésekről. 
A gazdakörben 1887. decz. 8. tartott 
felolvasása. U. ott, 1887. — 10. A Ti-
szavölgy szabályozásáról. U. ott, 1888. 
(Különnyomat a Budapesti Szemléből.) 
— 11. Emlékirat vízszabályozásaink 
ügyében. U. ott, 1888. — 12. A csekély-
esésű folyók szabályozásának alapelvei. 
U. ott, 1889. (A m. tudom, akadémia 
1000 l'rtos pályadíját nyerte. M. Mérnök-
és Epitész-egylet Könyvkiadó-vállalata II. 
1.) — 13. A vízszabályozási és talaj-
javítási hitel törvényhozási rendezése. 
U. ott, 1889. — 14. A hasai öntözések 
mai állásáról. U. ott, 1895. — 15. Mily 
alapon építsük öntöző csatornáinkat ? U. 
ott, 1896. (Különnyomat a Vízügyi Köz-
leményekből.) 

Akadémiai Értesítő 187». 117. 1. — Petrik 
Könyvészete. — M. Könyvészet 1886., 1888. — 
Kisilingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas nagy Lexi-
kona XI. 141. 1. és önéletrajzi adatok. 

Kvassay László (kvassói és brogyáni), 
országgyűlési képviselő, szül. 1834. máj. 
6. Kvassón (Trencsénm.); középiskolai 
tanulmányait Zsolnán és Trencsénben 
végezte ; a jogot a pesti egyetemen hall-
gatta, hol ügyvédi oklevelet nyert. Tren-
csénvármegye közéletében minta törvény-
hatósági bizottság tagja, jelentékeny részt 
vett. 1865-ben a kisucza-ujhely-várnai 
kerület országgyűlési képviselőjévé válasz-
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totta; 1869. márczius 17. és 1872-ben 
ugyanazon kerület ismételten megválasz-
totta Deák-párti programmal. 1876-ban 
betegeskedése miatt a politikai közélettől 
egészen visszavonult. Jelenleg nagy-beliczi 
(Nyitram.) birtokán él. — Országgyűlési 
beszédeit a Naplók (1765—76.) közlik. 

Budapesti Közlöny 1869. 64. SZ. — Pallas 
nagy Lexikona X I . 142. 1. 

Kvaternik Jenő, horvát publicista, szül. 
1825. Zágrábban, hol atyja K. József 
Romuald a nemzeti iskola tanítója volt. 
Az alsóbb gymnasiumi osztályokat szülő-
helyén látogatta : azután atyja Fiúméba 
küldte, hogy az olasz nyelvet megtanulja. 
1840-ben tért vissza Zágrábba, hol a böl-
cselet elvégzése után 1842-ben Zengben 
a papi seminariumba lépett és a theolo-
giát hallgatta. Püspöke Ozegovics Pestre 
küldte, hogy itt a theologiát bevégezze 
s a doktori fokot elnyerje. K. azonban 
nem érzett hivatást a papi pályára s 
azonnal a jogira tért át. A magyar viszo-
nyok tanulmányozása czéljából nevelő-
nek ment, Komárommegyében (Erdő-
Tagyoson Huszár Imrének nyolcz hónapig 
volt a nevelője), majd Pestmegyében. 
1847-ben tért vissza hazájába. Miután 
jegyzői vizsgát tett, Varasdmegyében egy 
szolgabíró mellett szolgált. 1848. márcz. 
a varasdiak megválasztották azon kül-
döttség tagjának, mely a horvátok sérel-
meit a magyarok ellen a fejedelmi trón 
elé Bécsbe viendő volt. A horvát moz-
galomban résztveendő, visszatért Zágrábba 
s beállott nemzetőrnek; jún. Jellacsics 
megbízásábóll'ozsegamegyébement, hogy 
a népet fegyverfogásra bírja; szept. vissza-
tért Zágrábba s az ottani báni tanácsnál 
szolgált annak feloszlatásáig. Ekkor ügy-
védi vizsgát tett és ügyvédkedett; azon-
ban csak rövid ideig; mert Zágrábból 
csakhamar távozott Brodba (Fiumei kerü-
let) és ott megnősülvén, letelepedett; az 
új organisatio azonban ügyvédi műkö-
dését megnehezítette, nem lévén járatos 
a szükséges törvényismeretekben. Ekkor 

elkeseredve hagyta el hazáját és Orosz-
országba vándorolt ki; itt azonban mint 
levéltárnok államszolgálatot nem nyert ; 
tehát Odessában a Dunagőzhajótársaság 
szolgálatába állott; ez pedig Pestre küldte 
ágensnek. Itt sem maradt sokáig, hanem 
Párisba ment, hol a horvátok érdekében 
franczia röpiratot adott ki az osztrák kor-
mány ellen. Ekkor Svájczba távozott és 
innét 1860. okt. 20. tért vissza hazájába, 
hol publicistikai munkásságát folytatta. 
Népszerűsége növekedett; megválasztot-
ták a horvát tartománygyűlésbe képvise-
lőnek ; midőn azonban Horvátországnak 
államjogi viszonyát Magyarországhoz és 
Ausztriához kezdte fejtegetni, ezen fel-
lépését túlmerésznek találták és híveinek 
nagy része elpártolt tőle. Ezután vissza-
vonultan élt Zágrábban, míg neve ismét 
fölszinre került azon alkalomból, hogy 
Rechberg osztrák külügyminiszterhez két 
iratot intézett, melyekben két horvátot 
mint hazaárulót föladott és 200,000 frt 
jutalomért Ausztria ellen szőtt orosz és 
franczia titkos allamtervek elárulását 
ígérte ; midőn ezért, mint lázítót a horvát 
törvényszék egy havi fogságraítélte, orosz 
útlevél előmutatásával orosz alattvalónak 
vallotta magát; így menekült meg a fog-
ságtól ; azonban az országból kiutasítta-
tott. További sorsa ismeretlen. — Mun-
kái : 1. Das historisch-diplomatische Ver-
hältniss des Königreichs Kroatien zu der 
ungarischen St. Stephans Krone. Agram, 
1860. — 2. Potiticke uvahi na rozcesti 
Horvatskeho naroda. U. ott, 1860. (Poli-
tikai megjegyzések Horvátországnak Ma-
gyarországtól való különválását illetőleg.) 
— 3. Politička razmatranja na razkrižju 
hrvatskago naroda. U. ott, 1861. (Poli-
tikai nézet a horvát nép különválásáról.) 
— 4. Was ist Wahrheit? Eine Erwide-
rung auf das Szalay'sche Pamphlet 
betitelt: Zur croatischen Frage. U. ott, 
1861. — 5. Govor . . . ü. ott, 1861. (Be-
széde a horvát-szlavon tartomány-gyűlé-
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sen.) — 6. Hrvatski Glavničar. U. ott, 
1863. (A horvát tőkepénz.) 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XIII. 439. 1. — 
Fővárosi Lapok 1871. 243. s z . ( H u s z á r I m r e ) . 
— Petrik B i b l i o g r . 

Kyr Pál, orvosdoktor, brassói szárma-
zású ; a bázeli egyetemen tanult; a brassói, 
Honterus által alapított iskolában a ter-
mészeti tudományokat és bölcseletet taní-
totta. — Munkája : Sanitatis Stvdium ad 
imitationem aphorismorum compositum. 
Item. Alimentorum uiresbreviter & ordine 
Alphabetico positae. Corona M.D.LI. (A 
legutolsó levél hátlapján Brassó város 
czímere.). 

Bod, M. Athenas 142. lap. — Weszprémi, 
Suceincta Medicorum Biographia I I . 119. 1. 
(Munkájából muta tványoka t is közöl.) — 
Horányi Memoria II . 349.1. — Trausch Schrift-
s t e l l e r L e x i k o n I I . 318. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyv tá r I I . 11. 1. 

Kyrmezer Pál, selmeczbányai szárma-
zású ; előbb rektor volt, majd Strazniczon 
(Morvaország) városi irnok. Meghalt 1589. 
márcz. 19. — Munkája: Confessio fidei de 
vera aeterna Deitate Domini Jesu Christi. 
Galgocini, 1585. (Egykorú kézirata a m. 
n. múzeumban, 4rét 16 lap, csonka.) — 
Kézirati munkája a m. n. múzeum kéz-
irati osztályában : História reformationis 
in Bohemia & Moravia a tempore Sigis-
mundi imperatoris, 4rét 88 lap (eredeti 
tót szöveg, csonka). 

Denis, Michael, N a c h t r a g z . B u c h d r . G e -
schichte Wiens. Wien, 1793. 14. 1. (Nevét 
Kyrmeszerinek irja.) — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár I I . 50. 1. (Nevét Kyrmesse rnek 
í r j a . ) — Slovenské Pochlady 1888. 3. Sz . 

Kyss Géza (kónyai), nyug. városi fő-
jegyző, szül. 1851. jún. 30. Eperjesen 
(Sárosm.), hol atyja K. Róbert ügyvéd 
volt; az ottani kir. kath. főgymnasium-
ban tanult; már ekkor A ballada és 
románcz cz. értekezésével kitűnt társai 
közül; innét a jogakadémiára ment és 
1871-ben a Kölcsey-körnek titkára 1872 
—1873-ban elnöke vol t ; kitűnő jogi s 
államvizsgálati bizonyítványnyal hagyta 
el az intézetet. Egyik alapítója s buzgó 

tagja lett az eperjesi ügyvédjelöltek és 
joggyakornokok egyletének. 1875. jan. 
2. mint felelős szerkesztő megindította a 
Felvidék cz. társadalmi hetilapot, melyből 
az 1876. decz. 16-án alakult Eperjesi 
Lapokat 1880. okt. 2-ig szintén ő szer-
kesztette. Szülővárosa 1877. ápr. 25. 
főjegyzőjévé választotta. Minden lehetőt 
megtett a város ügyeinek modern fejlesz-
tésére ; sokszor hallatta szavát a városi 
képviselőtestület ülésein. Berzeviczy Al-
berttel együtt, kihez a barátság kötelékei 
fűzték, közreműködött az eperjesi Szé-
chenyi-kör megalkotásában és az 1878. 
ápr. 28. alakuló közgyűlés őt a magyar 
irodalmi és színi választmány tagjává 
választotta. Felolvasásai, költeményei, 
színdarabjai sokszor kerültek bemutatásra. 
A színművészet iránt érzett nagy von-
zalma vezette őt az eperjesi állandó 
színház megalkotásában ; az 1881. meg-
nyitás alkalmával is az ő Ibolyafaló-ját 
adták elő. Az eperjesi tűzoltóságnak 
1877. szervezésében és ügyeinek inté-
zésében tevékeny részt vett és mint fő-
parancsnoka az 1887. máj. 6. nagy 
tűzvész alkalmával az oltási s mentési 
munkálatokban szerzett kiváló érdemeiért 
a koronás arany érdemkeresztet nyerte; 
ugyanakkor egy gyakorlati szabályzatot 
állított össze a tűzoltóság részére; ki-
dolgozta Sárosvármegye tűzrendészeti 
szabályrendeletét, mely a vármegyei s 
városi főparancsnokságban állandó össze-
köttetést tartott fenn a szomszéd vár-
megyék és a főváros tűzoltóságaival. A 
villanyvilágítás körül is vannak érdemei, 
a vízvezetékre vonatkozólag pedig füzetet 
í r t ; ugyan így ismertette a Szigordon 
létesítendő sósfürdő ügyét is. A politikai 
életben a szabadelvű pártnak lelkes híve 
volt. 1896. márcz. súlyosan megbetegedett, 
mire egy budapesti gyógyintézetbe vitték, 
hol némi javulást nyert, úgy hogy visz-
szatérbetett szülővárosába; azonban a 
szellemi munkára képtelen volt, azért 
1897. ápr. 1. nyugdíjaztatott. Meghalt 
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1899. ápr. 11. Eperjesen. — Czikkeket, 
költeményeket írt saját lapjaiba, így a 
Felvidékbe (1875. 1. sz. Jégvilág; a 
tárczaczikkeket legtöbbször ő írta; Ahmed 
név alatt írt czikkei s költeményei ked-
veltek voltak; A fehér rózsa cz. költe-
ményét országszerte szavalták, így 1892. 
decz. 17. Kecskeméten Magyar István a 
Katona-ünnepélyen; a Csevegések cz. 
rovatban a város és megye közviszo-
nyait tárgyalta.) — Munkája: Az eper-
jesi takarékpénztár ötven éves története 
1844—1895. Eperjes, 1895. Két fény-
nyomat. arczkép. — Kézirati színművei : 
Szeréna, drámai kép, melyet még jogász 
korában í r t ; Midás, operette, melyhez a 
zenét édes atyja szerzette; Tűzoltók a 
színfalak mögött, vígj., melyet a Szé-
chényi-kör műkedvelői 1880. febr. 29. 
az eperjesi tűzoltók javára adtak elő; 
Kis hadnagy, operette, melyet Barna Izsó 
zenésített meg és sok helyt adták si-
kerrel ; Tizenhetes huszárok, társadalmi 
színmű, mely 1890. május 13-án került 
előadásra s ez alkalomból az eperjesi 
tűzoltó-egylet a szerzőt arany tollal lepte 
meg ; a Czárnő gyűrűje, operette 1 felv., 
zenéje atyjától, mely Eperjesen 1895. 
febr. 24. került előadásra; A karizmei 
herczeg, operette, zenéje Barna Izsótól; 
Ezer egy éj, operette, zenéje Kohout Lipót-

tól; Casanova, operette, zenéje atyjától; 
utolsó színműve: Mártha levelei, társa-
dalmi szinmű 4 felv. A Széchenyi-kör 
által előadott darabokat olykor ő fordí-
totta ; így a Robin orvost Berzeviczy 
Alberttel együtt. 

Eperjesi Lapok 1899. 15. s z á m . — UJ. Hirlap 
1899. 101. sz. és gyászjelentés . 

Kyss Sándor, magyarországi szárma-
zású lovag, Pest, Yas, Sopron és Fehér 
megyék táblabírája, tápió-sápi (Pestm.) 
birtokos. — Munkái: 1. Elementare uni-
versale totius generis humani alphabe-
tum, logometria, orthographia, logosophia, 
scriptura item diplomatica et currens, in 
perpetuis legibus naturae fundata. AI-
gemeines Elementar-Alphabet . . . Inveni 
et elaboravit. Pesthini, 1813. — 2. Ad 
literatos orbis. Végén: Dedi in domo 
mea curiali in possessione Tápió-Sáp 
prope Pestinum situ. Anno Domini 1817. 
die 20. Maji. Nyomt. hely. n. 4rét két 
hasábos 3 levél. — Kézirati munká ja : 
Organia sermonis et scripturae univer-
salis. A. 1817, 4rét 382 lap és A. 1818. 
4rét 419. lap (a m. n. múzeum kéz-
irati osztályában.) 

Hl. Kurir 1829. 1. i. SZ. — Petrik Bibliogr. 

Kyss Imre. L. Kiss Imre. 
Kyss Sándor. L. Kiss Sándor. 
Kysskóss Mihály. L. Kisskóss. 

L. 
Labach Bertold Sándor, sz. Benedek-

rendi áldozópap s okleveles főgymnasiumi 
tanár, szül. 1846. márcz. 31. Sopronban, 
hol a gymnasium hat osztályát végezte; 
1863. szept. 8. a szent Benedek-rendbe 
lépett és Pannonhalmán végezte a VII. 
és VIII. gymnasiumi osztályt; az érett-
ségi vizsgát 1866-ban Győrött tette le. 
1870. júl. 26. pappá szenteltetvén fel, a 
pannonhalmi lyceumban 1.878-ig a clas-
sica philologia tanára vol t ; 1881-ig mint 

tanár és könyvtárőr működött ugyanott; 
1881-től pedig az ujoncznövendékek mes-
tere volt; jelenleg a noviciatusban a rend-
szabályok és ren di történet tanára. — Dolgo-
zatai: Sebastian Brunner, Ein Benedictiner-
buch. Würzburg, 1880. cz. munkájában: 
Erzabtei Martingsberg in Ungarn mit den 
dazu gehörigen Abteien Bakonybél, Dö-
mölk und Tihany (218—255.1.); a Scrip-
tores Ordinis S. Benedicti qui 1750—1880 
fuerunt in Imperio Austriaco-Hungarico. 
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Yindobonae, 1881. ez. munkában a pan-
nonhalmi benczések életrajzai s művei 
latinul; a Studien aus dem Benediktiner-
u. Cistercienscrorden 1885. cz. munká-
ban : Kruesz Krizosztom főapát életrajza 
latinul (424—432. 1.); az Isten Igéjében 
(1883—84. két egyházi beszéd.) — Mun-
kája : Sacra regula sancti patris Bene-
dict patriarchae monachorum occiden-
talium. Szent Benedek atyának rendsza-
bálya. Győr, 1895. — Kéziratban: Latin 
mondattan Schinnagl s egyéb szerzők 
nyomán, 4rét 324 lap ; A görög szójárá-
sok, 4rét 32 lap ; magyar fordításban : 
Qu. Horatius Flaccus versei, kevés kivé-
tellel mind ; Sophokles, Ajax és Elektra ; 
Homer Odysseiaja, 20. és 22. ének; Pla-
tón Critonja; A szerzetes élet alapelvei, 
németből ford. 4rét 93 lap. 

Scriptores OrdinisS. Benedicti Vindobonae, 
1881. 266. 1. — A pannonhalmi szent Benedek-
rend Névtára 1894. és önéletrajzi adatok. 

Lábady István, magyar nemes. — 
Kézirati munká ja : Emberi kegyetlenség, 
az az Istennek hosszú tűrő várakozása. 
Erdélyországban pártütő Horja és Gloszka 
oláh vezéreknek példájokbúl mindenek-
nek rettentésére megirattatott és versek-
ben szedettetett nemes Lábady István 
által Januarius hónapban 1788 eszten-
dőben gyászos esetének szerencsétlen 
napjai között. 4rét 136 és 2rét 74 lap 
(két egykorú eredeti példányban a m. 
n. múzeumban, hova az Illésházy gróíi 
könyvtárral került). 

Laban Ferdinand, bölcseleti doktor, 
tisztviselő a berlini udvari könyvtárban ; 
pozsonyi származású ; Kolozsvárt, Strass-
burgban és Berlinben tanult. — Czikke 
a Petőfiana, szerkesztette Farnos Dezső. 
Besztercze, 1888—1889. czímű munká-
ban (I. Homer és Petőfi.) — Munkái: 
1. A prospopoeia Lenaunál és befo-
lyása Petőfire. Kolozsvár, 1882. — 2. 
Dialogische Belustigungen. (Die Hinter-
lassenschaft eines Einsiedlers.) Pressburg, 
1883. 
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Horváth Ignácz, M . K ö n y v é s z e t 1883. — 
Ferenczi Zoltán. Petőfi életrajza. I. 228 1. 

Lábán Károly, orvosdoktor, pozsonyi 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. De metorrhagia. Vindobonae, 1847. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lábas Ferencz, földbirtokos Vasme-
gyében ; a család 1763. okt. 13. kapott 
nemességet; L. a szombathelyi városi 
tanács tagja volt. — Munkái: 1. Mélt. 
... felsö-szopori Szily János úrnak ... 
szombathelyi püspöknek mint kegyes 
urának ajánlott versek a szombathelyi 
tanácstúl és néptül az 1777. esztend. 
Sopron. (Névtelenül. Szilasy János föl-
jegyzése szerint a budapesti egyetemi 
könyvtár példányán). — 2. A t. n. Vass 
vármegyei mélt., nagys., t., ns. rendű 
felkelő vitéz magyar sereghez ... versei. 
Szombathelyen böjt más havának 4. 1809. 

Petrik Bibl iogr . —- llléssy—Pettkó, A k i r á l y i 
könyvek. Bpest. 1895. 123. 1. 

Lábos Imre, népiskolai igazgató-tanító, 
szül. 1816. okt. 11. Szombathelyt (Vasm.), 
hol a gymnasiumot és a lyceumi tan-
folyamot végezte; 1836-ban lett altaní-
tóvá (praeceptor); 1856. márcziustól mes-
ter ; 1855-ben a Thun-rendszer alatt ve-
zérfőtanító volt.; 1870—71-ig és 1874— 
1879-ig igazgató-tanító. Meghalt 1879. jan. 
12. Szombathelyt. — Czikke a szombathelyi 
községi néptanoda Ertesítvényében (1876. 
A népiskolai anyanyelvtanításnak az életre 
kiható hasznai.) — Szerkesztette az is-
kola Értesítőit igazgatása alatt. 

Figyelő I . 1876. 128. 1. — A szombathelyi köz-
ségi elemi fiú- és leányiskola XXIV. Értesítője. 
Szombathely, 1897. (Kreutz Ede, igazgató) 
és gyászjelentés. 

Labos János, theologiai doktor és böl-
cseleti mester, Jézustársasági áldozópap, 
nemes származású, szül. 1725. jan. 25. 
Magyar-Ovárott (Mosonm.). Budán tanult 
és a bölcseleti osztályból Bécsbe ment, 
hol 1745. okt. 14. a jezsuitarendbe lépett. 
A novitiatus elvégzése után 1748. Pécsett 
a rudimentát tanította, 1749. a principiát 
Sopronban; 1750—52-ig a bécsi colle-



607 Labsánszky—Lachanosarcus 608 

giumban logikát, physikát és methaphy-
sikát hallgatott; 1753. Budán a gramma-
tikát, 175-4. a költészetet tanította; 1755 
— 58. Kassán a theologiát hallgatta; 1757. 
pappá szenteltetett fel; 1759. Nagyszombat-
ban a kir. convictus igazgatója lett. 1760-
ban Egerben a harmadik vizsgát tette ; 
1761-ben Komáromban ünnepi magyar 
hitszónok, 1762—67. a bécsi cs. királyi 
Theresianumban kormányzó s a magyar 
nyelv tanára lett. 1763-ban ünnepélyes 
fogadalmat tett. 1767. Nagyszombatban 
a bölcselet, 1768. a természettan, 1769. 
az egyháztörténet, 1770. a canonjog, 1771 
—1772. az erkölcsi hittan és 1773. Budán 
a theologia tanára volt. A jezsuitarend 
eltöröltetése (1773.) után Bécsben élt és 
a dohánynak új elkészítése módját találta 
fel, a melylyel nagy kereskedést űzött a 
külfölddel. Meghalt 1799. szept. 9. Bécs-
ben. — Munkái: 1. Divus Ivo in Acade-
mia Societatis Jesu . . . 1770. Mense Julio 
die 8. Tyrnaviae. — 2. Assertiones ex 
universo jure canonico . . . Yiennae, 1770. 
— 3. Abhandlung von der Pflegung des 
ungarischen Tabackes, worin zugleich 
gezeiget wird, dass aus dem gut gepfloge-
nen ungarischen Tabacke, ein nicht nur 
dem spanischen ganz ähnlicher, sondern 
ein viel gesünderer, auch fast alle üb-
rigen Gattungen des Tabackes, die in 
Europa besonders berühmt sind, nach 
dem vollen Umfange ihrer Eigenschaften, 
eben so gemacht werden können: vor 
andern aber aus jenem, welcher aus der 
Majorat Herrschaft. . . des Grafen Michael 
Nádasd zu Ober Limbach erzeuget und 
fleissig gepflogen wird. Wien, 1789. (Lati-
nu l : U. ott, 1789.). 

Laävocat Históriai Dictionariuma. Magyar 
nyelven kibocsátotta Mindszenti Sámuel. 
Pozsony, 1809. VIII. 30. 1. — Stoeger, Scrip-
tores 200. 1. — Szinnyei Könyvészete. — Pet-
rik B ib l iogr . — De Backer-Sommervogel, B ib-
liothéque-Bibliogr. IV. 1339. 

Labsánszky János, Szelepcsényi érsek 
titoknoka. — Munkája: Kurtzer, und 
wahrhafter Berichts-Auszug, Womit Un-

verholen, und Sonnenklar erwiesen wird, 
dasz die im Königreich Hungarn Un-Ca-
tholische Praedicanten nicht in Ansehen 
der Beligion, sondern der Rebellion und 
Auffruhr wegen abgesetzt, und desz Kö-
nigreichs verwiesen : auch nicht weniger 
ersterwendte Praedicanten nicht insge-
s a m t ; sondern ein jeder jnsonderheit. 
gerichtlich hier in Sachen überwiesen, 
geurtheilet, und rechtmässig verurtheilet 
worden, so einem Hochlöbl: Delegirten 
Königlichen Gericht zu Presburg zuge-
sehrieben, Und Durch eben Hochgedach-
ten Hochlöblichen Delegirten Gerichts-
Secretarium, so Ambts wegen völligen 
Verlauff persöhnlich beygewohnet, auch 
alles und jedes selbst treulich in die 
Feder übernommen, verfasset worden. 
Tiirnau, im Monat Martio An. 1675, 
(Névtelenül. Utánnyomata: Dillingen, 
1675. és Mainz, 1675. a szerző nevével; 
ismételten is kiadta egy hazai protestáns 
író, Krestianszky Jób álnév alatt, hasá-
bosán hozzá mellékelve L. munkája el-
len írt czáfolatát. H. n., de bizonyosan 
külföldön 1683-ban. Latinul is megjelent 
Nagyszombatban 1675.) 

Katona, História Critica XXXVI. 740. 1. — 
Siabu Károly, I l ég i M. K ö n y v t á r I I . 375. 1. — 
Szabó-He lieb r and t, Régi M. Könyvtár III . k. 
2. rész 70., 81., 262. 1. 

La Cass e Benjamin. L. Cas se. 
Lachanosarcus Illés, ág. ev. lelkész, 

dobsinai (Gömörm.) származású, hol atyja 
L. Mihály lelkész volt; a vittenbergai 
egyetemen 1657. jún. 19. iratkozott be ; 
hazájába visszatérve, később ő is Dob-
sinán volt lelkész. — Munkája: Dispu-
tatio Metaphysica Decima. Summariam 
Decisionem Controversiarium De Eodem 
& Diverso Simplici et Composito, Com-
municabili et Incommunicabili Et Hisce 
Affinibus occurrentium exhibens quam. 
. . . sub Praesidio M. Johannis B a y e r i . . . 
Publice Philosophantium limae submittit 
. . . Wittebergae, 1659. — Üdvözlő ver-
seket í r t : Kemmel, Johannes, Tractatio 

19. iv sajtó alá adatott 1899, decz. 27. 
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Philosophica. Wittebergae, 1658. és Ba-
yer, Johannes, Summariae Decisiones 
Metaphysicae . . . U. ott, 1667. cz. mun-
kákba. 

Bartholomaeides, Memorab. Prov. Csetnek 
130. 1. és Memoriae Ungarorum 152. lap. — 
Szabó-Hellebrandt, Régi M. Könyvtár III. k. 
1. rész 610. 1. 

Lachmann Tódor, róm kath. plébános, 
szül. 1839. nov. 5. Egbellen (Nyitram.); 
Esztergom-főegyházmegyei papnak föl-
vétetvén, a bölcseletet Nagyszombatban, 
a theologiát Esztergomban végezte. 1866. 
febr. 25. fölszenteltetett; segéd-lelkész 
volt Katiban, 1871-től Búr-Szent-Miklóson, 
1873. ápr. 24. administrator lett Búr-
Szent-Miklóson ; 1875. júl. 22. ismét 
segédlelkész u. ot t ; 1880. febr. plébános 
Csár'in (Nyitram.), hol 1884. máj. 9. meg-
halt. — Czikkei s beszélyei a Vojtech tót 
folyóiratban (1865—66.) és a Skolnikban 
(1871.) vannak.— Munkái: 1. Katolícky 
Spevníček pre milú slovenskú mládež 
národných škôl. Szakolcza, 1871. (Kath. 
énekeskönyv a tót. népiskolák számára. 
2. kiadás. U. ott, 1876.) — 2. Nápevy 
ku katolickému Spevníčku. Nagy-Bőcze, 
év n. (A kath. énekes-könyvhez dallamok; 
megzenésítette Zoch B.) 

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. 
Nagyszombat, 1893. 282. 1. — Némethy, Ludo-
vicus, Series Parochorum. Strigonii. 1894. 
730. 1. 

Lackics György Zsigmond. L. Lakics. 
Lackner György, állatorvos Vacson 

(Pestm.) a Coburg herczegi uradalomban. 
— Czikke a M. Gazdában (1860. Biztos 
szer a szarvasmarhák s juhok dobkór-
vagyis felpuffadása ellen). — Munkája : 
Két neme a birkanyáj járványnak, azok 
megismerése, óvszere és gyógyítása a 
birkatenyésztők számára több évi saját 
tapasztalása után gyűjtötte. Pest, 1863. 
(Németül. U. ott, 1863.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Lackner Károly, orvosdoktor, kir. 
tanácsos, szül. 1802-ben Puszta-Födéme-
sen (Pozsonym.); gyakorlóorvos voll Po-

I d . S z i n n y e i J . Masyar í rók . VII. 

zsonyban, hol 1879. jan. 3. meghalt. — 
Munkája : Dissertatio inaug. medica sis-
tens intoxicationem per arsenici praepa-
rata. Vindobonae, 1826. 

szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Lackner Kristóf, jogi doktor, városi 
polgármester (a család a bajor Píálzból 
származott és már a XVI. században 
Sopronban telepedett le), L. Ádám va-
gyonos aranymíves és Schiffer Borbála 
fia, szül. 1571. nov. 22. Sopronban; 
anyját nyolcz éves korában elvesztette; 
atyja ezután csakhamar fiát a magyar 
nyelv megtanulása végett az akkori hires 
csepregi iskolába küldte, hol a jó hírű 
Gabelmann Miklós tanár vette pártfogá-
sába, kit midőn Gráczba áthelyeztek, oda 
is követett; innét Saurau báró a tehet-
séges fiút 1590-ben meghívta fiához ta-
nítónak és 1591-ben mindkettőt Paduába 
küldte az egyetemre. L. itten a jogi ta-
nulmányokra adta magát és 1592-ben 
már megküldte a városi tanácsnak vitairati 
tételeit. Négy évi tanulás után jogi dok-
tori oklevelet nyert. Ez volt az első eset, 
hogy a r. kath. paduai egyetemen pro-
testánst, a vallási eskü elengedésével, 
doktorrá avattak. Ekkor beutazta egész 
Olaszországot és 1597-ben tért vissza 
szülővárosába, hol ugyanazon évben meg-
választották a belső tanácsba. 159^. ta-
nácsos, 1613. először volt polgármester, 
és e hivatalt megszakítás nélkül hatszor 
nyerte el ; sőt 1630-ban is, midőn már 
elbetegesedett, közakarattal újra kénysze-
rítették ezen hivatal viselésére. így 32 
évi hivataloskodása alatt 11 évig volt 
polgármester, hatig városbíró és 15-ig 
tanácsos. Ezenkívül többször volt a város 
országgyűlési követe s csaknem folyto-
nosan tagja azon küldöttségnek, mely a 
város részéről a prágai kir. udvarhoz 
ment. Bocskai István és Bethlen Gábor 
idejében neki kellett gondoskodnia a vá-
rosnak védelméről, a támadások- és zsa-
rolásoktól való megmentéséről. Erdemei 
elismerése ül Mátyás királytól magyar 
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nemességet, II. Ferdinándtól pedig fő-
kapitányi és titulo et privilegiis comitis 
palatini czimet nyert. Meghalt 1631. decz. 
29. Sopronban. Minthogy gyermekei nem 
voltak, tetemes vagyonának általános 
örökösévé Sopron városát tette, azon 
föltétellel, hogy annak harmad része 
keresztény foglyoknak a török rabságból 
való kiszabadítására, a második harmad 
szegény árva leányok kiházasítására, az 
utolsó harmad ösztöndíjakra fordíttas-
sék. Ezüst készletét a királyra hagyta. 
Olajfestésű arczképe a városi tanács-
teremben helyeztetett el. — Munkái: 1. 
Theses Ad Juris materia de Hereditatibus 
quae ab intestato deferuntur. . . . Con-
scriptae a Christophoro Lakhner . . . pro 
Licenţia Doctoratus in utroq. jure con-
sequenda. Quas subtinebit in . . . universi-
tate Patavina, die Mensis VII.-mb. Anno 
ä Partu Virgineo. M. D. XCV. Patavii. 

2. Coronae. Hungáriáé. Emblematica. 
Descriptio. Lavingae, M.DC.X V. — 3. 
Cvra Regia Seu Consvltatio Paterna 
amore caussâ gnatorum . . . Cassoviae, 
1616. — 4. Qvaestiones Ivstinianeae é 
Sacratissimi Imperatoris Ivstiniani Insti-
tutionum Libris IV. nec non aliis ad-
probatis Iurisperitis, nonnullae methodice 
collectae. Qvibus Et Axiomata Iuris Pro 
Svbiecta materia, cum Aphorismis Poli-
ticis, ab Eodem ex fide dignis Authoribus 
sunt subiecta. Francofurti, 1617. (Ajánlja 
a szerző 1616. nov. 19. Alsó- és Felső-
Ausztria főrendeinek mint pártfogóinak.) 
— 5. Electio Trigoniana Delegatorum 
Nvnciorum orationibus clara, . . . Sem-
pronii 3. Maij 1617. Francofurti, 1617. 
— 6. Maiestatis Hvngariae Aqvila A . . . 
Inventa, & hieoroglyphica eius inter-
pretatione levissimé descripta. Anno 
M.DC.XVII. Sempronij. Keresztvrini, 1617. 
— 7. Florilegvs Egyptiacus In Agro Sem-
proniensi . . . M.DC.XVII. U. ott, 1617. 
— 8. Aetvs Oeconomievs, . . . per . . . 
luuenes studiosos Sempronienses publi-
citus Anno M.DC.XIX Sempronii exhibitus. 

Francofvrti, 1619. — 9. Galea Mártis. 
hoc est Bona Militia Pro Publica salute 
epitomicé A . . . conscripta, Tvbingae, 
M.DC.XXV. — 10. Aphorismi Politici 
Pro Principe, Republica, Pace, Bello, 
Oeconomia, et Bonis moribus, Ex Ho-
rologio Principurn, In Decadas distributi. 
U. ott, M.DC.XXV. — 11. Salieetum 
Semproniense. . . . Viennae, 1626. — 12. 
Emblematiseher Jugend Spiegel. Frank-
furt, 1618. — Kéziratban maradt önélet-
rajza, oklevelei s vegyes iratai a m. n. 
múzeumban. — Nevét Lackhnernek és 
Laknernek is írta. 

l.ipeniits, Hlartinus, Bibi. Reális P l i los . 
F r a n c o f . ad M., 1682. I . 434. 1. — Czvittinger, 
Specimen 222-225. 1. — Fridelius, Joh., C. 
Lackneri, Consulis Soproniensis vitae cur-
riculum. Regensburg, 1714. — Jöcher, Alig. 
Lexikon II. 1212. 1. — Bod, Athenas 154. 1. 
— Horányi. M e m o r i a I I . 454. 1. — Szabó Ká-
roly, Régi M. Könyvtár II. 101., 103.. 104. 1. 
— Uj M. Athenas 565. 1. — Szabó-Bei lebrandt, 
Régi M. Könyvtár III. 1. rész 255., 342., 350., 
309., 411. , 412. 1 . — Westungarisches Volksblatt, 
Sopron, 1897. 16. sz. (Kugler Alajos.) 

Lacsny Gyula, igazgató-főmérnök Kar-
czagon, hol 1877. júliustól 1878. aug. 
25-ig szerkesztette a Karczag és Vidéke 
cz. társadalmi hetilapot; azután mint tar-
talékos katona a boszniai occupatióban 
vett részt. 

Lacsny Miklós (folkusfalvi), nyugalm. 
jószág-kormányzó, szül. 1776. decz. 7. 
Vistukon (Pozsonym ), több megye tábla-
bírája, országgyűlési követ és a jelen szá-
zad 20-as, 30-as és 40-es éveiben az er-
dődi herczeg Pálffy József és Antal ura-
dalmainak teljhatalmú kormányzója volt. 
Meghalt 1857. febr. 19. Pozsonyban. — 
Czikke a M. Gazdában (1847. I. 21. sz. 
Czukorrépa.) — Munkája : Utasítás, mely 
nagyobb területü jószágok igazgatása 
könnyebbítésére szolgál, magában foglal-
ván : a gyakorlati mezei gazdaságot áta-
lában, szesz- és czukorgyártást marha-
hizlalással, selyemtenyésztést és hasznos 
méh tartást, erdei és vadászat szabály-
zást, a hivatalok felosztását, tisztek egyen-
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kinti kötelességeit, nemkülönben a szám-
adás vezetése módját, és végre mind 
politikai, mind úrbéri, és egyéb uj tör-
vényes foglalatosság rendes teljesítését, 
melyet hálaadó tisztelet jeléül főméit, 
herczeg Erdődi Pálffy József urnák aján-
lott . . . 1826-ban. Pozsony, 1826. (Ismét 
megbővítve újonnan kiadá. U. ott, 1844. 
Németül: U. ott, 1826. és 1844.) 

Ponorí Tkewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s -
napjai. Pozsony, 1846. 120. lap. — Szinnyei 
Könyvészete és gyászjelentés. 
Lacsny Vincze (folkusfalvi), r. kath. 

esperes-plébános, szül. 1816. jan. 22. 
Mádon (Zemplénmegyében); felszentel-
tetett 1837. szept. 14. ; azután a kassai 
püspöki irodában alkalmazták ; 1838. Mo-
nokon volt segédlelkész, majd administra-
tor és 1840. ugyanott plébános; 1868. 
alesperes helyettes, 1870. plébános és 
alesperes Szepsiben (Abaujm.), hol 1889. 
szept. 27. meghalt. — Levele van az 
Archaeol. Értesítőben (1870. 219. lap 
H.-Kéresről) és czikke a Hazánk és a 
Külföldben (1870. A munkácsi állambör-
tön krónikája, 65 államfogolyról). 

Schematismus C a s s o v i e n s i s 188.Ť. — Abauj-
Kassai Közlöny 1889. 41. s z . é s g y á s z j e l e n t é s . 

^ Láczai Szabó József.\ ev. ref. lelkész 
cs tanár, szül. 176 í. júl. 14. Sárospata-
kon ; tanulmányait Kassán és szülőváro-
sában végezte, hol 1784-ben főiskolai 
alkonyvtárnok és 1787. osztálytanító lett. 
1789-ben külföldre ment és előbb Ut-
rechtben, 1790. pedig Gröttingában irat-
kozott be az egyetemre. 1791-ben az 
új ra éledő pápai főiskola hívta meg ta-
nárnak, 1805-ben a lepsényi egyház lel-
késznek. 1807-ben szülővárosa válasz-
totta meg lelkészül, hol 1808. máj. 21. 
tartotta székfoglalóját; egyszersmind a 
collegiumban a gyakorlati theologiát ta-
nította. Meghalt 1828. szept. 21. Sáros-
patakon. — Költeményeket írt az Or-
pheusba (1790. II. A tánezos medve, 
Gellert után), a Szépliteraturai Aján-
dékba (1821. Rejtett szó), a Felsőma-
gyarországi Minervába (1835—36. I. Epi-

grammák) ; a Prédikátori Tárháznak ter-
vét közölte a Hazai Tudósításokban (1806. 
12. sz.); a berlini Freimüthiger cz. folyó-
iratban (1806. Ehrenrettungs-Versuch der 
ungrischen Nation gegen die Schimpf-
Nachricht eines reisenden Engländers). 
— Munkái: 1. Oskolai tanítókönyv. Irta 
német nyelven Luntz György János, 
kemptei oskolák igazgatója. Most pedig 
szabadon fordítva és némely szükséges 
változásokkal és bővítéssel alkalmaztatva 
a magyar ifjúság hasznára kiadta. Győr, 
1793. — 2. Keresztyen kathekismus a 
vallás históriájával és némely szükséges 
könyörgésekkel együtt. Koppe után ford. 
Ugyanott, 1796. (3. kiadás, U. ott, 1802., 
4. k. Vácz és Nagyvárad, 1802., 5. k. 
Vácz és Sziget, 1816.; átdolgozott ki-
adása. I. A hit ágazatairól. Kolozsvár, 
1813. II. A keresztyén erkölcsi tudomány-
ról. 6. kiadás. Nagy-Enyed, 1834.) — 3. 
Kisdedek kathekismusa, äZ clZ I cl keresz-
tyén hitnek és kegyességnek fő ágazatjai, 
egyűgyű kérdésekbe és feleletekbe szedve; 
a kisded tanulók számára kiadta. Győr, 
1804. (Vácz, 1812., Nagy-Enyed, 1830., 
Brassó, 1831., Kolozsvár, 1832. Uj jav. 
és bőv. kiadás. Komárom, 1850.; újabb 
kiadása ezen czím alatt: Kisdedek ká-
téja, vagy keresztény hit- és erkölcstan 
elemei egyszerű kérdésekben és feleletek-
ben Láczai József nyomán újból dolgozva 
Kolozsvár, 1857. és 1866.). — 4. A hal-
hatatlanság oszlopa, vagyis némely halotti 
versek, melyeket pápai professor korá-
ban készített . . . Vácz, 1807. (Erkölcsi 
mesés toldalékkal bővített 2. kiadás. Sáros-
patak, 1813.). — 5. Énekek. U. ott, 1807. 
(Uj kiadás. Sárospatak, 1813.). — 6. Val-
lástevő katechismus. Sárospatak, 1813. 
(Többször még újabban is u j ra nyoma-
tott.) — 7. A keresztyén vallásra való 
útmutatás. Stapfer után. U. ott. 1813. 
(Sok kiadása van.) — 8. Láczai Sz. Jó-
zsef Predikátziójinak három darabja. U. 
ott, 1813—14., 1819—20. Négy kötet. — 
9. Diadalmi pompa, vagy is, az igaz ker. 

• 20* 



615 Laczek—Laczka 616 

hazafinak okok diadalmi örvendezése, 
melyet a 16. 17. 18. octoberben 1813. 
Lipsia alatt történt fényes és hasznos 
győzedelem ünneplésére egybegyűlt min-
den hitfelekezetű hazafi sokaság előtt 
élő szóval elő-adott. U. ott, 181-4. — 10. 
J.re/brmateióharmadikszázadjának öröm 
innepe, melyet az egyházi felsőség ren-
deléséből közönséges exameni alkalma-
tosságai egybegyűlt külső és belső főren-
dekkel, és vallását szerető sokasággal 
együtt szentelt. U. ott, 1817. — 11. A 
jegyzetekre tett próbavizsgálás a reform, 
harmadik százados öröm ünnepe után 
való esztendőben. U. ott, 1818. — 12. 
Az egyházi főigazgatóknak Istenes mél-
tósága. Yay József főgonclnok felett. U. 
ott, 1822. — 13. Az Isten házának okos 
és keresztyéni szeretete azon prédikátzióba 
foglalva, mely elmondatott S.-Patakon 
márcz. 13. 1825. a nagy templom meg-
újításáért tartott hálaadásnak innepnap-
ján. U. ott, 1825. — 14. Erkölcsi olvasó-
könyvecske. Készíttetett az apróbb osko-
lák számára. U. ott, 1825. — 15. Rövid 
erkölcsi tudomány. U. ott, 1826. — 16. 
Hazafiúi keresztyénhódolás, mellyel dicső-
ségesen országló Ferencz királyunk becses 
életéért való hálaadásra s esedezésre 
kívánta buzdítani minden rendű halgatóit 
. . . febr. 12. 1826. I J . ott, 1826. — 17. 
Templomi köznapi könyörgések. U. ott, 
1827. — Szerkesztette a Prédikátori Tár-
ház cz. folyóiratot (nyom. Veszprémben) 
1805—1808. Három darab 12 füzet. Fá-
bián Józseffel együtt (ebben több czikke 
és prédikácziói.) — Nevét: Láczai Sz. 
Józsefnek és Láczai Józsefnek is írta. 

Hl. Hírmondó 1794. I . 599. 1. — Annalen d e r 
Literatur 1805. Intelligenz blatt 171. 1. — HI. 
Kurír 1806. J I . 1. s z . — Hl. Kurír 1814. H o n n y i 
L e v e l e k 6. sz. — Hazai s Külföldi Tudósítá-
sok 1828. I I . 39. SZ. — Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1847. 26. sz. — Kis János E m l é k e z é s e i II . 110. 
]. — Danielik. Magyar írok II. 171. — Sáros-
pataki Lapok 1890. 44. sz. (László J á n o s . ) — 
Petrik Könyvészete és Bibliogr. II. 623., 644., 
I V . 60. — Irodalomtörténeti Közlemények 1892. 
359. 1. — Zocányi Jenö. T h e o l o g i a i I s m e r e t e k 

Tára II. 3Ü3. 1. — Kazinczy Ferencz Leveli zése 
II., VII., VIII. k. 
Laczek Gyula, Rozsnyó egyházmegyei 

áldozópap és hittanár, szül. 1861. márcz. 
6. Rimaszombatban (Gömörm.); a gym-
nasium hat osztályát szülővárosában, a 
VII. és VlII-at Rozsnyón végezte. Theolo-
giai tanulmányai után 1883. jún. 24. 
miséspappá szenteltetett. Segédlelkész volt 
Jekelfalván, Krompachon. Rozsnyón Mu-
rányban és Salgó-Tarjánban. 1890-ben 
a rimaszombati egyesült protestáns fő-
gymnasiumhoz, 1892-ben alosoncziállami 
főgymnasiümhoz neveztetett ki hittanárrá, 
— Történelmi s egyházpolitikai czikkeket 
írt, melyek közül külön is megjelent az 
ág. ev. Konfirmandusok könyvében foglalt 
tanoknak, főleg a szentek imádására vo-
natkozó czáfolata ; a Losoncz és Vidéké-
ben (1897. 40. és köv. sz. üti élmények 
Orosz- és Svédországból és A tiroli ha-
vasok közt cz. útirajzai szintén meg-
jelentek különnyomatban.) 

Önéletrajzi adatok. 
Laczka Ferencz Karczagon. — Költe-

ményei a M. Kurírban (1799. I. 23. sz. 
Víg emlékezet József napján, Horácz III. 
k. 21. énekéből és a 31. számban.) 

Laczka János, Bessenyey Györgynek 
kortársa és barát ja volt; a Turul (VIII. 
148. 1.) szerint L. levelet írt hozzá, mely-
ben egy fordítását neki ajánlja. L. János 
karczagi származású, 1770. ápr. 26. Debre-
czenben a felső osztályba lépett (sub-
scribált); 1773-ban Egyekenrektor, később 
Nagy-Kunság kapitánya volt. Egy Laczka 
János, karczagi jegyző, 1818. okt. 18. 
magyar nemességet nyer. — Munkája; 
Bessenyei György élete (Ballagi Aladár, 
A magyar kir. testőrség története. Pest,. 
1872. cz. munka 428—436. 1. A kézirat 
censurai eredeti példánya a m. nemzeti 
múzeumban.) 

Prot. Egyh. és Iskolai Figyelmező 1876. 215. 1. 
— Illéssy—Pettkó, A királyi könyvek. Bpe.->t, 
1895. 124. 1. 
Laczka Sándor, vasúti állomási főnök 

és kir. postamester, L. József és Gazdagh 
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Judit előkelő földmívelők fia, szül. I860, 
júl. 19. Karczagon, hol a gymnasium 
négy osztályát látogatta, mire a kis-
újszállási ev. ref. gvmnasiumban folytatta, 
honnét 1877-ben a debreczeni ev. ref. 
főiskolába került és az érettségi vizsga 
letétele után a papi pályára lépett; theolo-
giai tanulmányait 1883-ban végezte; a 
kápláni és papi vizsgákat is letette. Ezután 
nevelőnek ment Hajdú-Sámsonba Buda-
házy Gyula földbirtokoshoz, honnét két 
hónap múlva a karczagi ev. ref. gym-
nasiumhoz tanárnak választották, hol 
egyszersmind segédlelkészi teendőket is 
kellett végeznie; ugyanott öt évi mű-
ködése alatt helyettes igazgató is volt. 
1888 nyarán a papi pályától megvált és 
a vasútira tért át. A vasúti tisztképző 
tanfolyam bevégzése után dijnoki alkal-
mazást nyert. 1897 óta állomásfőnök 
Brátkán (Biharm.). — Czikke a karczagi 
ref. gymnasium Értesítőjében (1886. Husz 
János és Prágai Jeromos mint a refor-
máczió vértanúi). Ezenkívül tanítványai 
használatára írt Ásványtant és Geometriát 
(mely munkái kéziratban maradtak). 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Laczkó Albert. —Munkája: Az osztrák-
magyar monarchia politikai földrajza és 
Európa államainak ismertetése. A reál-
iskola IV. osztálya számára. Bpest, 1885. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Laczkó Andor, hírlapíró Budapesten ; 
a Budapesti Napló munkatársa. 1898 év 
végén a magyar színházban Tiz év cz. 
dramolettjét adták elő. — Jegye: —kó 
(a Budapesti Naplóban.) 

Budapesti Hirlap 1898. 300 . SZ. — Budapesti 
\aplú 1899. 4 7 . S z . 

Laczkó (Ágoston) Dezső, kegyestanító-
rendi áldozópap és tanár, L. István 
szabómester és Pullmann Mária íla, szül. 
1860. júl. 22. Trencsénben; a gymna-
siumot Nyitrán és Trencsénben végezte. 
1877-ben lépett a rendbe ; 1885-ben pappá 
szentelték és 1886-ban tanári oklevelet 
szerzett a földrajzból és természetrajzból. 

Tanított egy évig Privigyén, kettőig Deb-
reczenben, ugyanannyi ideig Kecskeméten 
és 12 év óta gymnasiumi tanár Vesz-
prémben. 1899. decz. 22. a bécsi geo-
logiai intézet megválasztotta levelező 
tagjának. — Czikkei a privigyei algym-
nasium Értesítőjében (1884. Tengerme-
denczéink viszonya a kontinensekhez, 
tekintettel keletkezésökre és alakjokra); 
a debreczeni algymnasium Értesítőjében 
(1885. A gerinczes állatok csontrendsze-
rének fejlődéséről); a Kecskeméti La-
pokban (1887. Az afrikai benszülöttekről. 
felolvasás); a Veszprémi Közlönyben 
(1891. A jégről); 1895 óta Lóczy Lajos 
egyetemi tanár buzdítására a Bakony 
geológiájával foglalkozik; kutatásainak 
eredményéről a magyarhoni földtani tár-
sulatnak 1898. jánuár 5. szakülésén 
számolt be. 

Önéletrajzi adatok. 

Latzkó Hugó, bölcseleti doktor, kö-
zépiskolai tanár, L. Henrik bornagyke-
reskedő és Weisz Johanna fia, szül. 
1876. febr. 15. Budapesten ; középiskoláit 
szülővárosában, egyetemi tanulmányait 
Budapesten, Berlinben és Parisban vé-
gezte. 1899. szept. óta a budapesti ke-
reskedelmi akadémia tanára. — Mun-
kája : Johann Elias Schlegel mint esz-
thetikus és kritikus. Irodalomtörténeti 
tanulmány. Bpest, 1898. (Doktori dis-
sertatio.) 

Önéletrajzi adatok. 

Laczkó Máté (sepsi), Lorándfü Mihály 
udvari concionatora ; ennek halála után. 
1614-ben Erdő-Bényén (Zemplénm.) volt 
pap. — Krónikája és emlékezetre méltó 
hazai dolgoknak rövid megjegyzései 1521 
—1624. Kolozsvár, 1855. (Erdélyi Tör-
ténelmi Adatok III. 1—246. 1. Kézirata 
a marosvásárhelyi Teleki - könyvtárban. 
Előbb a M. Történelmi Tár IV. köteté-
ben, Pest 1857. 49—87. 1. mint ismeret-
len szerzőjű Sárospataki magyar króni-
kát kivonatilag Satztzai Istvánnak. 1703. 
összeállítása, illetve valamely másolatból 
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átirata után közölte Toldy Ferencz. E szö-
veg 1615-ig terjed.) 

Figyelő I I I . 232. 1. — Petrik B i b l i o g r . I . 23. 1. 

Laczkovics János, testőrkapitány, elő-
kelő és vagyonos nemes családból szár-
mazott és L. Imre pestmegyei alispán 
fia volt, szül. 1750-ben; mint 22 éves 
iíjú 1772 végén a magyar nemes testőr-
ségbe lépett, mikor a Bessenyei körül 
csoportosuló hadfiakat legmelegebben fog-
lalkoztaták a nemzeti és művelődési törek-
vések ; ezeknek hatása alatt állott Lacz-
kovics is. Megtanulta a német, franczia 
és olasz nyelvet, megismerkedett a bel-
földi irodalmakkal, de saját nemzete 
nyelve iránt is lelkesült. 1776-ban mint 
hadnagy a Gréven-huszárezredbe oszta-
tott be s két évet Olaszországban töltött. 
1778-ban részt vett a poroszok elleni 
hadjáratban és szept. 18. a martinoveczi 
csatározásban szerzé első babérait, ki-
szabadítva Miskolczy főhadnagyot a po-
roszok kezéből. A békekötés után ezredé-
vel Slavoniába ment. 1786-ban lett kapi-
tány. 1787-ben részt vett ezredével a 
török háborúban ; a Dubicza körül vívott 
csatákban ő vezette az előhadat és ápr. 
25. zsákmányul ejté az első török zászlót. 
1789-ben, mikor a császári sereg Belgrád 
ostromára a Száván átkelt, ő reá bízták 
az előhad vezetését és a vár megvívása 
(okt. 9.) körül lényeges érdemei voltak. 
Már nov. 4. hozta a M. Kurir (II. 85. 
sz.) Belgrád bevétele cz. versét. A Szer-
biában táborozó hét magyar ezred tisztei 
1790. máj. 19. kérvényt intéztek az ország-
gyűléshez, melyben független magyar 
sereg szervezését sürgették. L. is tagja 
volt az egyik küldöttségnek és valószínű-
leg az ő műve a Felséges magyar hazá-
nak cz. kérvény, melyben júl. 5. kivá-
nataikat az országgyűlés elé terjesztik. 
L. ezért Bécsbe idéztetett, hol vizsgálatot 
kellett kiállania; szept. 24. közöltetett 
vele a királyi határozat, mely szerint a 
mantuai helyőrségbe tétetett át. Ekkor 
kilépett a hadseregből; okt. végén vissza-

tért hazájába és Pesten telepedett le,. 
Ezen események elhatározó befolyást 
gyakoroltak egész életére ; mély elkese-
redés tölté el lelkét. Ily körülmények 
között gyűlöletet érzett mindazok ellen, 
kiket szomorú sorsáért felelősekké tehe-
tett. A király ellen, kiért feláldozta ifjú-
ságát és vagyonát, kiért vérét ontotta és 
életét koczkára tette s a ki most mind-
erről megfeledkezett. Az országgyűlés 
ellen, mely a kérvénynek és a kérvény 
miatt üldözötteknek ügyét nem karolta 
fel kellő erélylyel. A magán társalgásban 
és barátaihoz intézett leveleiben vad 
szitkokban tört ki dühe ; de az irodalmat 
is felhasználta bosszújának eszközéül. 
Míg az országgyűlés együtt van, folyto-
nosan reméli, hogy az még fel fogja 
karolni a magyar ezredek ügyét. 1791 
elejen emlékiratot készül benyújtani. De 
ezen ügy nem kerül többet szőnyegre. 
Az országgyűlés eloszlatása után L. az 
új nádorba, Sándor Leopold íoherczegbe 
vetette bizodalmát. Majd csakhamar a 
királynak figyelmét akarta valami módon 
magára vonni. De mindennek sikere nem 
volt. 1791. júl. arra határozta el magát, 
hogy Bécsbe utazik és ott kísérletet fog 
tenni az udvar kegyeinek visszanyerésére. 
Hibátlan német nyelven írt hosszú folya-
modást nyújtott be a királynak (máso-
lata a m. országos levéltárban). Ekkor 
visszatért Pestre s midőn hiában várta 
a király határozatát, Magyarország tör-
ténetének megírásához fogott, melyben 
a magyar aristocratiát és nemességet 
készült megbélyegezni. Végre, midőn mun-
káját sajtó alá akarta adni, nov. másik 
felében megkapta a hadi tanács resolu-
tióját, mely így hangzott: a folyamodó, 
ki tiszti rangjáról önként lemondott, többé 
nem alkalmazható és nyugdíjra sem tart-
hat igényt. Erre egyik levelében í r j a : 
«De ezen infámis embereken kitöltőm 
mind bosszúmat, úgy, hogy egész Európa 
lássa meg micsoda infámis nemzet . . . 
Ok tették a mi szerencsétlenségünket. De 
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lehúzom róluk a l á r v á t . . . » Martinovics 
épen ez időben tért vissza hazájába, 1791. 
aug. jelent meg Pesten ; itt Laczkovics-
csal megismerkedett, ki lényeges befolyást 
gyakorolt reá. Midőn Martinovics az év 
végén Bécsben hivatalt nyert, igyekezett 
a királyt L. iránt kiengesztelni, kitől 
Ígéretet is nyert, hogy őt kerületi biztossá 
fogja kinevezni; addig pedig némi kegy-
díjat utalványozott neki. Leopold halá-
lával elvesztette kegydíját, de remélte, 
hogy Ferencz király kegyét is megnyeri. 
A koronázás alkalmával a király igéretét 
is vette, hogy csakhamar alkalmazást fog 
kapni. A Martinovics Oratiója fordítója 
ellen azonban a helytartótanács nem 
nyilatkozott kedvezőleg. Hiában sürgette 
tehát Bécsben nyugdíját; elutasították és 
ekkor gyűlölete és bosszúvágya újra ki-
tört, melyet újabb munkájában is nyilvá-
nított. 1798-ban a Gyurkovics által ala-
kított reformátorok társulatának volt a 
híve; mert ő is ennekprogrammja szerint 
működött. Gyurkovics halála -után Marti-
novics teljes bizalmát bírta, a ki hozzá 
ragaszkodott, magyarországi elvtársai közt, 
a legszorosabban; tartózkodás nélkül 
közié vele terveit: a két kátét, a titkos 
társulatok alapszabályait, sőt alkotmány-
tervezetét is, melyet másnak nem muta-
tott be. Martinovics kátéját ő fordította ma-
gyarra. Az összeesküvés fölfedezése után 
1794. aug. 14. Pesten őt is elfogták és Bu-
dára, onnét katonai fedezet alalt Hajnóczy-
val és Szentmarjayval kocsin Bécsbe vitték; 
a vallatás sora aug. 25. került reá; egé-
szen megszelídült és ígérte, hogy min-
dent őszintén bevall; ezt meg is tette, 
azonban a saját személyére vonatkozó 
terhelő körülményeket elhallgatta; de mi-
dőn társai is ellene vallottak, szept. 6. 
beismerte a vádakat; nov. 26. Budára 
kisérték és többszöri kihallgatás után az 
alsó tábla 1795. ápr. 27. felségsértésért 
palloshalálra ítélte. Ez ítéletet, a melyet 
máj. 1. a hétszemélyes tábla is megerő-
sített. máj. 20. Budán a később vérmező-

nek nevezett generális kaszálóréten haj-
tották végre. — Munkái: 1. M agyar ország 
állapotáról... 1790. — 2. A matzedoniai 
vitéz. Mellyet tíz esztendőbéli magdeburgi 
fogságban mélt. báró Trenck Frigyes 
1760. eszt. először német nyelvben írt, 
most pedig magyar nyelvre fordította egy 
magyar nemes lovas regementben lévő 
fő tiszt, s hazafi L . . . k . . . ts J . . . os. 
Nyomt. 1790. eszt. Hely. n. (Költemény.) 
— 3. A keresztény vallásban magát ok-
tattatni vágyódó utazó ember Jerusalem-
ben, (1790. Példátlan profanatiójaakatbo-
likus, illetve a keresztény vallásnak. Név-
telenül.) — 4 A Magyar-ország gyűlési-
ben egyben-gyült meltgs. és tekintetes 
nemes rendekhez 1790. esztendőben tar-
tatott beszéd. Most deák nyelvből ma-
gyarra fordíttatott. Hely n. 1791. (Marti-
novics Oratiójának ford., melyet átalakí-
tott, megbővített és jegyzeteket csatolt 
hozzá. Névtelenül.) — 5. A Jézus tár-
saságbeli szerzeteseinek Khinából való 
ki-iizettetése. Rómában év n. (Rauten-
strauch munkája, L. csak fordította.) — 
6. Oratio pro Leopoldo II. Rom. imp. 
aug. Hungáriáé, Bohemiae etc. rege ab 
hungaris proceribus accusato anno 1792 
elucubrata. Germania, 1792. (Névtelenül.) 
-— 7. A magyar történeteknek rövid raj-
zolattya. Pest, (1792. Névtelenül.) - 8. 
Discussio Oratoria in eos qui in libro-
rum censuram invehuntur. Hely n. (1792. 
Névtelenül.) — 9. Litterae ad iinpera-
torem et regem Hungáriáé Franciscum 
II. de dato 7. Octobris 1792, Reipublicae 
vero Gallicae anno primo, data a Goriano. 
Ex idiomata gallico translatae in latinum. 
Hely n. (Névtelenül.) — Levelei barátjához 
Szily Ádám torontálmegyei pénztárnok-
hoz, ki előbb a Greven ezrednél hadnagy 
volt, összesen 18, az országos levéltárban. 

Ballagi Aladár, A magyar királyi testörseg 
története, különös tekintettel irodalmi műkö-
désére. Pest, 1879. 179—185. és 43«. 1. (Bel-
grád bevétele ez. költeménye.) — Vasárnapi 
Újság 1872. 40., 3875. 50. sz. arczk., 1895. 21. 
sz. arczk. — Századok 1878—80 (Fraknói Vil-
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m o s . ) — Fraknói Vilmos, M a r t i n o v i c s é s t á r -
sainak összeesküvése. Bpest, 1880. — Ballagi 
Géza, A politikai irodalom Magyarországon 
1825-ig. Bpest, 1888. — Petrik Bibliogr. II. 
531., 682., III. 683. 1. 

Laczkovich Miklós, a nádor hivatal-
tisztje, L. György, alispán és udvari ta-
nácsos és gr. Buttler Francziska fia. Meg-
halt 1867. nov. 19. Pesten 78. évében. — 
Munkája: Assertiones ex universo jure 
et scientiis politicis quas in regia scien-
tiarum universitate Pestiensi publice pro-
pugnandas suscepit anno 1818. Pestini. 

Nagy lean, Magyaro r szág C s a l á d a i VI I . 7. 
1. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentes. 

Lád Károly, polgáriskolai igazgató; 
L. Yenczel zenész és Hackl Borbála fia, 
szül. 1853. márcz. 3. Temesvárt; a gym-
nasium hat osztályát ugyanott végezte 
s 1868-ban a piarista rendbe lépett; 
1868—71-ig Váczon és Kecskeméten foly-
tatta a gymnasiumot és 1871-ben mint 
próbatanár az utóbbi helyen működött; 
tanította a magyar és német nyelvet, tör-
ténelmet és főleg kedven cz tárgyát, a 
földrajzot. 1874-ben kilépett a rendből, 
mire a zsombolyai polgári fiúiskolában 
volt tanár. 1875-ben megszerezte a ké-
pesítést a polgári iskolák nyelv- és tör-
ténelmi szakcsoportra, énekre és zenére. 
1875-ben a fővárosi VII. kerületi polgári 
iskolában tanár lett. Itt 1895-ben igaz-
gatónak választották meg. Időközben 
szaktárgyaival privatim és egyetemi ta-
nulmányok útján tüzetesen foglalkozott. 
1895-ben az országos tanszermúzeumi 
bizottság tagja lett; 1896-ban pedig az 
országos közoktalásügyi tanács tagjává 
neveztetett ki. Alelnöke az országos 
polgári iskolai tanáregyesületnek. — Czik-
kei a kecskeméti kegyesrendiek gym-
nasiumának Eresítőjében (1874. A föld 
nagy szárazulatainak összehasonlítása); 
a Fővárosi Lapokban (1880. Lisztről, 
Schubert Ferencz); a Polgári Iskolai 
Közlönyben (1897-. Jelentés az 1897. 
nyarán Ausztriában, Németországban és 
Svédországban tett tanulmányútjáról); írt 

még a Nemzeti Nőnevelésbe és a M 
Paedagogiába. — Munkái: 1. Német 
olvasókönyv polgári iskolák számára. 
Bpest, 1876 és 1880. Három kötet. (I., 
II. k. 2. kiadás. U. ott, 1885.) — 2. 
Német nyelv- és olvasókönyv. U. ott. 
1890—91. Két rész. — 3. Magyar olvasó-
könyv polgári fiúiskolák számára. U. ott. 
1890. és 1892. Négy rész. (I. és II. 2. 
kiadás. U. ott, 1898.). — 4. Általános 
földrajz polgári fiúiskolák számára. U. 
ott, 1891. Négy rész. (I. 2. kiadás 1896. 
IV. r. 2. köt. 1899. Ugyanott.) — 5. 
Praktisches ungarisches Sprachbuch für 
Deutsche. U. ott, 1896. — 6. Földrajz 
a polgári leányiskolák III. osztálya szá-
mára. U. ott, 1896. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — ill. Könyvészet 
1890—93., 1895—98. — Pallas nagy Lexikona 
XI. 164. 1. és önéletrajzi adatok. 
Ladány Ferencz, a slavoniai megyék 

esküdt jegyzője. — Kézirati munkája : 
Fructus honoris arbore Illyrico-Hungarica 
Domus Draskovichianae 1675. (Hevenesi 
kéziratai közt LXX. kötet 17. 1. a buda-
pesti egyetemi könyvtárban.) 

Engel, Christian, Geschichte des Ungrischen 
Reichs. Halle, 1797. I. 290. 1. 
Ladányi Béla, kir. törvényszéki jog-

gyakornok, szül. 1873. okt. 20. Kassán 
(Abaujm.), hol atyja akkor postatiszt 
volt ; a gymnasiumot a II. osztályig 
Kassán járta s azután Rimaszombatban 
végezte a többi osztályt; itten a Tompa 
önképzőkörnek elnöke volt. Jogi tanul-
mányait a budapesti egyetemen és egy 
évig Kassán hallgatta ; ugyanitt lett jog-
gyakornok és a Kazinczy-kör főjegyzője. 
— Már VII. gymnasista korában rendes 
munkatársa volt. a Gömör-Kishontnak 
(1891. 7., 8., 9. sz. Gömörvármegye nép-
költészetéről) ; írt a Gömöri Hírlapba és 
a Kassai Szemlének 1892-ben rendes, 
majd főmunkatársa lett ; tárczaczikkei 
s egyéb aktuális és humorisztikus dolgo-
zatai megjelentek még a Fővárosi La-
pok, Budapesti Hirlap, Pesti Napló, M. 
Figaro, M. Nyelvőr (1890—91) cz. lapok-
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ban neve alatt vagy álnévvel; a Felső-
magyarország keletkezésében is részt vett 
és mint főmunkatárs két évig vezette a 
lapot, hol Lorgnet álnév alatt írta három 
évig vasárnapi tárczáit (előbb a Kassai 
Szemlében); aesthetikai czikkeit és színi 
kritikáit pedig Gukker név alatt közölte. 
— Munkái: 1. A nemzeti jog és törvény-
hozás. Előismeretek a pozitiv jog és 
állambölcselethez és a törvényhozáshoz. 
Bpest, 1895. (Ism. Felsőmagyarország 36. 
sz.) -— 2. Magyar családjog. Különös 
tekintettel a törvényhozás alkotásaira, 
rendeletekre és a joggyakorlatra, Szigor-
latozok, vizsgálatokra készülők és a nagy 
közönség használatára. U. ott, 1869. 

ill. Könyvészet 1895—96. — M. Kritika 1898. 

2. sz. és önéletrajzi adatok. 
Ladányi Elek Zsigmond, szépművé-

szeti és theologiai doktor, minorita rendi 
szerzetes, ungvári származású; rendi 
tanácsos és rendfőnök volt. Meghalt 1758. 
nov. 3. Eperjesen 38 éves korában. — 
Munkája: Inevitabile decretum az az : 
Istennek megmásolhatatlan decretuma, 
melltől mélt, gróff Gersei Pethő Mihály, 
Zemplén vármegyének érdemes főispánja 
. . . viseltetvén, meg halálozott; kinek is 
szomorú pompás temetésének alkalma-
tosságával Sztropkó várában élő nyelvé-
vel így prédikállott. Kassa, 1735. 

Katona, História Critica XXXIX. 973. 1. — 
Magyarországi Minorita-rend Névtára. A r a d , 
1K83. 168. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Ladányi Gedeon, t. bölcs, dr., egyetemi 
tanár, a m. tud. akadémia levelező tagja, 
szül. 1824. máj. 24. Hiripen (Szatmárm.), 
hol atyja akkor ev. ref. lelkész volt. A kö-
zépiskolai tanfolyamot az akkor hat éves 
szatmári ref. gymnasiumban végezte ; a 
bölcseleti tanfolyam két első évét a 
máramaros-szigeti ref. lyceumban hall-
gatta. 1841. nov. elején iratkozott be a 
debreczeni ref. collegium hallgatói közé 
s 1845. aug. végéig ott végezte a böl-
cselet III. évét és azután az akkor egy 
éves jogi s két éves hittudományi tan-
folyamot, mindig kitűnő sikerrel. Mint 

papi pályára készülő s az iskolai jó-
téteményekben részesült iíju, a reform, 
iskolákban divatozott szokás szerint M.-
szigetről háromszor, Debreczenből öt év 
alatt tizenötször ment ki ünnepi kikül-
döttül a vidék tekintélyesebb egyházaiba. 
1845. nov. 1. a debreczeni gymnasium 
I osztályának tanítójává lett, 1847-ben 
a szalontai hat osztályú reform, gym-
nasium elöljárósága őt választá ez intézet 
tanárává, ki is ez állásában márcz. 1-től 
1851. aug. végéig működött és a három 
felső osztályban tanított. Az 1848—49. 
szabadságharcz lezajlását Szalontán csen-
des elvonultságban élte át. 1851. szept. 
1-től két évig a debreczeni reform, gym-
nasiumban szolgált a felekezeti, de egy-
szersmind a nemzeti ügynek, mint a 
classikus nyelvek, azután két évig a fő-
gymnasiumban mint az egyetemes tör-
ténelem tanára. 1860-ban az egyház-
kerület megválasztotta a debreczeni jog-
akadémia tanárává, a magyar állam és 
alkotmány történetének rendes tanszékére, 
melyhez az egyetemes történelemnek a 
főgymnasium két legfelsőbb osztályában 
való tanítása is volt kapcsolva. A m. 
tudom, akadémia 1872. máj. 24. levelező 
tagjává választotta; ugyanez év szept. 
29. az akkor felállított kolozsvári egye-
temhez az egyetemes történelem rendes 
tanárává, nov. 10. pedig a jogtörténelmi 
állam vizsgálati bizottság tagjává is ki-
neveztetett. 1878-ban a tiszántúli reform, 
középiskolai tanáregyesület tiszteletbeli 
tagjává választotta; az egyesület iránti 
köszönetét azzal kívánta kifejezni, hogy 
1880-ban Szatmáron tartott gyűlésében 
A vallás az emberiség őskorában cz. 
értekezését olvasta fel. Az évek óta 
sorvasztó betegségben kimerülve, 1886. 
febr. 4. meghalt Kolozsvárt. A m. tudom, 
akadémiában 1887. okt. 31. Szabó Károly 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Czikkei 
a debreczeni ev. ref. gymnasium Érte-
sítőjében (1854. A görögök műveltségének 
előmozdító okai, 1856. A harmincz éves 
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háború); a Család könyvében (III 1858. 
Mohammed vallása és állama); az Egy-
házi könyvtárban (1859.), a Ilazánkbau 
(II. 1860. Budának török kézre jutása); 
a Csokonai Albumban (1861.); a Prot. 
Népkönyvtárban); a Sárospataki Füze-
tekben (V. 1861. Rienzi, VII. 1863. A 
protestáns papok ellen 1674-ben Pozsony-
ban tartott delegatum judicium jegyző-
könyve, Az egyházi hatalom története a 
középkorban, VIII. 1864. Az európai 
civilisatio története, IX. 1865. Tanulmány 
a szív élettanáról, XIII. 1869. Választási 
vagy öröklési volt-e a magyar királyság?); 
a Budapesti Szemlében (Uj F. XV. 1869. 
A magyar királyság alkotmánya az Árpá-
dok alatt); az Erdélyi Múzeum-egylet 
Évkönyvében (1874. könyvism., 1876. 
tört. czikk.) — Munkái: 1. A világtör-
ténet főbb eseményei. I. kötet. Az ó-kor 
története. Debreczen, 1856. (Ism. Buda-
pesti Hirlap 258. sz.) — 2. A magyar 
nemzet történetei rövid kivonatban. Al-
gymnasiumok számára kézikönyvül. II. 
ott, 1860. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
675. lap. 3. kiadás 1868., 4. k. 1875., 5. 
k. 1882. átdolgozta Márk Pál 1^90. U. 
ott.) — 3. Az ó-kor története. Iskolai 
kézikönyvül. U. ott, 1862. (2. kiadás. U. 
ott, 1866., 3. k. 1872. 4. k. 1879. U. ott.) 
— 4. A középkor történetei. U. ott, 1862. 
(2. kiadás. U. ott, 1868., 3. újra átdolg. 
k. 1877. U. ott): — 5. A magyar alkot-
mány története. Iskolai kézikönyvül. U. 
ott, 1863. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
179. 1. 2. kiadás, 3. k. 1872. U. ott.) — 6. 
Az újkor történetei. Iskolai kézikönyvül. 
U. ott, 1866. (2. kiadás 1877. U. ott.) — 
7. Magyarország történelme, felsőbb 
tanulók számára. U. ott, 1867. (2. vál-
tozatlan kiadás. U. ott, 1883.) — 8. A 
magyar királyság alkotmánytörténete a 
szatmári békekötésig. U. ott, 1871—72. Két 
kötet. (Ism. P. Napló 1871. 97. sz. Száza-
dok 1871.591., 1872.175.)— 9. A világtörté-
net főbb eseményei rövid kivonata. Algym-
nasinmi kézikönyvül. U. olt, 1873. (3. 

jav. kiadás, 5. k. 1882. U. ott.) — 10. 
Modem alkotmányos monarchiai intéz-
mények. Bpest, 1873. (Székfoglaló 1872. 
nov. 11. Értekezések a társadalmi tudom, 
köréből II. 6.) — 11. Észrevételek Krajner: 
Die ursprüngliche Staatsverfassung Un-
garns, seit der Gründung des Königthums, 
bis zum Jahre 1382 cz. munkájára.. 
Kolozsvár, 1874. (Különnyomat az Er-
délyi Múzeum Évkönyvéből.) 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Uj V. 
Alhenas 252. l a p . — Hl. Akadémiai Almanach 
1887. 828- 1. — Szabó Károly, E m l é k b e s z é d 
Ladányi Gedeon felett. Bpest. 1887. — 1887 : 
Kolozsvár 33. (Schil l ing La jos . ) . M. Polgár 28.. 
29. , P. Napló 36., Nemzet 36., Vasárnapi Újság 
10. sz. arczk. — Kiszlingstein Könyvészete. 
— .»/. Könyvészet 1890. 

Ladányi Gergely, Kecskemét város fő-
jegyzője. — A körlevelek jegyzőkönyvé-
ben 1775-ből a Felállítatott éjjeli vigyázók 
számára készített versek vannak tőle 
feljegyezve ; ezeket Hornyik József, Egy 
lap irodalmunk történetéből cz. munká-
jában (Kecskemét, 1889.) közli. 

Ladáry József, római kath. plébános, 
gyürki (Hontm.) származású; 1748-ban 
Nagyszombatban a költészeti osztály ta-
nulója volt; 1757. jan. 1. nagyszombati 
káplán lett ; 1758. jún. 5. a losonczi 
plébánia, 1766. okt. 20. a budai szécsényi 
papnevelő lelkiigazgatója, 1767. decz. 19. 
kemenczei plébános, hol 1776. decz. 9. 
meghalt. — Munkái: 1. Halál nem halál. 
Az az : Istenben kimúlt híveknek édes 
álma, boldog nyugodalma. Melyet a t. 
ns. Dvornikovics Magdolna asszonynak 
e világbúi szerencsés kiköltözése után, 
szomorú eltakarításának alkalmatosságá-
val élő nyelvel leábrázolt, bolyki szent 
Dénes templomában Sz. András 10. 1760. 
Pest, 1761. — 2. IsephVs Lotharlnglae, 
regla roMana DeCoratVs Corona ; CeLe-
bratVs ab I. ComltatV NograDIensI. Az-az 
F. Lotharlnglal Iosefnek roMal klráLY-
ságra FranCofVrtban Lött Díszes koro-
názatYa, mely . . . NográD VárMegYének 
gYVLekezete eLött ILLY képen abrazoL-
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tátott, Losontzl kathoLIka anYaszentegY-
háznak érDeMetLen plébánVssatVL. Ba-
lassa-Gyarmathon Szent Iván havának 
12. napján. U. ott. 1765. (Névtelenül.) 
— 3. Belső keserűségeknek s külső gyöt-
relmeknek hathatos orvoslása, melyet 
dicsőséges Szent-Anna asszonynak mind-
nyájunkat oktató példájábúl, mélt.. Gyar-
mathi . . . gróf Balassa Pál eő excell. 
Kékkői várának diszesen fölépítetett tem-
plomában, nevezett Sz. Matronának in-
nepe napján, számosan öszvegyűltegyházi, 
és világi, fő, és alacsony rendbéli hal-
latéinak eleibe terjesztett, és egy ajtatos 
Sz. Anna tisztelőjének költségére nyom-
tatásban kibocsátott. . . 1765. Pest. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 282. 1. 
— Németiig, Ludovicus, Series Parochorum. 
Strigonii, 189-1. 731. 1. 

Ladislaus Hungarus, I (nagy) Lajos 
király udvari sólymásza. — Irt egy (bizo-
nyosan latin) munkát a solymászatról, 
mely ma már ismeretlen és csak Hick-
t'eld Eberhard (a XY. század első felében) 
hires solymász AucupatoriumHerodiorum 
cz. munkájának (Bécs, 1886.) sűrű idé-
zeteiben van róla említés téve. 

Ladiver Illés idősb, ág. ev. lelkész, 
Bánóczon, Privigyén és Bicsén ezer kel-
lemetlenség közt tanítóskodott és az egy-
házügyekben olyan érdemeket szerzett 
magának, hogy jutalmul 1639-ben a zsolnai 
nagy gyülekezet papjává tétetett és ott 
kötelességeiben oly szorgalommal járt el, 
hogy 1641-ben a túróczi egyházmegye 
jegyzőjévé, J 655-ben pedig, Kruspir Ist-
ván újhelyi pap halála után esperesévé 
választató tt,1647-ben czímeres nemességre 
emeltetett. Az üldözések korában élvén, 
ő is annyira zaklatva lőn, hogy elhagyva 
nejét, Pataky Annát, száműzetésben halt 
meg. — Munkája: Refutatio Hieronymi 
Zinchonii clefensionis absurdorum Ivulia-
norum . . . (Rövid, de az utókor figyelmére 
méltó mű. A kassai egyetemen Ivul Gá-
bor, theologiai tanár, elnöklete, Renyes 

István védelmezése s közös megegyezés 
folytán, ifjú Ladiver Illés, bártfai igaz-
gatótanár és Zabanius Izsák, eperjesi con-
rector, támadása alatt 1666. jún. 25. és 
26. vitatkozások tartattak: De judice 
controversiarum fidei. Lásd: Historica 
Relatio Colloquii Cassoviensis De Judice 
Controversiarum Fidei. . . 1679. E vitáza-
tok eredménye vol t : Absurda Ivuliana 
sive septem mortalia peccata ejusdem 
symbola cz. irat. Ivult Zinchonius Jero-
mos akarta védeni s némely dolgokat, a 
miket a védelemre szolgálandóknak vélt, 
a bártfai igazgató-tanár atyjának. L. zsol-
nai papnak, küldött meg, a ki a föntebbi 
czím alatt annyira megczáfolta a vádira-
tot, hogy úgy Zinchonius, mint. Ivul többé 
szólni sem mertek.) 

Nagy Icán, Magyarország család ai VII. 9. 1. 
— Tudományos Értekező. Pest, lb62. I. 354. 
1. |— Fabó, M o i i u m e n t a I — I V . — Szabó Karol y r 

Régi M. Könyvtár 11. 396. 1. 

Ladiver Illés ifjabb, ág. ev. igazgató-
tanár, idősb L. Illés lelkész és Pataky 
Anna fia, szül. 1630 körül Zsolnán 
(Trencsénm.); tanult Bánóczon, Privigyén,. 
Zsolnán, Lőcsén és Pozsonyban; itt 
legnagyobb befolyást gyakorolt reá Co-
menius, kit II. Rákóczy György 1650-ben 
meghívott Sárospatakra. A külföldön az 
erfurti egyetemet látogatta s 1651. nov. 
11. a vittenbergaira iratkozott be. 1652 
—1659-ben a zsolnai, 1659 után a bártfai 
iskola tanára s igazgatója volt. 1667. 
febr. 20. Teplára ment lelkésznek ; 1668-
ban az eperjesi kollégiumba hívták meg 
tanárnak; itt működött az 1673-ban 
megindult nagy vallási üldözés meg-
kezdéseig. 1673-ban a tiszolczi egyház 
papja s a kishonti evang. esperesség 
főesperese lett. Innét is kiüldöztetvén, 
egy ideig Késmárkon rejtőzött, majd 
Thornba menekült; innét átment Dan-
zigba; végre Erdélybe került, hol az 
1673. márcz. 8. nagyszebeni városi tanács 
által rendezett nyilvános vitatkozáson 
ő lett a győztes és az ottani gymnasium 
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rendkívüli lectorának választották. 1678. 
szept. 26. Nagyszebenből hívták meg a 
segesvári gymnasium rektorául. Három 
évi igazgatása alatt az intézetet ujj á 
alakította; iskolatörvény szabályozta a 
tanulók helyzetét és a tantárgyakat; az ő 
buzgalmának köszönhető, hogy ezen 
három év alatt a felsőbb osztályokba 
60 tanuló vétetett fel és ezek közül 19 
küldetett külföldi egyetemekre; ő alapí-
totta az iskola jegyzőkönyvét, mely gazdag 
forrásul szolgál az erdélyi iskolázás tör-
ténetéhez. A városi lelkész és tanács 
azzal tisztelte meg érdemeit, hogy a 
templom énekkarában, a többi tanártársai 
közül, őt fölmentette a karéneknek állva 
vezetésétől és atemetési szolgálattól. 1682-
bcn lemondott a segesvári rectorságról, 
hogy az ismét helyreállított eperjesi col-
legium igazgatását átvegye, hova Thököly 
Imre meghívására (ki okt. 7. 300 ftot 
utalványozott neki) nov. 29. megérkezett. 
Itt halt meg 1686. ápr. 2. — Munkái: 
1. Summulae Pneumciticae . . . Solnae, 
1.658. — 2. Assertio immota ex littera 
institutionis immobili 4 testium veritatis 
concordi testimonioŢconscripta, desumta, 
quod caro Christi in pane sacramentali 
proprie et indistanter sit praesens et a 
comunicantibus ore accipiatur. Respon-
dente Stephano Szirmay. Bartphae, 1662. 
— 3. Eleazar Constans quem Honori 
Generosorum & Nobilissimorum Dn. No-
mine. Inclyti Status Evangelici In Collegio 
Eperiensi Inspectorum G. D. Francisci 
Semsei etc . . . Yelut Examinis Publici 
habiti Coronidem, Juventus ejusdem 
Collegij Illustrissimorum Magnificorum, 
Nobilium & Ingenuorum Adolescentum. 
In Scénam produxit. Anno M.DC.LXVIII, 
Die 13. Octobris. U. ott, 1668. (Névte-
lenül.) - 4. Papianus TETPATSÎNOS, 
Hoc est, Vir Magnanimus, Justus, Constans 
rectiq. pertinax in Theatrum productus 
•& Generosis, Nobilissimis ac Amplissimis, 
Per-Illustrium utriusq. Hungáriáé Sta-
tuum Evangel, tum Magnatum tum No-

bilium tum Lib : Beg: Civitatum Able-
gatis, Generosis item Nobilissimis atq. 
Prudentiss: Inspectoribus nec non reliquis 
omnium Ordinum Civibusablllustrissima, 
Spectabiii, Magnifică, Generosâ ac In-
genua Juventute Incluti Gymnasii Evan-
gelici, quod Eperjessini est, Pro feliei 
Examinis publici Colophone, scenice 
monstratus, Anno Christi M.DC.LXIX. die 
4. Octobris . . . Leutschoviae (Névtelenül.) 
— 5. Summulae Logicae, in quibus 
omnis formulis ratio argumentandi de-
lineatur, et exprimitur ac ad contro-
versias dialecticas disponitur. Solnae, 
1671. — 6. Versus Memoriales & Diffe-
rentialen diversorum Autorum. ad Ety-
mologiam & Prosodiam maxime spec-
tantes, De Generibus Nominum. De 
Praeteritis & Supinis Verborum. De 
Quantitate Syllabarum. In Illustri Gym-
nasio Eperiessensi Usu recepti. Leutscho-
viae M.DC.LXXII. (Névtelenül. E mun-
káját iskolai használatra újból Hajnóczi 
Dániel Augsburgban adta ki 1741-ben.) 
— 7. Lilietum Montis Georgii, Funere 
Acerbo, Virginis Pietate, Modestia, Pu-
dicitia, Spectatissimae, Susannae, Filiae 
Beverendi, Praeclarissimi, atq. Amplis-
simi Dni. Christophori Klesch, Ecclesiae 
Georgio ' Montonae Pastoris Fidelissimi 
ac Ven. Fraternit. XXIV. Beg. Not. dig-
nissimi, pullatum. Anni M.DC.LXXIII. 
die XXVI. April. U. ott. (Egy lapra 
nyomtatva.) — 8. Thus ad aram Deo 
Homini Jesu Christo Redemptori Orbis, 
Assertori Salutis. In rubo, aeterno igni, 
in morte, pesti inferni . . . AnnoCLementle 
DIVInae ab aXe sVper oVes. Die Lae-
tltlae, trlgesIMa oCtobrls, qVá Xystl 
stanttVrrls. Cibini. — 9. Symperasmata 
Philosophiae Bationalis, ex prima mentis 
operatione deducta & elicita. Praeside 
. . . Respondente Petro Cramero . . . (Sze-
ben), 1679. (Egy lapra nyomtatva.) — 10. 
Controversiarum Metaphysicarum Disp. 
I. De natura Ontologiae et Ente ut sic. 
indeque manente usu Theologico, Ethico 
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Physico et Logico . . . Defendente Daniele 
Schobelio . . . Mense Mártii, 1679. U. ott. 
— 11. Controversiarum Metaphysicarum 
Disputatio Altera De Analogia Entis & 
Affectionihus Ut Sic, Entis Quatenus 
Entis, indeq. manante Usu Theologico, 
Ethico, Physico & Logico. Earn sub Dei 
Opt, Max. Auspiciis Praeside . . . ad ven-
tilandum & discutiendum Martinus Kel-
pius . . . Scholae ejusdem Studiosus pro-
poni t . . . U. ott, 1679. — 12. Controver-
siarum Metaphysicarum Disputatio Tertia. 
De Affectionibus Entis in specie nempe 
Uno & Vero indeq. manante Usu Theo-
logico. Ethico, Physico & Logico. Hane 
sub . . . Praeside . . . publicae ventilationi 
Martinus Textoris . . . sistit. U. ott, 1680. 
— 13. Teses Evangelicae Dominicae XVI. 
Trinitatis, In Examine Generali Illustris 
Collegii Statuum Evangelicorum Eperien-
sis Praeside .. . defensae Respondentibus 
Georgio Oco vino . . . & Georgio Mildio . . . 
1683. U. ott. — 14. Torcular Engaddii, 
Illustris Collegii Evangel. Stat. Eperien-
sis, in dicto Examine Anno M. DC.LXXXIII. 
â 4. ad 10. Octobris. (Lőcse, 1683.) — 
15. Summa Metaphysicae Aristotelicae. 
Cassoviae, 1685. — Üdvözlő verse van 
a Neckel Dániel és Hämmer Krisztina la-
kodalmára kiadott: Freudenkrantzlein . . . 
Wittenberg, 1652. czímű munkában. — 
Trausch még a következő kéziratát említi: 
Praelectiones Theol. in Pericopas Evan-
geliorum Dominicalium et Eestivalium. 

Czcittinger, Spec imen 222. l ap . — Bod, .V. 
Athenás ^ 5 4 . 1. — Horányi, M e m o r i a I I . 450. 
1.— Klein, Nachrichten I. 150.1.— Wallaszky, 
Conspectus 239. 1. — Katona., História Critica 
XXXVII. 741. 1. — Barlholomaeides, Memoriae 
Ungarorum 144.1.— Ceutsch, G. D.. Geschichte 
des Schässourger Gymnasiums. Schässburg, 
1853. (Programm des Gymnasiums A. B. in 
S c h ä s s b u r g . ) — Budapesti Szemle I V . 1858. 
229. — Sárospataki Füzetek 1859. I I . 1. 1. — 
ľa.hó, Monumenta I—IV. — Trausch, Schrift-
s t e l l e r - L e x i k o n I I . 319, 1. — Szabó Karoly, 
Régi M. Könyvtár II. — Uj U. Athenás 504. 
1. — Allgemeine Deutsche Biographie. L e i p z i g , 
1883. 506. I. (Teu t sch , G. D.). — Irodalom-
történeti Közlemények 1899. 2U7. 1. 

Ladiver Sámuel, ág. ev. gymnasiumi 
tanár, a vittenbergai egyetemen tanult, 
hova 1668. jan. 8. iratkozott be ; zsolnai 
származású volt és valószínű, hogy az 
ottani idősb L. Illés fia s az ifj. L. Illés 
testvéröcscse. 1668-ban az eperjesi gym-
nasiumhoz hívták meg tanárnak. — 
Munkái: 1. Dissertatio Morális De Justitia 
Stratagematis In Comburandis Navibus 
Batavicis A Britannis Ante Biennium 
Instituti, Quam, in . . . Academia Witte-
bergensi, Pro Loco In Amplissima Aca-
demia Philosophica Benevole sibi Assig-
nato, Praeses M. Jacobus Röser . . , 
Illustris Gymnasii Epperiessensis... Histor. 
Et Eloqvent. Prof. Ordin. Vocatus Res-
pondente . . . ad Diem XVII. Decembr. 
M.DC.LXVIII. Wittebergae. — 2. Dispu-
tatio Theologica De Ecclesia, Catechismi 
Palatini Quaest. LIV. examinans, Quam 
in Alma Academia Wittebergensi, Sub 
Praesidio . . . Johannis Meisneri . . . pub-
lico Eruditorum examini sistit. U. ott, 
1668. — Üdvözlő verseket í r t : Applausus 
Votivus . . . Wittebergae, 1668., Gallik. 
Andreas, Diascepsis Tbeologica . . . U. ott, 
1668., Kochmeister, Sámuel, Dissertatio 
Medica . . . U. ott, 1668., Murgaschius, 
Johannes, De Spiritu Sancto . . . U. ott, 
1668., Schallackius, Johannes, Exercitatio 
Theologica . . . U. ott, 1668., Marci, Jo-
hannes, Disputatio Theologico-Philologica 
. . . U. ott, 1669., Pilarik, Stephanus, De 
Mirabili . . . U. ott, 1669., Esaias, Dispu-
tatio-Theologica . . . U. ott, 1670. cz. 
munkákba, 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 1.0. 
1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár ] 11. 
k. 1 resz 765. 1. 

Ladmóczi István, ev. ref. lelkész, szül. 
1646-ban és az utrechti egyetem hall-
gatója volt 1667-ben; azután Szelczén 
(Gömörm.) volt lelkész. 1674. febr. 28.. 
idéztetett meg a pozsonyi törvényszékhez, 
hol márcz. 13. meg is jelent és ápr. 4. 
elitéltetett fő- és jószágvesztésre; mint 
elitélt még azután szabadon járt, csak 
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május 30. vettetett tömlöczbe, melyből 
ugyanazon nap felhozatván, elvittetett 
Sárvárra, hol jún. 2. bilincsbe verve 
fogságra került és itt szenvedett egy 
évig és hónapig. Ezután több társával 
együtt Stájerországba vitték Gráczba, on-
nét Triesztbe, hol 1675. június 15-től 
veréssel, tömlöczözéssel és más kínzás-
sal gyötörték. Végre Buccari horvátor-
szági várba hurczolták, a hol okt. 12-től 
1676. máj. 2-ig hideg, éhség, szomjúság 
és a börtön szenvedései által erejéből 
csaknem kimerült, míg végre császári dip-
loma következtében, Szalontai István 
közbenjárására, megszabadult. Előbb Ve-
lenczébe, azután Zürichbe ment és ott 
több társával együtt tartózkodott egy 
ideig; ez időben Lavater János felszólí-
tására szenvedései s megszabadulása főbb 
mozzanatait följegyezte 1676. júl. 13. — 
1684-ben serki (Gömörm.) pap volt, mert 
Kaposi Sámuel, Disputatio philosophica 
continens Determinationes Ontologicas 
. . . Ultrajecti, 1684. cz. munkáját a többek 
közt neki is, mint serki papnak, ajánlja. 
— Üdvözlő latin verset írt Liszkai P. 
András, Disputatio Theologica De Sanc-
torum Angelorum Vigília . . . Ultrajecti, 
1667. cz. munkába. — Albuma, melyben 
barátaitól vannak emléksorok 1676-ból, 
haránt 12rét 236 lap (a m. n. múzeum 
kézirati osztályában.) 

Sárospataki Füzetek 1S63. ."98. l a p . — Hácz 
Károly, A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 
1674-ben. Sárospatak, 1874. i l l . 1. 
Lado Ferencz, erdélyi székely és XVI. 

századi költő ; kinek nvolczpár latin verse 
megjelentek: Joannis Camertis Minoritani 
. . . Enarrationes. Viennae, 1520. cz. mun-
kában ; ezen munka Verbőczy Istvánnak 
van ajánlva. 

Uj 31. 3Iúzeum 1857. I. 421. 1. (Gróf Kemény 
József, ki szintén közli ezen latin költeményt.) 
Ladóczy Leander, szent Ferencz-rendi 

Máriáról nevezett szerzetes és szent 
László zárdai házfőnök, szül. 1834. okt. 7. 
Nagybajcson (Győrm.) — Egyháztörténeti 
czikkeket írt a Religióba és más lapokba. 

Szollössy Károly, A Szerzetes Rendek. Arad, 
187S. I. 168. 1. 

Ladomérszky Gyula (ladoméri), kór-
házi gondnok, szül. 1856. nov. 3. Kassán 
(Abaujm.); tanulmányait szülővárosában 
a főreáliskolában végezte. Mint V. osz-
tálybeli tanuló, Mauritz Rezső reáliskolai 
igazgató névnapjának megünneplése al-
kalmával A névnap cz. vígjátékot írta. 
melyet a reáliskolai tanulók előadtak. 
E szinmű előadásának sikere buzdí-
totta őt a színészi pályára s 1876-ban 
Lás'zy Vilmos színtársulatába lépett és 
két év alatt több vidéki színtársulatnál 
megfordult; mint szereplő színész és 
diszletfestő működött Családi körülmé-
nyei azonban a színészi pályától elvon-
ták. Utóbb a kassai kereskedelmi s ipar-
kamaránál irodatiszt lett.; a kassai ke-
reskedő ifjak társulatának és az állat-
védőegyesületnek is titkára volt. 1885 óta 
gondnoka a kassai közkórháznak. Felső-
magyarország, de különösen Kassa város 
megmagyarosodásának egyik lelkes elő-
mozdítója. 0 alapította meg a kassai 
hírlapírók otthonát, melynek jelenleg 
alelnöke; úgyszintén a műkedvelők körét. 
— Az irodalomra Paulikovics Lajos író 
buzdította ; a kassai Felvidéki Közlöny-
nek 1879. alapítási évétől állandó mun-
katársa lett; írt e lapba társadalmi vezér-
czikkeket, tárczákat, apróbb beszélyeket 
és vegyes czikkeket; nevezetesebbek (1879. 
36. sz A nők és az olvasás, 50. sz. 
Fiatalembereink és a jellem, 44—45. sz. 
Szeben ostroma Bagolyfalván, 86—89. 
sz. A mi oly gyakran megtörténik, 1880. 
16. sz. Variatiók a szerelemről, 1881. 
75—80. sz. Rigófészek 1883. 77., 78. sz. 
A chinai színészetről sat. Az 1884—85. 
évfolyamban hétköznapi eseményeket 
felölelő humorisztikus czikkeket, tótos 
j argonban Viszkocsik Gyúró morfondiro-
zásai cz. írt a lapba; olykor eredeti s  
fordított költeményt is í r t ; az 1881—82. 
színi évad alatt Passepartout és 1882— 

I 1885-ig X. Rémo d'Al álnevek alatt a 
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színi szemle rovatot vezette); az Ungban 
(1880. 1—3. sz. Néhány szó a hiúságról) 
sat. — Munkái: 1. A véres pénz, nép-
színmű, zenéje ifj. Bokor Józseftől. Kassa, 
1879. (Előadatott Kassán 1878. jan. 10.) 
— 2. A ki egy halottba szerelmes. Gozlan 
Leon után t'rancziából ford. Bpest, 1881. 
(Aigner M. Könyvesháza 89., 90.) — 
Többi kéziratban levő átdolgozott és for-
dított színművei Kassán előadatásuk 
szerint: Robin ur utazása (1877. nov. 
14.), A vadrózsa (decz. 12.), Az ál-kétalakú 
(1878. máj. 8.), Egy agglegény kalandja 
(1879. márcz. 29.), Darwinisták (1881. 
márcz. 29.), Az órás kalapja (1882. máj. 
10.), Megmérgezve (188L szept. 7.), Hali-
fax, A kreol, A vadorzó, A czár szerelme, 
tört. dráma 5 felv. Heigel K. után (1895, 
decz. 3.), A csodaember, Az óriások 
harcza sat. — Szerkeszti az Abauj-Kassai 
Közlöny politikai hetilapot 1891 óta. — 
Álneve és jegye az említetteken kívül: 
Mérey Gyula és L. Gy. (1877 óta több 
vidéki lapban.) 

Nagy loan, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i V I I . !0. 
1. — Kistlingstein K ö n y v é s z e t e . — Timkó Jó-
zsef, A z A b a u j - K a s s a i K ö z l ö n y t ö r t é n e t e . 
K a s s a , 1896. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Ladonius Fidaleus. L. Valla Hyaczint 
Ladvizsniszki Mátyás, kegyes tanító-

rendi áldozópap és gymnasiumi tanár a 
költészeti osztályban Sátoralja - Uj hely-
ben . — Munkája: I. U. dno. Johanni 
Nep. 1. b. Malonvay de Vicsap . . . mu-
nus administraterisi. cottus Zemplín so-
lenniter adeunti S. a. Ujhelyiensi gym-
nasium in perenne grati animi monu-
mentum obtulit. Die 6. Aug. 1821. S. 
Patakin i. (Költemény.) 

A sátoralja-ujhelyi kath. fögymnasium Érte-
sítője 1894. 67. 1. 

Laflert Ferdinand báró, kamarai ta-
nácsos. — Munkája: Publicus installa-
tions actus in s. regni Hungáriáé coro-
nae conservatorem excell., ac illustr. 
dni. comitis Georgii Leopoldi Erdődy de 
Monyorókerék . . . Anno ab Initio regni 
HVngarlae, Ita & eXorDIo saCrae Coro-

nae, sVpra septlngentos trlgesIMo. Po-
sonii, (1730.) 

Nagy h ón, Magyarország Családai VII. 11. 
1. — Petrik B i b l i o s r . 

Laff tsák Mátyásr. kath. lelkész. — 
Munkája: Oratio de Virginis Dei parae 
sine macula conceptae cultu, dum alma, 
ac celeberr. universitas Tirnaviensis an-
nuum in academica D. Joan. Baptistae 
basilica immaculatae Virginis diem so-
lenni ritu recoleret, Tyrnaviae, 1773. 

Petrik B i b l i o g r . 

Lagler Sándor, ág. evang. lelkész. L. 
György lelkész és Bognár Julianna fia, 
szül. 1843. jan. 30. Kölesden (Tolnám.); 
tanulását a gyönki gymnasiumban kez-
dette 1854-ben és onnét 1857-ben Sop-
ronba ment ; 1866-tól a bécsi theologiai 
intézetben végezte be tanulását. A papi 
vizsgát letevén, édes atyja mellé ment 
káplánnak, honnét azonban 1872-ben a 
bonyhádi gymnasiumba választatott meg 
tanárnak ; de már 1873-ban elöregedett 
atyja lemondván hivataláról, szülőfölde 
hívta meg lelkésznek. — Számos társa-
dalmi czikket írt többnyire álnév alatt; 
neve alatt a Prot. Egyh. és Iskolai Lap-
ban (1879.); a Margócsy József szerkesz-
tette Prot, Egyházi Beszéd-Tárban (III. 
1879. egyházi beszéde.) — Kálmán De-
zsővel alapítá Kölesden a Protestáns Pap 
czímű gyakorlati szakközlönyt, melyben 
több műve jelent meg. — Egyházi be-
szédei kéziratban vannak. 

Uj .11. Athenás 252. 1. 

Lagus Jakab, ág. ev. rector a soproni 
gymnasiumban; hamburgi származású. 
— Munkája: Eu&avaotav Admodum Re-
verendi, Clarissimi Doctissimique Yiri Dn. 
Pauli Schuberti, Ecclesiae Semproniensi 
Orthodoxe, h. q. Pastoris Primarii, Se-
nioris meritissimi qui Anno aetatis supra 
sexagesimum quarto placide in Christo 
Redemptore obdormivit, die XIII. Dec. 
Anni decurrentis 1649. Carmine Epico 
ultimum, quod potuit prosequitur moes-
tus (Lőcse), 1650. 

Szabó Karoly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 202. 1. 
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Lagzay Ferencz, r. kath. lelkész és a 
bölcselet tanára. — Kézirat! munkája : 
Institutiones philosophicae. A. 1770. 4rét 
484 lap (a m. n. múzeum kézirati osz-
tályában). 

Lahner Ferencz, orvosdoktor, sebész-
mester, szemész és szülészmester Po-
zsonyban. — Munkái: 1. Das Wesen 
der Lustseuche, die Natur und Eigen-
schaften derselben, der Ursprung, die 
durch dieselbe entstehenden Uibel, die 
beste und einfachste Behandlungsart, die 
mögliche oder unmögliche Ausmerzung 
aus dem menschlichen Geschlecht; nebst 
einem Arkanum gegen den Tripper oder 
weissen Fluss männlich und weiblichen 
Geschlechts. Dargethan und herausgege-
ben . . . Pressburg, 1818. — 2. Die Rind-
vieh-Pest, oder der Schlüssel zur Be-
handlung derselben, wodurch ausführlich 
gelehret wird, wie diese Seuche in jeder 
Jahreszeit sicher verhütet und geheilet 
wird. Mit einem Fingerzeig auch auf die 
Schaaf-Pest aus einem noch in Manu-
script befindlichen Werke. Neutra, 1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Laho Ferencz, ág. ev. lelkész; L. István 
és Czembel Katalin fia, szül. 1725. aug. 
16. Radványban (Zólyomm.); 1750. ápr. 
16. iratkozott be a vittenbergai egye-
temre, hol könyvtárnoki hivatalt is viselt. 
Visszatérve hazájába, 1753. júl. 26. a 
pongyeloki (Gömörm.) egyházba ordinál-
tatott papnak; innét 1756-ban Szennára 
(Ungm.) ment szintén lelkésznek, hol 
1774-ben meghalt. — Munkája : Commen-
tatio qua de propagatione Lucis Evangelii 
seculo nati Christi primo apud maiores 
hodiernorum Hungáriáé incolarum ita 
exponitur ut civilis simul gentis notitia 
indicetur auctore . . . Vitembergae, 1753. 

Uartholomaeides, Memoriae Ungarorum 2r>8. 
1. Petrik B i b l i o g r . 

Laicsák Ferencz, nagyváradi püspök, 
es. kir. valóságos belső titkos tanácsos, 
szül. 1772. decz. 12. Selmeczbányán 
(Hontm.); a gymnasiumot szülővárosában 

és Egerben végezte; 1789-ben az esz-
tergomi érseki megye kispapjai közé 
vétetett fel ; a pozsonyi papnevelőben 
volt theologus és 1793-ban a nagy-
szombati presbyteriumban a papi rendre 
készült. 1795-ben ugyanott fölszenteltetett 
subdiaconussá, húsvét hétfőn diaconussá, 
és segédi s katechetai szolgálatot tett 
német nyelven korának 23. évéig ; pápai 
fölszabadításnál fogva decz. 28. áldozó 
pappá szenteltetett fel. 1796-ban gr. 
Batthyány József bibornok Budán az 
esztergomi helytartóságnál jegyzői hiva-
talra alkalmazta. 1801-ben Kondé Miklós 
püspökkel átköltözött Nagyváradra s ott 
püspök-titkári hivatalt viselt 1803-ig ; en-
nek végével az ó papnevelő-házban igazga-
tóvá rendeltetett ; hivatalát folytatta az új-
ban is (melynek sarkkövét Miklósy Ferencz 
püspök tette le 1806. okt. 13., ő pedig, 
mint 1807. szept. 8. kinevezett váradi 
kanonok 1811-ben fölépített) a megyei 
és nyugalmazott papság alapítványainak 
gondviselésével együtt 1814-ig. Püspök-
széki főesperes lett 1823-ban; rozsnyói 
püspök 1825-ben és augusztus 21. Yu-
rum József nagyváradi püspök által 
fölkenetett. 1827. október 8-án a nagy-
váradi püspökségbe áttétetett és nov. 
27. püspöki székét el is foglalta; egy-
szersmind a nagyváradi kerületi iskolák 
és tanulmányok igazgatására (mely. hiva-
talában lb37-ig működött), kir. tanácsosi 
czímmel kineveztetett. 1836. máj. 13. 
val. b. titkos tanácsos lett. 1840. jún. 
15. szélütés érte ; miért hivatalától való 
fölmentését kérte; ezt elnyervén 1842. 
nov. 16. püspöki lakából kiköltözött és 
a szent Ferencz capucinusok kolostorába 
vonta magát. Meghalt 1843. máj. 5. 
Yáradolasziban. Jótékonyságáról volt ne-
vezetes ; százezrekre menő alapítványai 
közül fölemlítendők : A tanulók díjára : 
1828-tól 1842-ig 107,698 írt 85 kr., 
mindkét nemű gyermekek neveltetésére 
s eltartására 205,016 frt 16 kr.; iskolákra 
500,000 frt. ; Szilágy-Somlyón egy gvm-

20. iv sajtó alá adatott 189.9. deczember 31. 
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nasium felállítására 1831-ben 10,000 
vfrtot adott sat. — Körlevelet bocsátott 
ki 1827. márcz. 2. Rozsnyón püspök-
megyéje papjaihoz; Körlevele 1839. 
márcz. 15. a vegyes házasságok tárgyá-
ban (Sárospataki Füzetek 1864. 737. 1.); 
levele Beöthy Ödönhöz 1839. máj. 27. 
és Beöthy válasza jún. 27. (U. ott, 1864. 
349., 350.1.) — Nevét Lajcsáknak is írták. 

Hazai s Kiilf. Tudósítások 1828. I . 41. SZ. 
— .V. Kxtrir 1831. I . 24 SZ. — Rozsnyói Egyházi 
Töredékek 1839. V I I I . 114. 1. — Eugen Beöthy 
und der Bischof von Grossvrardein. Altona, 
1840. — Religio és Nevelés 1843. I I . 6. és. 7. 
sz. (Jótékonyságainak jegyzékével.) — Világ 
1843. 40. s z . ( V é g r e n d e l e t e . ) — Bozóky A lajos, 
A nagyváradi kir. akadémia százados múltja. 
Bpest, 1889. 54. 1. és gyászjelentés. 

Laisztner Károly József Ignácz, cs. 
kir. százados, pesti származású; mint 
kiérdemült állomásfőnök nyugalmas állá-
sában kedvelt tudományával a mathe-
matikával foglalkozott. — Munkája : Die 
von Anbeginn der Welt für unmöglich 
gehaltene, nun aber durch die Gnade 
Gottes und emsiges Nachforschen in 
Möglichkeit gebrachte Quadratur des 
Circuls; das is t : Wahre, wochlgegrün-
dete, und unwidersprechliche Proportion 
des Umkreises, zu dessen Diameter er-
funden, und sowohl Arithmetice, als 
Geometrice, zu besondern Ehren des 
teutschen Vaterlandes, und mehrern Auf-
nahm, der edlen Mathematik, dann des 
gemeinen Besten demonstriret, und als 
einen Vorläufer der künftig folgenden 
vollkommenen Arithmetic in Druck ge-
geben. Wien, 1737. 

Horányi, Memoria Hungarorum II. 451. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Laitner Ferencz Serafin, polgármester 
Sopronban és a megye táblabírája ; szül. 
1773. jan. 3. Sopronban, hol előbb főbíró 
volt és országgyűlési követ. — Munkája : 
Rede gehalten im Gemeindesaale der 
kön. Freistadt Oedenburg am 27. Juli 
1841. bei der Enthüllung des Bildnisses 
. . . Franz Xaver von Vaghy . . . Bürger-

i n S z i n n y e i J . . Magyar írók VII. 

meisters. Pressburg, 1841. (Toepler János 
Károly beszédével együtt.) 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e -
tésnapjai. Pozsony, 1846. 4. 1. és a buda-
pesti egyetemi könyvtár példányáról. 

Lájer Nándor, cziszterczi rendi áldozó-
pap és tanár, született 1859. márcz. 8. 
Barcson (Somogym.); 1874. szept. 17. 
lépett a rendbe ; 1880. júl. 16. fogadalmat 
tett és 1882. szept. 17. pappá szentelték 
fel ; főgymnasiumi tanár volt. 1880—85. 
Pécsett; 1885—90. Székesfej érvár t ; 1890 
—1892. segéd-jószágkormányzó Előszál-
láson ; 1892 óta jószágkormányzó Nagy-
Venyimen. — Programmértekezése a 
székesfejérvári cziszterczirendi főgymna-
sium Értesítőjében (1887. A rózsa.). 

A hazai cziszterczi rend Emlékkönyve. B u d a -
pest, 1896. 351. 1. 
Lajos bácsi. L. Pósa Lajos. 
Lajos Ferencz, gyógyszerész-növendék 

Debreczenben. — Munkája : Gyógyszeres 
értekezés a borsadékról (Piperina) és a 
narancsszínű kéngyulatsavas dárdacsról 
(sulfur auratum antimonii.) Pest, 1829. 
(Ezen czímmel is : Gyógyszeres Érteke-
zések 1829-ből. Kiadta Schuster János 
tanár VIII. sz.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Lajos György, nyug. városi főjegyző, 

szül. 1822. máj. 31. Nagybányán ; a gym-
nasiumot Debreczenben, a jogot Mára-
maros-Szigeten végezte s 1847. szept. 14. 
ügyvédi oklevelet nyert Pesten ; majd az 
osztrák polgári és büntetőtörvényből 
1855. máj. 14. tette le a vizsgálatot. 
1845. aug. 16. Nagybánya városához 
tiszteletbeli Írnoknak nevezték ki ; 1848. 
jan. 1. ugyanott tiszti alügyész lett (100 
frt volt évi fizetése s egy öl fa). 1849. 
okt. 11. tiszti főügyészszé lépett elő. 
1861. jan. 30. főkapitánynyá választották. 
1867. máj. 7. ismét tiszti főügyész és 
helyettes főjegyző lett. A rendes főjegyzői 
hivatalt 1877. jan. 11. foglalta el és ez 
állásában 1888-ig megmaradt, mikor nov. 
7. helyettes polgármesterül alkalmazta a 
közgyűlés ideiglenesen. 1881. máj. 1. 

21 
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nyugalomba vonult. A nagybányai ev. 
ref. egyháznak 1872. jan. 7-től 1873. jan. 
22-ig főgondnoka (világi elnöke) volt. 
Meghalt 1893. decz. 12. Nagybányán. — 
A Nagybánya és Vidékének volt felelős 
szerkesztője 1877. jan. 23-tól decz. végéig 
és sokat írt a lapba. 

Nagybánya és Vidéke 1893. ö l . SZ. 

Lajos József\ r. kath. plébános, szül. 
1820. nov. 5. Szombathelyt (Vasm.); a 
gymnasiumot és a bölcseleti osztályokat 
szülővárosában végezte; Pécsett ajogiakat 
és Székesfejérvárt a theologiát. 1849. jul. 
6. szenteltetett pappá ; segédlelkész volt 
Kis-Torbágyon 3 hónapig, Promontoron 
11-ig; Polgárdiban mint nevelő és házi 
káplán működött hat évig; 1855-től 
administrator Nagy-Hantoson, 1856. jan. 
1-től rendes plébános ugyanott; később 
kerületi titkár, 1856. alesperes, 1892 óta 
tiszteletbeli kanonok és a szent-István-
társulat tiszteletbeli tagja. — Munkája. 
Gróf Győry László keresztény erényeit 
hirdette a perkátai szentegyházban. Bpest, 
1882. 

Pauer, Joannes, História Dioecesis Alba-
Regalensis. Alba-Regiae, 1877. 452. lap. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Schematismus 
Albaregalensis 1894. 

Lajthay János, r. kath. plébános, L. 
János kisdedóvó és Schvarcz Mária fia, 
szül. 1841. november 24. Szegszárdon 
(Baranyam.); 1866. júl. 29. ordináltatott 
miséspappá a kalocsai egyházmegyében 
és segédlelkész volt Baracskán, O-Kani-
zsán, Mélykúton, Ó-Becsén; 1879 óta 
plébános Ó-Kéren (Bács-Bodrogm.) és 
1892 óta Kapuszinán; egyszersmind érseki 
hivatalos iskolalátogató. — Kunszt József 
kalocsai érsek életrajzát írta meg a M. 
Sionban (1866.); írt még a M. Koronába 
tanügyi és népnevelési czikkeket, a Sza-
badka, Szegedi Hirlap, Bácska, Újvidék 
és több vidéki lapba nevelésügyi czik-
keket és könyvismertetéseket. 

M. Sión 1888. 304. 1. — Schematismus Colo-
censis et Bácsiensis 1898. 

Lakatos Aladár (csik-szent-simoni), 
miniszteri tanácsos, m. kir. kereskedelmi 
múzeumi igazgató, L. Benedek (1842— 
1848. m. kir. testőr, 1848—49. honvéd 
alezredes) és kis-szántói Dobozy Aloizia 
fia, szül. 1850. febr. 2. Pesten; iskoláit 
a Szőnyi-féle intézetben kezdte, Váczon, 
Nagyváradon és Budán folytatta ; azután 
a pesti egyetem hallgatója volt. 1872-
ben állami szolgálatba lépett a m. kir. 
honvédelmi minisztériumban mint fogal-
mazó ; 1873-ban Tisza Lajos közmunka 
és közlekedési minisztériumába, hol 1885-
ben titkárrá, 1895-ben osztálytanácsossá, 
1899. aug. miniszteri tanácsossá s nov. 
a m. kir. kereskedelmi múzeum igaz-
gatójává neveztetett ki. — Szerkesztette 
a Központi Értesítőt 1896-tól 1899. no-
vemberig; jelenleg a Kereskedelmi Mú-
zeum, Konzuli Közlemények cz. hivata-
los lapot adja ki. 

Önéletrajzi adatok. 

Lakatos Arpád, jogi doktor, ügyvéd, 
L. Lajos ügyvéd és Keresztes Etelka fia, 
szül. 1859. okt. 14. Battonyán (Csanádm.); 
a gymnasiumot Aradon és Hódmező-
vásárhelyen végezte. 1877 őszén Buda-
pestre jött az egyetemre jogot hallgatni. 
Gyakorlatra atyja irodájába ment. Ügyvéd-
jelöltként aztán Budapesten és Kun-Szent-
Mártonban működött 1887-ig, mikor (elő-
zőleg a doktori oklevelet megszerezvén) 
ügyvédi vizsgát tett. Ekkor beutazta Olasz-
és Francziaországot, Svájczot, Ausztria 
nagy részét és Battonyán ügyvédi irodát 
nyitott, hol folytatja gyakorlatát. — Mint 
jogász írta első tárczaczikkeit a Független 
Hírlapba Mokra Pista álnév alat t ; írt 
aztán életképeket és egyéb tárczaczik-
keket a P. Naplóba s az Ország-Világba, 
majd satirikus, politikai s humorisztikus 
versei a Bolond Istókban jelentek meg. 
Mint szenvedélyes pomologus előszere-
tettel foglalkozik a kertészeti irodalom 
terén; ide vágó czikkei a Gyümölcs-
kertész cz. lapban jelennek meg. — 
1891. febr. 1. a Battonya és Környéke 



645 Lakatos 646 

cz. hetilapot alapította és június 28-ig 
szerkesztette. 

Önéletrajzi adatok. 
Lakatos György (Lajos), r. kath. 

plébános, szül. 1818-ban; a veszprémi 
egyházmegyében szentelték pappá; segéd-
lelkész volt 1853-ig; azután gamási (So-
mogym.) plébános, 1864-től Pacsán volt 
lelkész; 1866-ban nyugalomba vonult. — 
Munkája : A magyar nemzet eredeti hona. 
Különös figyelemmel a horvát és illir 
nemzet eredetiségére. Pest, 1844. (Ism. 
Nemzeti Újság 1845. 7—9. sz. Kállay 
Ferencz.) — Kéziratban: Somogyvárme-
gye esettára. 

Schematismus Weszprimiensis 1885—95. — 
Petrik B ib l iog r . 

Lakatos György, r. kath. plébános 
az egri egyházmegyében, szül. 1831. 
decz. 20. Egerben; az egyházi pályára 
lépve, iskoláinak elvégzése után tanári 
alkalmazást nyert és mint a Foglár-intézet 
igazgatója működött. Később felnémeti 
plébános és alesperes lett, mely javadal-
máról azonban idegbaja következtében 
lemondott és nyugalomba vonult; előbb 
Ungváron élt, később pedig Kőszegen 
lakott, hol 1894. szept. 22. meghalt. — 
Munkái: 1. Felix atya 1863. és 1864. 
nagyböjti értekezései. Francziából ford. 
Eger, 1863—1864. Két kötet. — 2. A 
vierwaldstätti tó Schweiczban. U. ott, 
1863. — 3. XVI. Lajos franczia király 
templei imája. Eger, . . . (az egri kath. 
legényegylet Olvasótára I. füzetében.) — 
Tevékeny részt vett a Cantu Caesar, Az 
utolsó harmincz év történetének fordí-
tásában. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Sión 1888. 535. 
1. — Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok 
az irodalmi téren. Eger, 1892. 152. lap. — 
Schematismus A g r i e n s i s 1895. 194. 1. 

Lakatos István, r. kath. plébános 
Kozmáson (Csikm.), udvarheiyi szárma-
zású székely; krónikaíró volt és a szé-
kelyek történetének megírásával foglal-
kozott ; munkái azonban kéziratban 
maradtak; így az 1690. év nevezetes-

ségeit följegyezte a kozmási egyház anya-
könyvébe. — Munkája : Sieulia delineata 
et descripta accuratius quam hactenus, 
nunc ad lucem data. A. C. 1702. cum 
tabula Hunniáé et Siculiae, Claudiopoli. 
(Eredeti kézirata 8rét 36 lap és két má-
solata megvan a m. n. múzeumban.) 

Horányi, Memoria I I . 452. 1. (nevét Laka-
tosinak irja.) — Benkö, Transsilvania. Vin-
d o b o n a e , 1778. I I . 385. 1. — Budapesti Szemle 
V. 1859. 38. 1. (Szilágyi Sándor.) 

Lakatos János, r. katk. lelkész. — 
Munkája : Szent keresztút, vagyis : gya-
korlása azon fájdalmas útnak, melyen a 
halálra ítéltetett isten ember az úr Jézus 
Krisztus vállain vivén a keresztet, a 
kálvária hegyére ment és megfeszítetett. 
Mely szent útnak gyakorlása minden 
keresztény emberre bízatott, a római 
szentséges pápáktól pedig a jeruzsálemi 
nagy búcsúkkal megajándékoztatott. A 
keresztény híveknek lelki javára újra 
kiadatott és több énekekkel és litániákkal 
bővítetett . . . Pest, 1859. (és Budapest, 
1891.) 

Petrik B i b l i o g r . — Horváth Ignácz K ö n y -
vészete 1891. 55. 1. 
Lakatos József, ev. ref. lelkész, szül. 

1796 táján Debreczenben, hol iskoláit 
járta s 1810-ben lépett a felső osztályba; 
1820 végén és 1821 elején főiskolai senior 
volt. Akkoriban a külföldi egyetemek 
látogatása tiltva lévén, Bécsnél tovább 
nem mehetett; innét hívták meg 1825-ben 
Turkevibe papnak. 1831-ben Debreczen-
ben választották meg lelkésznek, de vá-
lasztása felett per támadt és az egyház-
kerület nem akarta őt megerősíteni; ennek 
daczára Debreczennek kedves papja volt 
és jeles latin költőnek tartották. Meghalt 
1840. ápr. 12. Debreczenben. — Latin 
versei a Pallas Debrecinaban (kiadta 
Péczely József. Debreczen, 1828. Epitha-
lamium in nuptias secundas I. P.=Jose-
phus Péczely 1822.). — Munkái: 1. Car-
mina votiva, quibus inclytae legionis 
principis Hessen-Hornburg equitum Husza-
rorum antiqua vexilla, die 26. Sept. 1819. 

21* 
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novis commutata, comitati sunt ill. col-
legii helv. conf. addictorum Debreciensis 
alumni. Debrecini, 1819. (Latin költeménye, 
Szél Sámuel és Lengyel Imre magyar 
költeményeivel együtt.) — 2. Carmina 
quibus adm. rev. dni quondam Josephi 
Földvári, ecclesiae r. Debreczinensis pas-
toris . . . die 19. Mai 1830. magno bono-
rum omnium moerore, rebus humanis 
erepti memoriam pia mente prosequitur. 
U. ott. (Magyar és latin költemények.) 
— 3. Az irgalmasság, annak tárgyai és 
jutalmai. Halotti elmélkedés, melyet egy 
számos árva testvéreit és attyafiait gyer-
mekségektől fogva hiven nevelt és táp-
lált jó testvérnek, néhai nemes és nem-
zetes Tóth Ferencz úrnak, a debreczeni 
könyvnyomtató intézet volt érdemes igaz-
gatójának utolsó tisztessége megadására 
készített és a debr. ref. ekklésia kis tem-
plomában máj. 15. 1832. elmondott. U. 
ott. — 4. Öröm innepi elmélkedés, mely-
ben a magyar nemzet legnagyobb és leg-
jobb királyjának, Első Ferencznek . . . 
dicső képét, néhány vonásokban híven 
rajzolta és annak előterjesztése által fé-
nyes gyülekezetű hallgatóit e legkegyel-
mesebb fejedelemnek, . . . drága életéért 
és annak meghosszabbításáért, legméltóbb 
hálaadásra és imádkozásra buzdította . . . 
febr. 12. 1833. U. ott. — 5. Az igaz és 
annak emlékezete. Előadva egy rövid 
halotti beszédben, melyet n é h a i . . . Yincze 
Susánna asszony, néhai népszószólló . . . 
Kémeri Mikó Mihály úr özvegyének utolsó 
tisztessége megadására készített és a deb-
reczeni . . . ekklésia kis templomában máj. 
28. 1833. elmondott. U. ott, 1833. — 6. 
Az elhunyt és feltámadott fejedelem. Elő-
adva egy rövid elmélkedésben, melyet 
néh. dicső emlékezetű fejedelmünk I. 
Ferencz erkölcsi képének még egyszeri 
felmutatásával, azután pedig a népnek 
uj királyunk Y. Ferdinand uralkodásán 
való örömre s hálára lett buzdításával 
ápr. 20. 1835. tartott. U. ott. — 7. Az 
igazságot és adakozást követő előljáró 

és annak jutalma. U. ott, 1836. (Auer 
András fölött halotti tanítás.) — 8. Néhai 
debreczeni helv. lelkész Lakatos József 
emléke, néhány vegyes tartalmú egyházi 
beszédeiből Vásárhelyi Pál közlése foly-
tán közrebocsátja Révész Bálint. U. ott, 
1854—55. Két füzet. (I. Vasárnapi alkalmi 
és egyházi beszédek. II. Halotti egyházi 
beszédek. Ism. Fürdős Lajos, M. prot. 
egyh. irodalmi ismertetések és bírálatok. 
Kecskemét, 1855.). 

Szűcs István, Debreczen város történelme. 
D e b r e c z e n , 1871. I I . 916. 1. — Uj 31. Athenas 
255. 1. (Két L. I. van egy helyett véve.) — 
Petrik Bibliogr. I. 393., II . 534. 1. és Bakóczy 
János szives közlése a debreczeni főiskolai 
jegyzőkönyvből és az egyház halottas köny-
véből. 

Lakatos Károly (csikszentsimonyi és 
ernyesi), ornitologus, vadász és kutya-
idomító, szül. 1853. júl. 23. Győrött; 
iskoláit Nagy-Kanizsán és Zala-Egerszegen 
végezte ; főleg a vízi madarak és raga-
dozók életmódjának tanulmányozásával 
és ismertetésével foglalkozik; mint a 
budapesti ornitologiai középpont tagja, 
minden tavaszon és őszön madárvonulási 
megfigyeléseket tesz és az 1890. meg-
figyelései a II. nemzetközi ornitologiai 
congressus munkálatainál szerepeltek. 
Szegeden vadászkutyaidomító - intézetet 
rendezett be, melynek mestere és tulaj-
donosa. — Czikkei a Természettudományi 
Közlönyben (1878. A magyarországi örves 
ölyvekről, 1879. A magyarországi kányák-
ról, A réti sasról, 1882. A méhész ölyv-
ről) ; a Vadászlapban (1883. Mocsári 
zsiványok, A túzok, A sár-szalonkák, 
188L Nemesgémfajaink, A lotyó-snepf, 
A vadlúd, 1885. Havasi billegény, egy 
ritka vendég Szegeden, Nappali orv-
madaraink zsákmányolási módjáról, 1886. 
A horgosi vizek, Az erdei szalonka húzása 
és költéséről, Az erdei szalonka természet-
rajzi leírása, 1887. Difformis csőrű ma-
darak, Az erdei szalonkák párosodása, 
Ragadozó madaraink magyar elnevezé-
seinek kérdéséhez, A kardcsőrű gulipán 
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snepf, 1888. Madaraink téli élete, 1889. 
A szélkiáltóról, Ösvilági madarak, 1890. 
Madarász naplómból, A hazai kánya-
fajok elterjedéséről sat.), a Szemlében 
(1884. Kócsag-fajaink, A madarak sze-
relme, házasélete és fészkelése, A ma-
darak földrajzi elterjedése, A császár-
madár, A verebek játéka, A madarak 
vándorlása, A szélkiáltó, 1885. A szőr-
més ragadozók kártékonyságáról vadállo-
mányra nézve, Az ölv, adat a vadászat 
állattanához, Az erdő csendéletéből, Apró 
madaraink réme, A kiválóbb énekes 
madaraink daláról) sat . ; a Szegedi Hír-
adónak is munkatársa. — Munkái: l . 
Magyarország nappali orvmadarai. Er-
dészek, vadászok és gyűjtők számára. 
Szeged, 1882. — 2. Vadászati és mada-
rászati emlékeimből. U. ott, 1891. Három 
színnyomatú rajzzal és 13 ábrával. (Ism. 
Szegedi Hiradó 184. sz. Vasárnapi Újság 
28. sz.) — 3. Természeti és vadászképek. 
U. ott, 1897. — 4. Vadászhit. A magyar 
vadászbabonák és hiedelmek kultusa. U. 
ott, 1897. (Ism. Vasárn. Újság 7. sz.) — 
Szerkeszti a budapesti Természet cz. 
folyóiratot 1897 óta (Lendl Adolffal.). 

Daday Jenő, A magyar állattani irodalom 
ismertetése 1870—1890. Bpest, 1882.. 1891. 
Két kötet. — Kisziingscein Könyvészete. — 
III. Könyvészet 1S91-, 1897. — Pallas Nagy le-
xikona X I . 199. 1. 

Lakatos Lajos, hírlapíró és szerkesztő, 
L. József földbirtokos és Zichermann 
Francziska fia, szül. 1852-ben Abauj-
Olcsváron; tanulmányait a sárospataki ev. 
ref. collegiumban kezdte és a debreczeni-
ben folytatta, ugyanott végezte a gymna-
siumot és jogot. Az államvizsga letétele 
után Budapestre jött és itt 1882 óta főleg 
hírlapírással foglalkozott; ekkor segéd-
szerkesztője lett az akkor megindult Nem-
zeti Újságnak és az maradt, míg a lap 
meg nem szűnt; munkatársa volt a M. 
Pénzügynek és a M. Kereskedők Lapjá-
nak (pénzügyi és kereskedelmi czikkek-
kel) 1888-ig, midőn átvette a Vállalkozók 
Lapja szerkesztését, melyet mai napig 

szerkeszt és műszaki kérdésekről, ipari 
dolgokról és a vállalkozási ügyeket érdeklő 
kérdésekről ír czikkeket a lapba. 

Önéletrajzi adatok. 
Lakatos Márton bölcseleti doktor, 

kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, 
szül. 1803. jan. 15. Jászberényben ; 1820. 
nov. 11. a rendbe lépett és ujoncznö-
vendék volt Kecskeméten két évig ; 1823 
—1824. gymnasiumi tanár Veszprémben; 
1825—26. Váczon a két éves philosophiai 
tanfolyamot végezte s bölcseleti doktorrá 
avattatott. 1827-ben Nyitrán és 1828. 
Pozsonyban a hittudományi tanfolyamot 
végezte el. 1829—31-ig Pesten tanárkodott; 
1832-től a történelem és bölcselet tanára 
volt Kolozsvárt, hol 1840. márcz. 20. 
meghalt. — Munkája ; Ode rev. ac. eximio 
patri Francisco Sal. Szoltsányi e S. P. 
domus Claudiopolitanae vice-rectori, dum 
per Nicolaum Kováts de Tusnád episcopum 
Transsilvaniensem qua suppremum om-
nium scholar um cath. in Transsilvania 
directorem aureo numismate magni mo-
duli, cum ligula et ansa alt. caes. reg. 
clementine signo die 29. Januarii anno 
1835. solemniter ornaretur. (Claudiopoli.) 

Petrik Bibliogr. és Vámos Károly rendi 
titkár szives közlése a rend jegyzököny-
véből. 
Lakatos Miklós, országgyűlési kép-

viselő, született 1824. aug. 20. Ügyvédi 
vizsgát 1844-ben tett, mire Tornamegye 
részéről mint országgyűlési irnok alkal-
maztatott. 1848-ban a vörössapkás zászló-
aljnak Gömörmegye részéről megválasz-
tott toborzó főnöke volt. 1860-ig nem vál-
lalt hivatalt. 1860-ban Tornamegye főszol-
gabírója volt. Ekkor egy évig szolgált, de 
a provisoriumtói kezdve 1867-ig nem viselt 
hivatalt. 1867-től 1892-ig újra főszolga-
bíró volt. Azóta a szini (Abauj-Tornam.) 
kerületet képviseli függetlenségi program-
mal. A mult országgyűlésen mint a kép-
viselőház egyik jegyzője működött, s e 
tisztet most újra betölti. — 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 . 
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B p e s t , 1897. 282. 1. — Függetlenségi Album. 
Bpest, 1897. 11. 1. 

Lakatos Ottó, minorita-rendi áldozó-
pap, házfőnök és kormánytanácsos, szül. 
1802. okt. 4. Székesfehérvárt; iskoláit 
szülővárosában a cziszterczieknek újon-
nan nyilt gymnásiumában folytatta; az-
után Pestre jött a technikára; tanulmá-
nyait azonban bevégzetlenül hagyva, 
Pribék Yilmosné Hoyos Josepha grófnő-
höz ment nevelőnek 1824—26-ig; ekkor 
a budweisi vaspályánál nyert hivatalt 
Prágában. Később ismét Pestre jött és 
mint világi egy évig járt az egyetemre 
theologiát hallgatni. Korizmics Antal 
későbbi püspök tanácsára Miskolczon a 
minorita rendbe lépett és 1829. márcz. 
17. beesküdött; Ferencz keresztneve he-
lyett Ottó szerzetes névvel a csütörtök-
helyi (Szepesm.) kolostorban töltötte ujoncz 
évét, melynek leteltével Miskolczra küld-
ték tanárnak ; egy év múlva Nagybányára 
e lyeztetett át az Y. gymnasiumi osztály 
tanítására; a következő évben Egerbe 
küldetett a theologiai tanfolyam bevég-
zésére. 1831. aug. 14. miséspappá szen-
teltetett föl. Két évig Pancsován volt káp-
lán ; 1834-ben Szabó Román rendfőnök 
titkárnak vette maga mellé s e hivatalt 
hat évig viselte. Azután ismét nevelőnek 
ment a Drevenyák-családhoz. 1845-ben 
Aradra nevezték ki tanárnak (1847-ben 
igazgató lett), hol múzeumot alapított, 
önszárította virággyűjteményével vetvén 
meg annak alapját; majd állatgyűjtemény-
nyel és könyvtárral növelte. 1849-ben, 
az ostrom alatt, mint ügyes rajzoló, rajz-
iskolát szervezett. 1851-ben letette a rajz-
tanári vizsgálatot. 1854. szeptember 21, 
a dollárügy miatt elfogatott és Pesten 
az Uj-épületben, majd Bécsben és There-
sienstadban volt elzárva. 1857. jan. 16. 
szabadult ki fogságából és Pestre lett 
belebbezve, a tanári pályától pedig eltil-
tatott ; ekkor nevelő volt az Almay-csa-
ládnál; rövid idő múlva miskolczi tanár-
nak neveztetett ki. Két évi tanárkodás 

után Világosra a Bohus Zsigmond kama-
rás János fiához hivatott meg nevelőnek, 
hol nyolcz évig működött; innét Aradra 
tették tanárnak ; 1868-ban kolozsvári ház-
főnök lett. 1871-ben Aradra helyeztetett 
át szintén házfőnöknek és 1878-ban rendi 
tanácsosnak választották. Előkelő modora, 
mély tudománya és dús élettapasztalatai 
nagy tekintélyt biztosítottak neki. Arad 
városa 1881. júl. 13. díszpolgárrá válasz-
totta meg. Meghalt 1881. aug. 16. Aradon. 
— Czikkei a Religioban (1848. Czáfolat 
a moldvai magyar missió eltorzított köz-
lésére) és az aradi Alföldben jelentek 
meg. — Munkái: 1. Az aradi gymnasium 
keletkezete, s ugyan ebben az 1850—51. 
tanévben előadott tantárgyak rövid váz-
lata. Arad, 1851. — 2. A mit az erdő 
regél. Putlicz Gusztáv után. Leány-növel-
dék használatára. U. ott, 1867. — 3. Arad 
története. Függelék: Három év egy compro-
mittált életéből. Ugyanott, 1881. Három 
kötet. Tervrajzzal, négy térképpel és há-
rom rajzzal. (Ism. Századok 1881. 543., 
1882. 162. 1.). — Kéziratban marad t : 
üti naplóm Erdélyben 1835. (történeti 
helyrajzok), Csókavári viszhang 1836. 
(verses elbeszélések a magyar előidők-
ből), ezen két munkáját elfogatásakor a 
zsandárok elkobozták ; Gyónásom Fankó-
nak (önéletrajz 1864.). 

Szöllössy Károly, Szerzetes Rendek. Arad, 
1878. I . 186. 1. — 1881 : Pesti Napló 226. , 
227. SZ. e s t i k . , Pesti Hirlap 230., 231. SZ., Arad 
és Vidéke 185., 186. SZ. — Minorita-Rend Név-
tára. A r a d , 1883. — Petrik B i b l i o g r . — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexi-
kona XI. 200. 1. és gyászjelentés. 

Laka tos Ottó, minoritarendi áldozópap 
és hittanár, L. József és Máté Anna pol-
gári szülők fia, szül. 1865. ápr. 6. Kecs-
keméten, hol középiskoláit végezte s 1883-
ban a minorita rendbe lépett; Nyírbátor-
ban (Szabolcsmegye) volt novicius, a 
theologiát Egerben az érseki lyceumban 
hallgatta. 1888. jún. 26. áldozópappá szen-
teltetett fel. Aradon a leányiskolák hit-
oktatója volt és megszerezte a középiskolai 
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hittanári oklevelet. 1889-ben Nagybányára 
ment az állami főgymnasiumhoz hittanár-
nak ; azóta ott működik. Tanította 9 évig 
a gyorsírást is, melyből szintén van ok-
levele. 1895 óta a rendjében létező paduai 
szent Antalról nevezett őrség őre. — 
Czikkeket írt a helyi lapba és két szent 
beszédet a Jó Pásztorba (1897—98. és 
1898—99.) — Munkája: Szent beszédek. 
(Exhortatiók.) A tanév minden vasárnap-
jára. A legjelesebb német exhortátorok 
műveiből ford. Nagybánya, 1895. (Ism. 
M. Állam 245. sz.). 

Önéletrajzi adatok. 

Lakatos Péter, énekszerző, kinek 1598-
ból egy verse van a Brassai-codexben, 
melyXVIIl. századi kézirat és XVI—XVIII. 
századi énekeket tartalmaz, szám szerint 
18at; ezt Brassai Sámuel ajándékozta a 
kolozsvári unitárius főiskola könyvtárá-
nak. (Ism. Kanyaró Ferencz a Tört. Tár 
1896. évfolyamában). 

Erdélyi Pál, Énekes könyveink a XVI. és 
XVII. században. Bpest, 1899. (Különny. a 
M. Könyv-Szemléböl.) 

Lakatos Sámuel, ev. ref. collegiumi 
tanár, szül. 1843. júl. 4. Selyében (Maros-
Tordam.) földmíves székely szülőktől; 
az 1856—57. iskolai évet Makfalván a 
báró Wesselényi Miklós által alapított 
nemzeti elemi iskolában töltötte; 1858. 
szept.-től a marosvásárhelyi ev. ref. col-
legiumban tanult. A VI. gymnasiumi 
osztály végzése után 1864. július 6. az 
akkor szokásos szigorlat alapján subseri-
bált és felvétetett a dikákok sorába. 1866-
ban érettségi vizsgát tett és ugyanott két 
évig jogi tudományokat hallgatott az ak-
kor felállított jogakadémián. 1869—70-
ben theologiai tanfolyamot végzett Nagy-
Enyeden; 1871-ben ugyanott szigorlatot 
tett és szeptembertől 1873. febr. 10-ig a 
marosvásárhelyi ev. ref. collegiumnál 
működött mint osztály-tanító ; ez idő 
alatt collegiumi contra-seniori hivatalt is 
viselt és az öt gymnasiumi osztály ön-
képzőkörének vezetője volt. 1873. márcz. 

31-től 1875. május végéig az utrechti 
egyetemen hallgatott theologiai, philoso-
phiai és classika-literaturai előadásokat. 
1875-ben hazatérve, ismét a marosvásár-
helyi ev. ref. collegiumnál egy évig mint 
osztály-tanító, azután 1885 májusig mint 
segéd, azóta mint rendes tanár van alkal-
mazva. 1882. máj. 25. tanári képesítést 
szerzett a kolozsvári egyetemen. 1877 
óta vezetője a collegium ifjúsági önképző-
körének ; 1877-86-ig alelnöke, 1887-től 
1897-ig elnöke volt a maros-torda-megyei 
általános tanító-testületnek; a Kemény 
Zsigmond-társaságnak 18öl-től megszűn-
téig másod titkára volt és 1890 óta igaz-
gatója a collegiumi elemi iskolának. — 
Czikkei az Erdélyben (1874. Éva, a rab-
nő, beszély angolból Charles B. Phipps 
után, Rajnai álnévvel), az Erdélyi Prot. 
Közlönyben (1875. A katholikus egyház 
Hollandban, a Gids után, A reformatio 
tana, a Saturday Review után ford., 1887. 
Egy lényeges hiány latin nyelvtanaink-
ban), az Erdélyi Híradóban (1878. 45. A 
magyar helyesírásról, 149., 150. sz. A 
nyelv használatáról), az Erdélyi Figyelő-
ben (1880. A padláson és Harmen apó 
meséje, rajzok Cremer J. J. után holland-
ból, 1884. Martonosi Gyújtó Sándor, egy 
székely dalnok mint szabadságharezos), 
a Koszorúban (1882. Bajza mint lyrikus), 
a Maros-Vidékben (1882—1883. czikkek 
Auditor álnévvel), a M. Nyelvőrben (1884. 
Még egyszer a «Fordul elő»), a maros-
vásárhelyi collegium Értesítőjében (1886. 
A nyelvtanítás és nyelvtanulás a gymna-
siumban, ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1887.), aM. Philosóphiai Szemlében (1885. 
Az aesthetikai érzék mint ismeretünk 
egyik forrása, Opzoomer Z. W. után), a 
maros-tordamegyei ált. tanítótestület Év-
könyvében (1886. A magyar helyesírás-
ról, II. 1892. A nyelvjárások és az iro-
dalmi nyelv, III. 1896. Az állam és a 
nevelés), a Petőfi Muzeumban (1889. 
Petőfi a hollandoknál), a Marosvásárhelyi 
Füzetekben (1896. Bolyai Farkas szín-
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művei). —• Munkái: 1. Ötven év a maros-
vásárhelyi casino életéből. (1838—1883). 
Marosvásárhely, 1886. — 2. A székely-
föld és Jókai. U. ott, 1893. — Szerkesz-
tette : A maros-tordamegyei tanítótestü-
let Évkönyveit 1886-96-ig I—III. kötetét 
Marosvásárhelyt. 

,V. Könyvészet 1887. — Ko ncz József, A m a -
rosvásárhelyi evang. reform, kollégium tör-
ténete. Marosvásárhely, 1896. 487. 1. — Va-
day József, M. tanférfiak és tanítónők ezred-
éves Albuma. B.-Csaba, 1896. fénynyom. 
arczk. és önéletrajzi adatok. 

Lakatos Sándor, tánczművész. — Czik-
kei a Hölgyfutárban (1851. 10. sz. Uj 
magyar táncz, 33. sz. Felszólítás a táncz-
művészekhez), a Pesti Naplóban (1851. 
260. sz. A tánczról és zenéről. Pápa, 
decz.27. 1850.). — Munkája : Tánczkönyv, 
mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta 
Bátorfi Lajos. Nagy-Kanizsa, 1869. 

Petrik Könyvészete. 

Lakatos Sándor, hírlapíró, L. Mihály 
városi tisztviselő és Kovács Róza fia, 
szül. 1870. jan. 21. Szegeden, hol a 
gymnasium elvégzése után 1889-ben a 
budapesti egyetem bölcseleti fakultására 
iratkozott be, melyet hét félévig látoga-
tott ; néhány hónapig nevelősködött; 
azután egy ideig a Magyar Mesemondó 
cz. kormány támogatásával megindított 
irodalmi vállalat munkatársa volt és 
több füzet népies verset, nótát, elbeszé-
lést írt, eleinte Hargitay Lajos, utóbb 
saját neve alatt. 1890-ben a Kis Újság 
politikai napilaphoz került a hírrovat 
vezetőjének. 1891-ben Verhovay Gyula 
Független Újság cz. politikai napilapjához 
ment és a főváros közigazgatása ellen 
megjelent támadó czikkeivel vonta ma-
gára a figyelmet. A hírlap bukása (nov. 
8.) után Aradra szerződött az Alföld 
mérsékelt ellenzéki napilap főmunkatár-
sának ; írt újdonságot, croquist, tárczát 
és egyéb czikket. 1892. nyarán ismét 
Budapesten a M. Hírlapnál és az Egyet-
értésnél dolgozott; ez utóbbinak az év 
őszén ő volt a reeportere; ekkor folyt 
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a Hentzi- és a budai 1848—49. honvéd-
emlékszobor-ügy. 1893-ban a Hazánk 
politikai napilaphoz szerződtették mint 
hírrovatvezetőt és országgyűlési tudósí-
tót. 1894—95-ben a szegedi 5. gyalog-
ezredben szolgált mint önkéntes ; ebből 
az időből 15—20 baka-története jelent 
meg tőle különböző fővárosi lapban. Ka-
tonáskodása után ismét a Hazánknál 
működött, majd a Hircsarnok cz. kő-
nyomatú lapnál. 1898-ban az Országos 
Hirlap munkatársa lett, mint a fővárosi 
ügyek referense s itt dolgozott a lap 
megszűntéig; 1899 óta állandóan a Ma-
gyar Nemzetnél működik. — Költemé-
nyeket írt a Képes Családi Lapokba 
(1888); czikkei a fővárosi lapokban, így 
a Független Újságban (1896. 52. sz. Kará-
csony a kaszárnyában), a Rudolf Emlék-
Albumban (1897. Baka történet) sat. — 
Munkái: 1. Vásárhelyi Nóták. Bpest, év 
n. (Nóták, Históriák 80.) — 2. Csöngőiéi 
Nóták. U. ott, év n. (Nóták, Históriák 
83.) — 3. Aradi nóták. Budapest, év n. 
(Nóták, Históriák 132.) — 4. Nóták a 
«Lassan csöpög» csárdából. U.- ott, év 
n. (Nóták, Históriák 133.) — Szerkeszti a 
Népjog cz. politikai hetilapot 1899. ápr. 
16. óta. 

Rudolf Emlék~Album. Bpes t , 1897. a r c z k . 
és önéletrajzi adatok. 

Lakatos Vincze, csórna-prémontréi 
rendi kanonok és főgymnasiumi tanár, 
szül. 1868. márcz. 1. Szepezden (Zalam.); 
a gymnasium hat osztályát Veszprémben, 
a VII. és VlII-at Egerben végezte. A buda-
pesti egyetemen két évig bölcselet-hall-
gató volt. 1891-ben a prémontréi rendbe 
lépett és a theologiát a cziszterczitarend 
budapesti intézetében hallgatta. 1894 óta 
a keszthelyi főgymnasium tanára. 1896-
ban tanári oklevelet nyert a magyar s 
latin nyelvből és irodalomból. — Czikkei 
a M. Gazdasszonyok Lapjában (1887. 
Vezérczikk a magyar nyelvről), a M. 
Nyelvőrben (1888. Szepezd nyelvjárásá-
ról, 1892. Pártarét, 1899. Az ujsághirde-
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tések); írt az Egri Népújságba népies ver-
seket Örsi József név alatt és a győri 
Őrangyalba vallásos költeményeket; a 
Vasmegyei Lapokban (1891. A szent Ber-
nát-féle hymnus eredete és fordítása); a 
Csorna-Kapuvár és Vidékébe több ere-
deti és olaszból ford, tárczát ír t ; a Keszt-
helyi hírlapban (1895. A Balaton és Vi-
déke a magyar költészetben, A pipa a 
magyar költészetben), a Balatonvidéké-
ben (1897. Visszatekintés a keszthelyi 
Georgicon történetére, 1898. Petőfiről, 
Egy keszthelyi író, Nagy Ignáez, emlé-
kezete, A da Negri: Portami via ! költem. 
ford, olaszból, 1899. Himfy, A czigány-
gyerek, olaszból, Czuczor Gergely tanári 
életéből, Tompa és a természet); a Kath. 
Szemlében (1899. három könyvismertetés); 
a Természetben (Természeti vonatkozások 
a mythologiában.) — Álnevei: Vérkuti, 
Tihanyi, Barna. 

A csornai premontrei rendi kanonokok Név-
tára 3892. Csorna. 

Lakits Ferencz (nemes-szakácsi) böl-
cseleti doktor, számtanácsos és tanár, 
szül. 1850. febr. 19. Pécsett (Baranyam.); 
gymnasiumi tanulmányait szülővárosá-
ban (hol A fanerogam növények virág-
szervei cz. értekezése, mely pályadíjat 
nyert, az ottani önképzőkör Évkönyvében 
1871-ben jelent meg) és Budapesten, az 
egyetemet is ugyanitt végezte. 1880-ban 
tanári vizsgálata letétele után állami 
ösztöndíjjal Göttingában, Berlinben és 
Bonnban töltött két évet csillagászati 
tanulmányokkal, melyeket 1882—86-ban 
a kir. József-műegyetemen mint ageodesia 
assistense értékesített. Ugyanez idő alatt 
az ág. hitv. ev. budapesti főgymnasium-
ban mint helyettes tanár is működött. 
1885. decz. végén az akkor életbe lép-
tetett m. kir. postatakarékpénztárhoz 
számvizsgálóvá, majd számtanácsossá 
neveztetett ki. 1890-ben a magyar orvosok 
és természetvizsgálók nagyváradi vándor-
gyűlésén egy Néhány középkori nap-
fogyatkozás összefüggésben a millennium-

mal cz. (Munkálatok 1891.) egyszersmind 
állami csillagvizsgáló felállítását indít-
ványozó előadása kapcsán e vándor-
gyűlések egyik központi titkárává válasz-
tatott meg és ezóta úgy ezek előkészítésé-
ben, mint munkálataik szerkesztésében 
tevékeny részt vesz. 1895 végén a ke-
reskedelmi minisztérium külkereskedelmi 
és vámügyi osztályába osztatott be, hol 
jelenleg is működik; ezenkívül az órás-
ipari szakiskolában tanárkodik. Az Astro-
nomische Gesellschaftnak, melynek 1888 
óta tagja, XXVII. budapesti közgyűlésé-
nek rendezésében (1898) élénk részt vett. 
— Czikkei a miskolczi Közgazdaságban 
(1881. Az időjóslásról és egy új időjelző 
eszközről), a Bécsi Magyar Újságban 
(1882. A berlini magyar könyvtárról, 
két közlés, A berlini magyar egyletről), 
a Természettud. Közlönyben (1883. Az 
ó-gyallai csillagvizsgáló új refraktora, Az 
elektromos vasutakról, Gyakorlati út-
mutatás csillagászati megfigyelésekre, Az 
üstökösök physikai és chemiai alkatához, 
Fénytünemény a nyugati égen, 1887. A 
változó csillagok jelenségeinek magya-
rázatáról, 1889. A természettudományi 
vállalkozások a külföldön, 1890. A kritikus 
napok, A magyarok honfoglalásának ideje 
és a csillagászat, 1891. A csillagászat 
külföldön és hazánkban, A hold mozgá-
sáról, 1895. Pótfüzet. Az üstökösök fé-
nyessége, 1896. A kritikus napok, 1897. 
Pótfüzet. A levegő árapálya, A Mars 
bolygóról, 1898. Külföldi csillagászok Bu-
dapesten) sat. a M. Salonban (1891. A 
hulló csillagok), a Századokban (1891. A 
millennium kérdéséhez, az Ung. Revue-
ben is), a kir. m. természettudományi társ. 
Emlékkönyvében (1892. A csillagászat a 
történetírásban), a M. orvosok és ter-
mészetvizsgálók Munkálataiban (1894., 
1896., 1897. Titkári jelentés, 1894. A 
szerves élet lehetősége a földön kívül), 
a Math, és Phys. Lapokban (1898. A 
gravitatió okáról, A Leidenfrost-féle tü-
neményről, A föld közepes sűrűsége); 



660 
Lakits—Lakner 

662 

a Pallas nagy Lexikonában az astro-
nomiai és chronologiai czikkeket írta. 
Astronomiai észleletei (Göttinga, Bonn, 
Ó-Gyalla, Budapest) az Astronomische 
Nachrichtenben (1881—82) jelentek meg. 
— Munkái: 1. A kör mikrometer, kiváló 
tekintettel a sugártörés befolyására a 
vele való észlelésnél. Kolozsvár, 1881. 
(Bölcseletdoktori értekezés.) — 2. Az 
6-gyallai csillagvizsgáló földrajzi széles-
sége. Bpest, 1882. (Értekezések a mathem. 
tudom, köréből IX. 2.) — 3. A József-
műegyetem observatoriumának földrajzi 
szélessége. U. ott, 1886. (Mathem. és 
term. Értesítő IV. füzet.) — 4. Emlékirat 
egy állami csillagvizsgáló intézet felállítása 
ügyében. A kormányhoz benyújtja a m. 
orvosok és természetvizsgálók vándor-
gyűlésének központi választmánya. U. 
ott, 1891. — 5. Die Landnahme Pan-
noniens und die Sonnenfinsterniss vom 
8. August 1891. Berlin. (Különnyomat a 
Mathem. naturw. Berichte aus Ungarn. 
VIII. kötetéből.) — Álneve és jegye: 
Stella. D. L. F. (a Bécsi Magyar Újság-
ban, a Közgazdaságban és a Természet-
tudom. Közlönyben.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XI. 200. 1. (Kövesligethy Radó.) 

Lakits György Zsigmond (nemes-
szakácsi), udvari tanácsos, egyetemi jog-
tanár, szül. 1739. nov. 25. Polaniczban 
(Padler, Vasm.); Batthyány Zsigmond 
gróf jóvoltából a gymnasiumot Kőszegen 
végezte s felsőbb tanulmányait Gráczban 
és Bécsben fejezte be. A királynő hatá-
rozott kívánságára az egyházjog tanul-
mányozására adta magát, azon biztos 
kilátással, hogy hazájában ő fogja e tu-
dományt előadni. Alig végezte tanul-
mányait, máris a Theresianumban, 1769-
ben pedig Innsbruckban jogtanár lett. 
1770-ben a nagyszombati egyetemen az 
egyházi jog tanárává neveztetett ki. O 
volt 1773-ban az egyetem első világi 
rectora, egyszersmind az egyetemi könyv-
tár felügyelője (200 frt jutatomdíjjal) s 

ezzel együtt áthelyeztetett Budára. Mint-
hogy azonban köszvényes volt, 1780-ban 
már nyugalmazni kellett. O volt egye-
temünkön az egyházi jog első világi 
tanára, a ki nyugalmaztatása után is a 
kar seniora maradt és annak üléseiben 
részt vett; később (1784) a helytartó-
tanács tanulmányi bizottságának ülnöke; 
1789-től az egyetemi nyomda igazgatója 
s könyvbiráló ; 1797-ben, miután József 
főherczegnek, mint helytartónak tanítója 
volt a magyar közjogból és történelemből, 
a kir. helytartótanács tanácsosa, udvari 
tanácsos és a Lipótrend lovagja lett; 
munkásságát mind a magyar közjog, 
mind az egyházi jog művelésére kiter-
jeszté. Ez utóbbiak terén azon iskolának 
volt előharczosa hazánkban, mely az 
egyházi jogban a híres német-alföldi ca-
nonista Van Espen iratai folytán az ural-
kodó elvektől sok tekintetben eltérő irányt 
követett. Egyházjogi munkái által messze 
hazánk határain túl is híressé lett, a 
minek bizonyságául szolgál az is, hogy 
egyik munkája még e század első év-
tizedében újabb kiadásban jelent meg 
Spanyolországban. Érdemei elismeréseül 
1794. máj. 26. Nemes-Szakácsiban bir-
tokrészre nyert királyi adományt, egy-
szersmind czímeres nemes levelet. Be-
tegeskedve 1814 nyarán Pozsonyba köl-
tözött. Könyvtárát az ottani akadémiának 
ajándékozta. Meghalt 1814. január 8. 
ugyanott. — Munkái: 1. Juris publici 
ecclesiastici pars generalis, de ecclesia 
Christiana, potestatisque sacrae cum civili 
nexu. Viennae, 1774. (és Velencze 1781., 
1790.) — 2. Pracognita juris ecclesiastici 
universi. Viennae, 1775. (és Velencze, 
1781., 1790.) — 3. Institutio elementorum 
juris naturalis. Budae, 1778. — 4. Insti-
tutions juris ecclesiastici. U. ott, 1779 
—1781. Három kötet. (Kézirata megvan 
a budapesti egyetemi könyvtárban 1774 
—1784. 4rét.) — 5. Praelectiones cano-
nicae de legitima episcoporum instituen-
dorum, ac destituendorum ratione attem-
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peratae legibus, atque usibus regnorum 
Germaniae et Hungáriáé. Viennae, 1783. 
— 6. Vita comitis Suwarow Rymniskoy 
imp. russ. et caes. regii supremi campi-
mareschalli. Cum imagine ad vivum 
expressa. Budae, 1799. — 7. De haeredi-
tario succedendi jure ducum primum, 
deinde regum Hungáriáé inde ab origine 
monarchiae usque ad nostra tempóra. 
Liber singularis Viennae, 1809. — 8. 
Kritische Recension des libri singularis, 
de haereditario succedendi jure ducum 
primum, deinde regum Hung.. . . Viennae, 
1809. Aus der Allgemeinen Literatur 
Zeitung vom J. 1810. wörtlich abgedruckt, 
mit Gegenbemerkungen. U. ott, 1811. — 
9. De potestate et.juribus status in bona 
ecclesiae, et clericorum. U. ott, 1811. 
(Névtelenül.) — Kéziratban maradt több 
munkája, így a magyar közjogról írt 
latin terjedelmes munkája, mely köz-
kézen forgott. (Megvan a m. n. múzeum-
ban 4rét 928 lap.) — Nevét Lakicsnak 
is írta. 

Horányi, M e m o r i a I I . 452. 1. — Wallaszky. 
Conspectus . . . Posonii et Lipsiae, 1785. 
223. 1 . — Oesterreichische Biedermanns-Chronik 
1785. 129. 1. — m. Kurir 1814. I . H o n n y i Le-
v e l e k 9. sz. — Alig. Literatur-Zeitung. Ha l l e 
u. Leipzig, 1814. I. 769. 1. — Fejér, História 
Academiae. Budae, 1835. 93., 116. 1. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai VII. 13. 1. — 
Pauler Tivadar. E g y e t e m ü n k r e c t o r a i és c a n -
cellárjai. Pest, 1856. 17. 1. és A budapesti 
m. kir. tudományegyetem története. Buda-
pest, 1880. — Kazinczy Ferencz művei. Bpest, 
1879. III. 98. 1. (Nemzeti Könyvtár III.) és 
Levelezése I., I I . — Petrik Bibliogr. — II-
lésy és Pettkó, A királyi könyvek. Bpest, 
1895. 124. 1. 

Laki t s Vendel, elemi leányiskolái igaz-
gató, szül. 1841. szept. 6. Vindornyafokon 
(Zalam.), hol atyja urasági gazda volt ; 
szülei 1847-ben Keszthelyre, a család 
származási helyére költözködtek ; iskoláit 
tehát 1848 tavaszán ott kezdette meg; 
a gymnasium alsó négy osztályát szintén 
Keszthelyen a premontrei tanárok ve-
zetése alatt végezte; innét Székesfejér-
várra ment az V. osztályba, hol az 

ellenszenves bánásmód elvette tanulási 
kedvét; azonban mások ösztönzésére 
1862. szept. 20. a győri mester-képző 
intézetbe ment és magántanítással tar-
totta fönn magát. A képző kétévi tan-
folyamát elvégezvén, magyar tannyelvű 
elemi főiskolákra szóló tanképesítő ok-
levelet nyert. 1864. augusztustól nevelő 
volt Győrött Petz Adolf ügyvédnél; ezalatt 
megtanulta a zenét és jártasságot szerzett 
a német és franczia nyelvekben is. 1865. 
márcz. 1. Pestre jött, hol a Mátyás-tér 
10. sz. magán iskolában alkalmazták ki-
segítő tanítónak 20 frt havi fizetéssel. 
1866. febr. 18. Abonyba ment tanítónak. 
1868 elején Pestváros tanítóinak fizetése 
szerveztetett és ő visszatért a fővárosba, 
hol szept. 22. helyettes altanító lett a 
ferenczvárosi elemi főiskola leányosztá-
lyában, 1871. okt. 1-től a kötő-utczai elemi 
főiskolában osztálytanító volt. Az igazgató-
tanítói vizsgát is letévén, 1877. aug. 30. 
a józsefvárosi Bezerédj-utczai iskolához 
ideiglenes igazgatónak nevezték ki, 1878. 
aug. 8. a fővárosi tanács megerősítvén 
igazgató-tanítói minőségében, az ó-budai 
leányiskolához helyezte át. Részt vett a 
népnevelők budapesti egyletének meg-
alakításában s alelnöke volt a paedagogiai 
szakosztályának. Jelenleg a VI. ker. 
érsek-utczai elemi leányiskola igazgatója. 
Különös buzgalmat fejtett ki a tanítói 
állás anyagi s erkölcsi emelése érdekében. 
Tagja a főváros összes népnevelési egye-
sületeinek. Az egyetemes tanítógyűlések-
nek is állandóan tagja s 1890-ben egyik 
elnöke volt. Az 1878-ban tartott 3. 
egyetemes gyűlés végrehajtó bizottságának 
az elnökségét 12 évig viselte. 1890 óta 
a magyarországi tanítók országos bizott-
ságának elnöke. 1872-ben Pauler a nép-
nevelők egyesületének ajánlatára kitün-
tetési díjban részesítette. 1873. a bécsi 
világkiállítás tanulmányozására küldték 
ki; a kereskedelmi miniszter az 1896. 
nemzeti kiállítás rendezőbizottságának is 
tagjává nevezte ki. Működéseért több 
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tanítóegyesület tiszteletbeli tagjává tette 
s a tanítóság 1893-ban arany tollal tisz-
telte meg. — Czikkei a Néptanítók Lap-
jában (1868. Tudósítása az abonyi tanítói 
kar által rendezett tavaszi mulatságról, 
1870. Az osztály- vagy váltakozórendszer 
alkalmaztassék-e népiskoláinkban ?, 1873. 
Világtárlati csarnok, 1885. Beszéde az 
árvaházi egyesület küldöttségének élén, 
1888. Göndöcs Lajos, 1890. A IV. egye-
temes tanítógyűlés tételei és a szak-
osztályok, Felhívás Magyarország nép-
tanítóihoz, 1892. Hamis vádaskodás) sät., 
a M. Paedagogiai Szemlében (1881. Az 
Eötvös-alap és a néptanítók, Bálint Mihály 
életrajzával), a Népnevelők Lapjának 
belmunkatársa volt és több tanügyi czikket 
írt a Hon, Ellenőr, Pesti Napló és Nemzeti 
Hirlap cz. napilapokba többnyire álnév 
alatt. — Munkái: 1. Földrajz. Győr, 
1864. — 2. ABC és olvasókönyv. Bpest, 
1876. (többekkel együtt 10,000 példány-
ban nyomatott és 1889. u. ott. Ism. 
Bökényi Dániel, A magyar ábc- és olvasó-
könyvek történeti fejlődése. M.-Sziget, 
1891.) — 3. Földrajz a népiskolák III. 
és IV. osztályai számára. A miniszteri 
tanterv utasítása szerint s a nagyobb 
városok viszonyaira való tekintettel. 
Bpest, 1877. (Neiger Sándorral együtt. 
Ism. Néptanítók Lapja 354. 1. 2. kiadás 
1878., 9. k. 1885., 12. k. 1886.) — 4. 
Földrajz a fővárosi elemi népiskolák 
III—VI. osztályai számára. Bpest, 1878. 
Négy kötet. (Neiger Sándor társaságában, 
III. 4. teljesen átdolg. kiadás 1880., 15. 
jav. k. 1889., 17. k. 1893., IV. 4. k. 
1880. 15. jav. k. 1889., V. 4. jav. k. 
1886. V. és VI. oszt. sz. átdolgozta Kiss 
Áron 6. k. 1889. Bpest.) — 5. A fővárosi 
tanítónők férjhez menetelének kérdése. 
U. ott, 1881. (Cserfoki Aladár álnévvel.) 
— 6. Képes magyar olvasókönyv az elemi 
népiskolák II—VI. osztályai számára, 
ü . ott, 1887-90. Négy kötet. (Lutten-
berger Ágost és Péterffy Sándorral együtt. 
II—IV. 2. kiadás 1890., V—VI. 4. jav. 

k. 1895.) — 7. Huszonöt esztendő a nép-
nevelők budapesti egyesülete történeté-
ből 1868 189H. U. ott, 1893. — Társ-
szerkesztője volt a Népnevelők Lapjának 
1872—73-ban és szerkesztője 1876—80-ig; 
Péterffy Sándorral együtt szerkesztette a 
Deák-Emlék és Királyi ünnepek emléke 
cz. könyvecskéket és a budapesti tanító-
egyesület Évkönyvét. — Álnevei: Várfoki 
Elemér, Gyenes Antal és Rezi Sándor 
(a Népnevelők Lapjában). 

Paedagogiai Szemle 1881. f é n y n y o m . a r c z k . 
( S o m l y a y József . ) — Paedagogiai Encyclopae-
dia. Szerk. Verédy Károly. Bpest, 1886. 572. 
1. — M. Könyvészet 1886—87., 1889., 1890., 
1893—94. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Pallas Nagy Lexikona X I . 200. 1. 

Lakner Endre, szombathelyi egyház-
megyei lelkész és szentszéki jegyző, szül. 
1842. okt. 12. Szombathelyt (Vasm.), hol 
a gymnasiumot végezte és a theologiát 
hallgatta; 1865. ápr. 23. pappá szentel-
tetett és püspöki szertartóvá neveztetett 
k i ; élete végén a szombathelyi püspöki 
és házassági törvényszék jegyzője volt. 
Előszeretettel foglalkozott a régészettel. 
Meghalt 1872. márcz. 5. Szombathelyt. 
— Czikke az Archaeologiai Értesítőben 
(1872. Iránypontok a vasmegyei régészeti 
egylet első működése elé.) — Munkája : 
Szent Márton toursi püspök valódi szü-
letéshelyének földerítése. Szomhathely, 
1865. 

Archaeologiai Értesítő 1872. 145. 1. ( R ó m e r . ) 
— M. Sión 1893. 853. 1. — Vasmegyei Lapok 
1872. 19. , 20. SZ. 

Lakner György. L. Laekner. 
Lakner István, r. kath. plébános, szül. 

1821. aug. 16. Szent-Iványban (Sopronm.), 
a gymnasiumot Győrött, 1840-től a theo-
logiát Nagyszombatban végezte; 1845. 
jún. 30. fölszenteltetett; hitszónok és kar-
káplán volt Nagyszombatban, 1847-től 
Esztergomban, 1849. Hédervárott és Lé-
ván ; 1854-ben plébános lett Vámos-
mikolán (Hontm.), hol 1886. decz. 21. 
meghalt. Majer szerint irodalmi működése 
folyóirati czikkek, értekezések és hirlapi 
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levelek. — Munkája (ha nem csalódom): 
Szózat a serdülő magyar ifjúsághoz mos-
tani vész-teljes napokban. Magyar-Óvár, 
1848. (Költemény.) 

Majer István, B i b l i o g r a p h i a . E s z t e r g o m , 
1873. 15. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zeitiger Ala-
jos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 
1893. 283. 1. 
Lakner János András. L. Locliner. 
Lakner József, gazdasági akadémiai 

igazgató-tanár, szül. 1840. febr. 15. Győr-
szigeten; rendes tanár volt 1869-től a 
debreczeni gazdasági intézetnél, igaz-
gató 1874—75-ben Kolozs-Monostoron, 
ugyanaz Kassán 1875-től; áthelyeztetett 
mint rendes tanár 1883-ban Magyar-
óvárra, hol 1889. jún. 11. meghalt. — 
Czikkei a Kertészgazdában(1865. Arepce), 
a Gazdasági Lapokban (1867. Eszmetöre-
dékek a gazdasági százalékos rendszer 
tárgyában, 1869. Néhány szó a gazda-
tiszti procentuatio tárgyában, Csak las-
san !), a Gazdászati Közlönyben (1869. 
A víz jelentősége a mezőgazdasági ter-
melésre nézve), a Földmívelési Erdekeink-
ben (1874. Czélszerű könyvvezetést a 
mezőgazdasági üzlet számára). — Kiadta 
a kolozs-monostori gazdasági tanintézet 
Értesítőjét Kolozsvárt 1875-ben. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Bálás Árpád, M a -
gyarország mezőgazdasági szakoktatási in-
tézményei 1896. Magyar-Övár, 1897. 227. 1. 
és gyászjelentés. 

Lakner Károly és Kristóf. L. Lackner. 
Lakner Mór, népiskolai igazgató, szül. 

1837-ben Malatinában (Arvam.); tanul-
mányait elvégezve, az egri izraelita nép-
iskolánál alkalmaztatott 1855-ben, majd 
Nyitrára hivatott meg; innét azonban 
1872-ben ismét Egerben alkalmazták, hol 
jelenleg is mint igazgató működik. — 
Számos tanügyi czikket írt. — Munkája: 
A népiskola reformja. I. rész. Eger, 1893. 

M. Könyvészet 1893. — Vaday József, M . 
Tanférfiak. B.-Csaba, 1896. fénynyomatú 
arczk. 
Lakner Sándor, fővárosi hivatalnok, 

szül. 1822-ben Pesten; tanult ugyanitt, 
1837-ben a költészeti osztályban; előbb 

a papi pályára lépett és 1842—43-ban 
III. éves theologus volt Veszprémben; 
később Pest városánál vállalt iktatói 
hivatalt és mint ilyen halt meg 1847-ben. 
— Lyrai s epikai költeményeket és beszé-
lyeket írt a következő hírlapokba és 
folyóiratokba: Regélő (1838., 1840. Két 
elbeszélés és költ.), Honművész (1839— 
1841. költ.), Athenaeum (1840—43. költ. és 
négy beszély), Regélő Pesti Divatlap (1842., 
1844. beszély és költ.), Kliegl-Könyv (I.. 
II. 1842. költ.), Nemzeti Almanach (IL 
1842. költem.), M. Életképek (1843. elb.)r 

Emlény (1843. költ.), Életképek (1843— 
1846. tizenöt beszély, rajz és költ.), P. 
Divatlap (1844—47. öt beszély és fő-
városi életkép), Honderű (1846—47. öt 
beszély és költ)., Őrangyal (1846—48. 
elb. és költ.) — Munkái: 1. Örvendés, 
melyet tiszt, s tudós Jallosics András 
úrnak, a kegyes oskolák rendén lévő 
áldozó papnak s a pesti főgymnasiumban 
a 6. osztály tanítójának neve ünnepére 
tanulótársai nevében hála-tiszteletül szen-
t e l . . . Szent-András hava 30. 1837. Pest. 
(Költ.) — 2. Emlénybimbók. U. ott, 1840. 
(Költ. Ism. Honművész 75. sz.) — 3. 
Fly g are-Cárién Emilia, A sziget rózsája. 
Svéd regény, ford. U. ott, 1814. Két 
kötet. (Külföldi Regénytár XIX—XXI.) 
— 4. Palzownö, Tyrnau Tamás. Német 
regény, ford. Ugyanott, 1845. (Uj Külf.. 
Regénytár V—VIII.) — A Kisfaludy-Tár-
saság pályázatán A monda elmélete cz. 
értekezése 1848. febr. 9. jutalomban ré-
szesült. 

Honderű 1847. II. 12. SZ. (Severus.) — Fe-
renczy és Danielik, Magyar írók I. 292. 1. — 
Munkálatok. Bpest. 1883. XLIII. 185., 188., 
198. 1. — Kertbeny, Album hundert ungari-
scher Dichter. Dresden und Leipzig, 1854. 
(Ilka ez. költ. ford.) — Petrik Bibliogr. 

Lakos Béla, bölcseleti doktor, ev. ref. 
főgymnasiumi tanár, L. Imre földbirtokos 
és mocsolyai Veress Róza nemes szülők 
fia, szül. 1875. aug. 29. Kecskeméten;, 
középiskoláinak Kecskeméten és Vuko-
váron elvégzése után 1893-ban a buda-
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pesti egyetemen iratkozott be, hol 1897. 
jún. bölcseleti doktorrá avatták ; egy évig 
a kecskeméti ev. ref. főgymnasiumban, 
majd a sepsi-szent-györgyi Mikó-kolle-
giumban tanárkodott; jelenleg Hódmező-
vásárhelyen főgymnasiumi tanár. — Mun-
kája : Aradmegye népesedési mozgalmai. 
Kecskemét, 1897. — Kéziratban: Hontér 
János a szászok reformátora és A XVI, 
század reformátiója mint eszmemozgalom 
Erdélyben. 

Századok 1897. 767. 1. és önéletrajzi adatok. 

Lakos János, báró, cs. kir. tábornok, 
a m. tudom, akadémia tiszteleti tagja, 
szül. 1776. ápr. Ajkán (Veszprémm.), hol 
atyja L. Ádám ág. ev. lelkész volt; ta-
nult Sopronban, hol az akkor alakult 
magyar társaságnak főjegyzője volt 1792 
—1793-ban; Pozsonyban folytatta iskoláit. 
1793-ban mint hadapród az 53. sz. Jel-
lachich gyalogezredbe lépett; csakhamar 
tisztté s 1809-ben a főtábornoki karhoz 
kapitánynyá neveztetett ki. Hadi tudo-
mánya s vitézsége jutalmául 1811. szept. 
13. nemességet kapott s báró, 1814. őr-
nagy, 1820. alezredes, 1836. vezérőrnagy 
és dandárparancsnok, végre eszéki vár-
parancsnok lett. 1819-ben Ausztria és 
Tirol térképi felvételével és a hadtörténet 
megírásával bízatott meg. A Mária Terézia 
lovagkeresztjét nyerte s a della reunione 
sz. György katonai rendének vitéze lett. 
Kis Jánosnak és Kazinczy Ferencznek ba-
rátja volt; a hadi zajban sem szűnt meg 
Olasz- és Francziaországban tartózkodása 
alatt a magyar irodalmat mívelni. A m. 
tudom, akadémia 1832. márcz. 10. tisz-
teleti taggá választotta. Meghalt 1843. 
jún. 28. Eszéken. — Czikke a Tudomány 
Tárban (1836. X. Emlékezet b. Tott Fe-
renczre); hadtudományi dolgozatai német 
folyóiratokban jelentek meg. — Mun-
kái : 1. Tiszt, tudós Raits Péter ur neve 
napján 1792. Rák 28. igy gondolkodott 
. . . s véle e versek nyomtattatói Bene-
dikt András, Kis János, Ajkay Pál, Schnel-
ler Lajos, Ihászy Imre, Ritter Theophilus. 

Sopron. — 2. Vándor szünórái. Pest, 
1839. Két kötet. (I. Emlékezet Itáliára. 
Valóság és költemény. II. Nápolyi leve-
lek). — Kéziratban: Hunyady László, 
szomorújáték 5 felv. (előadatott 1794. 
okt 13. és nov. 10., 1807. decz. 30. és 
1808. febr. 15. Pesten, 1812. decz. 12. 
és 1813. febr. 27. Kolozsvárt); Székfalvy 
Ágnes, érzékeny játék 5 felv., Kotzebue 
után magyarítva. Levele báró Frimont 
Jánoshoz Nápoly 1823. (a magyar, n. mú-
zeumban). 

A M, Tudós Társaság Évkönyvei. P e s t , 1846. 
VII. 1842—1844. 157. 1. — Kis János Emléke-
z é s e i I . 52 . , 196. 1. — Ujabbkori Ismeretek 
Tára V. 180. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexikon 
X I V . 10. 1. — Kovács Sándor, A s o p r o n i e v . 
lyceumi magyar társaság története 1790— 
1890. S o p r o n , 1890. 34., 101. 1. — Petrik 
Bib l iogr . — Kazinczy Ferencz Leve l ezése I I— 
VII. k. — Illéssy-Pettkó, A királyi könyvek. 
Bpest, 1895. 124. L 

Lakos Lajos, városi adópénztári ellenőr, 
L. Lajos városi tanácsos és Bánffy Eulalia 
fia, szül. 1851-ben Szentesen (Csongrádm.), 
hol a gymnasium hat osztályának bevég-
zése után a 68. sz. cs. k. gyalogezredbe 
lépett mint önkéntes; a bécsi cadet-isko-
lába küldték, hol a tiszti tanfolyamot 
hallgatta s 1871-ben hadapród, 1872-ben 
a 7. sz. cs. kir. huszárezredben hadnagy 
lett. 1875-ben Törökországba ment; előbb 
a galaczi cs. k. consulatusnál volt al-
kalmazva ; 1876-ban Kis-Ázsiában félévig 
egy expeditióval tanulmányutat tett. Az 
orosz-török háború kitörésekor a szer-
vezendő magyar légióban mint százados 
a legió-parancsnok hadsegéde lett; a légiót 
azonban nem lehetett felállítani, azért a 
lengyel légióba lépett és Abdul-Hamid 
szultán őrnagynak nevezte ki. Részt vett 
a dunai hadjáratban és több fővárosi 
lapnak harcztéri tudósítója volt. 1878-
ban visszatért hazájába s 1879-ben postai 
szolgálatba lépett, 1888-ig Piskin posta-
mester volt. 1889-ben a nagyváradi kir. 
ügyészséghez irodavezető tisztnek nevez-
tetett ki; innét 1891-ben a városhoz ment 
számtisztnek és 1893-ban adópénztári 
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ellenőrnek választották meg. — Munkái: 
1. Biharmegye helységnévtára. Nagyvárad, 
1891. — 2. A nagyváradi kir. Ítélőtábla. 
Hivatalos adatok alapján szerkesztve. U. 
ott, 1891. — 3. Visszaemlékezés Török-
országra. (1875. 1876. 1877.) U. ott, 1895. 
(Ism. Budapesti Hirlap 102. sz. Búmén 
nyelvre is lefordíttatott és Romániában 
ezen munkájáért «a magyar irodalom 
fehér hollója» jelzővel tisztelték meg). A 
Szigligeti irodalmi társaság rendes tagja. 

1W. Könyvészet 1891., 1895. — Budapesti Hir-
lap 1895. 102. sz. és önéletrajzi adatok. 

Lakos Péter. — Munkája: Emin. ac 
Rev. dno Joanni Baptistae Scitovszky de 
Nagy-Kér, metrop. ecclesiae Strigoniensis 
archiepiscopo . . . basilicam neoerectam in 
honorem assumptionis dei parae die 31. 
Augusti solennissime consecranti 1856. 
Strigonii. 

Petrik Bib l iogr . 

Laky Dániel, ev. ref. gymnásiumi ta-
nár, szül. 1846-ban Felső-Iregen (Tolna-
megye), hol atyja L. Sándor tanító volt; 
a gymnasium első osztályát atyja vezetése 
alatt, a II—IV. 1857 őszétől Gyönkön 
végezte, az Y-től Pápán a Tarczy, Bocsor 
és Kerkápolyi iskolájában és a theologiai 
tanfolyamot a pesti ev. ref. akadémián 
végezte. Az első kápláni vizsga letétele 
után 1869-ben Ságvárra (Somogym.) ren-
deltetett segédlelkésznek, honnét 1870 
elején pesti segédlelkész lett s e minő-
ségben működött mint gymnásiumi segéd-
tanár is. 1871 óta rendes tanár a buda-
pesti ev. ref. fogymnasiumbaji. — Czik-
kei a Néptanítók Lapjában (1874. Miért 
nem egyforma a melegség a földfelület 
minden pontján, 1877. könyvism.), a 
Földrajzi Közleményekben (1876. Ausztrá-
liáról, 1879. Krímről); írt még a Magy. 
Tanügybe, P. Naplóba, Havi Szemlébe 
és Prot. Papba. — Munkái: 1. Európa 
földrajza, tekintettel az osztrák-magyar 
monarchiára, középiskolai használatra. 
Bpest, 1874. Két rész. (2. jav. kiadás. 
1877. 6. k. 1895. U. ott.). — 2. Ázsia és 

Afrika földrajza és a mathematikai föld-
rajz elemei. A középiskolák 3. osztálya 
számára. U. ott, 1876. — 3. Ausztrália, 
Polinézia s Amerika földrajza. A közép-
iskolák 4. osztálya számára. U. ott, 1876. 
— 4. Népiskolai földrajz. A miniszteri 
tanterv s az ezzel egyező egyházkerületi 
legújabb tanterv szerint. U. ott, 1879. 
(Ism. Néptanítók Lapja 442. lap). — 5. 
Vallástörténet. A gymnasium Y. osztálya 
számára. Kiadja a dunamelléki reform, 
egyházkerület- U. ott, 1879. (Ism. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1880.). — 6. Földrajz 
a gymnasium számára. U. ott, 1882—84. 
Három kötet, a szöveg közé nyomott áb-
rákkal. (I. A magyar királyság és a föld-
közi tenger környéke 1882., 2. kiadás 
1885., 3. jav. k. 1887., 4. k. 1888. Ism. 
Orsz. középt. tanáregylet Közlönye 1881 
—1882. Egyetértés 1881. 306. sz., Hon 
238. sz., Prot. Egyh. és Isk. Lap 38. sz., 
5. jav. k. 1890. II. Európa és Hátsó-Ázsia 
1882. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap, 2. 
jav. kiadás 1886. III. Afrika, Ausztrália, 
Polynesia és Amerika 1884.) — 7. Föld-
rajz a népiskolák számára. U. ott, 1880. 
(Kis tükör. Népiskolai kézikönyvek Tára, 
2. jav. k. 1883., 3. jav. k. 1885., 4. jav. 
k. 1886., 5. jav. k. 1888., 6. jav. k. 1891., 
7. jav. k. 1894., 8. k. 1895. U. ott). — 8. 
Képes magyar Olvasókönyv az elemi 
népiskolák II., III. és IV. osztálya szá-
mára. Ugyanolt, 1887. Három rész. (Ko-
máromy Lajossal és Péterffy Sándorral 
együtt). — 9. Természettani és csilla-
gászati földrajz. Középiskolák számára. 
(Valamint tanítóképző intézetek haszná-
latára). U. ott, 1891. Kilencz tábla rajzzal. 

Uj ill. Athenás 254. 1. — Petrik K ö n y v é -
szete. — ill. Könyvészet 1886—88., 1890—91., 
1893., 1895. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Pallas Nagy Lexikona X I . 208. 1. ( K i s s Á r o n . ) 

Laky Dávid. — Munkája: Bús alagya, 
melyet néha i . . . Prusinszky József úrnak 
a t. n. Šoprony vármegye egyik érdemes 
táblabirájának és néhány aug. conf. lévő 
gyülekezetek inspectorának emlékezetére 
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a sopronyi magyar tanuló ifjúságnak 
nevében készített. Sopron, 1805. 

Petrik Bib l iogr . 

Laky (Ev. János) Demeter, a csorna-
premontrei kanonok-rend perjele, L. Imre 
iparos és Petes Erzsébet fia, szül. 1818. 
decz. 25. Keszthelyen (Zalam.); a gym-
nasium hat osztályát szülővárosában, a 
bölcseletet Győrött végezte s 1838. szept. 
20. a premontrei rendbe lépett; a Csornán 
töltött próbaév után a theologiai négy 
évi tanfolyamra Győrbe küldték. Már 
mint a győri theologiai lýceum hallgatója 
Milton Elveszett paradicsomának ötös 
jambusokban való lefordításával (mely 
mindeddig kéziratban van) kivívta Czuczor 
Gergely elismerését. 1843. júl. 23. pappá 
szentelték és Szombathelyre nevezték ki 
a gymnasium I. osztályának tanárává; 
1844—45-ben ugyanott a szónoklattant 
adta elő; mire Türjere vonult és a köl-
tészettan előadására készült. 1847—49-
ben Keszthelyen volt a köllészet és 
szónoklat lelkes tanára, 1848-ban mint 
főhadnagy a határőrizetre mozgósított 
nemzetőri csapatban a horvátok ellen a 
Muramellett fegyveres szolgálatot végzett; 
de Jellachich betörése után visszavonult 
magányába s folytatta előadásait. 1849. 
szept. 7. a császári csapatok parancsnoka 
elfogatta; előbb Bécsbe, onnét Pozsonyba, 
Győrbe s Pestre az Újépületbe vitték; 
okt, 15. nyolcz évi vasban töltendő vár-
fogságra ítélték ; ebből 21/2 évet Olmücz-
ben, 17g évet Jozefstadtban töltött. Ez 
idő alatt az angol, franczia, olasz és 
spanyol nyelvekben képezte ki magát és 
pár társával Gibbon, The history of the 
decline and fall of the roman empire 
cz. munkájának fordításával foglalkozott. 
1854. okt. 14. kegyelem útján kiszabadult 
fogságából. Hazatérése után sokáig rendőri 
felügyelet alatt állott és a tanítástól is 
el volt tiltva ; azért a csornai székházban 
vonult meg, hol eleinte mint házgondnok, 
1858-tól mint préposti titkár, a rendi 
növendékek tanára és két évtized óta 

mind rendjének kormányzó perjele mű-
ködik. 1887-ben a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét nyerte. 1893. júl. 23. 
áldozópapságának félszázados évforduló-
ját ünnepelte. Rendi teendői mellett 
mindig foglalkozott a tudományokkal és 
irodalommal; többi között az ő és Simon 
Vincze prépost intézkedésének eredménye 
volt, hogy a szerzet Névtárát magyarul 
adja ki, mi hazánkban a kath. egyházi 
rendeknél nagy ritkaság.— Költeményeket, 
sonetteket írt az Athenaeumba (1839) és 
a M. Sajtóba (1856. 217. sz.); a pápai 
Ifjúsági Plutarchba (I. 2. f. 1859.0'Connel, 
Dániel, II. 1., Szent Norbert); a rend 
Névtárába (1860. A csornai prémontrei 
prépostság történelme, 1871—75. a hor-
pácsi türjei s jánoshidai prépostságok 
történelme); a Győri Közlönybe (1861. 
49. sz. Alkalmi beszéd, melyet a csornai 
csatában 1849. jún. 13. elesett honvédek 
emlékének leleplezésekor 1861. jún. 13 
a csornai sírkertben mondott); a Sop-
ronba (1871. 6. sz. Fertő tava): a M. 
Nyelvőrbe (1873. A tudományos magyar 
nyelvtan érdekében); a Kath. Szemlébe 
(1888. A szépirodalom és szépművészetek), 
a M. Sionba (1889, könyvism.); a győri 
Borromaeus cz. folyóiratba (1894. Alkalmi 
beszéd a csornai tűzoltó szövetkezés 
zászlószentelési ünnepélyén; ezen folyó-
iratban több egyházi beszéde is jelent 
meg); a Rudolf Emlék-Albumba (1897. 
Bepillantás a jövendőbe); az Egyetemes 
Encycopaediának is munkatársa volt. — 
Munkái: 1. Pásztordal Balassa Gábor 
szombathelyi püspök beiktatásakor 1844. 
márcz. 28. Szombathely. (A Balatonvidék 
1897. 26. sz újra lenyomtatva.) — 2. AkÖl-
tészetnek rövid elméleti s gyakorlati rend-
szere és történeti vázlata. Szombathely,. 
1847. — 2. Irályrendszer, vagyis szer-
kesztés módja a gyakorlati életben elő-
forduló irásműnemeknek. Pest, 1854. — 
4. Szonettek a fényes ünnepélyre, midőn 
Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János herczeg-
primás és bíbornok . . . az esztergomi fő-

21. iv sajtó alá adatott 1900. jan. 31. 
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egyházat aug. 31. 1856. fölszentelé. A 
csornai premontreiektől. Szombathely. 
— 5. Kardal nagys. és ft. Gyöngyösy 
Pál csornai prépost úrnak jan. 1. 1857. 
tartott aranymise ünnepélyére a prémon-
tréi kanonok-rendtől. U. ott. — 6. Iro-
dalomtörténet. Pest, 1868. (A Lonkay-féle 
Olvasókönyv I. kötetét rendezte sajtó alá 
és hozzá irta ez Irodalomtörténetet a 
Szent-István-társulat megbizásából.) — 7. 
Irály- és költészettan. Gymnasiumi hasz-
nálatra. U. ott, 1862. (7. kiadás 1873., 
9. k. 1875. U. ott, tíz kiadásban mintegy 
husz évig volt használatban.) — 8. Öröm-
dal Simon Vincze csornai prémontréi 
kanonok rendi prépost beiktatására. 
Szombathely, 1861. — 9. Ékesszólástan 
a gymnasium használatára. Pest, 1864. 
— 10. Lueanus Marcus Annaeus Pliar-
saliája, vagyis a polgárháború 10 könyv-
ben, ford. U. ott, 1867. — 11. A női 
erény és méltóság irányelvei. Győr, 1889. 

Danielik, M , í r ó k I I . 172. 1. — Vasárnapi 
IJjság 1864. 34. SZ. a r c z k . — Szöllössy Károly, 
Szerzetes Rendek I. 23. 1. — Munkálatok. 
Bpest, 1883. XLVI. 215., 233. 1. — Petrik 
Könyvészete és Bibliogr. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Ambrus József, P a p h o n v é -
dek-Albuma. Nagy-Kikinda, 1892. 240—259. 
1. — A csornai prémontréi rendi kanonokok 
Névtára. C s o r n a , 1892. — Csorna-Kapuvár és 
Vidéke 1893. Szépirodalom cz. melléklete 
a r c z k . — Rudolf Emlék-Album. Bpes t , 1897. 
230. 1. arczk. és névaláírása. 

Laky Gábor (alistáli), városi tanácsos, 
szül. 1765. okt. 18. Nemes-Ócsán (Komá-
romm.), 1827-ben megyei tiszteletbeli al-
ügyész volt, azután Komárom város taná-
csosa (1829 — 1847), országgyűlési követ 
és Komárommegye táblabírája. Meghalt 
1848. június 9-én Komáromban. — Kéz-
irati munkája : Libellus Synopticus an-
tiqua privilegia, jura et libertates libe-
rae ac regiae civitatis Komárom con-
tinens. Ad archívum tavernicale depositus 
18H0. (Magyarázó bevezetéssel. ívrét 63 
lap. Gyűjteményemben.) 

Ponori Theivretvk 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. 103. 1. — Nagy Iván. 
Magyarország családai VII. 15. 1. 

I d . S z i n n y e i J . , Maeyar írók VII. 

Laky Imre (alistáli), m. kir. rendőr-
felügyelő, L. Imre törvénybiró és Aranyi 
Krisztina fia, szül. 1865. decz. 5. Deb-
reczenben ; a budapesti főreáliskolában 
tanult 1884-ig; azután az egyetem böl-
cseleti facultására iratkozott be. 1886-
ban Debreczenbe ment és a Debreczeni 
Ellenőrnek belmunkatársa lett; vezette a 
lapnak színházi, szépirodalmi, társadalmi 
s közgazdasági rovatát két évig ; azután 
katonának állott be és 12 évig szolgált 
mint tiszt a cs. és kir. 39. sz. gyalog-
ezredben. 1898 őszén kinevezték m. kir. 
állami rendőrségi felügyelővé Budapestre 
s ekkor a hadsereg tartalékába lépett. — 
Tárczaczikkei s egyéb hírlapi közlései a 
Debreczeni Ellenőrben (itt jelent meg ka-
tonáskodása alatt 1894—95. az occupált 
tartományokból írt Boszniából és Boszniai 
tárczalevelek czímű czikksorozata Alexis 
álnév alatt), a Debreczeni Hírlapban, 
Debreczen-Nagy váradi Értesítőben, a Deb-
reczenben, Magyar Nők Lapjában és az 
Aurorában jelentek meg részben Alexis 
és L. I. jegy alatt. — Munkái: 1. A vi-
lág zajából. Rajzok, elbeszélések. Debre-
czen, 1887. (Vértesi Arnold előszavával). 
— 2. Vítőr-, kard- és párbajvívás. Murz 
F. után ford. U. ott, 1890. (Magyar, német 
és franczia szöveggel.) — Kéziratban: 
Papageno, vagy a mai cselédek, bohózat 
Kneisel után ford, a magyar viszonyok-
hoz alkalmazva (1889-ben került először 
színre Debreczenben és azóta több vidéki 
színpadon is előadták); Véres napok, ma-
gyar tört. szomorújáték (1889. febr. 2. 
került színre szintén Debreczenben.) 

M. Könyvészet 1887. és önéletrajzi adatok. 

Laky István, ág ev. lelkész, született 
1748. márcz. 24. Lakon (Vasm.); tanult 
Vadosfán, Neczpálon, Eperjesen, Nemes-
kért és Sopronban; innét Lovász-Pato-
nára (Veszprémm.) ment segéd-tanítónak, 
félév múlva pedig Vadosfára (Sopronm.) 
rendesnek. 1883. okt. 8. Hodosra (Vasm.) 
rendeltetett első prédikátornak, 1786 vé-
gével Vesére (Somogyin.). 1803-ban pedig 

22 
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Antalfára ment lelkésznek. — Munkája: 
Öt eszes szüzeknek boldogságok, melyet 
a t. Kutsera Judith leány-asszony halotti 
eltakaríttatásának alkalmatosságával pré-
dikáczió után a vadosfai ág. ev. gyüle-
kezetben 7. jan. 1781. előadott. Győr. 

Hrabowszky György, A d u n á n t ú l i e v . a u g . 
conf. superintendentia prédikátorai. Vesz-
prém, 1803. 31. 1. 
Laki Thuz János. L. Thuz. 
Laky János, theologiai doktor, római 

katholikus plébános és alesperes, szü-
letett 1798 körül; a gymnasiumot el-
végezvén, az esztergomi főegyházmegye 
növendékpapjai közé lépett; a theolo-
giát a bécsi Pázmány-intézetben 1820-
ban végezte. 1821-ben az esztergomi 
papok intézetében alkalmazták; innét 
nevelőnek ment Blaskovich József fiaihoz 
Pestre. 1823. theologiai doktor lett és 
Misérdre küldték segédlelkésznek, 1826. 
Yág-Szerdahelyre. 1827-ben tanulmányi 
felügyelő lett a Pázmány-intézetben ; 1832. 
a nagy-szombati érseki lyceumba helyez-
tetett át, hol a történelem tanára s tanul-
mányi felügyelő volt; 1833-tól pedig a 
természettan, természetrajz és mezei gaz-
dászat tanára. 1840. júl. 27. plébános és 
kerületi alesperes lett Vadkerten, hol 
1848. ápr. 7. szélütés következtében meg-
halt 50 éves korában. — Czikkei a Száza-
dunkban (1838. 25—28. sz. Utazási váz-
latok I. Bécstől Linczig, II. Lincztől Isch-
len keresztül Salzburgig, III. Salzburg és 
Gastein, IV. Salzburgból Münchenbe, V. 
Münchenből Berchtesgadenbe, VI. Berch-
tesgadenből Linczbe, VII. Mellékuton 
Linczből Bécsbe); a Természetben (1838. 
13., 14. sz. A földrengésekről.) 

Némethy, Ludovicus, Series Parochorum. 
Strigonii, 1894. 733. 1. 
Laky Károly, róm. kath. plébános a 

szombathelyi egyházmegyében, hol több 
évig tanár volt, majd szombathelyi plé-
bános lett és cz. kanonok, hol 1854. ápr. 
5. élete 79., papságának 55. évében meg-
halt ; végrendeletében pár ezer forintot 
hagyott jótékony czélra. — Munkája: 

Sermo quem die natali august, impera-
toris et regis apost. Francisci primi ad 
juventutem philosophicam Sabariensem 
hab uit. Sabariae, 1821. 

Religio 1854. I . 45. sz. (Végrendele te . ) — 
Családi Lapok 1854. I . 1. SZ. ( N e y F . ) — 
Petrik B i b l i o g r . 

Laky Márton, római katholikus plé-
bános a győri egyházmegyében, szüle-
tett 1819. nov. 2.; a gymnasiumot Magyar-
Ovárt végezte ; 1841-ben I. éves theologus 
volt Győrött; 1845. júl. 20. miséspappá 
szentelték fel és plébános volt Illmiczen 
(Mosonmegyében), hol a 80-as években 
halt el. — Munkája: Ode rev. ac clar. 
patri Josepho Wengritzky ad diem nominis 
in tesseram grati animi a poeseos alum-
nis oblata anno 1839. M.-Ovarini. 

Schematismus Jaurinensis 1871—1878. — 
Petrik B ib l iog r . 

Laky Mátyás, bölcseleti doktor, fő-
reáliskolai igazgató, szül. 1844. febr. 21. 
Léván (Barsm.); 1858. szept. 22. Váczon 
a piarista rendbe lépett és 1865. jún. 29. 
felszenteltetett. 1868-ban Leták családi 
nevét Lakyra változtatta. A bpesti egye-
tem tanárainak útmutatása mellett magán-
úton képezte magát a földrajzi s törté-
nelmi tanulmányokban, melyekből 1877. 
máj. bölcseleti doktor lett. Helyettes tanár 
volt: 1862—64. Privigyén, 1864—1866. 
Kolozsvárt, 1865—66. Nyitrán, 1866—67. 
Rózsahegyen, 1867—68. Veszprémben, 
1868—72. Nagy-Kanizsán; 1872. máj. 4. 
tanári vizsgát tett; 1872—74. Nagy-Károly-
ban nagygymnasiumi igazgatóul alkalmaz-
ták ; 1874-ben kilépett a rendből. 1874 
—1876. a vallás és közoktatási ma-
gyar kir. minisztériumnak megerősítése 
alapján a jászberényi kerületi kath. fő-
gymnasium igazgatója volt. 1876. szept. 
18. a székesfej érvári községi főreáliskola, 
1880. júl. 22. óta a temesvári állami főreális-
kola igazgatója. — Czikke a nagy-kanizsai 
r. kath. gymnasium Értesítőjében (1871. 
Néhány vonás anyagi és szellemi mű-
velődésünk köréből Zsigmond király korá-
ban 1387—1437.). — Munkája: Művelő-
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désünk tényezői Zsigmond alatt. Művelt-
ségtörténeti vázlat. A bölcsészet-tudori 
fok elnyeréseért a budapesti magy. kir. 
tud.-egyetem bölcsészeti karához benyúj-
totta. Bpest, 1876. — Szerkeszti a fő-
Teáliskola Értesítőit 1873 óta. 

h'tszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

La Langue János, orvosdoktor, megyei 
orvos, szül. 1743-ban Luxemburgban; 
Bécsben hallgatta az orvostudományokat 
és ott nyert orvosdoktori oklevelet; külö-
nösen megnyerte Yan Swieten kegyét, 
ki az ügyes orvost Mária Terézia figyel-
mébe ajánlotta, s ez őt kegyeiről biztosí-
totta. Varasdmegye orvosának kinevez-
tetvén, a horvát nyelvet tökéletesen el-
sajátította s ezen nyelven írt népszerű 
munkáival a külföld figyelmét is magára 
vonta. Meghalt 1799-ben Varasdon. — 
Munkái: 1. Dissertatio inaug. anatomica 
neuralgiam sistens. Königsberg, 1770. — 
2. Medicinaruralis ... 1776. — 3. Vračtva 
•ladanjska za botreboéu nužev i siroma-
kov horvatskoga orsaga. Zágráb, 1776. 
I. rész. (Népszerű orvosi könyv a falunépe 
és betegek számára.) — 4. Brevis insti-
tutio de re obstetritia, illiti kratek navuk 
od meztrie pupkorezne. U. ott, 1777. 
{Rövid oktatás a szülészethez.) — 5. 
Tractatus de aquis medicatis regnorum 
Croatiae et Slavoniae . . . U. ott, 1779. 
(Ugyanez horvátul. U. ott, 1779.) — 6. 
Načim jabuke zemelske saditi. U. ott, 
1779. (Útmutatás a burgonyatenyésztésre.) 
— 7. De aquis Hungáriáé medicatis. 
Nagy-Károly,1783. (Magyarul: A magyar-
országi orvosvizekről és a betegségek és a 
betegségekben azokkal való élésnek sza-
bott módjairól a szegényeknek kedvekért. 
U. ott, 1783.). 

Šáfafik, Paul Jos., G e s c h i c h t e d e r s i i d s l a -
vischen Literatur. Prag, 1864. 288., 343., 
346. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lamm Frigyes, orvosdoktor, késmárki 
{Szepesm.) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. pathol. de dispositione 
in morbos. Budae, 1840. 

Petrik B i b l i o g r . 

Lám Jakab, igazgató-mérnök, szüle-
tett 1791-ben Szepes-Bélán; előbb ung-
vári kincstári uradalmi mérnök, később 
kassai kerületi mérnök, végre mint ál-
lami építészeti főmérnök működött. Meg-
halt 1855-ben Ungvárt. — Munkája: Né-
hány szó a Tiszaszabályozás érdekében. 
Ungvár, 1846. (Németül is. U. ott, 1846. 
Mutatványt közölt munkájából a Felvidék 
1863. 23. sz.). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lám Sándor, gyógyszertár-tulajdonos 
Ungvárt 1870 óta, előbbinek fia, szüle-
tett 1839-ben Ungvárt. — Czikkei az 
Ország-Világban (1865. Munkács, Ungvár), 
a Magyarország és a Nagyvilágban (1865. 
Vörösmartyvölgy Ugocsamegyében.) 

L á m G y u l a , u n o k a ö c s c s é n e k s z i v e s k ö z -
l é s e . 

Lam Sebestyén. L. Ambrosius. 
Lám Vilmos, ügyvéd, L. Jakab, igaz-

gató-mérnök fia, szül. 1825-ben; ügy-
védi oklevelet nyert 1847-ben. Az 1848 
—1849. szabadságharczban mint honvéd 
szolgált; a temesvári csata után mint 
honvédszázadost elfogták és a császári 
hadseregbe sorozták, honnét kiszabadul-
ván, a nagyváradi törvényszéknél mint 
titkár, 1861-től mint magánügyvéd, végre 
mint kir. törvényszéki biró szolgált; most 
mint nyugalmazott él Ungvárt. — A Je-
lenkorba és társlapjába a Társalkodóba 
írt czikkeket (1845—48.); a Pesti Divat-
lapban (1847. II. Vázlatos útleírása Uug-
megye éjszaki részének), a Budapesti 
Divatlapban (1848. Egy napom a harcz-
mezőn), az Életképekben (1848. II. A 
bucsupohár.) 

L á m G y u l a , u n o k a ö c s c s é n e k s z i v e s k ö z -
l é s e . 

Lamás József, r. kath. plébános és 
esperes, szül. 1753. márcz. 8. Brassóban, 
hol atyja kőmivespallér volt. A gramma-
tikai osztályokat szülővárosában, a hu-
maniorákat és bölcseletet a kolozsvári 
convictusban, a theologiát Nagyszombat-
ban és Budán végezte; 1774. okt. 29. 
növendékpapnak az erdélyi püspökme-

22* 



679 Lambach—Lamberg 6 8 0 

gyébe vétetett fel; pappá szenteltetvén, 
segédlelkész volt Brassóban, később plé-
bános Tekén (Teckendorf); innét Nagy-
Ághra ment lelkésznek és alesperesnek; 
majd gyulafehérvári plébános ésfőesperes, 
1805. jan. 20. brassói plébános és 1831. 
jan. 17. apát, máj . 11. czímzetes kano-
nok lett. 1825-ben 3500 frtos alapítványt 
tett két nemes ifjú eltartására a kolozs-
v á r i convictusban. Meghalt 1835. okt. 
30. Brassóban. — Kézirati munkái : Ana-
graphae sacrae Barciae cum eidem pos-
terius canonice unitis archi-diaconatibus 
incl. sedium siculicalium Sepsi et Miklós-
vár ab anno partus virginei 1351. usque 
1815. Cum Indice notabiliorum persona-
rum et rerum, 4rét 409 lap ; História 
Antichristi seu narratio literalis novis-
simorum mundi ex Apocalypsi, 8r. 101 §. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 321. 1. 
(Nevét Lamáschnak írja.) 

Lambach Elek, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, L. József és Aller 
Anna fia, született 1758. ápr. 28. Kecs-
keméten és 1774-ben lépett a szerzetbe. 
Felsőbb tanulmányainak végeztével tanár 
volt 1776—78. Nagy-Károlyban; 1779— 
1780. ugyanott bölcselethallgató, 1781— 
1782. gymnasiumi tanár, 1783—85. theo-
logiai hallgató Nyitrán, Budán és Eger-
ben, 1786—88. tanár Tatában, 1789—90. 
Pesten, 1791—92. Veszprémben, 1794— 
1797. Selmeczbányán; 1798-tól nevelő 
a báró Mitrovszky - családnál Bécsben, 
1814-től a Bethlen gróf házánál. 1801-
től a bécsi Theresianumban tanította 
a magyar nyelvet és irodalmat. Meghalt 
1815. jan. 23-án Bécsben. — Munkái: 1. 
Ode ad adm. reverend. patrem pro-
vincialem ordinis minorum sancti Fran-
cisci conventualium provinciáé Hungá-
riáé sanctae Elisabeth, & Transilvaniae 
partiumque adnexarum Adalbertum Szo-
bek. Oblata dum e visitatione conventuum 
Szegedino Agriam adpulisset. Mense Fe-
bruario, 1785. M.-Karolini. — 2. Ode ad 
navim Bucentaurum comitis Theodori de 

Battyán. Pestini, 1790. — 3. A magyar 
királyok és királynék koronáztatásoknak 
inneplése, melynek szokott szertartásait 
német nyelven leirta és közre bocsátotta 
Barits Adalbert. Magyarra fordította . . . 
U. ott, 1790. — 4. Ode ad exc. comitem 
Franciscum de Zichy dum in provincia 
Veszprimiensi supremi comitis munus 
solemniter capesseretdie7.mensis Augusti 
1792. oblata. Veszprimii. — 5. Versek, 
mellyekkel a nemes Hont vármegyét gyű-
lése alkalmatosságával megtisztelte . . 
1795. — 6. Bevezető beszéd a Terezanumi 
nagyobb rendbéli magyar ifjúsághoz, me-
lyet az első magyar nyelvben való tanítás 
alkalmatosságával tartott. Bécs, 1801. — 
7. Ode ad ill. dnum Francisum Bedekovich 
de Komor, equitem auratum, dum status, 
et conferentiarum consiliarii dignitate 
ornaretur mense Januario, anno 1807. 
U. ott, 1807. (Appendix ad Ephemerides 
Politico Statisticas No. 14.). — 8. Lantos 
ének, melyet mélt. Bedekovich Ferencz 
úr ő nagyságának, status és konferen-
cziák tanácsosa méltóságára lett fel emel-
tetésekor tiszteletül ajánlott boldog asszony 
hava 11. napján 1807. U. ott. — 9. A 
papi rendnek tiszteletet érdemlő tulajdon-
ságai, melyekről, 1810. e sz t . , . . . a midőn 
t. i. tiszt. Toméján Sándor . . . áldozó 
papságának fél századját Tata városának 
öreg templomában, jeles öröm misével 
ünnepelné, bővebben szóllott . . . U. ott. 
— Nevét Lampachnak is írták. 

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum 
Budae, 1809. II. 269. — Danielik, M. írók II. 
173. 1. — Kecskeméti Lapok 1872. i i . SZ. — 
Petrik B i b l i o g r . I . 192., I I . 536. 1. — Éble 
Gábor, Egy magyar nyomda a XVIII. szá-
zadban. Bpest, 1891. 91. 1. és a rend jegyzö-
könyvéből (Rulla.) 

Lamberg Ferencz Fülöp gróf, osztrák 
altábornagy, L. Fülöp-József gróf (ki 
1791-ben a 73. törv. cz. nyert hazánkban 
honfiusítást) császári kir. kamarás és b. 
Lusinszky Borbála fia, szül. 1791. nov. 
30. Moorott (Veszprémm.); 1810. nov. 1. 
a 3. ulánus-ezredbe lépett mint hadnagy, 
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1813. jún. 15. főhadnagy, 1814. jan. 16. 
második, 1821. jún. 1. első százados, 1823. 
okt. 1. őrnagy, 1827. márcz. 11. alezre-
des, 1829. május 29. ezredes lett a 2. 
ulánus ezredben; 1834. máj. vezérőr-
nagygyá és 1842. febr. 7. altábornagygyá 
léptették elő. Részt vett a Napoleon elleni 
hadjáratokban; 1810. Olaszországban és 
1814—18-ig Francziaországban tartózko-
dott a hadsereggel. 1844-ben őt, mint a 
ki a hadügy magyarosításán buzgón mű-
ködött, a m. tudom akadémiának tiszte-
leti tagnak ajánlották. 1845-ben a 4. 
huszár-ezred másodtulajdonosának nevez-
tetett ki. Mint magyar indigena jelen volt 
az 1847. pozsonyi országgyűlésen. 1848. 
szept. 5. cs. biztossá, Magyarország katonai 
parancsnokává s ideiglenes nádorrá ne-
veztetett ki s Pestre küldetett a békét 
helyreállítani; midőn e czélból szept, 28. 
Budáról Pestre akart átjönni, a hajóhídon 
egy lázongó népt ömeg megtámadta s kocsi-
jából kihúzva meggyilkolta. — A 40-es 
években buzgó munkatársa volt a pozsonyi 
Hírnöknek. — Munkái: 1. Még egy terra 
incognita. Ismeretek és tudni valók az 
ausztriai birodalom nem magyar tarto-
mányairól. Pozsony, 1841. (Az Orosz 
József, Terra incognita. Notizen über 
Ungarn. Leipzig, 1835. cz. munka öt füzete 
kapcsán jelent meg. Ism. Athenaeum 
1843. I. 1. sz. A munka nyelvét és elő-
adását Csató Pál nézte át.) — 2. Ungarns 
politische Zukunft. Pressburg, 1842. — 3. 
Ungarns politische Stellung in Europa, 
von Einwanderung der Magyaren bis auf 
die Gegenwart. Leipzig, 1842. (Ism. Athe-
naeum 1843. I. 1. sz.) — Arczképe : kő-
nyomat Kriehubertől, Bécsben Neuman-
nál ívrét. 

1848 : Közlöny 111., 132. sz. , Pesti Hirlap 
173—175., 181., 194. SZ. (Levelei), Márczius 
Tizenötödike 169. sz. — Nagy Iván, M a g y a r -
ország Családai VII. 16. lap. — Wurzbach, 
Biogr.-Lexikon. Wien, 1865. XIV. 39. 1. — 
Alig. Deutsche Biographie X V I I . 537. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Hadtörténeti Közlemények 
1895. 139. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I . 213. 
1. (Dézsi.) 

Lammer Ignácz, okleveles gyógysze-
rész, L. Ignácz timármester és Ferber 
Anna fia, unokabátyám volt, szül. 1817-
ben Rév-Komáromban ; Pesten 1838-ban 
nyert oklevelet és midőn Komáromban 
gyógyszertárt akart nyitni, 1839. jan. 22. 
tüdőgyuladásban meghalt. — Munkája: 
Gyógyszeres értekezés az olmany ibolat-
ról (jodoretum plumbi) és az eczetsavas 
ezüstagról (acetes argentici). Pest, 1838. 
(Neve a czím lapon hibásan van Lamer-
nak nyomtatva.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lamos József (lipóczi), m. kir. pénz-
ügyi főbiztos, L. István mészárosmester 
és Feöldy Janka fia, született 1858. ja-
nuár 28-án Adonyban (Fehérmegyében) 
szegény sorsú nemes szülőktől; az elemi 
iskolák végeztével, szülei akarata ellenére, 
a kereskedői pályára adták, hol azonban 
maradása nem volt s haza szökött; egy 
magán-tanító oktatta az elemi tudomá-
nyokra ; 15 éves korában segédjegyző 
lett és a ráczkevei casino megválasztotta 
jegyzőjének. Végre Budapestre ment és 
pénzügyőrré lett; mint rendkívüli hall-
gató az egyetemre iratkozott be, melynek 
két évig hallgatója volt. Szolgálatának 9. 
évében biztossá lett; 1885—92-ig mint 
pénzügyőri biztos Fiúméban volt és je-
lenleg főbiztos Nagy-Tapolcsányban (Nyit-
ram.) — Tárczákat és czikkeket írt a 
szak- és vidéki lapokba. — Munkái: 1. 
Elbeszélések a pénzügyőrök köréből. Töb-
bek közreműködésével írta. Fiume, 1888. 
— 2. Pénzügyőrség a külföldön. (Ausz-
triában, Német-, Olasz-, Orosz-, Franczia-
országban és Svájczban.) U. ott, 1889. 
(Németül. U. ott, 1889.) — 3. Az állami 
italmérési jövedékre és a nyílt helyeken 
fizetendő szeszitalmérési adóra, bor- és 
söritaladóra és a czukor- és húsfogyasz-
tási adóra vonatkozó törvények és sza-
bályok rendszeres összeállítása. Törvény-
hatósági közegek, községi elöljárók, pénz-
ügyőrök. adóbérlők és magánfelek szá-
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mára. Versecz, 1894. (Ism. Magy. Közigaz-
gatás 31. sz.). 

Hí. Könyvészet 1894. és önéletrajzi adatok. 

Lamos Mátyás, iskola-mester volt Par-
dicson a XVIII. században. — Kézirati 
munkái a m. n. múzeumban: Cantus 
funebralis in honorem sp. dni Melchioris 
Szirmay, 4rét 14 lap ; Parentatio in obi-
tum Sig. Kovásznay (tót szöveg); Paren-
tatio in exequiis Clarae Cathar. Horváth-
Stanchich (tót szöveg); Spect. dnoAndreae 
Szirmay, 4rét 24 lap (tót költemény.) 

Lampa Antal, bölcseleti doktor és 
egyetemi segéd, szül. 1868. január 17. 
Budapesten; a gymnasiumot Bécsben 
végezte s az egyetemen ugyanott a böl-
cselet hallgatója volt 1887—92-ig, mikor 
bölcseletdoktori oklevelet nyert és 1891 
óta assistens a physikai tanszéknél. — 
Czikkeket írt a Sitzungsberichtebe (1890. 
Zur Theorie der athmosphärischen Elek-
tricität, 1891. Ueber die Absorption des 
Lichtes in trüben Medien sat.) 

Eisenberg, Das geistige Wien. Wien. 1893. 
II . 291. 1. 

Lampach Elek. L. Lambach. 
LampelIgnácz, bölcseleti doktor, Jézus-

társasági áldozópap és tanár, szül. 1714. 
júl. 18. Pozsonyban, hol 1731. a rendbe 
lépett; miután a négy fogadalmi évet el-
töltötte s a bölcseletből doktorrá avatták, 
a mennyiségtanban annyira kitüntette 
magát, hogy Bécsbe rendelték; itt taní-
tott az akadémián és az observatorium-
nál is működött; betegeskedése miatt 
azonban a tanítással is felhagyott és 
1748. nov. 3. meghalt Bécsben. — Mun-
kái : 1. Sermo panegyricus S. Catharinae 
martýri philosophorum patronae dictus. 
Viennae (theologus korában adta ki.-) — 
2. Divi Ladislai Ungariae regis, pane-
gyricus coram antiquissima ac celeber-
rima universitate Viennensi, dum in 
metropolitana d. Stephani proto-martyris 
basilica inclyta natio ungarica ejusdem 
divi tutelaris sui annuum memoriam 
reco le re t . . . U. ott, 1748. — Kéziratban 

egy latin elegiájavan, 4r. 4 lap a m. n . 
múzeumban. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 203. 1. — Petrik B i b -
liogr. — De Backtr-Sommervogel, Biogr.-Bib-
liogr. IV. 1440. h. (Nevét Lamplnek ir ja . ; 

Lampérth Géza, országos levéltári 
tiszt, szül. 1873. okt. 23. Mencshelyen 
(Veszprémm.); gymnasiumi tanulmányait 
(az I. osztályt Felső-Lövőn) a pápai ev. 
reformátusoknál végezte ; a jogot a buda-
pesti egyetemen hallgatta. A pápai ev. 
ref. főiskola önképző körében élénk tevé-
kenységet fejtett ki ; négy évig, míg tagja 
volt, állandóan ő nyerte el a költői pálya-
díjakat. A bonyhádi Perczel családnál 
egy évig nevelősködött; azután a fővá-
rosba jött. 1898-ban az országos levél-
tárhoz nevezték ki fogalmazó gyakornok-
nak, decz. tisztnek. — Első verse még 
IV. oszt. diák korában jelent meg Tihanyi 
álnév alatt a Vasárnapi Újságban (1898 
Gyöngyösi István és Széchi Mária sat.)r 

melynek ez időtől fogva állandó munka-
társa ; sokat írt a Pápai Lapokba és egy 
évig mint főmunkatárs szerkesztette a 
Pápai Független Hírlapot. Utóbb munka-
társa lett az összes számottevő fővárosi 
szépirodalmi lapoknak. A Honszerelem 
cz. költeményét a m. tudom, akadémia 
dicsérettel tüntette ki egyik pályázaton ; 
a Budapesti Szemlében (1899. XCIX. 
költ. Béranger után); újabban tárczákat 
írt a Budapesti Hírlapba és a M. Újságba,, 
történelmi rajzokat és elbeszéléseket a 
M. Leányokba; a Politikai Uj donságok-
nak Lantos Diák névvel rendes krónika 
írója. A Kisfaludy- és Petőfi-társaságban 
mint vendégnek több ízben olvasták fel 
verseit. — Munkái: 1. Első könyvem. 
Hazafias és egyéb költemények. Bpest, 

1897. (Beöthy Zsolt előszavával. Ism. 
Vasárnapi Újság 25. sz., Budap. Szemle 
XC1I. sat.) — 2. Megjöttek a huszárok, 
idyllikus színmű dalokkal 1 felv. U. ott, 
1898. (a budai nyári színkörben került 
először szinre. Ism. Vasárnapi Újság 6. 
sz.). — 3. Elmúlt időkből. Tört. rajzok 
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és elbeszélések. U. ott, 1899. (Filléres 
Könyvtár 70. Ism. Vasárn. Újság 24. sz. 
sat.) 

M. Könyvészet 1897—98. — Corvina 1899. 4. 
sz. és önéletrajzi adatok. 

Lamy János, bölcseleti és theologiai 
doktor, kanonok és papnevelő-intézeti 
igazgató, szül. 1702. nov. 6. Horpácson 
(Nógrádm.); mint a sz. Istvánról nevezett 
papnevelő növendéke kezdte tanulni a 
logikát; 1723. baccalaureus, 1724. a böl-
cselet mestere lett, azután tanulta a theo-
logiát 1727-ig; ezen év szept. 28. misés 
pappá szenteltetett fel. 1730. jún. 1. dió-
szegi plébánosnak nevezték ki; 1732. aug. 
28. theologiai doktorrá avatták; 1735. aug. 
26. Szeredre ment lelkésznek ; 1740. decz. 
20. esztergomi kanonok lett; egyszersmind 
a szent István papnevelő igazgatói tisz-
tét is viselte; 1743. szept. 12. a honti 
főesperesi czímet nyerte. Meghalt azon 
év október 24. Nagyszombatban. — Az 
esztergomi főegyházmegyei könyvtár őrzi 
egyik kézirati munkájá t : Indiculus Rerum 
horis subcisivis Collectarum. Diószegh, 
1730. 

Necrologium Strigoniense. Strigonii, 1889. 
8. h. — Zelliger Alajos, Egyházi írók Csar-
noka. Nagyszombat, 1893. 283. 1. — Néme-
thy, Ludoricus, Series Parochorum. Strigonii, 
1894. 734. 1. 

Lánay Nep. János, r. kath. plébános, 
szül. 1798-ban; felszenteltetett 1826-ban; 
segédlelkészkedése után 1849-ben adminis-
trator lett Apathinban, 1850-től plébános 
volt. Nádudvaron (Pestm.), hol 1859. okt. 
29. meghalt. — Munkája: Tisztelet ko-
szorú, melyet Klobusiczky Péter úrnak, 
a kalocsai és bácsi egyesült megyék érsek-
jének . . . midőn érseki székébe iktattat-
nék, tiszteletül ajánlottak Kalocsán a 
szentséges theologiának világi hallgatói. 
1822. Pest, 1823. (Költemény.) 

Schematismus Colocensis et Bacsiensis 1860. 
146. 1. — Petrik B ib l iog r . 

Láncz Ferdinand (lánczoskéri), kir. 
tanácsos, bölcseleti s orvosdoktor, Ba-
ranya-, utóbb Veszprémmegye volt tisz-

teletbeli főorvosa, a bécsi orvosi kar ren-
des, a párisi orvosi egyesület rendkívüli 
tagja. Meghalt 1886. márczius 18. Buda-
pesten 66. évében. — Czikke az Osterr. 
mediz. Jahrbuchban (1845. (Physisch-
mediz. Beschreibung der Baranyaer Ge-
spannschaft in Ungarn, ugyanez a Mühry 
Adolf, Nosocographie, Heidelberg u. Leip-
zig, 1856. cz. munkája 159. lapján.) — 
Munkája: Szemműtétek. Bécs, 1844. Egy 
kőnyomattal. (Orvosdoktori értekezés.) 

Haas Mihály, Baranya. Pécs, 1845. 344. 1. 
— Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Láncz József, gyógyszerész ; mint pesti 
növendék-gyógyszerész írta ő a követ-
kező munkáját : Az eczetsavas szunyaszt-
dékról (acetas morphinae) a szénsavas 
vasagról (arbonas ferrici.) Pest, 1830. 
(Gyógyszeres értekezések 1830-ból, kiadta 
Schuster János tanár VII. sz.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Láncz Lajos, bölcseleti doktor, róm. 
kath. plébános, L. Mátyás (máskép Lonz) 
és Bánolder Anna fia, szül. 1819. aug. 
7. Szigetvárott (Somogym.); a gymna-
siumot ugyanott végezte s mint növen-
dékpap a seminariumban hallgatta a 
bölcseletet, melyből doktori oklevelet is 
nyert. Pesten a központi papnevelőben 
1841-ben végezte a theologiát. A Niczky-
családnál vállalt nevelői állást Niczken 
(Vasm.). 1842. aug. 16. Szigetvárt pappá 
szentelték; káplán volt Pécsváradon, 
Sombereken, Olaszban és Vörösmarton. 
1842 elején Herczegszőllősre rendelték 
adminisztratornak, hol 1851-ben plébá-
nos lett. Itteni kellemetlenségei miatt 
1866-ban Nagy-Vejkére helyezték át. Be-
tegeskedése miatt 1873-ban megvált hi-
vatalától és Pécsre vonult nyugalomba, 
hol 1880 körül meghalt. — Munkája: 
Amplissimis honoribus ill. ac rev. dni 
Joannis B. Scitovszky de Nagy-Kér epis-
copi Quinque-Ecclesiarum . . . dum in no-
vam sedem solenniter induceretur. In pro-
fundissimae venerationis monumentum 
summa cum devotione alumni a dioece-
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seos Quinque-Ecclesiensis in regio gene-
rali seminario Pestano. Pestini, 1889. 
(Költemény.) 

Schematismus Q u i n q u e - E c c l e s i e n s i s 1879. 
— Brüsztle, Recensio Universi Cleri Dioece-
sis Quinque-Ecclesiensis. Quinque-Eccle-
siis, 1880. III . 40., IV. 815. 1. 
Láncz M., nagyváradi lakos, ki 1857. 

márcz. 22. a zsidó vallásból a r. kath. 
vallásra tért át. — Munkái: 1. Wort 
der Herzens-Taufe. Geschrieben und als 
innige Danksagung meinen Wohlthätern 
und Gönnern dargebracht, durch be-
glückten . . . Grosswardein, 1857. — 2. 
Wort des Herzens. Nachträgliche Wir-
kung zu meiner am 22. März im J. 
1857 erhaltenen heiligen Taufe. U. ott, 
1857. — 3. Gründliche Beiveise, dass 
Jesus Christus unser Erlöser gewesen. 
I I . ott, 1857. 

Láncz Miksa, jogi doktor, fogalmazó 
a m. kir. pénzügyminisztériumban. — 
Munkája: A magyar vasúti politika. 
Bpest, 1882. (Különnyomat a Nemzet 
61., 64. és 65. számaiból.) 

Kiszlingstein Könyvészete. 
liknoz-Hornyák Viktor, hirlapíró, szül. 

1861-ben Miskolczon (Borsodm.), hol 
atyja (katonatiszt) akkor nejével átuta-
zóban volt ; atyja később közigazgatási 
hivatalnok lett Nyiregyházán és L. is 
ott nevelkedett. Szüleit korán elvesztvén, 
mint szegény árvát Feichtinger Miksa 
dohánybeváltási főnök fogadta házá-
hoz ; ugyanott végezte a középiskolát. 
Aradon kezdte hirlapírói pályáját ; on-
nét Debreczenbe ment és a Debreczeni 
Ellenőrnek egyik segédszerkesztője volt; 
végre Budapestre került és az akkor 
még ellenzéki Pesti Naplónál, később a 
Nemzeti Újságnál beim unkatárs volt. 
Tüdőbajának rohamos előhaladása elvi-
selhetetlenné tették szenvedéseit, úgy 
hogy a szent Rókus közkórházban ön-
gyilkosságot követett el, főbe lőtte magát; 
az orvosok azonban megmentették, a 
golyót kivették a fejéből és a sebét be-
gyógyították ; tüdőbaja azonban két hét 

múlva 1896. ápr. 19. megölte őt. — 
Czikkei a Nemzeti Újságban (1896. 117. 
és köv. sz. A tudományok útján cz. ere-
deti regénye jelent meg); írt a vidéki 
lapokba is ; így az aradi Alföldbe (1883 
—1885.) sat. Hátrahagyott kézirataiból a 
Debreczeni Hirlap (1897. 57. sz.) közölte 
A pokol cz. czikkét és a Győri Függet-
len Újság (1897. 3. sz.) Aranylégy a 
hálóban cz. tárczáját. 

Nemzeti Újság 1896. 109., 110. SZ. — Buda-
pesti Hirlap 1896. 109. SZ. 

Lánczy Béla, magyar kir. pénzügyőri 
biztos Komáromban; előbb pénzügyőri 
szemlész volt Csikszépvizen (Csikm.) — 
Munkája: Hasznos tudnivalók, minden 
állampolgár számára összeállította . . . 
Kiadta Lánczy Gyula m. kir. pénzügyőri 
biztos. Brassó, 1884. 

Kisziingstein Könyvészete. 

Lánczy Gyula, jogi doktor, egyetemi ta-
nár, szül. 1850. jan. 17. Pesten, hol atyja 
Lazarsfeld Adolf kereskedő volt, ki családi 
nevét 1861-ben Lánczyra változtatta. L. 
iskolai tanulmányait végezve, feltűnt a 
napi- s időszaki sajtó terén úgy történeti, 
politikai s általános irodalmi terjedelmes 
tanulmányokkal, mint hírlapi vezér- és 
tárczaczikkekkel. 1872-ben a pénzügyi, 
1874-től fogva pedig a belügyminiszté-
riumban mint fogalmazó működött 1880-ig. 
Az 1881—84. országgyűlésre képviselővé 
választatott, és egy ideig az akkori mér-
sékelt ellenzékhez csatlakozott, de utóbb 
annak kötelékéből kivált. A 80-as évek 
derekán a politikai élettől és publicistikai 
tevékenységtől végképen visszavonult és 
kizárólag tudományos és irodalmi tanul-
mányainak élt. 1886-ban a kolozsvári 
egyetemhez, 1891-ben pedig a budapesti-
hez nevezték ki az egyetemes történelem 
tanárának. — Czikkei a Tanügyi Füze-
tekben (1868. Széchenyi Istvánról), a 
Századokban (1869. II. Rákóczy Ferencz 
külügyi viszonylatairól. 1895. Sienai dol-
gok, Magyarország és Sienai sz. Bernar-
dino Capistran János és II. Pius pápa, 1899. 



737 
Lángné—Láng 690 

A hágai nemzetközi történeti congres-
susról); a Századunkban (1869. 234— 
243. sz. Nero anyja, történeti kép); a 
Weber Gy. Világtörténete magyar fordí-
tásának toldalékát képező V. kötetben 
(1869. Magyar irodalomtörténet vázlata, 
korszakonként megosztva Sebestyén Gyu-
lával), a Bpesti Szemlében (1869. A poli-
tikai pártokjellemzése általában, A válasz-
tási kérvény tárgyalása Angliában az új 
törvény szerint, 1880. Adalékok alkotmá-
nyunk reformkorszakához, 1881. Endy-
mion. 1883. Harmadik egyetem kérdése 
és felső oktatásunk reformja, 1888. Br. 
Kemény Zsigmond, jellemrajzi vázlat), 
a Jogtudományi Szemlében (1870. A név, 
jogi tekintetben), a Figyelőben (1871. 
Swift és Pope leveleikben, 1872. könyv-
ism.), a Képes Világban (1871. Bécs képző-
művészeti viszonyairól), az Athenaeum-
ban (1873. Régi levelek, irodalomtörténeti 
tanulmány Kazinczy Ferenczről és Guz-
mics Izidorról, 4 közlés és könyvism., 
1874. Régi magyar országgyűlések, az 
Acta Comitialia alapján, hat közlés), a 
Reformban (1874. 150., 151., 157., 158. 
sz. könyvism., 1875. 112., 113. sz. könyv-
ism.), a Magyarország és a Nagyvilágban 
(1875. Beöthy Zsolt), a Hungária polit. 
évkönyvben (szerk. Toldy István, 1877. 
Magyarország új közigazgatási rendje), a 
Literarische Berichte aus Ungarnban (1877. 
Die Entwickelungsgeschichte der Reform-
Ideen in Ungarn, terjedelmes tanulmány 
az 1825—47. korszakról), a Havi Szemlé-
ben (1878—79. A keleti válság és az 
alkotmányosság, taglalata a parlament 
illetékességének és befolyásának külügyi 
kérdésekben), az Oesterreichische Zeit-
schrift f. Verwaltungban (1880. Die Ver-
waltung Rechtsbarkeit in Ungarn, u. ez 
a zágrábi horvát jogi folyóiratban), a 
Jogtudományi Közlönyben (1882. A köz-
igazgatási bíráskodás), az Acta R. Uni-
versitatis Budapestiensisben (1893—94. 
I. Jelentés paduai kiküldetéséről), a Pesti 
Naplóban (1895. Ruggiero Bonghi, emlé-

kezések, Italicae res, három közlés), az 
Ungarische Revueben (1895. Beziehungen 
zwischen Ungarn und Siena), sat. — 
Munkái: 1. A felső oktatás reformja 
és az új magyar közműveltség. Cultur-
politikai eszmetöredékek. Bpest, 1879. 
(Ism. Budapesti Szemle). — 2. Adalékok 
a magyar alkotmány reform-korszakához. 
U. ott, 1880. (Különnyomat a Budapesti 
Szemléből.) -— 3. A faluközösség eredete. 
(Osi család és tulajdon.) Sociologiai és 
jogbölcseleti tanulmány. U. ott, 1881. 
(Előbb a M. Igazságügy 1880 évf. Ism. 
Nemzetgazdasági Szemle 1880. Századok 
1881. Literarische Berichte aus Ungarn 
sat.). — 4. Széchenyi Pál kalocsai érsek 
s a magyar nemzeti politika (1642—1610.). 
U. ott, 1882. (Magyar történelmi jellem-
rajzok. A m. tört. társulat által a Bay 
Ilona-féle pályadíjjal koszorúzott pálya-
munka.) — 5. Eszmetöredékek a Rákóczi-
féle felkelés történet-politikai jelentőségé-
ről. Válasz Thaly Kálmánnak Széchenyi 
Pál s a magyar nemzeti politika cz. ta-
nulmányt illető észrevételeire. Ugyanott, 
1882. (Előbb a Századokban.) — 6. A 
közigazgatási bíráskodás szervezéséről 
Magyarországon. Közjogi tanulmány. Füg-
gelékül : A közigazgatási tisztviselők bűn-
vádi felelősségre vonásának jogáról és 
annak korlátozásáról. U. ott, 1883. •— 7. 
A történelmi módszerről. U. ott, 1885. 
(Különny. a Századokból.) — 8. Törté-
nelmi kor- és jellemrajzok. U. ott, 1890. 
(Ism. Budapesti Szemle Pauler Gy., M.Salon 
XII. Sturm A., Századok, Ferenczy Z., Nem-
zet 1. sz. Darvai Mór, Ung. Revue, Er-
délyi Muzeum-egylet kiadványai VII., 
Főv. Lapok 1889. 330. és 1890. 157. sz., 
a bécsi Fremdenblatt 1890., a ílorenczi 
Archivo Storico Italiano 1891.). — 9. A 
közigazgatási biróság törvényjavaslatá-
ról. Közjogi és jogtörténeti értekezés. U. 
ott, 1894. (M. Jogász-egyleti Értekezések 
X. 6., 8.). — 10. Magyarság az Árpádok 
korában. U. ott, 1898. (Toldalékul: Tör-
ténetirodalmi széljegyzetek a Silvester-
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bulla eredetének kérdéséhez. Olcsó-Köny v-
tár 1010—1020. Ugyanez előbb a Képes 
Irodalomtörténetben. Ism. Kath. Szemle, 
írod. tört. Közlemények.). — Felolvasásai 
(kéziratban) a magyar iparegyesületben: 
1883. Marx K. élete és tanairól; az er-
délyi múzeumegylet szakosztályában: 
1890. Dante és a pápaság; a m. tudom, 
akadémiában: 1891. Y. Celestin és a 
spirituálisok; a demographiai s köz-
egészségi congressus történelmi osztályá-
ban : 1894. A középkori psycho-pathikus 
tömegjárványok (franczia szabad előadás, 
tartalma a congressusi Irományok VII. 
k.); a Mária-Dorottya egyesület javára : 
1895. A hitetlen Caesar; (Hohenstaufi) 
II. Frigyes ; a hágai congressuson : 1898. 
Le Nom d'une Dynastie: Les Corvins. 
— Kézirati munkája: Dante és VIII. 
Bonifácz. 

31. Könyvészet 1889., 1897—98. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Hagy Lexikona 
XI. 227. 1. 
Lánczy Jozse/" (lánczi idősb), val. belső 

titkos tanácsos, a szent István-rend közép-
keresztese, a hétszemélyes tábla birája; 
szül. 1763. márcz. 20.Lánczon (Abaujm.); 
1825—36-ig Békésmegye főispánja volt. 
Miután 50 évig a haza javára szolgált, 
meghalt 1841. jan. 14. Pesten 78. évében. 
— Munkái: 1. Sermo, quem . . . qua 
benigne deleg, comissarius reg. sub ses-
sione restauratoria civici magistratus 
Pesthiensis, die 3. Febr. .1819. habuit. 
Pesthini. — 2. Beszéd, melyet . . . mint 
kir. comissarius sz. kir. Pest városában 
tartatott tisztválasztás alkalmával mon-
dott 1819. bőjtelő havának 3. napján. A 
deák originálisból fordítva. U. ott. (Né-
metül : U. ott, 1819.) — Arczképe : kő-
nyomat Ehrenreich metsz. 4rét. 

Nemzeti Újság 1841. 5. SZ. — Thewretck Jó-
zsef (ponor i ) , 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. 31. 1. — Petrik B i b l i o g r . — So-
mogyi Zsigmond, M a g y a r o r s z á g f ő i s p á n j a i n a k 
A l b u m a . S z o m b a t h e l y , 1889. 112. 1. — Ka-
zinczy Ferencz L e v e l e z é s e V . , V I I I . é s g y á s z -
j e l e n t é s . 

Lánczy József (lánczi ifjabb), főispán, 

Kassa város díszpolgára; 1861-ben Abauj-
megye főispánjává neveztetett ki, hol 
előbb mint főispáni helytartó működött. 
Meghalt 1866. nov. 26. Kassán 58. évé-
ben. — Czikkei a M. Gazdában (1844. 
I. Üszögorvosság), a Gazdasági Lapokban 
(1857—58. Évszaki tudósítások Abauj-
megye Homrogd vidékéről, A sertés-
tenyésztésről.) 

Somogyi Zsigmond, M a g y a r o r s z á g f ő i s p á n -
jainak Albuma. Szombathely, 1889, 27. 1. és 
gyászjelentés, 

Lánczy Leo, a pesti magyar keres-
kedelmi bank vezérigazgatója, ország-
gyűlési képviselő, L. Gyula egyetemi tanár 
testvéröcscse, szül. 1852-ben Pesten; ta-
nulmányainak befejezése után az Anglo-
magyar-bank szolgálatába lépett; utóbb 
a magyar általános földhitel-részvény-
társaságnak vezérigazgatója lett. 1881 
óta a pesti kereskedelmi bank vezér-
igazgatója, mely állásában a kereskedelmi 
s ipari czélok hiteligényeinek kielégítése 
által a két gazdasági ág fejlődését elő-
mozdította s a magyar záloglevélhitelt 
külföldön rendszeresen fejlesztette, az 
olcsó külföldi tőkéket a földmívelés és 
fővárosi építkezés czéljaira bevonta. Ér-
demei elismeréseül 1891-ben a vaskorona-
rendet kapta. 1893-ban a csaczai kerület 
megválasztotta országgyűlési képviselőjéül 
és a képviselőházban különösen a valuta-
javaslatok tárgyalásánál mondott beszédei 
keltettek figyelmet. 1893 óta a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara elnöke. Több 
nagyobb iparvállalat megalkotása mellett 
különösen a magyar helyi érdekű vasutak 
részvénytársasága említendő meg, mely 
intézet az ország vicinális vasútainak 
fejlődését és keletkezését nagyban elő-
mozdítja. Az első budapesti gőzmalom-, 
a budapesti közúti vaspálya-társaság, a 
salgó-tarjáni kőszénbánya-társaság, a 
nemzetközi waggon - kölcsönző - társaság 
sat. igazgató-választmányi tagja. A millen-
niumi kiállítás rendezése körül szerzett 
érdemeiért a Ferencz-József-rend közép-
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keresztjét nyerte. 1896-ban Csaczán és 
Miskolczon választatván meg képviselőnek, 
az utóbbi kerületet tartotta meg. A köz-
gazdasági bizottság tagja. — A budapesti 
kereskedelmi és iparkamara (újra meg-
választott) elnöki székfoglalója 1898. okt. 
25. (Pesti Napló 296. sz.); országgyűlési 
beszédei a képviselőház Naplóiban (1892 
—1896. XIX. Közös függő államadósság 
beváltása sat.) 

Pallas Nagy Lexikona X I . 227. 1. ( K á i n o k i 

H e n r i k . ) — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i Al-
manach. Bpest, 1897. 284. 1. 
Landány Károly Ferencz Vincze, or-

vosdoktor, magyarországi származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
sanguine nobili. Vom adelichen Geblüt. 
Praes. Alberti 1745. d. 27. Febr. Halae 
Magd. 1745. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 
165. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Landau Alajos, főreáliskolai rajztanár, 
szül. 1833. jan. 20. Pesten; elvégezvén 
az 1848 előtti gymnasiumot Pesten és a 
képző-akadémiát Bécsben, 1852-ben atyja 
mellett, ki pesti nép- és városi rajztanító 
volt, segédtanító lett ; néhány év múlva 
további kiképeztetése végett a bécsi képző-
művészeti akadémiára ment, honnét 1859-
ben a szegedi reáliskolához neveztetett 
ki. 1871-ben a vallás- és közoktatási mi-
niszter a németországi rajziskolák tanul-
mányozására küldte ki; visszatérte után 
1872. szept. 16. az akkor felállított buda-
pesti VI. kerületi főreáliskolához nevez-
tetett ki rajztanárnak. Mint az országos 
közoktatási tanács tagja nagy befolyással 
volt a rajzoktatás tervének megállapítá-
sára, mint az országos tanár-egylet tagja 
egyik főindítványozója volt az országos 
rajzkiállításnak, mely 1875-ben rendez-
tetett, és a közgyűléseken és a választ-
mányi üléseken minden alkalommal fel-
karolta a rajztanítás ügyét, vitatta és 
népszerűsítette az újabb módszereket. 
1874—76-ban a tanárképző gyakorló gym-
nasiumban is a rajztanítás vezetője és 
1876-tól műegyetemi magántanár volt. 

A tanítás körüli szorgalmát gyakran 
félbeszakította szívbaja; fiának 1883-ban 
történt halála mélyen lesújtotta s 1884. 
ápr. 10. meghalt Budapesten. — Czikkei 
a Néptanítók Lapjában (1870. A rajzo-
lásról általában), a szegedi főreáliskola 
Értesítőjében (1872. A rajznak, mint mű-
velődési eszköznek, taníttatása az isko-
lákban és módszeres kezelése), a buda-
pesti VI. ker. főreáliskola Értesítőjében 
(1873. Műtörténelmi előadások szüksége 
a középtanodákban); az Országos közép-
tanodai Tanár-egylet Közlönyében (1873 
—1874. VI. A középtanodai rajztanítás-
ról, ATI. A középtanodai rajztanítás re-
formja Ausztriában), a M. Tanügyben 
(II. 1873. A szabadkézrajz a reáliskolá-
ban, III. 1874. A gymnasiumi rajzokta-
táshoz.) — Munkái: 1. A díszítményrajz 
elemei. Alreál- és algymnasiumok szá-
mára. Szeged, 1870. (2. kiadás. Pest, 
1872.) Három füzet. — 2. Arányok sze-
rinti rajzolás. Módszeres rajziskola. Hely 
n., 1879—83. Hat füzet. (96 ábrával.) -
3. Rajzoló geometria. Bevezetés a geo-
metriába rajzolás alapján. A gymnasiumi 
új tanterv és az utasításban foglalt elvek 
szerint. Bpest, 1881. Három füzet, 245 
ábrával. (Wohlrab Flórissal együtt. 2. 
jav. kiadás 1882—83., I. 3. k. 1884., 4. 
k. 1886., 6. k. 1886., 7. k. 1896., II. 3. 
k. 1885., 4. jav. k. 1887., 5. k. 1889., 
III. 3. k. 1886., 4. jav. k. 1889., 5. k. 
1891.) 

Országos Tanáregylet Közlönye X . 293. , X I I I . 
551., 552., XIV. 108., 300., XVII. 1883—1884. 
551., 554. 1. — A budapesti VI. kerületi állami 
főreáliskola Értesítője 1884. — Petrik K ö n y -
vészete. — M. Könyvészet 1886., 1891., 1894. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Homor István, 
A szegedi m. kir. állami főreáliskola törté-
nete. Szeged, 1895. 154. 1. és gyászjelentés. 

Landau Gusztáv, miniszteri tanácsos, 
előbb felügyelő a m. kir. vasúti és hajó-
zási főfelügyelőségnél. — Munkája : Az 
európai fontosabb helyi érdekű rendes és 
keskenynyomú vasutak leírása egy javas-
lattal a magyarországi helyi érdekű vas-
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utak építésénél és üzleténél követendő 
elvekre nézve. Bpest, 1878. (Walther 
Ágosttal együtt. A közmunka és közle-
kedési m. kir. minisztérium kiadmányai 
XIII.) 

Kiszlingstein Könyvészete. 
Landau Leo Ráfáel, zsidó tudós és 

magánzó Budapesten, szül. 1797-ben 
Brodyban Galicziában; meghalt 1882. 
okt. 16. Budapesten. — Czikke az Israel. 
Jahrbuchban (II. 1860-61 . Vorschlag 
zur Beorganisation der Pester izraeli-
tischen Kultus-Gemeinde.) — Munkái: 
1. Moral und Politik, oder Versuch über 
das Prinzip der Sittlichkeit und dessen 
Anwendung in den Staatsangelegenheiten. 
Pesth, 1848. — 2. Die Judenfrage. U. 
ott, 1848. (2. kiadás. U. ott, 1867.) — 
8. Die Grenzen der menschlichen Er-
kenntniss und die religiösen Ideen. Leipzig, 
1868. — 4. Die Prinzipien des Rechts 
und die Todesstrafe. Pesth, 1871. — 5. 
Versuch einer neuen Theorie über die 
Ableitung der Naturkräfte aus einer 
einzigen Quelle. U. ott, 1871. — 6. Das 
Dasein Gottes und der Materialismus. 
Wien, 1873. — 7. Der Gottesbegriff und 
das geistige Prinzip, oder die Religion 
und die Philosophie der Zukunft. Leipzig, 
1875. — 8. System der gesammten Ethik. 
Berlin, 1877-78 . Két kötet. — 9. Ver-
schiedenes. Ein Beitrag zur Schilderung 
der literarischen Zustände unserer Zeit, 
nebst Erinnerungen aus meinem Leben. 
Bpest, 1879. — 10. Sammlung kleiner 
Schriften. Wien, 1880. — 11. Religion 
und Politik, nebst Nachtrag zur Sammlung 
kleiner Schriften. Bpest, 1880. — 12. 
Zwei wissenschaftliche Fortschritte oder 
meine moralischen und philosophischen 
Ansichten. U. ott, 1881. — Nevét ren-
desen L. B. Landaunak írta. 

Akadémiai Értesitö 1868. 322. 1., 1872. 83., 
1873. 168. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e , — 
Tipray J/. K ö n y v é s z e t e 1880. — Lippe, CA. D., 
Bibliographisches Lexicon. Wien, 1881. 261. 
1. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Landauer Armin. L. Ligeti. 

Landerer József, Trinitarius-rendi nö-
vendék Pozsonyban. — Munkái: 1. Rede 
von dem unbegreiflichen Geheimniss der 
göttlichen Dreyeinigkeit, an dem hohen 
Titularfeste der P. P. Trinitarier u. einer 
hochlöbl. englischen Erzbruderschaft der 
allerheiligsten Dreifaltigkeit, von Erlösung 
gefangener Christen, bey Bestätigung der 
Würdenswahlen in der Ordenskirche zu 
Pressburg den 14. Brachmonats 1776. 
Pressburg. — 2. Rede von dem unbegrif-
lichen Geheimniss der göttlichen Drey-
einigkeit . . . den 14. Brachmonats 1778. 
vorgetragen. U. ott. 

Petrik BibliOffr. 
Landerer Oszkár, jogi doktor, jog-

akadémiai tanár a kolozsvári akadémián, 
hol 1870. jún. 30. meghalt 35. évében. 
— Munkája: Értekezés az Ausztriai-Ma-
gyar birodalom népesedési viszonyairól, 
különös tekintettel az 1869. III. t.-cz. 
értelmében 1870. jan. 3. a Magyar korona 
területén keresztül viendő népszámlálásra. 
Pest, 1869. 

Kolozsvári Közlöny 1870. 77. SZ. — Petrik 

Könyvészete és gyászjelentés. 
Landesberg Izsák Áron, nagyváradi 

s biharmegyei főrabbi; meghalt 1879. 
április 8. Nagyváradon élete 75., itteni 
működése 25. és lelkészkedése 47. évé-
ben. — Munkái: 1. Eimveihungs-Rede 
über Ritus und äusserliche Bauart eines 
Gotteshauses in Israel, gehalten bei dem 
ersten Eintritte in die neuerbaute Synagoge 
zu Frauenkirchen, Pareschat chi Soba 
Ellul 5603. Pressburg, 1844. — 2. A tal-
mud erkölcstana. Theologiai előadás, a» 
nagyváradi rabbi tanodában tartotta . . . 
Magyarította Diamant Mór. Nagyvárad, 
1876. 

Nagyvárad 1879. 83., 84. SZ. — Petrik B i b -

liogr. és gyászjelentés. 
Landesberg Lipót, rabbi, előbbinek 

fia, szül. 1848-ban Galgóczon, honnét 
atyja Nagyváradra meghivatván, oda 
költözött ő is négy éves korában. Elő-
készítő iskoláit elvégezvén, atyja a lelkészi 
pályára szánta; ezért 16 éves korában 
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az általa vezetett talmudi és theologiai 
iskolába vette fel; de 1872-ben elhagyta 
a papi képzőt és Bécsbe ment, hol két 
évig a keleti akadémia tanulója volt ; 
innét Sízéplakra (Erdély) ment rabbinak, 
utóbb pedig Szeghalomra. — Munkája: 
Ele Toldoth. Biographie des Rabbi Moses 
Sofer, Oberrabbiner zu Pressburg, nebst 
Ueberblick über seine Zeit- und Gesin-
nungsgenossen. Pressburg, 1876. — Van 
egy Secel Hakodes cz. numismatikai érte-
kezése a régi zsidó érmekről; értekezése 
az erdélyi szombatosokról; életrajzi műve 
a Diego de Aguilarus spanyol-zsidó vér-
tanúról ; Szofer Huedó, a jegyző, egy 
családi kép 1848-ból és a magyar zsidók 
magatartása az 1848—49. szabadságharcz 
alatt ; ezen munkákat nem ismerem. — 
Szerkesztette a Bet Waad. Monatschrift 
für jüdische Geschichte, Literatur und 
halachische Exegese cz. folyóiratot Po-
zsonyban 1875-ben, melyből három füzet 
jelent meg, és az Athenaeum cz. zsidó 
irodalmi havi folyóirat I. évfolyamát 
1896-ban Szeghalmon. 

Lippe, Ch. D., Bibliographisches Lesikon. 
Wien, 1881. 264., 1899. 220. 1. és Márki Sán-
dor szives közlése önéletrajzi adatokból. 

Landesberg Sándor, hirlapíró és szer-
kesztő, szül. 1848. jul. 15. Nagyváradon ; 
1871—72-ig a Neues Pester Journal szer-
kesztője volt, 1872—76. szerkesztette a 
Tagespressét; ennek megszűnte után 
1876—85-ig Der Floh cz. bécsi humo-
risztikus lapot; 1886-ban a Morgenpost 
belmunkatársa lett és a Wiener Tagblatt-
nak színházi és képzőművészeti refe-
rense, később a lap szerkesztője ; állandó 
munkatársa a Wiener Sonn- und Mon-
tagszeitungnak. Jelenleg főszerkesztője a 
Der Junge Kikeriki cz. élczlapnak. — A 
Karl der Kühne cz. vígjátéknak, Fioretta 
librettónak s a Familie Wasserkopf bohó-
zatnak szerzője. — Munkái: 1. Ausstel-
lungsbilder. Skizzen von der land-forst-
wirthschaftl. Ausstellung. Wien, 1890. 
— 2. Jugendführer. U. ott, 1892. (a szín-

házi- és zenekiállítás alkalmára jelent 
meg.) — 3. Faschingdienstag. U. ottr 

1892. (a bécsi Carl-Theaterben előadott 
bohózat.) 

Eisenherg, Ludwig, Das geistige Wien. Wien, 
1893. I. 299. 1. 

Landesmann György, orvosdoktor, 
eisgrubi (Morvaország) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
alimentis. Pestini, 1837. 

Rupp, Beszéd . B u d a , 1871. 160. 1. — Szin-
nyei Könyvészete. 

Landgraf Ádám, uradalmi igazgató 
gróf Zichy Miklósnál és báró Zay Pé-
ternél ; a cs. kir. alsó-ausztriai gazda-
sági-egyesület tagja; rohonczi (Vasm.) 
származású volt és Pozsonyban tartotta 
állandó lakását. — Munkája: Beschrei-
bung des Habaner Strohdaches, in wel-
cher desselben sonderbare Nützlichkeit, 
sowohl in Ansehung des Feuers, als an-
derer Ungemächlichkeiten, die nöthigen 
Zugehörungen, und die Art der Verfer-
tigung selbst genau angezeiget, und mit 
Kupfern erläutert wird. Pressburg, 1772. 
Három tábla rajzzal. (2. kiadás. Bécs, 
1801. Ism. Annalen der Literatur 1802.. 
28. sz., 3. kiadás. Lipcse, 1802. Magya-
rul : A haba födélnek azaz agyaggal 
öszvetapasztott szalma-födélnek megma-
gyarázása . . . cz. Eger, 1772. és Habán 
fedél, avagy egy igen használatos, szalma 
és agyagból öszveszerköztetett héjazat 
nemének leírása . . . cz. Pozsony, 1772., 
1773-ban újra lenyomatott és Sopronban 
1772.) — Kézirati munkái : Opus rela-
tionis de resignatione dominii Valpo 
1776., ívr. 185 lap ; Beschreibung der 
im Königreich Ungarn gelegenen Herr-
schaften Munkács und Szent-Miklós. Mun-
kács, 1781. ívr. 248 lap (Joachim Ottó-
val együtt) és levele Hajnóczyhoz, Po-
zsony, 1787. márcz. 13, németül (a m.. 
n. múzeumban). 

Almanach von Ungarn auf das Jahr 1778. 
Wien u. Pressburg 85. 1. — Szinnyei Köny-
vészete. 
Landgraf János, műszaki tanácsos,, 
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szül. 1857. jan. 1. Sárvárt (Vasm.); ta-
nulmányait szülőföldén kezdte, majd Sop-
ronban folytatta és 1875-től Budapesten 
a kir. József-műegyetemen fejezte be, hol 
1882. ápr. 2. mérnökké avatták. Ezen 
intézetnek tovább is tagja maradt és 
egyideig a vízépítéstani tanszéknél mint 
assistens működött. Hajlamainak engedve, 
később a gyakorlat terére lépett, az akko-
riban szervezett cultur-mérnöki intéz-
ménynél vállalva szolgálatot; előbb a 
felvidéken, azután a Dunántúl foglalko-
zott talajjavítási munkálatok tervezésével 
és kivitelével. 1884-ben Széchenyi Pál 
gróf földmívelésügyi miniszter megbízá-
sából hosszasabban külföldön járt a nyu-
gat-európai államok halászati viszonyai-
nak tanulmányozása végett. Innét vissza-
térve, országos halászati felügyelőnek 
neveztetett ki, s első sorban a halászat-
ról szóló törvény megalkotásán fárado-
zott, melynek jó részét ő készítette. Te-
vékeny részt vett mindazon intézkedé-
sekben, a melyeket a kormány a halá-
szat fejlesztése érdekében kezdeménye-
zett. — Irodalmi munkássága szakmá-
jába vágó egyes kérdések tárgyalására 
szorítkozik, mely dolgozatok főleg szak-
lapokban és egyes önálló füzetekben lát-
tak napvilágot; így a Köztelekben (1892. 
A Balaton halászata, Dynamittal való 
halászat, Előadások és gyakorlatok halá-
szok és haltenyésztők részére, A halak 
pusztulása a Volgában, A halászat és 
kenderáztatás, Halászati felügyő jelen-
tése, Haltenyésztés alagcsöveken, Moz-
galmak a halászat terén, Tenyészszünk 
pisztrángot) sat. A Pallas nagy Lexiko-
nában ő írta a halászat körébe vágó 
czikkeket. — A Halászati Folyóiratot 
szerkeszti 1899. szept. 1. óta Budapesten. 

Pallas nagy Lexikona X I . 229. 1. 

Landor László, remete szent Pál rendi 
szerzetes, magyarországi származású, a 
rend generalis definitora, 1682-ben a 
rendi növendékek bölcseleti tanára volt 
Bécsújhelyben (Ausztriában). Megh. 1704. 

— Munkája : Ovis In Medio Luporum, Seu 
Vindicta Christiana Persecutorum ferociam 
Haereticorum, Patientiâ, Religione, & 
Charitate debellantis Venerabilisin Christo 
P. F. Georgij Czepelleni, Ord. S. Pauli 
primi Eremitae Sacerdotis, Missionarii 
Apostolici. Quem Heretici perduelles in 
odium Fidei prope Agriam occiderunt. 
Anno Dom. 1674. Die 24. Maij. Ejus 
históriám ex inquisitione Canonica rité 
facta divulgavit. Viennae, 1691. és 1735. 

Horányi, M e m o r i a I I . 459. 1. — Katona, 
História Critica XXXVI. 741. lap. — Ma-
gyar Könyv-Szemle 1878. 33. l a p . — Petrik 
Bibliogr. — Szabó-Hellebrant, Régi Magyar 
Könyvtár III. 1. rész 391. 1. — Gindl, Status 
et Cursus Studiorum Domesticorum in Prov. 
Hung, Paulinorum. (Kézirat a m. n. mú-
zeum kézirati osztályában.) 

Landovics György, Jézus társasági 
aldozópap és tanár, szül. 1649. márcz. 
13. Győrött; a rendbe lépett 1665. okt. 
14.; előbb a humaniorákat tanította s 
1674-ben Nagyszombatban a költészet ta-
nára volt. Somogyban Andócson térítget-
vén, a protestánsoktól a törökök előtt 
magyar hadi kémül bevádoltatott és csak 
futás által menekült a karóba vonatástól. 
Erdélyben is, bár álöltözetben apostol-
kodott, nagynehezen kerülte ki a halált, 
míg a Tököli párttól Sárospatakon fog-
ságba vettetett 1697. Innét kiszabadulván, 
folytatta buzgólkodását. Meghalt 1699. okt. 
25. Nagyszombatban,hol a szószéken szél-
ütés érte. — Munkái: 1. Sex Insulae Fortu-
natae, Seu Laurea Philosophica: Ex illus-
trissimae virtutis Heroum monumentis, 
Reverendis, Nobilibus ac Eruditis Do-
minis . . . Neo-Baccalaureis, Per Rev. 
Patrem Stephanum Pethő é Societate 
Jesu, AA. LL. Philosophiae Doctorem, 
ejusdemque Professorem Ordinarium In 
Alma Archi-Episcopali Vniversitati Tyr-
naviensi Solemni ritu recens creatis, 
concinnata & dicata. Ab Illustrissima 
Poéseos Tyrnaviensis Juventute. Anno 
M.DC.LXXIV. Tyrnaviae. (Névtelenül. 
Költemények. A bécsi benedekrendi ko-
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lostor könyvtárában levő példányra föl 
van jegyezve: Composuit M. Georgius 
Landovics.) — 2. Nexus Európáéi Glo-
rioso Nexui Aurei Torquis inscripti, quo 
Caesareae, Regiaeque Maiestatis Leopoldi 
I. singulari munilicentia donatus est II-
lustrissimus D. D. Nicolaus Comes Kery 
de Ipol Ker e Collegio generali Cleri Hun-
gáriáé. Dum per R. P. Carolum Manngen 
AA. LL. et Philos. Doctorem eiusdemque 
Professorem emeritum, . . . suprema Phi-
losophiae Laurea condecoraretur in Alma 
Archiepiscopali Universitate Tyrnaviensi. 
Anno M.DC.LXXIV. Mense Augusti die 
21. U. ott. (Költemények. Névtelenül.) — 
Vasárnapi és ünnepi beszédei kéziratban 
maradtak. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 203. 1. — Magyar Könyv-
szemle 1881. 234. l a p . — Szabó Károly, R é g i 
Magyar Könyvtár II. 369., 370. lap. — De 
Backer-Sommervogel, Biogr. - Bibliogr. IV. 
1458. 1. 
Landovics István, Jézus társasági ál-

dozópap és tanár, szül. 1635. aug. 24. 
Győrött és ugyanott a jezsuiták közé 
felvétetvén, a próbaévet 1652. okt. 13. 
Bécsben végezte. Ezután három évig a 
bölcseletet tanulta Gráczban és ugyan-
annyi ideig oktatta Gyulafejérvárt, Sop-
ronban és Győrött az ifjúságot; innét a 
hittan hallgatására Gráczba ment, hol 
annyira kitüntette magát, hogy négy év 
múlva az avatottabbak közé soroztatott; 
28 évig prédikált Magyarország külön-
böző helyein és hittérítő volt Moldva- s 
Oláhországban. Elete nagyobb részét 
Győrött, Sopronban és főleg Nagyszom-
batban mint hitszónok töltötte. Midőn 
Erdélyben és a török végeken mint hit-
térítő működött, fogságot is szenvedett 
és élete kétszer vészedelemben forgott. 
Meghalt 1690. febr. 6. (a Nekr. gener. 
szerint; Stoeger szerint ápr. 24.) Nagy-
szombatban. — Munkái: 1. Thesaurus 
Abseonditusln Agvo: Azaz. . .GroffErdődy 
Ádám . . . fölöt kimutatót kincs . . . 1668. 
9. oct. (Halottas Prédikáczió.) Nagyszom-
bat, 1669. — 2. Elválasztott Juh, me-

lyet a Halál, mint a Farkas, a Nyáj közül 
el-ragadott; de a fő Pásztornak vigya-
zasa altal az örökké zöldellő legeltetesre 
minden serelme nélkül kenszeritteíett le-
tenni . . . (Orbovai Jakusith Susanna, 
Schirchiz Gáspár nej e fölött halotti prédiká-
czió.) U. ott,1676. — 3. Novus Succursvs, Az 
az Uj Segétség, Mellyet a Magyar Nemzeten 
könyörülő Istennek szemlátomást segitŐ 
keze által killyebb terjesztett Országunk-
nak határiba a lélek ellenségi ellen, a 
bűnnek és ördögnek ereje ellen, azon 
hatalmas Istennek igéje fegyverével, ha-
dakozó lelki Gondviselőknek könnyebbi-
tésére, az egész esztendőbéli Vasárna-
pokra rendelt Prédikátziókkal nyújtott, 
és a Méltóságos Groff General Czobor 
Adam Urnák ő Nagyságának, Istenes 
költségével két Bészben, élő nyelven 
kibocsátott . . . Nagyszombat, 1689. Két 
rész. — Kéziratban 200 egyházi és gyász-
beszédet hagyott hátra. 

Res gestae in Ungaria annis 1667 et quiu-
que sequentibus. Cassoviae, 1740. 208. 1. — 
M. Könyvház 1795. 120. 1. — Sándor István, 
M. Könyvesház 53. 1. — Katona, História 
Critica XXXVI. 741. 1. — Fejér, História 
Academiae 31., 32. — Stoeger, Scriptores 
203. — Danielik, M . í r ó k I . 292. 1. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár I. 558. 1. — M. 
Könyv-Szemle 1879. 25. , 37., 130., 1881. 234 . 1. 

Landoz János, magántanító Kolozs-
várt, hol 1866. máj. 18. meghalt 74 éves 
korában. — Munkája: Névsora a Kolozs-
vár környékén termő növényeknek, mely-
lyeket több évi vizsgálódásai után össze-
gyűjtött s a magyar orvosok és természet-
vizsgálók 1844. szept. 2. Kolozsvártttartott 
nagy gyűlésének bémutatott . . . Kolozs-
vártt, 1844. — Ugyanez husz évi vizs-
gálódás alapján javítva megjelent az 
Erdélyi Muzeum-egylet Evkönyvében (II. 
1861—63. 1870. 15. sz. szines térképpel.) 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 
Landshu t Sámuel, orvosdoktor. — 

Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
stethoscopio et eius pro diagnosi ad-
plicatione. Vindobonae, 1831. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
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Láner Antal, orvosdoktor, ó-budai szár-
mazású; uradalmi főorvos volt N.-Károly-
ban (1840.) Később Szatmármegye főor-
vosa, nyug. egészségügyi tanácsos és a 
koronás arany érdemkereszt birtokosa. 
Meghalt 1886. márcz. 3. Budapesten 78. 
évében. — Czikke a Gyógyászatban (1866. 
Végjelentés az 1855. évben az akkor 
nagyváradi kormánykerületben uralgott 
cholera járványról.) — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medico-chirurgica de acu-
punctura. Pestini, 1830. 

Bugát és Flór, M a g y a r o r s z á g i o r v o s r e n d 
Névsora 1840-ben. Pest 90. 1. (Nevét Lánner-
n a k i r j a . ) — Rupp, Beszéd 155. 1. —• Szinnyei 
Könyvészete és gyászjelentés. 

Láner Ferencz, jogi doktor, ügyvéd és 
egyetemi tanár, L. Lipót tanár fia, szül. 
1805-ben Ó-Budán ; előbb Egerben volt 
tanár, 1845-től pedig az álladalomtan 
(statisztika) és bányajog rendes tanára 
a pesti egyetemen. Meghalt 1853-ban 
Bécsben utazása közben. — Az 1849—50. 
iskolai évet megnyitó beszédéből a M. 
Hirlap (1849. 10. sz., nov. 12.) közölt 
részletet. Czikkei a P. Naplóban (1852. 
553. cz. Hajdan és most, 594. Vissza-
tekintés a tudományosság régi állapotjára, 
679., 680. Visszatekintés a mult századok 
államéletének eredményeire egész a jelen 
korig, 710. Eger megismertetése vázlat-
ban, 782. Általános tekintet az egészség 
ügyére hajdan és most.) — Munkái: 1. 
Dissertatio inaug. historico-juridica de 
Juribus Primatis I. Regni Hungáriáé . . . 
24. M. Dec. 1830. Pesthini. (Ism. Hazai 
s Külf. Tudósítások 1831. I. 9. sz.) — 
2. Institutiones juris gentium maturalis. 
Agriae, 1840. — 3. A statisztika elméleti 
vázlatban. Pest, 1851. 

Petrik Bibliogr. és Bokor Gusztáv szives 
közlése. 
Láner Gyula, honvédelmi miniszteri 

tanácsos, L. Antal orvosdoktor és Nagy 
Karolina (Nagy Ignácz írónak édes test-
vére) fia, szül. 1850-ben Nagy-Károly-
b a n ; mikor atyja, mint egészségügyi 
tanácsos Naygváradra került, ő is ott 

kezdte 1860-ban gymnasiumi tanulmányait 
és 1861-ben Budán folytatta 1867-ig; a 
pesti egyetemen joghallgató volt 1871-ig; 
ekkor a honvédelmi minisztériumba lépett 
mint fogalmazó gyakornok és fokozatosan 
előlépve, jelenleg miniszteri tanácsos. 
1874-ben ügyvédi oklevelet is szerzett. 
— Munkái: 1. Az osztrák-magyar had-
sereg katonai nevelő- és képző-intézetei, 
különös tekintettel a magyar állami ala-
pítványi helyekre, a fennálló törvények 
és rendeletek alapján. Bpest, 1887. — 
2. A m. kir. honvédségi Ludovica aka-
démia, különösen annak tényleges állo-
mánybeli tisztképző tanfolyama. U. ott? 

1888' 
.)/. Könyvészet 1887—88. ós önéletrajzi adatok 

Laníranconi Grazioso Enea, mérnök, 
szül. 1850. máj.30.Pellioban(Lombardia); 
mérnöki tanulmányait Milanóban végezte; 
azután atyját szolgálta építkezési válla-
lataiban. 1870-ben atyjával Magyaror-
szágba jött és a magyar nemzetet meg-
szerette ; a vizi szakra adta magát és 
állandóan Pozsonyban telepedett le, hol 
díszes palotát építtetett. Az 1885. országos 
kiállításon a magyar városokra vonatkozó 
régi könyvei- s rézmetszeteiből össze-
állított gyűjteménye általános feltűnést 
keltett és a nagy oklevelet nyerte. Egyik 
nevezetes tette, hogy saját költségén 
mérnökileg fölmérte a Dunát Pozsonytól 
Orsováig. 1890-ben találmánya, az ön-
működő sikló, általános feltűnést keltett 
és alkalmazást nyert a pozsony-dévényi 
gránitkőbányákban és a felső Dunának 
1886 óta folyamatban levő szabályozásá-
nál ; szabadalmat nyert reá Magyarorszá-
gon kívül Ausztriában, Franczia-, Belga-, 
Angol-, Német-, Olaszországban és Ame-
rikában; leírása pedig több európai nyelvre 
lefordíttatott. A magyar történelmi tár-
sulatnak alapító tagja volt. Mint szen-
vedélyes régész Árpád sírjának felkuta-
tásán fáradozott. Régi 14000 darabból 
álló térképgyűjteményét Budapest fő-
városnak adományozta. O Felsége 1894. 

22. iv sajtó alá adatott 1900. február 12• 



705 Láng 706 

aug. a Ferencz József-rend középkereszt-
jével tüntette ki; a szerb Takovarend és 
a rumén kir. korona-rend lovagja volt. 
Halála után könyvgyűjteményét és kép-
tárából a magyar tárgyú festményeket a 
magyar kormány a nemzeti múzeum 
számára megvette; a többi könyvet, ké-
peket (egyik Rubens-képet Munkácsy 
negyedmillió frt. értékűnek becsülte) és 
nagybecsű rézmetszetgyűjteményét 1895. 
okt. Kölnben elárverezték. 1895. márcz. 
9. öngyilkos lett Pozsonyban. — Czikkei 
a I'ozsonyvidéki Lapokban (1880. 27. 
és köv. sz. A Duna-szabályozás kérdése 
Dévény és Gönyő közt), a Pester Lloyd-
ban (1894. jún. Árpád sírjának kutatá-
sáról, melyet Hamburg mellett egy tu-
mulusban vélt megtalálhatni.) — Mun-
kái : 1. A Dévénytől Gönyöig terjedő 
Duna folyam szabályozási terve 1878. 
(Rajz.) — 2. A Duna folyam Dévény és 
Duna közti szakaszának hossz-szelvénye 
1879. (Rajz.) — 3. Über die Wasser-
strassen Mittel-Europa's mit besonderer 
Berücksichtigung der Regulirung des 
Donau-Stromes zwischen Thebcn-Gönyő. 
Pressburg, 1879. (Magyarul: U. ott, 1880.) 
— 4. Rettung Ungarns von Überschwem-
mungen. Wien, 1882. Két térképpel. 
(Magyarul: Magyarország ármentesítése. 
Bpest, 1882. I. A Duna és mellékfolyóinak 
ártere Alsó-Magyarországon, II. A Duna 
hossz-szelvénye Magyarországban. Arány 
1: 144,000.) — 5. Die Überschwemmungen 
in Ungarn und die Regulirung der unteren 
Donau. Pressburg, 1887. (Magyarul. U. ott, 
1887.) — 6. Közép-Európa valamennyi 
víziutainak átnézeti térképe 1 : 400,000. 
Hely és év n. — 7. A Duna és mel-
lékfolyói ártere Felső-Magyarországon 
1 : 144,000. A cs. és kir. katonai föld-
rajzi intézetek felvétele után. — Kéz-
iratban : Vocabularium Ital., Gall., Hisp., 
Ylach., Angi., Germ., Hung., Serb., Bohém., 
Russ. ívrét 302 levél (a m. n. múzeumban). 

Tipray Könyvészete 1879—80. — Horváth 
Ignácz Könyvészete 1882., 1887. — Kiszling-

Id . S z i n n y e i J . , Magyar Í rók VII. 

stein K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Közlöny 1894 . 

189. SZ. — 1895 : Nemzet 6 9 . , Egyetértés 6 8 . , 
Budapesti Hirlap 6 8 . SZ., Századok 129. l a p . 
( S z i n n y e i J . ) — Pallas Nagy Lexikona X I . 

233. 1. (Dézsi Lnjos) és gyászjelentés. 
Láng Ádám János (jászai), magyar 

színész, az úttörők egyike, szül. 1772. 
júl. 28. Jász-Ujfalun (Abaujm.), hol atyja 
L. Pál tanító és jegyző vol t ; középiskolai 
tanulmányait Debreczenben, Kassán, Po-
zsonyban és Pesten végezte. Midőn Rá-
day Pál gróf és Kazinczy Ferencz mun-
kálkodására az 1790-ben összeállott ma-
gyar szinésztársaság állapotja két évi 
bizonytalanság után 1792-ben annyira 
megszilárdult, hogy a budai Duna-parton 
(hol most a királyi kert alsó díszépületei 
vannak) állott nyári színházat Reischel-
től kibérelhették és a színészek egymás 
közt egyességre léphettek, L. is aláírta 
a szerződést; így az első óriási nehéz-
ségeknek ő is egyik leküzdője volt. 1792. 
máj. 5-én, mikor a színház megnyílt a 
Talált gyermek cz. darabbal, már ő is 
a játszók közt volt és nevének megfelelő 
lángérzelmű, lángeszű színész volt ; őt. 
mintegy fensőbb ihlettség lépteté a szín-
padra ; ifjú korában megkísérté a hősi 
szerepeket, de tehetsége csakhamar e 
szakmáról a társalgói, szerelmes, kedé-
lyes, víg, finom tapintató szaloni jelle-
műekre inté és ezeket annyi könnyűség-
gel, oly nemes társalgási csínnal adta, 
minővel utána sokáig senki. Külalakjá-
ban volt valami vonzó, mihez a termé-
szet oly kedves hangot adott, melyet ő 
az indulatok kitöréseiben gyöngéd mér-
sékléssel használt; értette a zenét is és 
ifjú korában tiszta csengő tenor hangja 
páratlan volt. 0 lelke, éltetője volt a 
magyar színészetnek, s mint buzgó apos-
tol is működött. Kántornét, a híres tra-
gikai színésznőt., ő vezette Pesten Thalia 
csarnokába ; Kántorné szegény szász csa-
lád szülöttje volt, nagyszebeni szárma-
zású, családi nevén Engelhart Anna ; 
Szebenből Gircsik német színigazgatóval, 
mint szolgáló, Pestre kerülvén, L. baráti 

23 
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érintkezésbejött ezen német igazgatóval és 
lakában többször megfordulván, művész-
leikének föltűnt a módos leány, kinek te-
hetségét csakhamar fölismerte. Azonnal 
ajánlást tőn a leánynak, legott írni, olvasni 
tanította s egész szorgalommal vezette 
be a magyar szavalásba. Kívüle még 
több színésznő L. vezetése alatt képezte 
ki magát, úgymint Juhász Julianna, utóbb 
Udvarhelyi Miklósné, Molnár Karolina 
és Balia Károlyné, a kik mind hárman 
diadalt arattak a színpadon. 1794-ben 
nőül vette Kelemen Erzsébet színésznőt, 
ki azonban már a következő évben meg-
halt. Az Erdélyben 1792-ben Kocsi Patkó 
János igazgatása alatti szinésztársulathoz 
ő is meghívást kapott; de ezen meghí-
vásnak csak 1796-ban engedett, midőn 
a pesti társaság feloszlott és a magyar 
színészet a kis Erdélyben Wesselényi 
Miklós báró aegise alatt tartotta magát. 
L. közkedvességű volt Kolozsvárt is, hol 
1798-ban nőül vette Járdos Anna Má-
riát, a tragikai színésznőt. Midőn a má-
sodik magyar szinésztársaság 1806-ban 
Ernyivel kijött Erdélyből, ő is Pesten 
szerepelt; 1807-től mint rendező vezette 
a társulat ügyeit, mígnem ezen társaság 
1815. júl. 1. részint szétoszlott, részint 
Miskolczra költözött. Midőn a szükség 
mindenfelől nyomta, élelmét biztosítandó, 
mint a német nyelv alapos ismerője, 
rövid időre a pesti német színészethez 
szegődött; de a hazai hangok őt ismét 
visszacsalták elhagyott sorsosaihoz, mi-
dőn Pesten 1815. szeptemb. Udvarhelyi 
Miklós által alakított társaság kezdett 
előadásokat tartani. De csak rövid ideig 
tartott a dicsőség, mert hiányzott a kellő 
pártfogás. Többnyire Erdélybe költöztek 
a színészek és az ottani társasággal ván-
doroltak szerte-szét a hazában. 1818-ban 
Marosvásárhelyt volt, honnét csakhamar 
Kilényi társaságához szegődve kijött Ma-
gyarországba s 1819-ben megjelent Ko-
máromban ; itt mint zeneértőnek és ren-
dezőnek nem csekély érdeme volt. Még 

azután is sokáig hű tagja maradt a Ki-
lényi társaságának és követte őt ván-
dorlásaiban. 1828-ban a kassai opera-
társaság tagja lett. Itt sem maradt so-
káig, tovább vándorolt színész fiával és 
annak családjával. Mindinkább elöreged-
vén, már csak kisebb kisegítő szerepek-
ben lépett fel. Végre mint egy kifáradt, 
gladiator leszállt a világot jelentő desz-
kákról és megtért az édes anyához Pestre,, 
hol az akkori nemzeti szinészek és szí-
nésznők saját fizetésükből eltarták az. 
öreg bajnokot. Később a nemzeti szín-
háznál mint pénzszedő ellenőr, majd 
mint könyvtárnok működött. 1842. máj . 
5. ülték meg Pesten a nemzeti színészet 
és L. félszázados jubileumát, előadván 
a nemzeti színházban a Talált gyermek 
cz. színművet, melylyel 1792-ben Budán 
az első magyar színházat megnyitották 
(az 1790. két előadást kísérletül véve); 
ugyanazon nyelvvel és öltözetekben, mi-
ként akkor került szinre, s az öreg Láng 
is működött közre Gondosi udvarbíró 
szerepében. Szigligeti ez alkalomra egy 
allegoriai előjátékot írt, mely Emlékkönyv 
alakjában nyomtatásban meg is jelent 
és az abból begyűlt jövedelemnek felét 
a szerző az ünnepelt agg színésznek 
szentelé, az igazgatóság pedig az előadás 
jövedelmének egy részét szintén e czélra 
átengedte. Az előjátékban a Szomorú és 
Vígjáték Lángot bevezetik és az Érdem 
megkoszorúzza. Ezután, mint sok mást r 

őt is elfeledték; hiában keresnők élet-
rajzát lexikonainkban ; az egykorú lapok 
nem emlékeztek meg haláláról sem, me-
lyet a Rókus kórház anyakönyvében ta-
láltam följegyezve; e kórházban halt 
meg a magyar színészet ezen tekintélyes 
úttörője 1847. márczius 22-én. — Szá-
mos idegen színművet fordított és alakí-
tott át magyarrá ; a neve alatt színpadra 
került eredeti (vagy magyar színre al-
kalmazott) darabok száma 27, a fordí-
tottaké 112. Minthogy a nemzeti színpa-
dok repertoárját az első negyven évben 
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nagy részben ezen darabokkal tölték be, 
L. nem csekély érdemeket szerzett színi 
irodalmunk terén is. — Munkái: 1. Geno-
véva. Hajdankori szép és érzékeny törté-
net, minden jó érzésű emberek, különö-
sen pedig anyák és gyermekek számára. 
Németből magyarra ford. Kassa, 1824. — 
2. Mátyás deák, vagy a lovászi deputatio. 
Énekes vígj. 3 felv. U. ott, 1824. Zenéje 
Zomb Józseftől (előadták 1830. febr. 14. és 
júl. 12. Sárospatakon, Debreczenben 1831. 
márcz. 17. és április 24., Kassán 1835. 
márcz. 26. sat.). — 3. Constantia, Por-
tugall király leánya, dr. 3 felv. Castelli 
Fr. Ig. után ford. U. ott, 1824. (Budán 
1833. november 7. és 1834. szeptem-
ber 30. sat. Calais János cz.). — 4. 
A tündér lant, víg énekes játék három 
szakaszban. Németből ford. U. ott, 1824. 
— b. A kisértö hegyi lélek, vagy a három 
kívánságok. Víg fantazia énekekkel 3 felv. 
Németből ford. U. ott, 1825. Bäuerle után 
(Debreczenben 1832. szeptember 2., Glück 
után Miskolczon deczember 23., Bäuerle 
után Budán 1834. február 7-én, június 
22., 1836. október 30-án előfordul egy 
szinlapon mint Meisl Károly után ford, 
szinmű.) — Kéziratban maradt színművei, 
eredetiek: Andorvári grófok, Árgirus és 
tündér Ilona, bohózat, Ariadne, parodia 
énekkel, Ariadne, melodráma, Balvéle-
mény, vígj., Boleyn Anna, szomorújáték, 
Elszánt leány, dr., A féltékeny varga, 
bohózat, Fiakker mint báró, Genovéva, 
szinj., (újabb kidolgozás szerint érzékeny 
vitézi előadás 5 felv. Debreczenben 1831. 
márcz. 15.), Három róka, én., Házi cseléd, 
opera, Herczeg parancsolatja, Iskolai tu-
dós, vígj. 1793., A fehér kisértő szűz 
vagy a lelkek viadala éjfélkor, tün. ba-
bonás vígj. egy hajdani erdélyi rege után 
játékszínre alkalmazta (Miskolczon 1830. 
márcz. 13.), Magyar bajnoki lelkek Sziszek 
várában, vit. j., Magyar dráma Bécsben, 
Magyar herosok, Rókafogás, Szabadítás 
éjfélkor, vígj., Tobák tartó, vígj. ,A tobor-
zás, vígj., Travestált Don Juan (Budán 

1834. febr. 9.), Tulokmányi Máté, vígj. 
én. (Rokhus Pumpernikl. Egerben 1830. 
máj. 10., Budán 1835. nov. 29.), Vándor 
czigányok, vígj., Viczkocs Jankó, opera. 
Fordítások : Babo, Angolok Amerikában; 
Bäuerle, Al-Catalani, boh., Elátkozott her-
czeg, paródia én. ; Bauernfeld, Szerelem 
jegyzőkönyve, vígj. (Budán 1835. jan. 20., 
Kassán ápr. 7., hol Töpfer a szerzője); 
Castelli, Péter és Pál, vígj. 3. f. (Budán 
1836. febr. 25., 1837. febr. 14.); Clausen 
Vendégfogadó az arany napnál, vígj . ; 
Dailetae, Ez a ház eladó, vígj . ; Duval, 
József és testvérei, opera, Az ezüst me-
nyegző szinj. 5. felv. (Budán 1833. júl. 
27.); Gindl, Béla hada atyja ellen, vitézi 
já ték; Gleich, Iduna, arany fügéket ter-
mesztő tündér, tün. vígj. én. 1793. (Deb-
reczenben 1831. máj. 5.); A kecskeméti 
család Bécsben vígj. 3 f. (Budán 1834. 
júl. 13.); Gleichen gróf, Baranyai György ̂  
színjáték, (Ferenczi, Kolozsvári színészet 
506. 1. szerint; ellenben Bayer, N. Játék-
szín II. 233. 1. gróf Soden, H75. 1. szerint 
pedig Babo a szerzője), A két feleségű, 
vígj.; Guttenberg A. J., Qui pro quo, vígj.; 
Halfner, Don Juan, trag. én. (Budán 1884. 
febr. 10., 1837. jan. 29.); Hagemann, Hála-
datos fiú, vígj . ; Hensler, Comoedia ex 
tempore, vígj., Oroszlány vitézek, vit. j. 
én. (Pesten 1814. szept. 12.), Zaide, egy 
asszony a valóságos szépségében ; Hirsch-
feld, Corvinus Mátyás Podiebrád ellen, 
dr., Tündér kastély Magyarországon, vígj. 
én. (Budán 1833. júl. 28., Kassán 1835. 
febr. 8., Debreczenben 1836. jan. 24.), 
Vanda krakkói herczegnő, dr. (Budán 
1834. júl. 28.); Holbein, Frigyesi Elek, 
dr. 5 felv. (Debreczenben 1826. aug. 8. 
1836. nov. 1., Miskolczon 1832. febr. 21. 
Budán 1833. aug. 1., 1836. decz. 31.); 
Pátens és sawl, vígj. (Havasi rózsácska 
cz. is Budán 1834. márcz. 6., 1836. szept. 
22., Pesten 1839. aug. 13.), A szerelem 
mindent véghez vihet, vagy a megzabo-
lázott akaratos, vígj. 4. felv. (Sárbogár-
don 1829. szept 9.), Tihanyi viszhang, 

24* 
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vígj . ; Iffland, Achmet és Zenide, dr., 
Franczia a török udvarnál, dr., Gróf 
Vasvári, szomj., Ismeretlen vagy a gya-
nakodó házastársak, vígj., Nőtelenek, 
vígj., Oszi nap, vígj., Selico és Berissa, 
szomj., Vizeszűés nagylélek, szomj., Jones 
és Banks, Essex, szomj. (Budán 1884. 
márcz. 1., máj. 24., 1836. szept. 6., 1837. 
febr. 21. márcz. 9. Debreczenben 1836. 
szept. 15., Pesten 1839. júl. 3.); Jünger, 
Álarczosok, vígj., Éji kaland Madridban, 
vígj., Falusi testvérek, vígj., Figaro la-
kodalma, Herczeg Selim, dr., Mit tehet 
egy bankó, vígj., Okos és vizeszű, vígj . ; 
Kalchberg, Habsburgi Ágnes, vit. j., Ma-
gyar hősök Szigetvárában, dr . ; Kind F., 
Bűvös vadász, opera; Koch, Bánom há-
zasságom, vígj. (Budán 1835. márcz. 3.), 
Juczika vagy gyilkos verekedés egy leány-
ért, vígj . ; Kotzebue, Agyvelő létszerei 
(műszerei) vígj. (Budán 1834. júl. 12.), 
Asszonyi hűség kiállja a tűzpróbát, vígj. 
(Budán 1833. szept. 1.), Bocskay István 
«Ubaldo» után magyarosítva, dr. (Budán 
1833. júl. 7.); Bujdosó Amor, vígjáték. 
(Budán 1833—37-ig töbször), Csak fojtás, 
vígj., Deodata a mennyei jegyes színj. 
4 felvonásban, én., (Budán 1836. már-
czius 9-én), Eduard Skocziában vagy egy 
szökevénynek rettentő éje, dr. (Duval 
után Budán 1835. júl. 25., 1837. január 
17.), Epigramma, vígj. (Budán 1834 aug. 
21.), Ezüst menyegző, színj., Feledéke-
nyek, vígj., Gróf Benyovszky, színj. (Bu-
dán 1834. jan. 2., aug. 7. Pesten 1837. 
decz. 18., Debreczenben 1835. szept. 3.), 
Házaspár, vígj. 5. f. (Budán 1833. szept. 
15.), Hussziták Naumburgnál dr. 5 felv. 
(Miskolczon 1832. decz. 29.), dr., Igaz ha-
zafi, vígj. Illés próféta hálósapkája, vígj., 
Két Klingsberg, vígj. (Budán 1835. jan. 30.), 
Kisértet, vitézi dalj. 1792. (Pesten 1794. 
Kassán 1831. decz. 3u.), Lélekismeret 
mardosása, szinj., Menyasszony és vő-
legény egy személyben, színj., A nagy 
rokonság, vígj. 5. f. (Budán 1833. szept. 
24.), Rangra vágyó és szegény takács, 

vígj. 1792.,Ritkabetegség, vígj., Saragossa 
ostroma, vígj., Szükségben segítő barát, 
vígj., Testvéri ellenkezés, vígj., Tiltott 
portéka (vígj. 2 f. (Budán 1834. júl. 8,), 
Tűzpróba, Uj század, vígj., Vak szerelem, 
vígj., A várbeli fogoly, vígj. én. (Sáros-
patakon 1832. júl. 20.), Vellington egyen-
ruhája, vígj.; Korner, Rozamunda, szomj., 
Zrínyi Miklós, dr. ; Lafontaine, Termé-
szet leánya, szinj. ; Meisl, Arsenius, vígj., 
(Budán 1833. okt, 20.), Francziaországi 
tündér, boh. én. (Miskolczon 1833. febr. 
14., Budán 1834. márcz. 12.), Utazó há-
zas ördög, paródia; Metastasio, Semira-
mis, egyptusi királyné, szomj.; Müller 
János, Szerelem szigete, víg opera; 
Schenk, A falusi borbély, vígj. 2 felv. 
(Budán 1834. aug. 14.); Schikaneder, 
Kismartoni szép zsidó leány, vígj., Szép 
magyar dáma Bécsben, vígj.; Schiller, Don 
Carlos ; Schröder, Belmonti Portia, Sze-
rencsétlen házasság, szomj.: Shakspere, 
Megzabolázott makranczos, vígjáték, Ve-
lenczei kalmár, d ráma; Schmidt, A fa-
lusi borbély, vígj. 2 felv., zenéje Schenk-
től (Budán 1834. aug. 14., 17.), Soden 
gróf, Aurora, szinj. én. ; Amerikaiak hív-
sége, dr.; Spiess, Három leány, vígj., 
Megkeményedett atyai szív, szomoruj.; 
Töpfer, Amerikai, vígj. (Kassán 1835. 
febr. 2., Budán 1836. okt. 15., Debre-
czen 1837. febr. 17., Pesten szept. 19.), 
Havasi rózsák, Királyi parancs, vígj. 4 
felv. (Debreszenben 1831. ápr. 7., 1832. 
aug. 14., 1836. febr. 18., Budán 1833. 
nov. 13., 1834. febr. 16., 1837. márcz. 8., 
Újvidéken máj. 27., Pesten 1838. jan. 3.), 
Milliomos, Napi parancsolat, harczj. 4 
felv. (Budán 1833 szept. 7.); Vogel, 
Tolvajkulcs, szinj. (Budán 1834. márcz. 
15., jún. 7., okt. 4., Kassán 1836. jan. 
2., Debreczenben febr. 22., Pesten 1837. 
szept. 16., 1838. ápr. 25., 1839. jan. 16.); 
Weissenthurm Franul Johanna, Szebeni 
erdő, szomj. ; Ziegler, Herczegi örökös, 
dr., Rettentő bosszú nőrablásért, szomj.; 
Zschokke, Hippolit és Rozvida vagy a 
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tengermellékiek, dr. (Budán 1834. júl. 8., 
aug. 12.). 

Magyar Játékszín. Pest, 1792. II. k. XXII., 
X X V I . 1., I I I . 1793. X X I . 1. — Könyves Máté. 
Játékszini Köszörű. Pest, 1834. — Honmű-
vész 1834. 3 . , 5 . , 64. , 67 . , 1835. 12., 30. , 98. , 
101., 1836. 4., 6., 13., 35,, 55., 73., 84., 87., 
96., 99., 1837. 15., 31., 1838. 3., 34., 1839. 49. 
sz. (életr. és 114 színmüvének jegyzéke.) — 
Regélő Pesti Divatlap 1842. 37. 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. 74. 1. — Hölgyfutár 1858. 81. 
szám. Czelesztintöl (a Kolozsvári Közlöny 
u t á n . ) — Vasárnapi Újság 1872. 33. s z . ( L . 
sz inészcsa lád . ) — Benkö Kálmán, M. S z í n v i -
lág. Bpest, 1873. — Déryné Naplója. Bpest, 
1880. I . 40. , 73. 1. — Idősb Szinnyei József, 
A komáromi magyar szinészet története. 
Komárom, 1881. 97—104. 1. — Klestinszky 
László, A kassai magyar szinház története. 
Kassa, 1881. 3., 5., 88. 1. — Figyelő XVII. 
1884. 198. 1. — Bayer József, A n e m z e t i j á -
tékszín története. Bpest, 1887. és A magyar 
drámairodalom története. Budapest, 1897. I. 
392. 1. — Váli Béla, A m a g y a r sz inésze t 
története. Bpest, 1887. és Kelemen László 
az első magyar színigazgató. Arad, 1888. 
Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Ferencz L e v e l e -
zése V. 537., VII. 403., 560. 1. — Ferenczi 
Zoltán, A kolozsvári szinészet és szinház 
története. Kolozsvár, 1897. — Náményi Lajos, 
A váradi szinészet története. Nagyvárad, 
1898. — Debreczeni Ellenőr 1898. 280. sz. — 
Egykorú Színházi Zsebkönyvek és szín-
lapok. 

Láng Adolf Ferencz, gyógyszerész, a 
m. tudom, akadémia levelező tagja, jó-
módú szülőktől szül. 1795-ben Pesten, 
hol t anulmányait végezte ; a gyógyszerészi 
pályára lépett és 1811-ben Egerben Spec 
József gyógyszerésznél betöltvén gyakor-
noki éveit, segéddé avattatott; ekkor 
Pestre jött és egy év eltelte után az egye-
temen oklevelet nyert. 1828-ban Pesten 
a «Megváltóhoz», 1832-ben Nyitrán ugyan-
azon czímmel gyógyszertárt alapított (me-
lyet 1858-ig maga vezetett). A gyakorlati 
tér nem vonta őt el az elmélettől; foly-
tonosan a tudománynak élt, búvárkodott, 
kutatott könyvekben és a természetben; 
növényekből 1848-ig körülbelül ötvenezer 
példányt gyűjtött, melyek mind hazaiak 
voltak és csak később, midőn utazásokat 

tett külföldre is és érdemeinél fogva több 
külföldi tudóssal jutott ismeretségbe, gya-
rapította gyűjteményét számos európai 
növény ritka példányával is; 800 pél-
dányra terjedő csiga- és kagyló-, úgy a 
Leonhard rendszere nyomán rendezett 
ásványgyűjteménye is volt. 1825-ben a 
sziléziai honmívelést előmozdító társulat 
Boroszlóban tagjául választá; 1831-ben 
a regensburgi kir. növénytani társulat-
nak rendes tagja lett; ugyanezen évben 
a lipcsei nyelv- és régiségbuvár-társaság 
tisztelte meg levelező tagsággal; 1840-ben 
Bécsben az alsó-ausztriai iparegylet ren-
des tagjává választá. 1834-ben Nyitra 
város tanácsnokává választatott; 1835— 
1843-ig a püspöki leány-iskolának fel-
ügyelője és a helyi szegények intézeté-
nek elnöke lett. 1844-ben mint városi 
kapitány működött és a vármegye ki-
nevezte táblabirájának ; 1849—1850-ben 
megyei pénztárnok volt. 1846-ban a m. 
kir. természettudományi társulat, 1850-
ben a bécsi állat- és növénytani egylet, 
1855-ben a magyarhoni földtani tár-
sulat, 1856-ban pedig a pozsonyi termé-
szettani egylet, 1858-ban a nürnbergi 
természetrajzi társulat megválasztotta tag-
jává ; végre 1858. decz. 15. a m. tudom, 
akadémiának is lev. tagja lett. Meghalt 
1863. nov. 23. Nyitrán. — Czikkei a 
Sylloge Ratisb. (I., II. Specierum nova-
rum et varietatum notabiliorum in Hun-
garia detectarum descriptio), a Floraban 
(1827. I. Illustratio plantarum herbarii 
Florae ruthenicae, Bemerkungen über die 
Tilia petiolaris), a M. orvosok és termé-
szetvizsgálók Munkálataiban (VI. 1846. 
Górcsői növényterményekről, melyek mint 
élősdiek az élő emberi testen előfor-
dulnak, 12 ábr., Rövid physiognomiája 
a növényországnak Magyarhonban), a 
Gyógyszerészi Hírlapban (1848. Ozokerit, 
Bergwachs, hegyi viaszk, földi viaszk, 
Nyilt levél a lipcsei gyógyszerészi gyüle-
kezethez, Tájékozás a könkéksav, Acid, 
hydrocyanicum és az ezt tartalmazó gyógy-
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szerekről, Figyelmeztetés a gyógyfüvek ke-
reskedői iránt), a Hanák, Az állattan 
története. Pest, 1849. cz. munkában (125 
—141. 1. Index systematicus Molluscorum 
terrestrium et fluviatilium Pannoniae), a 
Zeitschrift für Natur- und Heilkundeban 
(1851. Das Ozonoskop, 1854. Antiencrivor), 
a bécsi Sitzungsberichtekben (XXVII., 
XXXII—XXXII. 1857—58. Untersuchung 
Uber die physikalischen Verhältnisse 
krystallisirter Körper, Grailichchal együtt). 
— Munkái: 1. Nuncium, pro Entomolo-
gis. Pestini, 1822. — 2. Enumeratio plan-
tarum in Hungaria sponte nascentium 
quas in usum botanicorum legit . . . U. 
ott, 1824. — 3. Örömzengzet a magyar 
orvosok és természetvizsgálók Pesten tar-
tott nagygyűlésére. U. ott, 1811. (Németül: 
U. ott, 1841.). — 4. Index systematicus 
Molluscorum Pannoniae . . . 1846. — Szer-
kesztette a Gyógyszerészi Hírlapot Nyitrán 
1S48. aug. 15-től nov. 15-ig havonként 
kétszer összesen 7 számát (a Gyógyszerészi 
Hetilap 12 számot említ; ez volt hazánk-
ban e szakban a legelső magyar hirlap); 
a Magyarhoni Természetbarátot 1856— 
1858-ban szintén Nyitrán, Nagy József 
orvossal, időhöz nem kötött füzetekben; 
ebből is csak 9 füzet jelent meg 12 kő-
nyom. táblával. Ism. Pesti Napló 1857. 
7., 36., '04. sz. Hunfalvy János. Néme-
tül is kiadták: Der Naturfreund cz. 1856 
— 1857-ben négy füzetét 10 kőnyomatú 
képpel. — Kéziratban a m. n. múzeum-
ban : Bemerkungen über das Prooemium 
Salicologiae Késmarkensis, 4r. 2 levél; 
Plantarum novarum in Hungaria detecta-
rum descriptio ; accedit specierum nova-
rum et varietatum notabiliorum in Hun-
garia detectarum descriptio 1823—1828., 
4rét 6 level; Catalogus plantarum hung, 
venalium, 4rét 6 levél; Delineationes 
analyticae generis Thalietri, 8r. 17 lev.; 
Enumeratio plantarum in Hungaria sponte 
nascentium, exmissis cryptogamis, ivr. 
16 lap., Allgemeine Betrachtungen über 
die Fedien, 4rét. 

llanák János, Az állattan története és iro-
dalma Magyarországban. Pest, 1849. 125. 1. 
— Gyógyszerészi Hetilap 1863. 49 . , 50. s z . — 
Correspondenzblatt für Naturkunde zu Press-
burg 1863. 220. 1. — Kunitz, August, Versuch 
einer Geschichte der ungarischen Botanik. 
H a l l e , 1865. 166. 1. — Magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók Munkálatai. P e s t , 1866. X I . k . 
(Knöpfler Vilmos Emlékbeszéde, különny. 
is.) — Petrik Bib l iogr . 

Láng Adolf, ev. ref. lelkész és főespe-
res Tápió-Szent-Mártonban (Pestm.), hol 
1890. júl. 24. meghalt 63. évében. — 
Czikkei a Lelki Kincstárban (1860. Luther 
mint család-atya), a Honban (1864. 226. 
sz. Archaeologiai kirándulás Pestmegyé-
ben : Tápió-Bicske, T.-Szecső, T.-Szele), 
a Néptanítók Lapjában (1868. 633. 1. 
Tudósítása az irsavidéki népnevelési egy-
let közgyűléséről), a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban (1876. könyvism., 1881-1880. 
Schnell Károly vadkerti ev. lelkész em-
lékezete, 1889. Az olaszországi eVang. 
missió köréből, 1890.). — Munkája: 
Biberauer Tivadar, A berlini városi misz-
szióról, mint a belmisszio egyik ágáról. 
A német eredeti után átdolgozta. Bpest, 
1884. 

Prot. Egyh. ét Iskolai lap 1890. 31. SZ. — 
Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

Lang Ágoston, orvosdoktor, szepes-
megyei származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica circa quasdam gravi-
darum molestias. Vindobonae, 1834. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Láng Béla, a gyorsírás tanára Buda-
pesten. — Munkája: A Gabelsberger-
Markovits rendszerű magyar gy or sir ás 
tankönyve. Különös tekintettel a magán 
úton való gyors elsajátíthatásra. I. rész. 
Levelező-irás. Bpest, 1897. (Gúnya Bélá-
val együtt.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Láng Boldizsár (jászai), színész és 
28 évig színigazgató, L. Ádám színész 
fia ; kedvelt vidéki szalon színész és éne-
kes ; 1868. okt. visszalépett a szini pá-
lyáról; mint adótiszt végezte életét 1890. 
márcz. Élesden (Biharm.). — Czikkei a 
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M. Sajtóban (1858. 45. sz. Vidéki színé-
szet. Kolozsvár), a Honban (1865. 237. 
sz. Felhívása szinésztársaihoz Pesten 
összejövetelre a szinügy rendezése és a 
vándorszínész - nyugdíjintézet megalapí-
tása iránt); írt dalokat és magyar zene-
darabokat ; 1868-ban lengyel dalokból 
egy t'ranczia négyest szerkesztett, melyet 
Rapperswyli emlék cz. adott ki. 

Hölgyfutár 1856. 96. SZ. — Fővárosi Lapok 
1868. 242. SZ. — Vasárnapi Vjság 1890. 11. SZ. 
(Nekr.) 

Lang Dániel, ág. ev. theologiai tanuló, 
marpodi (Szebenm.) származású ; 1680-
ban a jénai, 1681—83. a victenbergai 
egyetem hallgatója volt. — Emlékverse-
ket í r t : Summos in Philosophia Honores 

Vittebergae, 1681., Supremum Hono-
ris Monumentum . . . U. ott, 1681. Supre-
mum in Philosophia Lauream . . . U. ott, 
1682. és Syncharmata . . . U. ott, 1683. 
•cz. munkákba. — Munkája: Horrendum 
papisticae missae sacrificium; praes. 
Paulo Röbero. (így közli czímét hiányo-
san Fabó András az Uj M. Athenásban). 

Uj M. Athenás 565. 1. — Ábel-ilokos, M a -
gyarországi tanulók a jénai egyetemen. 
Bpest, 1890. 27. 1. 

Lang Ede, orvosdoktor, szül. 1811-ben 
Klucsón (Trencsénm.); a bécsi egyetemen 
végezte orvosi tanulmányait, hol 1865-
ben orvosdoktorrá avatták ; 1871-ben az 
innsbrucki egyetemen mint magántanárt 
habilitálták, hol 1874. rendkívüli s 1883-
ban a dermatologia és syphilis rendes 
tanára lett. 1887-ben a bécsi cs. királyi 
közkórházhoz hívták meg főorvosnak; 
egyszersmind tanít az egyetemen ; a cs. 
Leopold-akadémia tagja. — Igen sok 
•czikke jelent meg a bécsi szaklapokban 
és számos munkája u. ott. 

Eisenberg, Das geistige Wien. Wien, 1893. 
II. 291. 1. 
Lkrig Emil Imre, chemiai doktor, gyógy-

szerész Nyitrán, hol atyja L. Adolf szin-
tén gyógyszerész volt. Meghalt 1870. jan. 
15. Nyitrán 37. évében. — Czikkei a Zeit-
schriftíür Natur- und Ileilkundeban (1856. 

Das Bad Stubnya oder Stuben im Thurocer 
Komitate, 1857. Die Mineralquellen zu 
Bodaik, Sumbulus moschatus), a Ver-
handlungen des Vereins für Naturkunde 
zu Pressburg cz. gyűjteményes munká-
ban (II. 1857. Das Trentschin-Teplitzer 
Thal und dessen Mineralquellen, Ueber 
die Trentschiner Thermen, III. 1858. 
Analyse zweier Mineralquellen im nord-
westlichen Ungarn, Der Säuerling zu 
Gross-KubranächstTrentschin, Der Eisen-
säuerling nächst Oszada im Liptauer 
Comitate, IV. 1859. Analyse der Mineral-
quellen von Bajmócz und Bielitz, V. 
1860—61. Untersuchung der Mineralquel-
len von Bajmóc und Bielitz im Neitraer 
Comitate), a Jahrbücher der k. k. geol. 
BeichsanstaltinWiencz. munkában (1859. 
Analyse d. Wassers von Trenchin-Teplitz). 

Gyógyszerészi Hetilap 1870. 4. SZ. é s g y á s z -
j e l e n t é s . 

Láng Ferdinand. L. Láng Nándor. 
Lang Ferencz Ede, orvosdoktor, Bereg-

megye nyug. főorvosa, szül. 1815-ben; 
meghalt 1881. márcz. 29. Beregszászon 
66. évében. — Munkája: Ophthalmodiaete-
tica. Dissertatio inaug. medico-oculistica. 
Vindobonae, 1840. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Láng Ferencz, m. kir. pénzügyi taná-
csos, L. Ferencz megyei főorvos és tiva-
dari Tóth Piroska fia, szül. 1844. márcz. 
30. Munkácson (Beregm.); a gymnasium 
I. és II. osztályát Beregszászon, nevelője 
Keszler Ferencz r. kath. káplán vezetése 
mellett mint magántanuló végezte ; Kesz-
ler püspöki titkárrá neveztetvén ki, ne-
veltjét magával vitte Szatmárra, hol a 
III., IV. és V. osztályok tanulója volt; 
a VI. osztályt ismét magánúton ugyan-
ott, a VII. és VIIl-at pedig Budapesten 
a piaristáknál végezte 1864-ben ; azután 
az egyetemen joghallgató volt 1867-ig 
(időközben 1865-ben mint kiskövet Be-
regmegye által küldetett az országgyű-
lésre s Lónyay Menyhért mellett és 
Büsbach Péter ügyvéd irodájában dol-
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gozott). 1867-ben bírói vizsgát tett és 
ekkor Lónyay Menyhért meghívására a 
pénzügyminisztériumba lépett, július 4. 
segédhivatali gyakornokká, aug. 19. pe-
dig segédfogalmazóvá, 1868. júl. 22. II. 
osztályú pénzügyi fogalmazóvá nevezte-
tett ki ; a külszolgálat gyakorlati elsajá-
títása végett a budapesti m. kir. pénz-
ügyigazgatósághoz rendeltetett, hol a m. 
kir. jövedéki törvényszéknek felállítása-
kor egyúttal jegyzőjévé is kineveztetett. 
1869. márcz. 16. pénzügyminiszteri fo-
galmazóvá kineveztetvén, ismét az elnöki 
osztályban működött. A dohány-enquéte 
munkálataiban is részt, vett, midőn a 
franczia dohányjövedékkel a magyar do-
hány átvétele iránt történt intézkedés; 
úgy szintén az 1876. kiadott új beváltási 
utasítás kidolgozásában és annak a gya-
korlatban leendő kipróbálása végett; 
decz. 4. a debreczeni m. kir. dohány-
beváltó bizottsághoz mint átvevőt ren-
delték ki. 1877. márcz. visszatért a pénz-
ügyminisztériumba s jún. 8. tolnai m. 
kir. dohánybeváltó vezető-felügyelővé 
nevezték ki. 1886. okt. Szegedre mint 
dohánybeváltó felügyelő helyeztetett á t ; 
1887. máj. 7-én pénzügyi tanácsos lett 
ugyanott; 1890. ápr. 80. a Budapest fő-
város pénzügyi igazgatóságához helyez-
ték át és 1894. február 20-án Becs-
kerekre mint pénzügyigazgató helyet-
test küldték ki. 1900. jan. nyugdíjba lé-
pett Budapesten. Találmánya, az «Exsic-
cator» vagy szárító gereben, mint eddig 
a legtökéletesebb szárítási módszer, ma 
már általánosan el van terjedve. — A 
M.Dohányujságnak kezdettől (1884.) fogva 
egyik legszorgalmasabb munkatársa; czik-
kei közül a jelentékenyebbek : A szegedi 
beváltó felügyelőség termelési viszonyai-
nak ismertetése, Az Exsiccatorról. Fel-
olvasásai : Az okszerű dohánytermelés-
ről, A dohánykezeléséről sat. —Munkái: 
t. Az okszerű dohány-rásza-nevelés kézi-
könyve. Tolna, 1882. — 2. Légszárításra 
berendezett dohánypajta szerkezete és 

előnyei. Tolna, 1885. (2. kiadás. Paks r 

1886. Előbb a M. Dohányujságban.) 3. 
A dohány-rásza-nevelés okszerű módja-
Szeged, 1887—88. (Két kiadásban. Előbb 
a M. Dohányujságban). 

M. Könyvészet 1887. — ill. Vohányujság 1894. 

4. sz. arczk. és önéletrajzi adatok. 
Lang Frigyes, ág. ev. főgvmnasiumi 

tanár, szül. 1841-ben; gymnasiumi ta-
nulmányait. 1860-ban végezte s a jenai 
egyetemre ment ; 1868. okt. 1. alkalmaz-
ták mint osztály-tanítót a beszterczei gym-
nasiumnál, hol előbb helyettes, később 
rendes tanár lett. — Programmértekezése-
a beszterczei ágost. evangel, főgymna-
sium Programmjában (1878. Goldene Tage-
zu Rom.). 

Statistisches Jahrbuch. H e r m a n n s t a d t , 1891 . 

22. 1. 
Láng Gábor, erdész a laki (Bács-Bod-

rogm.) kincstári uradalomban. — Czikkei 
a Természettudományi Közlönyben (III. 
1862. Tengeri mag csírázásának törté-
nete, IV. 1863. Ponty-félék hallásszere),, 
az Erdészeti Lapokban (1869. A futó-
homok megkötése és beerdősítése. 1870. 
Az erdei legelő használatának káros követ-
kezményeiről, A szikes föld, 1872. A 
bácskai kincstári erdők 1871. évi gubacs-
termelése, Az áterdőlés, 1873. Az erdé-
szeti műszavak ügyében, A folyómenti 
vagy berki erdőkről), a Wochenblatt fü r 
Land- und Forstwirthe-ben (1871. Über 
die Bewaldung des Alfölder Flugsandes.). 

Lang Gottfried, körmöczi származású 
és külföldi egyetemen tanult. — Mun-
kája : Hugo Grotius in Leviticum elen-
chumenos; praes D. Abr. Calovio . . 
(Ily hiányosan adja a czimet Fabó). 

L'j M. Athenás 566. 1. (Fabó András.) 
Láng Gusztáv, orvosdoktor, szül. 1803_ 

Bazinban (Pozsonym.); a bécsi egyete-
temen hallgatta az orvosi tudományokat ; 
1830-ban ott nyert orvosdoktori ok-
levelet és Pozsonyban telepedett le gya-
korlóorvosnak, hol 1878. aug. 18. meg-
halt. — Munkája: Dissertatio inaug. de 
scirrho ventriculi. Vindobonae, 1830. 
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Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Oláh Gyula, M a -
gyarország közegészségügyi Statistikája. 
Bpest, 1876. 253. 1. és gyászjelentés. 

Láng Gusztáv, orvosdoktor, akadémiai 
tanár, előbbinek és Tuczenthaller Ágnes 
fia, szül. 1889-ben Pozsonyban; orvos-
doktorrá avatása után a Pesti egyetem 
élettani tanszéke mellett segéd lett, 1865-
ben pedig a kórszövettanból magántanár; 
e mellett a hugyelemzéstant is előadta. 
1867. szept. 21. a kolozsvári orvos-sebészi 
akadémához nevezték ki tanárnak a Pestre 
jött Balogh Kálmán helyébe, előadásait 
azonban betegsége miatt csak 1868. okt. 
kezdte meg. Meghalt 18«9. február 5. 
Pozsonyban. Több tudós társaság tagja 
volt. — Czikkei az Orvosi Hetilapban 
(1860. Közlemények a pozsonyi evang. 
magánkórházból, 1862. Közlemények a 
közkórházból I. Idegen test a hugycsőben, 
1863. Közlemények Batizfalvi intézetéből, 
1864. Pólya tr. és a félkörű csatornák, 
Filaria medinensis egy esete, 1866. Alloxan 
a húgyban, Adatok a keleti cholera kór-
tanához, e két utóbbi czikk németül is a 
Wiener Medic. Wochenschriftben); a 
Természettudományi Közlönyben (186L. 
Adatok a tengeri mag, Zea mays, csírá-
zása történetéhez, 26 ábrával, 1863—64 
A pontyfélék, Cyprinoidei, hallásszerve, 
totekintettel az abban előforduló idegvég-
készülékekre) ; a Gyógyászatban (1864. 
Az úgynevezett féreg-gumók, Wurm-Kno-
ten, helyes magyarázata); a Gyógysze-
részi Hetilapban (1863. A gyökerek által 
eszközölt felszívódás minősége Cauvet 
nyomán); a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (1861. A Ra-
nunculus iicaria és a Ranunculus illy-
ricus csúcsorainak lényegéről); a Virchow 
Archivjában (XLIV. Über die Entstehungs-
weise der sogenannten Wurmknoten der 
Leber); az Orvosi Szemlében (18ö6. Hugy-
elemzési tanulmányok.) 

Maimer János, A kolozsvári orvos-sebészi 
tanintézet történeti vázlata 1775—1882. Ko-
l oz svá r , 1890. 42. 1. — Högyes Endre, E m l é k -
könyv. Bpest, 1896. 212. 1. és gyászjelentés. 

Lang Gusztáv, jogi doktor, ügyvéd, 
beszterczei származású; miután szülő-
városában a gymnasiumot elvégezte, a 
kolozsvári, budapesti, berlini s heidel-
bergi egyetem hallgatója volt és a jogtudo-
mányban képezte ki magát ; azután dok-
tori s ügyvédi oklevelet nyert, mire Besz-
terczén nyitott ügyvédi irodát; azonban 
idegbaja, mely húsz évig gyötörte, ebben 
akadályára volt és inkább az irodalommal 
foglalkozott; míg végre Bécsben keresett 
orvoslást. Meghalt 1899. ápr. 18. Mödling-
ben (Bécs mellett) 38 éves korában. — 
Német politikai lapokba írt és a szép-
irodalommal is foglalkozott; a Bistritzer 
Zeitungnak munkatársa volt. 

Bistritzer Zeitung 1899. 17. s z . 

Láng Gusztáv, ág. ev. néptanító Bé-
kés-Csabán. — Munkája: Földrajz az 
ág. ev. népiskolák III. és IV. osztálya 
számára. Békés-Csaba, 1897. Két rész. 
(III. Tekintettel Békésmegyére, IV. oszt.). 

M. Könyvészet 1897. 

Lang György, lesesi (Schönberg, Nagy-
Küküllőm.) származású ; 1577—84-ig a 
brassói gymnasiumban tanult. — Mun-
kája ; Elegia in nuptias generoşi et nobilis 
viri Dni Valentini Ilirscheri Patricii Coron., 
et pudicissimae Virginis Annae, Ampi, 
et virtute praestantiss. viri Joannis Waydae 
Consul. Cibin. liliae quarum solennitas 
celebrabitur die 16. Febr. anno Christi 
1584. Cibinii 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon. Kronstadt, 
1868. 322. 1. 

Lang Henrik, éjszakamerikai nyug. 
százados, magyarországi származású s 
hazánkból 1851-ben vándorolt ki Romá-
niába, honnét másfélévi tartózkodás után 
Konstantinápolyba s onnét Ejszakameri-
kába költözött; részt vett az ottani sza-
badságharczban és századosi rangot nyert. 
— Czikkei a Szépirodalmi Közlönyben 
(1858. Bukaresttől Konstantinápolyig és 
SyrábólRhodusig, Utijegyzetek Rhodustól 
Jeruzsálemig, Syra, népismei közlemény); 
a Debreczeni Közlönyben (1860. 33. sz. 
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New-York); a Honban (1865. 5., 6. sz. 
Egy magyar hadi fogoly a confederált 
államokban, Annapolis, Maryland 1864. 
decz. 5., 1877. 179., 180. sz. Rajzok az 
Egyesült-Államokból); aVasárn.Újságban 
(1875. Az amerikai rendőrség, A titkos 
rendőrség az Éjszaki államokban, L. uti 
jegyzeteiből, 1876.); a Ludovica Akad. 
Közlönyében (1877. Részletek az éjszak-
amerikai 10. hadtest egyes csapatainak 
1862—1863. működéséről.) 

Lang Ignácz, akadémiai tanár Kassán ; 
1796-ban a pesti egyetem bölcseleti tan-
székére Schedius Lajos kiválólag őt aján-
lotta ; mivel azonban előbbi pályázati 
vizsgája alkalmával (1790.) a lélek sza-
badságáról roszalandó tanokat védelme-
zett, a pályázatról elmaradt. -— Munkája: 
Materia tentaminis publici ex História 
Naturali ad usum oeconomicae ruralis 
accomodata, quod ex institutionibus Ber-
nardi Benyák . . . primo semestri subivit 
1778. Pestini. 

Pauler Tivadar, A b u d a p e s t i egye t em tö r -
ténete. Bpest, 1880. I. 399., 400. 1. — Petrik 
Bibliograph. — Kazinczy Ferencz Levelezése 
IV., V. 

Lángh Ignácz, ügyvéd, szül. 1812. júl. 
31. Győrött polgári szülőktől ; a gymna-
siumot elvégezvén, a cziszterczita-rend 
tagjai közé lépett és a novitiatust Zirczen 
töltötte ; a bölcseleti tanulmányokat 1829-
ben Egerben végezte. De ekkor kilépett 
a rendből és az első jogi tanfolyamot 
még Egerben, a második évet Győrött 
végezte. A patvariát a győri püspöki ura-
dalom ügyészi hivatalánál töltötte, majd 
Pesten mint kir. táblai jegyző, Végh 
Ignácz országbiróiitélőmester oldala mellé 
felesküdvén, 1836-ban ügyvédi vizsgát tett 
és May táblai ügyvédnél nyert segédi 
alkalmazást, hol az író Szalay Lászlóval 
együtt működött. 1841-ben önállólag kez-
dett ügyvédkedni; a báró Orczy-, később 
a Wenkheim-család választotta táblai 
ügyvédének; ezek példáját utóbb több 
főrangú család követte s L. mindinkább 

országos hírűvé vált. Említést érdemel, 
hogy ő mindig ellenszenvvel viseltetett 
minden váltó-üzlet iránt és váltó-ügyek-
kel nem foglalkozott soha. 1848-ban Pest 
város megválasztotta főkapitánynyá, mely 
hivataláról nov. 22. lemondott; 1859-ben 
pedig a nemzeti casino igazgatója lett. 
1861-ben az országbírói értekezlet egyik 
jelentékeny kinevezett tagja, hazai köz-
intézeteink nagy részének gyámolító tagja 
s részvényese volt. 1855 táján súlyos 
betegségbe esett, melyből hosszabb idő 
múlva fellábadt ugyan, de a kór mély 
és pusztító nyomokat hagyott lelkén, ide-
gesség és búskomorság lepte meg; végre 
1864. márcz. 26. önként vetett véget életé-
nek Pesten. — A Pesti Hírlapnak alapí-
tásától (1841.) fogva több évig buzgó 
munkatársa volt. 

Kossuth Hírlapja 1R48. 124. SZ. — Vasárnapi 
Újság 1864. 17. sz. a r c z k . 

Láng Incze Pál, theologiai doktor, 
cziszterczi rendi áldozópap és főgymna-
siumi tanár, szül. 1868. ápr. 5. Moson-
Szent-Péteren; 1886. aug. 29. lépett a 
rendbe; 1893. aug. 6. miséspappá szen-
teltetett fel és jelenleg főgymnasiumi ta-
nár Székesfej érvárt. — Munkája : Katho-
likus vallástan gymnasiumok felsőbb osz-
tályai számára. Irta Dreher Tivadar; 
ford, és kiadta. Székesfehérvár, 1898. 
Két rész. (I. A keresztény vallás isten-
sége, II. A katholikus hittan.) 

A ciszterci rendi . . . személyzet Névtára 
1898-ra. Veszprém, 1897. 49. 1. 

Láng István, bölcseleti doktor, állami 
főreáliskolai tanár, szül. 1846. aug. 20. 
Győr-Révfalun; az algymnasiumot Győrött 
elvégezvén, 1864-ben a kegyes tanító-
rendbe lépett, s a novitiatusi évet Váczon 
töltötte ; a rend által Kecskemétre külde-
tett, hol a főgymnasiumot 1869-ben vé-
gezte s ugyanott mint gymnasiumi tanár 
alkalmaztatott; 1870-ben a rendből kilé-
pett és a pesti egyetem bölcseleti karára 
iratkozott be, hol 1873-ban középiskolai 
tanári, 1875-ben pedig bölcseletdoktori 
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oklevelet nyert. Tanár volt 1873-tól az 
éppen megnyílt somorjai polgári iskolá-
nál, 1874—1876-ig a jászberényi főgym-
nasiumnál, 1.876 óta pedig a temesvári 
állami főreáliskola tanára. 1877. decz. 
12. a torna tanításával is állandóan meg-
bízatott és ezt 1894. jan. l-ig vezette. — 
Czikkei az Országos középiskolai Tanár-
egyesület Közlönyében, a Délmagyar-
országi természettudományi társulat Fü-
zeteiben, a Magyarországi tornatanítók 
egyesületének Közlönyében és több fő-
városi s vidéki hírlapban: Heti Posta 
(1868. elb.), Jász-Kunság (1875. Az uj 
mértékről), Lehelkürt (187H. Mozaik cz. 
czikksorozat és Nemo aláírással több 
elbeszélés) sat. ; a jászberényi r. kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1874. A kép-
zetes számok mennyiségtana), a temes-
vári főreáliskola Értesítőjében (1881. A 
testgyakorlásról.) — Munkái: 1. Delejes-
ség és villamosság. Pest, 1872. — 2. A 
nehézkedés általános törvényének lehozása. 
A bölcsészettudori fok elnyerése végett^a 
budapesti egyetem bölcs, karához benyúj-
totta. Bpest, 1875. — 3. A régi és uj 
mértéknek és azok árának táblázatos át-
számítása. A kereskedő és vásárló közön-
ség számára, 48 táblával. Jászberény, 
1875. — 4. A képzetes számok elmélete. 
U. ott, 1877. — 5. Elemző betűszámtan 
a főreáltanodák ArII. osztálya számára. 
Temesvár, 1877. — 6. A felsőbb mennyi-
ségtan alapelemei, magánhasználatra. U. 
ott, 1879. — 7. A testgyakorlás haszna 
és módszere. U. ott, 1881. — 8. Az égi 
testek mozgásáról. U. o. . . . 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő X I X . 1885. 
191. l a n - — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Berkeszi 
István, A temesvári állami főreáliskola tör-
ténete. Temesvár, 1896. 130. 1. és önéletrajzi 
adatok. 
Lang Jakab, bölcseleti doktor, a zamosci 

Lengyelország) akadémia tanára, magyar-
országi származású. — Munkái: 1. Epi-
thalamia nuptiarum Math. Groetschii et 
Euphros. Michaelis Cofnacii filiae. Thoru-
nii, 1621. — 2. Ivdicivm Themidis, Ad 

Lauream Iuris Vtriusque . . . Zamosc. 1644. 
— 3. Vox Honoris Gratulatoria, Dvm 
. . . Martinus Foltinowicz . . . Professor, 
In eadem Academia ritu solenni Rector 
renunciaretur . . . Ugyanott, 1644. — 4. 
Aerostiehis Joan. Chr. Falegki U. ott, 
1646. 

Szab ó- Hellebrand. Régi M. Könyvtár III . 
k. 1. rész 395., 494., 506. 1. 
Lang Jakab Ambrus (langenthali), or-

vosdoktor, II. Rákóczy Ferencz fejedelem 
főorvosa, L. György Kristóf nürnbergi 
lelkész fia, szül. 1663-ban Eszelwangen-
ben ; 1685. jún. 28. az altdorfi egyetemre 
iratkozott be ; 1692. jún. 29. orvosdok-
torrá avatták. Előbb Beszterczebányán, 
majd Selmeczbányán volt gyakorló orvos. 
1695-ben magyar nemességet nyert; 1703-
ban II. Rákóczy Ferencz erdélyi fejede-
lem udvari s főorvosa lett 1000 frt évi 
fizetéssel; a fejedelmet bujdosásában is 
követte Franczia- és Törökországba. To-
vábbi sorsáról nincsen tudomásom. — 
Az altdorfi egyetemen tartott disputatiója 
1692-ből eddig ismeretlen. 

Weszprémi, SuceinetaMedicorum Biographia 
I. 90., IV. 167., 463. 1. 

Lang János, ág. ev. tanuló a vitten-
bergai egyetemen, hova 1677. okt. 5. 
iratkozott be, ruszti (Sopronm.) szárma-
zású. — Üdvözlő verseket í r t : Viro 
Clarissimo . . . Jeremiae Pilarickio . . . 
Wittenberg, 1677., Exul Apollo . . . U. ott, 
1678., Applausus Metr ic i . . . U. ott, 1679., 
Feliciter ! Feliciter ! . . . U. ott, 1679, Ju-
cundam Memoriam . . . U. ott, 1679. és 
Threni Dispersae Sionis . . . U. ott, 1680. 
cz. munkákba. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 185. 
lap. 
Lang János Kristóf, ág. ev. iskola-

igazgató, pozsonyi származású ; miután 
szülővárosában a gymnasiumot elvégezte, 
1679. máj. 12. a vittenbergai egyetemre 
iratkozott be. Visszaállíttatván a soproni 
országgyűlésen a prot. vallás szabad 
gyakorlása, 1682-ben szülővárosa meg-
hívta az újonnan megnyitott iskola rec-
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torául. Húsz évig viselte e hivatalt, mi-
közben nőül vette Lang Mátyás hírneves 
soproni lelkész leányát. 1696-ban Krump-
holcz Keresztély pozsonyi evang. lelkész 
a szószékről kemény dorgáló beszédeket 
mondott az evang. egyház több emberei 
ellen, mi miatt heves viszályba keve-
redett az egyház inspectorával, Roeszler 
Andrással. Végre Krumpholczot Pozsony-
ból kiűzték és minthogy Lang is az ő 
pártján állott, a győztes ellenfél ez ellen 
is fordította ármányainak élét és addig 
üldözte, míg 1702-ben elbocsáttatott, — 
Munkái: 1. Disputatio Juridica De Ambitu 
etSuífragio Vetítő . . . Wittebergae, 1681.— 
2. Imperii Medo-Persarum Initia,Ex Vete-
ribus Priscisque Monumentis Eruta Prae-
side Conrado Samuele Schurzfleischio 
. . . D. 24. Decembr. Anno MDC.LXXXI. 
Wittenbergae (és Lipcse, 1698.) — Üdvözlő 
verseket írt: VirumJuvenem . . . Georgium 
Michaelis . . . Wittenberg, 1681. cz. mun-
kába. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 178. 1. — Bartholomaei-
des, Memoriae Ungarorum 186. 1. — Uj 31. 
Athenás 566. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. 
Könyvtár III . k. 2. r. 216., 525. 1. — 31 ar ku-
sovszky Sámuel, A pozsonyi ág. hitv. evang. 
lýceum története. Pozsony, 1896. 846. 1. 

Lang János, ág. ev. lelkész, kőhalmi 
(Küküllőm.) származású, hol atyja L. 
János első lelkész volt ; a vittenbergai 
egyetemen tanult, 1687-ben; 1699. okt. 
lelkész lett Zsibergen(Seiburg, Küküllőm.), 
hol 1730. decz. 2. meghalt, miután há-
romszor volt dékán. — Munkái: 1. Disser-
tatio Theologica De Aeterna Judicii Divini 
Oeconomia, Ex Gen. III. 8—24 . . . Sub 
Praesidio. . . Jo.Deutschmanni. . . publice 
defendet Respondens . . . Wittebergae, 
1689. — 2. De Versione, Qvam Vocant 
LXX. Virali Iatopou^ev«. Isaaco Vossio 
Potissimum Opposita, Perficere Meditaba-
tur M. Gerhardus Mejer . . . Respondente 
. . . U. ott, 1690. — Üdvözlő verseket írt: 
Colossus . . . Wittebergae 1688. és Threni 
. . . U. ott, 1688. cz. munkákba. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 322. 1. 

— Szabú-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I I I . 
k. 2. r . 363., 386. 1. 

Lang János, ág. ev. lelkész, brassói 
származású, hol középiskoláit végezte, 
mire 1691-ben a vittenbergai egyetemre 
ment ; 1701-ben tanított a brassói al-
gymnasiumban, 1707. a felsőbb osztá-
lyokban ; ugyanazon évben ispotály-, 
majd városi prédikátor lett. 1720. Botfaluba 
(Brenndorf, Brassóm.) hivták meg rendes 
lelkésznek, hol 1741. okt. 11. meghalt. 
— Munkái: 1. Dissertatio Pnevmatica 
ex Theologia Naturali de Intellectu, Vo-
luntate ac Libertate Divinae Essentiae, 
Praeside M. Abrah. Henr. Deutschmann, 
Die 8. Apr. 1693. Wittenbergae, 1693. 
— 2. Disputatio De speciali Orationis 
Dominicae Oeconomia. Praeside Joh. 
Deutschmann. U. ott, 1694. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 323. I. 
— Szabó-Hellebrant, Régi Magyar Könyvtár 
I I . 2. r. 448., 470. 1. 

Lang János Gottfried, orvosdoktor, 
selmeczbányai származású; 1698. febr. 
3-tól a vittenbergai egyetemen tanult, — 
Munkája: Dissertationem Solennem De 
Filo Medicinali Praesidio D. Io. Gothofredi 
Berge r í . . . Pro Licenţia Impetrandi Svm-
mos In Arte Salvtari Honores P. P. Io. 
Gothofredvs Langivs . . . Vitembergae, 
1702. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 196. 
1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
k . 2. r. 606. 1. 

Lang János Fortunat, bölcseleti, theo-
logiai s jogi doktor, főesperes és kir. táb-
lai főpap, szül. 1771-ben Esztergomban; 
1792. nov. 1-től a bölcseletet és 1794-től 
a theologiát Pozsonyban végezte. 1798-
ban fölszenteltetett és káplán volt Drégely-
Palánkon, 1801. tanfelügyelő a pozsonyi 
papnevelőben ; 1802—03-tól a természet-
tant, mezei gazdaságtant és mennyiség-
tant a nagyszombati seminariumban, 
1806—07-től a patrologiát és dogmatikát 
a pesti kir. egyetemen, hol 1816-ban rector 
volt. 1820. okt. 2í. esztergomi kanonok 
lett s ugyanazon évben a Pazmaneum 
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igazgatója, majd az egyetem theologiai 
karának dékánja. 1821-ben a rákonyi 
Boldogasszony apátságát nyerte. 1824. 
kir. táblai főpap, 1825-ben komáromi fő-
esperes lett. Meghalt 1829. szept. 13. 
Pesten. — Munkái: 1. Dissertatio inaugu-
ralis historico-juridica super eo : quae 
origo, quae causa, qui effectus consensus 
parentum in nuptias liberorum secundum 
j u r a diversa, quam in . . . universitate 
Hungarica . . . anno 1802. mense Octobr. 
disputabitur . . . Budae, 1802. — 2. Pa-
trologia quam in . . . universitate . . . Pes-
tiensi praelegit . . . U. ott, 1809. — 3. 
Memoria celsiss. ac rev. Ernesti principis 
in Schwarzenberg,. . . episcopi Jaurinen-
sis . . . Quam occasione solennium exe-
quiarum in cathedrali ecclesia Jaurinensi 
•die XXI. Maj i MDCCCXXI. recoluit. 
Viennae. — 4. Beszéd Majláth György-
nek 1828. Szent-György hava 29. honti 
főispánná iktatásakor. Pest, 1828. (Beszé-
dek, melyek azon alkalmatossággal... tar-
tattak, többek beszédével együtt.) — Fejéi-
György még három munkáját idézi: 1) 
Poemata occasionalia in diem nominis 
Ladislai Bernáth 1794. 2) Josephi Mayer 
1795. 3) Josephi Yilt, melyek szerinte 
nyomtatásban megjelentek; azonban a 
hiányos czímezésből nem tudható, vájjon 
ezek magyar, latin vagy német nyelven 
jelentek-e meg és hol ? — Kézirati mun-
kái a m. n. múzeumban: Oratio, quam 
die anniversaria instaurationis regiae 
scientiarum universitatis Hung. Pestien-
sis. A. 1816. 25. Jun. dixit, 4r. 30 lap ; 
a felső-diósi plébánia könyvtárában: Com-
pendium Institutionum Physicarum ex 
praelectionibus.. . descripsit Ignatius Uher-
kovics Anno 1804. Két kötet 308 és 236 1. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1824. I . 34., 1829. 

I I . 23. SZ. — Hl. Kurír 1829. I I . 24 Szám. — 
Fejér, Georgius, História Academiae. Budae, 
1835. 135. , 153. 1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i 

í rók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 284. 1. 
Lang Nep. János (hanstadti), bányász-

akadémiai tanár és hanstadti bánya-
tanácsos, szül. 1770-ben Karinthiában; 

1791-től a selmeczi bányászakadémia 
hallgatója, felső-bibertárnai bányamérnök 
volt ; 1812-ben neveztetett ki bányata-
nácsossá; a selmeczi bányász-akadémián 
1812. júl. 24-től 1840. deczember 30-ig 
a bányaműveléstant adta elő. Meghalt 
1842-ben Selmeczen 72 éves korában. 
— Munkája : Anleitung zur Markscheide-
kunst. Nebst einem Atlas mit 26 Kupfer-
tafeln. Pesth, 1835. 

A selmeczi m. k. bányász• és erdész-akadémia 
évszázados fennállásának Emlékkönyve 1770— 
1870. Selmecz, 1871. 24.. 43., 45., 103. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iogr . — 
Pauer János, A s e l m e c z b á n y a i m . k i r . b á . 
nyászati és 'erdészeti akadémia története. 
Selmeczbánya, 1896. 114. 1. (Neye Hanstadt 
Józsefnek írva.) 

Láng Jenő (Jágó), orvosdoktor, szül. 
1864. máj. 17. Egerben (Hevesm.), hol 
középiskoláit végezte, mire a budapesti 
egyetemen hallgatta az orvosi tudomá-
nyokat és a múzeumi könyvtárban 1890 
—1893-ig eltöltött időben nyert orvos-
doktori oklevelet. Könyvtári szolgálatá-
nak idejére esett a múzeumi képtár ren-
dezése is, a mihez Than Mór képtárőr 
mellé küldetett ki segítségül és jó részt 
önállóan készítette a ma is forgalomban 
levő képtári kalauzt és a könyvtári min-
tára készült czédula katalógust. 1893-ban 
Bánfalva község választotta meg orvo 
sává. 1896 óta Nagy-Szénás (Békésm.) 
községnek orvosa. 1899-ben készítette el 
a tüdővész elleni védekezésről szóló köz-
ségi szabályrendeletet. — Czikkei a Békés-
megyei Közlönyben (1893. Színészet falun, 
Néhány szó az alföldi paraszt-socialis-
mus kérdéséhez); írt a Verner László, 
Az ezredéves ünnepélyek. B.-Csaba, 1896. 
cz. gyűjteményes munkába. — Munkája: 
Magyar orvostudományi szaklapok a m. 
n. múzeumban. Bpest, 1890. (Különny. 
a M. Könyv-Szemléből.) 

Önéletrajzi adatok. 
Láng József, ügyvéd, L. József ura-

dalmi tiszt és Kepler Katalin fia, szül. 
1851. ápr. 13.Fegyverneken(Jásznagykun-
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Szolnokm.); atyjának 1854-ben történt 
halálával, édes anyjáaak gondjai alatt ne-
velkedett, ki a kecskeméti ev. ref. fő-
gymnasiumba küldte; itt az irodalom-
történet tanára Fehér Péter buzdítá a 
költői hajlamú fiút a versírásra. 1880. 
jún. 1. nyert ügyvédi oklevelet és azóta 
gyakorló ügyvéd Budapesten. — Költe-
ményei a Kecskeméti Lapokban és a 
Családi Körben jelentek meg. — Mun-
kája : Az árban. Versek. Bpest, 1900. 

Corvina 1900. 4. sz. és önéletrajzi adatok. 

Láng József, nyomdász és könyv-
kereskedő, szül. 1862. febr. 11. Aradon, 
hol atyja asztalosmester volt; ennek 
halála után 1874-ben az iparos pályára 
lépett és Aradon a Gyulai István nyom-
dájában tanult; 1879-ben Budapestre a 
pesti könyvnyomda részvény-társaságnál 
nyert alkalmazást, majd Wilkensnél és 
huzamosabb ideig a Franklin-társulatnál 
volt betűszedő. 1882-ben megalakult Buda-
pesten a magyar nyomdász-klubb, mely-
nek titkárává választották. A Pallas 
nyomda alakulásakor ott korrektor lett; 
ezen minőségben működött 1890-ig, mikor 
Nagyváradon átvette a Hügel-féle nyomdát. 
1891-ben részt vett a vidéki nyomda-
tulajdonosok által Szegeden tartott or-
szágos gyűlésen ; 1898-ban a hírlapkiadók 
országos szövetségének megalakulásakor 
megtartott országos lapkiadók congressu-
sának alelnöke volt és a megalakult 
szövetség választmányának tagja. 1893-
ban a nagyváradi betegsegélyző pénztár 
elnökévé választotta; a Szigligeti irodalmi 
társaságnak is pénztárnoka. 1898-ban 
nyomdája mellett könyv- és papirkeres-
kedést is nyitott. — Czikkei a Typogra-
phiában (1881. Az országos nyomdász-
statisztikához, 1883. Nemzetiséghez való 
ragaszkodásunkról, 1885. Tanulmány a 
rövidítésekről, 1886—87. Strauch Alajos 
életrajza, Az országos egylet ügye, Je-
lentés a levélfejszedésre vonatkozó pálya-
művekről, 1888. A bécsi jubileumi kiállítás, 
Hadat a styl ellen!, 1890. Külföldi szak-

egyletek és körünk reformálása); a Nyom-
dászok közlönyében (1883. Ki lehet jó 
szaktárs ? Közös ügyeinkről, Könyvtáraink 
érdekében, A rágalom iskolája, 1884. 
Minket érdeklő felolvasások, Tanulmány 
a könyvgerinczről, Vélemények a styl-
szerű szedésről, A falragaszok szedéséről, 
Országos ügyeinkről, 1885. A kezdőbetűk 
alkalmazásáról, A magyar helyesírásról, 
Elmélkedések márczius 15-ről a mi szem-
pontunkból) ; az Ország-Világban (1887. 
A magyar hirlapkiállítás); a M. Nyomdá-
szatban (1888. A falragaszbetűkről, Betű-
öntőink szakirodalma és a betűöntés 
alapja, 1889. Nyomdák bezárása, 1889. 
Szines nyomás és műérzék, A Marinoni-
féle gépgyár Párisban, A Foucher test-
vérek betüöntőgépgyára Párisban, Ez is 
sajtószabadság? Szakkiállítások 1889-ben, 
1890. Japán lakkmunka a könyvtáblán, 
Műszedés a párisi világkiállításon, Két 
ujabb találmány, Nemzetközi nyomtat-
ványcsere, Első magyar papíripar); a 
Nyomdászok Evkönyvében (1888. Egye-
sületek és körök, 1889. A görög betűkről, 
1890. A franczia államnyomda, 1893. 
Magyarosítsunk, 1895. A magyar nyomda-
ipar, 1898. A szakoktatásról); a Visegrád, 
Esztergom cz. alkalmi lapban (Budapest^ 
1889. Két királyi lakhely), a Grafikai 
Szemlében (1891. Magyar nyomdászati 
styl, Országos nyomdászgyűlés Szege-
den, 1894. A grafikai szakma a lem-
bergi kiállításon, 1896. Ács Mihály em-
lékezete, 1896. Nyomdatulajdonosok or-
szágos congressusa); a Nagyváradban 
(1893. Iványi Ödön mint hírlapíró, 1898. 
Rendezzünk kiállítást! 1899. A magyar 
tengerpart, Az ipartestületek bajai sat.); 
az Eleven Újság cz. alkalmi lapban 
(Nagyvárad, 1897. A nyomda.) — Mun-
kái : 1 .A sajtó szabaddá tételének be-
folyása a magyar hírlapok előállítására. 
Bpest, 1888. — 2. Czenzura és sajtó-
szabadság. U. ott, 1889. — 3. Emlék-
könyv az első budapesti magyar verseny-
szedés alkalmából. U. ott, 1890. — 4. 
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A «Nagyvárad» huszonhat éve. Nagy-
várad, 1896. Arczképekkel. — Szerkesz-
tette : a Legyen világosság cz. pártlapot 
1885. okt. 5-től Bpesten, mely csakhamar 
megszűnt; a Typographiának 1887. okt. 
27-től decz. 2. ideiglenes szerkesztője volt; 
Emlékkönyv a könyvnyomdászok szak-
körének tíz évi működéséről 1882—1892. 
Nagyvárad 1892. (Ebben titkári jelen-
tései) ; szerkeszti a Nagyvárad cz. politikai 
napilapot 1895 májustól (midőn 1890. 
júl. a lap kiadó-tulajdonosa lett, a lapnak 
186 előfizetője volt; ezek száma azóta 
1400-ra emelkedett); szerkeszti és kiadja 
a «Nagyvárad» képes Naptárát 1895 óta. 

Sarkadi István szives közlése (önéletrajz). 
Láng József\ középiskolai tanár, szül. 

1868. júl. 5. Tatában (Komáromm.); az 
1895 — 96. tanévben a selmeczbányai ke-
gyestanitórend főgymnasiumában mint 
helyettes tanár volt alkalmazva. — Mun-
kája: Derül, borul. Költemények. Selmecz-
bánya, 1896. (Ism. M. Szemle, Vasárnapi 
Újság 1897. 7. sz., Nemzeti Újság 27. sz.) 

Panek Ödön. kegyestanitórendi fögymna-
siumi igazgató szives közlése. 
Lang Kristóf, ág. ev. tanuló 1651-től a 

vittenbergai egyetemen, ruszti (Sopronm.) 
származású. — Munkája : Testamentum 
Davidicum, Sive Ultimorum Verborum 
Davidis II. Samuelis XXXIII. 1. seq. 
Succincta et Orthodoxa Expositio. Dispu-
tatio I. exhibens e^iY'na'.v verticuli 1. & 
2. Qvam in . . . Academia Wittebergensi 
Praeside Johan. Andrea Quenstedt . . . 
publice defende t . . . Wittebergae, 1654. — 
Üdvözlő verseket ír t : Freudenkrantzlein 
...Wittenberg, 1652., Klesch, Christopho-
rus, De Ortu Animae Rationalis . . . U. ott, 
1653. Serpilius, Sámuel, De Lege Et Evan-
gelio . . . U. ott, 1653. és Verba Laeta 
. . . U. ott, 1653. cz. munkákba. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 143. 
1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
k. 1. r . 587. 1. 
Láng Lajos (jászi), szinész, L. Ádám 

színész és Járdos Anna Mária fia, szül. 
1799-ben Nagyváradon ; 1809. febr. 26. 

Az indusok Angliában cz. színműben 
lépett fel először gyermekszerepben Pesten. 
Ezután is atyja mellett maradt és vele 
együtt volt Pesten 1815-ig, majd Erdélybe 
került Marosvásárhelyre; utóbb atyja tár-
saságával bejárta Magyarországot; 1848-
ban Debreczenben volt igazgató; meg-
fordult társulatával Rereg-, Ung- és Sza-
bolcsmegyékben ; 1849-ben átadta az 
igazgatást Boldizsár fiának és a társulatnál 
mint pénztárnok működött. Nem volt ő 
az elsők közül való, hanem mint jó hangú 
énekes és kitűnő solotánczos hasznave-
hető tagja a színtársulatoknak. Neje csep-
regi Csepreghy Anna kitűnő komikai 
színésznő volt. 1864-ben búcsút mondott 
a színészi pályának, mire Lauka Lajosy 

Szabolcsmegye alispánja, őt mint napi-
díjast alkalmazta a telekkönyvnél. Meg-
halt 1872-ben Nyírbátorban. — Szer-
kesztett egy magyar ballettet: Az álmos 
fonó leányok cz., melyet 1830. nov. 4. 
Rozsnyón és 1831. ápr. 12. Debreczen-
ben előadtak. 

Idősb Szinnyei József, A k o m á r o m i m a g y a r 
szinészet története. Komárom, 1881. 104. 1. 
(önéletrajzi adatok). — Déryné Naplója I. 
173. sz. 

Láng Lajos, jogi doktor, valóságos 
belső titkos tanácsos, egyetemi tanár, 
országgyűlési képviselő s a m. tudom, 
akadémia rendes tagja, szül. 1849. okt. 
13. Pesten jómódú polgári iparos szülőktől 
(atyja alapította amaisvirágzó porczellán-
gyárat). A gymnasiumot a pesti kegyes-
rendieknél végezte. Az érettségi vizsga, 
letétele után 1866-ban atyja Párisba 
küldötte, hol félév alatt elsajátította a 
franczia nyelvet, az angolt már előbb 
tanulta. Az I. évi jogot a pesti egyetemen, 
a II. Berlinben, a III. és IV. ismét Buda-
pesten hallgatta. 1873-ban újra kiment 
Berlinbe, hogy a történeim i tudományok 
terén is kellő alaposságot szerezzen; 
onnét Olaszországba utazott, hol kilencz 
hónapot töltött. Hazatérve, a jogi szigor-
latok után 1877-ben a nemzetgazdaság 
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magántanára lett a budapesti egyetemen. 
1877-től az Ellenőr munkatársa volt, 
1881. decz. 15-től mint lap vezér annak 
szerkesztője is. 1882. aug. 31., mikor az 
Ellenőr a Honnal egyesült, a kettőből 
alakult új lapnak, a Nemzetnek, lett 
munkatársa. 1878-ban a szakcsi kerület-
ben választották meg képviselővé szabad-
elvűpárti programmal; 1881-ben Pápa 
városa választotta meg képviselővé (s 
1896-ig e kerületet képviselte), 1897 óta 
Nagybánya képviselője; első beszédét 
1879. febr. 21. tartotta azon évi költség-
vetés általános tárgyalása során ; 1882-
ben a budapesti egyetemen a statisztika 
rendes tanárának neveztetett ki ; egy-
szersmind a nemzetgazdaság, pénzügytan 
és pénzügyijogjogosított tanára; 1 8 8 4 - 8 5 -
ben a jogi karnak dékánja volt. 1883. 
máj. 17. a m. tudom, akadémia levelező 
tagjának választotta (1892. máj. 5. rendes 
tag, 1893-ban a nemzetgazdasági bizottság 
elnöke lett.) Az 1885-ben alakult nemzet-
közi statisztikai hivatalnak is tagja. 1889-
ben pénzügyminiszteri államtitkárrá ne-
veztetett ki. Az 1892. valutatörvények s 
aconversióra vonatkozó tárgyalások körül 
szerzett érdemeiért a Lipótrend közép-
keresztjét nyerte. 1893-ban megvált a 
pénzügyminisztériumtól és újból elfog-
lalta egyetemi tanszékét. 1894-ben meg-
alapította a magyar közgazdasági társa-
ságot, mely szintén elnökévé választotta. 
E mellett különösen az utolsó években 
tevékeny részt vett a képviselőház vitái-
ban és a quotabizottság tagja is volt. 
1896-ban a képviselőház egyik alelnöke 
lett. mely minőségében bizottsági tag-
ságra nem vállalkozott többé, s csak a 
felirati bizottság tagjai sorában foglal 
helyet. 1894-ben a VIII. nemzetközi 
demographiai congressuson a demogra-
phiai csoport elnöke volt. — Czikkei 
a Fővárosi Lapokban (1869. Berlini leve-
lek, A berlini kávéházakról, 1871. Julius 
Caesar), a Figyelőben (1871. Az európai 
erkölcsök története Augusztustól Nagy 

Károlyig, Buckle és műve, 1872. Buckle 
és Lecky, Szerdahelyi Kálmán, A «magyar 
Moliére» könyvism. 1874.Irodalmi merény-
let, Kákái Aranyos és könyvism.); külföldi 
utazása alatt, különösen Olaszországból 
leveleket írt a Honba és az Ellenőrbe 
(1875—76); a Nemzetg. Szemlében (1877. 
A kettős valutáról, Az ezüst készletről és 
annak megoszlásáról, A magyar iparélet 
történeti fejlődése, Az osztrák-magyar 
nemzetgazdák második congressusa, 1878. 
A védvám és a történelem, 1880. A 
magyar és osztrák államháztartás 1868-
tól 1877-ig, 1881. Az értékelmélet az ujabb 
angol felfogás szerint, Társadalmi deficit, 
1889. A munkások biztosítása baleset 
ellen Ausztriában, 1893. A benső gya-
rapodás szerepe népességünk szaporodá-
sában az utolsó évtized alatt, Magyar-
ország adóstatisztikája 1891-ről, Adatok 
az 1891. évi adóstatisztikához); az Ellenőr-
ben (1879. 256. sz. Eötvös József), a 
Nemzetben (1883. ifj. Széchenyi Imre gróf 
«Amerikai levelei» ellen írt két agrárpoli-
tikai czikke, 1885. 354. sz. Az académiáról 
sat.); a Budapesti Szemlében (XII. 1876. 
könyvism., XIV. 1877. A spekulatióról, 
1885. Magyarország népmozgalma 1880 
—1883., 1895. A nemzetiségek aránya 
Ausztriában); a Közgazdasági Szemlében 
(1893. A benső gyarapodás szerepe népes-
ségünk szaporodásában az utolsó évtized 
alatt.) Országgyűlési beszédei a Naplók-
ban vannak. — Munkái: 1. Erő és anyag. 
Tapasztalati természetből szerzett tanul-
mányok. Büchner Lajos után ford. Lipcse, 

1870. (2. kiadás. Ugyanott, 1875.) -
2. Nöudvarlás. Eredeti vígj. 1 felv. Pest, 
1871. (Nemzeti Színház Könyvtára 20.) 
— 2. Ilda. Szomorújáték 3 felv. Bpest, 
1875. — 4. Cartel és a magyar forgalom 
önállósága. U. ott, 1875. (Névtelenül.) — 
5. Buckle H. Tamás, Anglia művelődésé-
nek története. Magyarul kiadták : Beksics 
Gusztáv . . . Láng Lajos . . . U. ott, 1878 
—1882. Nyolcz kötet (Egy részét fordí-
totta.) — 6. Pénzügytan. A m. tudom. 

23. ie sajtó alá adatott 1900. február 17. 
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akadémia megbízásából Leroy-Beaulieu 
után ford. U. ott, 1879—81. Négy kötet. 
— I.A. társadalmi deficit. Függelékül 
egy nyilt levél nógrádi Szontagh Páltól 
és szerző válasza: Az érkező és távozó 
Magyarország. U. ott, 1881. — 8. A ma-
gyar és osztrák államháztartás 1868— 
1877. U. ott, 188L (Értekezések a tár-
sadalmi tudományok köréből VI. 9. Néme-
tül : U. ott. 1881. Francziául. Páris, 1881.). 
— 9. A közgazdaság tudomány rendszere. 
I. A közgazdaság elmélete. U. ott, 1882. 
— 10. Minimum és homestead. U. ott, 
1883. (Értekezések a nemzetgazdaság és 
statisztika köréből. I 7.). — 11. Minimum 
és majorátus. U. ott, 1883. (Értekezések a 
nemzetgazdaság és stat. köréből. II. 1.). 
— 12. Hazánk értelmi és anyagi fejlő-
dése 1870-1880. U. ott, 1884. (Értek, a 
nemzetg. és stat. köréből II. 4. Ism. 
Nemzetgazdasági Szemle.) — 13. Magyar-
országstatisztikája. Keleti Károly és Jekel-
falusy József közreműködésével szerkeszti 
. . . U. ott, 1884—87. Két kötet. (I. Irta 
a Bevezetést 1 — 28. 1. és a Mozgó népes-
ség cz. részt 310—491. 1. Németül: U. 
ott, 1885.). — 14. A népoktatás hazánk-
ban 1869—1884. II. ott, 1884. (Értekezé-
sek a társad, tud. köréből VIII. 7.). — 
15. Emlékbeszéd dr. Kőnek Sándor felett. 
Bpest, 1886. (Emlékbeszédek III. 9.). -
16. A közgazdasági adózás alapelvei Ri-
cardo Dávidtól, ford. U. ott, 1887. (Nem-
zetgazdasági írók Tára 5.). — 17. Magyar-
országnépmozgalma. 1880—85. Budapest, 
1888. (Értekezések a társad, tudom, köréből 
IX. 9.). — 18. A középoktatás hazánkban 
1867—1886. U. ott. 1891. (Értekezések a 
társad, tudom, köréből IX. 3.). — 19. 
Dékáni beszéd a budapesti kir. m. tudo-
mány-egyetem 1893—1894. tanévének 
1893. október 15. tartott ünnepélyes 
megnyitásakor. Ugyanott, 1893. — 20. 
Emlékbeszéd Grünwald Béla lev. tagról. 
U. ott, 1895. (Emlékbeszédek VIII. 8.). 
— 21. Beszéd, mondta Nagybányán 18W, 
okt. 18. Nagybánya, 1896, — 22. Javas-

Id . S z i n n y e i J Magyar írók. VII. 

lat a quóta megállapítására. Bpest, 1897. 
- 23. A nemzetiségek Magyarországon 

és Ausztriában. U. ott, 1898. — Szerkesz-
tette a Nemzetet 1882. szept. 1-től 1883. 
jan. 13-ig Budapesten. — Kéziratban: 
Első pátiens cz. bohózat és Ibolyacsokor 
cz. vígjáték (előadták 1867 körül a Molnár 
György budai lánczhidfő melletti szín-
házában.) — Levelei Kertbeny Károlyhóz, 
Berlin, 1874. jan. 24., 27., márcz. 26. 
(a m. n. múzeumban.) 

Magyarország és a Nagyvilág 1882. 53. sz. 
arczk. — Petrik Könyvészete. — .)/. Könyvé-
szet 1886—88.. 1893., 1895.. 1897— <18. — ,)/. Nép 
1888. 7. sz. a r c z k . — lasarnapi Újság 1889. 
18. sz. arczk., 1894. 35. sz. arczk., 1897. 42. 
sz. arczk. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Vécsey Tamás, A b u d a p e s t i k . m. t u d o m á n y -
egyetem jog- és államtudományi karának 
ismertetése 1667—1896. Bpest, 1896. 9.. 14., 
17. 1. — Budapesti Hirlap 1897. 278. s z . 

Lángné-Lehotzky Ida. szül. 1851. jan. 
1. Kecskeméten, a szülői háznál gondos 
nevelésben részesült; Láng István te-
mesvári főreáliskolai tanár neje; irodalmi 
működését később mint családanya is 
folytatta. — Czikkeket írt a Temesvári 
Lapokba és a Délmagyarországi Lapokba. 
— Munkája: Tört szivek. Regény. Te-
mesvár, 1882. 

Kiszlingstein Könyv, és önéletr. adatok. 

Láng Márton, r. kath. esperes-plébá-
nos, szül. 1837. nov. 30. Pesten ; ugyan-
itt végezte a gymnasiumot és a kalocsai 
érseki megyében a növendékpapok közé 
lépett; a theologiát 1854—61-ig a pesti 
központi papnevelőben hallgatta. 1861. júl. 
31. miséspappá szenteltetett fel; segéd-
lelkész volt Madarason, 1870-ben hit-
oktató a zentai elemi iskolákban, 1875-
től segédlelkész Kalocsán s Zentán ; 1880. 
Csataalján (Bács-Bodrogm.) lett plébános, 
1881. kerületi jegyző, 1882. alesperes, 
1890-ben kiérdemült pap és 1891-ben 
nyugalomba vonult Bajára. — A Kath. 
Lelkipásztorba (1867) írt egyházi beszé-
deket ; írt még a M. Koronába, a Nép-
iskolai Tanügybe, a Bácskába és a Zentai 
Közlönybe. 

24 
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Fasciculi Ecclesiastici 1868. 55. 1. — M. Sion 
1888. 304. 1. — Schematismus Colocensis et 
Baesiensis 1895. 

Lang Mátyás, ág. ev. lelkész, soproni 
származású ; 1643-ig Boroszlóban tanult, 
innét az év tavaszán az odera-frankfurti 
egyetemre ment, de már júl. 10. beirat-
kozott a vittenbergai egyetemre; itt tanult 
1648 nyaráig, a mikor az ottani egyház-
nál diakonusi állást foglalt el. 1650. febr. 
mármint soproni lelkész működött, később 
a sopron- és vasmegyei német egyhá-
zaknak esperese lett és az volt 1660-ban 
is, a mikor a püspökválasztásnál ő is 
szóba jött, de betegeskedése miatt mellőz-
ték. Eggenberg Anna Mária özvegy her-
czegnő, ki 1670-ben telepedett le Sopron-
ban, márcz. 15. meghívta udvari lelkészeül, 
és ő ápr. 1. tartotta első prédikáczióját a 
herczegnő házában. 1655. máj. 11. kelt 
össze Baumgartner Rozinával. (Ezen 
menyegzőre adták ki barátai : Thalassii 
Socialibus Sacris Viri . . . Reu. Matthiae 
Langii . . . Wittebergae, 1655. cz. üdvözlő 
munkájokat); neje 1669. okt. 15. meghalt; 
hat gyermeke közül egyik lánya Lang 
János Kristóf pozsonyi iskola-igazgató 
s író neje lett. L. a vallásüldözés alatt, 
a bécsi svéd- és dán követség közben-
járására, azon szerencsében részesült, 
hogy nem űzetett számkivetésbe, sőt 
reversálist se kelleft aláírnia; hanem 
megengedték neki a szülővárosában való 
tartózkodást. 1675. ápr. 15. visszatérhetett 
ő is lelkésztársaival; de csak az Eggen-
berg-féle házban tarthatták az isteni 
tiszteletet. L. tudományosságáról bizony-
ságot tesznek, munkáin kívül, hogy gyü-
lekezetében nagy érdemeket szerzett éne-
kes könyvével s az isteni tisztelethez 
írt imáival; neki köszönhető nagy rész-
ben az a jeles könyvtár is, mely 1825-
ben az akkor épült lyceumba tétetett 
által, hol az jelenleg is legbecsesebb 
részét teszi a könyvtárnak. Meghalt 1682. 
nov. 28. Sopronban. — Munkái: 1. 
Poema Sacrum De Glorioso Domini 

Noştri Jesu Ch risti post superat am Satanae, 
Peccati, Mortis & Inferni violentiam 
Triumpho Viris Generis Nobilitate Cla-
rissimis . . . Dnn. Consuli, Judici . . . 
Semproniensium Repub. Sanatorii Ordinis 
. . . Musarum suarum Moecenatibus . . . 
Oblatum . . . Wratislaviae, 1643. — 2. 
Pentas Quaestionum Metaphysicarum, 
Quam, Duce et Auspice Christo In illustri 
Academia Wittebergensi, Praeside Dn. 
M. Johanne Christophoro Seldio . . . pro-
ponit . . . Wittebergae, 1644. — 3. In 
Augustanae Confessionis Articuli primi 
partem priorem, quae agit De Deo Uno 
Et Trino In Se Considerato, Disputatio 
XI. In specie agens de Amore Dei Ex 
Becano & contra eundem ; Quam Prae-
side . . . Jacobo Martini . . . proponit . . . 
XXIV. Febr. 1648. U. ott. — 4. Conside-
ratio Loci 2. Maccab. Cap. XIII. Primarii 
Multorum Ecclesiae Romano-Catholicae 
errorum Firmamenti, Publico Eruditorum 
Examini subjecta, Praeside Dn. Paulo 
Röbero . . . Respondente . . . 1648. III. Cal. 
J u l i i . . . U. ott. (2. kiadás. Jena, 1686). 
— 5. Ruhm und Reichthumb Mariae, 
Lazari Schwester, ausz den Worten 
Christi Luc : X. 42. Maria hat das gute 
theil erwehlet, das soll nicht von jh r 
genommen werden. Sampt dem Lebens-
lauff und Christenthumb Der weiland . . .  
Fräwlein Maria Barbarae . . . Eitzing, 
Freyin . . . Welche durch einen sanfften 
Todt. . . seeliglich auffgenommen worden, 
zu Oedenburg . . . Anno 1651. den 10. 
Februarij . . . Regensburg, 1651. — 6. 
Zw öl ff Schluss-Reden, Auff den Religion-
Spiegel, Darinnen der Wiennerische Jesuit 
Jodocus Kedd, zwölff Propositiones oder 
Fragen Allen Lutherischen Praedicanten 
gründlich und freundlich zu beantworten 
vorgehalten . . . Leipzig, 1652. — 7. No-
mina Sancti Sanctorum Jesu Christi, E 
Pericopis Evangelicis deprompta, & piis 
Concionibus inTemplo S. Georgii exposita 
. . . Wittebergae, 1653. — 8. Apologia 
Yeritatis. Dasz die zwölff Schlusz-Reden 
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Matth iae Langii Noch veste stehen Wider 
den Pragischen Appendicem oder Anhang 
des Jesuiten P. Jodici Kedd, auch wider 
alle desselben Büchlein. Taffein, Schriften 
und Spotreden, Darinnen er obgemeldte 
Schluss-Reden hesslich angezannet und 
noch keinmahl gebissen, viel weniger 
niedergerissen hat. Erstlich, Seinen be-
stellten Waffenträgern, zu Oedenburg. 
Jetzt aber männiglich, aus Lieb der 
Wahrheit hell und klar gezeiget Durch 
. . . Leipzig, 1654. — 9. Gynaeceum 
Christi, ex Matth. 25. oder das Frauen-
zimmer Christi, des himmlischen Bräu-
tigams, in welchem auf Erden gewandelt 
hat Anna Catharina Fräulein und ge-
bohrne von Zinzendorf und Pottendorf. 
Eine Leichenpredigt gehalten in der St. 
Michaelis Kirche in Oedenburg. Nürnberg, 
1654. — 10. Mitleiden zu haben, Mit 
J. S. Terentiano, wegen seines (zu Straubing 
in Bayern, cum Licenţia Superiorum ge-
druckten) Langii Trilinguis oder drey-
spitzigen Schlangen-Zung, . . . Aus Ur-
sachen, die manniglichen zu erkennen 
darstellet . . . Leipzig, 1656. — 11. Be-
ständige Lebens-Kraft S. Pauli und aller 
Rechten Christen, aus dem 2. Cap. der 
Epist. An die Galeter : . . . Bey trauriger 
und Volkreicher Leich-Begängnis des 
Wohlgebornen Herrn . . . Rudolffn, Herrn 
von Greüssen Freyherrn vom Walde, 
. . . Welcher im 67. Jahr seines Alters. 
Anno 1659. den 16. Április in der 
Königlichen Frey-Stadt Oedenburg . . . 
samfft und seelig. im waaren Glauben 
an Jesum Christum eingeschlaffen, und 
hernach am 22. Tag desselben Monats 
in sein Ruh-Gewölblein, nähest bey S. 
Michaelis Kirchen, beygesetzet worden, 
einfältig erkläret . . . Nürnberg, 1H60. — 
12. Geistliche Wasser-Quelle, Gesucht 
und gefunden von der Weiland Edlen 
. . . Frauen Anna Paurnfeindin, Gebohrner 
Krugschanckin, Nun mehr seligen, Auch 
Zu Deroselben Christlichen Ehrn Ge-
dächtnis, und zu tröstlicher Erquickung 

des hinterlassenen hertzbetrübten Herrn 
Wittibers, nemblich: Des Edlen . . . Herrn 
Wolffgang Paurnfeinds, Vornehmen Han-
delsmann, und Mitgliedes des Käyserl. 
befreyten Niederlag zu Wien . . . Nach 
Anleitung der ersten Wort des 42. Psalms 
In dem Fürstl. Eggenbergischen Haus 
zu Oedenburg, Mit wenigen Worten an-
gezeiget, und auf inständiges Begehren 
in Druck gegeben . . . Regensburg, 1677. 
— Üdvözlő verseket í r t : Zabeler, Jobus, 
Notabiliorum Theorematum Fasciculus . . . 
Wittebergae, 1646., Jentzsch, Christianus, 
. . . Theologica . . . U. ott, 1647., Klesch, 
Daniel, In Augustanae Confessionis Arti-
c u l i . . . U. ott, 1648., Graff, Gottfridus, 
Disputationum Ethicarum Vicesima . . . 
U. ott, 1649., Serta Triumphalia . . . U. 
ott, 1649.. Pfister, Johannes, Ehrenge-
dechtnuss . . . Regensburg, 1651. cz. mun-
kákba. — Arczképe : olajfestés a soproni 
ág. ev. főiskola könyvtártermében. 

Czvittinger, S p e c i m e n 226. l a p . — Horányi, 
Memoria II. 459 — Klein, Nachrichten I. 
176—184. 1. — Bartholomaeides, Memoriae 
U n g a r o r u m 136. 1. — Müllner Mátyás. A s o p -
roni ev. fötanoda története. Sopron, 1857. 
29.. 37., 43. , 44. , 58. 1. — Szabu-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. k. 1. és 2. rész. 

Láng Mátyás, ifjabb, ág. ev. lelkész, 
előbbinek és Paumgartner Rosina fia. 
szül. 1660. aug. 23. Sopronban; 1678. 
júl. 22. iratkozott be a vittenbergai egye-
temre, hol bölcseletet hallgatott. — Mun-
kája: Bona Verba á Serenissimo Cels. 
Principe . . . Friderico, Duce Saxoniae, 
. . . clementissimé vocato et in inelyta 
Altenburgi Aula â Sacris constituto Viro 
Adm. Rev. & Praecl. Dn. Matthiae Ros-
nero, Sempronio H ungaro . . . Pastori 
fideli. . . dicit &transmittit. . . Wittebergae, 
1679. — Üdvözlő verseket írt Threiii 
Dispersae Sionis . . . Wittebergae, 1680. és 
Virum Juvenem . . . U. ott, 1681. cz. mun-
kákba. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 178. 1. — Hartholo-
maeides. Memoria Ungarorum 185. lap. — 

24* 
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Szab ú-He lieb r an t, Régi M. Könyv tá r III . k. 
2r. 171. 1. 
Láng Menyhért, orvos, L. József föld-

birtokos és Kralowsky Sarolta fia, szül. 
1867. nov. 6. Kis-Kun-Majsán ; tanulmá-
nyait Pesten kezdte, majd Bécsben foly-
tatta, hol Widerhofer báró egyetemi ta-
nár megbizásából, ennek egy betegével 
Korzikába utazott, a hol az 1893—94. 
telet töltötte; tanulmányozta annak tör-
ténetét és klímáját Jelenleg Budapesten 
egy gyógyintézet vezető orvosa. — Czik-
kei a Vasárnapi Újságban (1894. Mas-
cagni a magyar zenéről, A nagy Napoleon 
szülővárosából, 1895. Ferencz Eerdinand 
főherczegről, 1896. 15. sz. opera-ism., Ba-
lassa Bálint, Abonyi Lajos, Pálmai Ilka, 
színi kritikák, Korszikai képek, 1897. A 
hódmezővásárhelyi méregkeverők, Gold-
mark Károly), az Otthonban (1895. Mas-
cagni és családja), a Magyar Géniuszban 
(1895. Ferencz Ferdinand), a M. Szalon-
ban (1896. A beteg főherczeg), az Egyet-
értésben (1896. 88-ik sz. Blaháné), a 
Művészeti Lapokban (1897. Billroth mint 
muzsikus) sat. — Munkája: Korzika. 
Bécs, 1894. (Ism. Budapesti Szemle, Va-
sárnapi Újság 34. sz., Budapesti Hirlap 
aug. 24., P. Lloyd aug. 22., Főv. Lapok 
aug. 23., Egyetértés aug. 26., M Hirlap 
236. sz., P. Hirlap 247., 2. kiadás. Buda-
pest, 1896. Németül: Ajaccio als klima-
tischer Kurort und die Insel Corsica. 
Mit einem Lichtdruck und einer Karte. 
Wien und Leipzig, 1895.) — Jegye : L. M. 

Vasárna pi Újság 1894. 17. SZ. — 31. Újság 
1894. 116. SZ. — M. Könyvészet 1894—95. é s 
önéletrajzi adatok. 
Lang Mihály, ág. ev. lelkész, lesesi 

(Schönberg,Nagy-Küküllőm.) származású; 
1682-ben a brassói gymnasium tanulója 
vol t ; 1683. jan. külföldre utazott és a 
jenai, strassburgi s vittenbergai egyeteme-
ken képezte magát a lelkészi pályára. 
1689. jan. hazaérkezvén, 1691-ben a nagy-
szebeni iskola igazgatója lett; 1692. nov. 
ugyanott kolostori s 1693. máj. 6. városi 
prédikátor, ugyanezen évben pedig rendes 

lelkész lett Omláson (Szebenm.), honnét 
1704-ben Szász-Sebesre ment papnak, hol 
1729. decz. 28. meghalt. — A Rákóczy-
féle felkelés alkalmakor sok sanyarúságot 
szenvedett; erről többet följegyzett az 
egyház jegyzőkönyvébe. — Munkája: 
Dispvtatio Theologica Solennis de Bene-
dictione Sacerdotali, ex Num. Cap. VI. 
vers. 22. sqq. Quam . . . Sub Praesidio 
Dn. Sebastiani Schmidii . . . Eruditorum 
sistet Examin i . . . Argentorati, 1687. 

Trausch, Schriftsteller Lexikon II. 323. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 
k. 2. r. 322. 1. 

Láng Mihály, állami óvónőképző-inté-
zeti igazgató, szül. 1856. szept. 13. Kálmán-
don (Szatmárm.); gymnasiumi tanulmá-
nyait N.-Károlyban, az elemi tanítóképzőt 
Szatmárt és Máramaros-Szigeten. a polgári 
tanítóképző-intézetet Bpesten a Paedago-
giumban, az óvónőképző-intézeti tanáro-
kat képesítő tanfolyamot szintén Bpesten 
végezte. Szatmár-Németiben néptanító, 
Pancsován és Kapuváron polgáriskolai 
tanító, Nagy-Szöllősön és Nagy-Szeben-
ben polgáriskolai igazgató, Sepsi-Szent-
Györgyön és Eperjesen kisded óvónőképző-
intézeti igazgató volt és az utóbbi helyen 
most is az. — Czikkeket írt a Néptanítók 
Lapjába (1885. Ingyenes magyar nyelvi 
tanfolyamok, 1886—87. Ingyenes magyar 
nyelvi tanfolyam Nagyszebenben, A ma-
gyar nyelv tanítása és a nemzetiségek 
iránti rokonszenv, A magyar beszéd gya-
korlása és a nem magyar tannyelvű isko-
lák, Közegészségi nyomorúságok az ősz és 
tél beálltával, 1889. Miképen lehetne a 
falvakban és városokban élő kuruzslók, 
parasztorvosok káros működésének véget 
vetni?, 1890."A cultur-egyesületek és az 
iskola sat.), a máramaros-szigeti Neve-
lésbe, a Polgári Iskolába, a Kisdedneve-
lésbe, a Népnevelőbe, a Kolozsvárba (1893. 
226. sz. Kisdednevelés az ókorban); írt 
még a Beregbe, Ugocsába sat. — Munkái: 
1. Magyar nyelvgyakorló a magyar be-
széd tanításához. Német-, tót-, román-
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és szerbajkú felnőttek és az I. fokú ipar-
iskola növendékei számára. Bpest, 1885. 
Három rész (Ism. Család és Iskola. 2. 
javított, kiadás. Melléklet: Magyar-német 
szótár. U. ott, 1887.). — 2. Vezérkönyv 
a «Magyar nyelvgyakorló felnőttek és ma-
gyarul nem tudó 1. fokú ipariskola növen-
dékei számára» cz. munkához. U. ott, 
1886. — 3. Magyar-tót szótár a Nyelv-
gyakorlóhoz. U. ott, 1887. — 4. Magyar-
szerb szótár a Nyelvgyakorlóhoz. U. ott, 
1887. — 5. Magyar-román szótár a Nyelv-
gyakorlóhoz. U. ott. 1887. — 6. Ábécé-és 
olvasókönyv, a magyar olvasás és ma-
gyar beszéd tanításához. A német, román, 
tót és szerb tannyelvű népiskolák szá-
mára. U. ott, 1887-88 . Négy rész. (2. 
kiadás. U. ott, 1892.). — 7. Vezérkönyv 
az . . . «ABC-és és olvasókönyvek . . . » cz. 
munkához. U. ott, 1887. — 8. Az Osztrák-
Magyar monarchia és Európa földrajza. 
A polgári és felsőbb leányiskolák I. osz-
tálya részére. U. ott, 1888. — 9. Ugyanaz. 
A polgári fiúiskolák I. osztálya számára. 
U. ott, 1888. — 10. Leitfaden zum Unter-
richt der ungarischen Sprache für Lehrer 
an Volksschulen nicht ungarischer Unter-
richts-Sprache. U. ott, 1888. Két rész. — 
11. Mikép tanítandó a népiskolákban a 
magyar nyelv, mint a gyakorlati élet 
társalgási nyelve ? A délmagyarországi 
tanító-egylet által jutalmazott pályamű. 
Pancsova, 1889. — 12. A kisdednevelés 
módszertana. Sepsi-Szent-Gvörgy, 1893. 
(2. kiadás. Molnár Mártonnal együtt. Eper-
jes, 1895.) — 13. Rendszeres magyar 
nyelvtan. Bpest, 1894. — 14. Magyar 
irodalom ismertetése. U. ott, 1894. — 15. 
Magyar olvasókönyv a kisdedóvók szá-
mára. U. ott, 1894. — 16. Sárosmegye 
népnevelése az ezredik évben. Eperjes, 
1896. — 17. A magyar beszédre való 
szoktatásnok módja. Bpest, 1899. (Ism. 
M. Kritika II. 24., III. 6. sz.). — Szer-
keszti a Magyar kisdednevelés és népok-
tatás cz. havi folyóiratot 1895. máj. 1. 
óta Eperjesen Peres Sándorral és a Sáros-

vármegye népnevelése az ezredik évben 
Eperjes, 1896. cz. munkát Simkó Endré-
vel együtt. 

M. Kiinyvészet 1 8 8 7 - 8 9 . , 1894—95. — Büké-
nyi Dániel, A m a g y a r ábc- és o l v a s ó k ö n y v e k 
történet i f e j l ő d é s e . M . - S z i g e t , 1891. 121. 1. 
— Vaday József, M a g y a r tanférfiak és taní tó-
nők e z r e d é v e s A l b u m a . Békés -Csaba . 1896. 

Láng Nándor, szertárnok a rónaszéki 
(Máramarosm.) hivatalnál. — Czikkei a 
Debreczeni Közlönyben (1860. 36. sz. A 
bányászatról, 43. sz. A biharmegyei bá-
nyászat), a Honban (1865. 94. sz. Vas-
bányászatunk. 100. sz. Hazai bányászatunk 
körülményei, 123. sz. Az erdélyi nyugati 
havasok azon nevezetesebb pontjai, melye-
ket az utazók rendesen mellőznek, 1866. 
7. sz. Hazai bányászatunkról), a Magyar 
Gazdában (II. 487. 1. A selmeczi bányász-
akadémia.) 

Magyarország Tiszti Czim- és Képtára. B p e s t . 

1898. 315. 1. 

Láng Nándor, bölcs, doktor, főgymn. 
tanár, L. Ferdinand polgáriskolai tanító és 
Láng-Arnold Katalin fia, szül. 1871. jan. 
3. Delibláton (Temesm.); a gymnasiumot 
Fehértemplomban végezte. 1888—92. a 
budapesti egyetem bölcseleti karán clas-
sica philologiát, archaeologiát és művé-
szettörténelmet hallgatott. 1892-ben böl-
cselet-doktor lett. Bécsben végezte ön-
kéntesi évét, mire 1893—94. a nagy-
szebeni főgymnasiumhoz ment helyettes 
tanárnak ; 1894—95-ben állami ösztöndíj-
jal archaeologiai tanulmányokat folytatott 
Párisban és meglátogatta a londoni, bel-
giumi s németországi képtárakat és mú-
zeumokat. Visszatérte után I8y5. szept. 
helyettes tanár lett a budapesti II. ke-
rületi kath. gymnasiumnál, hol 1896 óta 
rendes tanár. — Czikkei a M. Paedago-
giában (1897. Az ifjúság művészeti ne-
veléséről és könyvism.); írt még a Mű-
vészi Iparba, Vasárnapi Újságba, a Ta-
náregyesület Közlönyébe, az Egyet. Phi-
lologiai Közlönybe, Pester Lloydba, M. 
Szemlébe s a Budapesti Hírlapba. A 
Pecz-féle Ókori Lexikon számára írta az 
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antik művészetre vonatkozó czikkeket és 
szerkeszti ezen lexikon illusztrálását. — 
Munkája: Analecta ad latinitatis hunga-
rorum dictionarium. De latinitate codicis 
diplomatici Arabdiani continuati vol. II. 
Budapestini, 1892. (Bölcseletdoktori dis-
sertatio.) — Álneve Makár. 

Lasz Samu szives közlése (önéletrajzi 
adatok.) 

Láng Sándor, kir. járásbirósági hiva-
talnok, szül. 1847. febr. 16. Székesfejér-
várt ; ugyanott tanult a reáliskolában; 
azután a kereskedelmi pályára lépett; 
innét 1873-ban a Székesfejérvár cz. lap-
hoz szerződtették segédszerkesztőnek, a 
hol 1876-ig dolgozott; 1877-ben szerkesz-
tette a székesfejérvári Viszhangot és 1879-
ben Prém Józseffel a Székesfehérvári 
Kiállítási Lapokat. 1870-ben kir. járás-
birósági hivatalnok volt Tabon. — Tár-
czát írt a Divat cz. fővárosi lapba (1866.), 
a Pesti Hölgydivatlapba költeményt; 1870 
óta az Üstökösnek munkatársa Halifax 
névvel; 1873-ban a Vértesalja cz. lapba 
írt tárczákat, 1877 óta a Székesfehérvár 
és Vidékébe elbeszéléseket; 1886 óta az 
Urambátyámnak is rendes munkatársa. 
— Munkája: Humoros elleszélések. Szé-
kesfehérvár, 1889. — Szerkesztette a 
Somogymegyei naptárt 1882—86. és a 
Zalamegyei Naptárt 1884—85. évekre. 
Álneve: Jean d'or. 

Moenich Károly szives közlése. 

Lang Tóbiás, orvosdoktor, szül. 1838. 
aug. 18. Tolcsván (Zemplénm.); a gym-
nasiumot Kassán végezte 1856-ban ; az 
orvosi tudományokat a bécsi egyetemen 
hallgatta, hol 1863-ban orvosdoktorrá 
avattatott; mire a cs. kir. közkórházban 
a Hebra, Dittel és Sigmund tanárok osz-
tályában, később a phvsiologiai intézet-
ben Brücke és a zoologi ai intézetben 
Brühl alatt működött. — Czikkeket írt a 
Wiener Mediz. Pressebe, az Internationale 
Klinische Rundschauba, a Pharmaceu-
tische Postba, a Wiener klinische Wochen-
schriftbe, a Medical age-be sat. — Fő-

munkája: Die Syphilis des Herzens. Wien, 
1889. 

Eisenberg, Das geistige Wien II. 292. 1. 

Langa Márk, szent Ferencz-rendi szer-
zetes. — Munkája: Signum sacrum. 
szentséges jel. Vagy is : A kenyér és bor 
szine alatt csodálatosan el rejtett Kristus 
Jézusnak valóságos teste és vére az 
oltári szentségben. Melyet a mélt. egri 
püspöknek . . . Abaujvármegyében lévő 
Hétze mezővárossában az Ur sz. testének 
ünnepe napján 1767. számosan egybe 
gyűlt hallgatók előtt, az ellen mondó 
református atyaliak vakmerő eszeskedési, 
mint annyi lövöldözési ellen együgyű 
beszéddel védelmezett, s oltalmúl fel 
vállalt. Most pedig az Ur sz. testének, 
egy különös nagy tisztelője istenes költ-
ségével, világosságra bocsájtott elöljárói-
nak engedelméből. Kassa, 1768. 

Petrik B i M i o g r . 

Lange János Kristóf, ág. ev. lelkész. 
— Munkája : Gottes letzter Ruff An Jeru-
salem, Welchen Johann Christoph Lange. 
Durch eine Busz-Predigt Aus dem Von 
Ihr. Königl. Majest. in Pohlen und Churfl. 
Durchl. zu Sachsen verordneten Text 
Es. XXII, 12. 13. 14. am 4. April. 1704. 
Da derselbe Nach langwierigen ausge-
standenen Exilio in Ungarn, allhier in 
Dreszden anlangte, Allen Christlichen 
Busz-Hertzen Am lv. Junii allhier Zum 
Thränen-Gedächtnisz und Christlichen 
Andencken aus dem obgedachten Text 
ausgetheilet hat. 1704. (Drezda.) 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 
2. r. 633. 1. 

Lange János, ág. ev. lelkész, szül. 
1745. márcz. 10. Brassóban, hol a gym-
nasiumban tanult; 1769-ben a göttingai 
egyetemet látogatta. Tanulmányait be-
fejezve huzamosabb ideig Klein-Bautzen-
ben tartózkodott a méhészetnek alapos 
megtanulása végett; melyet aztán hazájá-
ban is meghonosított, miért a felső-lausitzi 
(Szász vál.-fejed.) méhész-egyesület tag-
jának választotta. 1776. a brassói gym-
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nasium lectora, azután ifjabb és végre 
1787. rendes városi lelkész lett. Meghalt 
1790. jan. 10. Brassón. — Czikke a 
Gemeinnützige Arbeiten der churf. sächs. 
Bienengesellschaft in Oberlausitz. Berlin 
u. Leipzig, 1773. cz. munkában (I. 60—63. 
Neue physische Entdeckung, dass die 
Bienenkönigin bis in die dritte Generation 
fruchtbar gewesen; nebst einer Erzählung 
das Ablegen dortiger Gegend, Kronstadt 
betreffend.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 323. 1. 

Lange Márton, orvosdoktor, megyei 
főorvos, L. Tódor és Benkner Anna fia, 
szül. 1753. szept. 12. Brassóban; míg 
szülővárosában a gymnasiumban járt, a 
gyógyszertárakat is szorgalmasan láto-
gatta, hogy a füvészetben és gyógyszeré-
szetben is szerezzen ismereteket; testvér-
bátyjának L. Tódornak, ki akkor gymn. 
lector volt, gondjai alatt nevekedett. 
1773-ban az érettségi s theologiai vizsga 
letétele után a göttingai egyetemre ment, 
hol a jogot hallgatta; de csakhamar a 
gyógytudományok felé fordult; két év 
múlva a bécsi egyetemen folytatta tanul-
mányait szintén két évig s látogatta az 
ottani polgári és katonai kórházakat. 1777 
végén Nagyszombatba ment, hol orvos-
doktori oklevelet nyert. Hazájába vissza-
térve Fogarasra hívták meg orvosnak; 
azonban szülővárosában telepedett le mint 
gyakorló orvos, hol három év múlva 
második főorvos lett; Erdélynek újabb 
felosztásakor 11 megyére, Háromszék-
megye főorvosának neveztetett ki. 1789. 
ápr. 7. a természetvizsgálók cs. akadé-
miájának oklevelét nyerte Antiphanes 
névvel. II. Leopold alatt az alkotmány 
visszaállításakor a Bárczaság főorvosa 
lett. A köszvénytől meglepve, 1791-ben 
Bécsben kért tanácsot az ottani orvosok-
tól ; azonban betegebben, kezein, lábain 
bénán és beszélő tehetségét is elveszítve, 
tért vissza. Midőn a bodoki fürdőn kere-
sett enyhülést, ottan 1792. jún. 17. meg-
halt. — Czikkei a Blumen bach, Mediz. 

Bibliothek (III. Göttingen, 1788. Geschichte 
und Beschreibung eines polypenartigen 
Wurms), a Siebenb. Quartalschriftben (I. 
1790. Über die hänfigen Viehseuchen in 
Siebenbürgen, III. 1793. Plan zur Ver-
besserung der Hebammen-Anstalten im 
Burzenländischen Districkte, übergeben 
dem Kronstädter Magistrate 1791. den 
12. Febr. Beschreibung der grossen Cron-
städter Pest vom J. 1718. und 19. Aus 
dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, 
Albrich János dr. munkája, ford, név-
telenül), a Novis Actis phisico-medicis 
Academiae Naturae curiosorum-ban (V. 
1793. História Barvocoiae haereditariae. 
binis familis illustratae, História Ictero-
rum epidemicorum.). — Munkái: 1. De 
ophthalmia commentatio medico-chirur-
gica. Tyrnaviae, 1777. (Doktori dissertato.). 
— 2. Rudimenta doctrinae de peste. Vien-
nae, 1784. (2. javított és bővített kiadás. 
Rudimenta . . . quibus additae sunt Obser-
va t ions pestis Transylvanicae anni 1786. 
Offenbach, 1791. Ism. Siebenb. Quartal-
schrift.). — 3. Etwas uber den Gebrauch 
der Schminke. Wien, 1785. (Az orvosi 
részt írta, az erkölcsit Teutsch János.) 
— 4. Recensio remediorum praecipuorum 
Transylvanis domesticorum. Offenbach, 
1788. (Ism. Siebenb. Quartalschrift IV. 
1795.). — 5. Von der Glaubwürdigkeit 
der neuesten Pestberichte aus der Moldau 
und Walachei (und Beurtheilung der bis-
herigen Contumazen.) Wien, 1787. (Hozzá 
adva : Ferro, Nähere Untersuchung der 
Pestansteckung. Változtatásokkal újra le-
nyomatva a Sibenb. Quartalschriftben 
1793. III. 143—170. 1.1. — 6. Ueber die 
häufigen Viechseuchen in Siebenbürgen 
und von den vorzüglichsten Mitteln, sol-
chen abzuhelfen. Hermannstadt, 1790. 
(Magyarul: Az Erdélyországban gyakorta 
uralkodó marha-dögéről és annak el-
távoztatásának jelesebb eszközeiről. Ford. 
Gödri János. Kolozsvár, 1791.). — 7. A 
leányoknak, anyáknak és gyermekeknek, 
orvos asszonyjok, a köz és faluhelyt lakó 

I 
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népnek számára Íratott könyv, mely fő-
képpen a faluhelyt lévő bába asszonyok-
nak kedvekért készíttetett, de minden jó 
anyáknak is az olvasásra hasznos, és 
nékiek mint egy ajándék az ő leánvjaik-
nak férjhez menetelekor ajánltatik. Kolozs-
vár, Szeben, 1791. — 8. A nőtelen és 
nehézkeseknek az az anyáknak és gyer-
mekeknek az ő különös nyavalyájokban 
és változásaikban való gyógyításokról és 
gondviselésekről szóló oktatás . . . Dr. 
Marschal Henrik György által, németből 
magyarra ford. Gödri János. Kiadta Lange 
Márton. Ugyanott, 1791. —.Kéziratban: 
Anni medici cz. jegyzőkönyve, melyben 
minden általa kezelt betegség pontos le-
írása foglaltatik. 

Siebenbürgische Quartalschrift I I I . 1793. 342. 
1. — Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II . 324. 
1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lange Mihály, ág. ev. lelkész, merényi 
(Wagendrüssel, Szepesm.) származású; 
1706. okt. 24. iratkozott be a vittenbergai 
egyetemre s azon év decz. 18. Pilarik 
István által várbeli lelkésznek ordinálta-
tott. — Üdvözlő verseket ír t : Bona verba 
. . . Wittebergae, 1706., Immortale Morta-
litatis Monimentum . . . U. ott, 1707. és 
Vota Propemptica . . . U. ott, 1707. cz. 
munkákba. 

ő«riAoíomae»des,MemoriaeUngaroruni 202.1. 

Lange Péter Traugott (burgenkroni), 
városi tanácsos, szül. 1797. jan. 2. 
Brassóban ; ugyanott járt a gymnasiumba 
s 1816—18-ig a kolozsvári lýceum hall-
gatója volt; 1819. szept. 12-től 1820-ig 
mint tiszteletbeli írnok szolgált a kormány-
zóságnál; 1821. jún. 15-től 1837-ig fizetéses 
rendes írnok, majd accessista volt az 
erdélyi udvari kanczelláriánál: 1827-ben 
a bajor frauendorfi kertmívelő társaság 
tagjának választotta. 1837-ben a brassói 
község megválasztotta tagjának, jan. 17. 
a tanácsnak is tagja lett. Bécsben tartóz-
kodása alatt, szülővárosában felállítandó 
takarékpénztár tervét dolgozta ki. Midőn 
hazájába visszatért, 1837-ben Brassóban 

megnyilt az első takarékpénztár; ennek 
mintájára alakult 1840-ben a nagy-szebeni 
takarékpénztár is. 1842-ben ipartársulatot 
alapított szintén Brassóban és 1845-ben 
ugyanott nyugdíjintézetet és egy 1846. 
jan. 17. megnyilt. zálogházat. Az 1847. 
erdelyi országgyűlés berekesztése után 
Binder G. P. superintendens, Wächter 
József tanár és Zimmermann József társa-
ságában a szász nemzet-egyetem által 
az Unió tárgyában Bécsbe s onnét Inns-
bruckba küldetett. 1849. ápr. 26., midőn 
Brassót a magyarok megszállották, le-
mondott tanácsosi állásáról, melyet azon-
ban jún. ismét elfoglalt. 1849. okt. • 25. 
Salmen szász comes által meghívatott 
Nagv-Szebenbe, több bizalmi férfival 
együtt, hogy a cs. biztosokkal törvény-
kezési s igazgatási tervezetek előmunká-
lataiban részt vegyen. 1850. aug. 21. a 
Ferencz József-rend lovag-keresztjét kapta. 
1851. jan. 6. Bach Eduard cs. biztos 
Bécsbe hívta az új erdélyi vámtarifa 
kidolgozására; jún. 26. Schwarzenberg 
herczeg kormányzó kinevezte kormányzó-
sági előadónak a kereskedelmi ügyekben 
Nagy-Szebenbe, 1852. nov. 26. nagy-
szebeni kerületi biztosnak, végre 1854. 
febr. 28. erdélyi kormányzósági tanácsos-
nak. Betegeskedése miatt 1861. ápr. 23. 
nyugalomba vonult 2525 frt évi fizetéssel; 
egyszersmind osztrák nemességet nyert. 
Meghalt 1875. ápr. 15. — Munkái: 1. 
Das sich selbst tilgende Staatsanlehen, 
oder das allgemeine Pensionat. Allen 
hohen Begierungen und jedem Menschen-
freunde zur geneigten Würdigung vor-
gelegt. Wien, 1839. (Ism. Wiener Zeitung 
1840.134. sz.) — 2. Kronstädter Geicerbs-
Vereinstatuten. Kronstadt, 1843. — 3. 
Az eleven gyepű galagonyából (fejér 
tövisből) vagy világos útmutatás, miképpen 
lehessen kevés költséggel, 150 esztendő-
nél tovább tartó eleven galagonya gyepűt 
ültetni, gyarapítani és felnevelni, s az 
által valamint a kerti és mezei, de külö-
nösen az erdei gazdaságnak nagyon 
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ártalmas, szint úgy a szemet is sértő 
száraz vesszős, palánk és drága léczes 
kerteket, kivált falun örökre elmellőzni. 
Kiadta 1834-ben cs. k. pensios kapitány 
nemes Schenk György úr, egyik tagja a 
közönséges gyakorlati kertmívelő frauen-
dorfi társaságnak Bavariában,- és kevés 
rövidítésekkel magyarra fordította . . . 
1839-ben. Brassó, 1843. (Magyar és német 
szöveggel és 5 kőnyom, tábla rajzzal.) 
— 4. A brassói közönséges nyugpénz-
intézel alapszabályai. U. ott, 1845. (Né-
metül : 1845., ruménül 1846. u. ott.) — 
4. Belehrung und Aufschlüsse über die 
Kronstädter allgemeine Pensionsanstalt. 
U. ott, 1852. — 6. Die Seidenkultur in 
Siebenbürgen, oder was geschah, um 
diesen nützlichen Culturzweig hier Landes 
ins Leben zu rufen ? Wie geschah es ? 
und welches waren die Erfolge? Hermann-
stadt, 1856. (Kőnyomat.) — 7. Kurze 
Darstellung dessen, was im Zwecke der 
Einführung der Seidenkultur in Sieben-
bürgen bis gegenwärtig geschehen ist. 
U. ott, 1859. — 8. Bemerkungen zu Th. 
J. Leitners : Wie lange kann die allge-
meine Kronstädter Pensionsanstalt noch 
bestehen? 1862. U. ott, 1863. — 9. 
Radikale Steuerreform. Eine Anregung. 
Möge dieselbe von den hohen und höchsten 
Faktoren der Gesetzgebung auf beiden 
Seiten der Leitha eines Durchblickes 
und geneigter Erwägung gewürdigtwerden. 
Von einem Freunde des Vaterlandes und 
der Menschheit. Wien, 1868. 

Hazai s Fíülf. Tudósítások 1827. I I . 6. sz. — 
Trausch. S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II . 327. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Gelléri Mór, A m a -
gyar ipar úttörői. Bpest, 1887. 305. 1= arczk. 

Lange Tódor, ág. ev. lelkész, L. Márton 
megyei főorvos és író testvérbátyja, szül. 
1739. szept. 26. Brassóban; 1760. máj. 
28. Pozsonyba s onnét júl. Jenába ment 
az egyetemre. 1763. júl. tért vissza hazá-
jába ; 1764. segéd, 1768. lector lett a 
brassói gymnasiumnál. 1772-ben követül 
küldték Bécsbe a Bárczaság tizedpörében; 

1774. okt. 4. ismét Bécsbe utazott. Vissza-
térve Brassóba, a conrectorságról le-
mondott és Sul zer hadbíróhoz csatlakoz-
ván. Dáczia története megírását tűzték 
feladatokul; e végett 1776. jan. Buka-
restbe utaztak, hol októberig maradt. 
1778. szept. 18. brassói prédikátor lett; 
1787. máj. 13. Szent-Péterre rendes lelkész-
nek hívták meg; 1805. ápriltól 1811. 
jún. 25-ig a bárczasági káptalan dékánja 
is volt. Az oberlausitzi (Szászország) 
méhésztársaság megválasztotta tagjának. 
Meghalt 1814. jan. 8. Szent-Péteren. — 
Czikkei a Gemeinnützige Arbeiten der 
churf. sächs. Bienengesellschaft in Ober-
lausitz. Berlin u. Leipzig, 1773. cz. 
kiadványban (I. Beschaffenheit der Bienen-
wartung in Siebenbürgen, Von der Zu-
bereitung des berühmten h ungarischen 
und siebenbiirgischen Meths, II. Be-
schreibung der Bienenzucht in der Wal-
lachei und Moldau.) — Kéziratban: Einige 
merkwürdige Vorfälle aus meinem Leben 
(ebből Trausch rövid kivonatot közöl.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II . 333. 1. 

Langendorff Rémig Péter, theologiai 
doktor, r. kath. plébános Ruszton (Sop-
ronm.); miután itt és Szent-Jánoson mint 
plébános 17 évig működött, Bécsbe ment 
és az egyetemes consistorium ülnöke s 
a magyar nemzet procurátora volt a 
XVIII, század első felében. — Munkái: 
1. Theologiseh-eontroversistische Victorie-
Predig über den, bey Peterwardein, von 
der kaiserl. Armee wider den Erb-Feind 
erhaltenen herrlichen Sieg den 5. Augusti 
1816. Vorgetragen in der Königl.-hung. 
Stadt Rust, an dem darauffolgenden 
heiligen Schutz-Engel-Fest, eben dieses 
Jahres . . . Wien. — 2. Der Neu Testa-
mentalische Moyses mit seinem wunder-
baren Felsen-Bach, der Heil. Seraphische 
Vatter Franciscus mit seinem Gnaden-
reichen Ablasz an dem Fest Porciuncula; 
denen Catholischen zur heilsamen Spei-
sung, denen Uncatholischen zur nutzlichen 
Unterweisung, vorgestellet. U. ott, év. n.. 
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(1723 körül. Neve itt Langendorf'f Rémig 
Lipótnak van nyomtatva.) 

Pauer János, Az egyházi rend érdeme Ma-
gyarország történetében. Székesfejérvár, 
1847. — Petrik B i b l i o g r . — Hí. Sión 1891. 
465. 1. 

Langer Emanuel, hirlapíró és szer-
kesztő, szül. 1862. aug. 12. Szobotisten 
(Nyitram.); 1882 óta hirlapíró Bécsben ; 
kiadója az Oesterreichische Zeitungnak 
(politikai és szépirodalmi czikkeket ír a 
lapba) és szerkesztője a Wiener Montags-
Zeitungnak (szépirodalom, színház és 
művészet). 

Eisenberg, Das Geistise Wien I. 301. 1. 

Langer István, orvos- és sebészdoktor, 
szemész- és szülészmester, katonai fő-
orvos, brassói származású, a cs. kir. 
63 sz. báró Bianchi-gyalogezredben fő-
és ezredorvos volt. a brassói katonai 
kórházban, hol 1849. decz. 1. meghalt 
hagymázban 29 éves korában. — Mun-
kája: Tractatus de Hämorrhagiis partium 
genitalium muliebrium sub graviditate 
partu et puerperio. Dissertatio inauguralis. 
Yindobonae, 1846. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 336. 1. 

Langer János, zeneművész és tanár, 
szül. 1819-ben Sasváron (Nyitram.); 1838-
ban Pesten a német színház zenekarához 
hegedűsnek szerződtették. A 40-es évek 
elején Pécsett, Eperjesen és Pesten a 
német színháznál működött mint második 
tenorista ; később a nemzeti zenede ének-
tanára, majd a lipótvárosi bazilika kar-
nagya lett. Az első magyar dalárda alapí-
tója volt. Meghalt 1889. szeptember 16. 
Budapesten. — Irt számos egyházi művet, 
dalokat és miserészleteket. — Munkája: 
Rövid és gyakorlati énekiskola. Bpest, 
1873. (Több kiadást ért.) 

Kiszlinastein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XI. 238. 1. (Id. Ábrányi Kornél) és 
gyászjelentés. 

Langer Károly, orvosdoktor, a pesti 
egyetemen az állattan tanára volt 1852 
— 1853-ban; azután a bécsi egyetemen 
a boncztant adta elő. — Munkája : Lehr-

buch der Anatomie des Menschen. Wien. 
1865. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XIV. Wien. 
1864. 117. 1. (hol czikkei is elő vannak so-
rolva.) 

Langer Viktor, zeneszerző és zeneíró, 
'szül. 1842. okt. 14. Pesten, hol atyja L. 
János a lipótvárosi bazilika kántora volt; 
fiát a kereskedői pályára szánta; mellé-
kesen nyert 1856-ig a pest-budai hangász-
egyesület iskolájában (a mai nemzeti 
zenedében) alapos és többoldalú zenei 
képzettséget. 1860-ban Volkmann Róbert 
biztatására szakított az üzleti élettel és 
Lipcsében másfél évig a conservatorium-
nak tanítványa lett ; 1863. jún. külföldről 
hazatérvén, előbb zeneoktatással foglal-
kozott ; három évig Orczy Bodog báró 
(a későbbi színházi intendáns) zene-
tanára gyanánt Tarna-Örsön (Ilevesm.) 
tartózkodott; majd a pesti nemzeti színház 
kardalosa volt. 1866—67-ig a kolozsvári 
nemzeti színháznak Fehérváry Antal 
igazgatása alatt másod karnagya lett. 
Pestre visszatérve, itt mint zenetanár 
élt. Orczy báró intendánssága alatt a 
színi képző (a mai országos szinművé-
szeti akadémia) énektanára, 1875. a vakok 
intézetének zenetanára lett, 1876-ban 
Szegedre hívták az új zeneiskolába tanár-
nak, melynek csakhamar igazgatója lett és 
1883-ig az maradt, 1884-től Pécsett a 
színház és a híres dalárda karnagya, a 
szigeti külváros plébániájának pedig 
kántora volt. 1889-ben, atyja halálával, 
ennek állását, a budapesti szent István 
bazilika kántorságát nyerte el, 1895-ben 
egyszersmind a VIII. ker. polgári leány-
iskola énektanára lett. — Első czikke a 
Pesti Naplóban (1868. márcz. Verdi Don 
Carlos cz. operájáról); utóbb az Egyet-
értés zenebirálója volt ; a Reformban 
(1870. 184. sz. Mozart halotti miséje), 
az Egyházi Zeneközlönybe is számos 
czikket írt. Bevezetéssel látta el az 1898. 
márcz. 15. megjelent zenei Petőfi-Albumot. 
Fordított sok classikus dal- és karének-
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szöveget (főleg a Remekírók cz. ének-
gyűjteménybe). Számos zeneművet szer-
zett : nagy zenekari symphoniákat (A 
walesi bárdok sat.) és zongoradarabokat. 
Több nép színműhöz és Madách Ember 
tragédiájához szerzett zenét. — Munkái: 
1. Enektan és dalkönyvecske az elemi 
népiskolák számára. Szeged, 1883. Három 
rész. — 2. A zeneelmélet tankönyve. U. 
ott, 1888. — Szerkesztette a Zenészeti 
Hetilapot 1872. nov. 14-től decz. 29-ig 
Pesten 7 számát. 1894-ben Erney Józseffel 
közösen megalapította a Kath. Egyházi 
Zeneközlönyt és több évig társszerkesz-
tője volt a Zenelapnak. — Álnevei: 
Tisza Aladár és Ögyek. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Művészeti La-
pok 1896. 8. sz. arczk. és Kereszty István 
szives közlése. 

Langfelder Dávid, bölcseleti doktor, 
zsidó tudós, a 70-es években Kolozsvárt 
tartózkodott; jelenleg Bécsben lakik. —  
Munkái: 1. Die Symbolik des Juden-
thums. I. Theil 1. Heft. Klausenburg, 
1876. — 2. Die Metaphysik und Ethik 
des Judenthums von den ersten Anfängen 
der monotheistischen Ideen, bei den 
Abrahamiden, bis zum Schlüsse des 
Talmud, in vier Heften bearbeitet und 
wissenschaftlich dargestellt. I. Heft: Die 
Methaphysik des Pentateuch. Wien, 1888. 

M. Könyv-Szemle 1876. 307. 1. — Lippe, B i b -
liographisches Lexikon. Wien, 1889. I I . 157. 1. 

Langhoffer Ágost, ág. ev. lelkész, ozori 
(Trencsénm.) származású ; honnét 1819-
ben átment Vsetinskébe (Morvaország); 
azután Holicson lelkészkedett. Meghalt 
1836-ban. —Munkái: 1. Duwody wssecky 
rodiée zawazugjcý k tomu, aby dytkám 
swým ochranné osýpky wsstjpiti d a l i . . . 
1822. Szakolcza. (Útmutatás a szülőknek, 
mikép kell a gyermekeket a himlőtől 
megóvni, Holicson mondott prédikáczió). 
— 2. Gádro biblické hystorye z pjsem 
swatých wybrané pro mládež ewangeljc-
kau. U. ott, 1825. (Bibliai históriák, ki-
vonatban az ág. ev. ifjúság számára.) — 

Kéziratban : A gyiimölcsészetről írt mun-
kája hat fejezetben, 1832. 

Korauhev 1878. 17. Sz. , 1880. 7. SZ. — Petrik 
líibliogrr. 

Langhoffer Károly, ág. ev. tanító 
Morva-Lieszkón (Trencsénm.) — Mun-
kája : Powaha prawé náboženské horli-
wosti. Kázaní. . . Pest, 18H0. (A keresztény 
igazság bizonyosságainak bírálata. Prédi-
káczió, melyet a mokrai senioratusi gyűlés 
alkalmával 1860. máj. 3. tartott.) 

Petrik B ib l iog r . IV. 60. 1. 

Lánghy István, gazdatiszt, szül. 1796. 
május 20-án Csokonyán (Somogym.) ; 
Pesten nyelvmester és nevelő volt, hol 
1832. márcz. 27. meghalt sorvadásban. — 
Munkái: 1. Gatti, Josephus, Delectus 
poetarum. Editio secunda aucta etemendita 
per . . . Budae, 1825. Két rész. (I. Sales 
poetici proverbiales et jocosi, ad condi-
mentum honestae conversationis, recrea-
tionem, et eruditionem simul stúdiósáé 
juventutis collecti. II. Variorum poetarum 
carmina, descriptiones poeticas et morales, 
epigrammata et aenigmata continens, 20\ 
költőből. Ism. Hazai s Külf. Tudósítások 
1825. II. 31. sz., 1828. II. 3. sz.) — 2. 
Vizsgálódások a világ alkotmánya felett. 
Förstner Sándor báró után kiadta . . . 
Pest, 1827. — 3. A tudományok isme-
retére tanító könyv. Eschenburg Joachim 
János után ford. U. ott, 1827. (2. czim-
kiadás : Encyclopaedia vagyis . . . cz. U. 
ott, 1828.) — 4. Vizsgálódások a min-
denség felett. Dalberg Károly Tódor után. 
német nyelven írt 6. kiadás szerint kiadta 
. ' . . U. ott, 1828. — 5. Manuala procu-
ratorum et causantium. U. ott, 1828. 
(Kiadta névtelenül felvilágosító jegyze-
tekkel a censurára készülőknek. Ismer-
tetés Hazai s Külföldi Tudósítások I. 
43-ik szám.) — 6. Az összehasonlító 
élő természettudománynak alapvonaljai. 
Trautmann Lipót után a 3. megjobbított 
és megbőv. kiadás szerint magyarázva 
kiadta. U. ott, 1829. — 7. A magyar 
gyermekek barátja, melyet Wilmsen F. 
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P. úrnak német nyelven szerkesztett 100. 
kiadása után kiadott. U. ott, 1829. Két 
rész. — 8. A gyümölcsfatenyésztés, vagy 
új és igen könnyű módja annak, miképen 
lehet költség és egyszersmind oltás és 
minden mesterkélés nélkül . . . jó gyü-
mölcsnek ú j fajtáira szert tenni. Kiadta 
Geiger Xav. Ferencz német nyelven írt 
munkája harmadik kiadása után. U. ott, 
1880. Négy kötet. — 9. Az értelmes 
gyakorlott és gondos disznó-tenyésztő 
gazda és orvos. Magában foglalja a disznók 
természet h is tór iá já t . . Sok értelmes és 
gyakorlott gazdáknak és orvosoknak ta-
pasztalásokkal telyes munkáikból öszve 
szerkesztetett és a magyar gazdák, gazd-
asszonyok és a disznókereskedők hasznára 
kiadott. U. ott, 1830. — 10. Az értelmes 
gyakorlott és gondos szarvasmarha-te-
nyésztő gazda és orvos. U. ott, 1831. — 
10. Az értelmes gyakorlott és gondos 
baromfitenyésztő jó gazdasszony és or-
vos . . . Ugyanott, 1831. — Szerkesz-
tette Lencsés József keszthelyi tanárral a 
Természeti, gazdasági és meslerségi Es-
meretek Tárát 1829-ben az I. félévben 
Pesten, mely hetenként kétszer jelent 
meg, két kötetben, 26 és 25 szám. — 
Levele Horvát Istvánhoz, Pest 1829. febr. 
15. (a m. n. múzeumban.) 

Jelenkor 1832. 26. SZ. — Vereinigte Ofner-
Pester Zeitung 1832. 28. Sz. — Ponori Thewrewk 
József, Magyarok Születés Napjai. Pozsony, 
1846. 53. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
B i b l i o g r . — Irodalomtörténeti Közlemények 
1899. 72. 1. 

Langmajer Ignácz József orvosdoktor, 
szakolczai (Nyitram.) származású. — Mun-
kája : Supplementum in Joannis Jacobi 
de Well Defensionem doctrinaeBlackianae 
et Epicrisin super calcis incalescentia 
quod praemisso utroque libello de ger-
manico in latinum translato annuente 
inclyta facultate medica in celeberrima 
acantiquissima universitate Yindobonensi 
dissertationis inauguralis medicae loco 
e d i d i t . . . Yindobonae, 1778. 

Petrik Bibliogr. és a m. nemz. múzeum 
könyvtár példányáról. 

Langovics Ignácz, r. kath. hitszónok 
1636—1690., ki a súlyos börtönt és 
kínzást sem kerülhette ki s kit az apostoli 
működésétől nem tudtak elvonni a neki 
fölajánlott nagy méltóságok sem. Egész 
Erdélyt bejárta és Kolozsvárt is meg-
fordult. — Hitszónoklatai kéziratban ma-
radtak. 

Erdélyi Károly, A kegyes tanitórendiek 
kolozsvári róm. kath. főgymnasium törté-
nete 1579—1898. Kolozsvár. 1898. 70. 1. 

Langraf Móricz, magántanító, szül. 
1833-ban Pozsonyban, hol az alreáliskolát, 
Bécsben a főreáliskolát és kereskedelmi 
tanfolyamot végezte ; magán leczkeadás-
sal kereste kenyerét; kitűnő fejszámoló 
volt. 1848-ban Pozsonyba tért vissza, 
hol egy fiú- és leányiskolában tanító 
volt 1852-ig. mikor Pestre költözött; itt 
tanítói vizsgát tett és tanított németül 
a Marmák-, Braun Arnold-, Seltenreich 
asszony- és Naschitz Charlotte-féle inté-
zetekben. Az 1867. kiegyezéskor, minthogy 
nem tudott magyarul, nem nyert tanítói 
állási ; ekkor a német, franczia s angol 
nyelv, könyvvitel és kereskedelmi számtan 
magántanítója lett ; míg végre a magyar 
nyelv terjedésével a tanítással fel kellett 
hagynia s a kereskedői pályára lépett 
Budapesten, hol jelenleg is működik. 

- Munkái: 1. Deutsche Sprachlehre Pest, 
1865. Két rész. (I. Die Wortlehre, II. 
Die Satzlehre. Az I. rész jelenleg 49., a 
II. rész 28. kiadásban jelent meg.) — 
2. Der kleine Kopfrechner. Ein Hilfsbuch 
beim Unterricht im Kopfrechnen mit 
vielen Uebungsaufgaben für Schüler der 
Volksschule. Pest, 1867. (Három kiadást 
ért.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Tipray, M a g y a r 
Könyvészet 1880. — Horváth Ignacz, Magyar 
Könyvészet 1883—85., 1887., 1890. és önélet-
rajzi adatok. 

Langsfeld Dániel, ág. ev. tanító Göl-
niczbányán (Hevesmegye) és a szepesi 
bányakerületi testvéresülés jegyzője. — 
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Munkája: Summa Augspurského Wyznáni, 
ueenjm z Pjsma Swatého wzatým wy-
swétlená, s pi'ipogenau kritičkau historyj 
cyrkewnj o žiwota Luthera a s nasledu-
jicymi poznamenanjmi a pŕjézych téhož 
Augspurského Yyzánj, zwlášté v Uhrich 
. . . Kassa. 1881. (Az ágostai hitvallás 
summája, függelékül Luther Márton élete.) 

Karouhev 1880. 7. SZ. — Petrik B i b l i o g r . 
IV. 61 . 1. 

Langsfeld János György, ág. ev. lelkész, 
1653-ban iglói diaconus, 1654—59-ig 
Szepes-Sümegen lelkész volt. — Mun-
kája : Epistolisches Gebeth-Büchlein, auff 
die Sontäglichen Episteln gerichtet, durch 
. . . verfertiget. In Verlegung H. Ludwig 
Sonntags, dess Jüngeren, führnehmen 
Bürgers, &c in Iglo. Leutschau. 1663. 

Szabu Károly, Régi M. Könyvtár II. 277. 
1. — Hradszky József, A XXIV. királyi plébá-
nos testvérülete és a ref'ormáczió a Szepes-
ségen. Miskolcz. 1895. 302. 1-
Lani 1. Lányi. 
Lanik György, Jézus-társasági áldozó-

pap és hitszónok, szül. 1652-ben Misteken 
(Morvaország); 1669. jan. 19. Csehország-
ban lett a szerzet noviciusa ; tanított a 
grammatikai, humaniórák és a rhethorikai 
osztályokban három évig; azután tíz 
évig tábori pap. négyig hitszónok és 
végre négy évig semináriumi főnők volt. 
Meghalt 1704. febr. 12. Neuhausban. — 
Munkája: Liber Genethliacus ad Valen-
tinum Frankium Judicem Begium Cibi-
nensem et Nationis Sâxonicae Comitem 
in Transylvania, 1679. 

Katona, História Critica XXXVI. 742. 1. — 
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 32. 1. — Stoeger. 
Scriptores 204. 1. — De Backer-Sommervogel, 
Biogr.-Bibliogr. IV. 1490 
Lanossovich Márián (or ubniczai), theo-

logiai s canonjogi lector, Capistrán-rendi 
szerzetes, szül. 1742. jún. 12. ; a rend 
provinciálisának helyettese és theologiai 
tanár volt Eszéken ; II. József császár 
uralkodása idején az illyr irodalom fel-
segélyezése ügyében Bécsbe küldetett. 
Meghalt 1812. november 25-én Bród-
ban. — Munkatársa volt Stulli nagy 

Lexikonának. — Munkái: 1. Uvod v 
latinskí re i slaganje . . . Eszék, 1776. 
(Bevezetés a latin nyelvbe.) — 2. Neue 
Einleitung zur slavonischen Sprache, mit 
einem nützlichen Wörter- und Gespräch-
buche, auch einem Anhange verschiedener 
deutscher und slavoniscber Briefe und 
einem kleinen Titularbuch versehen. Zum 
Gebrauche aller Liebhaber derselben 
herausgegeben. U. ott, 1778. (2. kiadás 
1789., 3. k. Buda, 1795. U. ott.) — 3. 
Bogomolna knjižica iz pismah Davidovich 
i crkvenih knjigah za duhovnu korist 
duša krstjanskih. Buda, 1782. (Imádsá-
gos könyv, Dávid Írásaiból sat). — 4. 
Evangjelistar illiricskiza sve nedilje i 
svetkovine priko godine s csetirima gos-
podina nashega Jesusa Kersta mukkami. 
U. ott, 1794. (Evangéliumok a hét min-
den napjára és az Isten dicsőségére.) — 
5. Gramatika illyrskoga jezika. U. ott, 
1794. (Német-illyr grammatika.) — Kéz-
iratban : Jus publicum ecclesiasticum ex 
s. scriptura . . . 1784. 4rét ; Jus privatum 
Ecclesiasticum . . . 1783. 4rét ; Isagoge 
seu introductio in universam theologiam 
. . . tradita in lyceo ad s. crucem inven-
tam Essekini 1772. — Nevét Lannosso-
vichnak és Lanoshevichnek is írták. 

Csevapovich, Gregorivs, S y n o p t i c o - M e m o r i a -
lis Catalogus Observantis minorum prov. 
S. Joannis a Capistran. Budae, 1823. 322. 1. 
— Schematismus Prov. S. Joannis a Ca-
pistrano. Temesyarini, 1887. 13. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Lantay Sándor, Petőfi barátja, előbb 
Sopronban tanult, hol Petőfi katonás-
kodása alatt (1839—40.) megismerkedett 
vele és szoros barátság szövődött köztük. 
Sopronban egy kisebb írói kört is alakí-
tottak ; volt emlékkönyvük is, melybe a 
jelesebb műveket és így Petőfi pár köl-
teményét is beírták. E kis kör két évi 
fennállása után megszűnt, az emlék-
könyvet L. a nagyobbik társaságnak adta 
át megőrzés végett; de ez utóbb elveszett. 
L. később, mint egy falusi birtokos fiá-
nak nevelője, Pápára került; gyakorlati 
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észjárásával egészen ellentéte volt Petőfi-
nek, kit gyakran megfedett idealismusáért; 
németül, francziául tudott és a jelesebb 
írókat eredetiben olvasta. Petőfi Pápán 
1841 őszén Lantaynál lakott; együtt ta-
nultak a YI. és VII. osztályban és együtt 
működtek a pápai főiskola képző társa-
ságában, melynek örömünnepén 1842. 
júl. 30. L. a Lovag szerelme cz. dicsé-
retet nyert beszélyéből mutatványt ol-
vasott fel. L. vasszorgalommal tanult és 
ennek lett áldozata 1843-ban. 

Petőfi-Muzeuni I. 1888. 167., (Az ö r ö m ü n n e p 
programmja, gyűjteményemből), V. 1892. 
4., 7. ll. — Ferenezi Zoltán, Petőfi életrajza. 
Bpest. 1896. I. 

Lanstják András. — Munkái: 1. Anti-
Magyar. Pest, év. n. (1847. A magyarok 
védelmére a tótok ellen írt munka.) — 
2. Sturowcina a pozauzeni knihy «Nárecja 
Slovenskuo». Buda, 1847. (A Stur-féle 
«Tótok nyelvjárása» cz. dolgok megbirá-
lása.) 

Petrik Bibliogr. II. 546. 1. (Neve Lantyák-
nak irva), IV. 61. l.j 
Lantos Sebestyén diák. L. Szabó Endre. 
Lányi Adolár, jogidoktor, ügyvédjelölt, 

esztergomi származású ; hírlapíró Buda-
pesten, 1887 óta a Pesti Hirlap munka-
társa. Költeményei a fővárosi s vidéki 
hírlapokban jelentek meg. — Munkája : 
Lyrai költemények. Bpest, 1883. 

Perger Lajos, Esztergom város és várme-
gye egyházi és világi Íróinak koszorúja. 
Esztergom, 1887. 132. 1. 

Lányi Adolf (rónaszéki), középiskolai 
tanár, előbb a budapesti egyetemi könyv-
tár első tisztje volt ; 1873 őszén azon-
ban hivatalát elhagyta s a tanári pályára 
lépett; mint ilyen halt el Lúgoson 1881. 
jan. 31. — Czikkeket írt a fővárosi s vidéki 
lapokba. — Munkája: Magyar, franczia 
és német köszöntökönyv. Pest, 1871. 

Acta Reg. Scient. Vniversitatis Vng. anni 
1871—72. Buda, 1872. I . 30. 1. — Vasárnapi 
Újság 1881. 6. SZ. ( N e k r . ) — A lugosi r. kath. 
főgymn. Értesítője 1881. 

Lányi (kézsmárki J akoby) Bertalan, 
miniszteri tanácsos, szül. 1851. márcz. 

21. Hibbén (Liptóm.), hol atyja főszolga-
bíró volt ; iskoláit Liptó-Ujvárt, Kés-
márkon, Miskolczon, Iglón és Eperjesen 
végezte. Tanulmányainak befejezése után 
a kir. kincstári jogügyek igazgatóságánál 
mint fogalmazó-gyakornok nyert alkal-
mazást. 1873-ban letette a köz- és váltó-
ügyvédi vizsgát. 1873—84-ig Liptószent-
miklóson ügyvédi gyakorlatot folytatott. 
1884. a birói pályára lépett és mint a 
rimaszombati kir. törvényszék birája főleg 
a bányaügyi törvénykezés valamint a 
bányatelekkönyvi intézmény fejlesztése 
körül buzgólkodott. 1889-ben a budapesti 
kir. ítélőtáblán kisegítő biró, 1890. pedig 
rendes biró lett. Részt vett a bánya-
telekkönyvi rendtartás kidolgozása végett 
1890 folyamán megtartott szaktanácskoz-
mányban, utóbb pedig megbízást kapott 
a bányajogi codiíicatio alapelveinek rend-
szeres kidolgozására. 1891-ben az igazság-
ügyi minisztériumban mint törvényelő-
készítő nyert alkalmazást és ebben a 
minőségben részt vett Szilágyi Dezső 
igazságügyi miniszternek igazságügyi re-
formmunkálataiban. Tagja volt annak a 
szaktanácskozmánynak, mely 1892. és 
1893. a sommás eljárásról szóló törvény 
tervezetét tárgyalta; midőn pedig a ja-
vaslat törvényerőre emelkedett, Szilágyi 
őt bízta meg a törvény életbeléptetésére 
s végrehajtására vonatkozó munkálatok-
kal. E végből a miniszter megbízásából 
hosszabb tanulmányutat tett Németor-
szágban és Svájczban; elkészítette az 
új ügyviteli szabályok és a többi életbe-
léptetési s végrehajtási rendeletek terve-
zeteit és ugyancsak a miniszter meg-
bízásából gyakorlati kézikönyvet is írt. 
0 dolgozta ki az osztrák igazságügy-
miniszter megbízottjával együtt a Kon-
stantinápolyban fölállítandó consuli fő-
törvényszék szervezetének szabályzatát 
és a többi életbeléptetési s végrehajtási 
rendeletek tervezeteit. 1883—86-ig fel-
ügyelője volt. a hibbei evangelikus egyház-
nak s 1893 óta birája a magyarhoni 
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ág. evang. egyház egyetemes törvény-
székének. 1889 óta tagja a budapesti 
ügyvédvizsgáló bizottságnak. 1895-ben 
lett miniszteri tanácsos. Fiatalabb éveiben 
a zenét is művelte; nyomtatásban is 
megjelent több szerzeménye, melyek közöl 
nagyobb figyelmet keltett a Bucsu és 
Viszontlátás cz. zenekölteménye (1870.). 
— Czikkeket írt a Képes Újságba és Jó 
Barátba (1867); nagy része volt az 1877-
ben Liptószentmiklóson megjelent első 
magyar lapnak, a Tátravidéki Híradónak 
alapításában és szerkesztésében ; a Jog-
tudományi Közlönyben (1883. Az ügyvéd 
mint meghatalmazott, 1887. A bányaügyi 
eljárás és könyvism., 1888. A közadós 
jogcselekménye-e az ellene a csőd kü-
szöbén foganatosított végrehajtás ?, 1889. 
A készpénzkövetelés fogalommeghatáro-
zásáról, A birói kar színvonalának eme-
lése sat.); több szaklapban megjelent 
czikkein kívül a Pallas Nagy Lexikoná-
nak és a Közigazgatási Lexikonnak is 
munkatársa. — Munkái: 1. Az elidege-
nítési és terhelési tilalom. Bpest, 1889. 
(Különnyomat a Jogból.) — 2. A bányá-
szati ezélokra kisajátított területek telek-
könyvezése, különös tekintettel a bánya-
vasutakra. U. ott, 1890. (Különny. a 
Jogi Szemléből.) — 3. A sommás eljárás-
ról szóló törvényjavaslat igazságügypoli-
tikai jelentősége és alapelvei. U. ott, 
1892. — 4. A bányamivelési jog önálló-
sága szemben a földtulajdonnal. U. ott, 
1891. (M. Jogászegyleti Éztekezések 64.) 
— 5. Útmutatás a sommás eljárásról 
és a fizetési meghagyásokról szóló tör-
vények gyakorlati alkalmazására. Irat-
mintákkal és példákkal. A m. kir. igazság-
ügyminiszter megbízásából. U. ott, 1894. 
(2. kiadás. U. ott, 1895.) — 6. Az örö-
kösödési eljárás. A törvény és vonatkozó 
rendeletek teljes anyagának feldolgozá-
sával. U. ott, 1896. — 7. A bányajog 
alapelvei, tekintettel a bányajogi kodifi-
káczio feladataira. U. olt, 1897. — 8. 
A járásbíróságok ügyvitele. U. ott, 1898. 

— Társszerkesztője volt az Eperjesen 
megjelent első magyar lapnak: a Fel-
vidéki Lloydnak 1872-ben ; egyik alapí-
tója volt 1882-ben a Tátravidéki Híradó-
nak Liptó-Szent-Miklóson és a lap szer-
kesztője 1884-ig. 

.11. Könyvészet 1889—90., 1892., 1894., 1896— 
1898. — M. Újság 1895. 123. SZ. — Budapesti 
Hirlap 1897. 183., 1898. 280. SZ. — Pallas 
Nagy Lexikona XI. 246. 1. (Heil Fausztin). 

Láni Dániel, ág. ev. lelkész, L. Illés 
superintendens fia, szül. 1605. Mossóczon 
(Turóczm.); Thurzó György gr.költségéna 
vittenbergai egyetemen tanult, hol 1627. 
aug. 17. iratkozott be. 1629-ben visszatérve 
Mossóczra, iskolatanító s 1605-ben rektor 
lett; innét Baánra hívták meg igazgató-
nak ; 1636—37-ben Korponán tót lelkész 
volt ; azután Galgóczon (Nyitram.) lett 
lelkész, a hol később a nyitrai esperes-
séget viselte. 1657. decz. 2. lelkész lett 
Beszterczebányán, hol 1665. nov. 17. 
meghalt, — Munkái : 1. Quaestionum 
Illustrium Decades Duae Prior Continens 
Controversias Logicas ; et Posterior Phy-
sicas. Q vas Pro speranţe Supremo Numine 
Sub Praesidio . . . M. Johannis Scharf i i . . . 
promotoris sui summo observantiae cultu 
prosequendi, . . . Publicae et placidae dis-
quisitioni subjicit . . . ad 4. Mensis De-
cembris . . . Wittebergae, 1628. — 2. 
Ignea Veritatis Evangelicae Columna, 
Peregrinantes veros Israelitas ex Spiri-
tuali errorum Pontificiorum AEegypto, 
in beatissimam promissam terram produ-
cens ac praecedens. Perspectivo Minus 
Perspicuo Bonaventurae Hocquardi, Mo-
nachi Franciscani, Amalechitarum instar 
castra Domini in bello offensivo invaden-
tis, Opposita in Hungaria . . . U. ott, 1654. 
és Lipcse, 1659. Két rész. 

Horányi, M e m o r i a I I . 462. l a p . — Klein, 
Nachrichten II . 323. 1. — Wallaszky, Con-
spectus . . . Budae, 1808. 193. 1. — Bartho-
lomaeides, Memoriae Ungarorum 130. 1. — 
Fabó, M o n u n i e n t a I . 2. 1. — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III . k. 1. r. 427., 587. 
636. 1. 
Lani Dávid, ág. ev. püspök, szül. 1681-
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Lan Hájon (Turóczm.), hol atyja L. Dániel 
szintén lelkész volt ; tanult Mossóczon, 
Banoveczen, Bittsén és a theologiát Po-
zsonyban végezte; azután nevelő volt 
Illésházy Gáspár gróf György fiánál; 
1640-ben Privigyén iskolaigazgató, 1646-
ban Dobronyán (Zólyomm.) lelkész lett; 
innét 1648. Privigyére, 1653-ban pedig 
Breznóbányára ment papnak. 1656-ban 
a bányai egyházkerület superintendensé-
nek választatott. Meghalt 1669. ápr. 29. 
Breznóbányán. — Munkája: Dispvtatio 
de Iustitia originali, eiusq. inessendi modo 
Triginta duabus Thesibus comprehensa. 
Quam ad Dei . . . glóriám tuendam In 
Illustri x\ula Illiesbaziana publice ven-
tilandam proponit . . . Georgius Illieshazy 
de eadem, Comes Perpetuus â Trenchin. 
Sub praesidio . . . Trenchinij, 1640. 

Fabó, M o n u m e n t a I . 34. 1. — Hornyánszky 

Viktor, Beiträge zur Geschichte evangeli-
scher Gemeinden in Ungarn. Pest, 1867. 34. 
1. — Korauhev 1878. 18. SZ. — Szabó Károly, 

Régi M. Könyvtár II. 159. 1. 
Lányi (kézsmárki Jákoby) Ernő, tanító-

képző-intézeti tanár, L. Károly kir. mér-
nök és bányai Literati Karolina ti a, szül. 
1858-ban Székely-Udvarhelyt; középiskolai 
tanulmányait a kolozsvári ev. ref. colle-
giumban kezdette, a székely-udvarhelyi-
ben folytatta s az ottani főreáliskolában 
fejezte b e ; az érettségi vizsga letétele 
után a budapesti állami rajztanárképző-
intézetnek lett rendes növendéke, hol 
szaktanulmányaival négy évig foglalko-
zott, A középiskolai tanári oklevél el-
nyerése után 1881. okt. a lippai állami 
polgári iskolához neveztetett ki. 1885-ben 
szabadságot nyert, hogy tanulmányait 
külföldön is folytathassa; ezen évet 
Münchenben töltötte, iparművészeti s a 
festőművészeti akadémián képzőművé-
szeti tanulmányokkal foglalkozott. 1886-
ban a budapesti állami polgáriskolai ta-
nítóképző-intézet gyakorló iskolájánál 
rajztanárnak nevezték ki ; ezen évben a 
polgáriskolai tanítóképzőben az ábrázoló 
mértan előadásával, is megbízatott. 1890-

től négy évig az iparos tanoncziskolák 
rajztanítói számára rendezett nyári pót-
tanfolyamon a szabadkézi rajz tanításá-
val és e tárgy módszerének előadásával 
bízatott meg. — Czikkeket írt a Felső 
nép- és polgáriskolai Közlönybe, az Egye-
temes tanügyi Közlönybe s a Nemzeti 
Iskolába, — Munkája : A szabadkézi rajz 
tanításának módszere. Bpest, 1895. 

,)/. Könyvészet 1895. és önéletrajzi adatok. 

Lányi Ernő. az egri székesegyház 
karnagya, szül. 1861. júl. 14. Pesten: 
zenei tehetségét anyjától örökölte, a ki 
első zongoraoktatója is volt; ifjabb éveit 
Németországban töltötte, a müncheni 
conservatoriumon Wüllner és Rheinberger 
voltak tanárai. 17 éves korától színházi 
karnagy volt. Miskolczon, Kolozsvárt sat. 
működött és néhány évi foglalkozás után 
mint országszerte ismert dalszerző lépett 
a budapesti országos zeneakadémia nö-
vendékei közé, hogy oklevelet szerezzen. 
Egy évig am. kir. operaháznál correpetitor 
vol t ; 1892 óta az egri székesegyház kar-
nagya. 1884-ben Langsfeld családi nevét 
Lányira változtatta. — Zeneműveivel 
pályadíjat nyert az Apolló zeneműfolyóirat 
szerkesztőségétől (Sóhajtás, férfikar), a 
soproni irodalmi körtől (férfikar), a sza-
badkai dalcgyesülettől (Piros rózsa, férfi-
kar), három első díjat egyszerre a debre-
czeni dalegyesülettől (Népdal-egyvelegek, 
férfikarra), dicséretet nyert egy stuttgarti 
pályázaton (600 pályaművel szemben). 
A nép közt széltében elterjedt dalai közt 
a legkiválóbbak: Ne sírj, ne sirj Kossuth 
Lajos ; Volt. nekem egy szép kedvesem ; 
Hej more, more ; Elmennék én, de nem 
tudom hová, hová ; Kedves babám, mért 
vagy olyan szomorú; Ez a világ a milyen 
nagy (férfikar, zenekari kísérettel); Ave 
Maria, sopran hangra, zenekar és obligát 
gordonka kíséretével; Egy gondolat bánt 
engemet, férfikar, és számos népies dala 
énekre és zongorára, Fülemüle toborzó. 
Bácskai lakodalom sat. zongorára; az 
országos zeneakadémia kiadta két kar-

24. iv sajtó alá adatott 1900. február 23. 
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énekét: Adoramus Te és Népdal-egyveleg 
(a capella); legújabban Hevesvárniegyei 
nefelejtsek cz. dalcyklus jelent meg, mely-
ből az Ország-Világ (1897) Kapácsy Dezső 
Enyhül a lég cz. költeményére írt zenéjét 
közli. Külföldön megjelent zeneművei: 
Aus der Einsamkeit (6 zongora-darab); 
Ave Maria (vegyes-kar); Charakterstücke 
(2 füzet zongorára); Nachtmusik (magyar 
stílben, zongorára), mind Lipcsében. •— 
Czikke az Ellenőrben (18»4. 118. sz. 
Emlékeimből: Geibel Emanuelnél). — 
Munkája: Cantate. Ima- és énekgyűjte-
mény. A kath. tanulóifjúság számára. 
Eger, 1898. (Greksa Kázmérral.) 

Zenelap 1892 . 16. Sz . a r c z k . — Pallas Nagy 
Lexikona XI. 246. 1. (Kereszty István.) — 
Ország-Világ 1897 . 4 . SZ. a r c z k . — Hl. Köny-
vészet 1898 . — Budapesti Hirlap 1899. 6 2 . Sz . 

Lányi Ferencz, rhetor volt a nagy-
károlyi kegyes-tanítórendi gynmasiumban, 
midőn a következő munkáját kiadta: 
Oratio, qua Joanni Chrisostomo Hannulik 
professori suo per biennium in studiis 
rhetoricis agit gratias pro iníinitis in se 
beneficiis, & animo vere paterno anno 
1792. menseSept. cum publicum tentamen 
haberetur Magno Karolini. Hely és év n. 

Petrik BiOl. 
Lani G-ergely, ág. ev. lelkész, L. Illés 

püspök fia és L. Izsák, Daniel és Zacha-
riás testvére, rajeczi (Trencsénm.) szár-
mazású ; 1616. május 6. a vittenbergai 
egyetemre iratkozott be. hol magisteri ran-
got nyert. Hazájába visszatérve a bittsei 
iskola rectora lett; 1620-ban Árva várá-
ban hitszónok ; majd a báni iskola igaz-
gatója ; azután Rajeczen, 1634 körül Zó-
lyomban és 1651-ig Breznóbányán volt 
prédikátor. -— Munkája: Decas Selec-
tarum Philosophicarum Quaestionum 
Quam Divina adspirante Gratia Praeside 
M. Georgio Gutkio Coloniensi Marchico, 
Facultatis Philosophicae Adjuncto, In 
illustri Witebergensi Academia Defen-
dendam suscipiet . . . Ad diem 13. Novem-
bris. Wittebergae, M.DC.XVI. — Üdvözlő 
verseket írt Lani Daniel, Quaestionum 

I d . S z i n n y e i .T„ Magyar I rűk VII. 

Illustrium Decades Duae . . . Wittebergae. 
1628. és Hadikius, Jonas, Brevis & raanu-
ductoria Demonstratio . . . U. ott, 1629. 
cz. művekbe. 

Hartholomaeides, Memoriae Ungarorum 122. 
1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i VII . 
25. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 1. r. 347 1. 
Lani Godofréd(beszterczei), Besztercze-

Naszódvármegye alispánja s a Ferencz-
József rend lovagja. — Czikke a nagy-
szebeni Korrespondenz-Blattban (1898. 
Unglückstage im Jahre.) — Munkája: 
Besztercze-Naszóclvármegye szabályrende-
letei. I. füzet. Deés, 1890. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Lani György, bölcseleti doktor, ágos-

tai evangelikus lelkész, született 1646. 
Teplán (Trencsénmegyében); gyermek-
korában sok veszélyes betegségen ment 
keresztül, különösen pedig a nyavalya-
törés kínozta. Atyját igen korán veszí-
tette el és neveltetéséről anyja gon-
doskodott, kit az 1660-ban dühöngő 
török háború alkalmával a tatárok ölték 
meg. L. iskoláit több helyen és sok 
viszontagsággal küzdve végezte. Tanuló 
korában szemeinek gyöngesége nagy aka-
dályára szolgált a haladásban; később 
hályog kezdett rajta kifejlődni; azonban 
a tudományos pályától nem volt képes 
megválni s az egyházi pályára készült. 
Nyolcz évi szenvedés után visszanyerte 
teljesen szemeinek fényét. Szorgalma 
miatt számos pártfogókra talált, kiknek 
segélyével aztán kimehetett a vittenbergai 
egyetemre is. Nevelőnek állott be Rostock-
ban Brand Dávid városi tanácsos gyer-
mekei mellé, majd Rabe Ulrik mecklen-
burgi nemes hívta meg nevelőnek ; félévi 
itt tartózkodása után egész testét kelések 
boríták el ; mivel ezen baját nem sikerült 
megorvosolnia, hazájába visszatért és 
Korponára ment tanítónak, hol három 
évig működött, egyszersmind lelkészi 
hivatalt is viselt. Midőn a protestáns 
lelkészek és tanítók a pozsonyi választ-
mányi törvényszék elé idéztettek, 1674. 

25 
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márcz. 5. ő is megjelent és halálra ítél-
tetett ; azonban nyolcz hétig szabadon 
járt a városban, mire ő is vasra veretett 
és a pozsonyi várba záratott; jún. Berencs-
várba (Morvaország) vitték ; kilencz hó-
napi fogság után innét 1675. márczius 
Schottwienbe (Alsó-Ausztria) és 14 nap 
mulvaOlaszországba gályarabságra Capra-
Cottába (Nápolytól 6 mértföld) kisérték. 
Itt ápr. 28. lánczaitól megszabadulva, 
őreinek figyelmét kikerülve, megszökött 
és az erdőben bujdosott; élelmét koldu-
lással kereste és Róma felé vette útját, 
hova sok szenvedés közt máj. 21. megér-
kezett. Innét, utczai énekléssel keresvén 
kenyerét, eljutott Velenczébe s hazájába 
Kőszegre; itten már híveire talált, kik 
elkísérték őt Sopronba Lang Mátyáshoz; 
azután Berencsre ment, hogy ott hagyott, 
irományait elhozza, s ismét vissza Sop-
ronba ; innét Knopff Jeremiás kereskedő 
magával vitte őt Bécsbe és kiküldte 
Szászországba Lipcsébe, hol, miután az 
egyetemen bölcseleti doktorrá avatták, 
megnyugodhatott. Külföldön a tudomá-
nyokkal foglalkozott és latin s német mun-
kákban leírta szenvedéseit és üldözteté-
sénektörténetét. Meghall 1688-ban Lipcsé-
ben. — Munkái: 1. Bisputatio Physica 
Prima De Stillicidio Sangvinis Ex Inte-
remti Hominis Cadavere, Praesente Occi-
sore, Qvam Athenis Levcoreis Praeses 
M. Gothofredus Voigt . . . & Respondens 
Georgius L a n i . . . In publicaeventilationis 
solem exponent Ad D. 28. Septemb. 
AnniO. R. 1667. Wittebergae M.DC.LXVII. 
— 2. Diascepsis Theologica De Mysterio 
Incarnationis T o u A o ţ o u , Auxiliatrice Ejus-
dem Gratiâ, In . . . Witteberg. Athenaeo, 
Praeside . . . Johanne Deutschmann . . . 
Autore Responsuro . . . Ad Diem 28. Maij 
M.DC.LXVIII. U. ott. — 3. Kurtzer und 
doch warhafftiger Historischer Extract 
der grausamen und fast, unerhörten 
Papistischen Gefängnüsz, Welche mit 
denen Ein und Siebenzigen, auff unter-
schiedlichen Schlössern und Festungen 

in Ungern, in unerträglichen Verhafft 
gehaltenen Weltbeschrienen Gefangenen, 
aus Gottes Verhängnüsz leider ! betroffen 
Einen Gott- und der reinen Evangelischen 
Kirchen treugewesten Schul-Rectorem In 
der vornehmeu Berg- und Gräntz-Stadt 
Corpona, unter denen Ungarischen Berg-
Städten Nahmens . . . von ihme selbst zu 
einem Vortrab beschrieben, mit Ver-
sprechung des umbständlichen und völ-
lichen Berichts. (Lipcse), 1675. (2. kiadás 
U. ott, 1676. két kiadás, 1680., 1683., 
1684., 1696. U. ott. Ezen munkát illető: 
Animadversiones . . . U. ott, 1676. Névtelen 
szerzők : Sexti János és Burius János). 
— 4. Onomasticon Ad Fausto sidere 
exortum Natalem Per-Illustris . . . Dni 
Hermanni â Wolfframsdorff, Dynastae 
Mügeliani. . . Erectum ä ... Dresdae, 1676. 
— 5. Martyrum Protectoris, Consulatoris 
et Assertoris. Narratio Historica, Cru-
delissimae & ab Hominum memória 
nunquam auditae Captivitatis Papisticae, 
necnon ex eadem Liberationis Miraculosae 
. . . (Lipcse), 1676. — 6. Specimen Aca-
demicum, De Virtute Heroica, In cele-
berrima Philurea, Indultu & Autoritate 
Ampliss. FacultatisPhilosophicae, Praeses 
M. Georgius Lani . . . PublicaePhilosopho-
rum Censurae subjicit Anno M.DC.LXXVI. 
die 23. Mensis Septembris. Lipsiae, 1676. 
— 7. Eütp-rjjjLL«. Aggratulatoria Sub Divinae 
Providentiae Labaro Aimuente-Serenis-
simi Electoris Saxoniae Suffragio Novis 
Ilonoribus Perillustris . . . Dn. Hermanni 
A. Wolfframbsdorff Dynastae Territorio-
rum Mügeliani . . . Domini Sui Gratio-
sissimi, Dum In Augusta Aula Electorali 
Supremus Mareschalcus Anno  
M.DC.LXXVII. Die XXVI. Sept. renun-
ciaretur . . . Lipsiae. — 8. Disputatio 
Logica De Circulo Sophistico In Cele-
berrima Academia Lipsiensi, Pro Loco 
More Maiorum In Inclyta Eadem Facul-
tate obtinendo, Priori Censurae . . . sub-
jecta . . . 1677. Die 17. Nov. U. ott. — 9. 
Thraso Papae-Jesuiticus. Oder Kurtze 
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und Nothwendige Vertheydigung Eines 
Historischen Extracts von der Papistischen 
Gefängniss M. Georgii Lani ausz Ungarn. 
Wider etliche unselige Auflagen und 
gantz unverdiente Beschuldigungen eines 
Jesuwiten Georgii Heideibergeri, Dom-
Predigers in Augspurg, So er vor etlichen 
Tagen in Seinen sehr greulichen Schmach-
und Laster-Charten, unter dem Titel 
Georgius Antilani wider Georgium Lani 
&c. ausz lauter hohem Thrasonischen 
Ubermuth gantz freventlich auszgestreuet 
hat. Zu Steuer der Warheit vnd Rettung 
so wohl der Evangelischen Religion, als 
seiner eigenen Unschuld Vortrabs weise 
an Tag gegeben. (Lipcse), 1677. — 10. 
E tco? iXXfjvtxopaijj.at'ov covY]oo'|j.evov Ad 
llXstáSa Virorum Plurimum Reverendo-
rum, Amplissimorum & Excellentissi-
morum Dn. M. Johannem Georgium 
Rothe, Eccles. Leitenberg. Pastor. & 
Ephor. Rudelstad. Adjunct, meritiss. Dn. 
M. Johannem Chremnitz Ecclesiae Be-
ruthensis Pastorem, Vicinarumqve Su-
perint. vigilantiss. Dn. M. Danielem 
Griebner Ecclesiae Lipsiensis in Patria 
ad D Nicolai Ecclesiastem dignissimum 
Dn. Adam um Rechenberg, in Acad. Lips. 
Graecae Lingvae Prof. Puhl, longé cele-
berrimum. Dn. M. Johann. Philippum 
Oheim, Eccl. Bornens. Pastorem vicina-
rumqve Superint. gravissimum. Dn. M. 
Joh. Henr. Melisandrum, Eccl. Husanae 
Past. & Dioeces. Goth. & Vangenheim 
Adj. tideliss. Dn. M. Johannem Cyprianum, 
Phys.Prof. Publ. in hac Philyréa famigera-
tissimum. Cum Eis ritu solenni â Vene-
randa Facultate Theolog. in Celeberrima 
Academia Lipsiensi Anno M.DC.LXXVIII. 
Die XXII. August. Licentiaturae insignia 
Gonferentur. Auetore . . . Lipsiae. — 11. 
EöpY]jj.iafj.oc Aggratululatorius Qvo Nobile 
Par Per-Eximiorum &Praestantissimorum 
Juvenum Dn. Johan. Jacobus Kramer, 
Et Dn. Johan. Ehrenfried Mayer, Lipsi-
enses. Dum In Inclyta Academia Lipsiensi 
Summám Philosophiae Lauream Secun-

dum capesserentAnno . . . M.DC.LXXVIII. 
Die XXXI. Januarii mactabantur â . . . 
U. ott. — 12. SoŢ^ap[j.a eX)vY]VL7.o-paJ[j.at'ov, 
TptäSt Virorum Plurimum Reverendorum, 
. . . Dn. Johanni Benedicto Carpzovio SS. 
Theol.Licentiato, . . . Dn. Valentino Alberti 
. . . Dn. Johanni Oleario. . . Cum Eos Ritu So-
lenni VenerandaFacul tasTheologicaIn . . . 
Academia Lipsiensi Anno M.DC.LXXVIII. 
die XVI. Septemb. Doctores renunciasset, 
dicatum â . . . U. ott. — 13. Eitť9-aXá|uov 
Graeco-Latinum Solennitati Nuptiarum 
Viri . . . Dni Jacobi Bornii . . . Sponsi . . . 
Virgine Johanna Margaretha, Viri olim 
. . Dn. Andreae Winckleri . . . Filia, 
Sponsa, felicibus auspieiis celebravit. 
Anno . . . M.DC.LXXIX. die XX. Octobr. 
consecratum ä . . . U. ott. — 14. MeXoc 
Eipfjvixuv Actui Solemni Qvo fE£a; Vi-
rorum Virtutis Et Doctrinae Splendore 
Praecellentium, Dn. Daniel AEgidius 
Heinrici, Dn. Gothofredus Nicolaus Ittigius, 
Dn. Andreas Mylius, Dn. Wolffgangus 
Gabriel Pach ebi, . . .Dn.FridericusPhilippi 
& Dn. Henricus Samuel Eccold, Felicibus 
Auspieiis Ab Inclyta Facultate Juridica 
in . . . Academia Lipsiensi Insignibus 
Doctoralibus Anno M.DC.LXXIX. die 8. 
Idus Novembris ornabatur dicatum â . . . 
U. ott. — 15. átáaxs^t? Philosophiae 
Naturalis de Ungvento Armario, Qvo 
vulnera longé absentium sine contactu 
sanantur, Praeside . . In celeb. Academia 
Lipsiensi â Christiano Schmer . . . philo-
sophantium limae subjecta, Anno . . . 
M.DC.LXXX. U. ott. — 16. Disputatio 
V. Ad Controversiam I. Generálom De 
Ecclesia Repraesentativa In Conciliis, Et 
Synthetica, Seu Per Orbem Diffusa Et Mi-
litante. (Praeside Joh. Adamo Scherzero,) 
Respondente . . . U. ott, 1681. (Scherzer 
Adám : Anti-Bellarminus . . . munkájában 
307—392. 1. jelent meg; így u. ott, 
1703-ban is.) — 17. Hermathena Sive 
Orationes Panegyricae Diverşi Argument! 
Utpote 1. De Cometa nuper viso. 2. De 
Mvsterio SS. Trinitatis Ethnicis olim 
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noto. 3. De Duello Herculis Germanici 
.& Monştri Románi, h. e. Lutheri & Papae. 
4. De Peregrinationis utilitate. 5. De 
Scholarum publicarum praestantia. 6. 
De Martyrio. 7. De Exilio. 8. De Morte, 
& 9. De origine ac Gau sis Pestilentiae. 
Cum Notis Rhetoricis Et Philologicis Ex 
Variarum Disciplinarum penu depromptis, 
OmniumqveFacultatum Studiosis perqvâm 
utilibus. U. ott, 1682. és 1683. — 18. 
Agapetus Scholasticus Seductus & Re-
ductus. Seu, Drama Scholasticum De 
Agapeto, Qvem D. Johannes Apostolus 
in Filium adoptaverat, adoptatumq Prae-
ceptoribus informandum tradiderat, post 
véro, ubi pravo sodalitio esset corruptus, 
ad bonam frugem reduxerat, Ex Eusebio 
Caesariensi desumptum. In Quo Prava 
Studiosae Tubis Corruptelae, Necnon 
Recta Instituendi Medela graphicé de-
pingitur, Cum Juventute Scholastica 
Phrontisterii Nicolaitani, In Theatro pro-
ductum á . . . U. ott, 1685. — 19. Agapetus 
Scholasticus seductus & reductus Das 
ist, Summarischer Inhalt einer Latei-
nischen Comoedie von Agapeto, Welchen 
der heilige Evangelist Johannes zu Epheso 
als einen Vater- und Mutterlosen Jüngling 
nicht allein zu seinem Sohn angenommen, 
sondern auch fleissig zur Schule ge-
halten ; darinnen er auch im Anfang 
sich wohl hat angelassen, hernach aber 
durch böse Buben verführet, dasz er 
gar mit ihnen zum Strassenräuber ge-
worden. Endlich, nachdem er eine lange 
Zeit dis Handwerck getrieben, ist er von 
5. Johanne bekehret, und auf den rechten 
Weg wieder gebracht worden. Zusammen 
getragen aus der Kirchen-Historie des 
Eusebii Caesariensis am 22. Cap. Und 
zu einem Beyspiel der frommen und 
bösen Schüler auf öffentl. Theatro Mit 
der Schul-Jugend zu St. Nicolai vorge-
stellet. U. ott, 1685. — 20. Tres Charites 
Stylo diversae, Mente Pares, gratulant ur 
Neogamis . . . Dno M. Joachimo Ernesto 
Bergero . . . Pro-Bector i . . . & Virgini . . . 

Margarethae Mariae Hahrieniae dum Fe-
licibus Auspiciis Solennia Nuptiarum ce-
lebrarent. . . Anno M.DCXCI. Die XXVIII. 
Decembr. Interprete. . . Colon iae Bran den-
burgiae. — 21. Mausoleum Saxonicum 
Tripartitum. Seu Panegyrici Parentales. 
Anniversarii, Qvibus Seren. & Potent, 
Electorum Saxoniae, Lineae Albertinae. 
Vita, Mors & Res Gestae, Lipsiae in 
Templo Academico, Solennibus, Trium 
Annorum Panegyribus, Prosa & Carmine 
Heroico, sunt dicta & decantata. Iiis 
accesserunt Notae Rhetoricae, Philologicae 
& Historicae, quae totum Reformationis 
B. Lutheri opus, Cum Statu Ecclesiae 
Lutheranae ad nostra usq. tempóra 
exhibent Lipsiae, 1696. (A magyar nem-
zeti múzeumi példány 1695. évszámmal.) 
—- 22. EiuftaXafuov Sive Carmen Gratu-
latorium, Qva Misnia Sponsa Suum 
Neogamum . . . Principem . . . Fridericum 
Augustum, Begem Poloniarum . . . In Co-
mitiis Dresdensibus . . . M.DC.XCIX die 
XXIX. Augusti excipiebat, Dum divinis 
auspiciis ex Polonia redux, eam reviseret, 
oblatum â . . . U. ott. (Görög-latin költe-
mény.) — Üdvözlő verseket í r t : Gallik 
A., Diascepsis . . . Wittebergae, 1668.; 
Kochmeister S., Dissertatio . . . U. ott, 
1668.; Dies boni n u n t i i . . . U. ott, 1676.; 
Vade Dan ie l . . . U. ott, 1677.; Catastrophe 
. . . Lipsiae, 1678.; Pia Vota . . . U. ott. 
1679.; Applausus . . . U. ott, 1682.; Kem-
mel J., Genuinus Ministrorum Verbi . . . 
U. ott, 1862. ; Serta Parnassia . . . U. ott, 
1682. (görögül); Thalassius . . . Witte-
bergae, 1687. és Die Sieges Zeugen . . . 
Leipzig, 1695. (görögül) cz munkákban. 

Bod, M. Athenas 155.1. — Horányi, Memoria 
II. 462. 1. — Klein, Nachrichten I. 409. 1. — 
Bartholomaeides. Memoriae Ungarorum 168. 
1. — Hazi Kincstar 1863. 180 . 199. 1. ( B a t i z -
falvi István.) — Rácz Károly, A pozsonyi 
vértörvényszék áldozatai. Sárospatak, Í864. 
112. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. k. 1. és 2. rész. 

Lani Illés, ág. ev. püspök, szül. 1570-
ben Turóczmegyében; tanulmányait a 
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neérei gymnasiumban fejezte be, mely-
nek 1595-ben segédtanára lett. Mint ilyen 
jelen volt a késmárki colloquiumon. 1597. 
mossóezi lelkésznek hívták meg és itt 
1602. a túróczi egyházmegye esperessé 
választotta. Miután 1608. Bittsére ment, 
hol Thurzó György udvari papja lett, 
már 1609. jan. 21. trencséni esperessé, 
az 1610. zsolnai zsinaton pedig az akkor 
szervezett bittsei egyházkerület elsősuper-
intendensévé választatott. Lány, máskép 
Teörök Illés és testvére Dániel 1609. nov. 
22. II. Mátyás királytól Pozsonyban kelt 
czímeres nemes levél által nemesíttettek 
meg és czímeres levelük 1614-ben Turócz-
megyében hirdettetett ki. (Az eredeti ar-
malis Nógrádmegye levéltárában van meg.) 
Kiváló buzgalommal folytatta hivatalát 
és az egyházi szervezkedés nagy mun-
kájában maradandó érdemeket szerzett. 
A lutheránus tanoknak tollal és szóval 
egyiránt védelmére kelt; különös erély-
lyel lépett fel a Moschovinus János len-
gyel prédikátortól Magyarországon is hir-
detni kezdett photinusi tanokkal szem-
ben, a melyek ellen 1616. február 28. 
zsinatot is tartott Bittsén, hol 1618. nov. 
5. meghalt. Nevét Lanius Eliásnak is 
írták. — Munkái: 1. Scvtvm Libertatis 
Christianae in Vsv Ceremoniarum, nomi-
niatim autem Imaginum : oppositum Dis-
ceptationi D. Thomae Fabricii Tholnensis, 
Ministri Patakini, de Christianorum ima-
ginibus. Per . . . Bartphae, 1595. — 2. 
Defensio Libertatis Christianae in Vsv 
Imaginvm Historico : quam Pro Asserendo 
Scvto Svo, Adversvs Exarmationem Tho-
mae Fabricij Pastoris Patachini, scripsit 
. . . U. ott, (1595.). — 8. Kázanj Pohrébnj 
Pri Pohŕbu Oswjeceneho a Weliko moc-
ného Pána . . . Giŕijho Thurzy . . . Prága, 
1617. — Ifj. Jeszenszky Károly, Régi 
hangok. Bpest, 1890. cz. munkájában ki-
adta L. tót énekeiből magyar fordítás-
ban a következőket: Thurzó György öz-
vegyének gyásza, Oh mi védőnk . . ., Bár 
szivem . . ., Bí -ha t ü n t e t . . . és Isten bírám 

. . . — Luther katechismusát is kiadta tótul 
1612-ben, Abrahamides és Melik püspök 
társaságában; 1684-ben új kiadásában 
függelék gyanánt több tótul írt egyházi 
éneke van felsorolva, — Kézirati mun-
kája a m. n. múzeum kézirati osztályá-
ban : De quaestione an imagines in tem-
plis christianorum, vei etiam privatim 
ad aliquos sacros usus habendae et 
tolerandae sint ? 8rét 216 levél. 

Nagy Icán, Magyarország Családai VII. 25. 
1. — Fabó, M o n u m e n t , a I . 10. 1. — Haan Lajos, 
Cithara Sanctorum. Pest, 1873. 65. 1. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár II. 69., 80. lap. — 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1884. 23., 32. s z á m . — 
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára II. 
312. 1. — S'abó-Hellebrant, Régi M. Könyv-
tár III. 1. r. .156. 1. 
Lani Illés, ág. ev. tanuló a königs-

bergi egyetemen, turóczmegyei szárma-
zású. — Munkája: Discursus Logicus 
De l3uppositione Statu & Ampliíicatione. 
Quem Consensu Amplissimae Facultatis 
Philosoph, in tlorentissimâ . . . Academia 
Bregelanâ, quae Regiomonte Borussorum 
est, Sub Praesidio . . . Dn. M. Matthaei 
Backschani, Fautoris ac Praeceptoris sui 
aetatem colendi, Placidae Bonorum dis-
quisitioni subjicit . . . Regiomonti. 1641. 

Szabó-HeLlebrant, Régi M. Könyvtár III. k. 
1. r. 475. 1. 
Lani Izsák, ág. ev. iskolaigazgató, L. 

Illés püspök lia és L. Dániel testvére, 
szül. Mossóczon (Turóczm.); középisko-
láinak végeztével külföldre ment, és 1614. 
jún. 14. beiratkozott a wittenbergai egye-
temre. hol a magisteri fokot elnyerte; 
1615-ben visszatért hazájába és előbb 
Trencsénben volt rektor, majd Bánon 
(Trencsénm.); itten Klein szerint 1619-
ben tanítványainak tollba mondta egy 
theologiai értekezését: De papismo fu-
giendo, melyet 1620. nov. 14. végzett be; 
ezen értekezését Braxatoris János rózsa-
hegyi rektor magának tulajdonította s 
előszóval látta e l ; még egy másik mun-
káját is említi Klein: Gymnasium theo-
logico-polemicum de fundamentali dis-
sensu lutheranorum et caluinianorum 
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cz.; ezek kinyomatásáról azonban nin-
csen tudomásom. 1624-ben Benedicti 
Tóbiás váltotta fel őt a rektorságban. — 
Üdvözlő verseket írt Szunyogh, Casparus, 
Disp. De Constitutione Physicae . . . Witte-
bergae, 1614. és Barthosowitz, Samuel, 
Disputatio XI . . . U. ott, 1615. cz. mun-
kákba. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 323. 1. — Hartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 119. 1. 

Lányi János, magyar lovag. — Mun-
kája : Officium Gratulationis erga vir um 
praenobilissimum experientissimum Joan-
nem Milleter medicinae practicum de 
honoribus doctoratus, summisque in 
medicina privilegiis rite ac legitime Lug-
duni Batavorum ad diem XVIII. Junii 
MDCCXVII. impetratis ex animo pio ac 
obstricto declaratum. Halae Magdebur-
giae. (Költemény.) 

Petrik B ib l iog r . 

Lani Jónás, ág. ev. lelkész, kassai 
(Abaujm.) származású. — Munkája: 
Msxpov E^aXoYov In Auspicatissimum 
Omnibusq. mortalibus desideratissimum 
Regis Coelestis In Carnem Advent um 
Ex Fontibus Israelis Depromtum Ac Dan-
tiscanorum in Gymnasio Florentissimo 
exerciţii gratiâ publice majori in Archeo 
Declamatum, Die XVI. Calend. Jan. An: 
M. DC. XXV. h . . . Dantisci. 

Szabó-He II eb r an t, Regi M. Könyvtár III. 1. 
r. 406. 1. 

Lányi József (kis-szántói), udvari ta-
nácsos és kanczelláriai referens, a szent 
ístván rend vitéze. — Kézirati munkái : 
Norma instituendi processus, 4rét 492 
levél, és Reflexiones, quibus filum suc-
cessions Augustae domus Austriacae 
Budae, 1790. 4rét 14 lap (a m. n. mú-
zeum kézirati osztályában.) — Lehotzky 
is említi egy. kéziratát: De varii generis 
processuum speciebus et natura 1781. 4rét. 

Lehotzky, Andreas, Index Scriptorum publ.-
polit. .juridicorum. Posonii, 1803. 29. lap. — 
Nagy Icán, Magyarország Családai. Pest. 1860. 
VII. 22. 1. 

Lányi József, kanonjogi doktor, r. kath. 

áldozópap a beszterczebányai egyház-
megyében, szül. 1868. jún. 29. Német-
Prónán (Nyitram.); tanulmányait a buda-
pesti egyetem hittani karán végezte s 
1891. júl. 2. fölszenteltetett ; azután segéd-
lelkész volt és 1892 óta az egyházmegyei 
hivatal levéltárnoka és püspöki szertartó, 
a korponai községi felső népiskola igaz-
gatója. — Munkái: 1. Az egyházi festé-
szetről Bpest, 1888. — 2. Az Itala és 
Vulgata. U. ott, 1890. (A budapesti egye-
tem hittudományi karától pályadíjjal ju-
talmazott. értekezés.) — 3. A szyr, kaid 
és arab diakritikus jelek. U. ott. 1891. 
(Ugyanazon kartól pályadíjjal kitüntetett 
értekezés.) — 4. Nabukodonozor büntetése. 
U. ott, 1891. •— 5. Az eskü kanonjogi 
szempontból. Beszterczebánya, 1894. (Dok-
tori felavató értekezés.) — 6. A vallás-
erkölcsi nevelés fontossága korunkban. 
Bpest, 1896. 

Schematismus Neoso l i ens i s 1893. 104. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona• X I . 246. 1. 

Lányi Károly, bölcseleti doktor, r. kath. 
plébános, a m. tudom, akadémia levelező 
tagja, szül. 1812. decz. 18. Bakabányán 
(Hontm.), hova ősei Szepes- és Zólyom-
megyéből költöztek ; középiskoláit Kör-
möczbányán járta, hol tanítói közül 
Kácsor Mihály, egykor jezsuita növendék, 
látván tehetségét, a tudományra serken-
tette és a szónoklati osztályban a görög 
és római remekírók munkáit vele meg-
kedveltette ; tudományos képzettségére 
nagy befolyással volt Bálás Theophil 
szent-Benedekrendi költészettanár is Esz-
tergomban. 1829-ben a gymnasium VI. 
osztályából az esztergomi főegyházmegye 
növendékei közé lépett; a nagyszombati 
érseki lyceumba küldetett a bölcselet 
hallgatására; három év alatt a theologia 
I. osztályát is ott tanulta, a II—IV-et 
pedig 1832—35-ben a pesti központi 
papnevelőben Még be sem végzé tanul-
mányait, már is a hazát ismeretgyűjtés 
végett beutazta, sőt megfordult külföldön 
is. 1836-ban az esztergor? i papnevelő-
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intézetbe rendeltetett nevelőnek. 1837. 
okt. 26. miséspapnak szenteltetett fel és 
a máriavölgyi (Pozsonym.) segédlelkész-
séggel bizatott meg; honnét 1840-ben 
a pozsonyi Salvator-egyház hitszónokává 
neveztetett ki. Itt kezdett élni a magyar 
irodalomnak. 1842-ben a pesti egyetemen 
bölcseleti doktorrá avatták ; szept. 30. a 
nagyszombati lyceumban az egyetemes és 
Magyarország oknyomozó történelmének 
tanárává nevezték ki. 1844-ben az esz-
tergomi káptalan könyvtárának őre lett. 
1845. Kopácsi primás költségén nyugoti 
Európát utazta be ; 1846. a természet-
tudományok és mezei gazdaság tanításával 
bizatott meg a nagyszombati lyceumban. 
1847. decz. 23. a m. tudom, akadémia 
levelező tagjai közé választotta. 1848. 
jún. 21., midőn a tanítás szünetelt, a 
nádasi plébánia administrátorságával biz-
ták meg, decz. 24. ugyanazon minőség-
ben Sopornyára rendelték. 1850-ben a 
nagyszombati szentszék jegyzője, 1851-től 
egyszersmind ugyanazon szentszék levél-
tárnoka és a görög nyelv tanára lett. 
1852. okt. és nov. a könyvtárnak Esz-
tergomba szállítását gondozta. 1853. okt. 
28. egbelli (Nyitram.) plébánosnak ne-
veztetett ki; a plébánia épületét átalakí-
totta és az iskola ügyeit rendezte. Meg-
halt 1856. máj. 23. Egbellen. — Czikkei 
a Századunkban (1840. 55—59., 61. sz. 
Wildenspuchi borzasztó jelenetek, adat 
korunk vallási történetéhez), a Religióban 
(1845. II. 9. sz. Felvilágosító jegyzetek 
«Magyarföld Egyháztörténetei» ismerte-
tésére, 1853. I. 53—55. sz. Vázlatok a 
magyarországi bibornokok törlénetéhez), 
a Kath. Iskolai Lapban (1849. 15—16. 
sz. Népnevelés állapota honunkban az 
Árpád és Anjou fejedelmek alatt.) — 
Munkái: 1. A Boldogságos Szűz Mária-
völgyi csodaképének története .. . 1839. 
(Németül és tótul is megjelent hely és 
év n.) — 2. Keresztény kathol. vallás-
tanitmány. Kérdések és feleletekben. Po-
zsony, 1842. (Weinkopf után.) — 3. 

Magyarföld egyháztörténetei. Ausztria-
házi korszak. A pesti t. theol. kar ki-
tűzte Horváth-alapítványi jutalomkérdés-
ben pályakoszorúzott munka. Pest, 1844. 
Három kötet. — 4. Magyar nemzet tör-
ténetei képekkel a nép számára. Pozsony, 
1816. (2. kiadás. Pest, 1862.) — 5. Ma-
gyar catholicus clerus érdemeinek tör-
ténetigazolta emléke. A pesti t. hittud. 
kar Horváth-alapítványi jutalomkérdésé-
ben koszorúzott első rangu pályamunka 
Pozsony, 1848. Két kötet. — 6. Krátky 
dejepis cirkwe krestansko katolické. U. 
ott, 1850. (Kath. egyháztörténet.) - 7. 
Ľéjeny starovékého lidstva k uzitku 
mládeži wyššich gymnasialních tŕid. Bécs, 
1852. (Az ősrégi emberiség történelme, 
felső gymnasiumok használatára. Ma-
gyarra is lefordította, ez azonban kézirat-
ban maradt.) — 8. Lányi Károly Ma-
gyar eggháztörténelme. Átdolgozta Knauz 
Nándor. Esztergom, 1866. és 1869. Két 
kötet. (I. 889—1526., II. 1526-1848. L. 
életrajzával. Ism. Századok 1871.) — 
Kézirati munkái : ifjúkori kísérletek (1835 
—1837. költemények, elbeszélések, vár-
leirások sat., melyek czímeit Knauz föl-
sorolja L. életrajzában); A gyászalak 
szépirodalmi mű, 8rét 102 lap, melylyel 
az akadémiánál pályázott; Magyarföld 
háznépe 1842., 4rét 930 lap, a m. tudom, 
akadémia pályázatán 1843-ban lOOaranyat 
nyer t ; Magyar alsó táblai clerus szavazat-
jogának története, 4rét 115 levél, 1847-
ben a magyar káptalanok jutalmát nyerte; 
Török uralkodás Magyarföldön, 4rét 315 
levél, rajzokkal, 1847-ben a m. tudom, 
akadémia által jutalmazott pá lyamű; 
Szkyth rokonságok és történetek, a m. 
tudom, akadémia által pályakoszorúzott 
mű ; Mehádia, mint Róma emléke, 8rét 
7 levél; Pécsnek legrégibb századai; A 
nádorokról 1447-ig; Erzherzogin Marie 
von Oesterreich, töredék, ivrét 10 ív ; 
Geschichte der christlichen Religion und 
Kirche in Ungarn, verfasst. und nach 
einer magyarischen Preisschrift deutsch 
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umgearbeitet., ívrét 103 ív ; De veteribus 
arcis Strigoniensis Locis sacris. — A 
Lányi-codex 1519-ből: Apáczák ordiná-
ríuma, másolat, Kálmáncsey László pap 
írta két társával; először L. tett róla 
említést és a m. t. akadémiának aján-
dékozta. Kiadta Volf György a Nyelv-
emléktár V. k. Bpest, 1881. 

Ferenczy és Danielik, Magyar irók I. 293. 1. 
— Hl. Sajtó 1856. 129. Sz. — Egyetemes Magyar 
Encyclopaedia X. 242. 1. — Fasciculi Ecclesias-
tici 1868. 55. l a p . — Petrik K ö n y v é s z e t e é s 
Bibliogr. — Zelliger Alajos, Egyházi írók 
Csarnoka. Nagyszombat, 1893. — Némethy, 
ludovicus. Series Parochorum. Strigonii, 1894. 
735.1. — ZolnaiGyula, Nyelvemlékeink. Bpest, 
1894. 32. 1. 

Lani Mihály (szepsi), ág. ev. lelkész, 
szepsii (Abauj-Tornam.) származású; mi-
után a hazai iskolákban tanulmányait 
bevégezte, 1607-ben Vittenbergába indult 
és aug. 15. iratkozott be ; innét 1608-ban 
Marburgban folytatta tanulását. Vissza-
tért hazájába s 1610 körül a sárospataki 
iskola rektora volt; 1713 körül lemondoit 
hivataláról és gönczi lelkész lett; ott 
körülbelül öt évig szolgált. 1618-ban a 
szatmár-németii egyház hívta meg pap-
jának és ugyanazon egyházkerület seniora 
is volt ; innét 1623-ban Tarczalra köl-
tözött, hol még ugyanazon évben abaujvári 
és tornamegyei seniorrá választatott, mely 
utóbbi hivatalában 12 évig szolgált. 1625. 
jan. 1. a bekecsi új templom szentelésén 
jelen volt mint elnök. 1629. máj. 2. az 
erdőbényei zsinaton, mint a környékbeli 
egyházak seniora elnökölt. 1630. máj. 1. 
a pataki tanulók ünnepélyes vizsgálatán 
szintén megjelent, a mikor Rákóczy György 
zászlós úr is jelen volt. Meghalt 1634. 
decz. végén. — Munkái: 1. Exeqviarum 
Ceremonialium . . . Principis ac Dominae 
. . . Susannae Caroli . . . II. 7. Szepsi 
Mihály szathmári főpréd. búcsúztató be-
széde a nagy templomban a temetés 
után másod napon júl. 2 . . . Albae-Juliae, 
1624. —2. Consecratio TempliNovi. Azaz, 
az Vyonnan feléppítetett Bekeczi Tem-
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plomnac Dedicalása es megszentelésekor, 
sok fő népeknec, Nemes Vraknac, Tani-
toknac es köz rendeknec gyülekezetiben, 
ez 1625. Esztendőnec első napján tétetött 
Praedicatiók : az Templum falaira es az 
Székekre feliratot! Szent írásbéli Könyör-
gésec es szép mondásoc; Ezec mellé 
adattac az ott tött Praedicatiockal egy-
nihány egyenlő értelmű Praedicatióc. 
Mellyeknek Registroma ez Levélnec tullyan 
vagyon. Az Nemzetes . . . Monaki Miklós 
Urnac, es ő Kegyelme Istenfélő házas-
tarsanac az Nemes . . . Czitneki Anna 
Aszszonnac akarattyokból nyomtatásban 
kiboczattattanac, Kassa. (Névtelenül.) — 
Az erdőbényei zsinaton 1629-ben tartott 
beszéde a zempléni egyházmegye levél-
tárában. — Nevét Szepsi L. Mihálynak 
is írta. 

Bartholomaeides. Memoriae Ungarorum 109 
1. — Danielik, M . í r ó k I I . 173. 1. — Sáros-
pataki Füzetek 1864. 700. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 242., 245. 1. 

Lani Mihály, ág. ev. lelkész, L. János, 
bolessói (Trencsénm) lelkész fia ; a tü-
bingai egyetemen két évig tanult ; 1668-
ban tért vissza és Szakolczán rektor volt. 
1670. júl. 1. Verbóczon (Nyitram.)Klanicza 
Márton superintendens szentelte fel pap-
nak. 1672-ben Bársony János Szobotistra 
rendelte s ott Rabutin generalis elfogatta 
s Rappersdorfra szállította; onnét Német-
országba ment, hol Major Pál volt illavai 
rektor társaságában vándorolt és hit-
sorsosainak könyöradományából tengette 
életét; Würzburgban ismét fogságba 
került; onnét kiszabadulván, Zittauban 
vonta meg magát, míg Gebbardsdorfba 
(Csehország) hívták meg lelkésznek, hol 
1678-tól 1786-ig működött; ekkor hazá-
jába visszatért és Verboczon volt pap ; 
1708 körül halt meg. — Munkája : 
Duhownij zbrané y pokladuwweéčnych 
pokojik . . . 1683. (és 1718., Magdeburg, 
1714. Eichhorn János után ford, ima-
könyv.) 

Tablic, Bohuslav, Poezyc. Vácz, 1807. I I . 

Lani 
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k . V I I . 1. — Korauhev 1878. 18. s z . — Slovenské 
Poklady 1888. 2. SZ. 

Lányi Mór. — Munkája: Szenvedélyek. 
(Beszélyek.) Arad, 1891. 

,)/. Könyvészet 1891. 

Lányi Pál. jogtudós. 1695-ben Gömör-
megye jegyzője s 1711—1713. alispánja; 
a megye követe is volt az ország-
gyűlésen. - Bel Mátyás Notitia Hungá-
riáé cz. nagy munkája számára megírta 
Gömörmegye történeti s földrajzi leírását, 
mely azonban kéziratban maradt. — Kéz-
irati munkája : Prothocolon ecclesiae 
Status Evangelici nationis Germanicae 
Rosnaviensis. ívrét 453 lap (a m. n. 
múzeumi könyvtár kézirati osztályában. 
Ezen kéziratnak, mely az 1704—31. egyházi 
s polgári történelemre vonatkozó bejegy-
zéseket és okleveleket foglal magában, 
czímlapján: a rozsnyói ág. ev. német 
egyház tanácsbirájának, Rákóczi Ferencz 
erdélyi fejedelem hadiszertára felügyelőjé-
nek és a bányákra felügyelő bizottság 
tagjának nevezi magát. A jogtudós és 
ezen kézirat szerzője, ha nem csalódom, 
egy ugyanazon író.) 

Bartholomaeides, Comitatus Göinöriensis 
Notitiea. Leutschoviae, 1806—08. 408., 419.. 
760. 1. — Nagy Ivan, M a g y a r o r s z á g Csa láda i 
VII. 26. 1. 
Lányi (Jakoby) Pál, orvosdoktor, L. 

Dániel és Kray Rozália fia, késmárki 
származású ; miután a jenai egyetemen 
1749-től az orvosi tudományok hallgatója 
volt és 1753. márcz. 29. orvosdoktori ok-
levelet nyert, szülővárosában mint gya-
korlóorvos telepedett le, hol 1766-ban 
meghalt. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica sistens ulcerum pathologiam. 
Jenae, 1753. 

Wes-.prémi, Succincta Medicorum Biogr. 
IV. 157. 1. — Hordnyi, Memoria II. 463, 1. — 
Haan, Jena Hungarica 64. 1 (Az elöbbeni 
Lányi Pállal egynek tartja.) — Nagy Iván, 
Magyarország Családai. Pest, 1860. VII. 26. 
1. ós Pótlékkötet 327. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. — Ábel- Vokos, Magyarországi tanulók 
a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 57. 1. 
Lányi Pál, orvosdoktor, 1892-ben egye-

temi gyógyszertani első tanársegéd volt 

Budapesten ; innét Árva-Váraljára ment 
uradalmi orvosnak, hol vérmérgezésben 
halt meg 1899. elején. — Munkája: Gya-
korlati méregtan orvosok, orvostanhallga-
tók használatára. Werber A. munkája 
alapján mint második kiadást időszerűén 
átdolgozta Korbert Rudolf. Németből ford. 
Bpest, 1892. (Bókai Árpád tanárral együtt.) 

;!/. Könyvészet 1891. 

Lányi Sámuel, ág. ev. lelkész Nagy-
váradon. — Munkája: Begräbnisslieder 
bei der Beerdigung der Edelgebornen 
Frau Theresia Mersits von Langenthal 
in der Grosswardeiner Festung, Ehefrau 
des . . . Herrn vereli. Carl von Taiber 
Oberarztes bei dem löbl. k. k. Infanterie-
Regiment B. Mariássy Nro 37. Gehalten 
zu Grosswardein in der Festung den 9. 
Februar 1836. (Nagyvárad.) 

A budapesti egyetemi könyvtár vegyes 
nyomtatványai közt. 
Lányi (Jacoby) Teophil (késmárki), 

Lányi Márton német-földvári lelkész 
Erdélyben és Décsy N. (ia, doboka 
vármegyei nemes származású. - Mun-
kája : Lis Transilvanica, seu practica 
Transylvanorum litigandi methodus, quam 
pro specimine penes I. tabulam Begiam 
in Transylvania Judiciarum, per tres et 
quod excurrit, Annos, in praxi emolumenti, 
concinnavit; ac dum scribatui suo regio 
tabulari ţinem imponere vellet, benignae, 
gratio sarum suorum dominorum censo-
rum, revisioni, humillime submisit. Anno 
Dn. 1799. Die 5. Mártii Claudiopoli. 
(Előszó kelt Kolozsvár, 1799. jún. 12.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pest, 
I860. Pótlekkötet 327. 1. — Petrik Bibliogr. 
Lani Zacharias, ág. ev. püspök, L. 

Dániel háji lelkész fia, L. Illés püspök 
unokaöcscse, L. Dániel ág. ev. lelkész 
testvérbátyja, szül. 1600 körül Turócz-
megyében ; hazai tanulmányait végezve, 
1618. ápr. 25. a vittenbergai egyetemre 
iratkozott be s magisteri czímmel tért 
vissza 1621 t á j án ; előbb a bittsei, az-
után a trencséni, 1628-tól pedig a baáni 
iskolát igazgatta. 1629-ben Predmirre^ 
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később Vág-Beszterczére, majd Baánra 
ment lelkésznek, hol 1639-ben a gradnai 
egyházmegye esperessé, 1642-ben a bittsei 
kerület püspökké választotta s márcz. 17. 
testvérbátyja L. Gergely püspök által fel-
avattatott. Ekkor Trencsénbe költözött, a 
hol 1645. ápr. 18. meghalt, — Munkái: 
1. Disputatio III. Etilica de Actionibus 
Humanis. Quam Deo Triuno Annuente 
In Illustri & celeberrima Academia Wit-
tenbergensi, Praeside Jacobo Martini. . . 
Proponit . . . Ad diem . . . Julij . . . Wit-
tebergae . . . M.DC.XVIII. — 2. Collegii 
novi Logici Disputatio V. De Categoriis. 
Proposita in Alma Witebergensi Acade-
mia Praeside Jacobo Martini . . . Bespon-
dente . . . Ad diem 17. Julij Wittebergae. 
Anno M.DC.XVIII. — 3. Disputatio Prima 
Politici Discursus De Belli Causa For-
mali. Quomodo Bellum sit suscipiendum 
& gerendum Adjuvante Jehovah Exerci-
tuum Jussu & decreto Amplissimae Fa-
cultatis Philosopbicae in illustri ac cele-
berrima Academia Witebergensi Pro Loco 
In eâdem Facultate sibi assignato Pro-
posita ä M. Johanne Rotlöben, Witeber-
gensi Facultatis Philosophicae Adjuncto. 
Respondente . . . Ad diem 16. Julij in 
Auditorio majori horis ä VI. matutinis. 
Witebergae, 1619. — 1. Strigil Aetiolo-
giae Kircherianae. Sive Orthodoxa De-
pvlsio Causarum et Argumentorum, Qui-
bus M. Joannes Kircherus Tubingensis, 
permotum se jactitat, cur é Synagogâ, 
ut ait Lutheranâ, trarismigraverit in Ec-
clesiam (scilicet) Catholicam. Avthore . . . 
Impensis . . . Comitis . . . Casparis Illes-
hazi. (Trencsén), 1611. — 5. Psevdo Spi-
ritvs Posoniensis Sive Discursus ex S. 
Scriptvra, vetustioribus Patribus, adeoq. 
ipsis etiam sanioribus Pontificijs, osten-
dens Spiritum Posonij apparentem, non 
alium fuisse, quam Sathanam in Ange-
lum lucis, & animam demortui cujusdam 
Clementis transfiguratum. Cui Accesit: 
Dissipatio Luciferi Papistici reaccensi ä 
Thoma Belavio Canonico Posoniensi . . . 
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Authore . . . (Trencsén), 1613. (Tótul: 
U. ott, 1613) — Üdvözlő verseket í r t : 
Hodik, Dániel, Collegij Novi Logici Dis-
putatio X . . . Wittebergae, 1618. és Dub-
ravius, Dániel, Gymnasma . . . U. ott, 
1619. cz. munkákba. 

Bartkolomaeides, Memoriae Ungarorum 125. 
1. — Fabó, Monumenta Evang. Aug. Conf. 
in Hungaria Historica. Pest, 1861. 19—21. 1. 
( S c h m a l . ) — Tudományos Értekező 1862. I . 356. 
I. — Szabii-Hellebran t, Régi M. Könyvtár II. 
165., 177.. I I I . 1. r . 3fi6., 375. l ap . — Slovenské 
Poklady 1888. 4 . SZ. — Zoványi Jenő. T h e o l o -
giai Ismeretek Tára. II. 313. 1. 

Lani Zachariás, gymnasiumi igazgató, 
előbbinek és Splényi Magdolnának íia, 
trencséni származású; az 1649. nyári 
félévben a jenai egyetemre iratkozott be; 
hazájába visszatérve, a baáni gymnasium 
igazgatója lett; onnét azonban a lelké-
szekkelés tanítványokkal együtt fegyverrel 
elűzetett. —Üdvözlő verseket írt: Carmina 
Gratulatoria . . . Jena, 1659., Ilanseli 
Johannes, Disputationis de Aristolelis 
. . . U. ott, 1660. cz. munkákba. 

Banholomaeides, Memoriae Ungarorum 125. 
1. — Haan, Jena Hungarica 17. 1. — Fabó, 
M o n u m e n t a I . 21. 1. (Schmal . ) — Ábel- illokos. 
Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. 
187. 1. 

Lányi Zsigmond (Löwenherz Pál), 
hírlapíró ; szül. 1878-ban Temesvárt, hol 
a polgári és kereskedelmi iskolát végezte ; 
jelenleg ugyanott katonakötelezettségének 
tesz eleget. — A Délvidéki Ellenőr poli-
tikai hetilapnak irodalmi és színművészeti 
rovatvezetője volt 1893—96-ig. — Kiadta 
és szerkesztette a Hétfői Lapokat 1896. 
máj. 1-től nov. 2-ig. 

Berkeszi István, A t e m e s v á r i k ö n y v n y o m -
dászat és hírlapirodalom története. Temes-
vár, 1900. 144. 1. és ugyanannak szives köz-
lése. 
Lanz Benedek, Jézustársasági áldozó-

pap és hitszónok, szül. 1713. márcz. 8. 
Bécsben; 1729. okt. 14. lépett a rendbe; 
hitszónok volt Gráczban, Pozsonyban 
(hol a Salvatorianusok templomában 
ünnepi szónok volt) és Bécsben 21 évig; 
az utolsó négy év alatt a gráczi hitoktatási 
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könyvtár őre is volt, hol 1773-ban meg-
halt. — Munkája: Leopoldus der Ileilig-
Oest erreich i sehe Markgraf Ein Grosser 
Fürs t . . . in einer Ehr- und Lobrede da die 
löbliche in Pressburg versammelte Oester-
reichische Lands-Genossenschaft den 15. 
Nov. 1749. die alljährliche Gedächtnuss 
desselben in dem Gottes-Haus . . . durch 
besondere Feyerlichkeit begienge. Press-
burg. — Stoeger még három egyházi 
beszédjét említi, melyek 1754. 1755. és 
1759. Bécsben jelentek meg ; könyvészeti 
leírásukat azonban nem adja. 

ztoeger, í s c r í p t o r e s 204. l a p . — De Backer-
Sommervogel, B i b l . - B Í O g r . I V . 14 98. sz. 

Lanzho t sky György, r. kath. plébános 
Bélabányán. — Munkái: 1. Epinicium 
Seu Sertum Triumphale Ex Yariis floribus 
(agrestibus licet) collectum Ac Augus-
tissimo, . . . Imperátori Josepho Primo 
Hungáriáé, . . . Begi . . . Super Montanas 
Civitates in Regno Hungáriáé (Quas é 
Jugo Rebellium eripuit,) Victori ac Trium-
phatori. In tesseram laeti animi, ac hilari-
tatis cum devoto Voto omnigenarum 
Victoriarum, Belliq. prosperitatum Hu-
millimé ac Obsequiosissimé Ab Iníimo 
Capellano . . . Oblafum, Destinatum, & 
Consecratum . . . Viennae, 1708. — 2. 
Porta Triumphalis Panegyrica, Honoribus 
& Memoriae Excellentissimi . . . Comitis 
Syberti Ab Heister . . . Post exantlatam 
perduellium Debellationem, Et Restitutum 
Regi Legitimo Regnum ä tenui Musa, 
erecta. Quam üti Perenne Mnemosynon, 
Pro collat is plurimis gratiis, atque be-
neficijs, In demississimae recognitions & 
devotionis Tesseram, humillimô animi 
respectű Pro Rubro Ovo Paschali . . . 
Wildbergae, 1711. 

Katona, História Critica XXXVII. 698. 1. — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. k. 
2. r. 684.. 738. 1. 
Lanzmar Ferencz, bölcseleti doktor, 

Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 
1623. Nagyszombatban ; mint bölcseleti 
mester 1641. nov. 19. a rendbe lépett, 
öt évig a grammatikai s humaniórák 

osztályaiban tanított; a bölcselet és 
theologiai tudományok hallgatása után 
bölcseleti doktor lett és miséspappá szen-
teltetett fel; Nádasdy Ferencz gróf udvari 
papja volt és azután három évig Nagy-
szombatban a bölcseletet adta elő, hol 
1658. jan. 21. meghalt. — Munkája: 
Mausoleum Potentissimorum ac Glorio-
sissimorum Regni Apostolici Regum & 
Primorum Militantis Ungariae Ducum 
Vindicatis é mortuale pulvere Reliquiis 
ad gratam apud posteros memoriam, â 
Plo Et IVsto Patriae DoLore erectVM 
Cum versione Operis Germanica . . . 
M.DC.LXIV. (Névtelenül. A magyar ve-
zérek 14 és királyok 44, összesen 58 réz-
metszetű képpel; ívrét, alakban. Ajánlja Ma-
gyarország rendeinek gr. Nádasdi Ferencz. 
kinek megbizásából írta L. ezen munkát. 
Ujabb kiadása csak latinul és képek 
nélkül: Pottendorf, 1667. 8rét. Magyarul: 
Magyarországnak hatalmas és dicsőséges 
királyainak és vitézkedő kapitányainak 
emlékeztető koporsó épülete . . . Deákból 
magyarra fordíttatott . . . Horányi Elek 
által. Buda, év n. (1773. 4rét, képek 
nélkül.) 

Katona, História Critica XXXVI. 742. lap. 
(Neve Lantzmárnak írva,) — Fejér, História 
Academiae 32. 1. (Neve Lanczmárnak írva.) 
— Stoeger, S c r i p t o r e s 204. l a p . — De Backer-
Sommereogel, Bibliothéque-Bibliogr. IV. 1514. 
sz. (Nevét Lanczmayrnak irja.) — Szabo-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. k. 2. r. 
697. 740. 1. 

Lapedat Demeter, néptanító Szelis-
tyén. — Munkája: Eserciţiile de stil in 
şcola poporalá. Nagyszeben, 1896. (Stil-
gyakorlatok a népiskolák számára). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Lapeda tu János, bölcseleti doktor, fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1844. júl. 6. 
Kolunban (Szeben mellett); tanult a 
nagy-szebeni állami gymnasiumban. 1868-
ban a bukaresti Transilvania társaság 
költségén Párisba s 1870. Brüsselbe ment. 
bölcselet-doktori oklevelet nyert és 1871 
őszén tanár lett a brassói görög-keleti 
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rumén főgymnasiumban és ott működött 
1878. márcz. 25. bekövetkezett halálaig. 
— Költő s prózaíró volt. — Munkái : 
1. încercări in literatura. Brassó, 1874. 
(Irodalmi kísérletek.) — 2. Asupra si-
tuatiunei. U. ott, 1877. (A helyzetről). — 
Szerkesztette a nagyszebeni Albina Car-
patilor (Kárpátok méhe) cz. szépirodalmi 
képes hetilapot 1877. aug. 18-tól 1878. 
márcz. 25-ig. 

Albina Carpatilor 1878. 33. Sz. ( N e k r . ) . — 
Anuarul XXXIV al gymnasului mare public 
Român de religiunea greco-orientali din 
Krasov 1898. 46—65. 1. 
Lapinski Theophil, 1848—1849. hon-

véd-tüzér százados, gaiicziai származású, 
a bécsi Theresianum növendéke vol t ; 
a cs. kir. tüzérségnél szolgált, honnét 
egy dragonyos ezredbe tisztnek nevezték 
ki. 1849-ben a Nagy-Sándor József had-
testébe lépett mint tüzértiszt és végig 
küzdötte a hires hadtest csatáit mint 
tüzérparancsnok. Világos után Komá-
romba menekült és mint a 10. hatfontos 
gyalogüteg parancsnoka, ő is ellene volt 
a vár feladásának. 1850-től Hamburgban 
élt mint német író ; a keleti háború kez-
detén Konstantinápolyba ment, hogy ott 
lengyel szabadcsapatot szervezzen és 
ezzel a kaukazusiakat az oroszok ellen 
felkelésre bírja. L. mint Tefik bei ezre-
des és a lengyel csapat parancsnoka két 
évig harczolt a cserkeszekkel az orosz 
sereg ellen. A karsi csata után a törökök 
leveretésével elhagyta Törökországot és 
1863-ban a lengyel felkeléskor honfitár-
saihoz csatlakozott és egy felkelő csapat 
vezére volt. Midőn az oroszok a felke-
lést legyőzték, ő is menekült. Kopenhá-
gába s 1864-től fogva Párisban élt. — 
Munkái: 1. Feldzug der Ungarischen 
Hauptarmee im Jahre 1849. Selbsterleb-
tes. Hamburg, 1850. — 2. Die Bergvöl-
ker des Kaukasus und ihr Freiheitskampf 
gegen die Russen. Nach eigener An-
schauung geschildert. U. ott, 1863. Két 
kötet. 

Oesterreichischer Soldatenfreund. W i e n , 1850. 

70., 77. sz . — Kertbeny, K. .11., Die U n g a r n 
im Auslande. Brüssel und Leipzig, 1864. 34. 
1. — Blätter für literarische Unterhaltung. 
Leipz ig , 1864. 21. 1. — Szinnyei József. Komá-
rom 1848—49'ben. Bpest, 1887. 

Lapis Mihály, hites nótárius Mező-
túron (Jász-Nag^ún - Szolnokm.) 1788 
körül. — Midőn 1845-ben a mezőtúri ev. 
ref. templom tornyát megújították, a to-
rony gombjában talált irások közt volt 
egy 1788. aug. 5. kelt 64 soros magyar 
költeménye, melyet a városi levéltárból 
Biró István 1845. júl. 9. másolata után 
a Mezőtúr és Vidéke 1892. 28. sz. és a 
Mezőtúri Híradó 1893. 12. sz. közölt. 

Lapónyi Alajos, bölcseleti doktor, 
kegyes-tanítórendi gymnasiumi igazgató, 
szül. 1803. febr. 20. Marikován (Tren-
csénm.) ; 1821. okt. 9. lépett a rendbe 
Privigyén, ott volt papnövendék 1822-ben 
és gymnasiumi tanár 1823-ban ; tanár 
volt 1824. Szent-Györgyön ; 1825—1826. 
bölcselethallgató Váczon, mire bölcselet-
doktori oklevelet nyert; 1827- 28. theo-
logiát hallgatott Nyitrán és Szent-Györ-
gyön ; okt. 11. pappá szenteltetett, fö l ; 
gymnasiumi tanár volt 1829—30. Temes-
várt, 1831. Szegeden, 1832—1846-ig a 
mennyiségtant adta elő Váczon és mint 
jeles mathematikus volt ismeretes ; 1847-
ben rector és gymnasiumi igazgató lett 
Temesvárt, hol a vár ostroma alatt 1849. 
július 17. kolerában meghalt. — Napló-
jegyzeteit 1849. jan. 24-től június 30-ig 
közölte a temesvári kegyes-tanítórendi 
főgymnasium Értesítője 1888. és innét 
átvette a temesvári Régészeti és történelmi 
Értesítő (IV. 1888. 178—192. 1. Temes-
vár város történetéhez cz.) 

A budapesti kegyes-tanítórend jegyzököny-
véből. (Rulla.) 

Lapsánszky János 1. Labsánszky. 
Lapsánszky János, joggyakornok. — 

Munkája : Carmen votivum quod august, 
caes. gloriose regnanti Francisco primo, 
Austriac imperátori, Hungáriáé . . . regi 
apostolico . . . dum clementissimi sui 
monarchae solenne natale festum die 12. 
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Februarii anno 1833. Marmatia grata 
recoleret, in perenne homagialis subjec-
tionis monumentum obtulit. Szigethi. 

Petrik Biblogr. 

Lapsinszky János, r. kath. plébános, 
szül. 1817. nov. 17. Tályán (Zemplénm.); 
iskoláit Kassán kezdte, Eperjesen és Vá-
czon folytatta s 1838-ban az egri kis-
papok közé felvétetvén, Egerben végezte. 
1843. júl. 23. pappá szenteltetett. Már a 
seminariumban jelét adta irodalmi haj-
lamainak azzal, hogy a kitűzött pálya-
kérdések megfejtéséért háromszor nyert 
jutalmat. Kis-Tályán kezdte meg kápláni 
működését; innét Pásztora helyeztetett 
át. A szabadságharcz napjaiban már 
Mezőkövesden volt, honnét nemsokára 
Jász-Alsó-Szent-Györgyre tétetett át, hol 
tapintatos fellépésével megmentette a 
várost a muszkák pusztításától. E miatt 
háromszor haditörvényszék elé állíttatott, 
de ártatlansága kiderülvén, felmentést 
nyert. Utolsó segédlelkészi állomása Kún-
szentmárton volt, honnét 1853-ban pélyi 
plébánosnak nevezte ki főpásztora. Itt 
rendbe hozva a parochiát, ismét hozzá 
látott az irodalmi munkássághoz. Pélyről, 
hol Németh Bertalannak az egyházi javak 
-saecularizatiójára irányuló beszédei ellen 
küzdött, Novajra költözött át, hol új küz-
delmek várakoztak reá. Ez időben meg-
jelent politikai czikkei hatással voltak még 
a külföldre is. Buzgó pap és jótékony-
ságáról messze vidéken ismeretes volt. 
Az egri egyházmegyei papi nyugdíjintézet 
javára, kórházi betegek ápolására itthon 
és Lourdesben, kórházból kibocsátott be-
tegek segélyezésére, a sz. gyermekség 
társulata részére és árva leánykák nevel-
tetésére tett adományai meghaladják a 
10,000 frtot. A koronás arany-érdem-
kereszt tulajdonosa volt. Meghalt 1891 
decz. 31. Novajban. — Káplán korában 
munkatársa volt a Nemzeti Újságnak, 
melyben jobbára álnevek alatt a nevelés-
ről, iskolák hiányairól és politikáról í r t ; 
•czikkei közül kiválók voltak a Hevesm, ese-

mények és Az ártatlanság védelme cz.-ek; 
Pásztóról czikkezett a tervezett emanci-
patio s a zsidók bevándorlása ellen, hevesen 
megtámadva Pulszky Ferenczet és élesen 
vitázott a Pesti Hirlap ellen ; írt a Buda-
pesti Híradóba is ; az 50-es években a 
Beligió munkatársa volt ; czikkei a M. 
Újságban: A káplánok anyagi viszo-
nyainak javítása érdekében; az Idők 
Tanujában: Az adókezelésről, sikkasz-
tásról, belkormányzatról, iskolákról és a 
polgári házasságról, Viszhang a mezőről 
a pénzügyminiszter törvényjavaslataira, 
Válasz Horváth Mihály programmbeszé-
dére, melyben a polgári házassággal 
kaczérkodik, Az adóbehajtás körüli vissza-
élésekről, Szives válasz a katholikusokat 
leszamarazó Ellenőrnek sat. — Munkái: 
1. Mezei csillag, hit, élet és erények 
vezére imákban. Hivei számára és buko-
vinai ker. kath. magyarok lelki javára 
szerkesztette és kiadta. Eger, 1858. — 
2. Az anyátlanok életharczai. Tört. regény 
IV. Béla idejéből. U. ott, 1862. (E regény 
tiszta jövedelmét a honvédek özvegyeinek 
és árváinak felsegélyezésére ajánlotta 
fel.) — 3. Nagy rózsáskert. Imádságos 
könyv, mely válogatott mindennapi, 
hétköz- és esztendőbeli imákat és éne-
keket tartalmaz a jámbor hívek lelki 
üdve javára. Buda és Vinterberg, 1880. 
— Kéziratban: A novaji egyház törté-
nete, egyéni vonatkozásokkal átszőve. 

Religio 1862. I . 9 . s z . — Petrik K ö n y v é -

szete és Bibliogr. — Hl. Sión 1888. 535. 1. — 
Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 189J. 
Laranus Mihály, ág. ev. prédikátor 

Muzsnán. — Haner História Ecclesiarum 
Transs. Francof., 1694. 72. 1. idézi: 
Manuscriptum antiquissimum cz. mun-
káját 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II. 336. 1. 

Larisch Tamás, orvosdoktor, selmeczi 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medico practica de phthisi pulmo-
nali. Vindobonae, 1784. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
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La Rose (Marie) Ferencz, orvosdoktor, 
leibsutzi (Szilézia) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de 
tenesmo. Budae, 1779. 

Rupp, Beszéd 144. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lasitz Fái, m. kir. pénzügyi főtanácsos, 
kir. tanácsos, szül. 1854-ben és összes 
tanulmányait Egerben végezte ; a hiva-
talnoki pályára mint ügyvédjelölt lépett 
1879-ben, a mikor a volt soproni illeték-
kiszabási hivatalhoz pénzügyi fogalma-
zóvá neveztetett ki, honnét két év múlva 
a budaihoz helyeztetett át. 1884-ben a 
pénzügyi közigazgatási birósághoz, an-
nak felállítása alkalmával, miniszteri se-
gédfogalmazói minőségben osztatott be, 
itt lett később miniszteri fogalmazó, 
majd miniszteri titkár. Hivatalbeli s 
irodatmi működése által a pénzügyi 
administrat ion ak tett szolgálat ainak el-
ismeréseül 1896-ban a pénzügyi fő-
tanácsosi czímet és jelleget, 1897-ben 
pedig a királyi tanácsosi czímet nyerte. 
— A Magyar Tisztviselőnek és az ebből 
alakult Állami Tisztviselők Lapjának a 
80-as évektől munkatársa; czikkeket írt 
a M. Pénzügybe is. — Munkái: 1. Az 
illetékkiszabásnál alapul veendő érték 
megállapítása, az illetékfokozatok és szá-
zalékokra vonatkozó törvények és sza-
bályok gyűjteménye. Bpest, 1882. — 2. A 
bélyeg és illetékek iránti törvények és 
szabályok magyarázata. A hivatalos össze-
állítás szakaszai és tételeihez. Bpest, 
1889. (2. bőv. kiadás. 1891., 3. átdolg. 
k. 1896. U. ott. Ism. M. Tisztviselő 17. sz.) 

m. Könyvészet 1889., 1891., 1896. — Állami 
Tisztviselők lapja 1897. 2. s z . a r c z k . 

Laskai Gáspár, XVI. századbeli költő. 
— Szomorú vagy halál . . . cz. énekét 
(16 négy soros strófa) Erdélyi Pál közli 
az Egyetemes Philologiai Közlönyben 
(1893. 183. 1.). A költő neve a vers-
főkből olvasható. 

Laskai István, ev. ref. tanuló volt 
1640. júl. 19-től a franekerai egyetemen. 
— Munkája : Disputatio de Sacramentis 

N. T. in Specie. Franequerae. 1640. 
(Nicolai Vedelii Collegium Hungaricum.) 

Történelmi Tár 1888. 6 0 5 . 1. 

Laskai János, ev. ref. püspök, lf>74. 
szept. 27. a vittenbergai egyetemre irat-
kozott be ; 1577—96-ig a debreczeni fő-
iskola tanára volt, Bod Péter mint jeles 
költőt, bölcselőt és theologust említi; 
1596 után herczegszőlősi, majd veresmarti 
lelkész, 1613-tól 1629-ig pedig baranyai 
püspök volt. —Munká i : 1. Arithmetica, 
az az A szamvetesnec tvdomania, melľ 
az tvdos Gemma Frisivsnac szam-vetesbeol 
Magyar nyelvre . . . forditattot. Debreczen, 
1577. (Névtelenül. 2. kiadás. U. ott, 1582., 
3. k. ifj. Heltai Gáspártól. Kolozsvár, 
1591. Ism. Műegyetemi Lapok 1877. 183., 
252., 277. 1.) — 2. Az Aesopus eleteröl, 
erköltseröl. Minden fö dolgairol és halala-
rol való história. Kit Laskav János az Deb-
receni Mester, Görögből es Deákból 
Magyar nielure fordittot. Debreceniben, 
Anno 1592. (Egyetlen példánya az erdélyi 
múzeum könyvtárában. Utánnyomata: 
Monyorókerék, 1592. Ma egy példánya 
se ismeretes.) / 

Weszprémi, Succincta Medieorum Biogr. 
Cent. Alt. P. I. 85. lap. — Bartholomaeides, 
M e m o r i a e U n g a r o r u m 60. 1. — Szabó Karoly, 
Régi M. Könyvtár I. 67., 97., 122., 125., 128. 
1. — Tóth Sámuel, A m a g y a r o r s z á g i e v . r e f . 
egyház egyetemes Névtára. Bpest. 1887. 3. 
1. — Bod, Petrus, História Hung. Eeclesias-
tica, Lugd. Batav., 1888—9o. I. 256. 1. 
Lasskai János, gyula-fehérvári káp-

talani requisitor. — Munkája: Decretvm 
Juris consuetudinarij, Inclyti Regni Hun-
gáriáé et Transylvaniae. Azaz Magyar 
es Erdély-Országnak Törvény Könyve. 
Verböci István altal iratot, 1514. Ezten: 
Mostan Deákul es Magyarul . . . ki bocza-
tatot . . . Debreczen, 1611. (Ezen kiadáshoz 
Heltai Gáspár felhasználta többek közt L. 
magyar fordítását is 1589-ből, mely 
Szabó Károly szerint kéziratban maradt.) 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 194. 1. 
Laskai (Matkó) János, ev. ref. lelkész, 

szül. 1605-ben ; hazai tanulmányait Deb-
reczenben végezte, hol 1622. szept. 26. 
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lépett a felső osztályba ; 1629. aug. 28. 
a leideni egyetemre iratkozott be. 1631-
ben tért vissza hazájába s Bethlen István 
által ecsedi prédikátorrá neveztetett ki. 
1636-ban Bethlen a maga érdekében 
Konstantinápolyba küldte. 1637-ben került 
vissza s azután is Ecseden vagy Nyír-
bátorban tartózkodott. Közben mentori 
minőségben több főrendű ifjak kisérője-
ként a német egyetemeket is meglátogatta. 

- Munkái: 1. Citó, Longe, Tarde: Azaz: 
Egy kettős értelmű kérdésnek meg-világo-
sítása: Ha a Pestis előtt vétek nélkül 
el-mehetünk-é vagy nem ? Lőcse, 1638. 
— 2. Justus Lipsiusnak a' polgári tar-
sasagnak tudomanyarol irt hat könyvei. 
Mellyek kivált-képpen a' Fejedelemségre 
tartoznak. Mellyeket uijonnan Déákból 
Magyarrá fordított. . . Bártfa, 1641. — 3. 
Justus Lipsiusnak az Alhatatossagrol 
Irt. Ket könyvei. . . Magyarra fordíttattak 
. . . Debreczen, 1641. — 4. Jesus Kiraly-
saga ; Melynek Idvességes birodalma alá, 
hat-ható erősségekkel intettetnek, ki-vált-
képpen az Erdélyi Proselyta Sidok. Várad, 
1644. —tj). Uittül-szakadasnak tellves 
megorvoslasa. Mellyet Az Alhatatosoknak 
és El-estcknek javokra, három könyvek-
ben le-írt Vedelivs Miklós . . . Deákból 
Magyarrá fordított. LT. ott, 1644. — 6. 
Szent Dávid százötven Soltári, egynéhány 
imádságokkal egyetemben. Debreczen, 
1651. — 7. Egy néhány Ahitatos Buzgó 
Imádságok: Mellyeket Kegelius Filep 
Elmelkedeseböl szedegetet és Magyarra 
fordított. Másodszori-Nyomtátás. U. ott, 
1651. (Az első kiadás ismeretlen. A deb-
reczeni 1651. zsoltárral együtt mint függe-
léke jelent meg.) — Ajánlást írt Illyésházi 
Gáspár, Kezben viselő Könyv . . . Deb-
reczen, 1639. cz. munkájához és üdvözlő 
verseket Vargyasi Dániel János, Medgyesi 
Pál és Tarnai P. István értekezései 
mellé (Leyden, 1630.) — Kézirati mun-
kája : Erdély Országnak szerencsétlen 
viszontagságai 1588-tól fogva 1622-ig; 
hollétét már Benkő József sem nyomoz-

hatta ki 1842-ben. Irt még egy gúnyiratot 
Rákóczy Györgyről és tanácsosairól. 

Bod. M. Athenas 156. 1. — Horányi, Memoria 
II. 468. 1. — Katona, História Critica XXXII. 
911. 1. Hon és Külföld 1842. 46. sz. (Benkö 
József . ) — Uj M. Múzeum 1853. I . 222. 1. — 
Danielik, M. í r ó k I I . 174. 1. — Budapesti Köz-
löny 1871. 194. s z . — Figyelő I I I . 1877. 142. , 
233. 1. — Szabó Karoly, Régi M. Könyvtár I. 
298., 309. , 310. , 329., 359. l a p . — Zoványi Jenőt 

Theologiai Ismeretek T á r a l i . 314. 1. 

Laskai Csókás Péter, ev. ref. lelkész 
és iskola-igazgató, laskói származású; 
tanult Kolozsvárt és Gyulafehérvárt, az-
után a fogarasi iskola igazgatója lett. 
Majd külföldre ment és meglátogatta 
Svájcz, Olasz-, Franczia- és Németország 
nevezetesebb egyetemeit; 1578-ban a 
vittenbergaira iratkozott be (decz. 16. vet-
ték fel a «Coetus hungaricus»-ba). Haza-
térve 1580. a marosvásárhelyi iskola igaz-
gatója volt ; honnét 1581-ben a fogarasi 
egyház lelkészül hívta meg. De még el 
se foglalhatta ez állomását, jún. 3. már 
is újból külföldre készült, de csak az év 
végével utazhatott el. Olasz- és franczia-
országi útja végeztével 1582-ben Vitten-
bergát kereste föl; innét félévi ott időzése 
után hazájába tért vissza. Azonban csak-
hamar mint mentor egy mágnás patrónusá-
nak fiával ismét útra kelt Olaszországba ; 
Rómában tartózkodása után az 1584. év egy 
részét Genfben töltötte ; ez év őszén ment 
Vittenbergába, a hol még 1585. tavaszán 
is tartózkodott. További sorsa ismeretlen. 
— Munkái: 1. Ivevndum Ac Svave Sponsi 
Christi Colloqvium Com Sponsa Ecclesia, 
in quo arctissimum vinculum amoris 
Christi ergâ Ecclesiam Typis ceu viuis 
depingitur : In gratiam prudentissimorum 
. . . Consularium . . . ac patrum suorum 
summa fide colendorum, & inclyti cele-
berrimae vrbis Debrecinae Senatus, ex 
libro Cantici Canticorum versibus descrip-
tum: Per Petrum C. Lascovium Clientem 
obsequentiss. Witebergae, M.D.LXXVIII. 
— 2. Speevlum exilii, et indigentiae 
nostrae, 'sive Libellvs In quo vtilis et 
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divinvs verum Deum veré inuocandi mod us 
Traditur. Et illa Dominica oratio, breuibus 
quidem, sed planissinis explicationibus, 
in gratiam, aeternum Iehovam, Patrem, 
Filium & Spiritum Sanctum, in Spiritu, 
et ueritate inuocantium, exponitur. Ex 
praelectionibus Petri Lascovii de Barouia, 
Ludirectoris Scholae Vasarhelinae, . . . 
Végül: Nablium praecanum, in quo 11-
lustrium aliquot Transiluaniae Haeroum 
laudes decantantur. Coronae, M.D.LXXXI. 
(Ezen munka Báthori Zsigmond fejede-
lem magasztalása mellett, Kovacsóczi 
Farkas cancellarius, Kendi Sándor, ifj. 
Báthori István, Iffiu János, Gálfi János, 
Petrityevity Horváth Kazimir, Kendi Fe-
rencz és Geszti Ferencz főpártfogóihoz 
írt görög és latin dicsverseket foglalja 
magában.) — 3. Theorematvm De Pvro 
Et Expresso Dei Verbo, Tam Scriptis 
quam viua voce tradito, & pari vtri-
usque authoritate nuper in gymnasio 
Claudio Iesui politano in Transylvania 
k nouis societatis Iudae Monachis pro-
positorum, examen & refutatio. Anne-
xae sunt orthodoxae assertiones de 
authoritate, necessitate, ac sine Sarcrarum 
literarum, certissimis Scripturarum tesli-
moniis, &sanis antiq.Patrum scriptis com-
probatae. Függelékül: Pigmentum Originis 
Sectae Iesviticae. Genevae, M.D.LXXXIV. 
— 4. De Hornine Magno Illo In Bervni 
Natvra Miracvlo et Partibus eius essentia-
libus, Lib. II. Authore P. MonedulatoLas-
couio Vngaro. Witebergae, M.D.LXXXV. 
(Ennek ajánló levelében jegyzékét adja 
azon magyaroknak, a kik a reformatio kez-
detén tanulás végett Vittenbergbe mentek.) 
— Dicsőítő verse Báthori Istvánra (Fegy-
verneki, Isaac, Enchiridii Locorvm Com-
mvnivm Theologicorvm . . . Basiliae, 1589. 
cz. munkában.) Üdvözlő verseket írt még 
a Viridarivm Poetarvm . . . Venetiis, 1583. 
cz. munkába. — Nevét latinul: Monedu-
latus Petrus Lascovius Barovius vagy de 
Barovia írta (születése helyéről. Laskóról 
Baranyamegyében.) 

Bod, M. A t h e n a s 157. l ap . — Horányi, Me-
moria II. 470. 1. — Benkö, Transsi lvania II. 
343. 1. — Klein, Nachrichten II. 92. lap. — 
Katona, História Critica XXVIII. 846. 1. — 
Sárospataki Füzetek 1857. 50. 1. — Budapesti 

Szemle I I I . 1858. 178. 1. — Szabó Károly ( H e l l e -

brant) Régi M. Könyvtár II. 42, 1. III. 1. r. 
197., 211., 216. 1. — Koncz József, A m a r o s -

vásárhelyi evang. reform, kollégium törté-
nete. Marosvásárhely, 1868. 10. 1. 
Laskai Sámuel (zilahi), királyi tanácsos, 

alispán és több megye táblabírája, L. 
István és Bartha Sára fia, szül. 1759-ben 
Zilahon (Közép-Szolnok, most Szilágym.). 
hol 1775-től az ev. ref. gymnasiumban 
tanult ; 1777. ápr. 24. a debreczeni ev. 
ref. collegium felsőbb osztályaiba lépett; 
azután Monoron volt rektor ; majd a kir. 
tábla mellett bevégzett törvény-gyakor-
lat után mint ügyvéd a megyei szolgá-
latba lépett és az 1790—91. országgyűlé-
sen Közép-Szolnokmegve követe volt; 
azután a magán életbe vonult és gazdál-
kodott ; 1806-tól a megye alispánja, 1809-
ben kir. tanácsos; az evang. reform, 
egyházkerület főgondnoka volt. Zálnokon 
(Szilágym.) lakott, hol 1827. meghalt és 
július 15. temettetett el. — Munkái : 1. 
Erkölcsi katékésis, mellyet a maga gyer-
mekei számára készített . . . és némely 
jó baráti kérésekre közre bocsátott. Ko-
lozsvár, 1804. (Kézirata m. n. múzeum-
ban.) — 2. Pragmatica közönséges história. 
az ó testamentomi időre. Az-az : ollyan 
história, melyben nem csak csupa törté-
netek vannak elő adva, hanem azoknak 
okai, következései, az hol szükséges, a 
személyeknek caractere i is vizsgáltatnak, 
és a gyermekek az erkölcsiségre, s józan 
gondolkozásra vezéreltetnek. Irta a maga 
gyermekei számára. U. ott, 1806. 

M. Kurir 1805. I . 11. s z . — Veress György. 
kémeri ev. ref. pap, Az ember érdemének 
mértéke és Salamon József, a zilahi ev. ref. 
gymnasium rector professora, Polgári ko-
szorú. Halotti beszédek Zálnokon 1827. júl. 
15. K o l o z s v á r , 1828. — Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap 1859. 740. 1. — Nagy Icán, M a g y a r o r s z á g 
Csa láda i VI I . 28. 1. — Uj M. Athenás 254. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Ferencz L e v e -
lezése IV., VI., VIII. k. 

36. ii) sajtó alá adatott 1900. február 28. 
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Lasko Osvald, szent Ferencz-rendi 
minorita szerzetes a pesti convent főnöke. 

Munkái: 1. Quadragesimale Bige salu-
tis. U., ott, 1498., 1501., 1506. és 1515. 

2. Sermones dominicales perutiles a 
quodam fratre Hungaro ordinis minorum 
de observantia comportati Biga salutis 
intitulati feliciter incipiunt. Hagenau, 1498., 
1502., 1506. és 1515. — 3. Sermones de 
sanctis perutiles. U. ott, 1499., 1502., 
1506. és 1516. — 4. Sermones domini-
cales perutiles. U. ott, 1499. és 1516. — 
5. Quadragesimale Gemma lidei intitula-
tum tractans de sacrosancta orthodoxaq. 
fide catholica . . . U. ott, 1507. (Mind 
ezen munkák névtelenül jelentek meg.) — 
Pelbartus de Temeswar, Aureum Rosarium 
Theologie. Hagenau, 1503., 1504.. 1507. és 
1508. Négy kötet. (L. ezen munkát Toldy 
szerint befejezte.) — A gyöngyösi glosz-
szák codexében : Constitutiones familiae 
Hungáriáé observantium, cura vicarialis 
frátri Osvaldi de Lasko,in capitulo Athyensi 
1499. editas cum additionibus probabiliter 
et statutis Pakosiensibus, descriptas manu 
cujusdam Fratris Ladislai a. 1512. 

Toldy Ferencz, M. nemzeti irodalom törté-
nete. Pest, 1852. IV. 42. 1. — ,11. Könyv-Szemle 
1877. 309., 1898. 420. 1. — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. k. 1. r. 12., 15., 26., 
32., 42—44., 64., 68. 1. 

Lasky János Gyula, orvosdoktor, pesti 
származású ; gyakorló orvos Gyöngyösön 
(Hevesm.) — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de delirio cum tremore. Pestini, 
1837. 

Bugát és Flór, M a g y a r o r s z á g i O r v o s r e n d 
Névsora 1840-re. Pest, 41.1. — Rupp, Beszéd 
160. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lasky Jeromos. L. Laszky. 
Lassel Ferencz, ifjabb, ág. evang. fő-

gymnasiumi igazgató, id. L. Ferencz ág. 
ev. lelkész lia, született 1824. márcz. 8. 
Brassóban, hol a gvmnasiumban tanult; 
1841. nov. 3-tól 1844. jan. 17-ig a berlini 
egyetem hallgatója volt ; azután a brassói 
ág. ev. főgymnasium tanára s 1869. febr. 
1-től igazgatója. Meghalt 1876. febr. 26. 

Id. S z i n n y e i J . t Magyar Írók VII. 

szívszélütés következtében Brassóban. — 
Czikke a brassói ág. ev. főgymnasium 
Programmjában (1874. Rede zur Eröffnung 
des neu hergestellten Gymnasialgebäudes 
in Kronstadt, 16. Sept. 1873.). — Mun-
kái: 1. Sächsisches Hochzeitsgedicht auf 
Lassei Julie und Giesel Fritz 18. Mai 
1862. Kronstadt. (Névtelenül.) — 2. Die 
Verfassung der evang. Landeskirche A. 
B. in Siebenbürgen. U. ott, 1871. (Külön-
nyomat a brassói ág. ev. főgymnasium 
Programmjából.) — Szerkesztette afőgym-
nasium Programmjait 1869-től 1875-ig. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 337., 
III. 590. 1. — Gross, Kronstädter Drucke 140. 
1. — Programm d e s ev . G y m n a s i u m s A. B. 
zu Kronstadt 1876. 91. 1. 

Lassei Jenő, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, előbbinek testvéröcscse, szül. 1837. 
Brassóban, hol 1855-ben végezte a gym-
nasiumot ; azután külföldi egyetemen 
tanult és 1859. szept. 1 -tol a brassói reál-
iskolánál, 1866. okt. 26. óta az ottani 
gymnasiumnál tanár, hol a latin és görög 
nyelvet adja elő. — Czikke a brassói ág. 
ev. főgymnasium Programmjában (1865. 
Die römische Satire und ihre Hauptver-
treter, 1887. Zur Methodik des griechi-
schen Sprachunterrichtes.) 

Statistisches Jahrbuch. H e r m a n s t a d t 1891. 
18. 1. 

Lassú István, a m. kir. udvari kanczel-
láriánál irattári segéd, a m. tudom, aka-
démia levelező tagja, szül. 1797. ápr. 12. 
Visken (Máramarosm.), tanult 1812. júl. 
3-tól a máramaros-szigeti ev. ref. főiskolá-
ban ; a bölcseletet, theologiát és törvény-
tudományt is ott hallgatta, hol senior és 
1817—18-ban a rhetorikai osztályban a 
görög nyelv és egyetemes történelem 
tanítója volt ; tanulói pályáján a széki 
gróf Teleki család segélyezte. 1823-ban 
a m. udvari kamaránál Budán alkalmaz-
tatott mint accessista a lajstromozó osz-
tályban ; 1828-tól cancellista, 1836. regi-
strans, 1839. segéd (adjunctus). Hivatalos 
elfoglaltsága mellett szakadatlanul foglal-

26 
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kozott az irodalommal, bár mint maga 
í r j a : «egy királyi tisztnek, a kitől már 
maga a hivatal minden nap hat órát 
von el, valóban nagy szükséget kell az 
időre nézve szenvednie.» Munkái azon-
ban nem lévén forrásokból dolgozva, 
szorgalmas compilatióknál nem egyebek, 
mégis érezhető hiányt pótoltak annak 
dejében; azonban írótársainak élesebbi 
nyilatkozatai által elkedvetlenítve, korán 
felhagyott az irodalommal. 1846-tól al-
irattárnok és Tornavármegye táblabírája 
volt. A m. tudom, akadémia 1838. nov. 
15. választotta levelező tagjai sorába. 
Meghalt 1852. jan. 19. Pesten tüdővész-
ben. A m. tudom, akadémiában 1852. 
márcz. 22. Toldy Ferencz tartott fölötte 
emlékbeszédet; Máramaros vármegye 
a szülőháza (ma már nem áll fenn a 
ház) közvetlen szomszédságában levő 
ev. ref. iskola falába emléktáblát helyezett 
el és azt 1896. júl. 12. ünnepélylyel lep-
lezte le ; ekkor a m. tudom, akadémiát 
Szilágyi István képviselte. — Czikkei a 
Tudományos Gyűjteményben (1823. XII. 
I. Vilhelm oraniai berezeg élete, 1824. XI. 
A nagy Hunyady védelmeztetése a Pan-
nónia nevű Vaterländisches Originalblatt 
1822. folyamatjának 99. ívjében tett vá-
dak ellen, 1825. XII. II. Filep spanyol 
király meggyőzhetetlen spanyol serege, 
1826. VI. A drámai költés és annak histó-
riája, 1827. IV—VI. Moritz Kotzebue, 
Reise nach Persien 1817. Kivonat); köl-
teményei a Szépliteraturai Ajándékban 
(1825—26.); czikke a Sasban (II. 1831. 
Németország.) Elénk részt vett a pesti 
Wigand-féle Esmeretek Tárában, melynek 
első négy kötetéhez számos statisztikai 
s történelmi czikket í r t ; a négy utolsó-
hoz majd mind ő adta a történelmi czik-
keket és az utóbbi köteteknek szerkeszté-
sét is ő vezette 1833—34-ben. — Munkái: 

1. Franczia országnak statistikai, geogra-
phiai és históriai leírása. Pest, 1827. — 
2. Nagy Britannia statistikai, geographiai 
és históriai leírása. U. ott, 1827. (Ism. 

Hazai s Külf. Tudósítások I. 22. sz. 2. 
megbőv. kiadás. U. ott, 1830.). — 3. Az 
orosz birodalom statistikai, geographiai 
és históriai leírása. U. ott, 1827. (2. meg-
bőv. kiadás. Buda, 1831.) — 4. A lengyel 
királyság és a krakaui szabad státus 
statistikai és históriai leirássok. Pest, 1828. 
— 5. A prussziai királyság statistikai, 
geographiai és históriai leírása. U. ott, 
1828. — 6. A török birodalom statistikai, 
geographiai és históriai leírása. U. ott, 
1828. (2. megbőv. kiadás. Buda, 1829.). 
— 7. A statistikára való bévezetés és 
Európának statistikai, geographiai és histó-
riai rajzolatja s a tudósok és tudományok 
rövid históriája. Pest, 1828. — 8. Az 
austriai birodalomnak statistikai, geo-
graphiai és históriai leírása. Buda, 1829. 
(2. kiadás, az austriai birodalom föld-
képével. Pest, 1833.). — 9. A svéciai és 
norvégiai s a dániai királyságoknak sta-
tistikai, geographiai és históriai leírása. 
Buda, 1829. — 10. Q. Horatius Flaccus-
nak ódái. A két magyar hazában lévő 
ifjúságnak és a római classica litteraturá-
ban gyönyörködőknek számára nemzeti 
nyelvén készített magyarázatokkal kiadta. 
U. ott, 1829. (Az ódák első könyvét tar-
talmazza, pártolás hiánya miatt a többi 
elmaradt.) — 11. Algírnak statistikai, 
geographiai és históriai leírása. U. ott, 
1829. — 12. Az olasz státusoknak statis-
tikai, geographiai és históriai leírások. 
U. ott, 1830. — 13. Világ történetei. U. 
ott, 1832. Két kötet. (A legrégibb időktől 
Augusztus hatalma megállapításáig; a 
részvét elégtelensége megakasztotta a 
folytatást.) — 14. Merkur. Genealógiai, 
históriai és statisticai zsebkönyv 1836-ra. 
U. ott, 1836. Genealógiai táblával. (Az 
európai uralkodó házak genealógiája s 
az európai országok statistikai átnézete. 
Francziaország földirata, Francziaország 
történetei. Ism. Figyelmező 1837. I. 4. 
sz. Ezen előfizetésre létesített vállalat a 
könyvvizsgálatnál váratlan akadályokra 
talált; hogy pártolóinak némileg eleget 
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tegyen, Francziaország régibb történetét 
rögtönözte, de e hirtelen munka kemény 
megrovást aratván, felhagyott ezzel is. 
Kéziratban maradt ezzel együtt Franczia-
ország történetei a lázadás kitörésétől 
napjainkig.) — 15. Zschokke Áhítatosság 
óráinak fordítását eszközölte, melynek 
IV. és V. kötetét maga fordította; a 
munka névtelenül jelent meg Budán 1828 
•—1830. nyolcz kötetben. — 16. James, 
Útmutatás az idvesség buzgó keresőinek 
számára. Hatodik kiadás szerint angolból 
fordítá németre Thiele Henrik és német-
ből magyarra * * * II. ott, 1840. — Kéz-
iratban a m. n. múzeumban: Vegyes 
tárgyú értekezései, u. m. Könyvnyomta-
tás, metszés, pápaszem, távcső, magyar 
igék formája, török császári hárem 1827-
ből. 4rét 27 levél. 

Philosophiai Pályamunkák I . 1835. 136. l a p . 
— M. Akadémiai Értesítő 1852. ( T o l d y F . ) 
1896. (Sz i l ágy i I s t v á n . ) — Vjabbkori Ismeretek 
ľára V . 198. 1. — M. Hirlap 1852. 671. S z á m . 
(Nekr.) — Ferenczy és Danielik, Magyar írók 
I , 294. 1. — M. t. Akadémia Almanachja 1863. 
272. 1. — Toldy Ferencz, A M . N e m z e t i I r o -
dalom Története és Összegyűjtött Munkái 
V. 294. 1. (Emlékbeszéde.) — Petrik Bibliogr. 
— 1896 : Máramarosi Lapok 28. Szám. (Szabó 
S á n d o r ) , Fővárosi Lapok 1896. 190. SZ., Neve-
lés ( M . - S z i g e t ) , Máramaros 29. SZ., Máramarosi 
Hiradó 29. SZ. 

Lassú Lajos, theologiai doktor, r. kath. 
esperes-plébános, szül. 1884. okt. 13. 
Szempczen (Pozsonym.); a gymnasiumot 
Szent-Györgyön, Pozsonyban és Eszter-
gomban végezte. 1849-ben az esztergomi 
papnövendékek közé fölvétetvén, a po-
zsonyi Emericanumba küldetett. A böl-
cseletet 1850-től Nagyszombatban, a theo-
logiát 1853—57-ig Pesten hallgatta. 1857. 
júl. 23. szerpappá szenteltetett, mire a 
nagyszombati főgymnasium tanára lett; 
okt. 26. miséspappá szentelték föl. 1863. 
szept. a pozsonyi főgymnasium hittanára 
lett, 1865. ápr. 18-tól egyszersmind aka-
démiai hitszónok. 1867-ben theologiai 
doktorrá avattatott a pesti egyetemen. 
1869. máj. 2. a nagy-súri plébániát nyerte 

el ; 1865. aug. kerületi alesperessé nevez-
tetett ki. A nagy-súri plébániát átalakí-
totta s az iskolát megnagyobbította; a 
valtasuri íiókegyházban kápolnát és iskolát 
építtetett; úgy szintén Nemes-Súron ká-
polnát alapított. 1885. kerületi esperes 
és tanfelügyelő, 1888. főegyházmegyei 
könyvbiráló, 1890. szentszéki ülnök, 1892. 
zsinati vizsgáló, 1893. nov. 9. a nagy-
szombatvidéki kath. tanítóegyesület elnöke 
s 1896. pozsonyi kanonok lett. 1898. jún. 
6., midőn nővérét volt látogatni Kolozs-
várt, útközben Elesden (Biharm.) meghalt. 
— Czikkei a Családi Lapokban (1854. 
Néhány curiosum Hollós Mátyás király-
ról és a pálosokról, 1855. Üdvözítőnk test-
alkata, Tasso Torquato), a pesti növ. pap-
ság Munkálataiban (XX. 1856. Pálmaágak 
a magyar egyháztörténelem kertjéből), a 
pápai Ifjúsági Plutarchban (III. 1859. 
Katona István, IV. Pray György), a M. 
Sajtóban (A színházakról), az Egyházi 
Lapokban (1867. Párisi levelek), a M. 
Koronában (1884. Olasz utam), a Religió-
ban (1887. II. 43. sz. Egy római zarán-
doklatról) ; írt még a Tanodai Lapokba, 
M. Államba sat. — Álneve: Szenczi La-
jos (a Religióban és Kath. Néplapban). 
— Munkái: 1. Örömriadal, melylyel ő 
főmagasságát nagy-kéri Scitovszky Jánost 
. . midőn a megtartott tartományi zsinat 
ügyében Rómából szerencsésen vissza-
tére, fiúilag üdvözlé a nagyszombati érseki 
finevelde karácsony hava 3. 1858. Nagy-
szombat. — 2. Kegyeletfüzér, melylyel 
nagy-kéri Scitovszky János a római szent 
egyház bibornoka esztergomi érsek úr . . . 
ő főmagasságának nov. 6. vagyis pün-
kösd utáni 21. vasárnapon Esztergomban 
ünnepelt aranymiséjén legmélyebb fiúi 
tisztelettel hódolt a nagyszombati érseki 
pap- és finevelde és a nagy-gymnasium 
1859. U. ott, (Költemény.) — 3. Mátyus-
földi cipruslombok. Székhelyi id. Majláth 
György, néhai országbíró temetésén. Po* 
zsony, 1861. — 4. Nefelejtsek. U. ott, 1862. 
(Költemények.) — 5. Theses ex universa 

26* 
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theologia, quas superatis rigorosis exa-
minibus pro obtinendo doctoris in ss. 
theologia gradu in alma ac celeberrima 
regia literarum universitate Hungarica 
approbante inclyta facultate theologica 
publice defendendás suscepit . . . die 19. 
Mártii 1867. U. ott, 1867. — 6. Kárpáti 
viszhang Simor János esztergomi érsek 
és Magyarország prímásának székébe 
történt ünnepélyes beiktatására. Szerzette 
Mátyusföldi. U. ott, 1867. — 7. Vágvölgyi 
hódolat az örök gondviselés nagy irgal-
mának, a török igából történt szerencsés 
felszabadulásnak kétszázados emlékünne-
pén Esztergomban ötszáz vágvölgyi búcsú-
járó kiséretében bemutatva Mátyusföldi-
től 1888. okt. 28. Nagyszombat, 1888. 

8. Esztergomi emlény. Esztergom, 
1890. (Megjelent tótul is.) — 9. Liturgika 
vagyis a katholikus egyház isteni tisz-
teletének magyarázata. Családok és nép-
iskolák számára. U. ott, 1891, — 10. 
Rövid egyháztörténet családok és nép-
iskolák számára. U. ott, 1895. (Ism. M. 
Állam 275. sz.). 

Fasciculi Ecclesiastici 1868. 55. 1. — Híunká-
latok XLVI. 359. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e és 
Bibliogr. — Zelliger Alajos, Egyháziirók Csar-
noka. Nagyszombat, 1893. 287. 1. — yémethy, 
Ludovicus, Series Parochorum. Strigonii, 1894. 
736. 1. — V. Könyvészet 189! . , 1895. — Pallas 
Nagy Lexikona XI . 265. 1. (Zel l iger Vilmos.) 
— 1898: Religio I . 48 . SZ., Nyugatmayyarországi 
Hiradó 130. s z . — Schematismus S t r i g o n i e n s i s 
1899. 288. 1. 

Lassú Pius. Ferenczrendi Salvatoria-
nus szerzetes és gymnasiumi tanár, szül. 
1847. aug. 27. Váczon (Pestm), 1863. 
aug. 19. belépett a rendbe s 1871. decz. 
6. miséspappá szentelték fel; 1 8 7 2 7 6 - i g 
Gyöngyösön, azót a Szolnokon gymnasiumi 
lanár ; jelenleg az állami gymnasiumban 
hittanár és helyettes házfőnök — Czik-
kei a szolnoki gymnasium Értesítőjében 
(1883. Az írás és gyorsírás viszonyos 
fejlődése, 1885. A görög népmondák és 
regék Sophokles színműveiben, ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1886.), az Egyet. Philoi 
Közlönyben (1886. A görög népmondák 

és regék Sophoklesnél); írt még czikke-
ket és költeményeket a hírlapokba. 

Szöllőssy Károly, Sze rze t e s r e n d e k I. 172 1. 
— Schematismus Prov. SS. Salvatoris Ord. 
Min. S. P. Francisci. Agriae, 1898. 

Lástnyi Ádám, turóezmegyei szárma-
zású magyar nemes. — Kézirati mun-
kája : Catalogus librorum, dissertationum 
& manuseriptorum variorum, ad rem 
bungaricam, magna diligentia congestus, 
Wittebergae Sax. die XV. Nov. anno 
MDCCLV. in folio absolutus. 

Horányi, M e m o r i a I I . 471. I. 

Las-Torres János, szőlőgazda, 1848 — 
1849. honvéd százados, szül. 1811. szept, 
29. Pécsett (Baranyam.), hol akkor atyjaL. 
János előkelő cs. tiszt állomásozott; (a 
család Spanyolországból származott, 
hosszabb ideig Németalföldön katonás-
kodtak ; L. Bernát Ágoston, L. János 
nagyatyja Luxemburgban született, de 
már Mária Terézia uralkodása alatt Ná-
dasdy generális hadtestében mint kapitány 
liarczolt II. Frigyes porosz király ellen ; 
atyja 1774. nov. 11. Bécsben született); 
L. fiatal éveit atyja mellett az olaszországi 
különböző helyőrségekben élte, hol bő 
alkalma nvilt általános műveltségre szert, 
tenni s különösen nagy nyelvismeretei 
voltak, a mennyiben a magyart, németet, 
olaszt, francziát, horvátot és szerbet 
egyaránt jól beszélte; 5 — 6. évet mint 
hadapród egy huszár-ezredben töltött; 
azonban a napoleoni háborúk után való 
hosszú béke miatt, tiszti előléptetését be-
várni nem tudván, atyja hívásának en-
gedve (ki időközben mint alezredes Péter-
váradon nyugalomba vonult), ott hagyta 
a katonai pályát és mint gazda Péter-
váradon telepedett le. Az 1848. szabad-
ságharcz őt is magával ragadta s a pé-
terváradi honvédszázadnak főhadnagya, 
majd századosa lett és a vár védelmében, 
úgy több kirohanásban részt vett ; a ma-
gyarok ügyét helyismereteivel, befolyásá-
val kitűnően előmozdította ; ezért a kapi-
tuláczió után több hónapi fogságot szen-
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vedett. Szenvedélyes szőlőgazda volt, ki 
ezen a téren messze vidéken nagy tekin-
télyre tett szert. Sűrűn levelezett a szak-
emberekkel és a lapokkal; de aggkorában 
végtelen bánatára szép szőleinek a phyllo-
xera által történt elpusztulását meg kellett 
érnie. Meghalt 1899. aug. 20. Péterváradon. 
— Czikkei a Borászati Füzetekben (1869. 
Uj szőlőültetési mód, A szerémség bor-
vidéke, Válasz Entz Ferencz Nyilt. leve-
lére, Oktatás: miként kell kénezés által 
a még söprőn fekvő uj fehér borokat 
megtisztítani s belőlök az erjanyagokat 
eltávolítani, A lefejtett borok kezelése 
azok megéréséig, Az uj-borok harmadik 
lefejtéséről, Az ó-borok felüdítéséről, A 
szőlőtőke és szőlőink állapota Szerém 
vidéken, A szerb vagy az úgynevezett 
karloviczi ürmös készítésmódja, 1870. A 
szőlőfaj okról, melyeket a Szerémségben 
elterjeszteni kellene, A borok betegségei 
— és azon módok, melyek szerint a 
praxis azokat orvosolni szokta, Adalékok 
azon okokhoz, melyek miatt boraink a 
jobb hírű külföldiekkel a versenyt ki nem 
állhatják, 1871. A befolyásról, melyet a 
•cultura a szőlőmívelés szerencséjére gya-
korol és annak követelményeiről, A szőlők 
trágyázásáról, Ismét néhány szó a fontos 
befolyásról, melyet a szőlőfajok művelési 
módja a borok jóságára gyakorol, Borá-
szati kísérleti állomásokról, Slankamenka, 
1872. Nemes kék kadarka. A szőlőmet-
szésről, Apró fehér vagy sárga bálint, 
Borügyünk emeléséhez, A szőlőfajok 
értékének kipróbált atásáról, Cognac-készí-
tés mint a boripar egyik nevezetes jöve-
delmi forrása, 1873. Adalékok azokhoz, 
mik Magyarország szőlőszete terén még 
szükségesek lennének, A cognac mint a 
borok följavításának legtermészetesebb 
eszköze, Ez utáni teendőink szőlőszetiink 
emelése érdekében, 1874. A kísérleti 
szőlők hasznáról és azok miképeni szer-
vezéséről), a Borászati Lapokban (1874. 
A magyar borok a bécsi világkiállításon, 
Néhány szó boraink kiviteléről, A szerémi 

1873. bortermelésről. Sima és gyökeres 
vessző vagy a szőlők ültetése Magyar-
országban, Magyarország veres borai, 
Boraink nemesbítése, Panaszok a magyar 
bortermelés hanyatlása felett, Borászati 
és ertmívelőtársulatok szükségességéről 
Magyarországon, 1875—81. több czikk.) 

Fiának Las-Torres Gyula budapesti ke-
reskedőnek szives közlése. 

Lasz Samu, állami főgymnasiumi ta-
nár, született 1859. deczember 18-án 
Szergényben (Vas vármegye), hol atyja 
L. Hermán Erdődy Ferencz gróf bér-
lője volt (nagyanyja a dukai születésű 
Hochmann Judith, a dukai Takáts Judith 
írónő barátnője volt). A középiskola há-
rom alsó osztályát a pápai ev. ref. fő-
iskolában járta és a soproni állami fő-
reáliskolában végezte be, hol Moller Ede 
író buzdítására már mint tanuló kezdett 
irogatni a Sopron cz. lapba, s Deák Fe-
rencz fölött tartott emlékbeszédét az ottani 
reáliskolai önképzőkör, melynek titkára 
volt. jutalomdíjban is részesítette. A buda-
pesti középiskolai tanárképző tagja lett 
és 1882. máj. a természetrajzból és föld-
rajzból tanári vizsgálatot! tett. A budai 
főreáliskolában mint gyakorló tanár 1882 
— 1886-ig működött. Egyidejűleg az or-
szágos meteorologiai intézetben mint 
tollnok dolgozott és Schenzl Guido veze-
tése alatt klimatológiával foglalkozott. 
1886. júl. tankerületi tollnok lett a győri 
főigazgatóságnál, egyúttal pedig a győri 
főreáliskola helyettes tanára, hová 1888-
ban végleg rendes tanárnak kinevezték. 
1898. szept. 1. a budapesti I. kerületi 
m. kir. állami főgymnasiumhoz helyez-
tetett át. — Czikkei a következő lapok-
ban : Sopron (1879 ford, beszélyek német-
ből, francziából, 1880. Nagyné Benza 
Ida, 1881. A költő otthona, A magyar 
tengerparton, A méhészet ügye, Tóth 
Kálmán, nekrolog, Miramare cz. tárczák, 
18ö2. Greguss Ágost, 1883. A nagyvilág 
csudás érdekességeiről, Turgenyeff utolsó 
műve, 188'. tárczák), Uj-Budapest (1879. 
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tárczák), Független Hírlap (1880. 68. A 
virágok színei), Vadász Újság (1880. 
A nemzetközi halászati kiállítás Berlin-
ben), Magyarország és a Nagyvilág (1880. 
Berzsenyi Miklós, 1881. A falu áŕ-
tá i , életkép, 1883. tárcza), Pesti Hirlap 
(1880. Egyházas - berzsenyi Berzsenyi 
Miklós, 1883. Ischia, 353. sz. Tersato, 
a Frangepanok vára, 1884. 274. sz. Túl 
fi Dunán cz. tárczák, 1885. január 3. A 
nálunk telelő madarak érdekében, márcz. 
Emlékezés Zemlinszky Rezsőre, márcz. 
13. Say Móricz, nekr., máj. 11. A kiállítás 
maradandó emléke, aquariumot és téli 
kertet a fővárosnak, 136. sz. Halászatunk 
és a halászati kiállítás, júl. 7. Selyem-
tenyésztési kiállításunk, 334. szám. Az 
Andrássy-uti aquarium, 1886. 16. szám. 
Csigák és pókok, 161. A kolumbácsi légy-
ről, 1887. 231 Karsay Sándor jubileuma), 
Pápai Lapok (1880. Széchényi ünnep és 
rajz, tárcza, 1881. Kiss György szobrász 
élet- és jellemrajza, 1882., 1884. tárczák 
1885. Sav Móricz), Halászati Lapok (1882. 
Tenyészszük a potykát, A tógazdaságról 
Max von dem Borne után, A vitéz szem-
ling), Méhészeti Lapok (1880. Méhtenyész-
tési módok és eszközök, Kühne után, 
1882. Szíj Lajos, nekrolog), M. Salon 
(1885. Kriesch János), M. Ifjúság Lapja 
(1885. A cserebogár, Szegénykék, a madár-
védelem ügyében írt czikk), Vasmegyei 
Lapok (1886. Hollósy Jusztinián, A szom-
bathelyi polgári és kereskedelmi iskola 
szervezéséhez, 1888. Szoba-kertészet), 
Győri Hiradó (rendes munkatársa, 1886. 
Győr ivóvize, Vámbéry Ármin, 1887. Fő-
reáliskolánk és a latin nyelv),Győri Közlöny 
(rendes, majd főmunkatársa, 1888. Tudo-
mányos apróságok. Idealismus és realis-
mus, Városunk egészségeért, 1889. Tár-
sadalmunk és egészségügyünk, Méry 
Károlyról, egy új műfordítóról, Koltai 
Virgilről és műveiről, Edison és laborató-
riuma, számos vezér- és tárczaczikk, 1891. 
33. Könyvtárt Győrnek), Győri Hirlap 
(1889. Népszerű előadások, A Balaton 

partjáról, A khinaiak gyógyászati tudo-
mánya, 1896. Vízrajzi viszonyaink, 1898 
— 1899. Állatorvosi főiskola, Kincses Ko-
lozsvárról, Az i 'nökő lábánál, dr. Serényi 
Imre), Tapolcza és Vidéke (1896. Hozzuk 
haza Bacsányi hamvait, 1897. Bacsányi-
kultuszunk, Bacsányi sirja, 1898—99.),. 
Természettudományi Közlöny Pótfüzete 
(1896. A holttetemek faunája), Földrajzi „ 
Közlemények (1897. A franczia Sza-
hara, 1899. A délsarki expeditiók), M. 
Kritika (könyvismertetések), Egyenlőség 
(1899. Középiskolai stipendiumok). Dunán-
tuli Képes Naptár (1881. Somló, Ságh 
és Kemenesalja, 1882. Balaton-Füred), 
Paedagogiai Plutarch (III. 1888 Dr. Németh 
Antal). — Munkái : 1. Egy agg tudósról-
Bpest, 1883. (Dr. Lewis Lajos élet- és 
jellemrajza, magyar és német szöveggel.) 
— 2. A vulkanizmusról. U. ott, 1883.. 
(Különny. a Földrajzi Közleményekből.) 
— 3. Szövő-fonó mesterek. U. ott, 1885. 
Hét rajzzal, (Különnyomat a M. Salonból; 
a szerkesztőség által kitűzött 150 franknyi 
jutalmat nyerte el.) — 4. Növénytan kö-
zépiskolák és felsőbb tanintézetek hasz-
nálatára. Ugyanott, 1884. 336 ábrával. 
(Prantl K. után ford, és a hazai viszo-
nyokra alkalmazta Páter Bélával.) — 5. 
A rovarok az iparban és kereskedelem-
ben. Győr, 1887. (Felolvasás.) — 6. Sze-
retet és szerelem az állatvilágban. U. ott, 
1888. (Felolvasás.) — 7. A győri m. kir. 
állami főveáliskola története. U. ott, 1889. 
(A győri főreáliskola Értesítője.) — 8. 
Kincses szekrény. Hebel után a magyar 
ifjúság számára. U. ott, 1892. Hat szines 
képpel. (Ism. Néptanítók Lapja.) — 9. A 
déli sarkvidék. Bpest, 1896. (Különny. a 
Földrajzi Közleményekből.) — 10. A 
délsarki expeditiók. Bpest, 1899. (Különny. 
a Földrajzi Közleményekből). — 11. A 
muzsikáló halak. U. ott, 1898. (Különny. 
a Természetből.) — 12. Földrajz a gym-
nasiumok és reáliskolák számára. I. 
Középiskoláink I. osztályának tankönyve. 
U. ott, 1900. Térképekkel és rajzokkal. 
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(Ism. 1899: Nemzeti Iskola, M Hirlap 
271., Magyarország 273., Középiskolai 
Tanáregy. Közi. 1900., 15., Magyar Kri-
tika 1899., 4-ik szám, Pester Lloyd 239. 
szám. A II. kötet sajtó alatt.) — Ál-
nevei és jegyei: Lászi, Aliquis, Senex, 
Sokorói. Rhododendron, Aucun, Veterán, 
—sz—u, L., 1. s., —sz. és a-f b. — A 
Győri Hiradónak szerkesztőtársa volt 
1888-ban ; szerkesztette : Emléklap sze-
retett kartársának Sarlay János bátyjá-
nak a győri m. kir. állami főreáliskolai 
tanári kar. Győr, 1895. cz. füzetet. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1892 . — Pallas Nagy Lexikona X I . 265. 1. ( L a t -
kóczy Mihály) és önéletrajzi adatok. 
Laszáb György, róm. kath. plébános 

Nyitra-Ivánkán ; szül. 1845-ben és misés-
pappá 1870-ben szenteltetett fel. — Mun-
kája : A gyermekek hitküldetése. Kiadja 
a «Nyitrai sz. gyermekség társulata.» 
Nyitra, 1884. 

Kiszligstein K ö n y v é s z e t e . — Schematismus 
Nitriensis 1898. 
Laszberg Rudolf gróf, főispán, L. 

Károly 1848—1849. honvéd-őrnagy és 
Ilutflösz Róza fia, szül. 1843. okt. 29. 
Győrött; tanulmányait végezve ügyvéd 
lett és Győrmegye alispánja; jelenleg a 
megye és Győr városa főispánja. 1892-
ben a győri Kisfaludy Károly-szobor-
bizottságnak elnöke volt — Munkája: 
A magyar és osztrák örökösödési tör-
vények alapelvei s azok közti különbség. 
Pápa, 1866. 

Petrik K ö n y v é s z e t e — Hí. Nemzetségi Zseb-
könyv. B p e s t , 1888 . 509 . 1. •— Vasárnapi Újság 
1P92. 41. sz. arczk. 
Laszczik Bernát Alajos, cziszterczi 

rendi perjel szül. 1838. márcz. 15. Eger-
ben (Hevesm.) 1855. szept. 12. öltözött 
be a rendbe; 1861. márcz. 21. áldozó-
pappá szenteltetett; 1871-től főgymna-
siumi rendes tanár és jelenleg perjel 
Szent-Gotthardon. — Megírta a szent-
gotthárdi apátság történetét a Magyar-
ország vármegyei és városai III. kötetébe. 
(Vasvármegye.) Bpest, 1898. 

.4 cziszterczi rend Névtára 1898 . 

Laszgallner Ágost Gottlieb, polgár és 
szőlőbirtokos Kassán, hol 1863. jún. 12. 
meghalt 81. évében. — Munkája: Das 
Tokayer Weingebirge und dessen Um-
gebungen, genannt: Hegyallya, in histo-
risch-topographiser und ökonomisch-mer-
kantilischer Hinsicht. Kaschau, 1828. 
(Mohi J. miután az I. részét megírta sú-
lyosan megbetegedett és a munka II. 
részének megírását barátjára L.-re bízta; 
a mit ez Mohi halála után teljesített és 
a munkát kiadta.) — Német levele Med-
nyánszky Alajos báróhoz, Kassa, 1825. 
ápr. 2. és melléklete: Über den unga-
rischen Weinbau im Tokayer Gebirge (a 
m. n. múzeumban). 

Petrik Bibliogr. és gyászjélentés. 

Lászi Vilmos, színigazgató volt évek 
során, jó komikus és operette-énekes ; a 
vidéki szinész-társaságok kedvelt alakja; 
1857. máj. 1. lépett fel először Latabár 
társulatánál; Kassán sok évet. töltött; 
Győrött 1858—60. és 1871- 75-ben sze-
repelt ; a 70-es években mint igazgató 
működött a vidéken ; Győrben 1875-ig és 
Kassán 1875—78-ig. Később nyugalomba 
vonult ; azóta élő halott volt, színmű-
vésznő neje Kövessy Etelka ápolta s 
gyermekeit nevelte. Meghalt 1891. júl. 
13. Budapesten 53 éves korában és a 
budai németvölgyi temetőbe kisérték szi-
nésztársai, hol végső kívánságához képest 
a sírnál Németh János és Kiss Mihály a 
budai színkör tagjai elénekelték a «kala-
pom szememre vágom» kettőst ésLukácsy 
Sándor a szinészegyesület alelnöke tartott 
fölötte búcsúbeszédet. — Színművei, me-
lyeket fordított és magyar színre alkal-
mazott, Kassán előadatásuk szerint : Lan-
ger, Elsikkasztott és ime megkerült, vígj. 
1 felv. (először adatott 1863. febr. 6.); 
Berle Alajos, A mostani czipész-inasok, 
népszínmű 3 felv., zenéje Stenzel Fe-
rencztől (először 1865. nov. 5.); Megerle 
J., Az asperni kém. népies szinmű 3 
szakaszban (először nov. 12.); Fels R. 
és Schmitzer A., Az utolsó zsidó vagy 
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a polgári házasság, korszerű jellemrajz 
5 szak. (1868. nov. 15.); Kaiser Frigyes, 
Uj Jeruzsálem, korszerű jellemrajz 3 
szak., zenéje Milöckertől (nov. 29.); Berg 
O. F., A plébános szakácsnéja, legújabb 
életkép 4 szak., zenéje Brandltól (először 
1868. decz. 5.); Belly György, Herkules 
vagy a két igazgató, bohózat 1 felv. 
(1869. febr. 8.); Bittner, Egy könnyelmű 
leány, életkép 3 szak., zenéje Hopp G. 
(febr. 21.); Iíoltei Károly, A gyöngysor, 
színmű 2 szak., zenéje Müller Adolftól 
(ápr. 22.); Girardin és Delacour, Heggel 
négy órakor, vígj. 1 felv. (1877. ápr. 1.). 
Benkő még két színművét említi : Asperni 
kém és Farsangi fánk cz. — Nevét Lászv-
nak is írták. 

Lenhardt K., A magyar színészet országos 
Névtára. Vácz, 1872. 65., 1873. 51., 53. 1. 
arczk. — Benkő Kálmán, M. Színvilág 40., 59. 
1. — Színészek /.apja 1891. 28. SZ. — Szinészeti 
Közlöny 1891. 20. S Z . — Vasárnapi Újság 1891. 
29. sz. (Nekr.), egykorú kassai szinlapok és 
gyászjelentés. 

Laszkallner Antal, veszprémi kanonok, 
szül. 1771-ben Veszprémben, 1794. pappá 
szenteltetett és szülővárosában káplán-
kodott; onnét plébánosnak ment Nagy-
Vázsonyba, 1800. Sümegre, hol 1809. 
esperes lett, 1815-ben tiszteletbeli kano-
nokká s a veszprémi növendékpapság 
lelki igazgatójává, 1831. apáttá, 1832. 
valóságos kanonokká, 1850. nagypréposttá 
neveztetett ki. 1838-tól püspökhelvettes 
is volt 1852-ig, midőn ezen hivataláról 
lemondott. Paptársai közül többeket saját, 
költségén neveltetett; a hazai irodalomnak 
nagy pártolója volt és több magyar könyv 
neki köszönheti megjelenését. Meghalt 
1854. ápr. 30. Veszprémben. — Czikkei 
a Horváth János által szerkesztett Egy-
házi Értekezések és Tudósításokban (Vesz-
prém 1820—24) és az Egyházi Folyó-
irásban (Pest, 1832—34.). — Munkái: 1. 
Regulae politico-morales vitae socialis 
recte instituendae. Buda, 1824. (Latinul és 
magyarul.) — 2. A társaságos életet jól 
elintézni tanitó politika-erkölcsi rend-

szabások. Pest, 1824. (Latinul és ma-
gyarul.) — 3. Értekezés a könyvolvasás-
ról. U. ott, 1832. (Az Egyházi Folyóirásból.) 
— 4. Az Istenhez ájtatosan emelkedő 
szívnek ömledezései, az a z : egy igaz 
hitű kereszténynek külömbféle istenes 
elmélkedései és imádságai. Veszprém, 
1841. — 5. Istenhez vezető gyermek-
kalauz. Imakönyv a haza mindkét nem-
beli ifjúságának számára. Pest, 1843. — 
6. Erényképző olvasókönyv az ifjúság 
számára U. ott, 1844. — 7. A nyilvános 
első és másodrendű oktatásnak igaz elvei. 
C. van Bommel után. Veszprém, 1847. 
— 8. P. Ventura halotti beszéde O'Connel 
fölött. U. o t t , . . . (Ford.) — 9. Az 50-ik 
zsoltár magyarázata. Veszprém, . . . — 
10. A legfölségesebb oltári Szentségnek 
imádása. U. ott, 1851. (Munkáit mind 
névtelenül írta, saját költségén adta ki 
s a nép közt szétosztotta.) — Magyar 
kéziratai az ezer ívet jóval meghaladják, 
melyeket, két unokaöcscse Kr. A. és Sz. 
FI. örököltek. Egy kéziraíi gyűjteménye 
van a m. n. múzeumban is : Némely 
ritkább magyar szavak helyes kiejtésük 
és közmondások gyűjteménye. Veszprém 
1819—1845. 

Pauer János, Az egyházi rend érdemei. 
S z é k e s f e j é r v á r , 1847. 485. 1. — Budapesti Hír-
lap 1854. 412. Sz. (Nekr.) — Religio 1854. I. 
52., 53. sz. — Schematismus W e s p r i m i e n s i s 
1855. — Ferenczy és Danielik, Magyar írók 
I I . 388. 1. — Petrik Bib l iogr . 

Laszkó János. L. Laskai. 
Laszky Jeromos, diplomata, szül. 1496. 

szept. 27. ; felsőbb tanulmányait Olasz-
országban, Rómában és Bolognában vé-
gezte (1513 — 18.) nagybátyja L. János 
gneseni érsekprimás támogatásával. A 
lengyel király 1519. wojniczi várnagygyá 
s kamjeniczi sztarosztává tette és 1520. 
diplomatiai megbízatással I. Ferencz 
franczia királyhoz és V. Károly császárhoz 
küldötte ; 1523. a senatusban magas állást 
nyert, szirádi vajdává neveztetvén ki. 
Magyarország történetében 1527-ben kezd 
szerepelni, midőn Szapolai János szol-
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.gálatába lép és János őt ápr. 28. I. Fe-
rencz franczia királyhoz küldi követségbe, 
hogy vele vetélytársa, Ferdinand király 
•ellen szövetséget kössön. L. követsége 
sikeres volt. a franczia király 30,000 
koronát küldött Jánosnak és követe Rincon 
által a szövetséget megköttette, mely 
júl. 2. hirdettetett ki. 1527. okt. indult 
második követségben Konstantinápolyba 
a szultánhoz, hogy őt János király szö-
vetségébevonja; decz. 22. fogadta Ibrahim 
nagyvezir; 1528. jan. 27. válaszolt a 
szultán, hogy János királyt szövetségesévé 
fogadja s Ferdinand ellenkirálylyal szem-
ben megsegíti. Másodízben is járt kö-
vetségben a portán, melyből szept. tért 
vissza. Ekkor kapta jutalmul a királytól 
Szepesvárát, a szepesi grófság czímével 
és Késmárkot, Richnót, és Gölniczet. 1530 
végén Konstantinápolyba ment és a 
szultánt egy évi fegyverszünetre bírta 
Ferdinánddal szemben, a kinek a magyar 
királyságról lemondását remélték. 1531. 
nov. Ferdinándhoz járt követségbe Inns-
bruckban, hogy megnyerje őt egy Krakkó-
ban, a lengyel király közbenjárása mellett 
tartandó béke-congressus eszméjének, de 
sikertelenül. 1532-ben Francziaországba 
ment pénzsegélyt kérni ura számára; 
.100 ezer aranyat kívánt, 20 ezeret esz-
közölt ki, melyből ötezer azonnal kéz-
besíttetett neki. Szapolyai hálából erdélyi 
vajdává nevezte ki. De L. nemsokára 
Gritti Lajossal, az olasz kalandorral szö-
vetkezett és vele titkos terveket forralt 
Szapolyai királyságának megbuktatására 
s Grittinek a szultán által Magyarország 
kormányára juttatására, a mely válto-
zásból L. a maga számára az erdélyi 
•vajdaságot óhajtotta biztosítani. Laszkyt 
1533. júl. még János király küldi követ-
ségbe Konstantinápolyba, de hűtlensége 
nem sokára kiderült. Midőn Gritti 1534-
ben török kísérettel Erdélybe ment, hogy 
titkos tervök végrehajtását megkezdje s 
Czibak erdélyi helyettes vajdát megölette, 
János király is föllépett Gritti párthívei 

ellen és legelőbb is Laszkyt. fogatta el 
Budavárában, hol az úgynevezett csonka-
toronyba záratta. Lefoglalt irataiból az 
áruló tervek kiderültek. Gritt.it a felkelt 
erdélyiek ölték meg, Laszkyt Szapolyai 
magával vitte Váradra, de Tarnovski 
János lengyel főúr személyes közben-
járására 1535-ben szabadon bocsátotta. 
L. bosszút esküdött a király ellen s ' á t -
állott Ferdinand párt jára s másokat is 
átcsábítani igyekezett. Ferdinand is leg-
inkább diplomatiai küldetésekre hasz-
nálta a világlátott ügyes férfiút. 1539-ben 
Konstantinápolyban járt követségben Sza-
polyai megbuktatására és Ferdinand ki-
rályságának az egész Magyarországra 
kiterjesztése érdekében, de csaknem orra 
és füle levágatásával lakolt a régebbi 
ura ellen való fondorkodás miatt ; Fer-
dinand részére csupán csak hat hónapi 
fegyverszünetet eszközölhetett ki. 1540-
ben Majláth erdélyi vajdával fontorkodik 
Szapolyai ellen Erdélynek Ferdinand ré-
szére pártolása érdekében. Szapolyai 
halála után ismét Konstantinápolyba kül-
detett, hogy eszközölje ki a szultánnál, 
hogy Ferdinand, ha évi adófizetés mellett 
is, az egész Magyarországot kormánya 
alá vehesse. Buda ostroma miatt oly 
haraggal fogadta Szulejman, hogy kilencz 
hónapig szoros őrizet alatt tartatott és 
csak a Buda fölmentésére menő Szulej-
man seregével indulha'ott vissza. Belgrád-
ban azonban ismét fogságra vetették 
Rincon franczia követnek Olaszországban 
a császár emberei által történt megöle-
tése hírére. Csak miután a szultán Budát 
Izabellától kezéhez vette s őszszel haza-
felé indult, bocsátotta szabadon belgrádi 
fogságából. Meghalt 1541. decz. 22. — 
Munkája: Hieronimy Lasky palatini 
Siradiensis História arcana Legationis 
nomine Joannis Regis ad Solymanum 
Turcarum Imper. susceptae, nunc pri-
mum e manu exarato codice in lucem 
educta a Mathia Bel, Adparatus ad Histó-
riám Hungáriáé. Posonii, 1735. (Decadis 
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I. Monum. IV. 159—189. 1. Napló 1527. 
decz. 22-től 1528. febr. 29.) — Nevét 
Laskinak és Laskónak is írják. 

Budai Ferencz, M a g y a r o r s z á g p o l g á r i h i s -
tóriájára való lexikon, a XVI. század végéig. 
Nagyvárad, 1805. II. 506. 1. — Felsömagyar-
»rszági Minerva. 1825. 301. . 354. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . — Pallas IXagy lexikona X I 266. 1. 
(Szádeczky Laios.) 
Laszlávik Imre, orvosdoktor, gyön-

gyösi (Hevesm.) származású. — Mun-
kája : Bábaság, melyet a m. kir. pesti 
egyetem szülési kórodáján tartott előadá-
sok után szerkesztett . . . Pest, 1848. (A 
munkát Rhédey Antal orvosdoktornak, 
barátjának és földijének ajánlotta). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Laszlavik Károly, római kath. lel-
kész, szül. 1814-ben ; pappá szenteltetett 
1837-ben; káplán volt Jászberényben, 
hol 1841. október 19-én meghalt. — 
Költeményeket, epigrammákat írt a Raj-
zolatokba (1837—38. Bérczhavi és Földy 
álnevek alatt is) és az Athenaeumba 
(1838—39., 1841. II.); Klopstock Messiásá-
nak magyar fordításán fáradott ; ebből 
mutatványt is közölt az Athenaeumban 
(1838.), azonban 1841. okt. 20. történt 
kora halála meggátolta az egész munka 
lefordításában. 

Athenaeum 1841. I I . 1087. h . — Munkálatok 
XLVI. 234. 1. (Neve hibásan van Laszlarik-
nak írva.) — Schematismus Agriensis 1841, 
1842. 
Laszlávik Ödön (Jenő) András, orvos-

doktor, lévai (Barsm.) származású; a pesti 
egyetemen 1822-ben nyert orvosdoktori 
oklevelet és szülővárosában volt gyakorló 
orvos és megyei főorvos ; a pesti orvos-
egylet tagja volt 1842-től 18B5-ig, mikor 
meghalt. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica sistens fermentationem. Pestini, 
1822. 

Bugát-Flór A magyarországi orvosrend 
Névsora 1840-re. Pest, 20.1. — Szinnyei Köny-
vészete. — Réczey Imre, A budapesti királyi 
orvoseerylet 1880. Évkönyve. Bpest. II. 65. I. 
László, kalocsai érsek; XXII. János 

pápa, Róbert Károly király ajánlatára, 
1317-ben Lászlót, szent Ferencz-rendű 

szerzetes papot nevezte ki kalocsai érsekké. 
A pápai kinevező irat különösen kiemeli 
Lászlónak tudományát, azon kívül er-
kölcseinek nemességét és érett ítéletét. 
E Lászlóról még csak azt tudjuk, hogy 
az érsekségnek bizonyos távol fekvő jószá-
gait Róbert Károlynak közelebb fekvőkért 
cserébe adta 1334-ben és hogy valami-
vel előbb, 1327-ben, a szent péteri czisz-
terczi apát és a pálosok perjele közt egy 
halastó miatt folyt perben ítélkezett. Neve 
utoljára fordul elő egy 1337. aug. kelt 
királyi okiraton, az 1338. máj. kelt egy má-
sik királyi okirat pedig megüresedettnek 
mondja a kalocsai érseki széket. L. tehát 
ezen időközben halt meg. — L. részt 
vett a pápa által Avignonban 1329-ben 
összehívott értekezleten, melynek fel-
adata volt véleményt mondani arról, 
hogy eretneki tan-e álíttani, hogy Krisz-
tus és az apostolok valami közös vagyon-
nal bírtak. Az értezleten L. érsek is ki-
mondta véleményét, röviden bár, de az 
tudományos képzettségének, kivált a ká-
nonjogban való otthonosságának fényes 
bizonyítéka. Kézirati munkája a 3140. sz. 
vatikáni codexben maradt fenn; vala-
mint a velenczei sz. Márk-könyvtár 176. 
sz. XV. századi codexében is. Kiadta 
Péterffy, S. Concilia. Posonii, 1741. L 315.1. 

Katholiktis Szemle 1899. 580. 1. (Békés i E m i l . ) 

László, Ferenczrendi szerzetes Gyön-
gyösön a XVI. században. — Munkája: 
Codex M. S. Statuta antiqua in Atthya 
continens (1512-ből való másolat, mely-
nek írását az 57. a. lapon a következő 
bejegyzés adja tudtunkra: Nomen scrip-
toris si tu cognoscere uelis, La tibi dat 
dis et ultima laus. Anno salutis nostre 
Quingentesimo duodecimo supra mille-
simum ihus ma. Ezen másolatot a be-
jegyzett magyar glosszák, számszerint 
417, teszik nevezetessé, melyeket Melich 
János ismertetett a Nyeltudományi Köz-
lemények 1898. XXVIII, kötetében.) 

László (vak Laczi), a marosvásárhelyi 
Homér. Minden országos vagy hetivásár 
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napján ott ül, ír ja Réthy, a születésétől 
fogva világtalan dalnok Marosvásárhelyt 
egy utczasarkon, hova leánykája vezeti, 
kezében harmonikája s dalol keserves, 
bánatos dalokat, melyeket másoktól hal-
lott s átalakított; de teremtett maga is da-
lokat ; a székely asszonyok oda gyűlnek 
L. köré, elsírdogálnak e bús melodiákon, 
aztán adnak egy-egy krajczárt. A melyik-
nek valami bánatja van, éneket mondat 
reá Lászlóval. László a marosszéki nép 
troubadourja. O nem gondolkozik, bár-
mely tárgyra rögtön kezdi a dalt. Fele-
sége is született vak és egy más utczasar-
kon kéreget. Egy románczát közli Réthy 
Lajos a Korunkban és utána a M. Sajtó 
1865. 20. sz. 

László Ákos, hegedű-művész, született 
1871. febr. 10. Nagyenyeden ; 1873-ban 
atyjával Szegedre költözött. 1888 elején 
mint 17 éves fiú a német nyelv ismerete 
nélkül utazott Berlinbe s ott tarlózkodása 
alatt megtanulta a nyelvet; 1893—97-ig 
a királyi zenefőiskola növendéke volt. 
1898 óta egy berlini conservatorium ta-
nára. Lőw családi nevét Lászlóra vál-
toztatta. — Zenekritikákat írt a német 
lapokba, később eredeti és fordított beszé-
lyeket. — Munkája: Aus meiner Heimath, 
Ernste und heitere Erzählungen aus Un-
garn. Mit einem einleitenden Brief von 
Julies Stettenheim. Berlin, 1888. (Eredeti 
és fordított beszélyek, rajzok). 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

László Alajos (Antal), kegyes-tanító-
rendi áldozópap és tanár, szül. 17^3. 
aug. 11, Gyónón (Pestm.); 1810. szept. 
21. Privigyén lépett a rendbe ; 1812— 13. 
tanár volt Nagy-Károlyban, 1814—15. 
Váczon, 1816—17. ugyanott bölcselet-
hallgató, 1818. theologus Nyitrán és 1819. 
Szent-Györgyön ; 1818. márcz. 29. misés-
pappá szenteltetett fel Mocsonokon ; gym-
nasiumi tanár volt : 1820. Kalocsán, 1821 
— 1823. Nagy-Károlyban, 1824—26. Sátor-
ai ja-Ujhelvben, 1827—1829. ismét Nagy-

Károlyban, 1830. Kecskeméten, 1831— 
1832. Tatán ; 1833. a növendékpapok 
segédmestere ; tanár 1834—38. Tatán,. 
1839—1841. Debreczenben, 1842—1844. 
Pesten a humaniórák tanára ; 1845—49. 
Nagy-Károlyban a gymnasium és elemi 
iskolák igazgatója, 1850—1854. egyszer-
smind vice-rector és igazgató-tanár; 1855. 
ugyanaz Veszprémben, 1856—57. Nagy-
Károlyban, 1858—61. rector és igazgató-
tanár Nagy-Kanizsán, 1862—64. Váczon, 
1865—75. lelkiatya Váczon, 1874—75. a 
rend legidősbje. Meghalt 1878. nov. 14. 
Váczon. — Munkái: 1. Lantos vers, 
mellyel nagyon tiszt. Stróbl György, a 
váczi áhítatos renden lévő háznak leg-
érdemesebb kormányzója . . . megtisztel-
tetett. Vácz, 1814. — 2. Monimentum 
pietatis quod adm. rev. ac. eximio patri 
Martino Bolia, clericorum regulari um 
scholarum piarum per Hungáriám, et 
Transilvaniam praeposito provinciali po-
suit die 22. Április anno 1821. Magno-
Karolini. (Költemény.) — 3. Ode rev. 
dno Stephano Barkovits, domus Nagy-
Karoliensis clericorum regularium schol, 
piar. vice-rectori, dum novi anni aus-
spicium feliciter attingeret in perenne 
venerationis monimentum oblata Nagy-
Karolini Kalendis Januarii 1821. U. ott. 
— 4. Érdem-koszorú Tokody Istvánnak 
. . . U. ott, 1822. (Költ.) — 5. Nagyon 
tisztelendő Tamásy Calazantz Józsefnek 
. . . a sátoralja-ujhelyi kegyes oskolák 
rendje háza és gymnasiuma, érdemes 
igazgatójának nevenapjára 1824-ben. Hely 
n. (Költ.) — 6. Érdem-koszorú, mellyet 
mélt. szilassi és pilisi Szilassy József 
úrnak, midőn Zemplén vármegye ad-
ministratori székébe bévezettetne, nyújtott 
a sátor alj a-újhelyi kegyes oskolák gym-
nasiuma 1825. Hely n. (Költ.) — 7. 
Öröm-koszorú, mellyet mélt. gróf Károlyi 
György ő nagyságának, midőn az ura-
dalmak köz el-osztása végivel nagy-
károlyi dicső őseinek lakhelyébe elérkezne, 
mély tiszteletül nyújtottak a hív alatt-



•827 László 824 

valói 1827. eszt. Nagy-Károly. (Költ.) — 
8. A nagy-károlyi kegyes oskoláknak szá-
zados ünnepe 1828. U. ott. (Költ.) — 9. 
Mélt. és főt. Hám János szatmári püspök 
ő nagyságának főpásztori hivatalába be-
lépése ünnepén a nagy-károlyi kegyes 
oskolák 1828. U. ott. (Költ.) — 10. Mélt. 
és főt. Sztankovits K. János úrnak, a 
győri megyés püspöki székébe lett iktatása 
alkalmával mély tiszteletül a tatai ájtatos 
oskolák 1838. Pest. (Költ.) — 11. Ft. 
Grosser János úrnak, a magyar és erdély-
országi kegyes iskolák fő igazgatójának 
, . . törvényes vizsgálat alkalmával hála 
és szeretet jeléül a debreczeni kegyes 
oskolák 1841. Debreczen. (Költ.) - 12. 
Elegia adm. rev. patri Joanni Bapt. 
Grosser, clericorum regularium scholarum 
piarum praeposito provinciali, ad diem 
natalem V. kalendi Febr. oblata a gym-
nasio Pestiensi 1842. Pestini. — 13. 
Mélt. ft. bezdédi és kis-bákai báró Bémer 
JAszló ő nagyságának, midőn nagyváradi 
latin szertartású püspöki méltóságába 
igtattaték, a debreczeni kegyes-rendiek 
1843. U. ott. (Költ.) — Kéziratban: Ode 
. . . Martino Bolia 1818—19. ; Mélt. gróf 
Nádasdy Leopold . . . Komárom vármegye 
főispánságába való beigtatása alkalmával 
mély tisztelettel a tatai ájtatos iskolák 
1837.; Ode . . . Josepho Cal. Purgstaller 
. . . peracta visitatione canonica Vacienses 
Sch. Piar. felix iter precantur 1864. 

Csaplár Benedek, K e g y e l e t e d e m i é k e z e s . 
Bpest. 1879. 3.. 10. 1. — Petrik Bibliogr. — 
Gyászjelentés és a rend jegyzőkönyve (Rulla.) 

László Andor, kir. törvényszéki al-
jegyző, L. János ev. ref. lelkész és Soltész 
Ida fia, szül. 1874, nov. 14. Bihar-Nagy-
bajomban ; 1884. szept. Sárospatakra 
vitték szülei, hol (a IV. és Y. osztály 
kivételével, melyeket. Debreczenben ta-
nult) végezte középiskolai tanulmányait; 
az érettségi vizsgát Debreczenben tette 
le s itt iratkozott be 1892-ben az I. évi 
jogra ; atyjának 1892. decz. történt halála 
után, anyja családjával Sárospatakra köl-

tözött és L. ott végezte a jogot ; mely 
idő alatt maga tartotta fent magát. 1897-
ben Zilahra ment törvényszéki joggya-
kornoknak és 1898. szept. ugyanoda ki-
neveztetett aljegyzőnek. -— Költeményei 
a Sárospataki Ifjúsági Közlönyben (mely-
nek 1895—1896. társszerkesztője, 1896 
—1897. szerkesztője is volt), jelentek 
meg; írt több költeményt a Szilágy cz. 
helyi lapba s az Uj Időkbe. Azon kü-
lönös eset is történt vele, hogy .Jókai 
Mór 1899. máj. 24. a Magyar Hírlapban 
ifj. Janisch Lajost mint egy új költői 
tehetséget bemutatván a közönségnek, 
egy költeményét közölte is; ezt, mint 
később kitűnt, L. költeményei közül, úgy 
a többit is másoktól, a Sárospataki Ifjúsági 
Közlönyből vette s küldte be Jókainak 
megbirálás végett. 

J / . Hirlap 1899. 144.. 145. s z . é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 
László Antal, a székesfehérvári egyház-

megye áldozópapja s a püspöki udvar 
káplánja 1820—22-ig. Meghalt 1822. jún. 
20. — Költeménye: Nagy Ignácz fehér-
vári püspök halálán kesergő versek (Min-
denes Gyűjtemény 1789. III. 366. 1.) 

Schematismus A lba-Regaleiisis 1822—23. — 
Pauer, Joannes, História Dioecesis Alba-Ke-
galensis. Albae-Regiae, 1877. 3S7. 1. 
László Antal. r. kath. plébános, szül. 

1830. jún. 13. Tatán (Komáromm.); a 
hai. gymnasiumi osztályt szülőhelyén vé-
gezve, 1848-ban ő is fegyvert fogott, hon-
véd lett, részt vett a svechati, csornai, 
ihászi, budai, kápolnai sat. csatákban; 
1849-ben Borosjenőnél tette le a fegyvert; 
a VII. és VIII. osztályt Győrött tanulta, 
mire 1852-ben ugyanott a papnövendékek 
sorába lépett. 1856. júl. 25. áldozópappá 
szentelték és Csepregre küldték segéd-
lelkésznek, hol 1857. máj. 4-ig fogla-
latoskodott ; majd Szil-Sárkányba, hol 
1858. decz. 31-ig (először mint káplán, 
utóbb mint plébános-helyettes) működött; 
1859-től 1860. szeptemberig csornai, 1860-
tól 1863. jún. 13-ig szent-jánosi káplán 
volt ; azóta röjtöki (Sopronm.) plébános. 
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— Czikke az Egyházművészeti Lapban 
(1881. Röjtöki plébánia temploma.) 

Farkas Sándor, Csepreg mezőváros törté-
nete. Bpest, í887. 489. 1. — M. Sión 1891. 
465. 1. — Zalka-Emlékkönyv. Győr, 1892. 142. 
1. — Ambrus József, Paphonvédek Albuma. 
N a g y - K i k i n d a , 1892. 178. 1. — Schematismus 
Jaurinensis 1896. 

László Béla (kászon-jakabfalvi), nyug. 
honvéd-ezredes; 1869. jan. honvéd-szá-
zadossá neveztetett ki. Meghalt 1890. 
febr. 22. Budapesten 57. évében. — A 
Ludovica Akadémia Közlönyének munka-
társa volt (1883. Katonai alkalmi szónok-
latok sat.) 

Budapesti Közlöny 1869 . 17. SZ. — Ludovica 
Akadémia Közlönye 1899. 708. 1. é s g y á s z j e -

l e n t é s . 

László Boldizsár (Mihály), szent Fe-
rencz-rendi áldozópap, szül. 1850. jan. 
6. Kaposvárott (Somogym.); 1868. szept. 
8. lépett a rendbe; Pannonhalmán vé-
gezte a theologiát, mire 1873. aug. 17. 
miséspappá szenteltetett fel; 1873—74. a 
győri gymnasiumban, 1874-ben apápaiban 
volt tanár ; a 80-as évek óta lelkész Bár-
sonyoson (Veszprémin.) — Czikke a pápai 
szent-Benedekrendi gymnasium Értesítő-
jében (1877. Európa kedvező éghajlatá-
nak főbb tényezői.) 

Scriptores Ordinis S. Benedicti Vindobo-
n a e , 1881. 2 7 2 . 1. — A pannonhalmi szent Be-
nedek-rend Névtára. G y ö r , 1898 . 4 6 . 1. 

László Domokos, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, született 1796. Szombathelyt 
(Vasm.); 1814-ben lépett a rendbe s 
1826-ban szenteltetett fel miséspappá; 
magyar hitszónok volt. Meghall 1864. 
jan. 10. Andócson (Somogym.). — Szent 
beszédeit sajtó alá rendezte és Az Üdvö-
zítő Istenről 8 prédikáczió cz. ki akarta 
adni, ebben azonban halála megakadá-
lyozta. (Kézirata a budapesti convent 
könyvtárában van.) 

Farkas, Seraphinus, íjcriptores Ord. Mill. 
S. P. Francisci . . . Posonii, 1897. 147. 1. 

László Ede, középisk. tanár, chemikus, 
műegyetemi magántanár és adjunctus, 
szül. 1859. máj. 5. Simontornyán(Tolnam.); 

középiskoláit Székesfejérvárt és Budapes-
ten végezte. Münchenben és Budapesten 
a műegyetemet látogatta ; 1889-ben meg-
szerezte a középiskolai tanári oklevelet. 
1882—84-ben tanársegéd volt a budapesti 
műegyetemen. 1884-ben két évi tanul-
mányútra Francziaországba küldetett, a 
hol a borászat gyakorlati részével foglal-
kozott. 1894-ben középiskolai tanárrá ne-
veztetett ki és szolgálattételre a műegye-
temhez • osztatott be, a hol 1886 óta ad-
junctus és a borászati chemia magán-
tanára. Lőwy családi nevét 1883-ban 
változtatta Lászlóra. — Számos borá-
szati czikke jelent meg a különböző ha-
zai s külföldi szaklapokban. — Munkája : 
Magyarországi agyagok chemiai és mecha-
nikai elemzése, tekintettel ipari alkal-
mazhatóságukra. Bpest, 1886. (Magyar 
és német szöveggel A természettudományi 
társulat által koszorúzott pályamű. Ism. 
Budapesti Szemle XLVIII.). 

.)/. Könyvészet 1886 . — Pallas Nagy Lexikona 
XI. 271. 1. (Nuricsán József). 

László Elek (kászon-jakabfalvi), ügyvéd 
Alsó-Fejérmegyében ; 1820-ban a kolozs-
vári lyceumban joghallgató volt. — Köz-
lése van a Társalkodóban (1833.1. Bethlen 
Gábor nejének Károlyi Zsuzsannának 
halála és temetése, régi kéziratokból.) — 
Kézirati munkája : Oda I. Ferencz. cs. 
és kir. születése napján 1820. febr. 12. 
Kolozsvárt. (A m. n. múzeumban 4-rét 
négy levél.) 

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

László Elek, orvos-sebészdoktor és 
szülész, szül. 1841. jún. 16. Pápán (Vesz-
prémm.), hol atyja L. Jónás ág. ev. 
lelkész volt ; gymnasiumi tanulmányait 
a pápai ev. ref. főiskolában, a felsőbb 
osztályokat a soproni ágost. ev. colle-
giumban végezte, mire 1860-ban a pesti 
egyetem orvostan hallgatója volt 1865-ig, 
mikor a bécsi egyetemet látogatta ; honnét 
18^6. visszatérve, Pesten a szent Róchus-
kórházban Lumnitzer Sándor főorvos 
osztályán segédkezett. 1869-ben Orosházán 
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telepedett le mint községi orvos; 1872 óta 
Békésmegye tiszteletbeli főorvosa és ta-
karékpénztári alelnök. — Czikkei a Gyógyá-
szatban (1863. A különböző gyógy rend-
szerek bírálata, 1864. Tápszereinkről, 
Egy bang a pokolvar ügyében, Fürdői 
levél Marienbadból, 1865. A nemzés titka, 
Fürdői levél Ragatzból, A Pfäfersi tébolyda, 
1866. A savó gyógymód Svájczban, 1867. 
A cholera körül szerzett tapasztalatok, 
1881. A vörhenyjárvány Orosházán); a 
Vasárnapi Újságban (1865. Tápszereink); 
az Egészségben (1888. A fejkosz); egész-
ségügyi jelentéseket is közölt Orosházáról 
a Közegészségügyi Kalauzban ; az Oros-
házi Közlönyben, Orosházi Újságban, 
Békésben, Békésmegyei Lapokban és az 
Egyetértésben ismertető társadalmi s 
közegészségi czikkeket közölt (1878—93. 
A roncsoló toroklob, A kanyaró, A vörheny, 
A fej kosz, A cholera, A fertőtelenítésről 
sat.). — Munkái: 1. Figyelmeztetés a 
szülőkhöz. Orosháza, 1881. — 2. Úti-
rajzok a felvidékről (1880. U. ott, 1883. 
— 3. A cholera. Felolvasás. U. ott, 1893. 
— 4. Kossuth Lajos. U. ott, 1895. (Fel-
olvasás.) — 5. Emlékbeszéd az oros-
házi takarékpénztár 1897. márcz. 7. tartott 
25. közgyűlésén Singer Henrik arczképé-
nek leleplezése alkalmával. U. ott, 1897. 
— 6. A gyermek-ápolás és gyermek-
halandóság. Gyula, 1898. (Az Egész-
ségben is megjelelent.) — 7. Orosháza köz-
egészségi viszonyai 1869—96-ig. Gyoma, 
1898. — Emlékbeszédei Dr. Perger József, 
Dr. Chrenka Dániel fölött és röpiratai: 
A váltóláz, A cholera, A roncsoló torok-
lob, A vörheny cz. szintén megjelentek 
és a nép közt osztattak szét. 

Veres Juzssf, O r o s h á z a tö r t éne t i és s t a -
tisztikai adatok alapján. Orosháza, 1886. 
189. 1. — Békésmegyei Közlöny 1899. 20. SZ. 
és önéletrajzi adatok. 

László Elek, hirlapíró, szül. 1853-ban 
Magvar-Lapádon (Alsó-Fejérm.); a nagy-
enyedi főiskolában elvégezvén tanul-
mányait, 1876 körül díjnok volt Kolozs-

várt; de onnét Budapestre jött és az orvosi 
pályára készült. Az egyetemet azonban 
csakhamar elhagyta, hogy az újságírásnak 
szentelje magát. Évek hosszú során át 
belső dolgozótársa volt a Honnak, majd 
a Függ. Hírlapnak, M. Államnak, utóbb az 
Egyetértésnek és Budapestnek (1886. 132. 
sz Kászonyi Dániel sat.); költeményt, 
czikkeket, számos apróbb regényt és 
beszélyt írt és fordított ezen lapokba. 
Szerkesztette a Kis Újság cz. politikai 
napilapot 1887. nov. 20-tól 1892. decz. 
31-ig Papp László névleges szerkesztése 
alatt és a dr. Árkövy József által ala-
pított Mátyás Diákot szerkesztette 1888. 
nov. 8-tól; azonban már a második év 
elején a szerkesztéstől visszalépett. A 
lázas írói munkálkodás megtámadta az 
idegeit. 1893 elején szülőfalujába távozott 
pihenőre; baja azonban annyira erőt 
vett rajta, hogy egy nagyszebeni gyógy-
intézetbe kellett szállítani, hol jún. 26. 
meghalt. — Munkája: Útmutató, az 1885. 
évi budapesti országos kiállításra. Fő-
városi kalauzzal. Bpest, 1885. Térképpel. 
(Sziklay Jánossal együtt; még azon évben 
2. jav. és bőv. kiadást ért.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 1893 : Egyet-
értés 176. s z . , Budapesti Hirlap 176. SZ., Ara-
nyos-Vidék 31. sz. (Nagy Albert). — A Kis 
Újság története. B p e s t , 1896. — A Mátyás Diák 
története. Bpest, 1896. 

László Ferencz (dálnoki). L. Dalnoki. 
László Ferencz, bölcseleti doktor, szü-

letett 1873. június 28-án Sepsi-Szent-
Györgyön ; a kolozsvári ev. ref. főgym-
nasiumban tanult 1892, jún. 22-ig; az 
egyetemet is ugyanott látogatta s 1896. 
jún. 23. tett doctorátust. — Mnnkája: 
Adatok a magyarországi fűzek szövet-
tanához. Növénytani tanulmány. Kolozs-
vár, 1896. (Doctori értekezés). 

Dr. Márki Sándor egyetemi tauár szives 
közlése. 

László Imre, országgyűlési képviselő; 
a függetlenségi párt egyik legrégibb tagja 
volt ; több mint félszázadig szerepelt a 
nyilvános pályán, melyre b. Wesselényi 
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Miklós mellett lépett fel, ki 1834-ben a 
pozsonyi országgyűlésre magával vitte ; 
1848-ban a tasnádi kerületet képviselte ; 
de nem sokára a csatatérre ment és 
Világos után hosszabb ideig bujdosott a 
hazában. Az absolut kormány alatt 
jobbára Szatmármegyében tartózkodott, 
a hol az előkelőbb birtokosok egyike 
volt. Részt vett az 1861. országgyűlésen. 
1865—68-ban egyike volt azon hét kép-
viselőnek, a kik megalakították a 48-as 
pártot. E pártnak hosszú évek során át 
elnöke volt. 1869-ben Szentesen válasz-
tották meg és két országgyűlésen kép-
viselte e kerületet; legutóbb pedig Zilahon 
lett képviselő. Az utóbbi években meg-
gyengült egészsége miatt birtokain tar-
tózkodott. Meghalt 1884. február 12-én 
Szakácsiban (Szilágym.) 74 éves korában. 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
1865—68. II. ínség ügye, III. Az 1866. 

nov. 17. leirat, Adóügyi javaslat, IX. 
Asztalos János és Madarász Vilmos el-
fogatása sat., 1869—72. IX. Köztörvény-
hatóságok rendezése, X. Községek ren-
dezése, XXII. Választási visszaélések sat., 
1872—1875. VIII. Király huszonötéves 
jubileuma sat.) 

Vasárnapi Újság 1884. 7. Sz. ( N e k r . ) 

László János, ev. ref. lelkész, L. Sán-
dor földbirtokos és Lengyel Rozália fia, 
szül. 1842. febr. 9. Debreczenben (Bi-
harm.) ; a gymnasiumot szülővárosában 
végezte, közben 1856-ban a német nyelv 
elsajátítása végett szülei Lőcsére küld-
ték, hol tíz hónapot töltött. 1859-ben 
tette le az érettségi vizsgát Nagyvára-
don. Ezután a papi pályára lépett és a 
négy évi theologiát a debreczeni főisko-
lában hallgatta ; ezt elvégezvén, a tanári 
kar köztanítósággal bízta meg. 1866-ban 
letette az első lelkészképesítő vizsgát és 
a bihar-nagybajomi evang. ref. egyház 
meghívta időközi segédlelkészének; né-
hány hónap múlva visszament Debre-
czenbe s ott a contrascribai állást töl-
tötte be az 1866—67. iskolai év végéig. 

A nagy-bajomi egyház 1867 őszén ki-
küldte külföldre, hol a heidelbergi egye-
tem hallgatója volt egy évig. Hazajővén, 
letette a második lelkészképesítő (papi) 
vizsgát, mely után 1868-ban a nagy-
bajomi egyház meghívta lelkészének; 
később a debreczeni egyházmegyének le-
véltárnoka, tanácsbirája s főjegyzője volt. 
A 80-as években erős szembaj kezdte 
gyötörni, később már alig látott; egyéb 
mellékkörülményen kívül hihetőleg a 
vakságtól való félelem vezette főként 
ama rettentő elhatározásra, hogy saját 
kezével vessen véget életének 1892. decz. 
11. Nagy-Bajomban. — A sárospataki 
tanárok életrajzát nagyobb megszakítás-
sal a Sárospataki Lapokban közölte a 
80-as évek elejétől 1890-ig; (ezen élet-
rajzokat ipája Soltész János sárospataki 
tanár feljegyzései után írta); írt több 
egyházi irányú czikket, melyek a prot. 
egyházi lapokban, így a Prot. Egyh. és 
Iskolai Lapban (1884) és a Debreczeni 
Protestáns Lapban jelentek meg. — Mun-
kája : Beszéd és ima, melyeket a nagy-
bajomi ref. egyház új harangjainak a 
toronyba történt behelyezése alkalmából 
mondott, Sárospatak, 1874. 

Petrik Könyvészete és fiának László An-
dor törvényszéki alj egyzönek és Írónak szives 
közlése. 

László József, kir. tanácsos, ev. ref. 
esperes-lelkész, szül. 1812. febr. 27. 
Padányon (Pozsonym.) közbirtokos szülők-
től ; az I, latin osztályt a szülői háznál 
tanul ta ; 1824. nov. 1. Pápán a II. osz-
tályba vették fel és ott végezte a többi 
osztályokat; a bölcselet hallgatása idején 
több úri család gyermekei mellett mint 
magántanító működött. Végezve a theolo-
giát, gymnasiális tanárrá neveztetett ki 
s a költészeti osztályban tanított 1837— 
1838-ban. 1838-ban a Kocsi (Komáromm.) 
ev. ref. egyház első tanítói állására kül-
detett. 1841. szept. bevégződvén aka-
démikus tanítósága, Pápára mentalelkész-
jelölti vizsgák letételére.; azután nyomban 
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Bécsbe indult és innét ápr. 10. Haliéba, 
hova 23. érkezett és ott töltött az egye-
temen egy évet; 1843. márcz. lö. utazott 
vissza s Németország nevezetesebb vá-
rosait látogatva, ápr. 14. érkezett Kocsra, 
hol segédlelkész volt 1845-ig, mikor fő-
nöke Nagy Mihály püspökké választatván, 
a község őt választotta meg lelkészének; 
tíz év alatt az egyháza ügyeit rendezte, 
adósságait törlesztette s épületeit jó karba 
helyezte. 1848-ban a Jellachichot üldöző 
magyar sereg előkelőit magyar vendég-
szeretettel fogadta; ezért és mert a 
függetlenségi nyilatkozatot a templomi 
szószéken kihirdette, 1849-ben bujdos-
nia kellett; azonban Haynau emberei 
elfogták és Nagy-Igmándra Susan tábor-
nok elé vitték, a ki ötven botot veretett 
reá ; sebeivel a pozsonyi kórházba vitték 
és nov. 5. bocsátották szabadon. A lelkész-
vizsgáló bizottság tagjává s 1858-ban a 
tatai egyházkerület aljegyzőjévé válasz-
tatott. Mint társiskolalátogató a legszor-
galmasabb tanítónak évenkénti jutalma-
zására két aranyat ajánlott fel. 1860-ban 
esperes lett. Részt vett a pátens elleni 
mozgalmakban és annak visszavonása 
idején négy egyházkerületben tartott 
conferentiákon. 1874-ben a dunántuli ev. 
ref. egyház-kerület pápai főiskolájának 
gondnoka lett. 1878. szept, 29. ünnepelte 
meg Kocson hivataloskodásának negy-
venedik évfordulóját, mely alkalommal 
az egyházi elöljáróság, többnyire már 
tanítványai, 130 ftos díszkötésü bibliával 
tisztelték meg s 1881. okt. az egyház-
kerület kiküldte zsinati képviselőnek Deb-
reczenbe. Meghalt 1899. júl. 4. Kocson. 
Végrendeletében összes szerzeményének, 
mely 70 ezer frt értéket képvisel, ío-
örökösévé a pápai ev. ref. leánynevelő 
intézetet tette; ezer forintot a Pápán 
tanuló szegény kocsi fiúk javára hagyott. 
— Költeményei vannak az Örvendező 
versek, mellyek . . . Szilassy József úrnak 
a magyar szent korona egyik őrévé Po-
zsonyban az 1835. eszt. lett elválaszta-

tása alkalmatosságával bényújtattak a 
pápai ref. collegiumban tanuló ifjúság 
által. Veszprém és Hálakoszorú . . . id. 
Kazay Gábor úrnak és élete párjának 
siskei Oroszy Juliannának . . . Pápa, 1838. 
cz. munkákban; czikkei és egyházi be-
szédei a Fördős Lajos szerk. Papi Dolgo-
zatokban (Kecskemét VII. VIII. X. 1856 
—1857.) és a protestáns; lapokban. — 
Munkája: Gyászbeszéd . . . gróf Teleki 
László emlékére a tatai ev. ref. egyház 
1861. jún. 11. gyászünnepe alkalmával. 
Pápa, 1861. 

Dömény József, Zsinati Emlékkönyv. Szé-
kesfehérvár, 1882. 184. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Budapesti Hirlap 1899. 199. s z . ( P á z m á n d y 
Géza), 227. sz. 

László József, unitárius gymnásiumi 
tanár, L. József és László Mária fia, 
szül. 1842. szept, 18. Gyeperben (Udvar-
helym.); a székely-keresztúri gymnasium 
V. osztályát végezve, 1862 őszén a ko-
lozsvári főgymnasiumba ment át és 1865-
ben tett érettségi vizsgát, 1865—68-ban 
végezte a theologiai tanfolyamot. 1869. 
márcz. 19. papi szigorlatot tett. 1869— 
1870-ben a kolozsvári főgymnasiumnál 
köztanítói hivatalt viselt és 1870. okt. 
hóig segédpapi teendőket is teljesített. 
Ezután 1871. aug. l-ig Bécsben tanult 
és az egyházi főtanács a székely-keresztúri 
gymnasium rendes tanárává választotta 
meg. 1874. okt. 7-től 1877. szept, l-ig 
igazgató volt ezen intézetnél. A tanári 
vizsgálattól felmentetvén, a latin és görög 
nyelv s természetrajz rendes tanárának 
elismertetett. 1872. nov. 2-tól a székely-
keresztúrköri önsegélyző népbank könyv-
vezetője. — Gymnásiumi igazgatósága 
alatt közleményeket írt az egyes iskolai 
évekről a Keresztény Magvetőbe és a 
székely-keresztúri gymnásiumi Értesítőt 
szerkesztette. 

Sándor János, A s z é k e l y k e r e s z t u r i u n i t á r i u s 
gymnasium története. Székely-Keresztúr, 
1896. 135. 1. 

László József (osdolai), róm. kath. 
plébános, L. Dávid községi bíró, föld-

2G. in sajtó alá adatott 1900. ápril 3. 
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mívelő és ládányi Boros Julianna székely 
huszár (primipilus) szülők fia, szül. 1852. 
febr. 27. Osdolán (Háromszékm.); gym-
násiumi tanulmányait Kézdi-Vásárhely-
Kantában és Csik-Somlyón, a bölcseletet 
és theologiát Gyula-Fehérvárt végezte 
1876. decz. 23. pappá szenteltetett; káplán 
volt 1877. febr. 1-től 1879. márcz. 15-ig 
Kézdi-Szentléleken; ekkor lelkésznek kül-
detett Alsó - Csernátonba, mire 1883. 
okt. lemhényi (Háromszékm.) plébános 
lett, hol jelenleg is működik. A kézdi-
orbai esperesi kerület jegyzője és státus-
gyűlési képviselője, a kézdi-vásárhelyi 
oltáregylet titkára, Három székvármegye 
törvényhatósága és tanítói nyugdíjbizott-
ságának tagja, miniszteri iskolalátogató 
s az erdélyi szentferenczrendiek con-
frátere. — Czikkei a M. Állambam (1878. 
9. sz. A szárazpataki róm. kath. új iskola 
építésének története, 1878. jan. 28. Erdélyi 
állapotok, 1893. aug. 11. Az erdélyi pro-
testánsok házassági bíráskodása sat.), a 
Közművelődésben (1880. Az alcsernátoni 
plébánia felavatása ünnepélye sat,); írt 
még a Havi Közlönybe, Erdélyegyház-
megyei Értesítőbe, Katholikus Társada-
lomba, a K ézdi-Vásárhely és Vidékébe, 
Székely Közlönybe, Székelyföldbe és 
Székely Híradóba. Szent beszédeit az 
Isten Igéje (IV. 1877.), a Közművelődés 
(1879) és a többit (számszerint 30) a 
Jó Pásztor, melynek 1884—88-ig rendes 
munkatársa volt, hozták. Az oltáregylet 
gyűléseiről rendesen ő ír a lapokba, tit-
kári jelentéseket (1888—1900.); a Magyar 
Államban közölte s megírta a nevezett 
egylet történetét (1876—92.), melya kézdi-
vásárhelyi Emlékkönyvben (1893) jelent 
meg. — Székely kath. hitszónok cz. most 
rendezi sajtó alá egyházi beszédeit, — 
Álnevei s jegyei: Perkőalji, Erdőalji, Kő-
hegyi, Kétvidéki, Cseresnyéssi, Osdolai, 
Gratus és L. J. 

)/. Sión 1890. 554. 1. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

László Károly, mérnök, 1848—49. 
honvéd tüzér-hadnagy (saját vallomása 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók VII. 

szerint, mert az 1850-ben kelt Napló-
töredéke így van aláírva ; mégis minden 
életrajzában rangja tüzérszázadosnak van 
írva), szül. 1815. márcz. 30. Kecskeméten 
(Péstm.); itt folytatta tanulmányait a VIII. 
osztályig; azután a mérnöki pályára lépett 
és oklevelet szerzett. Mint gyakorló mérnök 
működött, midőn 1848-ban a szabadság-
harcz kezdetén a Hunyady-zászlóaljba 
mint közvitéz lépett, később a tüzérséghez 
állott és hadnagyi rangra emelkedett. Részt 
vett a hanyatló küzdelem egyik utolsó 
csatájában, az 1849. aug. 9. temesvár-
szentandrási ütközetben, mely a magyar 
sereg feloszlásával végződött. L. ütegének 
maradványával Lúgosra, majd Facsétra 
húzódott; innét Déva felé ment és 
Bemmel aug. 22. Törökországba menekült. 
Kossuthoz csatlakozott 25 társával és 
1850. ápr. 12. Kiutahiába érkezett; ezután 
folyton Kossuth környezetében élt mint 
meghitt barátja és titkára. 1851. szept, 
10. szálltak fel az Egyesült-Államok 
Mississippi ha jó jára ; nov. 10. érkeztek 
New-Yorkba; mindenüttkövette Kossuthot 
kőrútjában s csak midőn ez 1852. júl. 
14. hajóra szállott, búcsúzott el tőle. L. 
Amerikában maradt, hol mint mérnök a 
New-York állam csatorna-mérnöki hiva-
talának syracusei osztályában nyert al-
kalmazást egy dollár napidíjjal; később 
a Syracuse-Binghamton-vasutnál dolgo-
zott és 1853. február 17. Syracuseban 
amerikai polgárrá avattatott; két évig 
Mexikóban az állami birtokok felmérését 
végezte ; szerzett vagyonával mahagóni 
s berzsenyfa kereskedést folytatott. 1867-
ben Silcz Józefin creolnőt nejévé téve, 
visszatért hazájába. Előbb Dunapatajon, 
hol anyja lakott, telepedett le. 1871-ben 
szülővárosába költözött és a népbanknak 
volt könyvelője. 1872. ápr. 2. városi 
mérnökké választatott; 1882. nov. 21. 
lemondott hivataláról, miután a szolnok-
csongrádi jobbparti tiszaszabályozó tár-
sulat igazgató-mérnökévé nevezte ki, és 
Uj-Kécskére költözött, innét kereste fel 

27 
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1892. nyarán Kossuth Lajost Turinban. 
Meghalt 1894. máj. 4. Bátyán (Foktő 
mellett Pestm.) — Levelei Amerikából 
a Vasárnapi Ujságban (1858—62., 1866 , 
1868., Mexikóból és New-Yorkból) és a 
Politikai Újdonságokban (I860.); czikkei 
a Kecskemétben (1873. Egy csata az 
indiánokkal az amerikai Egyesült-Álla-
mokban, 1875. Egy herczeg szerelme, 
Pierce W. Etta után, 1876. Utazás Phila-
delphiába, Lerándulás Washingtonba, 
Utazás Californiába és vissza, Niagara 
zuhatag, A syracusei sótermelés, Saratoga, 
Springs és egyéb, 1876—1881. Töredé-
kek naplójából); az Arad és Vidékében 
(1887. 83. sz. Kossuth amerikai diadal-
útja.) — Munkái: 1. Naplótöredék az 
1849-iki menekülteket, internáltakat, kü-
lönösen Kossuthot és környezetét illetőleg, 
Törökországban és az amerikai Egyesült-
Államokban. Bpest, 1887. (Ism. Buda-
pesti Szemle LI.) — 2. Kecskemét városa. 
A Szilády Lajos 1869-ki felmérése után 
általa készített térképszelvényekről szer-
kesztette és rajzolta . . . Az 1895. évi álla-
potnak megfelelőleg alakította Bohicsek 
Gusztáv. Kecskemét. (Térkép.) — Eredeti 
naplótöredéke, ívrét egy ív, kelt: Kiuta-
hiaban 1850. szept. 19. (a m. n. múzeum-
ban) ; azonban kézirati hagyatékának 
legnagyobb része a család birtokában 
maradt, mely azt az 1848—49. ereklye-
inuzeumnak szánta ; ezen gyűjteményben 
számos levél van az emigratió kitűnő-
ségeitől : Bemtől, Guyontól, Andrássy 
Gyula és Teleki László grófoktól, végül 
Ihász Dánieltől (ez utóbbié főképen a 
felkelő hadsereg számadásait tartalmazza); 
végre több vaskos kötetre menő naplója, 
mely tájképekkel és népviseletekkel van 
illustrálva. 

Vasárnapi lljság 1868. 2. s z . a r c z k é p . — 
Tarka Világ 1869. 199. s z . a r c z k . — M. Könyvé-
szet 1887. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
1 8 9 4 : Nemzet 132. Sz. , Fővárosi l.apoli 158. SZ. 
(Irodalmi hagyatéka), Kecskemét 19. sz. 
László Károly, ifjabb, tengerész, előbbi-

nek íia: a «Kaiserin Elisabeth»-re osz-

tatván be, részesévé lett a Ferencz Fer-
dinánd főherczeg világkörüli ú t j ának ; 
1892. decz. 15. indultak ki Triesztből és 
1893. decz. 15. érkeztek vissza Polába. 
— Ezen utazásáról naplót írt, melyet 
levelekben küldött haza szülővárosába 
Kecskemétre atyjához, ki azt 1892—93-
ban a Kecskemétben közzé tette. 

Kecskemét 1894. 19. SZ. 

László László János, kegyes tanító-
rendi tanár, szül. 1799. szept. 27 Szent-
Mártonban (Vasm.). 1818. okt. 8. Privi-
gyén lépett a rendbe, hol 1819—20-ban 
novitius és 1821. Szent-Györgyön tanár 
volt ; 1821. okt. 9. fogadalmat tet t ; 1822 
—1823. Váczon a bölcseletet hallgatta, 
1821. Trencsénben tartózkodott, 1825—26. 
helyettes tanár volt ugyanott, 1827—3Q, 
a gymnásíum alsó osztályaiban tanított 
Nagy-Károlyban, 1831—32. Debreczen-
ben, 1833. Kecskeméten, 1834—36. Szent-
Györgyön. 183P. aug. fogadalma alól 
felmentve, a rendből kilépett. — Mun-
kái : 1. A tiszteletnek és szeretetnek áldo-
zatja, mellyel Hám János szathmári 
püspök ő nagysága szép erkölcseinek 
hódoltak a nagy-károlyi kegyes iskolák 
1829. eszt. felderülése alkalmával. Nagy-
Károly. (Költemény.) — 2. A magyar 
ifjúnak szives érzésű köszöntései édes 
hozzátartozandóihoz. Születés, név és uj 
esztendő alkalmával, néhány próbatételek 
előtt és után mondódni szokott felszólí-
tásokkal az ifjúságnak útmutatásul közre-
bocsájtotta, U. ott, 1829. — 3. Öröm-dal, 
mellyel mélt. és ft, Laitsák Ferencz nagy-
váradi püspök ő nagyságának a nagy-
károlyi kegyes iskolák nevendék ifjúsága 
hodoló tisztelettel áldozik az 1829. eszt. 
fel-jöttével. U. ott. — 4. Dal, melyei 
mélt. vécsei és hajnácskői szabad zászlós 
ifjabb Vécsey Miklós . . . cs. kir. kama-
rást midőn . . . Szathmár vármegyei fő-
ispánságnak helytartói székébe iktattat-
nék, a nagy-károlvi ajtatos iskolák üdvöz-
lették 1829. U. ott. — 5. Tek. nemes n. 
Rakovszky Dániel úrnak, Debreczen vá-



837 László 838 

rosa főbirájának . . . midőn ő kir. apos-
toli felségétől I. Ferencz koronás atyánktól 
nagy-, polgári-, lánczon függő érdemjel-
lel díszeszisítetnének (?) ajánlják a deb-
reczeni kegyes oskolák. Debreczen, 1831. 
(Költemény.) — 5. Ode ill. et rev. dni 
Francisci Laitsák, episcopi M. Váradien-
sis . . . honoribiis, dum per almam dioe-
cesim Magno-Varadiensem ecclesias Dei 
canonice visitaturus Debrecinum veniret, 
devotissime d. d. d. a collegio scholarum 
piarum 1831. U. ott. 

Petrik Bibliogr. és a kegyes tanítórend 
jegyzökönyvéből. (Rulla.) 
László László, ev. ref. iskolamester 

Rétyen (Háromszékm.) — Czikke a Mult 
és Jelenben (1845. 57., 58. sz. Egy szó 
iskolamester barátomhoz.) 

László Lázár, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1799-ben Sándorházán 
(Zalam.); 22 éves korában a Szent-László 
conventben lépett a rendbe ; a bölcsele-
tet Esztergomban hallgatta s a négy éves 
theologiai tanfolyamot végezve, 1823-ban 
Nagy-Szombatban miséspappá szentelte-
tett fe l ; több évig mint magyar hitszó-
nok működött ugyanott, egyszersmind a 
tanári pályára készült. 1828-tól Nyitrán 
a rendházban a bölcseletet adta elő, 18^4-
től pedig Pozsonyban a theologiát; 1H42-
ben Szombathelyt házfőnök volt; innét 
Szent-Lászlóba tért vissza, hol a novi-
ciusokat tanította 1872. febr. 22. történt 
haláláig. — Munkája : Theologia morális, 
quam proprio marte conscripsit . . . Po-
sonii, 1838. 

Farkas, Seraphinus, Seriptores ord. mill. 
S. P. Francisci prov. Hungarian reformatae 
nunc S. Mariae. Posonii, 1879. 148. 1. 
László Mátyás (altorjai); levele krimiai 

fogságából sógorához, Szigeti Istvánhoz 
Máramaros-Szigetre, kinél egyetlen fia, 
László Gergely nevelkedett, 1715. ápr. 2. 
(Hon és Külföld 1842. 11. sz.). 

László Mihály, bölcseleti doktor, or-
szággyűlési képviselő, a Petőfi-társaság 
tagja, szül. 1849. aug. 26. Istensegítsben 
(Bukovina); a gymnasiumot Esztergom-

ban, az egyetemi tanulmányokat (böl-
cseletet és jogot) a pesti és bécsi egye-
temen hallgatta ; a jogi vizsgálat letétele 
mellett bölcselet-doktori oklevelet is nyert. 
1876-ban tanár lett a budapesti V. kerü-
leti kir. főgvmnasiumnál és a Petőfi-tár-
saság is ez évben megválasztotta tagjai 
sorába. 1878-ban nyilvános tan- és nevelő-
intézetet nyitott, melynek jelenleg is tulaj-
donosa. Az első volt, a ki sajtó út ján 
felhívta az ország figyelmét a csángó-
ügyre. A kormány 1875-ben kiküldötte 
a bukovinai székelyek állapotának tanul-
mányozására. 1887-ben Oláhfalu városa 
(Udvarhelym.) országgyűlési képviselő-
nek választotta meg szabadelvű program-
mal. 1892-ben Székely-Udvarhely mandá-
tumát nyerte ; 1896-ban is ezen kerület 
választotta meg nemzeti párti program-
mal ; az összeférhetlenségi és a valuta-
bizottság tagja. Hosszabb külföldi tanul-
mányutat is tett. — Elbeszélései, versei 
s czikkei a következő lapokban és folyó-
iratokban : Magyarország és a Nagyvilág 
(1869. Az oláh leány, elb. és czikk a 
a bukovinai magyarokról, 1870—1871., 
1875. elb., 1883. csángó népdalok), Családi 
Kör (1869., 1874., 1879. elb.), Fővárosi 
Lapok (1870. elb., 1871. elb. és tárczák 
Bécsből és Münchenből, 1872. Lessing 
és neje, 1872—73. elb. 1876. és 1885. elb.), 
Képes Világ (1871., 1873. elb.), Hírmondó 
(1870—74 elb. tárczák), Budapesti Hölgy-
divatlap (1870—71. elb.), Figyelő (1871. 
Az osztrák műegylet január havi kiállí-
tása, 1874. A legújabb angol regényiro-
dalom), Vasárnapi Újság (1871. Egy törpe 
falu, rajz a bukovinai népéletből, 1872., 
1875. A bukovinai magyarok sat.), a Hon 
(1873. művelődéstörténeti tárczák, 1874. 
258. és köv. sz. Keleti testvéreinkről: I. 
A bukovinai magyarok, II. A moldvai 
magyarok, 1875. 186. sz. A bukovinai 
magyarok közt. Józseffalva, 1876.), Kelet 
Népe, P. Napló (1875. 296. sz. A lipo-
vánok között), Otthon (1874. Thales 
csillaga), Reform, Nemzet, Földrajzi Köz-

27* 
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lernények(V. 1877. A bukovinai és moldvai 
csángók), Ország-Világ (1880. Mit olvas-
sunk ?), Petőfi-Társaság Lapja, Koszorú 
(1879. elb.), Üstökös, M. Salon (1885. 
elb.), Szabadelvű Naptár (1884. elb.), P. 
Ilirlap (1887. 36. sz. Trefort mint író); 
az Athenaeum és Légrády-féle Naptárak-
ban több beszély; a M. Államnak is 
belmunkatársa volt. — Munkái: 1. Keleti 
testvéreink. Bpest, 1882. (E könyv hatása 
alatt született meg a csángó-magyar egye-
sület és haza telepítettek 5000 bukovinai 
székelyt.) — 2. A pokol torkában. El-
beszélés. U. ott, 1885. (Jó Könyvek 37.) 
— Álneve és jegyei: Sincerus, o + y , 
e—pr., L. M. 

Figyelő 1874. — Moenich é s VutkovicA, M a g y . 
írók Névtára. Pozsony, 1876. 494. 1. — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 1891. 
51. sz. arezk. és névaláirása. — Vasárnapi 
Uiság 1895. 24. sz. arczk. — Pallas Nagy 
Lexikona XI. 272. lap. (Négyesy László.) — 
Sturm, Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 
1897. 286. 1. és önéletrajzi adatok. 

László Miklós, színész Tihanyi névvel; 
1863-ban debreczeni diák volt és 1866-
ban lett vidéki színész. — Színműve: 
Polgári és regényes, vígj. 4. felv. Bauern-
feld után ford, a m. t. akadémia költségén 
(előadták először 1840. máj. 22. Pesten 
és szept. 17. Kolozsvárt.) 

Lenhardt Ede, A Hl. szinészet Evkönyve 
1873-ra. Pest, 1873. 58. 1. és egykorú szín-
lapok. 

László Pál (kis-kászoni), prépost-kano-
•nok, csik-kászoni származású ; előbb 
szilágy-somlyói plébános volt ; 1712— 
1721-ig nagy-váradi kanonok. Meghalt 
1729. febr. I I . — Munkája: Nagy emlé-
kezetű Petrarcha Fereneznek a jó és 
gonosz szerencsének orvoslásáról írott 
két könvveeskéje, jó és bal szerencsék 
között forgóknak vigasztalására deákból 
magyarrá fordíttatott . . . által. Kassa, 
1720. (Későbbi másolata a m. n. múzeum-
ban 8-rét 355 lap.) 

Horányi M e m o r i a I I . — Petrik Bibl iogr . I I I . 
81. 1. 
László Sándor, kir. mérnök, született 

1856. ápr. 21-én Kajászó-Szent-Péteren 
(Fehérm.), hol atyja L. József gazdálko-
dott ; a budapesti műegyetemet lb79-ben 
végezte. 1882-ben szerzett mérnöki okle-
velet 1880-ban lépett állami szolgálatba 
s 1892 óta a Krassó-Szörény vármegyei, 
m. kir. államépítészeti hivatal főnöke. 
— Czikkei a Magy. Mérnök- és Epitész-
egylet Közlönyében (1889. A szénásfalvi 
közúti Garam-hid, 1892. A puchói köz-
úti Vág-hid.) 

László Zsigmond, jogi doktor, nyug. 
igazságügyminiszteri tanácsos, szül. 1845. 
ápr. 30. Pesten, hol atyja L.György az egye-
tem quaestora volt; jogi tanulmányainak 
a pesti egyetemen végeztével, 1866-ban a 
kir. ítélőtáblához ment joggyakornoknak ; 
1867-ben a magyar minisztérium meg-
alakulásakor az igazságügyi minisztérium-
hoz fogalmazónak neveztetett ki s ott 
felvitte a miniszteri osztálytanácsosságig, 
mint a börtönügyi szakosztály főnöke. 
1895-ben nyugalomba ment és Budapesten 
lakik. — A 60-as években Pálffy Esti 
Lapjába és a Pester Lloydba írt néhány 
napikérdésekkel foglalkozó czikket és a 
Vasára. Újságba egy angol elbeszélést for-
dított ; később csakis szakjába vágó kér-
désekkel foglalkozott, így a Jogtudományi 
Közlönyben (1870. Közlemények az angol 
polg. törvénykezési eljárás köréből), a 
Büntető jogTárában (1882), a Jogban (1886) 
és a Pesti Napló (1893) tette közzé némely 
értekezését. — Munkái: 1. Le sisteme 
penitentiaire progressif en Ilongrie. (Extráit 
du Bulletin de la commission peniten-
tiaire internationale.) St.-Petersbourg et 
Neuchatel, 1887. — 2. Les institutions 
pénitentiaires du royaume de Hongrie 
et leur développement dans le siécle 
XIX. Rapport de . . . (Extráit du Tome 
II. l - re partie des Actes du congres 
penitentiaire international de Rome, 1887.) 
— 3. Rapport sur le developpement 
historique du droit pénal et sur le régime 
penitentiaire en Hongrie de 1885—89. 
Actes du Congres penitentiaire interna-



841 Lászlóffy —Laszly 842 

tional de St. Petersbourg, 1890. (Börtön-
ügyi közlemények.) 

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

Lászlóffy Ádám. — Munkája: Com-
pendium civilis felicitatis ex connubio, 
quod sub optimo Dei praesidio . . . Valen-
tinus Vörös per inclytum regnum Hungá-
riáé utriusque fori advocatus cum nobili, 
ac honesta virgine Maria Susanna Ber-
gleriana 1733. die 24. Februarii feliciter 
inivit lectissimis sponso et sponsae adeo 
optimo maximo adprecati sunt Joan. 
Paulowitz & . . . Ad omnia oflicia obli-
gatissimum servi. Posonii. (Költemény.) 

A budapesti egyetemi könyvtár példányá-
ról. 

Lászlóffy Antal, kir. tanácsos és pol-
gármester, szül. 1825. jún. 25. Szamos-
újvárt (Szolnok-Dobokamegye); itten és 
Kolozsvárt végezte tanulmányait; előbb 
a szamosujvári fegyintézetnél volt irnok, 
honnét később a városi tanácshoz ment 
át és rövid idő alatt főjegyző lett. A 
60-as években Szamosujvár polgármestere 
volt és kir. tanácsosi czímet nyert. A 
város a tanult és művelt férfiút az 1872 
—1874. országgyűlésre képviselőjének 
választotta ; a város főbirája is volt. Meg-
halt 1872. febr. 21. Szamosujvárt. — 
Czikke a Havi Szemlében (III. 1869. Fre-
derik William Faber). 

Armenia 1892. 12. 1. arczk. 

Lászlóffy János, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1827. szept. 27. Hadad-Győrteleken 
(Szilágym.); Szatmárt végezte a gymna-
siumot, bölcseletet és theologiát; 1850-
ben káplán volt Sándorfalun, majd Zaj-
tán, 1852. praefectus és gymnasiumi tanár 
lett; 1859-től szakaszi (Szatmárm.) plébá-
nos, hol 1860-ban meghalt. — Értekezése 
a szatmári gymnasium Értesítőjében (1857. 
A hellen nyelv s az iskolában olvastatni 
rendelt görög remekírók az ész- és szív-
képzésnek hatalmas tényezői). 

.H. Sión 1893. 452. 1. — Sarmaságh Géza, A 
szatmári kir. kath . főgymnasium története. 
Szatmár, 1896. 218. 1. 

Lászlófy M. L. Latkóczy Mihály. 
Lászlóffy Pál, birtokos nemes Orosz-

várt (Mosonm.) — Követségjárása I. 
Rákóczy György erdélyi fejedelemhez 
1642. (Athenaeum 1840. II. 20., 21. sz. 
közli Jászay Pál. Bécsből kiküldve L. 
aug. 10-től szept. 12-ig naplószerűleg 
írja le élményeit. E naplója, mely külö-
nösen a fejedelem udvartartását illetőleg 
becses adalék, egész terjedelmében kö-
zölve van : Archiv für Kunde österr. 
Geschichts-Quellen VIII. 1852. 53. 1.). 

,)1. Könyv-Szemle 1891. 228. 1. (Illésy János.) 

Laszlovich Ágost Károly, orvosdoktor, 
zágrábi származású. — Munkája: Disser-
tatio medica variolarum et vaccinae hi-
stóriám illustrans. Pestini, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Laszlovszky József, polgármester, szül. 
1737. okt. 7. Oszlányban (Barsm.); jogi 
tanulmányait végezve, 1767-ben Budán 
városi ügyész, 1780. jegyző, 1782. városi 
tanácsos, 1793. városi tanácsos és 1795-
ben polgármester lett; a reá következő 
tisztújításkor visszalépett tanácsosi hiva-
talába. Többször volt városi követ az 
országgyűlésen. Pestmegye táblabirájának 
választotta. 1791. jan. 3. a király ma-
gyar nemességre emelte őt és családját. 
Meghalt 1818. nov. 20. Budán. — Mun-
kája : Oratio, qua reg. haered. principem 
Josephum, regium per Hungáriám locum-
tenentem . . . anno 1795. die vero 19. 
Septembris occasione festivi ejus in me-
tropolim civitatem Budensem ingressus, 
nomine magi stratus et electae civium 
communitatis profundissima cum sub-
jectione salutavit. Budae. 

Vereinigte Ofner Pester 'Zeitung 1818. 95. Sz. 
— Hazai s Külf. Tudósítások 1833. I I . 28. SZ. 
— Ponorí Tewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s -
napjai. Pozray, 1846. 21. 1. — V. Könyv-Szemle 
1880. 343. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Illésy Pettkó, 
A királyi könyvek. Bpest. 1895. 126. 1. 

Laszly István Gábor, ügyvéd és lap-
szerkesztő, L. Pál és Fatovich Amália 
lia, szül. 1835. jan. 13. Losonczon (Nóg-
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rádm.); középiskoláit Pesten végezte, 
ugyanott hallgatta a jogot is ; mint gya-
korló-ügyvéd szülővárosában telepedett 
le ; ügyvédi praxisán kívül részt vett a 
város minden kulturális mozgalmában ; 
városi tanácsos volt, majd tiszteletbeli 
városi főügyész és a felső nógrádmegyei 
közművelődési egyesületnek egyik al-
elnöke. Meghalt 1899. márcz. 8. Loson-
ezon. — Szerkesztette a Losoncz és Vi-
déke czímű hetilapot 1881. jan. 16-tól 
haláláig; ebbe számos vezérczikket írt, 
leginkább szülővárosának kulturügyeire 
való tekintettel. 

Vasárnapi Újság 1899. 12. SZ. ( N e k r . ) — 
Gyászjelentés és Latkóczy Mihály szives 
közlése. 
Lasztóczi D. István, a leydeni egye-

tem hallgatója volt, midőn 1625-ben Csa-
naki Máté, Controversiae . . . cz. munká-
jába latin üdvözlő verset írt. 

Szabó K.-Hellebrandt, Rég i M. K ö n y v t á r 
III . 1. rész 411. 1. 
Lasztókay László (danéczi), főgymna-

siumi tanár, szül. 1840. okt, 11. Nagy-
Mihályon (Zemplénm.); a gymnasiumot 
Ungvárt végezte 1858-ban és a papi pá-
lyára lépett; a theologiát Szatmárt és 
Egerben hallgatta; de az egyházi pálya 
iránt nem érzett hivatást, azért oda hagyta 
s a pesti egyetem jogi karára iratkozott 
be ; egy év múlva, atyja kívánságára, 
az eperjesi jogakadémián folytatta tanul-
mányait ; azonban már 18B2. jan. 12. 
az eperjesi kir. kath. főgymnasium tanára 
lett; azóta ott működött, előadta a törté-
nelmet és földrajzot; 1883—84-ben igaz-
gatói helyettes is volt ; 1887. jan. 12. 
mint, jubilánst üdvözölték kartársai és 
azon év febr. 13. meghalt. — Czikkei az 
eperjesi kir. kath. főgymnasium Értesítő-
jében (1879. Adatok Eperjes sz. kir. 
város haditörténetéből a legrégibb idők-
től az 1711. év végéig; 1880. Adalékok 
Eperjes sz. kir. város egykori kézmű-
ipara és kereskedelme történetéhez; Eper-
jes sz. kir. város levéltárában találtató 
nevezetesebb okiratok ismertetése); a 

Történelmi Tárban (1880. Alvinczi Péter 
halála, 1885. Eperjes város levéltárából. 
Erdélyi fejedelemasszonyok levelei); a 
Századokban (1881. Kirándulási füzet. 
Jelentés Eperjes sz. kir. város levél-
táráról.) — Kéziratai a m. n. múzeum-
ban : Eperjes iparára vonatkozó jegyzetek 
és adatok, 8-r. 26 levél; Művelődéstör-
téneti adatok Eperjes város múltjáról 
8-rét 26 levél; Vegyes jegyzetek Eperjes 
történetére 4-rét 5 levél; Eperjes város 
határában előforduló növény- és állat-
világ rövid ismertetésére vonatkozó jegy-
zetek, 8-rét 26 levél; Pótjegyzetek Eperjes 
város történetéhez; Eperjes város tör-
ténetére vonatkozók, 8-rét 26 levél: 
Eperjes város levéltárában gyűjtött ada-
tok, 8-rét 26 levél; Adatok Eperjes tör-
téneti múltjából a legrégibb időktől Hu-
nyadi Mátyás koráig 1878., ívrét; Adatok 
Eperjes hadi történetéből, ívrét 36 levél. 

Az eperjesi kir. kath. fógymnasium Értesítő j:' 
1887. (Lévay István.) — V. Könyv-Szemle 1887. 
206, 330. 1. és gyászjelentés. 

Latabár Endre, színész-igazgató, L. 
ános városi tanácsos és Turóczi Krisztina 

vagyonos nemes szülők fia, szül. 1811. 
Halason (Kis-Kunság); atyja őt az ügy-
védi pályára szánta, azért a középiskolát 
és a jog két évét a debreczeni ev. ref. 
collegiurnban végezte ; a harmadik jogi 
év közepén 1831-ben összezördült aty-
jával és 1832-ben az éppen Debreczenben 
működő Kilényi színtársulatához állott 
be ; onnét később a kassai társulathoz 
szegődött másodtenoristának, hol 1833— 
38-ig működött. Kilényihez Kolozsvárra 
visszakerülvén, mint tenorista a kolozs-
váriak kedvencze volt ; de csak rövid 
ideig, mert 1842-ben az ottani tagokból 
társulatot alakított s mint igazgató foly-
tatta pályáját. Az ország vidéki városai-
ban lépett fel társulatával; nyolez évig 
proporcziós társulat vezére volt, 1850-től 
fixumot adott egész haláláig. Nejével 
Török Mária színésznővel 1841. jan. 11. 
kelt egybe. A franczia szinirodalmat ki-
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válóan szerette, Moliérenek nagy tisz-
telője volt. Járt Párisban is. Az ő igaz-
gatása mintegy reformáló volt a magyar 
színészetre. Kassán 1861 — 62. és 1865— 
1873. máj. l-ig volt igazgató. Ekkor 
szélütés ér te; ezen bajából kigyógyulva, 
azon év júl. 10. a Miskolczon uralkodó 
járvány-betegség áldozata lett. — Fordított 
színművei Kassán előadatásuk szerint: 
Treumann. A nőnövelde, operette 1 felv., 
zenéje Souppétól (először 1862. jan. 2.); 
Cremieux és Halevy, Fortunio dala, ope-
rette 1 felv., zenéje Offenbachtól (először 
febr. 2.) ; Berla A , így áll a világ, színmű 
3 szak. (márcz. 4.); Cremieux Hektor, 
Orpheus a pokolban, operette, zenéje 
Offenbachtól (először márcz. 16.); Seribe 
és Mellesville, Az átváltozott macska, 
operette 1 felv., zenéje Offenbachtól 
(először nov. 2.); Angeli franczia eredeti 
után átdolgozva, Hét leány egyenruhában, 
énekes bohózat katonai gyakorlatokkal 
2 felv. (nov. 15.); Savoyardok, víg ope-
rette 1 felv., zenéje Offenbachtól (először 
.decz. 17.); Berla, Nevelés képezi az 
embert, jellemrajz dalokkal (1863. márcz. 
13.); Treumann, Tíz leány és egy férj 
sem, operette 1 felv., zenéje Souppé Fe-
rencztől (márcz. 18.); Harisch J. L., 
Matrózok a födélzeten, víg operette 1 
felv., zenéje Zaitztól (1865. okt. 15.); A 
.pajkos diákok vagy Potifár asszony mell-
képe, víg operette 1 l'elv., zenéje Souppétól 
(először nov. 1.); Poly Henrion, Szép 
Galathea, víg operette 1. felv. (először 
decz. 19.); Cremieux és Ilalevy, A sóhajok 
hídja, víg operette 4 felv., zenéje Offen-
bachtól (először decz. 2^.); MeilhacHenrik 
és Halevy Lajos, Szép Helena, víg dalmű 
3 szak., zenéje Offenbachtól (először 1866. 
márcz. 7.); Paime és Trefeu, Genoveva, 
víg dalmű 2 szak., zenéje Offenbachtól 
(etőször ápr. 2.); Halevy és Meilhac, A 
gerolsteini herczegnő, víg dalmű 3 f., 
zenéje Offenbachtól (1868. okt. 18.); Kosta 
K., A boisy boszorkány, víg operette 3 
felv., zenéje Zaitztól (okt. 25.); Meilhac 

és Halevy, A párisi élet, víg operette 5 
szak., zenéje Offenbachtól (nov. 1.); Wilke 
K., Utazás Chinába, látv. vígj. 3 f., 
zenéje Barbieritől (először decz. 26-); 
Nessel E., Szép Helena a táborban, vagy 
kaland az előőrsön, víg operette 1 felv.. 
zenéje Giovanni Barbieritől (decz. 30.); 
Hahn R., Kedélyes hadapródok vagy ka-
tona és nőnövelde, zenéje Konradintól 
(1869. febr. 2.); Carré és Lukas, Coscoletto 
a nápolyi lazzaroni, víg operette 2 felv., 
zenéje Offenbachtól (febr. 14.); Costa 
Károly, Könnyű lovasság, víg dalmű 
tánczczal 2 szak., zenéje Suppétől (márcz. 
21.); Daru Alfréd és Chivot Henrik, Thea-
virág, operette 3 felv., zenéje Lecocq Ká-
rolytól (először ápr. 13.); Seribe és Melles-
ville, A havasi kunyhó, víg dalmű 1 felv. 
(először 1871. decz. 29.); Meilhac és 
Halevy, Perichole az utczai énekesné, 
operette 3 felv., zenéje Offenbachtól 
(1872. okt. 30.); Moineau J., A három 
csőrű kacsa, operette3felv. ford. Beődyvel 
(először decz. 26.); Chivot és Durut, A 
szép Dunois lovag, operette 2 felv.; 
zenéje Lecocqtól (1873. okt, 2.); Nuiter 
és Trefeu, operette 3 felv.. ford. Somosyval, 
zenéje Offenbachtól (először 1874. jan. 
29.); Angeli franczia után átdolgozva, Hús-
hagyó kedd és a szoknyás regiment, leg-
újabb farsangi tréfa 3 szak., zenéje Müller 
A-tól (először február 17.) ; Halevy és 
Moineaux, A rablók, ford, és zenéje La-
tabártól(ápr.l4,); lefordította még Nestroy, 
A kalandor cz. vígjátékát ,4 felv. (előad-
ták Pécsett 1837. ápr. 27,); zenét szer-
zett a Benedek József, A szegedi kupecz 
cz. magyarított 3 felv. népszínművéhez 
(Kassán 1861. okt. 13.) és Feleki Miklós, 
Angyal Bandi cz. 4 felv. népszínművéhez 
(Kassán 1862. jan. 2.). — Munkája : 
Meilhac és Halévy, Kékszakállú herczeg. 
Bohózatos víg operette 4 felv. Ford. Deb-
reczen, 1869. (Kassán 1868. nov. 7., Bu-
dapesten 1877. jún 22.) 

Honművész 1837. 39. sz. — Hölgyfutár 1856. 

96. SZ. — 1873 : Fővárosi Lapok 154. 159. SZ., 
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Budapesti Közlöny 159. Sz . , — henhardt Ede, 
A magyar színészet Évkönyve 1873-ra. 37. 
1. arczk. — Déryné Naplója. Bpest, 1880. II. 
264., 271., 282—285., 397., 398. 1. — Báthory 
Romancsik Mihály, Magyar s z íné szek és szí-
nésznők életrajzai. Kassa, 1883. 60., 88., 126. 
]. — Petrik Könyvészete. — Gyászlelentés 
és egykorú szinlapok. 

Latinovits Benő (borsodi), megyei fő-
jegyző, L. Miklós főszolgabiró és ország-
gyűlési követ fia (a család a XVIII. 
század elején jött Bácsmegyébe és Baján 
telepedett le, 1719. szept. 28. magyar ne-
mességetnyert.) ; 1809-ben már megyei má-
sod aljegyző, 1811. első aljegyző, 1825. aug. 
25. Bácsmegye főjegyzője lett és e hiva-
talát 1838-ig megtartotta. Meghalt 1872. 
decz. 24. Baján 87 éves korában. — 
Munkája; A megyebéli karok és rendek 
nevében mondott beszéde. Pécs. (Beszédek, 
melyek almási Rudics József Bács és 
Bodrogh egyesült vármegyék főispányi 
helytartójának 1837. Sz. Mihály hava 
11. e méltóságába Zombor városában 
történt bevezetése ünnepén tartattak cz. 
gyűjteményes munkában.) 

Petrik B i b l i o g r . I . 268. 1. — Dudás Gyula, 
A borsodi és katymári Latinovits-család 
története. Zombor, 1899. 19.. 27. 1. és gyász-
jelentés. 

Latinovits Gábor (borsodi), prépost-
kanonok és cz. püspök, országgyűlési 
képviselő, L. Miksa szolgabiró fia, szül. 
1825. márcz. 14. Baján; a gymnasiumot 
Kalocsán és Baján végezte, a bölcseletet 
Egerben, a theologiát Kalocsán hallgatta, 
1848-ban áldozópappá szenteltetett, más-
félévig Dentován (Bácsm.) volt segéd-
lelkész, 1850. Borsod, 1856—64. Vaskút 
(Bácsm.) lelkésze. 1864-ben bajai plébános 
lett. 1866-ban a szent Istvánról cz. tisza-
keői préposttá neveztetett ki. 1878-ban 
kalocsai székesegyházi kanonok lett; 
ugyanez évben Baja város megválasztotta 
országgyűlési képviselőjévé; azontúl is 
három országgyűlésen képviselte e várost 
szabadelvű programmal lS^S-ig. Meg-
halt 1897. máj. 8. Budapesten, hova be-
tegen jött Kalocsáról és Abbaziába akart 

menni üdülésre. — Országgyűlési be-
szédei a naplókban (1878—81. XIV. Bu-
dapest—zimonyi vasút stb.) 

Szabadeleüpárti Naptár lf-84-re a r c z k . — 
Halász Sándor, O r szággyű lé s i A l m a n a c h , 
B p e s t , 1887. 101. 1. — Vasárnapi Újság 1897. 
20. sz. (Nekr . ) — Dudás Gyula, L a t i n o v i t s -
család története, Zombor, 1899. 22., 29. 1. 
Latinovits Géza (borsodi és katymári), 

országgyűlési képviselő, L. Illés táblabíró,ki 
katymári kastélyában 14 ezer kötetből álló 
könyvtárt létesített, és borsodi L Lati-
novits Judith fia, szül. 1863-ban Pesten; 
középiskoláit a bajai kir. kath. gymna-
siumban végezte ; érettségit a budapesti 
V. kerületi gymnasiumban tett. A jogi 
tanulmányokat Bécsben, később Buda-
pesten hallgatta. 1880-ban mint egyéves 
önkéntes Budapesten szolgált a cs. és 
kir. 4. sz. huszár-ezrednél; a tiszti vizsga 
letétele után tartalékos tisztté neveztetett 
ki. Bácsmegye tiszteletbeli főjegyzője ; a 
Bács-Bodrogh vármegyei történelmi tár-
sulatnak, melyet újjászervezett, alelnöke; 
a vármegye területén folytatott régészeti 
kutatásokat személyesen vezeti szép ered-
ménynyel. A vörös-kereszt egyletnél tett 
kiváló szolgálataiért Lajos Viktor főher-
czeg főmegbizott helyettessé nevezte ki 
és hadjárat esetén szolgálattételre adla-
tusnak maga mellé rendelte. 1890-ben 
megkezdte külföldi nagy utazásait; be-
utazta Német-, Olasz-, Franczia-, Angol-
és Oroszországot, Svédországot és Norvé-
giát, a Balkán államokat, továbbá Algiert, 
Tunist, Syriát, Palesztinát, Ceylon szigetét 
és egész Britt-Indiát. A magyar földrajzi 
társulatban felolvasást tartott indiai útjá-
ról. Hazatérve 1897-ben Bács város meg-
választotta országgy. képviselővé. 1899-ben 
a Latinovics-család levéltárát örök meg-
őrzés végett a m. n. múzeumban helyezte 
el. — Czikkei a következő lapokban: Poli-
tikai Újdonságok (1879. 31. sz. Romok 
közt, a szegedi árvíz); Egyetértés (1892. 
142. sz. Vadászat Boszniában, 165. Uta-
zás Montenegróban, 1893. 131. Az adriai 
tengeren végig, 142. Palermo, a kertek 
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városa, 169. Vadászat Mosztár környékén, 
13. Sicilia szigetén); Pesti Hirlap (1892. 
169. Egy séta Rosniában, 385., 339., 340. 
Vázlatok a vaskapui munkálatokról, 1894. 
175. sz. Malta szigete, 1896. 18. Buda-
pesttől Bombayig, 27. Veres-tengerről, 38. 
Adentől Bombayig, 49.. 51., 57. Bombay, 
60. Bombaytól Colombóig, 68. Ceylon 
szigetén, 87., 91. Colombótói Madrasig, 
95., 111., 170., 177. Indiai utak, 1897. 
197. sz. Utilevelek Norvégiából, 1898. 85. 
A socialismus Bácsmegyében); Fővárosi 
Lapok (1892. Úti élmények Dalmáciáról, 
1893. Visszaemlékezések Abbaziára, A 
visegrádi romok, Kéi hét a Dalmát szige-
teken, 1894. Neukom az ó-léci kastély-
ban, 1895. Keleti utak : Marseilletől Cai-
róig); Vasárnapi Újság (1893. Szalonká-
zás Veglián, 1895. Magyarok a chedive 
előtt, Egyptomi utazásomból, 1896. Kelet-
indiai utazásomból); Nemzet (1893. 211. 
sz. Vizi vadászatok Dalmáciában, 1895. 
103. Egy távozó főispán: Sándor Béla); 
Újvidék (1895. A katymári kastély) ; M. 
Salon (1895. Cairo); Bácskai Ellenőr (1897. 
Vázlatok Indiáról); Bácska (1897. Vizi 
kirándulás a Ferencz-csätornán); Buda-
pesti Hirlap (1897. 242. A pétervári ölel-
kezés : Faure Pétervárott); Aradi Köz-
löny (1899. 306. Utazás Norvégiában.) 
— Munkái: 1. A maharadsák hónából, 
Bpest, 1896. (Felolvasás. Különnyomat 
a M. Földrajzi Társulat Közleményeiből.) 
— 2. Vázlatok Indiáról. Zombor, 1897. 
(Különny. a Bácskából.) — 3. A fehér 
czár birodalmából. U. ott, 1897. (Külön-
nyomat a Bácskából.) 

Vasárnapi Ujsáq 1896. 5 . sz. a r c z k . — Dudás 
Gyula, A Latinovits-család története. 26., 30. 
1. — .1/. Könyv-Szemle 1899. 188. 1. és öné l e t -
rajzi adatok. 

Latinovits Szaniszló (borsodi), városi 
tanácsos, L. Vincze kir. főügyész és 
országgyűlési képviselő fia, szül. 1870. 
decz. 17. Borsodon (Bácsm.); közép-
iskoláit Kalocsán végezte, hol a magyar 
nyelv és irodalom tanárának Bosty Kál-

mánnak buzdítására versírással kezdett 
foglalkozni. Az érettségi vizsga letétele 
után a kalocsai nagyobb papnevelő inté-
zetbe lépett; itt a 60-as években alakult 
egyházirodalmi iskolának, a sz. Ágoston-
egyletnek buzgó tagja volt és vallásos 
költeményeivel Haynald bibornok figyel-
mét is magára vonta s több ízben dí-
jakat nyert az egylettől. 1888-ban a papi 
pályától megvált és Budapesten a jogot 
hallgatta ; majd a közjegyzői pályára 
lépett és a szigorlatot letevén, Bácsmegye 
több községében mint segéd-, később 
helyettes jegyző működött. Jelenleg Zom-
bor város tanácsnoka; tevékeny tagja a 
márcz. 15. ünnepélyeket rendező bizott-
ságnak és ódáival lelkesíti a közönséget. 
— A bácskai helyi lapoknak szorgalmas 
munkatársa; költeményeket és czikkeket 
írt a Bajai Közlönybe, a Zombor és Vi-
dékébe s különösen sokat a Bácskába 
(1894—96.) — Munkája : Vadvirágok. 
Gödöllő, 1895. Nyom. Bpesten. (Költe-
mények Latinovits Stanczi névvel. Ism. 
M. Szemle, Vasárnapi Újság 8. sz., Ország-
Világ 10. sz.) 

M. Könyvészet 1895. — Dudás Gyula, A L a t i -
novits-család története 28. 1. és Latinovits 
Géza szives közlése. 

Latinovits Vincze (borsodi), ország-
gyűlési képviselő s kir. főügyész, L. Sza-
niszló és Gábry Flóra f ia; a jogot elvé-
gezvén, 1848 előtt Bács megyénél viselt 
hivatalt; a szabadságharcz alatt fegyver-
rel szolgálta a nemzeti ügyet; az absolut 
uralom idején hosszabb fogságot szen-
vedett, Négy ízben, 1861., 1865., 1869. és 
1867-ben országgyűlési képviselő volt. 
Bácsmegye 1861. február 7. közgyűlésén 
ő indítványozta a nevezetes feliratot a 
királyhoz, mely szerint a megye szorosan 
ragaszkodik az 1848. törvényekhez. Meg-
halt 1886. jan. 19. Baján 63. évében. — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban (1869 
—1872. I. Válaszfelirat, Törvénymagya-
rázási jog, 1868: VII. t -cz. bővítése, II. 
Bírói hatalom gyakorlása, III. Bírák és 
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bírósági hivatalnokok felelőssége. IV.—VI. 
Tőzsdebiróság, Költségvetés 1870-re, VIII. 
Tiszai koronauradalmi költségek meg-
váltása, IX.—X. Köztörvényhatóságok 
rendezése, XI. Költségvetés 1871-re, XV. 
Községek rendezése, XXI. Szegedi kir 
biztosság, XXIII. Újvidéki főispán ügye sat.) 

Egyetértés 1886. 22. SZ. — Dudás Gyula, A 
Latinovits-család története 21., 28. 1. és 
gyászjelentés. 

Latkóczy Imre (latkóczi), államtitkár, 
országgyűlési képviselő, szül. 1848. szept. 
4. Nyit.rán; tanulmányait itt kezdte és 
Pozsonyban folytatta. 1868-ban nyitra-
megyei aljegyzővé, néhány hóval azután 
pedig Nyitra városi tanácsnokká és tör-
vényszéki bíróvá választatott meg ; utóbbi 
állásáról 1870-ben lemondott és letette 
az ügyvédi s 1871-ben a váltójegyzői 
vizsgát. Ezentúl mint gyakorló ügyvéd 
működött, de idejének legnagyobb részét 
a közigazgatásnak és megyéje kulturális 
fellendítésének szentelte. Mint a megyei 
és városi közgyűlések egyik vezérszónoka 
nagy szerepet játszott és 1889—90. több 
fontos ügyben (regalekártalanítás sat.) 
sikeresen közreműködött a kormány és 
a vármegye közönsége között. 1884-ben 
a nyitrai választókerületben szabadelvű 
programmal országgyűlési képviselőnek 
választották ; öt évig állandó rendes elő-
adója volt a közigazgatási bizottságnak ; 
és ismételten mint előadó s elnök mű-
ködött az egyik bíráló bizottságban, részt 
vett több enquéteben. tagja volt a kúriá-
nak választó ügyekben való bíráskodását 
szabályozó javaslat előzetes tárgyalására 
kiküldött bizottságnak. 1891. és 1892-ben 
a kormány által ismételten codificationalis 
munkálatokkal bízatott meg; 1893—94-
ben az ország felvidéki határainak és 
határvizeinek szabályozására kiküldött 
országos bizottságnak elnöke volt; az 
osztrák és morvaországi bizottságokkal 
az összes függő kérdéseket sikeresen ol-
dotta meg. 1890 óta ismételten főispáni 
állásokra s 1894-ben a kereskedelemügyi 

államtitkári állás elfogadására felhivatott. 
A Bánffy-kormány megalakulása alkal-
mával 1895. febr. 24. a belügyminisz-
tériumban államtitkárrá neveztetett ki. 
1896-ban Balassa-Gyarmaton és Halason 
megválasztatván, az előbbi kerületet tar-
totta meg. •— A Nyitramegyei Közlöny-
nek munkatársa. Országvűlési beszédei 
a Naplókban (1884—87. I. Költségvetés 
1885-re, IX. XI. Közigazgatási tisztviselők 
elleni fegyelmi eljárás, előadó, XVI. Véd-
himlőoltás, előadó, Választási vissza-
élések, előadó, 1897. Válaszai Eötvös 
Károlynak a levéltári vitában sat.) 

I asárnapi Újság 1895. a r c z k . — ľallas Nagy 
Lexikona X I . 286. 1. — Sturm Albert, O r s z á g -
gyűlési Almanach. Bpest, 1897. 283. 1. — Hl. 
Könyv-Szemle 1897. 65. , 82. 1. 

Latkóczy Mihály, (latkóczi), középis-
kolai tanár, L. Móricz Zsigmond ügyvéd. 
1848—49. honvédtiszt és Gusztinyi Kor-
nélia fia., született 1857. márczius 24-én 
Nyitrán; középiskoláit a nyitrai piaris-
ták gymnasiumában végezte, hol az ön-
képzőkör főjegyzője, majd alelnöke volt. 
Budapesten az egyetemen összehasonlító 
nyelvészeti, classical s modern philologiai 
előadásokat hallgatott; egyúttal tagja lett 
a tanárképző intézetnek s a philologiai 
társulatban tartott előadásokat; 1878-ban 
Bährens Emil részére átnézte a m. nem-
zeti múzeum latin kéziratait. 1879-ben 
megszerezte a középiskolai tanári ké-
pesítést és azon évben Fehértemplomba 
került, hol egy beteg tanárt helyettesített; 
midőn ezen állásra más neveztetett ki, 
visszatért Budapestre, a hol 1880—83-ig 
kizárólag irodalommal foglalkozott és 
első sorban a Somogyi-Rautmann-féle 
Magyar Lexikonnak egyik főmunkatársa 
volt. Időközben nőül vette Stölczer Mar-
gitot, ki Margit néven szintén foglalko-
zott az irodalommal ; de csakhamar oly 
súlyos mellbajba esett, hogy L. az ő 
kedveért a fővárosnak búcsút mondott 
és Sopronban vállalt állást a Lähne-féle 
tanintézetben. Nejének 1884-ben történt 
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halála után még egy évig előbheni állá-
sában maradt, de azután átment a sop-
roni állami főreáliskolához, a hol egy 
évet töltött. Tanári foglalkozása mellett 
sokat írt, a közeli Bécsben pedig ismeret-
séget kötött Miklosich híres szláv nyelv-
tudóssal, kinek vezetése alatt a szláv 
nyelvekel. tanulmányozta. Azonkívül tit-
kára volt a soproni irodalmi és művé-
szeti körnek, mely Sopron magyarosítá-
sát tűzte ki czéljául. 1884-ben ő gondos-
kodott Bécsújhelyen Zrínyi és Frangepán 
hamvainak szerény, de tisztességes el-
takarításáról. 1886 őszén Eperjesrehelyez-
ték át a kir. kath. főgvmnasiumhoz. Itteni 
működése alatt megszerezte a német 
nyelvből való oklevelet és a magyarságot 
és népnevelést Sárosmegyében terjesztő 
egyesület jegyzője s az eperjesi Széchenyi-
kör titkárja volt. 1893-ban részt vett a 
philologusok bécsi vándorgyűlésén és ott 
előadást is tartott a Pervigilium Veneris 
szerzőjéről (kivonata megjelent a con-
gressus alkalmával kiadott Festblattban); 
ugyanazon évben a közoktatási kormány 
költségén részt vett a középiskolai taná-
rok görögországi tanulmányútjában. Tár-
saival együtt beutazta Görögországot és 
Törökországot, külön még Bulgáriát és 
Szerbiát. 1895-ben saját kérelmére a lo-
sonczi állami főgvmnasiumhoz helyez-
ték át, a hol mellékesen műtörténeti elő-
adásokat tart az ifjúság számára ; 1884 
— 1898-ig a Pallas nagy Lexikonának 
classica-philologiai szak szerkesztője volt. 
1899-ben a budapesti philologiai társu-
latban bemutatta az általa Eperjesen fel-
fedezett Szinyei-Merse-codexet és Nóg-
rádmegye őt bízta meg történetének 
megírásával. — Czikkei (számos kritikán 
és könyvismertetésen kívül) a következő 
lapokban, folyóiratokban és évkönyvek-
ben jelentek meg: Magyarország és a 
Nagyvilág (1876. Aristophanes Madarak 
cz. vígjátékából ford., 1879—80. Buda-
pest legrégibb színháza, látogatás az 
ó-budai amphitheatrumban, 1382—1883. 

Emlékezés Kertbeny Károlyra, Történetek 
Yerescsagin képeihez, 1883—84. Magyar 
emlékek Bécsújhelyen. Még egyszer Zrínyi 
és Frangepán, Kolbenheyer Mór költői 
hagyatéka). Egyetemes Philologiai Köz-
löny (1876. Tibullus a magas éjszakon. 
A legújabb Tibullus-irodalomról, 1881. 
Orpheus Lithikájának magyar fordítása, A 
hetvenedik születésnap, Voss idyllje, 1882. 
Ovidius, Sappho Phaonhoz, Hero Leander-
hez, Leander Herohoz, ford., 1883. Ovidius. 
Medea Jasonhoz, 1885. Ovidius. Dido 
vVeneasnak és számos könyvismertetés), 
Magyar Bazár (1878—79. Egy római nő 
költő), Ellenőr (1878-tól munkatársa). 
Budapesti Bazár (1879. ered. költemények. 
1885. Alkmanból, Az alkyoni tenger. 
1892. Három szerelem, adalék gr. Szé-
chenyi István jellemrajzához). Független 
Hirlap (munkatársa, 1880. 156. sz. Orosz 
sajtóviszonyok, 191. A czimbalom köl-
tészete, 1881. Daschkov grófnő, Házi-
barátok az ó-korban), Fővárosi Lapok 
(1880—81. Labbé Loyse), Pesti Hirlap 
(1881-től tárczák, 1882. 314. sz. Tegner 
Ezsajás, 1883. 306. Arany Jánosnál, 1884. 
244. Jó helyre tették-e Szent-Lőrinczen 
a Petőfi táblát?, 261. Emlékezés Tóth 
K.-ra, 306. Horváth Cyrill, Frankenburg A. 
és a soproniak, Toldy szerelmének fordí-
tójánál, Zrínyi és Frangepán hamvainál. 
Jókai és Holberg, 1885. 205. Vörösmarty 
ifjúságából, 231. A napisten oltáránál. 
Oroszlánok között, SétaLiliputban, Király-
idyllek, Jászai Mari mint publikum, Az 
új osztrák miniszterről, A Petőfi-társaság 
új születése ünnepén. 1886. A vészmadár. 
229. Emlékezés Kovács Pálra, 1893. Három 
óra Korfu szigetén, A hol két tenger 
kezet log egymással, Türr Istvánnál), Dél-
magyarországi Lapok (1880—83), Vasár-
napi Lapok (1880—1881.), Pesti Napló 
(1880. 106. sz. Dömötör János paraszt 
versíróról), Arad és Vidéke (1880—82. 
rajz és tárcza), Pápai Lapok (1880—84,), 
Sopron (1882. Ovidius tornya 1884—85. 
Szini csevegések, tárczaczikk-sorozat). Be-
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gény tár (1882 — 83. költ., műfordítások), 
Regényvilág (1882-83 . költ. műford.), 
Havi Szemle (1883. Perdikkas baja, költői 
beszély, latinból), Ország-Világ (1883. 
ered. költ., Egy magyar főúr Amerikáról. 
1884—85. Turgenyev, A puszták Lear 
királya, sat.), Nyitramegyei Közlöny (1884 
—1885. 23. sz. Gyulai Pál, 1888. Tompa 
Mihály életrajzából), Oedenburger Zeitung 
(1884-85.), Koszorú (1884. Lydéhez, költ. 
Horatiusból, A tárczaírás gyermekkorá-
ból : Jules Janin, Poe Edgar lakóháza 
Fordhamban, A tárczaírás középkorából: 
Nestor Roqueplan és Karr Alphons, Három 
művészről: Rahl, Klenze, Janssen, 1884. 
A hegedűkirály Joachim múltjából, 1885. 
Szegény Lamartine, Casa delľOngaro és 
a Petőfi rnythos), Haza és Külföld (1885 
—1886. Grillparzer naplójából, Grillparzer 
nyilatkozata Magyarországról), Komárom 
és Vidéke (1885.). Képes Családi Lapok 
(1886. Ovidius, A pásztoróra), Sáros-
megyei Közlöny (I856—87. Magyartárcza-
írókról: Acsády, Beksics, Hoitsysat. czikk-
sorozat, 1888. Gróf Széchenyi István és 
a. kereskedők, Hogy nősültek száz év előtt 
Sárosmegyében, Az afrikai utazó Holubról, 
Magyar csevegők. Jókai Mórnál, Szakáll 
Antal recitator, Kerénvi Frigyes szüleiről, 
A magyarosodás gyermekkorából, 1889. 
Trefort Ágoston tanulókorából, Reviczky 
Gyula, Csengey Gusztáv, Berzeviczy Ti-
vadar, Dr. Kovács Pál, Hunfalvy János 
és Paur Iván, 1890. Zemplényi Tivadarról, 
A nemzeti genius, czikksorozat, Az «Erdei 
lak» kritikája ügyében, 1891. Tompa, 
Kerényi és Irányi István baráti levelezése, 
czikksorozat, A Szinyei-Mersék története 
dióhéjban, 1892. Baross Gábor, Másfél-
százados magyar szatíra, A vasminiszter 
mint fiú, 1893. Kihamvadt oltárokról, 
czikksorozat Olympiáról, 1894. Csengeri 
Jánosnál), Paedagogiai Plutarch (II. 1888. 
Berzeviczy Tivadar), Kassai Jogi Közlöny 
(1891. A családi bíróság eszméje Sáros-
vármegyében), Zala (1891. Hemans Felicia 
költ., ford.), Kassai Szemle (1893. A föld-

alatti Konstantinápoly, 1894. A bolgár 
fejedelem-asszonyról), M. Paedagogia (Az 
1893. bécsi philologiai vándorgyűlés tör-
ténete), Pester Lloyd (1893. Bei Heinrich 
Schliemanns Wittwe, Gemälde Ausstellung 
in der Sobranje). Osmanische Post (Kon-
stantinápoly, 1893. Ein Türken viertel in 
Ungarn), M. Szemle (1894. Aegina, 1895. 
Az emberi szellem műhelye, A Gellért-
hegy mint emberi őstelep, Nézés és látás, 
Szinyei Merse Pál műterme Jernyén Sá-
rosmegyében. Akadémia akadémikusok 
nélkül, athéni emlék, Akadémiánk és a 
magyar műveltség, Pannóniai istenségei-
ről, Lóvásár Szófiában, A magyar pasáról, 
Aspázia utódairól, A bogaras emberekről, 
Huszonnyolczszáz év levéltára és ős-
keresztény emlékek: Bainer főherczeg 
papyrus-gyűjteményéről, A görög Pere 
Lachaise, 1896. Fordítók és fordítások, 
Konstantinápoly, Példabeszédek a mikádó 
országából, Madách Imre házában, A 
magyar Gascogneból, Séták Lilip útban, 
A magyar stílről, Gamin irodalom, 1897. 
Felolvasásunk ügye, Olcsó színházjegyek, 
Irodalmi rablógazdaság, A Petőfi téren, 
A magyar zenéről, 1898. Zichy Mihály 
és a nők), Nemzeti Iskola (1894. Trefort 
Ágoston tanuló koráról, 1895. Az én 
leendő tanítványom és könyvism.), Or-
szágos Középiskolai Tanáregylet Közlönye 
(1891. Magyar tanárok tanulmányútja 
Görögországban), Egyetértés (189i. A fe-
kete mecset és a Fejérváryak). Schle-
sische Zeitung (1894. Culinarisches aus 
Bulgarien), Kaschauer Zeitung (1894. 
Quer durch denPeloponnes, czikksorozat), 
Losonczi Hirlap (1895. Ilubay Jenőről, 
Konstantinápolyi emlék, Mikszáth Kál-
mánnál, 1896. Murai Károlynál, Karczag 
Vilmosnál, Nagy Miklósnál, A magyar 
Lessing), Kath. Szemle (1895. költ.), Görög 
földön cz. emlékkönyv (1895. Trieszttől 
Athenig), Vasárnapi Újság (1898. Athéné-
ről, A mai görög nőkről, 1^98. Arany 
János levelezése Szinyei-Merse Felixné-
vel), Losoncz és Vidéke (1898. Ráday 
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Pál síremlékének leírása és sírversének 
fordítása. Emlékbeszéd Erzsébet magyar 
királyasszony halála alkalmából, 1899. 
Tündérujjak, Alkalmi beszéd márcz. 15., 
Díszbeszéd a losonczi Petőfi tábla le-
leplezése alkalmára, Szépművészeti gyűj-
teményt Losoncznak); munkatársa volt 
a Weckerle László Kis Lexikonának 
(Budapest, 1887., melybe leginkább iro-
dalmi és történeti czikkeket írt), a 
Pallas nagy Lexikonának (a pliilolo-
giai szaknak egyik szerkesztője, a VIII— 
XVIII. k. 1894—1900. írta az ókori tör-
ténelem és földrajz czikkeit, továbbá 
Irányi Dániel, Keczer cs., K erényi, Görög-
ország földrajza, Kis-Szeben története, 
Konstantinápoly, Költői verseny, Lähne 
Frigyes, Német nyelv, Niembsch von 
Strehlenau, Nibelung ének, Nógrád vár-
megye tört., Sárosvármegye tört., Szinyei-
Merse cs., Thewrewk cs., Uj görög nyelv 
és irodalom, Ujházy László, Uj latin 
költők, Wieland, Winckelmann sat. és 
az Ókori Lexikonba a görög és római 
mythologiai czikkeket. — Munkái: 1. 
Albius Tibullus elegiái, fordítás, életrajz-
zal és kortörténeti bevezetéssel. Buda-
pest, 1881. (M. Könyvesház 102—104. 
Ism. Koszorú VII.) — 2. Don Fernan 
Caballero, Előítélet és felvilágosodás, ford. 
U. ott, 1881. (M. Könyvesház 99—100.) 

3. Simienski Lucian, A visszatért. Az 
elveszett kézirat, ford. U. ott, 1881. (M. 
Könyvesház l o l . Mind a kettőt Lászlófy 
M. álnévvel.) — 4. Buckle H. Tamás, 
Anglia művelődésének története, ford. U. 
ott, 1882—88. (V—X. köteteit, névtelenül.) 
— 5. Turgenyeff Iván, Költemények pró-
zában. Ford. U. ott, 1883. (M. Könyves-
ház 118. 119.) — 6. Zaccone, A kilencz 
milliomos. U. ott, 1883. — 7. Cicero mint 
nevelő. Sopron, 1883. (Németül is.) — 
8. Vörösmarty Mihály nézetei a pálya-
választásról. U. ott, 1884. — 9. Seribe 
Jenő, Humoros novellák, Carreau király, 
francziából ford. Esztergom, 1884. (Mu-
lattató Zsebkönyvtár 26.) — 10. Kelén. 

Angol regény, for. U. ott, 1885. — 11. 
Báró Brüdern József és a műegyetem első 
csirái Magyarországon. U. ott, 1886. — 12. 
Fergus, Lidérczfény, regény, ford. Bpest, 
1890. — 13. A renaissance egy elfeledett 
nőalakja. (Elisabetha Joanna Westonia.) 
Eperjes, 1891. (Különnyomat az eperjesi 
kir. kath. főgymnasium Értesítőjéből. Ism. 
írod. Közlemények I. 489. 1., Nemzet 221. 
sz.) — 14. Korona és koronázás, ünnepi 
emlék 1892. jún. 8-ra. Bpest és Eperjes, 
1892. — 15. Szövegkönyv Hauptmann 
Gusztáv mythologiai képeihez. U. ott. 
1893, 1895. Két sorozat. (Ism. Egy. Philol. 
Közlöny 1893. és 1895.) — 16. A leg-
ifjabb európai fővárosról. (Szófiáról.) U. 
ott, 1894. (Németül is a Kaschauer Zei-
tungban 1895.) — 17. Magyar szentegy-
házak regéi. Bpest, 1898. — 18. Cicero : 
Cato Maior az öregségről. Ford. Fábián 
Gábor. Javította . . . U. ott, 1898. (M. 
Könyvtár 65.) — Szerkesztette az eperjesi 
Széchenvi-kör Emlékkönyvét (Eperjes, 
1893.) és kiadta Baján Mihálynak tár-
czáit: Redők az élet ábrázatáról. Losoncz, 
1896. cz., mely munkának jövedelméből 
a szerzőnek losonczi sírjára márvány-
emléket emeltetett. — Álnevei és jegyeir 
Echo, Nihil, Mi-si-ke, (=•), • , —tk— 
(Koszorú, Független Hirlap, Pesti Napló 
és OrszágVilág cz. lapokban.) 

,?/. Könyvészet 1892. , 1898. — Pallas Nagy 
Lexikona X I . 286. 1. ( B Ó d i s s . ; — Magyar Hir-
lap Albuma 1898. és önéletrajzi adatok. 

Latkóczy Zsigmond (latkóczi), ügyvéd, 
szül. 1789. Latkóczon (Trencsénmegye), 
előbb uradalmi ügyész, majd ügyvéd volt 
Nyitrán, hol a 40-es évek elején meg-
halt. — Munkája: Arrha grati pectoris, 
quam viro clar. Joanni Roiko dum nata-
lem suum die 24. Junii anno quo effera 
Pannonlae ferroqVe DeCora propago 
aspera pro patrlo Corrlplt arMa foCo 
sanus vegetusque reeoleret universi ejus 
auditores profunda cum veneratione exhi-
buerunt. Schemniczi (1809.). 

Petrik B ib l iogr . 
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Lator Bálint, ev. ref. jogakadémiai 
tanár, szül. 1820. febr. 11. Visken (Mára-
marosm.); a máramaros-szigeti lyceüm-
ban tanult 1834—4-1-ig; a bölcseleti s 
jogi tanulmányait végezve a német nyelv 
elsajátítása végett Kézsmárkra ment és 
innét Pozsonyba, hol 1844. aug. 21. kir. 
táblai jegyzőnek esküdött fel. 1845. szept. 
23. az ügyvédi vizsgát is letette s ugyan-
azon évben hivatott meg a szigeti ev. 
ref. lýceum tanárának, hol 1850. júliusig 
működött; ekkor lemondott tanári állá-
sáról és Viskre költözött, hol ügyvédke-
dett és később polgármester lett. 1852. 
szept. 6. ismét elfoglalta tanári állását 
és azt 1889. okt. 18. Máramaŕos-Szige-
ten bekövetkezett halálaig megtartotta. 
A megye közigazgatási és M.-Sziget város 
képviselő testületének is tagja volt. — 
Czikke a Sárospataki Füzetekben (1858. 
A vallástan előadásáról a máramaros-
szigeti helv. hitv. gymnasiumban.) 

Máramarosi Tanügy 1885. 4. Sz . ( K o v á s v 
Zoltán) és gyászjelentés. 
Lator Géza, jog- és államtudományi 

doktor, megyei főjegyző, L. Gábor alis-
pán és Szentpály Jozefa fia, szül. 1857. 
jan. 13. Nagy-Szőlősön (Ugocsam.); a 
gymnasium alsóbb osztályait Budapesten, 
a felsőbbeket a máramaros-szigeti ev. 
ref. lyceumban végezte ; a jogot a buda-
pesti egyetemen hallgatta; jogi s állam-
tudományi szigorlatot tett (doktori érte-
kezése : A közigazgatás reformjáról); 
azután Ugocsamegye főszám vevője, majd 
főjegyzője lett és a nagy-szöllősi ev. ref. 
egyház gondnoka volt. Meghalt 1888. 
június 25. Nagy-Szöllősön. — Czikke a 
Nemzetgazdasági Szemlében (1878. Keleti 
érdekeink.) — Az Ugocsa cz. helyi lap-
nak 1885. jún. 28. alapítója és szerkesz-
tője volt az év végéig; azontúl is a lap-
nak tulajdonosa, a felügyelő bizottság 
tagja s munkatársa maradt. 

Ugocsa 1888. 27. SZ. — Szamos 1888. 52. Sz. 
— Ugocsa (hirlap) története. ( N a g y - S z Ö l l Ö S , 
1896.) és gyászjelentés. 
Latosinius János, orvos, természet-

tudós és mathematikus. •— Munkája: 
Prognosticon, de regnorum ac iinperio-
rum mutationibus, ex orbium coeli syde-
rumque motu et lemine vario, in haec 
tempóra incidéntibus. Maximé verő de 
Christianorum contra Turcas successu. 
Anno 1594. (Az Ajánlás II. Rudolf csá-
szárhoz kelt «Crac : Calend : Marty 1594.» 
Az utolsó levélen Magyarországot illető 
jövendölés olvasható.) 

,)/. Könyv-Szemle 1877. ,"i89. l a p . — Szinnyei 

Könyvészete. 
Latsny Adám, ág. ev. lelkész, turócz-

niegvei származású ; Vittenbergában ta-
nuli ; 1755-benhazájába visszatérve Necz-
pálon volt tanító, azután lelkész ugyanott. 
Meghalt 1796-ban. — Kézirati munkája: 
Catalogus librorum, dissertationum & 
manuscriptorum variorum ad rem Hun-
gáriám praecipue facientium ex biblio-
theca, quae Vitebergae est, Hungarorum 
congestus ab . . . Vittebergae, 1755. 4rét 
165 lap (a m. n. múzeum kézirati osz-
tályában). 

Bartholomaeides, Memor. Ungarorum 262. 1, 

Latsny Adám, ág. ev. lelkész Szakol-
czán 1783-tól. hol 1800. febr. 9. meghalt. 
— Munkája : Rzeö swata pri posvečenj 
chrámu ewangelického w swobod a král 
neste Skalicy . . . Szakolcza, 1798. (Szent 
beszéd a szakolczai ág. ev. templom föl-
szentelésekor 1795. okt. 8.). 

Homyánszky Viktor, Beiträge zur Geschichte 
evang. Gemeinden in Ungarn. Pest, 1867. 
250. ). — Petrik B ib l iogr . 
Lattyák János, r. kath. plébános, szül. 

1840. ápr. 26. Chizsnén (Árvám.); a 
gymnasiumot Váczon, Kecskeméten, Sze-
geden és Székesfejérvárt végezte;a székes-
fejérvári püspökmegyében lett pap és a 
theologiát 1859—6H. a pesti központi 
papnevelőben hallgatta. 1863. júl. 26. 
miséspappá szenteltetett fe l ; segédlelkész 
volt Budakeszin 1865-ig, Perkátán, Etye-
ken, Érden 1866-ban; plébános Ercsin 
1867-ig, Vaálon 1869-ig; Martonvásáron 
1871 óta. — Czikkei a Munkálatokban 
(XXVI. 1862. A kereszténység mint világ-
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vallás) és 1859 óta a magyar és tót 
lapokban. 

Fasciculi Ecclesiastici 18G8. 55. 1. — Panel 
János, História Dioecesis Alba-Regalensis. 
Alba-Regiae, 1877. 471. lap. — Hl. s ion 1893. 
f30. ). 

Látzai Szabó József. L. Láczai. 
Latzkó Hugó L. Laczkó. 
Latzkovits Ádám, r. kath. lelkész, 

szül. 1867. szept. 29. Szegeden (Cson-
grádm.); a csanádi püspökmegyében lett 
pap és a püspöki irodában alkalmaztatott. 
1890. júl. 2. szenteltetett fel; azon év 
szept. 15-től 1891. márcz. 12-ig beteges-
kedett; azóta segédlelkész Német-Ellemé-
ren (Torontálm.). — Munkája: A csanádi 
növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolájának története. Temesvár, 1889. 
(Bézdán Józseffel együtt.) 

Schematismus Csanádifcnsis 1892 

Latzkovits János. L. Laczkovics. 
Laubhaimer Ferencz, theologiai doktor, 

pécsi apát-kanonok, szül. 1833. júl. 18. 
Pécsett (Baranyam.), hol iskoláit is vé-
gezte; mint tanuló a pécsi növendékpapok 
közé vétetett fel ; a négy évi theologia 
hallgatására a bécsi Pázmáneumba küld-
ték ; itt tanulmányait befejezvén, ugyanott 
a szent Ágostonról nevezett felsőbb egy-
házi intézet tagja lett, honnét pár év 
múlva mint hittudományi doktor tért 
vissza egyházmegyéjébe s 1856-ban ál-
dozópappá szenteltetett fel; a pécsi pap-
nevelőintézet tanulmányi felügyelőjévé s 
helyettes tanárrá neveztetett ki; nem-
sokára a rendes theologiai tanárságot is 
elnyerte. 1860-ban a pesti egyetem egyház-
történelmi tanszékére neveztetett ki; utóbb 
a rektori méltóságot, is elnyerte. 1871-ben 
egyházmegyéje az autonomiai congres-
susra képviselőnek választotta. 1878-ban 
ő felsége cz. pécsi kanonokká nevezte ki. 
Időközben 1882. a hold. szűzről nevezett 
mogyoródi apáti czímmel tüntették ki. 
A székesegyházi plébánia kormányzását 
is teljesítette s a templomi szószéken is 
hirdette az Isten igéjét. A magyaron kívül, 

beszélt latinul, németül, francziául és 
olaszul. Végrendeleteiben az egyházi 
megyén kívül a pesti vakok, váczi siket-
némák intézete, a szent István és szent 
László társulatok részesülték adományai-
ban. Meghalt 1888. márcz. 25. Pécsett. 
- Mutatványt közölt P. Felix párisi hit-

szónok beszédeiből a Családi Lapokban 
(1858. II. A házasság korunkban); a Re-
ligióban (1874.1. A communio története); 
a M. Államnak munkatársa volt; beszédei 
a budapesti Actákban (1864. Beszéd az 
1864—65. tanszaknak a m. kir. egye-
temnél okt. 15. történt ünnepélyes meg-
nyitásakor, 1869. Beszéd, melyet az 1868 
—1869. tanszaknak a m. kir. egyetemnél 
okt. 5. történt ünnepélyes megnyitásakor 
mondott, 1876. A theologiai kérdésekhez 
különösen a czélratörekvésekről a termé-
szetben ; Rectori székfoglaló és zárbe-
széd). — Szerkesztette az Egyetemes M. 
Encyclopaedia VIII. kötetét (Pest, 1870. 
Érczhegység czikktől — Görög nyelvig); 
több czikket is írt e vállalatba. 

ill. Állam 1891. 74. szám. (Babóesay P.) és 
gyászjelentés. 

Laubner Károly, nevelő, fia egy ha-
sonló nevű nyug. postatisztnek, ki több 
év óta mint tanító működött a pozsonyi 
dinamitgyár tisztviselő- és munkástele-
pén, midőn a vállalat főchemikusa és 
igazgatóhelyettese IlőnigFerencz a német-
országi dinamitgyár-részvénytársaságnak 
Hamburgban székelő központi vezetősé-
gétől azt az ajánlatot kapta, hogy menjen 
el Transvalba, a hol Pretoria közelében 
új dinamitgyár fog épülni. Honig be-
rendezte a gyárat és egy évvel később 
1896-ban Laubnert is magához hívta, a 
ki három évi kötelezettséggel házitanítói 
állást vállalt Honig családjánál. 1899. 
jún. 29. elutazott Pretoriából és július 
közepe óta Pozsonyban szüleinél tartóz-
kodik. — Egy magyar tanító Dél-Afriká-
ban. (Vasárnapi Újság 1899. 53. sz. L. 
elbeszélése után közli Kumlik Emil.) 

Lauchsz Lőrincz, r. kath. plébános, 
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szül. 1836. okt. 26. Bogláron (Fehérm.); 
a székesfehérvári püspökmegyében lépett 
a papi pályára és 1855—59-ig a pesti 
központi papnevelőben theologus és u. 
ott 1858—1859-ben a magyar irodalmi 
iskolának elnöke volt; 1859. okt. 28. 
szenteltetett föl miséspappá; azután se-
gédlelkész volt, 1861—63-ig a székes-
fejérvári gymnasiumban helyettes tanár 
-és 1864-től plébános Szaáron (Fejérm.), 
hol 1882. jún. 18. meghalt. — Czikkei 
a Munkálatokban (XXII. 1858. Arany-
szájú szent Jánosnak a papságról írt hat 
könyve), a M. Nyelvészetben (IV. (1859. 
Aľan-e nyelvünk természetében gyökerező 
saját külszenvedő alak? VI. 1861. Páz-
mány Péter Kalauzának nyelvészeti is-
mertetése.) 

Fasciculi Ecclesiastici 1868. 55. 1. — Schema-
tismus A l b a - R e g a l e n s i s , 1876 — M. Sión 1893. 
630. 1. 
Laucsek Dániel Zab. — Munkái: 1. 

Vklad a matka. Turócz-Szent-Márton, 
1871. (A csel és az anya, szomorújáték.) 
— 2. Sv. Cyrill a Method . . . Turócz-
Szent-Márton, 1885. (Szent Czirill és 
Method.) — 3. M. Jakuba Jokobua, 
Lacrimae Gentis slavonicae eily Slzv 
Národa Slovenskeho s pochvalami priate-
lov. In lingvam slavicam transtulit. U. 
ott, 1885. (Latin és tót szöveg versben. 
Kiadta Zoch Iván.) — 4. Das menschliche 
čelbstbewusstsein. U. ott, 1888. — 5. 
Ľudské povedomie. U. ott, 1888. 

Horváth Ignácz Könyvészete 1885., 1888. — 
Vlček, Jaroslav, Dejiny Literatúry Slovenskej. 
Turócz-Szent-Márton, 1890. 254., 273. 1. 

Laucsek Jónás, ág. ev. lelkész, L. Já-
nos ág. ev. tanító és Gömbös Zsuzsánna 
fiaj szül. 1845. ápr. 4. Yecsén (Vesz-
prémin.) ; a gymnasiumot Felső-Lövőn, 
Pápán és Pozsonyban végezte 186 -ben ; 
itt lépett a theologiai pályára s hogy el-
szegényedett szüleit segélyezhesse s test-
véreit taníttathassa, a Scherz családnál 
hat évre nevelői állást vállalt. 1871 őszén 
a jenai egyetemre ment és beutazta Né-
metország nagy részét is. A lelkészi 

vizsgát 1872. szept. 8. tette le Sopronban 
és segédleikésznek avattatott fel Karsay 
Sándor püspök mellé ; de ezen állomását, 
miután még két évig nevelősködött, csak 
1874-ben foglalta e l ; fél év múlva ren-
des lelkész lett Lébényben (Mosoíim.) és 
1880 óta vadosfai (Sopronm.) lelkész. 
1886-ban a soproni alsó evang. egyház-
megye esperesévé választatott. — Czik-
kei az Evang. Népiskolában jelentek meg. 
— Munkái: 1. Beszéd a büki gyülekezet 
százados jubileuma alkalmával. Sopron, 
1885. — 2. Egyházi beszéd. Elmondta a< 
dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület 
közgyűlése alkalmával 1891. aug. 11-én 
Pápán tartott gyámintézeti isteni tiszte-
leten. U. ott. — 3. Radó Kálmán egy-
házkerületi felügyelő fölött a községi 
evang. templomban mondott oltári ima. 
U. ott, 1899. — Kéziratban : Luther Már-
ton élete. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1891. é s ö n -
életrajzi adatok. 

Laucsek Márton, ág. evang. lelkész 
és jegyző, L. János és Malko^ Katalin 
fia. szül. 1732. máj. 19. Turócz-Szent-
Mártonban, hol atyja bíró és jegyző volt; 
tanult 1740-től Neczpálon, 1747-től Po-
zsonyban, 1750-től Sárospatakon és 1752-
től Kézsmárkon; honnét 1754. márcz. 
Berzétére ment kántor-tanítónak ; 1756. 
nov. Ivúntaplóczán, 1759. aug. Deren-
csényben, 1761. Felsősajón (Gömörm.) 
lett lelkész, hol 22 évig maradt, egy-
szersmind jegyző s egy ájtatos testület-
nek vezetője. 1783 máj. Szakolczára 
költözött szintén lelkésznek, hol 1802. 
febr. 9. meghalt. — Munkái: 1. Vypsání 
života Gotharda Dobšinského ... 1774. 
(Dobsinsky Gothárd életrajza.) —• 2. Zlatá 
báné to jest nábožné motlitby a pisne. 
Pozsony, 1776. (Az arany bánya, az az 
ájtatos imák, énekek sat.) — 3. Výklad 
na nókteré články víry. U. ott, 1776. 
(Magyarázatok a vallás különböző ága-
zatairól.) — 4. Slzy učedlnikŕí s oči 
jejich utrené . . . Szakolcza, 1783. (A tanít-

27. iv sajtó ala adatott 1900. ápril 9• 
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ványok könyeinek Krisztustól való le-
töröltetése. Beköszöntő beszéd máj. 11.) 
— 5. Az első keresztényeknek ama tíz 
főüldözésekről szólló história, mely magá-
ban foglalja a Jesus Kristus híveinek, az 
első háromszáz esztendőkben, a pogány 
császárok alatt lett,és Constantinus Magnus 
első keresztény császárnak idejéig tartott 
keserves nyomorúságokat. Nemkülönben; 
az akkori sz. martyromoknak és Kristus 
Jesusállhatatos vallóinak irtóztató szörnyű 
kínokat. Melly is a legrégibb historikusok-
nak írásaikból félkerestetett, és rövideden 
egybe-szedegettetett, s a köznépnek hasz-
nára, német nyelven megirattatott Ben-
kendorff Henriktől, magyar nyelvre pedig 
fordíttatott. . . Pozsony, 1787. — 6. Slo-
varné aneb konkordancí biblická. U. ott, 
1791. (A Bibliában levő szavak, hely-
és tulajdonnevek szótára. L. főmunkája.) 
— 7. Radostné prožpováni škále spasení 
od cirkve ev . . . Szakolcza, 1797. (Templom-
megnyitási beszéd márcz. 8.) — Kiadta 
még Procopius doktorral együtt a Sbírka 
listú Thurzonických (A túróczmegyei írók 
munkáinak gyűjteménye) cz. munkát és 
Schmal András tót katekizmusát; de ezen 
munkákról az életrajzírók nem emlékez-
nek meg bővebben. — Kéziratai is ma-
radtak ; így a m. n. múzeumban : Bio-
graphia 8rét 82 lap (tót kézirat: Simonides 
János. Masnici Tóbiás és mások életraj-
zával.) — Nevét: Lau'ek, Lavtsek, Lau-
schek, Lautsek és Lautscheknek is írják. 

llartholomaeides, Ladislaus, M e m o r a b i l i a 
provinciáé Csetnek. Neosolii, 1799. 124. 1. 
és Comitatus Gömör. Leutschoviae, 1806. 420. 
1. — Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g e r n I I . 
1802. 354. 1. — Annalen der oesterr. Litera-
tur 1802. 50., 51. sz., 1803. I. Intelligenzblatt 
13., 14. sz. — Schaffarik, Geschichte der sla-
vischen Sprache und Literatur 392. 1. — 
Jungmann, Historie literatúry české. Prága, 
1849. 591. lap. — Rieger, Slovnik naučny. 
Prága, 1859. IV. 1408. 1. (Neve Louöeknek 
í r v a ) . — M. Tudományos Értekező 1862. I . 364. 
1. — Korauhev 1878. 18. s z á m . — Slovenské 
Pochlady 1887. 5. Sz. — Ylček, Jaroslav, D e -
jiny Literatúry Slovenskej. Turócz-Szent-
Márton, 1890. 254., 273. 1. — Petrik Bibliogr. 

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

— Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
II. 316. 1. 

Laudon István bölcseleti doktor, fő-
gymnasiumi tanár, L. Sándor elemi ta-
nító és Tarnowszky Eleonora fia, szül. 
1862. aug. 20. Ungvárt ; a gymnasium 
nyolcz osztályát ugyanott végezte s a 
budapesti egyetemnek négy évig volt 
bölcselethallgatója. 1885-ben lett bölcse-
leti doktor. 1886. szeptember óta mint 
főgymnasiumi tanár az ungvári kir. fő-
gymnasiumban van alkalmazva. — Czikkei 
az ungvári kir. kath. főgymnasium Érte-

, sítőjében (1888. Az ókori Róma fennálló 
romjaiban, 1896. Egyiptomi tanulmányút); 
a kultuszminisztérium által kiadott és Kő-
rösy László által szerk. Egyptom. Bpest, 
1899. cz. tanulmányúti könyvben (Egyip-
tom növényvilága); az Ungban (1892. 
18., 19. sz. Útirajz Bosnia, Herczegovi-
náról, 1897. 5. sz. Az egyiptomiak kő-
faragó munkáiról és szobrászatárói és 
több ismeretterjesztő közlés.) — Munkája: 
A nevelés és műveltség. Budapest, 1885. 
(Bölcseletdoktori értekezés.) 

31. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok. 

Laufenauer Károly, orvos- és sebész-
doktor, szülészmester, egyetemi tanár, a 
m. tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1848. jún. 28. Székesfejérvárt; gymna-
siumi tanulmányait ugyanott, az egyete-
met Budapesten végezte. 1873-ban nyerte 
el az orvosi és sebészdoktori, valamint, 
a szülészmesteri oklevelet. 1873—76-ig 
a Schwartzer elme- és ideggyógyintéze-
tében működött; 1876—77-ben egy évet. 
egyetemi ösztöndíjjal külföldön töltött és 
Bécsben Meynert klinikáján agyszövet-
tannal, Berlinben pedig Westphal klini-
káján ideggyógyászattal foglalkozott. 1878-
ban egyetemi magántanárrá képesíttetett 
az elmekór- és gyógytanból; ezután a 
lipótmezei elmegyógyintézetben működött 
mint másodorvos. 1881-ben a fővárosi 
szent Rókus-kórházhoz rendelő orvossá, 
1882-ben pedig az újonnan rendszeresí-
tett elmekór- és gyógytani tanszékre rend-
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kívüli tanárrá neveztetett ki. 1891-ben 
rendes tanárrá lépett elő s ugyanezen 
alkalommal tanítási jogosítványát az ideg-
bajokra is kiterjesztették; ugyanezen év 
máj. 8. a m. tudom, akadémia levelező 
tagjának választotta. Szent-János kórházi 
rendelő orvos, a budapesti kir. orvos-
egylet, a közegészségi egyesület és a kir. 
természettudományi társulat rendes és 
választmányi tagja; a bécsi elmekórtani 
társulatnak és a magyar jogász-egylet 
börtönügyi bizottságának rendes, a párisi 
société medico-psychologique levelező 
tagja. 1894-ben a VIII. nemzetközi köz-
egészségügyi és demographiai congres-
suson (szept, i—9. Budapesten) a testi 
és szellemi fogyatkozások statistikájával 
foglalkozó szakosztálynak elnöke volt. — 
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1875. A 
slubi colonia, 1876. A tejsav mint altató 
szer, Adatok a bromkalium hypnoticus 
hatásához, Bromnatrium mint hypnoti-
cum, Az agybujakór gyógykezeléséről, 
előadás a bécsi elmekórtani társulatban, 
A typhus viszonya az elmebántalmak-
hoz, Az elmebetegek iitérdagos edény-
elfajulásainak casuistikájához, 1877. Ket-
tős hidképződés : a kisagy összefüggése 
a nagy agygyal, Az iszákos rezgőrjöngők 
fehérnvevizelése, Az elsődleges téboly 
kérdésének jelenlegi álláspontjáról, Né-
hány szó a hazai elmekórtani oktatás 
tárgyában, Úti levelek, 1878. Közlemé-
nyek a szent Rókus-kórház elmebeteg 
figyelő osztályáról, Paraphasia egy esete, 
1879. A terj. hűdéses butaság kórképe, 
kóroktana és kórboncztana, Az agy, kis-
agy, nyúlt- és gerinczagy idegelemeinek 
elváltozásáról elmebetegeknél, Az epi-
lepsia és az epilepticus elmebántalmak 
kórboncztanáról, 1880. Az agy összes 
súlya tekintettel a magyar népre, a nemre, 
életkorra és elmekór formákra, További 
adatok az epilepsia kórboncztanához, 
előleges közlemény, Kórszövettani köz-
lemények a gerinczagy bántalmaiból el-
mebetegeknél, 1881. A z agykérgi epilep-

siáról, A mikrocephalokról, A másodlagos 
terj. hüd. butaságról, 1882. A katatonicus 
lébolyodottságról, A másodlagos terjedő 
hüdéses butaságról, 1883. Agyi féloldali 
hüdés esete, táplálkozási zavarok és agy-
kérgi nehézkór kíséretében, 1885. Elal-
vási rohamok a hyst. epilepticus neuro-
sis kapcsán, 1886. Hysterikus paraplegia 
auto-suggestio folytán, 1887. Figyermekek 
hystero-epilepsiájáról, 1890. A chorea 
gravis kórképe és szövettana); az Orvosi 
Hetilap Közegészségügyi mellékletében 
(1876. A magyarországi elmebetegek kö-
zép élettartama, 1881. A somnambulis-
musról, A gonosztevők agyfelületének 
alkatáról, 1883. Siketnémaság és beszá-
míthatóság, 1884. Budapest öngyilkossági 
statisztikája, Törvényszéki lélektani ca-
suistica); a Közegészségügyi Lapokban 
(1876. Az elmebeteg figyelő osztályok 
berendezéséről, A vérrokonok közti há-
zasság egészségügyi szempontból, Elme-
betegügy a katonai sorozásoknál); a Pesti 
Naplóban (1876. Néhány szó az idióta 
intézetek tárgyában, 1897. 89. és köv. 
sz. Idegesség a családi életben); az Or-
vosegyleti Évkönyvben (1882. A man-
dolamag betegségeiről, előadás jan. 24.. 

1884. A bypnotismus tüneményeiről hyst. 
epilepticus nőknél, Három hysteriás be-
teg demonstratiója, előadás ápr. 19., Sú-
lyos hysteria egy esete, előadás máj. 3., 
Három kórboncz- és szövettani készít-
mény demonstratiója, előadás ápr. 19., 
1885. Az idiomuscularis összehúzódások 
kórjelző értéke, Hemianaesthetikus test-
részek villamos ingerelhetőségének viszo-
nyai, Suggestiókról és a provokált para-
lysisről, előadás jan. 24., Perimetrikus 
vizsgálatok a hysterikus látótérszűkületet 
illetőleg, előadás jan. 24., Hysteriás ideg-
izom túlingerlékenységről, előadás máj. 
25., Poliencephalitis chronica sup. esete, 
1888. Klinikai és szövettani referátum a 
Rochus megfigyelő osztályán előfordult 
veszettségi esetekről, Súlyos hysteria pro-
gnosisa és therapiája, előadás június 9., 
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1889. Castralt hyst. epilepsia esete, Mo-
noplegia hysterica esete, Hysterias petit 
mal esete); a Journal d'Hygiéne (1876. 
Az idiotismus és cretinismus elterjedése 
Magyarországon ; térkép magyarázó szö-
veggel ; az 1876. bruxellesi egészségügyi 
kiállításon elismerő oklevelet és bronz 
érmet nyert); a Természettudományi 
Közlönyben (1882. A szaglásról és szer-
veiről, 1886. A hypnotismusról és vele 
járó ideges tüneményekről, 1889. Az or-
vosságok távolságra hatásáról, előadás); 
a P. Hírlapban (1884. 115. sz. A hipno-
tismusról); a Nemzetben (1888. 198. sz. 
Dr. Balogh Kálmán emlékezete, A ve-
szettségről, Karczolatok a kedély- és ideg-
betegek életéből, népszerű előadások); a 
M. Orvosi Archívumnak és Egészségnek 
is munkatársa. Czikkei részben a német 
és franczia szakfolyóiratokban is meg-
jelentek. — Munkái: 1 . A z elmegyógy-
intézetek túltömöttségének okai és elhá-
rításáról. Bpest, 1875. — 2. Agyszöveti 
vizsgálatok. U. ott, 1879. Két tábla rajz-
zal. (Értekezések a term. tud. köréből 
IX. 6.) — 8. Vizsgálatok az agy corti-
calis látómezejéről. U. ott, 1880. (Értek, 
a term. tud. köréből IX. 18.) — 4. Az 
agyműködések localisatiójáról különös te-
kintettel az érző kéregmezőkre. Orvos-
egyleti előadás 1882. márcz. 2. U. ott. 
— 5. Az elmebetegségek tankönyve. Kó-
rodai vizsgálatok alapján orvosok és or-
vostanhallgatók számára. Kraft-Ebing B. 
báró után ford. U. ott, 1883. Két kötet. 
— 6. Az emlékező tehetségről. U. ott, 
1884. (Természettud. népszerű előadások 
VII. 42.) — 7. Az idegességről. U. ott, 
1887. (Természettud. népszerű előadások 
56.) — 8. Kétes elmeállapotok a törvény-
szék előtt. U. ott, 1893. (M. Jogászegyleti 
Értekezések X. 3.) — 9. A gyermekek 
testi ápolásáról. U. ott, 1891. (Többekkel 
együtt). -— 10. Jelentés dr. Sarbó Arthur 
irodalmi munkásságáról. U. ott, 1897. 
— 11. Előadások az idegélet világából. 
Öt táblával és 62 képpel. U. ott, 1899. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1891. — Vasarnapi L'jság 1892. 8. SZ. a r c z k . , 
1894. 35. SZ. a r c z k . — Pallas nagy Lexikona 
XI. 291. 1. (Al l ta t J á n o s ) . — Högyes Endre, 
E m l é k k ö n y v . B p e s t , 1896. 403., 710. 1. — 
Corvina 1900. 2. sz. 

Lauka Gusztáv, nyug. megyei levél-
tárnok, a Petőíi-társaság tagja, L. János 
és Handly-Timvári Róza fia, született 
1818. július 20-án Vitkán (Szatmárme-
gyében); három éves korában atyjá-
val, ki uradalmi főmérnök volt a Károlyi 
grófoknál. Erdődre kerülvén, az iskolák 
megkezdésétől 12 évig mindig e helyen, 
szülei házánál töltötte a szüneteket. Kö-
zépiskoláit Kassán, Nagykárolyban és 
Szatmári, a bölcseletet és jogot Pesten 
és Máramaros-Szigeten végezte. 1838-ban 
a Figyelmezpbe írt kritikákat névtelenül 
és ugyanakkor az árvíztől elöntött Pest-
ről menekült atyjához Erdődre. Atyja 
kívánságára a gazdatiszti pályára lépett 
és 1838. júl. 1-től írnok lett az erdődi 
uradalom számvevőségi osztályában; e 
pályához azonban semmi kedvet nem 
érezvén, elhanyagolta, s az eléje szabott 
munka helyett verseken és novellákon 
dolgozott, költői kalandokba keveredett, 
a csendes Erdőd mezővárost megzavarta 
s nevetséges, de lényegileg ártatlan s 
akkori időben nem oly igen feltűnő kü-
lönczködésekkel tette magát nevezetessé. 
Színpadiasan öltözve, kerek kalappal, 
sötét köpenynyel vállain, vadászkéssel 
oldalán barangolt a nesztelen utczákon, 
kóbor ifjakkal viaskodva, paraszt szü-
zeknek udvarolva, s általában oly sze-
renádokat teremtve, melyek pillanatra 
a legszebb holdvilágos éjszakát is bor-
zasztóvá változtatták. Egy év elteltével 
Vállajra tiszttartósági, majd Mágócsra 
(Csongrádm.) juhászati segédnek helyez-
ték át, hol száz bárányt halálra oltott; 
midőn e miatt keményebb dorgálást vont 
maga magára, beadta lemondását, Mál-
ékkor annyira megkedvelte Sue Jenő 
és Hugo Viktor romanticismusát, hogy 
1840-ben ott hagyta állását és Pestre 

28* 
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ment, hol Kovacsóczy Mihály, a Közle-
mények szerkesztője karolta fel és ma-
gához vette segédszerkesztőnek 9 forint 
havi fizetéssel; L. jól érezte magát az 
irodalmi központban ; mert jóllehet Ko-
vacsóczy az akkori irodalmi ellenzék 
egyik feje volt, L. simulékony egyénisége 
az akadémiai körök és az Athenaeum 
íróinak rokonszenvét is megnyerte. Ez 
összeköttetés révén 1841-ben akadémiai 
írnok lett. Már ekkor minden irodalmi 
vállalatba dolgozott és írói neve ismer-
tebbé kezdett válni. 1848-ban egy kör-
énekével a Kisfaludy-társaság pályadíját 
nyerte meg. 1847-ben Pozsonyban az 
országgyűlési ellenzék egyik jegyzője lett, 
1848. pedig a honvédelmi bizottmány 
jegyzője s Kossuth bizalmas főfutárja. 
1849-ben Debreczenben a belügyminisz-
tériumban titkár volt; ez év elején egy 
portyázó csapatnak Szatmár, Ugocsa és 
Bereg vármegyékben szervezője, végül 
Riskó Ignácz kormánybiztosnak adlatusa. 
A szabadságharcz után egy ideig bujdo-
sott, majd rokona Kende Zsigmond szat-
mári megyefőnök maga mellé vette főnöki 
titkárnak, hogy az üldözések ellen védve 
legyen. 1851. márcz. 19. nőül vette Stockin-
ger Antóniát és szaniszlói magányába 
vonult, hol három évig csak családjának 
és az irodalomnak élt. Végre kénytelen 
volt ismét hivatal után látni s 1854-ben 
fogalmazó lett a közigazgatásnál Szat-
márt. 1855-ben Nagyváradra ment az 
úrbéri törvényszékhez jegyzőnek, a hol 
1860-ig maradt. Hivatalnok létére ma-
gyar szellemű író maradt és az absolut 
korszak hivatalnokait nem egyszer ki-
csúfolta dolgozataiban; hivatalvállalását 
nem is vették rossz néven, sőt Bihar 
vármegye az első tisztújítás alkalmával 
megválasztotta a vármegyei biróság tag-
jává. 1860-ban Sennyey Pál báró meg-
hívására ismét Pestre költözött és a hely-
tartótanácsnál nyert alkalmazást, a hol 
Jakab István mellé osztották be. 1863-
ban Pálffy Móricz kormánya alatt az 

állami sajtó-osztályt vezette ; e minőség-
ben sok kedvezményt nyújtott az üldö-
zött íróknak. Ezalatt folyton írt és szer-
kesztett. Pálffy eltávoztával kilépett a 
hivatalból, de az alkotmányos korszak 
alatt újra sajtó-referens volt 1882. máj. l-ig, 
a mikor Hertelendy főispán meghívására 
Torontál vármegye levéltárnoki állását 
foglalta el. Azóta állandóan Nagybecs-
kereken lakik, a hol a Torontál cz. vár-
megyei hivatalos lapot is szerkesztette; 
a társadalmi élet egyik főmozgatója s az 
úri köröknek köztiszteletben álló «Guszti 
bácsi»-ja. A mellett a szépirodalommal 
is lankadatlanul foglalkozik. írói mun-
kásságának 40 éves jubileumát 1879-ben 
Budapesten az írókör ünnepelte s ez 
alkalommal Laukát az írók és művészek 
társasága arany tollal, Szatmár hölgyei 
egy értékes ezüst tintatartóval, Szeged 
városa egy nagy ezüst bográcscsal lepte 
meg, a király pedig a Ferencz József-
rendet adományozta neki irodalmi érde-
meiért. 1889. nov. 24. Torontálmegve 
ünnepelte meg 50-éves írói jubileumát, 
a mikor tíz évi szolgálati időt kapott a 
vármegyétől jutalmul és összesen 2200 
forint tiszteletdíjat az ország különböző 
vármegyéiből; ugyanekkor Torontál- és. 
Bereg vármegyék tiszteletbeli főjegyzővé 
választották. 1893 tavaszán elvesztette 
nejét ; ezen évben Rómát is megláto-
gatta. A Petőfi-társaságnak megalakulása 
(1876) óta tiszt, tagja. 1899. decz. 12. 
Nagy becskereken megünnepelték írói mun-
kásságának hatvanadik évfordulóját. Iro-
dalmi viszonyainkhoz érdekes adalék, 
hogy L. 1839—95-ig, mialatt ingyen soha 
nem dolgozott, munkadíjban 89,000 fo-
rintot kapott. — Költeményei (versei kö-
zött is kiválólag a humoriszt.ikusak nyer-
tek elismerést, többet fordított Heinetól, 
Dumas, Herwegh, Moore, Hugo, Byron-
tól sat.), beszélyei, humoreszkjei, útiraj-
zai, visszaemlékezései s más vegyes czik-
kei a következő hírlapokban, folyóiratok-
ban és évkönyvekben jelentek meg: 
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Rajzolatok, Társalkodó (1841. 90. szám. 
Erdőd vidéki sváboknál bojt első vasár-
napja, 98. sz. Menyegző az erdődvidéki 
sváboknál), Athenaeum (1841—43), Is-
mertető (1841. Gazdasági cseppek, Szesz-
készítési anyagok, Szózat a juhnyavalyák 
tárgyában), Kliegl-Könyv (1842. II.), Nem-
zeti Almanach (1842), Regélő Pesti Di-
vatlap (1842. Erdődi sváb menyegzők), 
Honderű (1843), Szivárvány (1843), Pesti 
Divatlap (1844—18), Aradi Yészlapok 
(1844), Kisfaludy-Társaság Évlapjai (IV. 
1844. Körének, j utalmazott pályadolgozat), 
Világ (a 40-es években tárczaíró), Élet-
képek (1845-48), Őrangyal (1845—47), 
Országgyűlési Emlék (1848), Hölgyfutár 
(állandó munkatárs 1850—1863. Hugo 
Károly, Németh János hegedűművész, 
1864.), Magyar írók Albuma (1850), 
Magyar írók Füzetei (1850), Pesti Röp-
ívek (1850), Pesti Napló (1850. 116., 
117., 131., 141., 192. sz., 1852. 569— 
575. sz. elb.), Losonczi Phönix (1851), 
Remény (1851), Budapesti Hirlap (1853. 
165. sz.), Szépirodalmi Lapok (1853), 
Délibáb (1853, 1864), Szikszói Enyhlapok 
(1853), Magyarország és Erdély Képek-
ben (III. 1854. Erdőd vára), Jókai Or-
szágos nagy Naptára (1854), Müller Gyula 
nagy Naptára (1854), Országos nagy Nap-
tár (1854), Vasárnapi Újság (1854. Rövid 
rajza a svábok családéletének és szoká-
sainak, Brentano munkáiból, 1861. Levele 
Nagyvárad 1860. decz. 31. Petőfi eltűnésé-
ről), Fáncsy-Album (1855), Vahot I. nagy 
Naptára (1855. Szatmármegye lakosairól 
és régi történetéről), Gyulai Árvizkönyv 
(1856), Nővilág (1857—64), Győri Közlöny 
(1857—59), Színházi Naptár (1857), Szép-
irodalmi Közlöny (1857—58), Játékszíni 
Emlékkönyv (1857), Divatcsarnok (1859 
1860), M. Sajtó (1859. I I . Nagyváradi 
tárczalevél, 1863. 50. sz. A párbajról), 
Korunk (1860. 10. sz. elb.), Szépirodalmi 
Figyelő (1860—62), Szigeti Album (1860), 
Családi Kör (1861), Sürgöny (1862 -64 . 
254., 255., 261. sz. Humorisztikus nap-

táraink és a napi irodalom szemléje, 
1865. 110. sz. Bécs-Pestről, 146., 147. 
Berlini színházak), Gombostű (1862). 
Ország-Tükre (1862. Erdőd vára, 1865. 
Sennyey Pál báró), Császárfürdői Al-
bum (1863), Nayad (1863), Lisznyai Al-
bum (1863), Pesti Hölgydivatlap (1864 
—1865), Alföldiek Segélyalbuma (1861). 
Idők Tanuja (1861-től munkatársa), Ké-
pes Világ (1866—72), Auróra (1867), M. 
Állam (1869 óta állandó munkatársa), 
Honvédmenház Könyve (1870), Szegedi 
Hiradó (a 70-es években), Otthon (1875. 
Szendrei Julia, Kuthy Lajos), Életképek 
(1876. L. nyilt levele Balázs Sándorhoz). 
Petőfi Társaság Lapja (1877—78. Emlék-
jegyzeteimből), Képes Családi Lapok (1879. 
decz. 21-től 1881. febr. 13-ig főmunka-
társa, 1888—91), Koszorú (1879. Petőfi 
nősülése, Vahot Imre, Losonczy László-
ról, 1880. írói munkadíjak a 30-as és 
10-es években, Éjszaky Károly, 1881 — 
1882. Hogyan éltünk 50 év előtt), Ma-
gyar Népvilág (1879), a Hon (1880. 
169. sz. Az első arany és Várady An-
tal), Magyarország (1880. 186. sz. Petőfi 
és Bellagh), Torontál (1882-től főmun-
katársa és szerk., 1895. 213. szám, Szé-
kely József), Pesti Hirlap (1881. 1. sz. 
Budapesti élet 50 év előtt), Arad és Vi-
déke (1881. 188. és köv. sz. Csalódás, 
vígjáték 1 felv.), Nagybánya és Vidéke 
(1886—1888. 52. sz. Petőfi Nagybányán, 
1889—1890.), Kikindai Közlöny (1887. 
A mama, vígj. 1 felv.), Aradi Közlöny 
(1887—88. Emlékjegyzeteimből), Fővá-
rosi Lapok (1888. Kuthy Lajosról, 1889. 
Erdődi emlékeimből, 1890. Riskó Ignácz-
ról, 1893. Petőfi Júliáról, 1891. Iskolás 
éveim, Régi nagy szinészekről), Szép-
irodalmi Kert (1890. A spiritisták sat.). 
Nemzet (1890. 133. Petőfi Nagybányán 
és a zelistyei hutában, 348. Petőfiné 
utolsó napjai, 1892. 356. sz. Karácsony 
éj), Ország-Világ (1891. Petőfiné fény-
korából), Jegyzői Almanach (1892—91). 
Budolf Emlék-Album (1897. Rudolf trón-
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örökös emlékezete), Petőfi Album (1898. 
A boldogság küszöbén, az erdődi napok) 
sat. — Munkái : 1. Juhászat. Juhászat-
gyakorlók közhasznára. Pest, 1843. — 2. 
Versek 1841—1845. Nagy-Károly, 1846. 
— 3. Carricaturák. Pest, 1847. I. füzet. 
— 4. Martialiák. Pozsony, 1847. — 5. 
A XIX. század elvei. Pest, 1848. (El-
koboztatott). — 6. Dongó. U. ott. (El-
koboztatott). — 7. Comoedia és Tragoe-
dia. U. ott, 1851. — 8. Prolog, az Er-
zsébet bölcsőde-egylet javára rendezett 
színdarab adásakor. Nagyvárad, 1856. — 
9. A vidék. Társaséleti szín- és árnvraj-
zok. U. ott, 1856. Két kötet. — 10. Meg-
történtek és megtörténhetők. U. ott, 1858. 
Két kötet. (2. kiadás. U. ott, 1861.) -
11. Szellemi szikrák. Nevezetesebb em-
berek köz- és magánéletbeni elmés rög-
tönzései és élezés mondatai. Pest, 1862. 
— 12. A régi jó világ. Beszély gyűjte-
mény. U. ott, 1863. — 13. Költemények. 
U. ott, 1864. Két kötet, arczk. (Ismert. 
Pester Lloyd 65. sz.) — 14. A vérpad 
titkai. Emlékiratai a hét nemzedéken 
keresztül Párisban hóhéroskodott Sanson 
családnak. Ford. Erdőd. U. ott, 186d— 
1868. Hat kötet. — 15. A mit a nők 
legjobban szeretnek. U. ott, 1864. (Költe-
mények). — 16. Münchhausen. Versek-
ben. U. ott, 1865. — 17. Ujabb novellák. 
Bpest, 1874. (Ism. Figyelő). — 18. A múlt-
ról a jelennek. Emlékjegyzetek. U. ott, 
1879. (Petőfi-társaság Könyvtára 26—28. 
Ism. Havi Szemle, M. Állam 1888. 107., 
121. sz.)— 19. Az eltévedt csók. Esztergom, 
1881. (Mulattató Zsebkönyvtár 2.) - 20. 
Egy agglegény viszontagságai. Herczeg 
Ugrikovics Mirko. U. ott, 1881. (Mulat-
tató Zsebkönyvtár 5.) — 21. A gondta-
lanok. Víg beszélyek. Bpest, 1882. — 22. 
Nagy-Becskerek az alig múltban és je-
lenben. Nagy-Becskerek, 1886. — 23. A 
szívvilág titkaiból. Regény 3 részben. 
Bpest, 1888. — 24. Basahidi és csa-
ládja. Regény. Temesvár, (1888. Két ki-
adásban. Ism. írod. Értesítő 3. sz.) — 

25. Az Amaczyak és Bubelinyiek. Re-
gény. Nagybecskerek, 1888. — 26. Bo-
máncz. Melodráma, zenéje Horváth Ákos-
tól. Zombor, 1890. — 27. A bölcső tit-
kai. Regény két részben. Bpest, 1891. 
(Kiadta a Képes Családi Lapok). — 28. 
Pásztortűz és lidérezfény. Regény. Buda-
pest, 1894. — 29. Annyi küzdelem után. 
Regény. U. ott, (1899.) — Szerkesztette 
a Charivari-Dongó cz. humorisztikus ké-
pes lapot 1848. jún. 15. (mutatvány-
száma) és júl. 1-től szept. 21-ig; heten-
ként kétszer jelent meg Budapesten, mu-
tat?. és 25 száma; az Ördög Naplója 
cz. képes gúnyoros hetilapot 1861. márcz. 
29-től jún. 28-ig; a Hétfejű Sárkány cz. 
humorisztikus naptárt 1862-re Erdőd név-
vel és a Jegyzék-Naptárt 1864-re Pesten ; 
a Torontáli 1882. május 11-től 1891-ig 
Nagv-Becskereken és saját följegyzése 
szerint szerkesztette Budapesten a Hölgy-
futárt és Családi Lapokat névtelenül. — 
Irt egy drámát: Zorzinák czímmel. — 
Álnevei és jegye: Erdőd, Vihari, Don 
Gunarosz, Venil, L—a G. és —a —v. 
(a Társalkodó, Nővilág, Bolond Miska, 
Hölgyfutár, Bolond Istók és Üstökös 
czímű lapokban). — Levele Simonffy 
Kálmánhoz, Nagy-Kálló, 1855. október 
21. (a m. nemz. múzeumban). — Arcz-
képe, kőnyomat: Barabástól 1853.,nyomt. 
Walzel A. F. Pesten, névaláírással (mel-
léklet a Hölgyfutárhoz) és Arczkép-Album 
1855 I. ; aczélmetszés Wegertől Lipcsé-
ben, a 13. sz. munkájában ; fénynyomatú 
arczképe Szana Koszorújában (1879. II.) 

Honderű 1847. I I . 12. SZ, — Ujabbkori Isme-
retek Tára V . 201. 1. — Arczkép-Album 1855. 
I. arczk. — Ferenczy és Danielik, Magyar 
í rók I. 295., II . 404. 1. — Kertbeny, C. Hl. 
Album hundert ungrischer Dichter. Dresden 
U. P e s t h , 1854. — Pesti Napló 1861. 142. , 161. , 
1879. 269., 270., 1889. 325., 1899. 310. sz. (Vadnai 
K . ) — Ungarns Männer der Zeit. P r a g , 1862. 
185. 1. — Sürgöny 1862. 155, SZ. — Hazánk és 
a Külföld 1866. 23. SZ. — Fővárosi Lapok 1866. 
I. (Frankenburg), 1879. 257., 1889. 227., 323., 
320. SZ. — Kisfaludy-Társaság Evlapjai. U j F . 
V I I . 1871 — 72. ( J ó k a i ) . — Yutkovich Sándor, 
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Magyar í rók Albuma. Pozsony, 1873. 246. 1. 
— Szinnyei Könyvészete. — Jubileuma 1879 : 
Képes Családi Lapok (Balázs S.), Hon 270. SZ. , 

Ellenőr 5 3 3 . , 5 3 7 . SZ. . Havi Szemle, Nagybánya 

és Vidéke 47 . SZ. — Koszorú 1879. I I . ( S z a n a 
T.) fényny. arczk., 1880. — Vasárnapi Újság 

1879. 45. sz. arczk., 1899. 50. sz. arczk. 
(Szana Tamás.) — Pesti Hirlap 1879. 309. sz., 
1881. 181. sz. L. lakása (Balázs Sándor.) — 
Ellenőr 1 8 7 9 . 5 3 3 . , 5 3 7 . , 1 8 8 0 . 310 . SZ. — Petrik 

Könyvészete és Bibliogr. — M. Könyvészet 

1888., 1891., lf94. — Nemzet 1889. 324. szám 
(Scossa Dezső). — Ország-Világ 1889. (Szabó 
Éndre), 1891. 52. sz. arczk. — Torontál 1889. 
47., 48., 1894. 276. (Morvay Győző). 1899. 
285. SZ. — Kiszlingstein Könyvészete. — Ma-

gyar írók és Művészek.. Pest, 1894. arczk. — 
Pallas Nagy Lexikona XI. 292. 1. (Négyesy 
László). — Jubileuma 1899 : M. Állam 254., 
2 7 7 . SZ . , Budapesti Hirlap 2 6 2 . , 2 9 8 . SZ. , Ma-

gyarország 1 8 9 9 . 2 6 9 . SZ . , Egyetértés 3 4 3 . S z . 

és önéletrajzi adatok. 

Laukó Albert, főreáliskolai tanár, szü-
letett 1851. aug. 28. Nagy-Kátán (Pest-
megyében), hol atyja L. János iparos 
volt. Taníttatását a váczi püspök Peitler 
Antal József jótékonyságának köszönheti, 
ki előbb saját költségen neveltette, utóbb 
ösztöndíjjal tette lehetővé pályája befe-
jezését ; így történt, hogy 12 élő testvér 
közül egyedül ő lépett a tudományos 
pályára. Miután tanári vizsgát tett, 1876. 
szept. 1-től 1887. szeptember l-ig, a szé-
kely-udvarhelyi, azóta az aradi állami 
főreáliskolánál rendes tanár. — Czikkei 
a Külföldben (1878—79. könyvism.), a 
székely-udvarhelyi állami főreáliskola Ér-
tesítőjében (1881. A földrajz tanítása és 
a földrajzi terminusok, 1884. Adatok a 
földrajztanítás módszeréhez, 1887. A 
geographiai nevek helyesírásáról), a M. 
Tanügyben (1882—88. könyvism., Föld-
rajz a reáliskolában, 1883—84. Földrajz 
a reáliskola felsőbb osztályaiban, 1885— 
1886. A nyelvek tanításáról, A kínai 
birodalom ismertetése), az Országos Kö-
zépiskolai Tanáregylet Közlönyében (1885-
től Lacombe, Le patriotisme ford., 1888. 
A középiskolai könyvtárak decentralisa-
tiójáról, 1890—91. Az ifjúsági könyvtá-
rakról), a Néptanítók Lapjában (1886. A 

földrajz tanításáról a népiskolában), a 
Földrajzi Közleményekben (1887. kisebb 
közlések, 1888—89. India történeti föld-
rajza, Udvarhely város leírása, Földrajzi 
elnevezések jelentése s kisebb közlések, 
1890. A legelső magyar geographus), a 
Nemzeti Nőnevelésben (1889. Földrajz 
és nőképzés), az aradi állami főreáliskola 
Értesítőjében (1895. A magyar királyság 
a XIII. században), a Kölesey-egyesület 
Évkönyvében (1887., 1889. Képek Erdély 
megszállásából), írt még a M. Nyelvőrbe, 
az Aradi Közlönybe (1892. 252. szám), 
Alföldbe (1895. 182. sz.) s Alföldi Új-
ságba. — Munkái: 1. Az osztrák-magyar 
monarchia politikai földrajza és Európa 
államainak ismertetése. A reáliskola IV. 
osztálya számára. Bpest, 1885. — 2. A 
székely-udvarhelyi kir. állami főreáliskola 
tanári könyvtárának jegyzéke. Székely-
Udvarhely, 1885. — 3. Egyetemes föld-
rajz a reáliskolák I. és II. osztálya szá-
mára. Bpest, 1887. — 4. Rambaud A., 
Oroszország története. Eredetétől kezdve 
1884., ford. U. ott, 1890. Két kötet. (A 
m. tudom, akadémia könyvkiadó válla-
lata). — 5. Tozer, Ó-kori földrajz, ford. 
U. ott, 1890. (Történeti Kézikönyvek Tára 
XV.) — Kuttner következő műveit írta 
ú j r a : 6. Első oktatás a történelemben. 
U. ott, 1888. — 7. Első oktatás a föld-
rajzban. U. ott, 1888. — 8. Kis általá-
nos földrajz. U. ott, 1890. — 9. Világ-
történelem a polgári és felsőbb leány-
iskolák számára. U. ott, 1893. és 1898. 
— 10. Egyetemes történelem a felsőbb 
kereskedelmi iskolák és akadémiák ré-
szére. U. ott, 1894. (2. kiadás. U. ott, 
1897.) — 11. Magyarország történeti 
földrajza. Segédkönyv a középiskolák 
VIII. osztályában a magyar történelem 
tanításához. U. ott, 1899. — 12. Térképek : 
Az 1848—49. magyarországi hadjárat 
graphicus ábrázolása (1892. eredetije az 
aradi ereklye-múzeumban, másolata a 
Gracza György, Szabadságharcz története 
cz. műben); Magyarország történeti tér-
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képe a XIII. században (a Szilágyi Sán-
dor által szerk. Magyar történelem II. 
kötetében). 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1837. — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — A székely-udvar-
helyi m. k. áll. főreáliskola Értesítője 1893. 
33. 1. — Himpfner Béla, A z a r a d i k i r . f ő -
gymnasium története. Arad, 1896. 95. 1. — 
Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink. Buda-
pest, 1896. 3. 1. — Corvina 1899. 20. sz. és 
önéletrajzi adatok. 

Laukó Károly, ág. ev. lelkész, L. János 
és Clementis Zsuzsána iparos szülők fia, 
szül. 1888. decz. 18. Czegléden (Pestm.): 
tanítójaTomka Károly unszolására tovább 
taníttatták szülei s a VI. elemi osztályból 
1852-ben Szarvason a gymnasium II. 
osztályába vették fel : az V. osztályba 
Nagy-Kőrösre ment ; itt végezte a gym-
nasiumot és 1858-ban apesti prot. egyesült 
theologiai tanintézet növendékei közé lé-
pett, hol a theologiát négy évig hallgatta; 
azután nevelő lett Lónyay Menyhért gyer-
mekeinél. Az 1863—65. éveket Lónyay 
Bélával a berlini, müncheni, jenai s 
heidelbergi egyetemeken töltötte, hol 
theologiai s bölcseleti előadásokat hall-
gatott. 1865 őszén a pesti ág. ev. gym-
nasiumnál segéd tanári állást nyert, 1866. 
tavaszán pedig a kecskeméti ág. ev. 
egyház megválasztotta papjának s 1869. 
máj. 6. iktattatott be. Azóta ott működik. 
Kecskemét város törvényhatóságának és 
közigazgatósági bizottságának tagja, a 
községi iskolaszék tanügyi bizottságának, 
a kecskeméti rabsegélyző-egyletnek s a 
városi óvoda-bizottságnak elnöke, az 
államilag segélyezett polgári- és elemi 
leányiskola gondnoka, a kaszinónak évek 
óta elnöke. — Czikkei a Prot. Egyházi 
és Iskolai Lapban (1877 óta) és más 
egyháziskolai lapokban és folyóiratokban 
(A hitről és hitetlenségről, Az ellentétes 
világnézetek, A názáreti Jézus sat.) — 
Munkái: 1. Schivalb M., A régi és az 
uj hit a Krisztusban. Ford. Pest, 1870. 
(melynek előszavában ismerteti a magyar-
országi protestáns egyletet.) — 2. A 

magyarországi protestáns egylet Év-
könyve. (Az 1876. kecskeméti IV. köz-
gyűlés naplója). Bpest, 1876. (M. Protes-
táns-egylet kiadványa IX.) — 3. Jézus 
Kristus a mi gyámintézetünk fundamen-
tuma. I Kor. III. 11—14. Egyházi beszéd, 
melyet a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
XXXII, évi közgyűlése alkalmával Nyíregy-
házán 1892. szept, 18. elmondott. Kecs-
kemét, 1892. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Homyik József, E g y 
lap irodalmunk történetéből. Kecskemét. 
1889. 30. 1. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1 8 9 1 - r e 102. , 
160. 1. arczk. (Önéletrajz). 
Laukó Mihály, r. kath. plébános, szül. 

1832. szept. 15. ; növendékpap lett s a 
theologiát az esztergomi szent István-
intézetben végezte 1860-ban ; azon év 
júl. 29. miséspappá szenteltetett fel ; 
segédlelkész volt Bakabányán, 1861-től 
Gralánthán, 1863. Szenográdon; ugyan-
azon évben csábrági plébános lett; innét 
1876. decz. 12. Szebelébbe (Hontm.) ment 
lelkésznek. — írt számos czikket, beszélyt, 
verset sat, magyarul és tótul a Cyrill a 
Method cz. tót lapba (1861—1862.), a 
Religióba(1875.1. Páratlan eszmék korunk 
tévelyeire); a M. Államnak is munka-
társa volt, — Munkája : Zasnúbenei. Besz-
tercze-Bánya, 1865. (Manzoni: I promessi 
sposi tót fordítása.) 

Catalogus Bibi. -Toannis Cardinalis Simor. 
S t r i g o n i i , 1887. 791. 1. — Zelliger Alajos, E g y -

házi í rók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
288. 1. — Némethy, Ludovicus, Series Paro-
chorum. Strigonii. 1894. 737. 1. 
Launer István, ág. ev. lyceumi tanár 

Selmeczbányán. — Munkái: 1. Slowo k 
národu swému Selmeczbánya, 1847. 
(Szózat saját népéhez.) — 2. Povaha 
Slovanstva, se zoláštnim ohledem na 
spisovní reč Cechü, Moravanft, Slesákft 
a Slovákű. Lipcse, 1847. (A szlávság, 
különös tekintettel a cseh, morva, sziléziai 
és tót irodalmi nyelvre.) — 3. Yselikos 
pro obveselení mysli. 1848. (Szépirodalmi 
egyveleg). — 4. Našim milým Slowákum. 
U. ott, 1848. (A mi kedves tótjainknak). 
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— 5. A Sturféle tótság veszedelmes irá-
nya. Buda, 1848. 

Vlček, Jaroslav, Dejiny Literatúry Sloven-
skej. Turócz-Szent-Márton, 1890. 85., 87., 
132., 159., 160., 181. 1. — Petrik B ib l iog r . I I . 
556., IV. 61. 1. 

Lauran Ágoston bölcseleti s theologiai 
doktor, görög kath. apát-kanonok, püspöki 
vikárius, szül. 1841. decz. 5. Petén (Szat-
márm.), hol atyja L. Demeter görög kath. 
pap vol t ; középiskolai tanulmányait 
Szatmári kezdte s Nagyváradon végezte. 
1859-ben Rómába küldetett, hogy ott a 
bölcseletet és hittudományokat hallgassa; 
nyolcz évi tanulmányai után mindkét 
karnál doktori szigorlatot tett. Oklevelei 
közül azonban csak a theologiai doc-
toratusról szólót nostriíikáltatta 1876-ban 
a budapesti egyetemen, mert egyetemi 
tanárságra vágyott; de még csak nem 
is folyamodhatott, mert a honosító irat 
későn érkezett kezeihez. 1867-ben pappá 
szentelték, mire körülbelül kilencz évig 
fölváltva mint igtató, szentszéki jegyző, 
ülnök, egyházmegyei levéltárnok, zsinati 
vizsgáló, püspöki titkár és egyházmegyei 
rodaigazgató szolgált püspökének váradi 
udvarában. 1874-ben a biharmegyei görög 
kath. papság őt megyei iskolatanácsossá 
választotta. 1875 elején főesperesi czímet 
nyert, 1876-ban pedig Oltcanu püspök a 
váradi görög kath. tanító-képző-intézet-
nek tanárává s a íinevelőháznak aligaz-
gatójává nevezte ki. 1879. aug. 4. való-
ságos igazgató lett, okt. 15. pedig görög 
kath. kanonok. 1900-ban XIII. Leo pápa 
házi praelatusává nevezte ki. — Czik-
keket írt a Concordia, Federatiunea, 
Albina s Familia cz. rumén lapokba, ren-
desen egyházjogiés dogmatikai polémiákat 
folytatott; a M. Államnak (1885. 290., 
1887. 260., 268., 282. és 288. sz.) és Hit-, 
tudományi Folyóiratnak is munkatársa. 

— Munkái: 1. Crestinilu greco catolicu 
deprinsu is legea sua. Nagyvárad, 1878. 
(Görög-kath. káté.) — 2. Crescerea popo-
rala. U. ott, 1879. (Népnevelés.) — 3. 

A szent unio. Apologicus czikksorozat a 
magyar szent korona alatt élő görög 
szert. kath. románok védelmére. U. ott, 
1885. — 4. Korszerű egyházpolitikai kér-
dések. Tárgyilagosan megvitatva, hazai 
törvényeink szempontjából. U. ott, 1887. 
— 5. Egyházpolitikai helyzetünk, vagyis 
a katholicismus magyarországi egyház-
politikai helyzetét tárgyazó napi kér-
dések. U. ott, 1889. — 6. Mivé lett a 
katholikus Magyarország, vagyis a ma-
gyarországi katholicismus jelenlegi egy-
házpolitikai helyzetét ábrázoló napi kér-
dések. U. ott, 1890. — 7. Egyházpoliti-
kánk, vagyis a magyarországi katholicis-
mus egyházpolitikai fonákságait feltáró 
napikérdések, különös tekintettel a kath. 
autonómiára és a napirenden levő febr. 
26. rendeletre. U. ott, 1891. 

Márki Sándor, Bihari román irók. Nagy-
várad, 1880. 33—35., 75., 76. 1. — M. Köny-
vészet 1886—87. — M. Állam 1897. 142. SZ., 
1900. 72. sz. 
Laurenchich Miklós, Jézus-társasági 

áldozópap és tanár, szül. 1707. jún. 30. 
Krapinán (Horvátország); 1720. okt. 14. 
lépett a jezsuita rendbe; azután a va-
rasdi iskola tanára volt ; 1735—1738-ig 
Nagyszombatban hallgatta a theologiát; 
bölcseleti és theologiai tanár volt 1741-től 
Zágrábban, hol 1762. szept. 25. meghalt. 
— Munkái: Oratio de SS. Virginis inteme-
rato Conceptu Tyrnaviae, 1736. — 2. 
Kronika . . . Zágráb, 1762. (Ezen horvát 
munkájában 1744-től 1762-ig folytatta 
Ritter vagy Vitezovich Pálnak a külföldi 
történelemről 1696-ban megjelent Króni-
ká já t ; ennek 2. kiadása 1741-ben jelent 
meg). 

Catalogus Societatis Jesu 1725 — 63. — En-
gel, Geschichte des Ungr. Keichs. Halle, 
1797. I . 289. 1. — Schafarik, Geschichte der 
slav. Sprache und Literatur. Pesth, 1826. 
268. 1. — Stoeger, Scriptores 205. 1. — De 
Backer-Sommervogel, Bibliothéque - Bibliogr. 
Bruxelles & Paris, 1893. IV. 1563. h. 

Laurenchik Keresztéig, r. kath. plé-
bános, szül. 1768-ban Jolsván (Gömör-
megyében), a gymnasium hat osztályát 
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Rozsnyón, a bölcseletet Budán és a 
theologiát Pozsonyban végezte; tizenegy 
évig lelkészkedett Erdődön, majd Bart-
házán (Beregmegye), honnét 1817-ben a 
munkácsi plébániai állomásra nevezte-
tett ki, hol eleintén híveivel viszálkodásba 
keveredett a miatt, hogy jövedelmének 
szaporítása végett a szabad stola helyett 
az ágybért akarta behozni, a mi azonban 
neki nem sikerült. Meghalt 1834. október 
11-én Munkácson. — Az irodalommal is 
sokat foglalkozott; a latin, magyar, német 
és szláv nyelvekben jártas volt. — Kéz-
irati munká ja : Topographica descriptio 
Com. Bereghiensis auctore . . . revisa 
. . . 1824. inter manuscripta Mathiae Be-
lii, az esztergomi primáši levéltárban; 
(egy XIX. századi másolata, ivrét 54 le-
vél, a m. n. múzeumban). — Nevét Lau-
rentsiknek is írta. 

Bentsik, Josephus, B ib l io theca P r i m a t i a l i s 

(kézirat a m. n. múzeumban) és Lehotzky 
Tivadar szives közlése. 
Laurenti János, ág. ev. theologiai s 

bölcseleti hallgató Eperjesen ; nagymezői 
(Barsm.) származású. — Munkái: 1. 
Disputatio Theologica, Synopsi Contro-
versiae primae. Christophori Meier, . . . 
In qua De Salute & Justificatione nostra 
agitur, opposita, Quam . . . Praeses M. 
Isaacvs Zabanivs. . .inAthenaeoEperiensi 
Augustano-Evangelico.. .Respondent i . . . 
Biblicae ventilationi; exponeret, Die 
Januarii, Anno M.D.CL.XVIII. Cassoviae. 
— 2. Theses Catholicae, de Conciliis 
Oeconomicis Ecclesiae Catholicae &eorum 
Autoritate . . . Praes. M. Isaacus Zabanius 
. . . Respondente . . . ventilabitur, Anno 
1668. die 12. Septembr. Leutschoviae. — 
3. Pomarius, Samuel. De Vitae Termino 
A Supremo Numine Ilominibus Praefixo, 
qvam . . . Sub Praes. Samuelis Pomarii 
. . . Ad diem ult. Septembr. Anno . . . 
1671. propugnandam sustinebit. Bartphae. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 346. 1. 
— M. Könyv-Szemle 1890. 203., 264. , 1898. 60. 1. 

Laurenti József. —Munkája: Specimen 
medicum exhibens svnopsim reptilium 

emendatam. Viennae, 1768. (Ezen munka 
részben Winterl Jakabnak tulajdoníttatik.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Laurentian Arnold, pozsonyi kanonok, 

poeta laureatus, Flandriából a Brügg mel-
letti sz. Laurensból származott; innen 
vette nevét is és ott is halt meg késő 
öregségben 1591-ben, lemondván előbb, 
úgylátszik, pozsonyi kanonokságáról. -
Munkái: 1. De fide Catholica. Coloniae 
Agr., 1556. — 2. De nativitate Dn. Jesu 
Chr. servatoris Pontificis et advocaţi 
noştri apud Deum Patrem . . . Viennae, 
1558. — Költeménye v a n : Epithalamia 
et carmina gratulatoria in honorem nup-
tiarum . . . Johannis Drecheri. . . Viennae, 
1559. cz. munkában. 

Zelliger Alajos, Egyházi í rók Csarnoka. 
Nagyszombat, 1893. 389. 1. 

Laurentzy János, ág. ev. lelkész 
Szkálnokon (Gömörm.) és kerületi könyv-
tárnok. — Czikkei a Solennia . . . bib-
liothecae Kis-Honthanae . . . cz. munká-
ban (IV. Pest, 1814. Dissertatio de cursu 
studiosi literarum impedito expediendo, 
V. Dissertatio de idolo philosophiae. VI. 
1816. Ueber die Haupthindernisse der 
mangelhaften Bildung der Juden und 
Zigeuner, IX. 1817. Commentatio de 
contagione indifferentismi apte sananda.) 

Petrik Bibl iogr . I I I . 404. 1. 
Laurer János György, pozsonyi szár-

mazású lipcsei tanuló. — Üdvözlő latin 
és német verset í r t : Pia Vota Ovibus . . . 
Danielem Parschit ium,qvondam.. . Crem-
niciensis Gymnasii Evangelici Rectorem 
. . . prosequi, & affectum suum testari 
voluerunt Fautores . . . Lipsiae, 1679. és 
Serta Parnassia . . . U. ott, 1682. cz. mun-
kákban. (Utóbbiban óvári származásúnak 
iratik.) 

Szabó-Hellebram, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 165., 234. 1. 
Laurianu Trebonius Ágoston, buku-

resti egyetemi tanár és a rumén tudom, 
akadémia tagja, szül. 1810-ben Erdély-
ben ; iskoláit Nagyszebenben kezdte járni, 
a hol elsajátította az olasz, franczia, 
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spanyol és angol nyelveket. 1830—35. 
Kolozsvárt bölcseletet hallgatott, majd 
Bécsbe ment, hol mennyiségtani, physi-
kai és csillagászati tanulmányokat foly-
tatott, de nem hanyagolta el a bölcseleti, 
nyelvészeti s politikai tudományokat sem. 
ílasdau és Xenopolig a Major Péter-féle 
rumén történeti iskolának legképzettebb 
és legtehetségesebb képviselője. 1842-ben 
Bukurestbe hívták meg tanárnak; agitá-
tori szelleme nagy hatással volt az ottani 
társadalomra, 1848 tavaszán visszatért 
Erdélybe s részt vett az oláh mozgal-
makban ; jelen volt a május 15. hires 
balázsfalvi gyűlésen. Tagja volt az ezen 
gyűlés által Ferdinándhoz menesztett 
küldöttségnek; visszatérve fogságba került, 
de a feldühödött nép kiszabadította. Puch-
ner tábornok eszközévé lett és szerepelt 
a szept. 16. és 28. gyűlés által kiküldött bé-
kéltető bizottságban. Decz.-ben egy másik 
küldöttség tagjaként fordul meg Ferencz 
József uralkodónál, hogy a balázsfalvi 
gyűlés határozatainak helybenhagyását 
kieszközölje. Teljesen csalódva, de rumén 
ábrándjairól le nem mondva, 1851-ben 
Ghika fejedelem meghívására Jassiba 
ment. Az iskolák felügyeletével megbízva, 
1856-ban Német-, Franczia-, Angol- és 
Olaszországban járt az iskolaügyek tanul-
mányozása végett. 1858-ban visszatérve, 
nem férhetvén megVogorideszkajmakám-
mal, állásáról lemondott és Bukurestbe 
ment. 1862-től az egyesült fejedelemsé-
gek közoktatásának tagja, 1864. a buku-
resti főiskola igazgatója s 1867-ben ennek 
egyetemmé átalakításakor a bölcseleti kai-
dékánja, majd a rumén tudom, akadémia 
tagja s 1869. első titkára. Meghalt 1881-
ben. — Munkái: 1. Tentamen criticum 
in originem derivationem et formam 
linguae Romanae in utraque Dacia vigen-
tis vulgo Valachicae. Wiennae, 1840. — 
2. Die Romanen der österreichischen 
Monarchie. U. ott, 1850. — 3. Die Ein-
teilung des alten Daciens. U. ott, 1850. 
(Különnyomat a Sitzungsberichtéből.) — 

4. Documente istorice despre starea poli-
tica si ieratica a Romaniloru din Tran-
silvania, U. ott, 1850. (Névtelenül.) — 5. 
Istoria Romaniloru din timpurile celle 
mai vechie pino in dilele nostre. Buku-
resci, 1853. Három kötet. (4. kiadás. U. 
ott, 1873.) — 6. Dictionariulu limbei 
Romane. U. ott, 1871 - 77. Három kötet. 
(Pop Maxim tanárral együtt.) — Szer-
kesztette a Magazínu Istoriku cz. havi 
folyóiratot 1844—47-ig Bukurestben Bal-
cescuval. — Irt még több rumén mun-
kát, lefordította Delavigne bölcseleti mű-
veit és Krugét; egyéb lapokat is szerkesz-
tett ; de mindezek külföldön jelentek meg 
és bennünket kevésbbé érdekelnek. 

Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona 
XI. 295. 1. (Costa János) és a m. n. múzeum 
könyvtárának példányairól. 

Lauro Gáspár, r. kath. lelkész, a váczi 
püspökség jószágainak 15 évig kormány-
zója volt; Pest, Nyitra és több megyék 
táblabírája. Meghalt 1823. máj. 12. Yáczon 
(Pestm.) 72. évében. — A nekrolog író 
ezt írja munkájáról: «A szentírásból ki-
szedegette a különösebb erkölcsi oktatá-
sokat és azokat, hogy többeknek hasz-
nálhassanak, tulajdon költségén kinyom-
tatta és ingyen kiosztatta.» 

Tudományos Gyűjtemény 1823. V. 111.1. (Nekr. 

Lauro Sámuel, ág. ev. lelkész; 1740. 
máj. 16-án iratkozott be a vittenbergai 
egyetemre, honnét 1742. nov. tért vissza 
hazájába Nógrádmegyébe ; 1744. márcz. 
23. Hruskovitz Sámuel superintendens 
Dobrocsra rendelte papnak; 1748-ban 
Abelovára (Nógrádm.) ment, hol 1755-
ben meghalt. — Munkája: Existentiam 
mediatoris hominum ©savfrputrcoi ex ra-
tionis principiis indemonstrabilem esse 
philosophice ostendit et Gabrieli Ballasso-
vitz fautori et amico suo optimo munus 
ministerii verbi divini ab ecclesia Gut-
thensi oblatum amice gratulatur. Witen-
bergae, 1742. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 243. 
1. — Homyánszky Viktor, B e i t r ä g e z u r G e -
schichte evangelischer Gemeinden in Un-
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garn. Pest, 1867. 1., 42. 1. — Familia 1868., 
1876., 1881. — Petrik Bibliogr. 

Lauschmann Gyula, egyetemes orvos-
doktor, megyei tiszt, főorvos, L. József 
takarékpénztári titkár és Feld Jozefa fia, 
szül. 1861. szept. ü8. Székesfejérvárt; 
középiskolai tanulmányait az ottani fő-
gymnasiumban végezte ; az orvosi tudo-
mányokat, 1884. júniusig a pesti egye-
temen hallgatta s decz. 20. az összes 
gyógytudományok doktorává avatták. Kez-
detben az egyetemi élettani intézetben 
mint gyakornok működött; 1885-től a 
fővárosi szent Rókus és szent István 
(akkor még üllői-uti új kórház) külön-
böző osztályain alorvos volt 1888. novem-
berig. Azután Székesfej érvárt telepedett 
meg, hol 1889. febr. óta a megyei köz-
kórházban mint alorvos működik. 1891. 
jan. 12. megyei tiszteletbeli főorvos lett, 
— Czikkei a Gyógyászatban (1886. A 
gümőkór fellépésének egy ritka módja, 
Az ichthyol mint a csúzos ízlobok gyógy-
szere, Gyógyeljárásaink egyes bőrbántal-
maknál. Meningitis cerebrospinalis egy 
esete, 1887. Agaricin és a tüdővészesek 
izzadása, A phosphormérgezésről kór-
esetek kapcsán, 1888. Az agyburok gümős 
lobja és a gyomorlágyulás ; ezen czikkei 
külön lenyomatban is megjelentek); a 
Székesfejérvári Hirlapban (1898. A ma-
gyarországi cisterci apátságok vázlatos 
története.) — Munkái: 1. Adatok a ma-
gyarországi járványok történetéhez, te-
kintettel Székesfejérvár városára. Székes-
fejérvár, 1898. (Ismert. Századok. 1899. 
479. 1.) — 2. A székesfejérvári színészet 
múltja. U. ott, 1899. — Kéziratban : több 
orvosi értekezés és A liszt és a kenyér 
történelmi és orvosi szempontból cz. 
nagyobb tanulmány. 

Önéletrajzi adatok. 

Lauseker Jdzse/"(luseki), cs. kir. ezredes, 
szül. 1782. márcz. 17. Győrben, cseh-
országi nemes családból származott és 
1798-ban mint hadapród lépett a 35. sz. 
Wenckheim-gyalogezredbe; 1804. jún. 

főhadnagy lett és több csatában kitün-
tette magát. A pozsonyi béke után ki-
lépett a hadseregből. Midőn 1809-ben a 
háború Francziaországgal ismét kitört, 
újra fegyvert fogott mint önkéntes, majd 
a rendes katonasághoz állott; 1810. jan. 
fej sebe következtében századosi ranggal 
kénytelen volt nyugalomba vonulni. 1812-
ben ismét belépett a 35. sz. ezred ön-
kéntes (Landwehr) zászlóaljába, hol lö l4 . 
ápril. valóságos századossá, 1834. őr-
nagygyá. 1838. máj. alezredessé léptették 
elő. 1842. szept. 1. ezredesi ranggal nyug-
díjazták és 1844-ben az Erzsébet-Terézia-
rend alapítványi helyét nyerte. Meghalt 
1852. júl. 14. Rokinczanban (Csehország). 
— Munkatársa volt az Oesterreichischer 
Soldatenfreundnak. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XIV. 224. 1. 

Lausman Boldizsár, apát-plébános Zu-
rányban és Szent-Miklóson (Moson-
megyében). — Munkája: Der Feürige 
Mann ist der Heilige Ignatius St.iffter der 
hochlöblichen Soc: Jesu Beý denen 
Wohl-ehrwirdigen P. Soc. Jesu in Pres-
burg beý S. Salvator genannt. Den 31. 
Julij als an dessen glohrwirdigsten Festags 
in benanter Kirchen Vorgetragen Durch 
Rev . . . Balthasarem Lausman, Abbten 
zu S. Peter oder Petur und der Zeit 
Pfarrern zu Zum- und Niclsdorff in der 
Wissel-burgerischen gespanschaft, der 
Kays. Administration in Ungarischen A lten-
burg gehörigen Orthen, Anno MDCC.YIII. 
Türnaü, 1708. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 639. 1. 

Lauterwald Mátyás, ág. ev. lelkész, 
elbingeni származású; Albrecht porosz 
választófejedelem költségén tanult Vitten-
bergában; 1549-ben Königsbergbe jött. 
hol a mathematika tanára volt; de már 
1540-ben,mivel Osianderrelviszálykodott, 
állását el kellett hagynia; a fejedelem 
költségén ismét Vittenbergába ment, ta-
nulmányait folytatandó, és 1551-ben a 
város kapuja melletti egyháznál lelkész 
lett; de csakhamar Eperjesre jött prédi-
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kátornak. Igen czivakodó természetű volt, 
azért vitatkozásai miattRadaschius Mihály 
és Stockei Lénárt elnöklete alatt Bártfán 
gyűlés tartatott, hogy az ellentéteket ki-
egyenlítsék ; azonban mivel egyességre 
nem jöhettek, egy eperjesi polgárt küldtek 
Vittenbergába, hogy Luther és Melanchton 
véleményét kikérdezzék; így nyert Eperjes 
városa Melanchtontól sajátkezüleg írt le-
velet és a vittenbergai egyetemtől a vita 
tárgyát illető véleményt. L. halála után, 
vitatkozási szenvedélyére írta Melanchton 
a következő sorokat: Matthias oXouXoţ 
íiuper mortuus. fortassis iam in cymba 
cum Charonte disputat. — Klein két 
munkáját ismerte, azonban könyvészeti 
leírásukat nem adja : 1. Fünf Schlus-
sprüche gestellet und zu einem Grund 
ge leg t . . . — 2. Bedenken, was zu halten 
sey von des erlauchten Johann Tauler 
seeligen Gedächtniss, Offenbarung, Ent-
zückung und Erleuchtung samt, seinen 
Schriften, die ohne ihre Schuld die jetzigen 
entzückten Wesendichter ganz verfinstert 
haben, dass sie noch eine andere irrigere 
Entzückung haben erdichten müssen . . . 

Klein, Nachrichten I. 185. 1. (hol életére 
vonatkozó külföldi források is idézve van-
nak). 

Lautschek Márton. L. Lauesek. 
Lávay Jenő, földbirtokos, gazda. — 

Czikkei a Vasárnapi Újságban (1869. 
Földrengések 1840-ben), a Hazánk és a 
Külföldben (1869. A magyar kanczellá-
rok névsora 1527-től 1867-ig, Még valami 
Diós-Győr múltjáról, Koponya-torony a 
Dscrbi szigeten. Sárdes romjai, Egy bo-
szorkányper a XVIII, század elején, Az 
angol marina történetéhez, 1870. Bor-
kivitel a XVI. században), a Kertész Gaz-
dában (1879. Miért szükséges a faneme-
sítés és mikép történjék az? 1871. I. 
Mikép készítsük a tartós ajtóviaszt ? A 
gyümölcsfák betegsége, II. Az én ked-
velt szőlőfajtám, Külföldi vagy hazai 
szőlőfajok, Borászati calamitás, 1872. I. 
Borhevítés, A szőlőfajok helyes meg-

választása, Széttekintés gazdasági rend-
szerünk fölött, II. Ápoljuk a gyümölcs-
fákat, 1873. A gyümölcsfák termékeny-
ségének előmozdítása), a Magyarország 
és a Nagyvilágban (1873. Frangepán 
Ferencz gróf költeményei), a Falusi Gaz-
dában (1874. Néhány szó a gyümölcsfa 
nemesítésről), az Igazmondóban (1876— 
1877. Mit kell tennünk boraink javítása 
és azok értékének emelése érdekében.) — 
Munkája: Gazdasági havi naptár. Havi 
teendők a mezőgazdaság, állattenyésztés 
és marhatartás, konyha-kertészet, gyümöl-
csészet, szőlőszet s borászat és a méhé-
szet körében. Az évnek 12 hónapjára 
írta és összeállította . . . Pest, 1871. (A 
Corvina könyvkiadó-társulat kiadványai. 
29. sz.). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
Layer Antal, bölcseleti doktor, fő-

gymnasiumi tanár, született 1854-ben 
Siklóson (Baranyam.); 1878—79-ben két 
hónapig helyettes tanár volt a budapesti 
II. kerületifőgymnasiumnál, azután nevelő, 
majd folytatólag 1879-től a budapesti V. 
kerületikir. kath. főgymnasiumban helyet-
tes tanár. 1884. júl. 20. óta a losonczi 
állami főgymnasium rendes tanára. Szak-
tárgyai a mennyiségtan és természettan. 
— Munkája : A másodrendű görbe lapok 
főtengelyeinek problémája. Bpest, 1879. 

Ambrus Mór, vázlatok a losonczi gymna-
sium háronszázados életéből. Losoncz, 1885. 
56. lap. — Kiszlingstein Könyvészete. — A 
losonczi m. kir. állami főgymnasium Értesítője 
1895. 50., 1897. 21. 1. 

Laykauf Miksa Emil, a magyar föld-
hitelintézet hivatalnoka, szül. 1859-ben 
Budán, hol atyja L. Károly tekintélyes 
kereskedő volt; tanulmányait elvégezvén, 
több bel- és külföldi lap munkatársa lett 
és 1874—75-ben Kertbeny Károly Magyar 
Bibliográfiájának szerkesztésénél segédke-
zett. 1876-ban részt vett a katholikus 
kör megállapításában. 1880-ban a m. 
kir. földmívelési minisztériumba lépett, 
hol négy évig működött. 1882-ben az 
államszámviteltanból állam vizsgálati bizo-
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nyítványt nyert. 1885-ben Korizmics László 
meghívta a földhitelintézethez ; ezen állá-
sától azonban 1897-ben betegeskedése 
következtében megvált. — A 80-as évek-
ben a Pester Lloydnak és a Közgazda-
sági Értesítőnek állandó munkatársa volt; 
1884-ben a Berliner Pressenek tudósítója 
lett ; közgazdasági czikkeket és tárczákat 
írt a Budapester Tageblattnak és a Neues 
Pester Journalnak; a Kaschauer Zeitungba 
(az 1885. országos kiállításról czikksoro-
zat); több fordítása a Pannoniában jelent 
meg. így Lauka: Egy emancipált nő cz. 
németül. — Munkái: 1. Gazdasági szám-
viteli kézikönyv. Bpest, 1894. (A Gazdasági 
könyv I. része.) — 2. Gazdasági szám-
viteli napló. U. ott, 1895. (A Gazdasági 
könyv II. része. Mind a két munkát gróf 
Grotta-Grottenegg Fr. hitbizományi bir-
tokossal együtt írta.) 

M. Könyvészet 1895. és önéletrajzi adatok. 

Lazánszky Tamás, orvosdoktor, sze-
mészmester, szebelébi (Hontm.) szárma-
zású ; 1836-ban a pesti egyetemen tett 
doktorátust; azután mint a bányászok 
orvosa Yihnyén (Barsm.) telepedett le. — 
Munkája: Orvostudori értekezés a ve-
szettségről. Pest, 1836. (Latin czímmel is.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lázár Ádám (csik-vacsári), ügyvéd, 
országgyűlési képviselő, szül. 1821. decz. 
24. Marosvásárhelyt, hol atyja L. János 
a város főbírája volt. Elvégezvén jogi ta-
nulmányait ügyvéd lett. A képviselőház-
nak 1869-ben lett először tagja s azután 
is (az 1875—-78. országgyűlést kivéve) 
mindig a marosvásárhelyi kerületet kép-
viselte a függetlenségi párt programmjá-
val. Szülővárosa közügyeiben tevékeny 
részt vett és a pártnak is egyik leg-
gyakrabban beszélő szónoka volt. Meg-
halt 1891. márcz. 2. Marosvásárhelyt. 
— Czikkei a Marosvidékben (1879. 7. 
szám, Bolyai Farkasnak emlékkövet), a 
Magyar Polgárban (1880. 195. szám, 
Zárszó Petőfi eltűnéséhez), a Koszorú-
ban (1884. Petőfi életéből az utolsó napok), 

a Jogtudományi Közlönyben (1886. Ok-
iratok visszatartása büntetendő cselek-
ményt képez-e ?), az Aradi Újságban 
(1889. 73. sz. Petőfi utolsó napjai.) — 
Munkái: 1. Fohász. Marosvásárhely, 
1849. (Költemény.) — 2. Szózat Maros-
vásárhely választó polgáraihoz. U. ott. 
1849. — 3. Programmbeszéd. U. ott. 
1872. — 4. Beszámoló és programm-
beszéd. U. ott, 1884. -— Országgyűlési 
beszédei a Naplókban (1869—72., 1872 
—1875., 1881—84., 1884—87.) — A 
székely vértanuk (Török, Gálffi és Horváth) 
emlékének leleplezésekor 1875. jún. 27. 
Marosvásárhelyt ő tartott beszédet. — 
Levelei K. Papp Miklóshoz, Marosvásár-
hely, 1871. júl. 15. és Bpest, 1874. máj. 
18. (Gyűjteményemben.) 

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, 1896. 
411., 697. 1. és A marosvásárhelyi ev. ref. 
kollégium könyvnyomdájának története. U 
Ott , 1887. 57. , 62. , 75., 89. 1. — Halász Sándor, 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1886. 103. 
1. és gyászjelentés. 

Lázár Adám (szárhegyi gróf), föld-
birtokos Mosonon (Maros-Tordam.), gróf 
L. Dénes cs. katona, 1849. honvéd-al-
ezredes és gróf Rindsmaul Etelka fia. 
szül. 1862-ben. — A Kis-Küküllő munka-
társa 1894. szept. 1. óta (1895. 36. sz. 
Soror Beatrix, tárcza); írt még az Udvar-
helyi Híradóba (1898. Alkalmi prolog, 
költ., A szép Marjucza és Domnu Elemér, 
tárcza.) 

Magyar Nemzetiségi Zsebkönyv B p e s t , 1898. 
' I . 155. 1. — Kis-Küküllö 1895. 41 . s z . 

Lázár Albert, (szárhegyi gróf), cs. 
katona, 1849. honvéd-őrnagy, gr. L. József 
cs. kamarás, lovas-százados és Péchy Esz-
ter fia, szül. 1813. február 7. Bécsben; 
előbb Marosvásárhelyt, aztán Bécsben 
tanult, végre Kolozsvárt a kir. lyceumban 
járta iskoláit. A katonai pályára lépve, 
előbb egy ideig az akkor Erdélyben ta-
nyázó és Alberti nevet viselő chevaux-
legers ezrednél katonáskodott, aztán mint 
hadnagy a 2. sz. Schwarzenberg dzsidás 
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ezredbe lépett, de csak kevés ideig szol-
gált s elhagyva az ezredet visszament 
Erdélybe. Egy ideig Szász-Erkeden lakott, 
azután Oláh-Solymoson, a hol magá-
nak lakhelyet épített és gazdasággal fog-
lalkozott. 1849-ben Bem táborában har-
czolt és jan. 17. egy Savoyen dragonyos 
főhadnagyot, ki Gálfalvánál osztályából 
előrohanva, Bem vezér kíséretét vak-
merőenmegtámadta, megsebesítve foglyul 
ejtett; márcz. 2. Mészáros Lázár őrnagy-
nak nevezte ki és Medgyesen térparancs-
nok volt. A szabadságharcz után, hol 
Marosvásárhelyt, hol Medgyesen lakott 
és kisebb nyereségi vállalatokkal foglal-
kozott. Meghalt 1884. okt. 27. Maros-
vásárhelyt. — Petőfi haláláról mint szem-
tanú írt a Reformba (1874. 21«. sz.) és 
a Vasárnapi Újságba (1884. 46. sz.). 

Gróf Lázár Miklós, A gróf Lázár csalad. 
Kolozsvár, 1858. 246. 1. és gyászjelentés. 

Lázár Bálint. — Kézirati munkája: 
Kászon székely széknek Csik széktől el-
válásának leírása, a XVIII. századból, 
ívrét 35 lap (a m. n. múzeumban). 

Lázár Béla, bölcseleti doktor, főgym-
nasiumi tanár, szül. 1869. febr. 8. Nagy-
váradon (Biharm.); ugyanott járt gymna-
siumba 1886-ig, az egyetemet Budapesten, 
Berlinben, Münchenben, Párisban vé-
gezte. 1890-ben tett doktoratust Buda-
pesten és előbb helyettes, 1893 óta ren-
des tanár a budapesti VII. kerületi állami 
főgymnasiumban. Utazott Olasz, Német, 
Holland, Belgium, Dán, Norvegia, Svájcz 
és Angolországban, művészeti s irodalmi 
tanulmányokat téve, nagyrészt miniszteri 
megbizásból és utazásairól rendesen be-
ható jelentést is tett; a többek közt: Az 
1899. művészi ankét elé terjesztett je-
lentése a művészi falképekről az iskolá-
ban. — Belső munkatársa volt előbb a 
Fővárosi Lapoknak, utóbb a Nemzetnek, 
most a M. Nemzetnek, melynek Társa-
dalmunk és Közoktatásügy mellékletét 
szerkeszti; jelenleg a M. Kritika szer-
kesztőbizottságának tagja és a Magyar 

Szalon művészi kritikusa. — Czikkei az 
Egyet. Philol. Közlönyben (XI. 1887. Zoltán 
József 1712—63., 1888—89. Simái Kristóf 
és a «Házi orvosság» és könyvism., 1890. 
Agis a világirodalomban: 1. Agis és a 
XVIII. század, 2. Gottsched, 3. Bessenyei 
György, Még egy szó az Agis kérdéshez, 
ism. u. ott, 1895. Heinrich Gusztáv, 1891 
—1892. Tanulmányok a jezsuita drámák 
köréből: 1. Hazai tárgyú német drámák,' 
2. Sedeciás, 3. lllei János, A Gesta Ro-
manorum és a Toldi mondához és könyv-
ism., 1894. A Fortunatus-mese a franczia 
irodalomban, 1895. Az 1651. magyar 
Fortunatus-könyv teljes szövege, facsimi-
lével); aFővárosi Lapokban (1888. könyv-
ism. Ludas Matyi kiadásáról sat., «Az 
oberster» száz éves színmű Boér Sán-
dortól, 1890. Arany «Hidavatása» és 
rokonai, A soproni irodalmi társaság, A 
magyar verses Fortunatus, 1891. Elemzés 
és mesemondás: Jens Peter Jacobsen, 
Ibsen «Gabler Hedda» színműve, Brandes 
Heinéről, 1892. Solness mester, Ibsen 
drámája, Költők szobra: Baudelaire és 
Banvilleről, 1893. A szent László szobor 
Tóth István műve, Uj iskola a festészet-
ben, a neo-impressionisták, 1896. Apró-
ságok Goncourtról, Paul Verlaine), a Fi-
gyelőben (XXIV. XXV. 1888. Buczy Emil. 
Szekér Joachim életéhez), a Vasárnapi 
Újságban (1890. Moór Anna 1774—1842. 
arczk., 1891. Ibsen Henrik, 1892. Duse 
Eleonora, 1898. Sir Edward Burne-Jones); 
a M. Salonban (XII. 1889. Magyar ifjak 
a müncheni művészakadémián, XV. 1891. 
Ibsen-paródiák, XXI. 1894. Brody Sándor); 
az Ország-Világban (1890. Simái Kristóf-
ról, A romantikus Ibsen, 1896. A ha-
lasi parasztelőadás); az Ethnographiában 
(1890. A garaboncziás diákról); az Iro-
dalomtörténeti Közleményekben (1891. A 
Gesta Romanorum hatása a magyar mű-
költészetre, 1892. Siegwart); a M. Hír-
lapban (1891. 216. sz. A tárczák fejedelme, 
emlékezés Jules-Janinra, Nóra eredetije); 
a M. Géniuszban (1892. Magyar művészek 
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a müncheni kiállításon, Levél Fáy Sze-
rénához) ; a Nemzetben (1892. 10. Guv 
de Maupassant, 58. Hamlet, 93. Suder-
mann, 1893. 91. Egy elzüllött lángelme : 
Paul Verlaineről, 130. Erckmann-Chatrian, 
186. A párisi Guy de Maupassant-kultusz, 
234 Révai Miklós, 1894 16. Irodalmunk 
külföldön, 86. Tárczákról, 1895. 41. Gyulai 
Pál, 151. Misztikus festészet, 169. Misz-
tikus lira, 281. Yitás kérdések: kozmo-
politizmus, fintorpoézis, couplet-irodalom, 
álkritika, 1896. 37. Kozma Andor, 183. 
A szinésziskolák reformja, 272. A színé-
szet mestersége, 338. Berzsenyi, 1897. 19. 
Vajda egyénisége, 87. Szigligeti és a 
modernség 37. Munkácsy gyermekkori 
emlékei, 203. Az országos képtár metszet-
kiállítása, 346. A nagybányaiak, 354. 
Pálffy Albert, 1898. 18. Kiss József köl-
tészete és a nagybányai festők, 4. 58. 
Lötz Károly, 89. Páris, 118. Magyar mű-
vészet, 157. Az országház falfestményei, 
331. A téli tárlatról, 345. A tárlat figurális 
képeiről, 234. A váradi színészet, 239. 
A szinésziskolákról, 168. Szarvas Gábor 
és szépprózánk, 1899. 127. Bessenyei 
György, 236. Göthe és a magyar irodalom 
sat. ; az irodalmi rovat vezetője, számos 
irodalmi czikk és könyvismertetés); az 
Ung. Revueben (1892. Das Casseler For-
tunatus-Drama, Über das Fortunatus-
Märchen); az Életben (1893. Evolucio 
vagy degeneráció); a budapesti VII. ker. 
áll. főgymnasium Értesítőjében (1894. 
Agis a világirodalomban); a Vasárnapi 
Lapokban (1897. Margitay Tihamér mű-
vészete), a Nemzeti Iskolában (1897. Iro-
dalmi levelek); az Uj Időkben (1898. 
Demokraczia a művészetben); a Nagy-
váradban (1898. 291. A nagyváradiak a 
műtárlaton); a M. Kritikában (1898. fő-
munkatárs, Az új színházi évad, Dráma-
irodalmunk és a színházak, Külföldi iro-
dalom, 1900. A népiskolai könyvtárak, 
kritikák sat.); írt még az Athenaeumba, 
a Revue Critiquebe, a Deutsche Litera-
tur Zeitungba (1889), a Gesellschaftba 

(1898), a Zukunftba (1899) és a dán 
Illustrated Tidendibe (1893) sat. — Mun-
kái : 1. Buczy Emil élete és irodalmi 
munkássága. Irodalomtörténeti tanul-
mány. Bpest, 1888. (Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1889.) — 2. A vasember. Dráma 
3 felv. írta Csiky Gergely. Magyarázattal 
. . . Győr, 1888. — 3. Iványi Ödön. Emlék-
beszéd. Bpest, 1894. — 4. A Fortunatus 
mese az irodalomban. Függelékül a For-
tunatus-népkönyvnek 1651. kiadása nyel-
vészeti jegyzetekkel. Bpest, 1890. (Kü-
lönny. az Egyet. Philol. Közlöny II. Pót-
kötetéből. Németül: Lipcse, 1897. Ism. 
1898. Revue critique, Beilage z. Alig. 
Ztg 108. sz., Romania, Zeitschrift für 
vergl. Litt, gesch., Blätter für litt. Un-
terhaltung, a hollandi Volkskunde, In-
ternat. litt, Berichte, Athenaeum, Deutsche 
Revue sat. Archiv f. Stud. d. neu. Spr., 
Zeitschrift d. Ver. f. Volkskd. VIII.) — 5. 
Elbeszélések, Bpest, 1894. (Előszó Keszler 
Józseftől. Ism. Vasárnapi Újság, 22. 
Nemzet 173., Egyetértés 146., Főv. La-
pok 298., Hazánk 196., M. Géniusz. 2. 
kiadás. U. ott, 1895.) — 6. A naturalis-
musról. U. ott, 1890. (Különny. az Egye-
temi Lapokból. Ism. Főv. Lapok máj. 6.) — 
7. Bál után. Monolog. Ugyanott, 1895. 
(Monologok 57.) — 8. Myria. Anya. Két 
elbeszélés. Ugyanott, 1895. Két kiadás. 
(Ism. Nemzet 121., P. Lloyd 129., Egyet-
értés 115., 126., Fővárosi Lapok 105., M. 
Géniusz, Otthon, Egyenlőség, Élet, Ha-
zánk 126., Ország-Világ 34. szám.) — 
9. A tegnap, a ma és a holnap. Kriti-
kai tanulmányok. Első sorozat. Ugyan-
ott, 1896. (Ism. Revue Critique Egyet. 
Philol. Közlöny, Nemzet jún. 4., Magyar 
Szemle 1897., Westöstliche Rundschau 
1897. A második sorozat sajtó alatt.) 
— 10. A tanórák közé ékelt tornajáték 
káros hatásáról. Előadás, melyet a paed, 
társaság máj. 22. ülésén tartott. U. ott, 
1897. (Különnyomat a Nemzetből.) — 11. 
Hangulatok. Elbeszélések. U. ott, 1898. 
(Athenaeum Olvasó Tára Ism. Vasárn. 

28. iľ sajtó alá adatott 1900. ápril 19. 
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Újság 16. sz. M. Hirlap 65., Torontál 
56., Nemzet 76., M. Nemzet 13., Székely 
Nemzet 36., Egyetértés 175., M. Kritika 
16. sz.) — 12. Magyarázó tanulmány 
az 1899. tavaszi tárlathoz. U. ott, 1899. 
— 13. A művészi nevelés a középiskolá-
ban. Ugyanott, 1899. — 14. Bessenyei 
György, Agis tragédiája. Bécs, 1772. 
Kiadta hasonmással és bevezetéssel. U. 
ott, 1899. (Régi M. Könyvtár XIII.) — 
15. Bessenyei György, Lais, vagy az 
erkölcsi makacs, vígj. 5 felv. A kézirat-
ból első ízben kiadta . . . bevezetéssel. 
U. ott, 1899. (Régi M. Könyvtár XVI.) 
— 16. Művészettörténeti diaposüiv jegy-
zék. I. füzet; szerk. és bevezette . . . Ki-
adta Erdélyi fényképész. U. ott, 1900. 
Kéziratban: A társadalom támaszai dr. 
4 f., írta Ibsen Henrik, ford. . . . (először 
1890. ápr. 18. a nemzeti színházban.) 

M. Könyvészet 1890. , 1894—98. — Pallas Nagy 
Lexikona XI. 312. 1. és XVIII . 141. 1. 

Lázár Dénes (szárhegyi gróf), cs. katona 
s 1849-ben honvéd-alezredes, gr. L. József 
és Péchy Eszter fia, szül. 1816. febr. 27. 
Szárhegyen; katonának szánták szülei, 
azért a bécsi mérnöki akadémián képezte 
ki magát a hadi tudományokban; innét 
a Máriássy gyalogezredhez ment és mint 
hadnagy 1840 körül Nagyváradon állo-
másozott. A katonai pályát elhagyva Mé-
hesen haszonbérelt jószágon települt le. 
1848. szept. 5. Kolozsmegye Beszterczei 
Antallal albiztosnak nevezte ki a megyei 
nemzetőrök szervezésére és oktatására; 
okt. az agyagfalvi székely gyűlésen a 
marosszéki székelyek vezérének tették, 
és mint marosszéki dandár-vezér mű-
ködött Radnóthon is okt. 23-án. Maros-
vásárhelynek nov. 5. történt megtámad-
tatása után bujdosott. 1849-ben mint 
alezredes került ismét Vásárhelyre és a 
.marosszéki nemzetőrök rendezésében vett 
részt. A szabadságharcz után Pestre köl-
tözött. 1858-ban eladta szász-erkedi jó-
szágát a serlingi kis birtok-részszel együtt 
gróf Lázár Miklósnak. Meghalt 1881. febr. 

Id S z i n n y e i J . Magyar Irňk. VII. 

23. Mosonban (Maros-Tordam.) — Mun-
kája : Felszólítás, hogy a tüzérségre ajánl-
kozók nála jelentkezzenek. Felszólítás a 
szülőkhöz. Könyörgés a hazáért. Maros-
vásárhely, 1849. (2000 példányban nyo-
matott). 

lázár Miklós gróf, A gróf L á z á r c sa l ád . K o -
l o z s v á r . 1858. 247. 1. — Koncz József, A m a r o s -
vásárhelyi evang. reform, collegium könyv-
nyomdájának története. Marosvásárhely, 
1887. 59 . 1. — Nemzetségi Zsebkönyv. B p e s t 
1888. I. 155. 1. és gyászjelentés. 

Lázár Elek. — Munkája; A m. kir. 
bíróságok szervezete és területi beosztása. 
Hivatalos adatok alapján. Bpest, 1886. 
(Reiner Ignáczczal együtt, 2. módosított 
és bőv. kiadás a Horvát-Szlavonországok 
területén levő. valamint a Bosznia-Her-
czegovinai bíróságok szervezetével. U. 
ott, 1889.) 

M. Könyvészet 1886., 1889. 

Lázár Ernő, jogi doktor, főügyész, szü-
letett 1850-ben Krasznán (Szilágym.); 
középiskolai tanulmányainak végeztével 
a jogi pályára lépett. Erkövy Adolf volt 
kincstári jószágigazgató meghívta a makói 
törvényszéktől, hol gyakorlaton volt, a 
lippai kincstári ügyészséghez. Három évi 
működés után 1878-ban ügyvédi oklevelet 
szerzett és Lippán telepedett le mint 
ügyvéd, élénk részt véve a közügyekben 
is. 1881-ben a lippai-hidegkúti kerület 
szabadelvű pártja kínálta meg mandá-
tummal, de ekkor megbukott. 1884-ben 
ugyan e kerület megválasztotta képviselő-
nek. Temesmegye tiszt, főügyésze s több 
bizottságának tagja. — Az Aradi Közlöny 
munkatársa (1899. 297. sz. Párbaj az 
éjszakában sat.) — Országgyűlési beszédei 
a Naplókban (1884—87. IV., VIII.) vannak. 

Halász Sándor, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
Bpest, 1886. 103. 1. 

Lázár Eszter (szárhegyi gróf), cser-
nátoni Bernáld Dénesné, gr. L. József 
és Péchy Eszter leánya, szül. 1825. márcz. 
19-én ; anyja halála után hol Medgyesfal-
ván, hol Maros-Vásárhelyt lakott; férjével 
egybekelvén, Várhegyen tartózkodott. Lo-

29 
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vaglás, agarászat, vadászat voltak ked-
veltebb mulatságai. 1849-ben egy beteg-
ápoló nőegylet alakításában és vezetésében 
erélyes részt vett. — Munkái: 1. Egy 
székely leány (gr. L. E.) felszólítása nem-
zeti ruhába öltözésre . . . — 2. Fel-
szólítás betegápoló egylet alakítására ápr. 
30. Marosvásárhely, 1849. 

lázár Miklós gróf, A gróf Lázá r c sa l ád . Ko-
lozsvár, 1858. 250.1. — Koncz József, A maros-
vásárhelyi ev. ref. könyvnyomdájának tör-
t é n e t e 59. l a p . — Gothaisches Geneologisches 
Taschenbuch 1899. 594. 1. 

Lázár Ferencz. — Munkája: Pálya-
lomb, melyet nt. Füle Pál atyának, arany 
szent miséje örvendetes ünnepélye alkal-
mával tisztelete jeléül nyujta Lázár. Nagy-
várad, 1858. (Költ.) 

Petrik Bib l iogr . 

Lázár Ferenczné (szárhegyi gróf), beri-
vói Boér Zsófia, B. József és benczenczi 
Olasz Ágnes leánya ; 1716-ban gr. L. Fe-
rencz harmadik nejévé lett. Férjét 1721. 
márcz. 23. VI. Károly császár kinevezte 
ülnöknek az erdélyi királyi táblához; 
meghalt 1742-ben Szárhegyen 67 éves 
korában ; özvegye 1773. jún. 12. ugyanott 
halt meg. — Következő munkát nyo-
matott ki saját költségén: Recipe az az 
a rozs virágjának sokféle gyógyító hasz-
nairól, és erejéről, mely ennekelőtte 1756-
ban deák nyelven kibocsáttatott: most 
pedig újonnan magyar nyelven . . . istenes 
költségével, sokaknak hasznára, kinyom-
tattatott a csiki typographia betűivel 1758. 

Lázár Miklós gróf, A gróf Lázár család. Ko-
lozsvár, 1858. 221. 1. 

Lázár György (deési), erdélyi ev. ref. 
püspök, szül. Deésen; tanult ugyanott, 
később Nagyenyeden, majd Odera-Frank-
furtban, hol 1736. szept. 17. iratkozott 
be az egyetemre s még 1758. nyarán is 
ott volt. Hazatérve előbb Aranyos-Rákoson, 
1740. Enyeden lett pap, 1738. esperes, 
1765. pedig egyházkerületi jegyző. Ez 
utóbbi hivatalát 1767. jún. a püspökivel 
váltotta fel. Meghalt 1773. okt. 25. Nagy-
enyeden. — Munkái: 1. De libro vitae. 

Francofurti ad Viadrum, 1738. — 2. 
Halotti tanítás. Melyet. . . mélt. 1. báróné 
Biró Anna aszszonynak utolsó tisztessé-
gére . . . kesergő atyának, mélt. 1. báró 
Josintzi József úrnak vigasztalására a 
Maros sz. királyi alsó udvar palotáján 
1752. szent Jakab havának 9. napján 
szomorúan mondott le. Kolozsvár, 175H. 
(Bardotz József gyászbeszédével együtt.) 
— 3. Halotti predikaczio, mellyet . . . 
mélt. Ketzeli Borbára aszszony felett 
mondott el . . . Torotzkó-Szent-Györgyön 
9. okt. 1757. Kolozsvár. (Gyulaszigeti 
István, Csernátoni János és Hermányi 
József gyászbeszédeikkel együtt.) — 4. 
A kegyes beszélgetésről íratott oktatás. 
Franczia nyelvből magának és másoknak 
is idvességes hasznaira magyarra fordí-
totta . . . Nyomtattatott 1. bárónissa Híd-
végi Nemes Juliana . . . költségével. Nagy-
szeben, 1761. — 5. Hór hegye mellyen 
Mózes Áront papi öltözetiből levetkezteté 
és Eliázárt felöltözteté, 4. Mos. NX. 28. 
29. és t. t. Hermányi Dienes József uram 
enyedi ref. pap meghidegedett tetemét 
megtisztelte az enyedi templomban mint 
egy Hór hegyen . . . 1763. pünköst havának 
1. napján. Kolozsvár, 1763. (Abats Márton 
halotti prédikácziójávalegyütt.) — Kézirat-
ban maradt Osterwald : A papi tisztről 
szóló művének fordítása. 

Katona, História Critica XXXIX. 948. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i 
Ismeretek Tára I. 274. 1. 

Lázár György, bölcseleti, jogi s theo-
logiai doktor, görög keleti lelkész, szül. 
1779-ben Erdélyben; a szász Bruckenthal 
báró vette pártfogásába és segélyezte 
tanulmányai bevégzéseig ; Kolozsvárt vé-
gezte a bölcseletet és jogot; Bécsben, 
hol hosszasabban időzött, a' bölcselet, 
jog és theologia doktorává avatták fel, 
a hallei egyetem pedig tiszteletbeli tag-
jává választotta. A franczia háború idején 
katonai munkálatokat végzett a hadsereg-
nél. A háború után fölszenteltetett, mire 
a szebeni theologia tanára lett. Nem-
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sokára a temesvári püspöki székért pá-
lyázott, de elbukott. Ekkor keserűséggel 
telve átment Oláhországba és Bukarest-
ben megalapította 1816-ban a szent Száva-
iskolát, mi által az oláhországi nemzeti 
iskoláztatás első, komoly kezdeményezője 
volt. A szent Száva iskolájából került ki 
sok elsőrangú kitűnősége az oláhságnak. 
A görögök részéről sok üldözésnek volt 
itt is kitéve. Végre 1821-ben akaratereje 
megtört és visszatért Erdélybe, hol 1822-
ben meghalt. — Munkája: Conducătorul 
tinerime,i. Buda, 1826. (Az ifjuságkalauza.) 
— Egyéb munkái kéziratban maradtak. 

Familia 1865 . 8 — 1 0 . S z . — Baloghy István, 
A m. kir . egyetemi Dyomda termékeinek 
Czimjegyzéke 1777—1877. Bpest, 1882. 256. 1. 
— Pallas nagy Lexikona X I . 312 . 1. ( C o s t a 

János) . 

Lázár György (csikvacsárcsi), megyei 
tiszti főügyész Déván (Ilunyadm.); 1878 
—1881-ben országgyűlési képviselő, az 
erdélyi róm. kath. statusgyűlés tagja, a 
dévai róm. kath. egyház főgondnoka, a 
megyei s városi képviselet tagja, a dévai 
állami tanítóképző igazgató-tanácsosa. 
Meghalt 1898. aug. 21. Déván 58 éves 
korában. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban (1878—81.) vannak. 

Budapesti Hirlap 1898 . 233 . SZ. éS g y á s z -

j e l e n t é s . 

Lázár György, jogi doktor, kir. taná-
csos, városi tanácsos és helyettes polgár-
mester, szül. 1851. ápr. 7. Szegeden; 
középiskoláit szülővárosában végezvén, 
1869-ben a pesti egyetem jogi karánál 
iratkozott be ; 1874-ben jogi doktorrá 
avatták, 1875-ben pedig ügyvédi okleve-
let nyert és szülővárosában telepedett le, 
hol egyúttal az ügyvédi kamara ügyésze 
lett és társadalmilag is élénk tevékeny-
séget fejtett ki. Elnöke lett a torna-egye-
sületnek, a Nimród vadász-társulatnak 
sat. 1883-ban Szeged város tiszti fő-
ügyészének és 1891. nov. 25. tanácsos-
nak és egyúttal helyettes polgármester-
nek választatott meg. A város iskolai s 
más közművelődési ügyeinek előadója 

volt. 1^92-ben megalkotta a Dugonics-
társaságot, melynek elnöke. 1896-ban 
királyi tanácsos lett; 1898. február 15. 
pedig Szeged város I-ső kerületének 
országgyűlési képviselőjévé választották. 
— A szegedi hírlapokban is több alkalmi 
czikket írt, társadalmi és kulturális érde-
kűeket, de ezek többnyire névtelenül 
jelentek meg. — Munkái: 1. Emlékirat a 
szegedi egyetem ügyében. Szeged, 1894. 
— 2. Ünnepi beszéd Szeged város köztör-
vényhatósági bizottságának 1896. máj. 
11. a magyar állam ezeréves fennállásának 
emlékére tartott közgyűlésen, tartotta . . . 
U. ott, 1896. — 3. Ünnepi beszéd, a ma-
gyar állam ezeréves fennállásának em-
lékére Szeged város területén létesített 
közintézmények 1896. szept. 6. rendezett 
felavatási ünnepén, tartotta . . . U. ott, 
1896. — 4. Ünnepi beszéd, melyet az 
1848. évi törvények szentesítésének év-
fordulóján 1898. ápril 11-én Szeged vá-
ros közönségének rendkívüli közgyűlésén 
tartott. 

A m. n. múzeumi könyvtá r példányairól 
ós Keizner János szives közlése. 

Lázár Gyula, bölcseleti doktor, állami 
tanítóképzőintézeti tanár, szül. 1841. júl. 
11. régi székely családból; atyja mint 
kamarai tisztviselő sokat utazott és fia 
már korán megismerte Magyarország 
különböző vidékeit és a tengermellékét. 
Tanulmányait Szegeden, Komáromban, 
Fiúméban és Pozsonyban végezte; két 
évet töltött a bécsi és müncheni egye-
temen, hol Carrieret és Giesebrechtet hall-
gatta. Azután nevelő volt a báró Wenck-
heim-családnál és beutazta Európa nagy 
részét. 1872-től több helyt mint tanár 
működött: Szabadkán, Budapesten, Te-
mesvárott, Kolozsvárt és 1896 óta a bu-
dapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítóképző (Erzsébet-nőiskola) r. tanára. 
— Történelmi czikkei, emlékbeszédei, ta-
nulmányai, tárczaczikkei, melyeket ma-
gyarul és németül írt, több százra mennek; 
németországi tartózkodása alatt sokat írt 
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az augsburgi Allgemeine Zeitungba s a 
Süddeutsche Pressebe; bizalmas össze-
köttetésben állott Kolbbal és Julius Les-
singgel. Czikkei a Honban (1876. 281 — 
288. Tanulmányok a szlávokról, 1880. 
281., 285—6. Albania és az albánok, 
319. Egy czikk a káromlásról sat.), a 
Győri Közlönyben (1885. 4. sz. Két ma-
gyar diplomata), az Erdélyi Múzeumban 
(1889. Adalékok a temesi bánság és 
Szerbia kormányzásához a passaroviczi 
béke után), a Nőnevelésben (1897. Brassai 
Sámuel); a Pallas nagy Lexikonába szá-
mos czikket írt, így Lengyelország (Mangold 
Lajossal együtt), Törökország és Orosz-
ország történetét. — Munkái: 1. Rosen 
und Dornen. Berlin, 1868. (Erwin Holm 
álnév alatt.) —2. Deutschland und Europa 
nach dem Kriege. München, 1871. (Név-
telenül.) — 3. Regierung und Opposition, 
ein Beitrag zur Charakteristik der unga-
rischen Reichstagsmajorität. Pest, 1872. 
(Névtelenül.) •— 4. Az ozmán uralom 
története Európában. Bpest, 1872. Két 
kötet. — 5. Washington élete. Elet- és 
jellemrajz. U. ott, 1872. (Történeti Könyv-
tár 2.) — 6 . A normannok. U. ott, 1878. 
(T. K. 42.) — 7. Velencze alapítása és 
fénykora. U. ott, 1878. (T. K. 44) — 8. 
A régi Egyiptom története és fénykora. 
U. ott, 1878. (T. K. 47.) - 9. India tör-
ténete. U. ott, 1878. (T. K. 49.) — 10. 
Kyros és a régi perzsák története. U. 
ott, 1878. (T. K. 50.) — 11. Phoenikia 
történéte. U. ott, 1878. (T. K. 51.) — 12. 
Lykurgos és Solon vagy két törvényhozó 
az ó-korból. U. ott. 1878. (T. K. 53.) — 
13. Gustáv Adolf\ egy hős a trónon. U. 
ott, 1878. (T. K. 54.) — 14. II. Katalin 
czárnő élete. U. ott, 1878. (T. K. 56.) 
— 15. Jeanne ď Arc, az orleansi szűz 
története. U. ott, 1878. (T. K. 57.) — 16. 
Assyria és Babylonia története. U. ott, 
1879. (T. K. 60.) — 17. A keresztes 
háborúk története. U. ott, 1879. (T. K. 
61.) — 18 Erzsébet angol királynő és 
kora. U. ott, 1879. (T. K. 63.) — 19. Az 

ozmán birodalom fénykora és hanyatlása. 
U. ott, 187^. (T. K. 64.) — 21. Khina 
és Japán. Történelmi és mívelődési rajz. 
U. ott, 1879. (T. K. 65.) — 21. A nép-
vándorlás története. U. ott, 1879. (T. K. 
66.) — 22. Fiume, a magyar korona 
gyöngye. U. ott, 1880. (T. K. 69.) — 23. 
Castriota György (Iszkender bég) és az 
albán szabadságharcz. U. ott, 1880. (T. 
K. 70.) — 24. Das Judenthum in seiner 
Vergangenheit Tind Gegenwart. Berlin, 
1880. — 25. A görög függetlenségi harcz 
történetének vázlata. Bpest, 1881. (T. Ii. 
72.) — 26. Mária Terézia és kora. U. 
ott, 1881. (T. K. 73.) — 27. A zendülök 
Pitcairn szigetén. Elbeszélés az ifjúság 
számára. Jäger után átdolgozta. U. ott, 
1882. (Az ifjúság olcsó könyvtára 4.) — 
28. Höcker Gusztáv, A vadölő. Cooper 
regénye után ford. U. ott, 1882. (Az ifj. 
olcsó k. 56.) — 29. A két árva. Elbeszélés 
az ifjúság számára. Átdolgozta. U. ott, 
1882. (Az ifj. olcsó k. 7.) — 30. Lear 
király. Schmidt Ferdinand elbeszélése 
után írta. U. ott, 1882. (Az ifj. olcsó k. 
8., 9.) — 31. Nickleby Miklós. Dickens 
elbeszélése, a magyar ifjúság számára 
átdolgozta. U. ott. 1883. (Az iíj. olcsó 
k. 12—14.) — 32. Washington György. 
Schmidt Ferdinand után. U. ott, 1886. 
(Az ifj. olcsó k. 15., 16.) — 33. Mária 
Lujza, a francziák császárnéja. Jellem-
rajz. ü. ott, 1883. (T. K. 75.) — 34. 
Kálmán király és kora. Művelődéstör-
téneti rajz. ü . ott, 1883. (T. K. 76.) — 

35. Eugen, savoyai herczeg. Élet- és 
jellemrajz, U. ott, 1883. (T. K. 77.) — 
36. A török birodalom története. Nagy-
becskerek, 1890. (2. kiadás. Szabó Fe-
rencz kiadásában : Tört. nép- és földrajzi 
Könyvtár XXI.) — 37. Az orosz birodalom 
története. Temesvár, 1890—91. Négy 
kötet. (Tört. nép- és földr. K. XXIX— 
XXXI.) — 38. Angolország története. Te-
mesvár, lb92., 1893. I—II., III. (Tört. nép-
és földr. Könyvtár XLII.) — 39. Szent 
Erzsébet magyar királyi herczegnő élete. 
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Kor- és jellemrajz. Bpest, 1898. — 40. 
A második ezerév kezdetén. U. ott, 1898. 
— Szerkesztette a Történelmi Könyvtárt 
1871-től 1885-ig Budapesten Aldor Imré-
vel együtt. 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
vészete. — )1. Könyvészet 1882—83., 1890—93., 
1S98. — Pallas nagy lexikona X I . 312. 1. ( M a n -
gold Lajos) és önéletrajzi adatok. 

Lázár Gyuláné. L. Kasztner Janka. 
Lázár Imre (gyalakuti gróf), gróf L. Já-

nos író és gr. Teleki Kata fia, szül. 174B. 
•okt, 29. és meghalt Brassón 1761. jan. 
18. — Jó latin költő volt, írja róla gróf 
Kemény József, a gróf Lázár család cz. 
munkában, hol le vannak nyomtatva gróf 
Kende!i Elek dicséretére írt latin versei, 
melyek : De Tutoribus. Glaudiopoli, 1759. 
-cz. munkájában kiadattak. Kemény József 
gróf még több apróbb költői munkáját 
látta a családnál Gyalakután. 

Gróf lázár Miklós, A gróf Lázár család. 
Kolozsvár, 1858. 100. 1. 

Lázár István (nagy-ajtai), bölcseleti 
doktor, unit. püspök, L. Mihály és Pozsgai 
Anna lía, szül. 1742. szept. 3. Thorocz-
kón ; az ottani unitárius iskolában kez-
dette tanulását, 1756 táján a kolozsvári 
főiskolában folytatta s 1768-ban az erdélyi 
királyi táblán esküdt fel hites Írnokká; 
onnét 1771-ben visszahivatván, a belgiumi 
akadémiákra küldetett közköltségen. Ley-
dában 1775-ben bölcseleti doktorrá avat-
ták és hazatérve köztanító, majd iskola-
igazgató, 1786-ban pedig püspök lett. 
Püspöksége alatt alapíttatott a székely-
keresztúri unitárius gymnasium. Meghalt 
1811-ben. — Munkája : Tentamen philo-
sophicum inaugurale cent úriam positio-
num philosophicarum ex variis universae 
philosophiae capitibus deleetarum, exhi-
bens, praeside Diderico van der Kemp. 
Lugduni Batavorum, 1775. — Kéziratban: 
Széplaki Petrityevity Horváth Antal urli 
felett mondott halotti oratio 1777. 4rét 
32 lap (a m. n. múzeumban.) 

Philosephiai Pályamunkák I . P e s t , 1835. 60. 
1. — Székely Sándor ( A r a n y o s - R á k o s i ) , U n i -

tária vallás történetei Erdélyben. Kolozsvár, 
1839. 172. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Lázár István, ev. ref. főgymnasiumi 
tanár, szül, 1861. márcz. 28. Székesfehér-
várt ; a gymnasium I—VI. osztályát szülő-
városában, a VII. és VIII. Egerben végezte. 
1878—81. mint a zirczi cziszterczi rend 
theol. növendéke a budapesti egyetemi 
tanárok privát utasításai szerint készült 
a középiskolai tanári vizsgálatokra, me-
lyekre : Oratio et orator és A görög 
tragoedia története cz. kézirat! munkái-
val nyerte meg a vall. és közokt. minisz-
térium engedélyét. Tanári alapvizsgála-
tát 1882., görög és latin nyelvi szakvizs-
gálatát 1883-ban letévén, oklevelet nyert. 
1886. középiskolai tornatanárnak képesít-
tette magát, 1892. részt vett a görög-pótló 
tanfolyamon és ott előadást tartott: Tétisz 
az Olymposzon cz. homéroszi részlet 
magyarázatával. Alkalmazásban volt : 
1881—82. a pécsi, 1882—85. a bajai fő-
gymnasiumban. 1885. okt. 2. az ev. ref. 
egyházba lépvén, a csurgói ev. ref. fő-
gymnasiumban helyettes, 1886. rendes 
tanárnak alkalmaztatott. Ugyanekkor az 
ev. ref. theologiából vizsgálatot tett és 
segédlelkésznek avattatott és tábori segéd-
lelkésznek is kineveztetett. Ez évben vá-
lasztotta meg a dunántuli ev. ref. egyház-
kerület a pápai főgymnasiumhoz rendes 
tanárnak, de a választást nem fogadta 
el. 1889. okt. 8. a nagyeíiyedi ev. ref. 
főgymnasiumhoz választatott a classica 
philologia rendes tanárának. 1890—91. 
előljárósági, 1894 óta közös tanárszéki 
jegyző. — Czikkei a csurgói ev. ref. fő-
gymnasium Értesítőjében (1887. A klasz-
szikus olvasmányok tartalmi jelentősége); 
a Protest. Egyh. és Isk. Lapban (1888. 
A klasszikus olvasmányok kezelése, 1889. 
Tanárképzés és tanárválasztás, Közép-
iskolai paedagogia és didactica, Mivel lehet 
pótolni a görög nyelv tanítását, 1892. 
Az új középiskola); az Országos közép-
iskolai tanáregylet Közlönyében (1890. 
A latin nyelv gyakorlatibb tanítása); az 
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Ethnographiában (1895. Néprajzi adatok 
Alsófehérmegyében); a M. Nyelvőrben 
(1890. Az alsófehérmegyei népnyelv); a 
nagyenyedi ref. Bethlen-főtanoda Értesítő-
jében (1891. Klasszikus szellem, székfog-
laló beszéd); az Alsófehérvármegye mo-
nographiájában (1900. I. k. 2. rész. A 
vármegye magyar népéről); tankönyv-
birálatok, társadalmi kérdésekről szóló 
és szépirodalmi czikkek a nagyenyedi helyi 
lapban. — Munkái: 1. Studia usus et artis 
dicendi . .. 1884. — 2. Klasszikus szellem. 
Székfoglaló beszéd. Bpest, 1891. — 3. 
Alsó Fehér vármegye magyar népe. Nagy-
Enyed, 1896. (Ism., Ethnographia, Polg. 
Isk. Közlöny 1897., Nyelvtudom. Közle-
mények 1897 , Századok 1900. 81.) 

Prot. Egy h. és Iskolai Lap 1889. 41. SZ. — 
)1. Könyvészet 1891., 1896. — A Bethlen-Kolle-
giurn legújabb története. Nagyenyed, 1896. 
173. 1. 

" Lázár Jakab (tordai), nyug. m. kir. 
erdőmester, szül. 1824. jan. 19. Alvinczen; 
középiskoláit Gyulafehérvárt és Kolozs-
várt, erdészeti tanulmányait a selmecz-
bányai akadémián végezte. 1846-ban a 
budai udvari kamarához nevezték ki 
erdészgyakornokká s itt találta őt 1848 
márcz. 15. is, melynek mozgalmaiban 
tevékeny részt vett. A független magyar 
minisztérium felállíttatván, a selmeczi 
akadémia ifjúságának kérelmére L. lett 
segédtanári minőségben kiküldve, hogy 
az előadásokat magyar nyelven tartsa 
meg. 0 volt tehát az első, a ki az aka-
démián magyar előadást tartott. A sza-
badságharcz lezajlása után az akadémia 
bezáratván, L. mint bélabányai erdész 
gyakorlati szolgálatba lépett és ettől kezdve 
gyorsan haladt elő pályáján. 1851-ben 
mint cs. kir. főerdész a fogarasi erdő-
hivatal főnökévé neveztetett ki, 1861. 
zalathnai erdőmester lett. 1867-ben már 
ismét a selmeczbányai akadémián tanár 
lett és Wagner Károly tanártársával az 
erdészeti akadémia előadásainak meg-
magyarosítását három évi ciklus alatt 

befejezte. 1872-ben az erdélyi kincstári 
erdők újjá szervezése alkalmából a fo-
garasi uradalom élére került, majd a. 
ménesbirtok kihasítása után ennek igaz-
gatójává nevezték ki mint jószágigazgatót. 
1880-ban 40 évi szolgálat után nyuga-
lomba vonult. Meghalt 1895. febr. 1. Bécs-
ben. — Czikkei a Gazd. Lapokban (1871. 
Az «ErdészetiLapok»ism.); az Erdészeti és 
gazdászati Lapokban (1867. Néhány szó 
az erdőadóról); az Erdészeti Lapokban 
(1868. Az államjavak eladásának kérdése 
a Lajthán túl, Az erdő-adóról, Észrevéte-
lek a jegenyefenyőről, Egy kép Erdély 
havasaiból, 1869. Gyümölcsfa-tenyésztés 
az erdőben, A havasi erdőgazdaság,. 
Részvénytársulatok erdei termékek érté-
kesítésére, Fonóvesszőtenyésztés, Elő-
vigyázati szabályok a villám ellen, A fa 
mint nyers anyag a műipar terén, 1870. 
A puszták erdeje, A slavoniai határőr-
vidék csodaszép tölgyesei, 1872. Erdészeti 
jegyzetek). — Munkája: Erdészeti kézi-
könyv, műszaki segédszemélyzet, nem-
különben erdőbirtokosok, gazdatisztek, 
községek és gazdasági intézetek számára. 
Pest., 1871. (Az országos erdész-egylettől 
dicséretesnek elismert pályamunka, 18 
ábrával. E minőségben első magyar szak-
könyv.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexi-
kona XI. 312. 1. (Vadas Jenő.) 

Lázár János (gvalakuti gróf), erdélyi 
kormányszéki elnök, L. György és Bethlen 
Judith fia, szül. 1703-ban Segesvárt; a. 
bölcseletet Páriz-Pápaitól hallgatta 1716-
ban Nagyenyeden. 1719-ben esküdt feí 
az erdélyi kormányszékhez; 1725-ben az 
Apafi örökösök dolgában Bécsbe utazott. 
Később a marburgi egyetemre ment, hol 
a tudós Wolf Keresztélynek leghíresebb 
tanítványa lett; itt sok tudóssal ismer-
kedett meg, a kikkel hazájába 1731-ben 
visszatérte után is levelezést folytatott; 
szorgalmasan levelezett egyszersmind Er-
dély tudósaival és vallása püspökeivel. 
1733-ban báróságot nyert; 1736-ban az 
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erdélyi királyi tábla ülnöke lett; 1737-
ben gróf Teleki Katát vette nőül; 1738. 
márcz. hamis vád következtében, mintha 
Rákóczy Józseffel egyetértett volna, a feje-
delem parancsára elfogták és Szebenbe, 
majd a pestis kiütésekor Brassóba vitték. 
A rokonok és az erdélyi főkormányszék 
folyamodására, VI. Károly császár Med-
gyesen okt. 1. vizsgálatot rendelt; az 
irományai közt talált scytha betűkkel írt 
jegyzetek ártatlanoknak bizonyulván, decz. 
23. szabadon bocsáttatott és ülnöki hi-
vatalát visszanyerte. 1742-ben az erdélyi 
országos rendek mint követet küldték 
Bécsbe. Yisszajöttekor belső Szolnok-
megye főispánja lett és a megyét három 
évig kormányozta. 1746-ban a királyi 
tábla elnöke és főkormányszéki tanácsos 
lett (egy évvel előbb a grófi czímet nyerte.) 
Az 1749. országgyűlés újra íelküldte kö-
vetnek Bécsbe, ezúttal a székely nemzet 
részéről az adó tárgyában; ugyanez év-
ben választotta meg őt a három nemzet 
országos elnöknek. Az erdélyi országos 
rendek később az ország főkormányzó-
ságára választották meg, azonban e hi-
vatalra mást neveztek ki. 1758-ban meg-
halt neje, kinek ő maga készített epita-
phiumot (közölve van gr. Lázár M. 
munkájában); 1761-ben nagyobbik fiát, 
L. Imrét ragadta el a halál (erre szintén 
írt latin verset). Az 1764. mádéfalvi 
szomorú esemény alkalmával tagja volt 
a székelység megnyugtatására kirendelt 
bizottságnak. 1771 körül ment nyuga-
lomba. Meghalt 1772. nov. 26. Halálára 
a marosvásárhelyi collegium írt gyász-
verseket és Kovásznai Sándor egy halotti 
költeményt. Anna leányán kívül, János 
fia tartotta fönn a családot. — Munkái: 
1. Lessus funeralis in trişti obitu illustr. 
dni Samuelis Köleséri de Keres-Eer, anno 
1732. die 24. Decembris denati, et ejusdein 
mensis die penultima in templo Cibinien-
sium tumulati. Hely n. (Költemény.) — 
2. Oratio inauguralis de intellectus et 
volluntatis emendatione. Quam, dum ce-

leberrimum dominum Samuelem R. Szom-
bati, in rectorem et professorem illustris 
collegii S. P. Marus-Vásárhelyensis in-
troduceret, publice proposuit . . . collegii 
curator suppremus in auditorio die 28. 
Apr. a. 1735. Claudiopoli, 1735. — 3. 
Difformitas mulierum, carmine epitha-
lamico in nuptiis dni Francisci T. Tsep-
regi, ad lyram amicam modulata. Ugyan-
ott, 1737. — 4. Descriptio et expli-
ca t e imaginum inscultarum numismaţi 
in memoriam homagii seu fidelitatis a 
principatu Transilvaniae erga Aug. Re-
ginam ad d. d. Mariam Theresiam sub 
auspicio gloriosissimi ejusdem regiminis 
A. I). 1741. juramento praemissae excuso, 
perque Deputatos dicti Principatus ad 
augustam Aulám submissos sacrae suae 
Majestati oblato. A. 1742. Viennae. (Név-
telenül.) — 5. Versus mnemonici sum-
maria et numeros titulorum operis de-
creti Tripartiti juris consuetudinarii regni 
Hungáriáé et principatus Transilvaniae 
exhibentes metrum concinnante. Cibinii, 
1744. — 6. Dona et bona corporis, 
animae, et fortunae. Nuper in illustr. 
dum viveret S. R. I. comite Michaele 
Teleki de Szék, regii in Transilvania 
gubernii consiliario, et exactoratus in 
Transilvania provinciális praeside con-
spicua; nunc occidua : et carmine 
amico defleta . . . 1745. Hely nélkül. — 
7. Okos teremtett állat: avagy a terem-
tett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő 
Istenhez való felemelkedése az okos lé-
leknek. (Róm. I. v. 20.) Mellyet terem-
tésnek rendi szerint hétnapi imádságok-
ban szedett, és a teremtő Istennek dicsé-
retire szentelt . . . Kolozsvár, 1745. — 8. 
Rövideden egybefoglalt gyermekek geogra-
phiája, ötvenkét részekre, vagy leczkékre 
osztatva, és ahoz szükséges chartákkal 
elkészíttetve, franczia nyelven íratott Leng-
let du Fresnoy által. Azután az ifjaknak 
hasznokra németre fordíttatott, újabban 
megvizsgáltatván, sok részeiben megvilá-
gosíttatott, nem-kevés hasznos toldalé-
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kokkal megbővíttetett, és kivált a néme-
tek véle-való élésekre intéztetett. Most 
pedig, bécsi mutatásában, a magyar ta-
nuló gyermekek, s kiváltképen maga fiá-
nakjövendő oktattatására nézve, magyar 
nyelven kiadott . . . 1750 Szeben. — 9. 
Carmen epithalamicum Gabrielis comitis 
de Bethlen et Josephae com. e Kheven-
hiiller honoribus dicatam. U. ott, 1756. — 
10. Innepnapokra való isteni dicséretek, me-
lyeket franczia nyelvből fordított. Kolozs-
vár, 1760. —• 11. Saltus naturae in 
praematura morte Emerici comitis Lázár, 
filii anno 1761. denati, adumbratus et 
carmine lugubri delictus a patre a. 1761. 
— 12. Musae Transilvan ico-Siculae ad 
fontem acidum Lövetensem ludentes. 
Szeben, 1762. — IB. Opera poetica 
varii argumenti. Claudiopoli, 17t>5. — 
14. Florinda. Az az : Spanyorország-
nak ezen gróf kisasszonyon a Roderig 
királytól tett erőszak alkalmatosságával 
a maurusok által lett elfoglaltatásának 
rövid históriája. Magyar versekbe foglal-
tatva . . . által. Szeben, 1766. (Későbbi 
kiadása: Pest, 1791. Florinda az az: 
Spanyol országnak ezen gróf kisasszony 
miatt lett romlása, melyei együtt Olasz, 
Franczia, Spanyol országokban találtató 
ritkaságok is leirattatnak . . . által cz.) 
— 15. Külömb-külömbféle világi dolgokat 
és erkölcsökre szabogató magyar versek. 
Kibocsátotta Petki Nagy Sámuel. 1795. 
Hely n. (Kézirata a m. n. múzeumban). — 
Kéziratban maradt: a Codex Theresia-
nusra tett terjedelmes vélekedése ; külön-
böző tárgyú munkálatai: Collectio operum 
miscellaneorum cz. alatt egy kötetbe 
gyűjtve (a család birtokában); a m. n. 
múzeumban : Magyarversei, ürassó, 1763. 
•írét 28 lap; Epistolae, et aliorum ad 
eum scriptae 1728-tól 4rét 473 lap ; Or-
tus ex antiquissima inter Transsylvanos 
Lazarorumfamilia (Opera historica V. 379 
—386. 1.); a gyulafehérvári Batthyány 
könyvtárban: Tractat us de tolerantia, edi-
tus a Voltaire, e gallico in latinum transla-

tus, 4rét 224 lap; Politica Christiani Wolfii, e 
germanico in latinum translata et ab ipso 
auetore revisa; Metaphysica eiusdem ex 
opere germanica, methodo analytica 
scripto, latino sermone methodo synthe-
tica concinnata, neque prorsus ad finem 
perdueta; Eiusdem Moralia seu Ethica 
germanica, succinctius latine tradita; 
Epistola de ol'ficiis quae gessit (ez a 
marosvásárhelyi gr. Teleki-könyvtárban); 
Alia quaedam minora. Magán és hiva-
talos levelei, kérelmei, s beszédeinek 
fogalmazványai, üdvözlő versei, fogságára 
s a mádéfalvi eseményekre vonatkozó 
iratok, hozzá küldött levelek sat. (a ma-
rosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyv-
tára oklevélgyűjteményében 59—120. sz. 
alatt.) 

Rod, M. A t h e n á s 159. 1. — Horányi, Me-
m o r i a I I . 476. 1. — Kovásznál, Alexander, 
Carmina exequalia . . . Trajecti. 1782. (gr. L. 
életrajzával). — Benkö, Transsilvania II. 
486. 1. — Lázár Miklós gróf. A gróf Lázár 
család. Kolozsvár, 1858. 90—100. 1. és Er-
dély főispánjai. Bpest, 1889. 227. 1. — Buda-
pesti Szemle V I . 1859. 34. 1. U j F . X . 1867. 
23. — Toldy Ferencz, M. N e m z e t i I r o d a l o m 
története és Költészet története. — ifjabb 
Szinnyei József, I r o d a l m u n k t ö r t é n e t e 1711 — 
1772. Bpest, 1876. 31., 37., 136. 1. — Figyelő 
I I . 1877. 83., 223. 1. — Koncz József, A m a -
rosvásárhelyi ev. ref. kollégium története. 
Marosvásárhely, 1883—88., 1895. 183., 202., 
661. , 666. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Irodalom-
történeti Közierilények 1892. 287., 434. 1. ( S z é -
c h y K . ) — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I X . 
388., 476., 584. 1. 

Lázár János, szinész. az úttörők egyike, 
mint «theátrom-mesler» (rendező) 1819 
-1820-ban Komáromban, 1820—1821. 
Győrben is megfordult; 1824-ben a 
Komlósy társaságának tagja volt és Szé-
kesfejérvárt játszott; 1828. aug.-decz. 
Balla társulatával Pesten lépett fel. — 
Munkái: 1. Magyar theatrumi Almanak, 
mely t. ns. Yass vármegyének Szombat-
hely városában mulatozó nemzeti szín-
játszó társaság által elő adatott játék-
darabok neveit foglalja magában. Szom-

I bathely, 1822. — 2. Magyar theatrumi 
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Almanach, mely ns. Vas vármegyének 
Szombathely városában mulatozó nem-
zeti színjátszó társaság által elő adatott 
játék darabok neveit foglalja magában. 
U. ott, 1842. 

Petrik B ib l iog r . I . 53. 1., I I . 559. 1. és egy-

korú szinészeti zsebkönyvek. 
Lázár János, r. kath. esperes-plébános, 

előbb a szatmári püspök megyebeli szent-
szék jegyzője, lajstromozója s levéltár-
noka, a püspöki könyvtár és árvanöven-
dék-intézet gondnoka ; a nemzeti iskolák 
felügyelője, bélteki plébános, erdődi ke-
rületi alesperes, szentszéki ülnök és szat-
mármegyei táblabiró. Meghalt a 40-es 
években. — Munkája: Érdem oszlop, 
melyet néhai mélt. és főt. nagy-daróczi 
Kovách Flórián szatmári püspök emlé-
kezetének 1825. decz. 19. pompás te-
mettetése gyászünnepén, az egész püspök-
megye nevében tisztelet- és hála-zálogul 
szentelt. Pest, 1826. 

Schematismus S z a t m a r i e n s i s 1S36. — Petrik 
Bibliogr. 
Lázár (Lazaru) János, theologiai dok-

tor, görög katholikus főgymnasiumi volt 
igazgató-tanár, szül. 1848. szept. 25. Naszó-
don (Beszterczemegye); 1859—63. Sza-
mosujvárt tanult; azután a pesti köz-
ponti papnevelő növendéke volt, mire 
Pozsonyban és Bécsben folytatta felsőbb 
tanulmányait ; 1871—75-ben a naszódi 
görög kath. főgymnasium igazgató-tanára 
volt. — Programmértekezése a naszódi 
görög kath. főgymnasium Programmjá-
ban (1871—1875. Dissertatio de liberó 
hominis arbitrio tam in se, quam in 
relatione ad gratiam divinám spectato.) 
— Munkája : Tabele Istorice Sincronistice 
ale colonieloru Romane de in Dacia 
Traiana si Tienuturele mai tardiu nu-
mite : Daci'a Aureliana. Besztercze, 1872. 
(A m. n. múzeumban csak 1. füzete, 
4-rét 24 lap van meg.) 

Fasciculi Ecclesiastici 1868. 55. 1. 

Lázár József (szárhegyi gróf), cs. kir. 
kamarás és az erdélyi magyar nemes 
insurgenseknél főstrázsamester, gr. L. 

Antal és Torma Éva fia, mint királyi 
hivatalos 1790-től 1811-ig minden diaetán 
(kivéve az 1792-ikit) jelen volt. Meghalt 
1819. okt. 16. Szász-Erkeden. — Mun-
kái: 1. Beszédje, melyet a vitéz felkölt 
nemes harmadik lovas ezred elboesátta-
tása alkalmatosságával, a midőn a nemes 
marosszéki osztályt a nemes szék tiszt-
ségének számba adta volna, elmondott 
Marosvásárhelyt bőjtmáshavának 3. 1810. 
Marosvásárhely, 1816. — 2. Egy szó az 
erdélyi nemes ifjúsághoz. Marosvásárhely, 
1812. (Ugyanez Kolozsvár, 1816. Mind a 
két példány végén: Bécs, november 
1806. Demián. A bevezetés szerint né-
metből van fordítva Demián által és L. 
a kiadó. Ezen munka az Anleitung zum 
Selbststudium der militärischen Dienst-
wissenschaft. Wien, 1809. cz. munka élő-
beszédének fordítása.) 

Lázár Miklós gróf, A gróf Lázár család. 
Kolozsvár, 1858. 240. 1. 

Lázár József (szárhegyi gróf), cs. kir. ka-
tona, előbbinek és Bornemisza Rozália fia, 
szül. 1782. márcz. 19. Szász-Erkeden. Med-
gyesfalván nevelkedett, az iskolákat Ma-
rosvásárhelyt kezdte járni s a kolozsvári 
lyceumban végezte. Ezután kevés ideig 
mint felesküdt írnok a királyi táblánál 
volt, de már 1802-ben a katonai pályára 
lépett és a császár nevét viselő vasas 
ezredben kezdte szolgálatát; utóbb a 
nádor-huszárokhoz ment és végre a 
császár-huszár ezrednél mint kapitány 
végezte katonai pályáját. Ez idő alatt az 
1805. és 1809. csatákban vett részt; az 
auszterliczi ütközetben mint galopin volt 
alkalmazva gróf Kolowrat Vincze altábor-
nagy mellett; 1812-ben nőül vette Pécsy 
Esztert és 1815. búcsút vett a katonai 
pályától. Szárhegyre vonult vissza, a 
hová atyja száműzte, mivel tetszése elle-
nére megnősült. Atyja halála után med-
gyesfalvi jószágára költözött. Marosszéken 
megtelepedése után az ellenzéki politikai 
párthoz csatlakozott és e párt mellett 
nyilatkozott az 1834. országgyűlésen is 
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mint királyi hivatalos. Több országgyű-
lésre nem is volt meghíva. Az 1818. moz-
galmak alatt az agyagfalvi székely gyű-
lésen is szót emelt. Két hónappal ezután 
Marosvásárhelyt a város őt mint egyik 
kezest Gedeon cs. k. tábornoknak kéz-
besítette, a ki nov. 12. Szebenbe vitette 
fogságra, a melyből, miután Bem bevette 
Szebent, 1849. márcz. 11. szabadult ki. 
Ekkor Magyarországba menekült és itt 
tartózkodott mindaddig, a míg 1850-ben 
Szatmármegyében tévedésből ismét elfog-
ták és Nagyváradon, majd Kolozsvárt 
rövid ideig történt letartóztatás után júl. 
7. szabadon bocsátották. Meghalt 1865. 
márcz 13. Marosvásárhelyt. — Munkái: 
1. (' y olog és huszár verbung dalok. Ma-
rosvásárhely, 1839. — 2. Versezet. U. 
ott, 1842. — 3. Katonadal. U. ott, 1818. 
— 1. Népdal. U. ott, 1818. — 5. Biicsú-
vétele a városi őrsereg parancsnokságá-
tól. U. ott, 1818. — 6. Pár szó a székely 
ügyben. U. ott, 1818. — 7. Felszólítása 
szabad kir. Marosvásárhely vitéz polgárai-
hoz, szeretett bajnok társaihoz. LI. ott, 
1848. (Mind ezen nyomtatványok 1 — 1 / i 

ív terjedelműek.) — Életét leírta versben: 
Mi vol tam? cz., melyet Lázár Miklós gr. 
adott ki a L. családról írt munkájában. 

Lázár Miklós gróf, A gróf Lázár család 
240—245. 1. — Koncz József, A m a r o s v á s á r -
helyi ey. ref. kollégium könyvnyomdájának 
története. Marosvásárhely, 188,. 40., 48., 51., 
52., 55. 1. és gyászjelentés. 
Lázár Kálmán (szárhegyi gróf), a m. 

tudom, akadémia levelező tagja, gr. L. 
Benedek kamarás, főispán és gr. Bethlen 
Mária kereszteshölgy fia, szül. 1827. máj. 
27. Benczenczen (Hunyadm.); első neve-
lését a szülői háznál kapta, később Enye-
den, a hol atyja főispáni székhelye volt. 
A felsőbb iskolákat Kolozsvárt végezte 
(1843—1818. máj.), hol különösen a ter-
mészettudományokkal előszeretettel fog-
lalkozott. 1848-ban a nyári hónapokban 
Pestre utazott és az akkor alakult Zrí-
nyi-ezredhez beállott közhonvédnek; a 34. 
honvéd-zászlóaljban főhadnagy, 1819. 

kezdetén a 43. honvéd-zászlóaljnál szá-
zados volt, és e minőségben jún. a tá-
borkarnál a fővezéri jegyzőkönyvet is 
í r ta ; aug. elején Dembinszky tábornok 
mellé volt beosztva, mert meglehetősen 
beszélt francziául. A világosi napok után 
ő is török földre menekült és nevezete-
sen Viddinben tartózkodott egy ideig. 
Azonban az iszlámra áttérni nem akart 
és így Hauslab cs. k. tábornok felhívá-
sára hazajött és önként jelentkezett a 
temesvári parancsnokságnál, hol három 
heti fogság után, miután a sorozási vizs-
gálaton átesett, szabadon bocsáttatott és 
Kolozsvárra ment anyjához. Visszavonult 
birtokára, melyet az oláhok csaknem 
egészen elpusztítottak ; ezt kezdte rendbe 
hozni s felperzselt épületeit kölcsönvett 
pénzzel újból felépíteni. Egyszersmind 
egy kötetet írt akkori törökországi élmé-
nyeiről, mely meg is jelent, de őt ezért 
tüstént befogták és a gyulafehérvári casa-
matákban elzárták. Néhány hónapi fog-
ság után sikerült barátainak őt megsza-
badítani, de egészsége nagyon megrom-
lott ; ezért a borszéki fürdőbe utazott, 
hol Simény Amáliával megismerkedett, 
kit 1852. okt. 9. nőül vett. Házassága 
első éveit gazdaságának és az irodalom-
nak szentelte ; különösen a madarak ta-
nulmányozását tűzte ki czéljául; e vég-
ből többször tett kirándulást külföldre s 
megismerkedett Európa kitűnő szakem-
bereivel, érintkezésbe jött a természet-
rajzi társulatokkal, levelezést folytatott 
Brehmmel is. A hildburghauseni biblio-
graphiai intézet felkérte, hogy a társulat 
természetrajzi kiadványait bírálja meg és 
L. művét az «lllustrirt. Thierleben»-ről 
a Vogt, Roszmäszler, Wagner sat. bírá-
lata mellett, ki is adta az említett tár-
saság. Otthonában több író társa lá togatta 
meg, így Jókai Mór, ki vele utazta be a 
székelyföldet. Szenvedélyes vadász volt 
és nemsokára egész múzeumot gyűjtött; 
volt 2000 kitömött madara s 8000 ma-
dártojása. A m. tudom, akadémia 1867. 
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jan. 30. levelező tagjának választotta. 
1869-ben, az akkori országgyűlés har-
madik ülésszakában, Hátszegről megvá-
lasztatott képviselőnek. Ezen állást azon-
ban kevés hivatottsággal és még kevesebb 
sikerrel végezte. A nem sokára bekövet-
kezett új választásoknál ki is marad t ; 
ez esemény oly lelki hatással volt reá, 
hogy beteges, meghasonlott kedélylyel 
ment vissza Erdélybe. Felső-Fehérmegye 
megválasztotta árvaszéki elnökének, mire 
Erzsébetvárosba költözött, hol hivatalá-
nak és szakadatlan irodalmi munkássá-
gának élt. A m. k. földmívelési és gaz-
dászati miniszter felküldte Bécsbe a 
világkiállítás alkalmával tartott gazda-
sági és erdészeti nemzetközi congres-
susra, Magyarország egyik képviselőjéül. 
1874. febr. 14. a hosszas éjjelezés által 
kimerülve s nyomasztó anyagi helyzeté-
nek gondjai közt, tört lélekkel ágyba fe-
küdt és febr. 27. meghalt Erzsébetváro-
son. Tagja volt a Leopold és Károly 
császárok által alapított német termé-
szettudományi akadémiának. — Első be-
szélve : Egy napló a Pesti Divatlapban 
(1847. I.) jelent meg, azután is közölt itt 
beszélyt és más czikket is ; továbbá a 
Honderűben (1847), az Életképekben 
(1848), a Budapesti Divatlapban, a győri 
Hazánkban (1848), a Hölgyfutárban 
(1850-52 , 1855—56, 1858, 1864), Pesti 
Napló (1853. 1003. és k. sz. ü t i jegyze-
tek), a Családi Lapokban (1854, 1856), 
a Nővilágban (1857—58), a Családi Kör-
ben (1863. Uti emlények, Hamburg), a 
Kolozsvári Közlönyben (1858. Emma, 
regény sat.), az Erdélyi Múzeum cz. év-
könyvben (1857) és a Délibáb képes 
Naptárban (1857); publicistikai dolgoza-
tai a Kolozsvári Közlöny (1858—67), a 
Magyar Sajtó (1861), Korunk (1861), 
Pesti Napló (1864-65 . 69. sz., A pesti 
állatkertről, 1866. 228. Az irek és féniek 
1867. 231. és köv. sz. Sajtószabadság. 
1868), Uj Korszak (1865), Pesti Hirlap 
(1867) cz. lapokban ; természetrajzi nép-

szerű dolgozatai a Verhandlungen und 
Mittheilungen des siebenbürgischen Ver-
eins für Naturwissenschaften (X. 1859. 
Beiträge zur Ornithologie Siebenbürgens, 
1861—63. Ornithologische Mittheilungen), 
az Erdélyi múzeumegylet Évkönyveiben 
(II. 1860. A madarakról, különös tekin-
tettel az Erdélyben honos fajokra, I. 
1861. Aquila pennata és minutá, 11.1862. 
Erdély madarainak jegyzéke, III. 1864. 
Kétes távoztyú: Kalandócz, Syrhaptes 
paradoxus, leírása); a M. orvosok és ter-
mészetvizsgálók Munkálataiban (IX. 1864. 
Az európai törpe sasokról) ; a Vadász és 
Versenylapban (1862. A vizi vadászat, 
Madarainkról, Vizi vadásztársulat indítvá-
nya, 1863. A keselyűk, 1866. Kalandócz 
és túzok, A mexikói mozgór, 1868. Szer-
kesztői szó, Pár szó vadásztörvényeink-
hez, 1869. Halászatunk és a mesterséges 
haltenyésztés, A bagoly-lesről, A hün-
ningeni haltenyészde, 1870. Az év vé-
gén, 1871. Vizi vadászat, 1872. Az orv-
madarak a légben, 1873. A szárnyas bo-
hócz, Vadgalambjaink, Hol tartózkodnak 
nyulaink ? Vadállományaink 1873-ban, 
Az Adrián, scrombri halászat, Képek az 
állatvilágból, Horoscop); az Ország Tük-
rében (1864. A kénes billegény, a fekete 
rigó); a Nővilágban (1864. A sármány); 
a Vasárnapi Újságban (1866. A sólyom, 
A kánya); a Természettud. társulat Köz-
lönyében (1865. Brehm Lajos emléke-
zete, 1866. A madarak vándorlásának 
okairól); a Kertészgazdában (1865. A 
j egér, rajzzal, A kutya); a Kolozsvári 
Naptárban (1866. A sirály); a Népiskolai 
Könyvtárban (1868. I. A kutya, II. A 
macska); a Természetben (1í->71. A ga-
bonaföld, Szárnyas útonállók : a kányák, 
1872. Az irám, rajzzal, A pompázok, 
Erdeink tigrise, Kis zsiványok, A lég 
daliái: Falco Islandicus, 1873. A hör-
csög, A bibicz); a Hazánk és Külföldben 
(1872. Künn a réten, vázlat); a Waid-
mannban (1873. III. Das Wandern der 
Vögel, Unter den Wellen); a Fővárosi 
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Lapokban (1873. Egy szeretetre méltó 
lény, Tarka képek, uti napló a dalmát 
partvidékről júl. 22-től, 16 közlés); a 
Nők Munkakörében (1873. A nők és a 
természettudomány, A kerti lombár); 
Magyarország és a Nagyvilág (1873. Egy 
gnom az állatvilágból, A hörcsög); a 
Bazárban (1873. A halál hirnöke) ; a 
Családi Körben (1873. Egy boldog ki-
rály) ; a Gazdasági Lapokban (1874. A 
bécsi nemzetközi gazdasági congressus 
határozatai a mezőgazdaságra nézve 
hasznos madarak védelmét illetőleg) ; a 
Figyelőben (1874. A szabad természet-
ből) ; a Természettud. Közlönyben (1S77. 
Egy boldog király, Ökörszem, A halál 
hirnöke, Anobium); az Egyetemes Magyar 
Encyclopaediának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. Magyar menekvők török 
földön. Irta L. K. egy menekült. Kolozs-
vár, 1850. — 2. A lég urai. Képek a 
madárvilágból. Pest, 1864—66. Ilat füzet, 
(tíz nagy szinnyomatú képpel és számos 
kőnyom, ábrával.) — 3. Természetbarátok 
és Vadászok Évkönyve. U. ott, 1867. 
(Mások közreműködésével. L-től Ujfalvy 
Sándor élet- és jellemrajza. I. évf., több 
nem jelent meg.) — 4. Kőnlt az állal-
kertekben. Olvasókönyv az ifjúság szá-
mára. Készítette g. L. K. U. ott, 1867. 
(12 szinny. képpel. Németül Hobenauer 
Ignácztól. U. ott, 1870.) — 5. A szabad 
sajtó története. U. ott, 1867. (Sajtó alatt 
volt, de nem ismerem.) — 6. A szabad 
természetből. Képek és vázlatok. U. ott, 
1873. (Házi Könyvtár 12.) — 7. Hasznos 
és kártékony házi állatainkról. Kézikönyv 
mezei gazdák, erdőtulajdonosok és ker-
tészek használatára. 1. rész. Emlősök, 
madarak, hüllők. Fametszetekkel Zimmer-
mann rajzai után. Bpest, 1874. (Házi 
Könyvtár 17. I. rész; a II. rész is sajtó 
alatt volt, de nem ismerem.) — Szer-
kesztette az Uj Korszak cz. hetilapot 
1865. jún. 25-től október 30-ig, a Pesti 
Hirlap cz. politikai napilapot 1867. márcz. 
5-től ápr. 11-ig névleg és május végéig 

névtelenül; a Világ Tükre cz. képes folyó-
iratot 1867-ben, melyből csak az első 
füzet jelent meg; a Vadász és Verseny-
lapot 1868. jan. 10-től 1869. nov. 3-ig 
Pesten. — Kéziratban a családnál: Ma-
gyarország gerinczes állatai 3 kötet; 
Ösztön vagy szabad akarat, nagyobb ta-
nulmány; Az őskor és a jelen idő szerves 
világa, tanulmány; A félreismert kisvilág, 
tanulmány ; Fenn a légben, lenn a földön 
I. kötet; A saskeselyű (Gvpaetos barba-
tus), monographia; 1858-ban egy Vardár 
Ali cz. regényt fejezett be ; a m . n. mú-
zeumban : Magyarország állatvilága, kézi-
könyv mindenki, különösen erdészek, 
gazdák, vadászok használatára, 4-rét 334 
levél. — Levelei Horváth Mihályhoz: 
Pest, 1865. okt. 16., nov. 21., decz. 4. 
(a m. n. múzeumban); Arany Jánoshoz, 
Benczencz, 1862. nov. 7. (a m. tudom, 
akadémia levéltárában). 

lázár Miklós gróf. A gróf Lázár család 
267. 1. — Ország Tükre 18(i4. 20. SZ. k ö n y . 
arczk. Marastonitól. (Deák Farkas). — Ma-
gyarország és a Nagyvilág 1874. 11. SZ. a r c z k . 
— Természet 1874. 6. Sz. — Budapesti Közlöny 
1874. 46. s z . ( N e k r . ) — X a n t u s János, E m l é k -
beszód szárliegyi gróf Lázár Kálmán felett. 
Bpest, 1875. (Értekezések a természeltudom. 
köréből VI. 1.) — Szinnyei Könyvészete. — 
Daday Jenő, A m a g y a r á l l a t t a n i i r o d a l o m . 
Budapest, 1882. — Petrik Bibliogr. és gyász-
jelentés. 

Lázár Mihály (dálnoki), országgyűlési 
képviselő, L. Dávid alkirálybiró lia, szül. 
1820-ban Dálnokon (Háromszékmegye) 
ősi székely családból; tanulmányait a 
székely-udvarhelyi és nagy-enyedi ev. ref. 
kollégiumokban végezte, majd a maros-
vásárhelyi kir. ítélőtáblán és az udvari 
kanczelláriánál gyakornoskodott. 1846-
ban az erdélyi országgyűlésen bereczki 
képviselő volt. A szabadságharcz alatt 
Szabó Nándor seregében szolgált mint. 
nemzetőr-kapitány. A szabadságharcz után 
hét évi várfogságra Ítéltetett, melyből 
azonban a közbejött amnestia folytán 
csak két évet kellett kiállania. Hazajőve 
az egyház terén működött; a Rikán belőli 
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ev. ref. egyház 1859-ben főgondnokának 
választotta. Az alkotmányos élet lendü-
letével, 1867-ben kézdi-széki alkirály-
biróvá s nem sokára ezután Három- és 
törv. e. Miklósvárszékek igazgató alkirály-
birájává választatott. 1869-ben Felső-
Fehérmegye hidvégi járását és ezen czik-
lus után a kézdivásárhelyi kerületet 
képviselte az országgyűlésen, míg 1872-
ben Székely-Udvarhely, Oláhfalu, Csik-
Szereda, Kézdi-Vásárhely, Bereczk, Sepsi-
Szentgyörgy és Illyefalva székely városok 
főispánja lett. 1875-ben Háromszékmegye 
főispánja volt, mely állásától azonban a 
közbejött kormányválság folytán csak-
hamar megvált. 1878-tól a kézdi-vásár-
lielyi választó-kerület küldötte a kép-
viselőházba, hol a mérsékelt ellenzék 
tagja volt. Több ízben képviselte az or-
szágos honvédegyleti gyűléseken a három-
széki honvédegyletet és a központi vá-
lasztmánynak is tagja volt. — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban (1878—81. 
VIII., IX., XI., 1881—84. V. XV. k.). 

Halász Sándor, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
Bpest, 1886. 104. 1. 

Lázár Miklós, nagyváradi plébános 
és tiszteletbeli kanonok, szül. 1814. decz. 
24. Nádudvaron (Szabolcsra.) nemes 
szülőktől; a négy latin és a szónoklati 
osztálytNagyváradon, aköltészetit Kassán, 
a bölcseletet a nagyváradi kir. akadémián 
végezte. 1832-ben a nagyváradmegyei 
növendékpapok sorába igtattatott. Theo-
logiai tanulmányainak befejezése után 
1836-ban a püspöki irodában nyert al-
kalmazást és az év végén a szentszék 
igtatójává neveztetett ki; szabad óráit a 
német nyelv tanulására fordította. 1838. 
jan. 1. áldozópappá szenteltetett fel és 
Szilágy-Somlyóra és még azon évben 
Uj-Palotára küldték káplánnak. 1839. jún. 
Nagyváradra helyeztetett át, hol főnöke, 
a művelt Baricz Mihály, megkedveltette 
vele a római irodalom remekeit. Ez idő-
ben tanulmányozta barátja Hoványi Fe-
renczczel az olasz és franczia nyelvet; 

együtt tervezték a nagyváradi egyház-
irodalmi papegyletet, melynek H. elnö-
kévé s L. titkárává választatott. 1842-ben 
főnöke halála után nagyváradi ideiglenes 
plébános-helyettes lett. 184 i-ben a várad-
olaszi kápláni állomást töltötte be. Ez 
időben Biharmegye közgyűlésein mint 
szónok szerepelt. 1845-ben Debreczenben 
lett káplán. A szabadságharcz leküzdése 
után 1849. nov. 24. vád alá vétetett, de 
1850. júl. 10. a haditörvényszék a ke-
reset alól fölmentette, mire szabadon 
bocsáttatott. Ezután állás nélkül maradván, 
a német és franczia nyelv elemeiből és 
egyéb tantárgyakból magánórákat adott. 
1852-ben Mező-Peterden. 1865. Nagy-
váradon lett lelkész és 1868-tól a nagy-
váradi 1. sz. káptalan tiszteletbeli tagja 
volt. Meghalt 1885. jan. 6. Nagyváradon. 
— A 40-es években a Nemzeti Újság-
ban előbb Ködi, azután Frére de Marie 
név alatt az egyház és fennálló rend 
mellett harczolt; a Kath. Néplapban és 
az 1847-ben megindított Kath. Naptár-
ban költeményeket közölt; a Religióban 
Ohati név alatt a debreczeni templom 
keletkezéséről, annak múltjáról és jele-
néről több czikket í r t ; az 50-es években 
a Beligión és Kath. Néplapon kívül a 
Családi Lapokba (1854., 1856.), a M. 
Sajtóba (1856. 97. sz. Adópénz és 200, 
sz. Ének aMária-Czelli bold, szűz anyához 
cz. költ.), a Kelet Népébe (1856. Jézus 
a világ megváltója . . .); a Magyar Sionba 
(1878—79. költeni.) írt; a Népiskolai Tan-
ügyben (1881. 6. sz. Beszéde a nagy-
váradi újvárosi kath. néptanoda meg-
nyitási ünnepélyén); a M. Koronában 
(1882. 322. sz. XXXVI. zsoltár.) - Mun-
kái : 1. Örömének mélt. és főt. bezdédi 
és kis-bábai báró Bémer László úr, a 
nagyváradi 1. sz. püspöki megye főpász-
torának névünnepére 1844. Nagyvárad. 
— 2. Szívhangok. Főm. és főt. Walden-
burg-Schillingsfürsti herczeg Hohenlohe 
Sándor nagyváradi nagyprépostnak magas 
névünnepére 1845. U. ott. (Költ.) — 3. 
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Ömlengés főt. Győrffy László úrnak Ke-
resztelő sz. Jánosról czímzett budai pré-
postnak . . . egykori tanítójának tiszteletére 
1845. U. ott. (Költ.) — 4. Háladal főt. 
Tholdi Molnár Péter . . . nagyváradi pré-
postnak . . . a legjobb főnöknek tisztele-
tére. Debreczen. 1847. (Költ.) — 5. Tisz-
telet hangjai. Mélt. Delinger János . . . 
dulciniai vál. püspök . . . tiszteletére. U. 
ott, 1848. (Költ.) — 6. Sok boldog új 
esztendőt kiván mélt. és főt. Szaniszló 
Ferencz nagyváradi 1. sz. megyés püspök 
úr ő nagyságának. Nagyvárad, 1852. 
(Költ.) — 7. Isten hozott! főt. Szilasy 
János úrnak, kanonoki székébe iktatása 
ünnepélyére. U. ott, 1852. (Költ.) — 8. 
A bizalom. Főt. Csermák Manó . . . ka-
nonoki székébe igtatása ünnepélyére. U. 
ott, 1852. (Költ.) — 9. A hittan hü ke-
zelője. Főt. Rácsek János . . . kanonoki 
székébe igtatása ünnepélyére. U. ott, 
1852. (Költ.) — 10. Szilárdság. Főt. 
Schwarczl Ferencz . . . kanonok . . . tisz-
teletére. U. ott, 1852. (Költ.) — 11. A 
költő. Főt. Huzly Károly . . . nagyváradi 
prépostnak . . . préposti székébe igtatása 
ünnepélyére. U. ott, 1852. (Költ.) — 12. 
A jó pásztor. Főt. Harcsarik György . . . 
kanonoki székébe igtatása ünnepélyére. 
U. ott, 1852. (Költ.) — 13. Isten hü kép-
mása. Horányinak oct. 4-re mint pappá 
lett szenteltetése ünnepére. U. ott, 1854. 
(Költ.) — 14. Vallásos költeményei. Pest, 
1857. — 15. Ujabb költeményei. U. ott, 
1871. (A nagyváradi egyházmegyei kán-
tortanítok keletkező nyugdíjalapjának ja-
vára kiadta egy emberbarát.) — Ál-
nevei : Ködi, Frére de Marie. 

Danielik, Magyar írók II. 175. 1. — Iro-
dalmi Szemle 1876. 7. SZ., 1885. 2. Sz. — Sza-
badság 1879. 80. s z . — 1885 : M. Állam 14., 
Szabadság ( N a g y v á r a d ) 6., Nemzet 9. s z . , .?/. 
Sión 69. 1., Pesti Hirlap 10. SZ. — Petrik 
Könyvészete és Bibliogr. és gyászjelentés. 

Lázár Miklós (szárhegyi gróf), gr. L. 
Pál és gr. Bethlen Teréz fia, szül. 1819. 
máj. 26. Nagy-Szebenben. A midőn anyja 
Magyarországra költözött, L. a nagybátyja 

gr. L. László gondoskodása és felügyelete 
alá volt bízva, a ki őt a kolozsvári gym-
nasiumban és lyceumban taníttatá. 1838. 
júl. az erdélyi főkormányszékhez esküdt 
fel Írnoknak; 1840. Marosvásárhelyt a 
királyi táblán letette censuráját az erdélyi 
jogokból; 1841. fogalmazó - gyakornok 
lett a főkormányszéknél; 1843. néhány 
hétig a bécsi udvari cancellárián is gya-
kornokoskodott ; még azon évben tisz-
teletbeli fogalmazónak nevezték ki az 
erdélyi főkormányszékhez. 1844-ben báró 
Splényi Máriát vette nőül, ki már 1845. 
szept. 21. meghalt. 184S-ban megszűnt a 
főkormányszéknél szolgálni s kevés ideig 
a kolozsvári nemzetőröknél főhadnagy 
volt. 1852-ben gyüjté nagyobb részét azon 
adatoknak, a melyekből azután a Gróf 
Lázár-család cz. munkáját készítette. O a 
Bethlen János gróf, Teleki Domokos gr. 
és Kemény Zsigmond báró, később a gr. 
Mikó Imre iskolájához tartozott és itt lett 
a közügyek emberévé ; minden hazaíias 
egylet és társulat résztvevő tagja volt. 
A székely nemzet története megírása 
alapjához járult, de a maga részéről is 
annak mintegy előkészítőjéül megkez-
dette a Székely Oklevéltár kiadását; a 
műnek I. kötete egészen, a II. is szintén 
nagyobb részt a gróf pénzbeli segélye s 
áldozatávaljelentmeg. 1856-ban az erdélyi 
országos nemzeti színházi bizottság tag-
jának nevezték ki; 1857. az erdélyi első 
gazdasági s iparkiállítás rendező bizott-
sága elnökségével bízták meg. Meghalt 
1889. jan. 7. Kolozsvárt. — Czikkei a 
kolozsvári Hetilapban (1853. 29. sz. Csik, 
Gyergyó és Kászon leírása, pótló jegy-
zetek Benkő Károly munkájához, 80., 81. 
Lázár István életrajza); az Erdélyi Tör-
ténelmi Adattárban (1858. Egy XVI. szá-
zadbeli töredék periromány a székely 
nemek és ágak birtoklása és hivatal-
viselése tárgyában János Zsigmond korá-
ból, Bocskai fejedelem levele Balássy 
Ferenczhez a székelyek támadása felől 
1605., Bethlen István levele Balássy 
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Ferenczhez 1620.); a Századokban (1868. 
A Marosszékben 1491—1515 közt had-
nagyságot és bíróságot. nemek és ágak 
rendje szerint viseltek lajstroma, 1870. 
Adatok a Perkő alatti várról és kastély-
ról Kézdi-Szent-Léleken, 1879. Adatok a 
Bercsényi - család nemzedék - rendjéhez, 
1880. Székely ispánok és alispánok a 
mohácsi vészig); a Hazánkban (IX. 1888. 
Ifj.Petrichevich Horváth Boldizsár naplója 
1714 — 1773.); a Turulban (II. 1884. Egy 
oklevél Nagy Iván «A Losonczyak és 
Bánlľyak nemzedék-rendje» cz. közlemé-
nyéhez, A két Laczk-család eredete, Járai 
Péter alvajda és maradékai, III. 1885. A 
Kelneki-család nemzedék-rendje); az Egye-
temes M. Encyclopaediának is munka-
társa volt. — Munkái: 1. A gróf Lázár 
család. Irta családja számára . . . össze-
kapcsolva gróf Kemény Józsefnek a ne-
vezett családról kéziratban hátramaradt 
munkájával és számos jegyzetével. Ko-
lozsvár, 1858. (Ism. Delejtű 1859. 219. 
1.). — 2. Székely ispánok és alispánok a 
mohácsi vészig. Bpest, 1881. — 3. Er-
dély főispánjai (1540—1711.) Budapest, 
1889. (Különnyomat a Századok 1887— 
1889. folyamaiból.) — Levelei Pesty 
Frigyeshez: Kolozsvár, 1865. máj. 29., 
1870. április 15., november 7. (a m. n. 
múzeumban.) 

Lázár Miklós gróf, A gróf Lázár család 
K o l o z s v á r , 1858. 260. 1. — Századok 1869. 
121., 193., 194., 1870. 58., 59., 120., 1872. 115., 
1889. 176. 1. — M. Korona 1885. 10. sz. (Szent-
annai). — 1889 : Nemzet 11. sz. (Jakab Elek), 
P. Napló 7. , P. Hirlap 11., Vasárnapi Újság 2. 

Sz . — Petrik B i b l i o g r . — Pallas nagy Lexikona 

X I . 312. 1. — Ferenczi Zoltán, A k o l o z s v á r i 

színészet és színház története. Kolozsvár, 
1897. és gyászjelentés. 
Lázár Mór (szárhegyi gróf), földbirto-

kos és lótenyésztő, gr. L. József és Péchy 
Eszter fia, szül. 1817. márcz. 20. Szár-
hegyen ; első oktatását a marosvásárhelyi 
iskolákban nyerte; innét a kolozsvári 
gymnasiumban s lyceumban folytatta 
tanulmányait. Azután atyja házához Ma-
rosvásárhelyre tért vissza s a kir. táblai 

joggyakorlathoz kezdett. 1839—1843-ig 
Marosszék tiszteletbeli jegyzője volt. 1841. 
febr. 1. nőül vette a művelt lelkű Barcsai 
Polit, ki Polixéna névvel maga is írt a 
Kolozsvári Közlönybe (1858. A nők írói 
jogosultságáról, melyet a Hölgyfutár 136. 
és 137. sz. átvett). L. falura telepedve 
gazdasággal foglalkozott, míg az 1848. 
események őt is a székely táborba szólí-
ták, hol tiszti rangot viselt; a nov. 5. 
marosvásárhelyi események után, atyját 
a város részéről kezesnek adták; 1849-
ben egy ideig Urbán cs. kir. ezredes 
fogva tartotta Kolozsvárt. A szabadság-
harcz után Bilakra (Dobokam.) települt, 
a hol gazdasága kedvencz ágát a ménes 
tette, melynek nemesítésére nagy gondot 
és költséget fordított; e végre 1857-ben 
Angolországba utazott és Yorkshire leg-
jelesebb lótenyésztő - intézeteit látogatta 
meg és Tatton Sykestől telivér angol 
anyakanczákat hozott. A család ősfészké-
ben Szárhegyen és gyergyói javaiban ő 
volt a legnagyobb birtokos. Meghalt 1865. 
aug. 4. Marosvásárhelyt. — Hírlapi czik-
keket írt anyagi kérdéseinkről. — Proc-
lamatiója : Fegyverre polgártársak ! Ma-
rosvásárhely, 1848. ápr. 15. (Fegyverre 
szólítja magyar polgártársait a bujtogatok 
és honárulók ellen, ívrét egy lap.) 

Lázár Viki ós gróf, A gróf Lázár család. 
K o l o z s v á r , 1858. 248. 1. — Koncz József, A 
marosvásárhelyi kollégium könyvnyomdá-
jának száz éves története. Marosvásárhely, 
1887. 53., 57. 1. és gyászjelentés. 
Lázár L. Pál, gépész-mérnök, mű-

egyetemi rendes tanár, L. Jakab 1848— 
1849. honvédtiszt (meghalt 1898 ápr. 
Szatmárt) íia, szül. 1856-ban Nagybajom-
ban ; tanult Budapesten; 1880-ban nyerte 
el a gépész-mérnöki oklevelet. 1880—82-ig 
Yidats István gazdasági gépgyárában 
szerkesztő és gyárvezető mérnök volt. 
1883-ben a földmívelésügyi minisztérium 
a mezőgazdasági gépipar, úgyszintén a 
gépkisérleti állomások berendezésének és 
munkakörének tanulmányozására három 
évre külföldre küldte. Ezen időt Ausztria. 
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Németország, Svájcz, Francziaország és 
Angolországlegelőkelőbb gazdasági gyárai-
ban töltötte és hallei tartózkodása alatt 
egyúttal az ottani gépkisérleti állomáson 
Wüst dr. egyetemi tanárral együtt külön-
böző gépekkel kísérleteket végezett. 1886 
—1887. a mezőgazdasági üzem gyakor-
lati megismerésére az állami ménes-
uradalmakban tett tanulmányokat. 1888-
ban újból Németországban járt az ottani 
gazdasági szeszgyárak és az ezek beren-
dezését készítő gépgyárak tüzetes tanul-
mányozása czéljából. 1886-tól az országos 
gazdasági egyesülethez megpróbálás végett 
beküldött gépek éz eszközök megbirálásá-
val, ezen egyesület által rendezett gép-
versenyeken pedig a versenyeljárások 
megállapításával, a versenyek műszaki 
vezetésével és az eredmények referálásá-
val van megbízva. Az 1885—86. iskolai 
évben a locomobil és cséplő gépkezelők 
tanfolyamán mint tanár működött. 1886 
— 1887-ben a műegyetemen a műszaki 
mechanika és elméleti géptan tanársegéde 
volt ; 1886. jan. lett a műegyetemen a 
mezőgazdasági géptan magánt anára; 1889-
ben neveztetett ki rendkívüli s 1890-ben 
rendes tanárrá. Alapította az első magyar 
varrógép-gyárat és ez által egészen új 
iparágat honosított meg hazánkban. — 
Czikkei a M. Mérnök- és Építészegylet 
Közlönyében(1886. Visszapillantás a nem-
zetközi találmányok londoni kiállítására, 
Visszapillantás az antwerpeni nemzet-
közi kiállításra, A gőzkazánok az antwer-
peni világkiállításon, 4 szövegtáblával és 
12 ábr., Gazdasági gépkisérletek, Í887. 
sat.); számos czikke van a Gazdasági 
Lapokban, a Mezőgazdasági Szemlében, 
a Szesztermelők Lapjában, a Köztelek-
ben sat, A Pallas nagy Lexikonában a 
gazdasági gépészet s chémia (szesz, czu-
kor, sör, eczet, liszt sat. gyártása) körébe 
eső czikkcket írta. — Munkái: 1. Geräthe 
und Maschinen für Boden- und Pllanzen-
kultur. Leipzig, 1885. Bajzlappal. — 2. 
Talajmívelés gőzgépekkel. A különféle 

rendszerek általános ismertetése, a gőz-
talajmívelés költségei és gazdasági értéke. 
Bpest, 1885. Bajzlappal. — 3. Talaj- és 
növénymüvelŐ gépek és eszközök elmé-
lete, szerkesztése és kezelésének tárgya-
lása. U. ott, 1886. 16 rajzlappal. — 4. 
A locomobilok kezelése. A locomobil- és 
cséplőgépkezelők tanfolyamán tartott elő-
adásai nyomán. U. ott, 1887. Számos a 
szövegbe nyomott ábrával. (Az országos 
gazdasági egyesület könyvkiadó-vállalata. 
Németül: Berlin, 1888.) — 5. A fogatos 
ekék bírálati szervezete. Bpest, 1887. — 
6. A mezei vasút az ipar-, mező- és erdő-
gazdaság szolgálatában. Magyar-Óvár, 
1888. (Különnyomat a Mezőgazdasági 
Szemléből.) — 7. A gazdasági szeszgyár-
tás kézikönyve. Bpest, 1892. (Kosutány 
Tamással együtt.) — 8. Az aratógépek 
1885., 1890. és 1892 . , . — 9. Az aratás., 
betakarítás segédeszközei. U. ott, 1894. 
Számos szövegábrával. — 10. Néhány 
szó a leggazdaságosabb motorokról . . . 

Hl. Könyvészet 1886., 1888—89., 1892., 1894. 
— Pallas nagy Lexikona X I . 313. 1. ( F e l b e r t 
G y u l a ) . — Függetlenség 1898. 115. SZ. 

Lázár Tamás, a vittenbergai egye-
temen tanult 1588. novembertől, somorjai 
(Pozsonym.) származású. — Üdvözlő 
verset í r t : Carmina gratulatoria . . . Pauli 
Lentzij . . . Witebergae, 1589. cz. munkába. 

Barthulomaeides, Memoriae Ungaror. 87. 1. 

Lázár Vilmos, 1848—49. honvéd ez-
redes, szül. 1815-ben Nagybecskereken 
(Torontálm.); fiatalon katonai szolgálatba 
lépett és előbb a 34. gyalogezredben 
szolgált mint tiszthelyettes, később mint 
hadnagy az 1. huszárezredben. Azután 
1844. aug. nőül vette Beviczky Mária 
bárónőt és kilépett a katonai szolgálatból 
és a zempléni birtokán gazdálkodott 
1848-ig; ekkor a magyar hadseregbe 
lépett és itt előbb mint százados, később 
mint ezredes, 1849. márcziustól mint a 
9. hadosztály 2. dandáráriak parancsnoka 
részt vett az éjszaki megyék védelmi 
hadi műveleteiben és később a temesvári 

29. i r sajtó alá adatott 1900. ápril 24. 
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ütközetben. 1849. aug. 6. Aradon agyon-
lőtték. — Aradi fogságában írt leveleit: 
1849. okt. 5. a Hazánk és a Külföld 

, (1867. 28.) közli. — Munkája: Lázár 
Vilmos 1849-ki honvéd ezredes aradi fog-

, ságában kivégeztetése előtt írt Emlék-
iratai. Sátoralj a-Ujhely, 1883. (Matolai 

* Etele, Visszaemlékezéseim honvédéle-
temre. Függelékül: 187—215. 1.) — Ne-
jének sógornőjéhez Moldvay Lázár Ma-
tildhoz, Sátor alj a-Ujhely, 1845. márcz. 
11., 1848. nov. 4. és Surján 1849. okt. 
18. írt három német levelét a Nyíregyházi 
Hirlap (1893. 4., 5. sz.) közli fordításban. 

Kiszlmgstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas nagy 
Lexikona XI. 313. 1. (Dézsi.) 
Lázár Vineze (szárhegyi gróf), birtokos 

L. Móricz gróf és Barcsai Poli fia, szül. 
1841. decz. 12.; három évig Pesten járt 
a Szőnyi, majd a Szentes intézetében ; 
18Ô7. okt. Brüsselbe vitték kiképeztetés 
végettReignault magánintézetébe. Jelenleg 
medgyesfalvi birtokán (Maros-Tordam.) 
gazdálkodik. — Czikke a Vadász- és 
Versenylapban (1871. Halászat Erdély 
vizeiben). 

Lázár Miklós gróf, A gróf Lázár család. 
Kolozsvár, 1858. 249. 1. 
Lazarevics Miklós, szerb néptanító 

volt Budán; a görög keleti vallást el-
hagyta s róm. kath. lett. Meghalt 1806. 
márcz. 4. — Munkái: 1. Život i eres-
vieajna prikljueenija slavnago anglera 
Bobinsona Kruse od Jorka. Buda, 1799. 
(A híres yorki Robinson Krusoe élete 
és kalandjai, ford, németből.) — 2. P oviest 
žitija slavnago rosijskago feldmarzšala 
Suvarova Biminskago. U. ott, 1799. (A 
híres orosz táborszernagynak riminski 
Szuvaroffnak élettörténete.) — 3. Povjest 
drevnih Abderitov Vilandom sočinenaja. 
U. ott, 1803. (A régi Abderiták története 
Wieland szerint németből.) 

Safarik, Geschichte der serbischen Lite-
ratur. Prag, 1865. 329., 405., 424. 1. 

Lazari Ágoston, ág. ev. lelkész, szül. 
1635-ben Rochson (Szepesm.), hol atyja 
L. János iskolarektor volt ; 1648-tól 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar Irők VII. 

1653-ig Bártfán tanult ; innét Újfaluba 
(Szepesm.) ment, azután Zólyomba, végre 
Sopronba. 1659. júl. 26. a vittenbergai 
egyetemre iratkozott be ; azonban már 
1660. okt. visszatért hazájába; 1663-ban 
Olasziba hívták meg tót lelkésznek ; 1664-
ben Csütörtökhelyre ment lelkésznek és 
a XXIV plébánia conseniorja lett. 1669. 
márcz. a lőcsei tót egyházközség hívta 
meg diakónusának. 1672. a vallásüldözés 
alatt ő is társaival száműzetett, de tíz 
év múlva visszatért és német lelkész 
volt Lőcsén 1693-ban történt haláláig. 
— Munkája: Status Christianorum in 
hoc Statu. Frommer Christen Zustand 
in diesem Thränen-Land ausz dem Sprüch-
lein Esaiae 40. V. 28. Bey sehr ansehn-
licher . . . Leichenbegengnüss des . . . 
Herrn David Spielenbergers der Medicin 
welt beruffenen Doctoris, auch dieser 
Königlichen freyen Stadt Leutschau Or-
dinary , und durch gantz Ilungarn glücklich 
gewesenen Medici practici. Welcher in 
diesem 1684. Jahre, den 27. Maji . . . 
christlich im Herrn entschlaffen . . . Leut-
schau. — Kéziratban: Adventsvorlesun-
gen auf einen jeden Tag der Woche 
dieser Zeit, in christlichen Gemeinen 
vorzulesen. (Klein János Sámuel idejé-
ben, 1789 körül még használatban volt 
Lőcsén és ő is lelkésztársától Kaiser 
Mátyástól lemásolva bírta s használta). 
— Nevét Lazarusnak és Lazarynak is 
írták. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 192. 1. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 158. 1. — 
Fabó, M o n u m e n t a I I I . 214. , 329. 1. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár II. 421. 1. 

Lázi Péter (veresmarti), ev. ref. lel-
kész volt Kecskeméten 1712—1731-ig. — 
Megírta a reformatio egyetemes történe-
tét és a kecskeméti ref. egyház történe-
tét (mely egyik anyakönyvben maradt 
fenn: részben kiadta Szilágyi Sándor az 
1857. Sárospataki Füzetekben a 652. és 
köv. 1.). 

Kecskeméti Lapok 1872. 44. s z . ( H o r n y i k 
János). 

30 
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Lázics Gergely, görög-keleti szerb egy-
házmegyei tanfelügyelő, szül. 1796. nov. 
26-án Cserevityen (Szerémm.); mások 
anyagi támogatásával Karlóczára került 
és itt járta a gymnasiumot. Egyik párt-
fogója Rogulics, a gazdag ireghi (Sze-
rémm.) kereskedő, lehetővé tette neki, 
hogy Egerben folytatta és végezte közép-
iskolai tanulmányait; közben az anyagi 
gondok nyomása alatt elfogadta az egri 
görög-kath. templomban a kántori állást. 
Tanulmányainak végeztével visszatért 
Karlóczára, hol több évig néptanító volt. 
Stratimirovics, a karlóczai szerb metro-
polita, 1821-ben kinevezte az ottani szerb 
gymnasiumban amathesis, természetrajz 
és természettan tanárának. 1825-ben a 
karlóczai görög-keleti szerb egyházmegye 
tanfelügyelője lett. A hazai szerbek közt 
jó hfre volt mint tudósnak és írónak. 
L. nyelvészeti tekintetben az által szer-
zett érdemet, hogy a természet-históriai 
systematikus neveket szerb nyelvre híven 
fordította. Meghalt 1842. decz. 15. vagy 
27-én Karlóczán. — Munkái: 1. Krátko 
rukovodstvo k physiki. Buda, 1822. (A 
természettan vezérfonala). — 2. Index 
vegetabilium sua sponte circa Carlovi-
cium. U. ott, 1833. — 3. Prosta naravna 
istorija, ili opisanije najvažnijih naravnih 
telesa. U. ott, 1836. (Népszerű természet-
história). — 4. Dijalog Ciceronov o 
priateljstvu. U. ott, 1836. (Cicero beszél-
getése a barátságról). — Néhány mun-
kája kéziratban maradt, melyeket később 
a belgrádi szerb irodalmi kör adott ki. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1837. I . 4 . Sz. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Miliéevié, Hl. Dj., 
Pomenik és Popovics Iván szives közlése. 

Lázics István, szerb főgymnasiumi 
igazgató, szül. 1830. szept. 23-án Karló-
czán; tanult Szegeden, Zágrábban, Pesten 
és Bécsben. 1851-ben tanár, 1876. igaz-
gató lett a karlóczai szerb főgymnasium-
ban. — Czikkei a karlóczai szerb fő-
gymnasium Értesítőjében (1857. Uvod u 
čítanie Tacita a narocsito negovog Julie 

Agricole, 1891. A karlóczai szerb gym-
nasium első száz éve 1791—1891. szer-
bül, ism. írod. tört. Közlem. 492. 1.); írt 
szerb népdalokat is. — Munkái: 1. Pesme • 
1loraeija. Újvidék, 1862. (Horatius mun-
kái). — 2. Kratak pregled. U. ott, 1891. ' 

Pallas nagy Lexikona X V I I I . 141. 1. ( M a r -
galics) és a m. n. múzeui . i könyvtár példá- * 
nyairól. 
Laziczki János, ág. ev. lelkész, liptói 

származású; tanult Tót-Lipcsén, Eper-
jesen és ismét Tót-Lipcsén, végre Privi-
gyén; tanított Nagy-Biróczon (Trencsén-
megyében); 1586. nov. 20. a vittenbergai 
egyetemre iratkozott be ; innét hazájába 
visszatérve, 1587. decz. 11. Trencsénben 
aldiaconusnak ordináltatott; 1607—19-ig 
Illaván volt lelkész, hova Mosteneczről 
jött, és az alsó-trencséni kerület seniora. 
Meghalt Illaván. — Üdvözlő verseket 
í r t : Propemptica . . . Witebergae, 1586., 
Vota in Discessum . . . Ugyanott, 1586. 
és Propemptikon . . . U. ott, 1588. cz. 
munkákba. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 83. 
1. — Fabó, M o n u m e n t a I I I . 41., 186. 1. 
Lazicius Keresztéig, liptói származású, 

bölcseleti s theologiai hallgató volt az 
eperjesi ág. ev. collegiumban. — Mun-
kája : Exereitatio Politico-Jvridica, de 
Imperio & Jvribvs Potestatis Imperan-
tivm, in Capita Subditorum, Quam . . . 
Praeside Michaele Pancratio . . . Statuum 
Evangelicorum, quod Epperiessini est, 
Lyceo Prof. . . . Publico Examini submittit 
Christianvs Lazitivs . . . Cassoviae, 1668. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 310. 1. 

Lázius Ádám, ág. ev., később r. kath. 
lelkész, kassai származású, L. Mihály 
lelkész és Rovoczin Zsuzsánna fia ; korán 
árvaságra jutot t ; Petroczy István báró 
és Kaiinka Joachim superintendens nevel-
ték, kik a lőcsei iskolába küldték; innét 
Sopronba, majd Zsolnára ment, hol id. 
Ladiver Illés oktatta a felsőbb tudomá-
nyokra. 1661-ben Tököly István gróf 
Yittenbergába küldte, hol szept. 11. irat-
kozott be, s ott négy évig tanult. 1666-ban 
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az eperjesi ág. ev. collegium felállíttat-
ván, őt is meghívták oda az ékesszólás 
tanárának; fél év múlva Tököly István 
gróf udvari lelkésze lett Kézsmárkon. 
1668. jún. 26. Árvára ordináltatott pap-
nak. A vallásüldözés alatt 1674-ben őt 
is vasba verve, Pozsonyba vitték a tör-
vényszék elé ; száműzték. A sanyarúsá-
got Sziléziában megunva, visszatért Po-
zsonyba, elhagyta vallását és a r. kath. 
hitre tér t ; Szelepcsényi érsek papjai közé 
felvette s Bazinba küldte plébánosnak, 
hol, Klein szerint, kicsapongó életet élt 
és csakhamar meghalt. — Üdvözlő ver-
seket í r t : Epicedia in Obitu . . . Pauli 
Fischeri . . . Wittebergae, 1664. ; Sárfőy, 
Nicolaus, Disputatio Metaphysica . . . U. 
ott, 1664. és Lutzius, Ludovicus, Dis-
putatio Theologica . . . U. ott, 1665. cz. 
munkákba. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 329. 1. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 161. 1. — 
Rácz Károly, A pozsonyi vértörvényszék. 
Sárospatak, 1874. 116. 1. 

Lazó János, erdélyi főesperes, huma-
nista költő, született 1448-ban Lászón 
(Tornám.) nemes szülőktől; Sánkfalvi 
Antalnak volt tanítványa; mint jeles 
szónok és költő Mátyás királynak és 
rokonának vingárdi Geréb László er-
délyi püspöknek figyelmét csakhamar 
magára vonta s már 1483-ban magyar 
kir. káplán, gyulafejérvári kanonok és 
telegdi vagyis udvarhelyi főesperes volt. 
1483-ban mint zarándok Jeruzsálembe 
utazott. Fabri Felix, ulmi szerzetes, kivel 
együtt utazott vissza Jeruzsálemből a 
pusztai utakon Egyptomba, följegyzé róla, 
hogy a Sinai-hegyen szent, Katalin tem-
plomában, akkori szokás szerint, örök 
emlékül remek versekbe foglalt imát szer-
kesztett a német zarándokok és lovagok 
társasága (melybe ő is felvétetett) dicső-
ségére «denn er ein grosser Poet und 
Orator ist» ; innét Lazónak czíme is ok-
iratainkban: Venerabiiis Magister. Kairó-
ban fogságba jutott, de pártfogóinak se-

gélyével kiszabadulva, hittérítőként mű 
ködött és a magyar mamelukokat vissza-
térítette a keresztény vallásra. 1496-ban 
már ismét Erdélyben működött. 1512-ben 
ugyanott Barlabási Lénárd erdélyi alvajda 
adományokban részesítette. Ezen évben 
fejezte be a gyulafejérvári vestibulumot, 
mely a renaissance ízlésnek szép alkotású 
kápolnája oltárral, melyet okleveleink a 
megholtak kápolnájának neveznek. Ennek 
homlokírása, úgy Geréb László püspök 
czímere és körirata is tőle származik. 
1518. elején, meghívás folytán, Rómába 
utazott, hol mint a magyarok gyóntató 
atyja 1523. aug. 17. meghalt 75. évében. 

Religio 1858. 31., 44. sz. (Zerich Tivadar). 
— M. Állam 1893. 31., 92. (Bunyitay Vincze). 

Lähne Frigyes, paedagogus, nevelő-
intézet-tulajdonos és igazgató, szül. 1822. 
márcz. 18. Osterfeldben (Poroszország); ta-
nulmányait a weissenfeldi paedagogium-
ban végezte. 1845-ben meghívták Felső-
Lövőre tanárnak. Már akkor felmerült 
benne az eszme, hogy Magyarországon 
az ifjak egyéniségére alapított, benlakás-
sal egybekötött egységes középiskolát ala-
pítson. De minthogy magyarul nem tudott, 
nevelői állást vállalt Debreczenben és 
1846 őszétől kezdve egész a szabadság-
harczig a Serényi- és a gróf Degenfeld-
családoknálműködőtt. 1848. márcz. Pestre 
jött és ő is honvéd lett; mint tüzér 
Guyon táborában szolgált. Komáromban 
tífuszba esett és Győrbe ment, hol súlyos 
betegen feküdt a szabadságharcz végéig. 
Ekkor kibújdosott és eleinte Velenczében, 
majd Svájczban nevelősködött. 1852 
tavaszán meghívták Felső-Lövőre, a liol 
másfél évig működött, 1853-ban elfogadta 
a soproni (akkor evangelikus) reáliskola 
igazgatóságát, melyet L. négy osztályúvá 
fejlesztett. Már ekkor megkezdette inter-
natusát, melyet egyre tovább fejlesztett 
s melynek tanítványai hét évig a reál-
iskolát látogatták. De mikor növendékei-
nek száma egyre szaporodott és L. inté-
zete számára a nyilvánossági jogot is 
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megkapta, lemondott a reáliskolai igaz-
gatóságról és egészen intézetének szen-
telte magát, mely eredetileg négy osztályú 
elemi iskolából és hat osztályú reálgym-
nasiumból állott, ma már nyolcz osztályú 
gymnasiummá fejlődött. Meghalt 1881. 
decz. 9. Sopronban. Az intézet, alapítójá-
nak halála után előbb özvegyének Koch 
Máriának (meghalt 1891. jún. 3.), majd 
fiának vezetése alatt, Sopron városa és 
tanügyünk életében jeles tényező. — 
Czikkei a Protestantische Jahrbücherben 
(II. Pest, 1855. Lehrplan der Oedenbur-
ger dreiklassigen protest. Normalschule 
mit einer dritten Klasse in zwei Ab-
theilungen) ; a Lähne-féle gymnasium 
Értesítőiben (1877. A hazaszeretetben 
való nevelésről, 1878. A földrajz tanításá-
nak térképrajzoláson alapuló módszere, 
1879. Das Taschengeld in seiner erzieh-
lichen Bedeutung, 1880. Die Hausaufgaben. 
Ihre Bedeutung im Allgemeinen und ihre 
Lösung in der Erziehungsanstalt). — Mun-
kái : 1. Das evangelische Waisenhaus in 
Oedenburg. Ein Schriftchen für Alle, die 
für die evangel. Waisenangelegenheit 
Herz und Sinn haben. Mit Grundriss und 
Fagade des Waisenhauses. Oedenburg, 
1859. — 2. Ein pädagogischer Festtag. 
Vorträge über Erziehung und Unterricht 
von Chr. Poszwiek, A. Wittstock und 
Friedr. Lähne. U. ott, 1860. — 3. Intéze-
tének szervezetét szintén megírta fenn-
állásának 25-ik évfordulójára. (Sopron, 
1878. A munkát nem ismerem.) — Mód-
szeres feljegyzései és naplói kéziratban 
maradtak. 

Oedenburger Bote 1881. decz. 11. (és külön-
n y o m a t b a n ) . — Petrik B ib l iog r . — Pallas 
nagy Lexikona X I . 176. 1. (La tkÓCZy M i h á l y ) 
és gyászjelentés. 

Lähne Miksa, m. kir. honvédtiszt, 
előbbinek fia, 1895-ben franczia nyelv-
tanár volt a Ludovica-akadémiában. — 
Programmértekezései a soproni intézet 
Értesítőiben (1880. A kerti ünnepély a 
maga paedagogiai jelentőségében, 1885. 

Tan- és nevelőintézetünknek iránya, czélja 
és lényege.) 

Latkóczy Mihálynak szives közlése. 
Leakovics Bernát, szent Ferencz-rendi 

Capistrán-szerzetes, theologiai lector, a ' 
rend tartomány-tanácsosa; három évet t 
élt a szentföldön. — Munkái: 1. Govorenja 
za sve nedilje i svetkovine. Eszék, 1795. • 
(Ünnepi szent beszédek.) — 2. Nauk od 
poglavitih stuarih krščansko-katoličanskih. 
Buda, 1798. (Tanítás a ker. kath. vallás 
főbb hitágazatairól.) — 3. Govorenja 
sveta za svetjane dneve B. D. Marije. 
Eszék, 1802. (Szent beszédek szűz Mária 
tiszteletére.) — 4. Kratak odgovor sorhu 
razdiljenja iztočne i zapadne crkve po 
prijatelju zapadskom k prijatelju iztoč-
nomú. U. o t t , . . . (Rövid felelet a keleti 
és nyugati egyház elszakadásáról.) — 5. 
Sacra peregrinatio per s. Cruciş viam 
ad montem Calvariae, duodecim diversis 
praxibus illustrata, a quodam Provinciáé 
Capistranae filio et religiosio commen-
data. Budae, 1804. — 6. Textus s. Scrip-
turae N. et V. Foederis ad vitia casti-
ganda et virtutes implantandas, utiles 
legenti, docenti necessarii col lect i . . . 

Schematismus Almae Provinciáé S. Joan-
nis a Capistrano Ord. Minorum S. P. Fran-
cisci. Temesvarini, 1887. 14. 1. 
Leban Fülöp, jogtudományi doktor. — 

Munkája: Versuch über die Frage: ob 
und wann die Gerichtskosten in der 
peinlichen Untersuchung von dem Un-
tersuchten zu tragen sind oder nicht ? 
Philosophisch behandelt und bei Gele-
genheit der letzten feierlichen Ver t e i -
digung aus den sämmtlichen Rechten 

um Erlangung der Doctorwiirde 
herausgegeben . . . Pest, 1787. 

Petrik B ib l iogr . 
Lehel János, ágost. ev. lelkész; való-

színűleg beszterczei származású s 1527. 
a szépművészetek bakalaureusa volt; az-
után nagyszebeni lelkész ; az evangelikus 
vallást követve, 1528-ban Kis-Demeteren 
(Waltersdorf) lelkészkedett; innét csak-
hamar Talmácsra ment ; 1545—1557-ig 
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budaki (beszterczei kerület) lelkész és az 
erdélyi szászok első történetírója s köl-
tője volt. — Munkája. Joli. Lebelii, de 
oppido Thalmus, carmen historicum. In 
philohistorum gratiam e codd. mscr. 
edidit Joannes Seivert. Cibinii, 1779. 
(Kézirati 1542. munkájából 1559-ben bő-
vítve s javítva. Ism. kivonatban Trausch.) 
— Kézirati munkái : Memorabilia Tran-
sylvaniae és Volumen scriptorum in 
emolumentum capituli Bistricensis (ezen 
utóbbi kézirat a Haner-féle könyvtárban). 

Budapesti Szemle I I I . 1858. 179. 1. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon II . 337. 1. — Petrik 
Bibliogr. — Programm des evang. Obergym-
nasiums A. B. zu Schftsshurg 1894, (Hans 
Wolff) és Heinrich G. ism. Egy. Philolog. 
Közlöny 1896. 87. 1.— Programm des evang. 
Obergymnasiums A. B. zu Bistritz 1896.12. 1. 

Lebo István. — Kézirati munká ja : 
Sz. Máté evangelista szerint: Jézus 
Krisztus kínszenvedése szent Máté evan-
gelista szerint (Passió) és imádság hang-
jegyekkel 1725. (A m. n. múzeum kéz-
irati osztályában. 4rét, 53 lap.) 

H. Könyv-Szemle 1899. 259. 1. 

Lebovits József, főrabbi Mágocson 
(Baranyam.), előbb Zala-Szent-Gróton 
volt. — Czikke a M. Zsidó Szemlében 
(1892. A suná a zsinagógában.) — Mun-
ká ja : Jóbél. Ezredévi beszéd. Tartotta a 
tolna-tamásii izrael. templomban 1896. 
máj. 10. rendezett hálaadó isteni tisz-
teleten. Tamási, "1896. — Nevét Lebo-
wieznak is írják. 

Lippe, Ch. D., Bibliographisches Lexikon. 
Wien, 1899. Neue Serie I. 227. 1. és a m. 
n. múzeum könyvtára x>éldányáról. 
Lebrecht Mihály, ág. ev. lelkész, szü-

letett 1757. nov. 16. Nagyszebenben, hol 
a gymnasiumot 1778. ápr. elvégezvén, 
egy magyar családnál Hunyadmegyében 
nevelősködött. 1779-ben az erlangeni 
egyetemre ment. Visszatérte után 1784-
től néhány évig a Siebenbürger Zeitung 
szerkesztésével foglalkozott Lerchenfeld 
és Eder társaságában. 1784. febr. 26. a 
szebeni. gymnasium tanára lett és 1789-
től az ottani ág. ev. diakonatus hivata-

lain emelkedve, 1796. febr. 11. kis-csűri 
lelkésznek hívták meg, hol, bár a podagra 
s chiragra által gyötörtetve, szorgalmasan 
megfelelt hivatalának. II. József császár 
1785-ben a budai helytartótanács útján 
100 arany jutalmat tüzetett ki egy a hazai 
földrajzot tárgyaló hasznos iskolakönyvre. 
L. hozzáfogott a munkához és 1785. máj. 
26-tól részletenként közölte a Sieben-
bürger Zeitungban, melyet később ön-
állóan is kiadott 2. sz. munkájában. 
Meghalt 1807. aug. 30. ugyanott. Neje 
Filtsch Agneta Zsuzsánna költőnő volt, 
kinek szász népnyelven szerzett kézirati 
költeményei még jelenleg is a szász nép-
nél közkedveltségűek. Két költeménye: 
Die Bauernhochzeit és Unerträglich meg-
jelentek a Schuller K., Gedichte in sie-
benbürgisch-sächsischer Mundart. Her-
mannstadt, 1840.; innét átvette Firme-
nich : Germaniens Völkerstimmen (II. 
823., III. 427.) czímű munkájába. — 
Czikke a Siebenb. Quartalschriftben (I. 
1790. 28—61. 1. Leben Johann Corvinus, 
névtelenül). — Munkái: 1. Das uner-
kannte Verbrechen oder die Merkwürdig-
keiten Samuel Hirtendorns. Klausenburg, 
1778. és 1780. Két kötet. — 2. Versuch 
einer Erdbeschreibung des Grossfürsten-
thums Siebenbürgen. Hermannstadt, 1789. 
(Ism. Siebenb. Quartalschrift I. 1790. 329. 
1. 2. bőv. és jav. kiadás. U. ott, 1804. 
Erdély térképével. Ism. Aimalen der Li-
teratur 1808. 175. 1. és Intelligenzblatt 
119. 1.) — 3. Antrittsrede, gehalten am 
7. Sonntag nach Trinitatis über das or-
dentliche Sonntagsevangelium. Ugyanott, 

1789. — 4. Die Geschichte der Sachsen. 
Eine Ballade zur Volksfeier der Installa-
tion Sr. Excellenz des Hochgebornen 
Herrn Michael Edlen v. Bruckenthal, des 
neu erwählten Comes der Nation. U. ott, 
1790. (L. írta a szöveget és Mohr Sá-
muel, a Hochmeister-féle nyomda köny-
velője rímes versekbe szedte). — 5. An-
leitung zu kleinern, im gemeinen Leben 
üblichen schriftlichen Aufsätzen. U. ott, 
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1790. (Ezen czímmel is : Neujahrsge-
schenk für fleissige Kinder, welche im 
Briefschreiben und andern schriftlichen 
Aufsätzen Unterricht verlangen. U. ott, 
1790. Névtelenül.) — 6. Geschichte der 
aboriginen dacischen Völker in Abend-
unterhaltungen. U. ott, 1791. (Ism. Allg. 
Liter. Zeitung. Jena, 1796. 261. sz. 1784-
ben már megjelent ezen általános czím-
mel : Die Geschichte von Siebenbürgen 
in Abend-Unterhaltungen vor's Volk I. 
Theil. Vom Anfang der Bevölkerung Sie-
benbürgens bis auf die Gründung des 
ungarischen Beichs 997. Oder : der aller-
ältesten Völkergeschichte, welche in die-
sem und den angränzenden Ländern 
abgewechselt haben. U. ott, 1784.) — 7. 
Siebenbürgens Fürsten, eine statistische 
Zeitschrift. U. ott, 1791- 92. Két kötet. 
(Csak az I. kötetet írta L. Ism. Siebenb. 
Quartalschrift II. 1791. 223. 1.) — 8. 
Uber den Nationalcharakter der in Sie-
benbürgen befindlichen Nationen. Wien, 
1792. 

Siebenbürgische Provinzialblätter I I I . 1808. 
1 5 6 - 1 6 0 . 1. — Budapesti Szemle 1859. V I . 
297.. VIII. 249. 1. — Trausch, Schriftsteller-
L e x i k o n I I . 343. 1. — Allgemeine Deutsche 
Biographie. Leipzig, 1883. XVIII. 98. 1. (Cr. 
D. Teutsch). — Petrik Bibliogr. 

Lechenmayer .7. C., nyomdatulajdonos 
és szerkesztő Temesvárt, hol Die Posaune 
lllustrirte humoristisch-satyrische Wo-
chenschrift für Südungarn czímmel 1876. 
márczius 18. lapot indított meg; felelős 
szerkesztője, ki egyúttal a lap kiadótulaj-
donosa s írója is volt, magát a lap czímén 
Mayerfi J. C.-nek nevezte s e név alatt 
adta ki a lapot 1879. nov. 15-ig. Miután 
a szerkesztő lapjában többeket megsér-
tett, az álnév használatát a városi fő-
kapitányság az 1848. XVIII, t.-cz. kiját-
szásának tekinté és a lapot lefoglalta. L. 
hogy a lapot megmentse, fel. szerkesztőül 
Knopf Dávid hordárt jelentette be, a lap 
pedig Neue Posaune cz. tovább is meg-
jelent az ő kiadásában. A bíróság Mayerfit 
az álnév használatáért három havi fog-

ságra ítélte, de ezt a kir. tábla 75 frt 
pénzbirságra szállította le, mit a Curia 
is megerősített. L. erre Knopfot elmozdí-
totta, a Neue Posaunet megszüntette s 1880. ' 
jan. elejétől ismét Posaune néven adta ki 
a lapot, kiadótulajdonosul saját neve alatt, 
míg fel. szerkesztőként dr. Peitsche (álnév) 
volt megjelölve. Időközben 1880. jan. 
22. az aradi sajtóbiróság által két havi 
fogságra Ítéltetvén, a lap szünetelt, de 
1880. ápr. 1. ismét felébredt és azóta 
megjelenik. L. 1883-ban megvásáiolván 
a Národni Glasnik-féle nyomdát, e nyom-
dát azóta Posaune-könyvnyomdacz. maga 
kezeli. 

Berkeszi István, A temesvári könyvnyom-
dászat és hírlapirodalom története. Temes-
vár, 1900. 90., 92. 1. 

Lechner Ágost jogi doktor, egyetemi 
tanár, főrendiházi tag, L. József országos 
építészeti főigazgató és Kugler Amalia 
fia, szül. 1834. nov. 1. Budán; a gym-
nasiumot a kegyesrendiek budai főgym-
nasiumában, a jogi tanulmányokat a 
pesti s bécsi egyetemeken elvégezve, 
tanári s doktori oklevelet nyert. 1856. 
szept. 7. a pozsonyi akadémia tanár-
segédének neveztetett ki; egyszersmind 
helyettesítette 1861-ig a magyar magánjog 
és történelem, 1861—66-ig a statisztika 
előadóját. 1861. deczember 7. rendkívüli 
tanárrá, 1866. nov. 28. rendessé lett a 
pozsonyi kir. jogakadémián és 1867-ig 
a statisztikát tanította. Az 1867—68. tan-
évtől 1869-ig a magyar jogtörténetet, 
közjogot, a közigazgatási s pénzügyi tör-
vényismét adta elő. 1866-tól államvizsgá-
lati bizottsági tag volt. 1868-ban ideiglenaz 
igazgatói teendőket végezte. 1869. szept, 
25. kinevezték a pesti egyetemre, hol 
akkor új tanszék rendeztetett, a közigaz-
gatási s pénzügyi jog rendes tanárává, 
melyhez 1872-ben hozzákapcsolták a köz-
jogot is ; az 1873—74. tanévben a dékáni 
hivatalt viselte, az 1885—86-ban pedig 
a rektori méltósággal tisztelték meg. Köz-
jogi előadásaiban a történeti fejlődésre 
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is figyelemmel van. A II. alapvizsgálat 
tagja s az államtudományi államvizs-
gálati bizottság elnöke. 1893-ban kine-
veztetett főrendiházi taggá; tagja a köz-
jogi, törvénykezési s a naplóbirálóbizott-
ságnak és póttagja a királyi és országos 
legfőbb fegyelmi biróságnak. — Czikke 
a Hoffmann, Jog- és államtudományi 
folyóiratában (1871. Az önkormányzat-
ról.) ; beszéde a budapesti egyetemen: 
Beszéd, mellyel a budapesti m. kir. tud. 
egyetem rectori székét 1885. szept. 1. 
elfoglalta (Acta 1885—86. Fase. 1.); 1886. 
május 13. A jogeszme kifejlődése az új-
korban (Acta 1885—86. Fase. 2.); Az 
egyetem története 1885—86-ban, beszéd, 
mellyel az egyetem volt rektora az egye-
tem igazgatóságáról lelépett (Acta 1886— 
1887. Fase. 1.). — Munkái: 1. Tételek az 
összes jog- és államtudományokból. Po-
zsony, 1865. —Kőnyomatban : 2. Közigaz-
gatási jogi jegyzetek. Különös rész. Bpest, 
1887. A m. közigazgatási jog általános 
része. 3. átdolg. és jav. k. U. ott, 1888. 
(I. Általános rész. II. Különös rész. Je-
gyezte Frank Sala. U. ott, 1890. és 1893 
—1894.) — 3. Pénzügyigazgatósági jogi 
jegyzet. Közli Laczkovics Gyula. II. kiad. 
Ü. ott, 1887—88. 3. a legújabb törvé-
nyekkel bőv. kiadás. U. ott, 1889. — 4. 
Magyar közjog. Előadásai után közli 
Takáts Zoltán, 2. kiadás. U. ott, 1887.; 
írta és kiadta Frank Sala. U. ott, 1890., 
(9. kiadás. U. ott, 1899.) — Korbuly Imre, 
Magyarország közjogának 3-ik kiadását 
(Bpest, 1877.) Kautz Gyula és Pulszky 
Ágost társaival ő rendezte sajtó alá. — 
Arczképe kőnyomat Herqui K.-tól, nyomt. 
Horn és Zobel. (Hajnal, 1873.) 

Hajnal. Album. Pest, 1873. arczk. — Ort-
vay Tivadar. Száz év egy hazai főiskola éle-
t ébő l . Bpes t , 1884. 139. 1. — Vasárnapi Újság 
1885. 36. sz. arczk. — Hl. Könyvészet 1888— 
1890. — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A lma-
nach. Bpest, 1897. 155. 1. — Corvina 1899. 
28. sz. 

Lechner Dániel, az altdorfi egyetem 
hallgatója volt, pozsonyi származású. — 

Munkája: Synorida, . . . Praeses Dan. 
Guilielmus Mollerus . . . Respondente . . . 
Altdorfii, 1673. 

Czvittinger, S p e c i m e n 265. 1. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III . kötet 2 rész 
22. 1. 

Lechner Gyula, nyug. kir. középítészeti 
felügyelő. Meghalt 1881. márcz. 26. Buda-
pesten 65. évében. — Czikkei a M. 
Mérnök- és Építészegylet Közlönyében 
(I. 1867. Előadás a Tisza-Körösi hajózási 
és öntöző csatorna ügyében, csatorna-
terv rajzokkal, A földöntözés különböző 
nemei főtekintettel arra, hogy melyik 
hova illik leginkább, melléklet az előbbeni 
Előadáshoz.) 

Gyászjelentés. 
O Lechner Gyula (von der Lech), felső 
iparrajziskolai tanár, a délnémet szárma-
zású pesti patrícius családok egyikének 
sarja, szül. 1841. febr. 5. Pesten ; a gym-
nasiumot itt és Szegeden végezte s a 
pesti egyetem hallgatója volt; 1864—74-ig 
ügy védkedett és szülővárosa politikai életé-
ben tevékeny részt vett. 1874-ben mű-
vészi hajlamainak engedve a festészet és 
szobrászatra adta magát és a terracotta-
gyártást honosította meg hazánkban. Ily-
nemű munkáival a m. kir. operaház, 
uj-városház, városligeti jégcsarnok, kecs-
keméti ház, budaörsi templom és más 
épületeknél hozzájárult. Arczképei, állat-
és tájfestményei a budapesti műcsarnok 
és nemzeti salon kiállításain voltak lát-
hatók ; az Öregasszony kötéssel cz. arcz-
képtanulmánya a m. n. múzeumban van. 
1878-ban rajztanári oklevelet nyert. 1879-
ben a VIII. kerületi reáliskolában alkal-
mazták mint rajztanárt, 1880 óta a 
székes-fővárosi felső iparrajziskola rendes 
tanára. — Költeményei a 60-as években 
álnevek alatt jelentek meg a hírlapokban 
és folyóiratokban ; eredeti német költe-
ményeket is írt. — Munkái: 1. Neuere 
ungarische Dichter. Mit einer Einleitung 
von Michael v. Latkóczy. Bpest, 1896. 
— 2. Das Gesetz unseres geistigen 
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Fortschrittes von Sigmund Bodnár. Aus 
dem Ungarischen übersetzt. Leipzig, 1893. 
— 3. Die Tragödie des Menschen. Dra-
matische Dichtung von Emerich Madách. 
Aus dem Ungarischen von . . . (Reclam, 
Universal-Bib lioth ek 2389., 2390.) — 
Beöthy Zsolt, Ráskay Leá-ját is németre 
ford, és kiadta. 

Pallas Nagy Lexikona X I . 322. 1. ( S z a n a T.) 
és önéletrajzi adatok. 

Lechner Károly, orvos- és sebészdoktor, 
egyetemi tanár, szül. 1850. márcz. 21. 
Budapesten; orvosi tanulmányait a buda-
pesti és bécsi egyetemen végezte. Orvosi 
oklevelét 1873., a sebészdoktori, szülész-
mesteri és szemészmesteri okleveleket 
1874-ben szerezte meg, és ekkor két évig 
a budapesti egyetem I. belgyógyászati 
korodáján gyakornoki minőségben volt 
alkalmazva Wagner tanár mellett. 1876-
ban ugyanott tanársegéd, 1877. elfoglalta 
a Schwartzer-féle budapesti magán elme-
és ideggyógyintézet főorvosi állását, me-
lyet hat évig viselt. Közben megbízatott 
a pestvidéki kir. törvényszék területén a 
törvényszéki orvosi teendők ellátásával. 
1881—82. elnyerte a Schordann-féle uta-
zási ösztöndíjat, és ekkor két évig kül-
földön az elmegyógyászat körébe eső 
tanulmányokat tett. Ugyanekkor foglal-
kozni kezdett az agyvelő finomabb bon-
czolás-tanával Meynert mellett, a psycho-
logiával Lazarus iskolájában és kísérletileg 
a psychophysiologiával, Tanulmányútjá-
ról hazatérve 1883-ban kinevezték igaz-
gató-főorvossá a budapesti angyalföldi 
m. kir. országos elmebeteg-ápoló inté-
zetnél, melyet ő rendezett be. 1889-ben 
rendes tanárnak nevezték ki a kolozs-
vári egyetem újonnan rendszeresített 
elmekórtani és törvényszéki lélektani tan-
székére. 1892—93. az orvosi kar dékánja 
volt. A kolozsvári kir. törvényszéki or-
vosi vizsgálat vizsgálóbizottsági tagja. — 
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1881.. A 
bujakórosok álmatlansága s annak okai, 
1882. A téboly agytáplálkozási zavarai-

nak lokalisatiója, 1885. Adatok a hallu-
cinatiók localisatiójához, 1888. Az érzéki 
észrevevés némely rendellenességeiről, 
1892. A psyche mateiralis alapja); a M. 
Philosophiai Szemlében (1884. Az érzéki 
észrevevés elemi alkatrészei); a Ter-
mészettud. Közlönyben (1884. Az álom-
ról); az Egészségben (1889. A kedély 
neveléséről, 1891. A testgyakorlás befo-
lyása szellemi működéseinkre); a M. 
orvosok és természetvizsgálók XXV. nagy-
váradi vándorgyűlésének Munkálataiban 
(1890. Az izommunka szerepköre értelmi 
műveleteinkben tekintettel a testgyakor-
lásra) ; a Magyar Orvosi Archívumban 
(1891. Adalék az általános reutosisok 
alapján kifejlődő kóralakok ismereté-
hez) ; a Budapesti Szemlében (1897. 
XCI. Az egyetemek és a társadalom); az 
Athenaeumnak is munkatársa. — Mun-
kái: 1. Zur Pathogenese der Gehirnblutun-
gen der luethischen Frühformen. Wien, 
1881. — 2. A tudatosság ténye szellemi 
életünk eseményeiben. Bpest, 1892. (Kü-
lönnyomat az Athenaeumból.) — 3. Kétes 
elmeállapotok. Törvényszéki lélek- és elme-
kórtan. U. ott. 1896. Két kötet. (A m. 
orvosi könyvkiadó társulat kiadványa.) 

Pallas Nagy Lexikona X I . 322. 1. ( d r . A n t a l 
János.) 

Lechner Lajos, mérnök, m. kir. mi-
niszteri tanácsos, Budapest székes-főváros 
volt középítészeti igazgatója, L. Ágost 
egyetemi tanár testvérbátyja, szül. 1833. 
febr. 8. Budán; középiskoláit a budai 
egyetemi s azután a pesti piarista gym-
nasiumban végezte s 1849 tavaszán mint 
honvéd az 52. honvédzászlóaljba lépett 
és Görgey hadtestében egészen a világosi 
fegyverletételig részt vett a hadjáratban. 
A szabadságharcz után nagynehezen el-
kerülvén a besoroztatást, eleinte Liede-
mann J. F. bank- és szállító-üzletében 
nyert alkalmazást; azonban régi hajlamát 
követve 1854-ben a budai műegyetemre 
iratkozott be ; honnét tanulmányai be-
fejezte után a budai építészeti igazgató-
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ság szolgálatába lépett és itt Reitter 
Ferencz és Mihálik József vezetése alatt 
a középítészet minden ágában működött. 
1865-ben az akkori helytartótanács az 
Ondava, Tapoly és Felső-Bodrog vizeinek 
szabályozásával bízta meg. 1870-ben egész 
Európára kiterjedt tanulmányutat tett, 
a melynek befejezése után a központi 
posta- és távíróhivatali építkezés veze-
tésével bízták meg. Ugyanekkor Budapest 
általános szabályozási terveinek elkészí-
tésére nemzetközi pályázat hirdettetvén 
ki, az ő terve nyerte el a 10,000 frtos 
nagy díjat. Az Andrássy-út tervezése is 
az ő műve, s az ezen tervnek végrehaj-
tására alapított Municipalis bank Sugárút-
építési vállalata őt választván meg vezér-
igazgatójává, ezen világhírű út létesítése 
az ő nevéhez és munkájához van fűzve. 
Midőn ezen vállalat feloszlott, 1873. a 
bécsi világkiállítás építészeti juryjének 
lett előadója, 1878-ban a párisi világ-
kiállításon mint kormánybiztos-helyettes 
működött. 1879-ben, midőn az árvíz Sze-
gedet romba döntötte, a reconstructio czél-
jából alkotott királyi bizottság mellé tervező 
műszaki főnökül nevezték ki. Szeged összes 
újjáalkotási művei az ő tervezéséből 
keletkeztek. 1884. a műszaki tanács al-
elnökévé nevezték ki. 1885. az új parla-
mentház építésének főellenőrzésével bízták 
meg. 1886 tavaszától kezdve Budapest 
székes-főváros középítési igazgatója s 
ezen minőségében a város rendezése és 
fejlesztése körül szakadatlan és üdvös 
tevékenységet fejtett ki. Az általános 
nagy csatornázás, a melynek alapterveit 
ő dolgozta ki, a káposztásmegyeri nagy 
vízmű s az összes fővárosi nagyobb 
szabású közművek az ő közreműködése 
s felügyelete mellett épültek. Többször 
nyert elismerést, bírta a vaskorona- és 
Lipót-rendeket, az olasz korona-rendet és 
tagja volt a franczia becsületrendnek, 
m. kir. kereskedelmi miniszteri tanácsos, 
a magyar mérnök- és építész-egyesület-
nek pedig alelnöke; Szeged város dísz-

polgára. Meghalt 1897. nov. 18. Buda-
pesten. — Czikkei az 1885. évi országos 
orvosi és közegészségügyi congressus 
tárgyalásai cz. kiadványban (Bpest, 1885. 
Egészséges építkezés városokban és köz-
ségekben) ; a M. Mérnök- és Építészegy-
let Közlönyében (1892. Budapest új víz-
művének előmunkálatai, egy tábla rajzzal.) 
— Munkája: Szeged újjáépítése. Bpest, 
1891. (Ehhez egy nagy, 36 rajzlapot 
tartalmazó ívrétű füzet.) 

Vasárnapi U j ság 1883. 41. Sz. a r c z k . , 1894. 
35. s z . a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I . 323. 
1. ( K u n . ) — Magyar Hirlap 1897. 321. SZ. — 
Nemiét 1897. 320. sz. és gyász je len tés . 

Lechner László, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1841. Pesten; iskoláit Erdélyben 
elvégezvén, a theologiai pályára lépett és 
Tövisen plébános lett. A 70-es évek elején 
pályát változtatott és tanár volt, előbb 
Hódmező-Vásárhelyen, majd a fehér-
templomi állami főgymnasiumban. 1883-
ban áthelyezték Lőcsére a reáliskolához ; 
de mielőtt állását elfoglalhatta volna, 
szeptember 9. meghalt Budapesten. Köl-
teményei többnyire Csatagbi névvel je-
lentek meg; állandó munkatársa volt a 
Délmagyarországi Közlönynek és pap ko-
rában több theologiai lapnak és a M. Ál-
lamnak — Munkái: 1. Emlékül a jó gyer-
gyaiaknak. U. ott, 1866. — 2. Emlékül 
Reményinek. U. ott, 1866. — 3. Ifjúkori 
költemények. I. Brassó, 1867. (Mind a 
három munka Csataghi álnévvel.) — 4. 
1867. újévi gondolatok. U. ott, 1867. — 
5. Az ötödik feleség. Regény. Dincklage-
Campe bárónő után ford. Szeged, 1874. 
Két kötet. (A Szegedi Híradó Regénytára 
1., 2.) — 6. Uti rajzok. Temesvár, 1881. 
(Csataghi L. névvel.) - 7. Siemiensky 
Lucian két beszélye. Ford. Győr, 1889. 
— 8. Habicht Lajos, A JaHubinus nő 
bosszíija. Ford. Ugyanott, 1893. (Egyete-
mes könyvtár 61.)—Szerkesztette 1874. 
a Hódmező-Vásárhely cz. Deákpárti köz-
lönyt. 

\ asámap i Újság 18S3. 37. SZ. ( N e k r . ) — Or-
szágos Tanáregylet Közlönye X V I I . 147. 1. — 
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Petrik K ö n y v é s z e t e . — Gross, Julius, K r o n -
städter Drucke. Kronstadt, 188G. 99. lap. — 
V. Könyvészet 1889., 1893. — Pallas Nagy Lexi-
kona XVIII. 142. 1. és gyászjélentés. 
Lechner László, bölcseleti doktor, fő-

gymnasiumi tanár, szül. 1841. máj. 24. 
Budán; a pesti egyetemen négy évig 
jogi előadásokat és egy-egy évig Bécs-
ben és Pesten bölcseletet hallgatott; 
1866. július 1-től 1867. januárig gyakor-
nok volt a magyar kir. helytartótanács-
nál. 1866. márcz. a történelem, földrajz 
és bölcseletből, 1870. okt. a német nyelv-
és irodalomból tanári vizsgákat tett. 1867. 
okt. 6. bölcseleti doktorrá avatták, 1867. 
januártól tanár volt a szatmári kir. fő-
gymnasiumban, 1870, nov. 25-től a buda-
pesti II. kerületi egyetemes főgymnasium-
ban. — Czikke a Közoktatásban (1885. 
Német Írásbeli feladványok); értekezései 
a szatmári kir. íőgymnasium Értesítőjé-
ben (1870. Vázlatok a franczia bölcsé-
szetből a XIX. században), a budapesti 
II. ker. egyetemi főgymnasium Értesítőjé-
ben (1872—1873. Psychologiai tanulmá-
nyok Aristoteles után ford.). 

Önéletrajzi adatok. 
Lechner Ödön, műépítész, szül. 1815-

ben Pesten; tanulmányait a IV. kerületi 
főreáliskolában kezdte s 1864-ben a budai 
József-műegyetemen folytatta ; ott képezte 
ki magát az építészeti szakra; 1871-ben 
Berlinbe ment az építészeti akadémiára 
és tanulmányozta a görög-német építé-
szetet, Tanulmányútra ment Olaszor-
szágba, majd Belgiumba s Francziaor-
szágban tovább tartózkodott. 1877-ben 
Budapesten telepedett le. Az aradi város-
házának akkor hirdetett terv-pályázatán, 
tervéve^ az első dijat ő nyerte el. Ez 
volt első nagyobb alkotása, melyet pár 
év alatt spk vidéki magánház és kastély 
követett. Ugyanez időszakban építette a 
budapesti korcsolvacsarnok első épületét. 
Budapest építkezésére ez időben a bécsi 
irány hatott ; ennek ellensúlyozására újabb 
tanulmányútra Párisba ment és Clemente 
Parante mester mellett képezte tovább 

magát. Hazatérve, Pártos Gyulával egye-
sülten, ily franczia stílusban építették 
1884-ben az Andrássv-úton a magyar 
államvasutak nyugdíjintézetének az opera-
házzal szemben levő bérházát. Pár évvel 
később a magyar kerámiái ipar felhasz-
nálásával a váczi utczai vasszerkezetű 
Thonet-féle palotát, maj d a vidéken néhány 
előkelő család kastélyát. Az angol épí-
tészeti műremekek tanulmányozására 
Angolországba utazott. Tervezte az ezred-
évi ünnepélyek alatt elkészült iparmű-
vészeti múzeumot. Legutóbbi művének, 
a kőbányai templomnak stíl j a alapelvé-
ben a kecskeméti városházéhoz hasonlít, 
de formaadása már merészebben köze-
ledik a magyaros szellemhez ; a földtani 
intézetnek most épült palotája pedig a 
nemzeti ízlés dolgában a legfejlettebb. 
— Czikke a M. Mérnök és Építészegylet 
Közlönyében (1892. Kecskemét városának 
új székháza, 3 tábla rajzzal, Pártos Gyu-
lával együtt.) 

A kir. József-műegyetem tanárai és haligatói. 
B p e s t , 1883. 56. 1. — Vasárnapi Vjság 1898. 
6. sz. arczk. (Paur Géza.) 

Lechner Vilmos. — Munkája: Project 
der Eisenbahn Pest-Ofen-Raab mit der 
Verbindung von Uj-Szony auf kürzerer 
Strecke, und der Zweiglinie Gran-Ofen-
Neu-Pest. III. Auflage. Bpest, 1880. 

Tipray. M. Könyvészet 1880. 

Léczfalvi László. L. Bodor László. 
Ledai Lénárt, kegyes tanítórendi áldozó-

pap és tanár, szül. 1708-ban Oszlányban 
(Barsm.); miután 1726-ban a rendbe 
lépett és tanulmányait befejezte, próba-
éves tanár volt. 1733-ban b. Falkenstein 
Béla csanádi püspök miséspappá szen-
telte fel; gymnasiumi tanár volt Győrött 
(1734), Privigyén, Korponán, Nagy-Ká-
rolyban, Kecskeméten és Pozsony-Szent-
Györgyön; ezután a győri püspöki lyceum-
ban a bölcseletet, majd Nyitrán a rend 
növendékeinek a theologiát, utóbb ugyan-
ezt a váczi papnevelőben adta elő. 1742-
ben a nyitrai társház és a gymnasium 
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igazgatása, mellyel a convictus vezetése 
is egybe volt kötve, bízatott. reá. 174 9. 
aug. 3—5. a Calasanti beatificatiója em-
lékezetére Nyitrán rendezett ünnepélyes 
szertartás vezetője volt. Meghalt 1780. 
jún. 4. Privigyén. — Latin költeményei 
Halapi Konstantinhoz és másokhoz in-
tézve megjelentek nyomtatásban. — Mun-
kák, melyek kiadását ő eszközölte: 1. 
Guevcra, Antonius, Horologium Princi-
pum cum vita M. Aurelii, notalis, selec-
tissimisque sententiis auxit & illustravit. 
Jaurini, 1742. — 2. Pelzhofer, Franc., 
Alb., Lacon politicus . . . Posonii, 1746. 
— 3. Acta et Scripta Patrum I. et II. 
saeculiannotationibusillustrata, occasione 
disputationis theologicae Nitriae audito-
ribus distributa. Tyrnaviae, 1748—49. 
Két kötet. 

Horányi, Memoria II. 479. 1. és Scriptores 
Piarum Scholarum II. 272. lap. — Tudom. 
Gyűjtemény 1820. I I I . 7ŕ>. 1. — Csősz Imre, A 
kegyes tanítórendiek Nyitrán. Nyitra, 1879. 
847. 1. 
Lederer Ábrahám, nyug. képzőintézeti 

igazgató, szül. 1827. jan. 9. Libochovitz-
ban (Csehország); az 1831-ben dühöngő 
cholerában elvezítette édes a ty já t ; leg-
idősb bátyja nevelte és szülőföldén járt 
iskolába. 1840-ben Prágába küldték, hol 
az akkori IV. iskola két évfolyamát el-
végezte. 1843-ban Teplitzben mint segéd-
könyvvezető volt alkalmazva egy nagy-
kereskedőnél ; de ezen hivatás nem felelt 
meg hajlamainak és nevelősködött 1846-ig. 
Ekkor ismét Prágába ment és három 
évig az egyetemet látogatta. 1849—50-
ben ismét nevelő volt Habern br. házá-
nál Prágában. 1850—51. a prágai tanító-
képző-intézetben tanult. 1852-ben mint 
házi nevelő működött Mährisch-Neustadt-
ban és mellékesen a természettudományo-
kat tanulmányozta. 1853-ban Lunden-
burgban mint altanító volt alkalmazva. 
1854-ben meghívást kapott Tatára (Ko-
máromm.) mint igazgató-tanító ; itt idő-
zése alatt az iskola minta főiskola czímet 
nyert. Itt adta ki az első népiskolai Ér-

tesítőt és itten létesítette a nőegyletet a 
leányok kézimunka tanítására való fel-
ügyelet és a szegény tanulók felruhá-
zása czéljából; itten fogott hozzá a ma-
gyar nyelv elsajátításához. 1857-ben a 
magyar helytartótanács ajánlatára gróf 
Thun közoktatási miniszter az akkor 
életbeléptetett pesti izr. mintaiskolánál 
mint tanítót, 1858-ban pedig mint minta-
iskolai tanítóképző-igazgatót alkalmazta. 
1860—64-ben mint tanár és igazgató a 
pesti egyetemet látogatta. A pesti orszá-
gos izr. tanítóképző-intézetet a tanári 
testülettel együtt szervezte és az országos 
magyar izr. tanító-egyesületet tanártársai-
val együtt létesítette s eleinte ő vezette; 
a tanítóképző növendékek reszére segély-
alapot teremtett; az országos paedagogiai 
múzeum életbeléptetéséhez az első alapot 
megvetette. Molnár Aladárral és Mayer 
Miksával az országos nőiparegyesület 
megalakulásához hozzájárult; megpendí-
tette a szünidei gyermektelep eszméjét. 
1869-ben a magyar kormány megbízta a 
népiskolai magyar olvasó és tankönyvek 
németre való átdolgozásával és kinevezte 
az állami tanítóképző-intézetek igazgató-
tanárává és az országos közoktatási ta-
nács tagjává. 1882-ben a hazai tanítók 
megünnepelték budapesti működésének 
25 éves jubileumát, midőn arany tollat 
nyújtottak át neki. 1889-ben nyugdíjba 
léptekor a tanítóképző-intézet igazgató-
tanácsa szintén arany tollat nyújtott át 
neki érdemei méltánylásául. 1897. jan. 
9. az országos izr. tanító-egyesület szüle-
tésének 70. évfordulóját ünnepelte a 
kormány, az elöljáróság és számos egye-
sület képviselőinek jelenlétében. Több 
országos, megyei tanító-egylet és más 
jótékony-egylet tiszteletbeli tagja. — Czik-
kei a Jüdische Volksschuleban (1863. 
Die Bibel, die Naturwissenschaften und 
die Geschichte als Leitsterne der Paeda-
gogik) ; a Népnevelők Lapjában (1869. 
Erkölcstan a népiskolában, 1875. A lélek 
psychologiájának physikája, 1881. Tör-
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ténelmi visszapillantás a természetrajzi 
oktatásra hazánkban 200 év előtt, 1882. 
Az én paedag. rendszerem); az Országos 
középiskolai Tanáregylet Közlönyében 
(1873—74. A természettudományok be-
folyása az ember erkölcsi nevelésére); a 
Néptanítók Lapjában (1875. A takarék-
pénztárak az iskolában, 1876. Adatok a 
«Harag» cz. olvasmányhoz, Nevelés és 
embertan, 1877. Összehasonlítás, 1885 
Mit kell a tanítónak minden oktatási 
órában tekintetbe vennie); a M. Paedag. 
Szemlében (1880. Magyarország hires 
férfiai és az iskola, 1885. Emlékezés dr. 
Kehr Károlyra, Miképen kell valamely 
országos kiállításban kiállítani ? A lélek-
tan története, 1886. Emlékbeszéd Mayer 
Miksa fölött); a Nemzeti Nőnevelésben 
(1883. A boldogságról, Az álom, 1884. 
Szó és tett, A nyelvtanítás módszere, 
1885. Az öröklés, Az associális publiká-
lás és motiválás, 1885. A közmondások 
az iskolában) ; az Izr. Tanügyi Értesítő-
ben (1886. A népiskolai közegészségügy 
az iskolában, 1889. Jellemképzés, 1891. 
A fájdalom mint nevelő, 1892. Gyerme-
kek iránti szeretet, A kedély nevelése, 
Neveljünkháladatosságra, Az élet-komoly-
ságra való nevelés, Comenius Amos 
János, 1894. A kísértés, 1895. Felolvasá-
sokról. Az iskola belső életének szerve-
zete, A II. országos és egyetemes tanügyi 
congressus összes ülésein tárgyalt tétel); 
munkatársa volt még a M. Tanügynek, 
a pécsi Néptanodának, a M. Zsidó Szem-
lének, az Országos Tanáregylet Közlönyé-
nek sat. —- Munkái: 1. Heimatskunde 
vom Kronlande Ungarn. Ein geographi-
sches Lehr- und Lesebuch für Schüler 
der oberen Volksschulklassen und Wieder-
holungsscbulen. Mit 2 Karten. Pest, 1859. 
(Ford.) — 2. Erziehungslehre für izr. 
Altern, Lehrer und Lehramtszöglinge. 
Pest, 1865. — 3. Leitfaden zu dem 
deutschen ABC. und Lesebuch für Lehrer 
bearbeitet nach Paul Gönczy. U. ott, 
1870. — 4. Methodischer Leitfaden zum 

deutschen Sprachunterrichte in der I., II. 
Volksschulklasse, nach Ladislaus Nagy 
bearbeitet. Bpest, 1873. — 5. Deutsches 
ABC und Lesebuch für die I. Volksklasse 
bearbeitet nach Paul Gönczy. U. ott, 
1875. (Volksschul-Lesebuch 1.) — 6. Lese-
buch für die II—VI. Klasse der Volks-
schule, aus dem Ungar, übersetzt und 
bearbeitet nach Johann Gáspár. U. ott, 
1874—75. (Volksschul-Lesebuch 2—5. 2. 
kiadás 1882. 3. kiadás 1898. u. ott.) -
7. A szoktatás módszere. U. ott, 1877. 
(Különny. a Népnevelők Lapjából.) — 8. 
A példaadás módszere szülők, tanítók és 
más emberbarátok számára. U. ott, 1877. 
(Különny. a Népnevelők Lapjából.) — 9. 
Az oktatás módszere. Az ember- és er-
kölcstan törvényeinek alapján. U. ott, 
1870. — 10. Az ápolás módszere. Átnézte 
és bevezető szóval ellátta Fodor József. 
U. ott, 1884. — 11. A testi büntetés a 
családban és az iskolában. U. ott, 1884. 
(Különny. a Nemzeti Nőnevelésből.) — 
12. A természettanítás módszere. U. ott, 
év n. — 13. A tanító teendője az egy 
tanítóval biró izr. népiskolában. U. ott, 
1884. — 14. Társadalmi paedagogia. I. 
füzet. (Különny. a Népnevelők Lapjából.) 

— 15. Elmélkedések az emberi képessé-
ségek felett. U. ott, 1888. — 16. Az élet-
komolyságra való nevelés. U. ott, 1888. 
— 17. A gyermekek iránti szeretet. U. 
ott, 1889. (Különnyomat a Nemzeti Nő-
nevelésből.) — 18. A kedély nevelése. U. 
ott, 1889. — 19. A Jelképzés mint, füg-
gelék minden neveléstanhoz. Tanférfiak 
és más természetbarátok számára. U. 
ott, 1891. — 20. Neveljünk munkaszere-
tetre ! A művelt közönség számára. U. 
ott, 1893. — 21. A napi sajtó psycliolo-
giája és paedagogiája. U. ott, 1893. — 
22. A világnézet és a nevelés feladata. 
U. ott, 1895. — 23. Az iskola belső életé-
nek szervezete. A II. országos és egye-
temes tanügyi kongreszszus ülésein tár-
gyalandó III. tétel. U. ott, 1896. (Különny 
az Izr. Tanügyi Értesítőből.) — 24. Hires 
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emberek ismertető jelei és fejlődésük fel-
tételei. Pestalozzi születésének 150. év-
fordulóján felolvasta a budai tanítóegy-
let által e nap emlékére rendezett köz-
gyűlésén. Pécs, 1896. (Különnyomat a 
Néptanodából.) — 25. Állam és iskola, 
társadalom és iskola. U. ott, 1896. — 26. 
A népiskolai tanterv revíziójához. Bpest, 
1897. — 27. A hosszú életre való neve-
lésről. U. ott, 1897. — 28. A soeialis 
kérdés és az iskola. U. ott, 1898. (Kü-
lönny. az Izr. Tanügyi Értesítőből.) — 
29. A népiskolai közoktatás törvénye 1868 
—1898. U. ott, 1899. — 80. Az osztatlan 
iskola tanterv kérdése. U. ott. 1900. — 
Szerkesztette az izraelita mintaiskola és 
az országos izr. tanítóképző-intézet első 
három értesítőjét (1857—67-ig). 

A m. izr. orsz. tanitöegylet Ertesiiöje 1880. 10. 
SZ. — Magyar Paedagogiai Szemle 1880. f é n y n y . 
arczk. (Herczegli Emil.) — 1882 : Néptanoda, 
Család és Iskola ( F e r e n c z i Z o l t á n ) , Országos 
Tanáregylet Közlönye, Budapest 147., Ellenőr 
267., P. Napló 147., P. Itirlap 146-, 147. , Főv. 
Lapok 123. , Néptanítók Lapja 22. SZ., Neues 
Pester Journal 145. — Petrik K ö n y v é s z e t e é s 
Bib l iogr . — Verédy Károly, P a e d a g o g i a i E n -
cyclopaedia. Bpest, 1886. — M. Könyvészet 
1886., 1888., 1890., .1893., 1895—97. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona 
XI. 327. 1. (Kiss Áron . ) — Vasárnapi Újság 
1897. 3. sz. arczk. — Uj Idők 1897. 3. sz. — 
Izr. Tanügyi Értesítő 1897. 1 . SZ. a r c z k . ( H o l 
a hozzá intézett üdvözlő sorok is közölve 
vannak). 

Leder er Béla, államtudományi doktor, 
L. Bernát földbirtokos és Sváb Mária 
fia, szül. 1860. nov. 19. Pesten ; iskoláit 
szülővárosában végezte; az egyetem hall-
gatója volt ugyanott és két ízben nyert 
pályadíjat: 1879-ben földrajzit és 1880-
ban magánjogit. Miután államtudományi 
doktori oklevelet nyert, három évig Páris-
ban folytatta tanulmányait; honnét az 
École libre des sciences politiques diplo-
máját hozta haza. Jelenleg Budapesten 
él mint birtokos magánzó. — Számos 
értekezést, tanulmányt és bírálatot írt az 
államtudományok és a modern história 
köréből a Századokba (1881. könyvism., 

1897.), a Budapesti Szemlébe (1896., 
1898.); írt még a Vasárnapi Újságba, 
M. Igazságügybe sat. L. B. jegy alatt ; 
németül csak elvétve írt egy-egy rövid 
czikket; többet tett közzé franczia nyel-
ven, így a Bevue Historiqueben több 
magyar történelmi munkát ismerteteti 
és a La vie politique ä ľétranger cz. 
évkönyvben is ő írta a Magyarországi 
eseményekre vonatkozó fejezeteket (1889 
—1891. Ezen névtelen czikkeket a német-
országi lapok is lefordították.) — Munkái: 
1. A ministeri cabinet közjogi helyzete. 
Alkotmány-politikai tanulmány. Bpest, 
1886. (Lőrincz Béla névvel.) — 2. Gróf 
Andrássy Gyula beszédei, kiadta . . . Bpest, 
1891., 1893. Két kötet. (I. 1 8 4 7 - 6 8 v 

Ism. Budap. Szemle és L. válasza. II. 
1869—71. két arczk. gr. A. Gy. meg-
bízásából ennek írásbeli hagyatékának 
és szóbeli közléseinek felhasználásával. 
A munka négy kötetre van tervezve.) — 
3. A politikai tudomány története az 
erkölcstanhoz való viszonyában. Janet 
Paul után ford. Lőrincz Béla. U. ott, 
1891—92. Három kötet. — Jegyei L., 
L. B., 1. és a többi. 

M. Könyvészet 1886., 1891—92. és önéletrajzi 
adatok. 

Lederer Ede, kereskedelmi köztanító. 
— Munkája: Kereskedői és polgári szá-
molattan, mely a közönségesen ismert 
alapszabályokon kívül 80 czikkelyben 
külömbféle rövidített számolatokat, a felül 
még 10 féle tudományos számtalálásokat 
foglal magában. Kolozsvár, (1843.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lederer {Gábor) Ignácz, kereskedelmi 
iskolai tanár és hírlapíró, szül. 1868. 
ápr. 13. Abauj-Komlóson; középiskoláit 
a losonczi állami gymnasiunjban és a 
budapesti rabbi képző-intézetben 1890-
ben ; egyetemi tanulmányait pedig a bu-
dapesti egyetemen 1890—95-ig (közben 
egy évi önkéntes volt) és a párisi Sor-
bonne-on 1895—96. végezte. — Több 
költői művet fordított magyarra szánsz-
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kritból, ó-izlandiból és héberből; a Buda-
pesti Szemlében (1899. Amarú). A zsidó 
költők: Alcharizi és Sámuel Hanágid 
az Egyenlőségben és a Magyar Zsidó 
Szemlében (1890 óta) jelentek meg; ez 
utóbbi folyóiratban és a párisi Revue 
des Études Juivesben philologiai s kriti-
kai czikkeket közölt. Párisi tartózkodása 
alatt szinházi leveleket írt Lötty Gábor 
álnévvel a M. Szalonnak és a Nemzetnek; 
a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban (XXIX. 
1896. Az Edda Ilelgi-dalaiból, ó-izlandi-
ból). Több elbeszélést és regényt fordí-
tott francziából, olaszból és hollandból 
a Budapesti Szemlének (1899. Szaidzsa, 
Multatuli után hollandból), a Magyar 
Nemzetnek és Művészvilágnak (1899— 
1900. Multatulitól apró rajzok); több 
szatirikus dialogot írt Gábor diák álnév 
alatt a M. Szóba; a Nemzeti Színház 
számára lefordította Brieux, Bölcső cz. 
drámáját. — Munkája: Marcel Prevost, 
Erős szüzek. Frida. Ford. Bpest, (1900. 
Előbb a M. Nemzetben.) — Szerkesztette 
a Le Progres cz. franczia szépirodalmi 
lapot 1896—99-ben Budapesten. 

Önéletrajzi adatok. 

Lederer Sándor, közgazda, L. Béla 
testvérbátyja, szül. 1842. jún. 18. Pesten; 
a kereskedelmi pályára nevelték. 1873— 
1874-ben a zürichi műegyetem hallgatója 
volt. 1879-ben a székesfej érvári kiállítás-
nak intézője lett; ez alkalomból nyerte a 
III. osztályú vaskorona-rendet és a lovagi 
czímet. Részt vett az 1885. kiállítás pénz-
ügyi rendezésében, több nagyobb szabású 
pénzintézet alapításában. Az Adria gőz-
hajó-társulatot, melynek alelnöke, jelen-
tékeny közgazdasági faktorrá emelte. 
Iparos és kereskedelmi közintézeteknél 
előkelő bizalmi állásokat foglal el. — Mun-
kái : 1. A mathematikai tudományok tör-
ténete. I. A legrégibb időktől a XYI. 
század végéig. Suter Henrik után ford. 
Bpest, 1874. Két rajzzal. — 2. Iparcsar-
nok és állandó kiállítás. Adalék az ipar-
mozgalomhoz. U. ott, (1880). — 3. Mező-

gazdasági szövetkezetek. (Közlemények az 
országos magyar gazdasági egyesület köré-
ből.) U. ott, 1880. — 4. A mezőgazdasági 
hitelszövetkezetről. A földművelés-, ipar-
és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 
által jutalmazott pályamű. U. ott, 1887. 
(Különny. a Közgazdasági Értesítőből.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e — UJ. Könyvészet 1887. 
— Catalogus Bibi. Joannis Card. Simor 799. 
— Pallas Nagy Lexikona X I . 327. 1. 

Ledna György, r. kath. lelkész a rozs-
nyói püspök-megyében ; 1815-ben Deres-
kén lett plébános; az utolsó években 
Litkén volt pap, hol 1842. okt. 3. meg-
halt 54 éves korában. — Munkája: Be-
iktatási beszéd. Rozsnyó, 1828. 

Schematitmus Rosnaviensis 1814—15., 1819., 
1843. I(i0. 1. — Kosnyói Egyházi Töredékek V I I I . 
1839. 1?7. 1. 

Lednensky Miklós, Ilyésházi István 
trencsini és liptói főispánnak titkára. —-
Üdvözlő verset í r t : Mokoschmus, Leon-
hardus, Historiarum Veteris Testament! 
Heroico Carmine redditarum . . . Wite-
bergae, 1599. cz. munkába. 

Szabú-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
r. 273. 1. 

Ledniczer Dezső, honvéd-százados, 
szül. 1859. jún. 12. Kakasdián (Krassó-
Szörénym.); a reáliskola hat osztályát és 
a tanítóképzőt végezte. 1881-ben a 17. 
honvéd-zászlóaljhoz besoroztatott és 1882 
— 1883-ban a Ludovika akadémia tiszt-
képző tanfolyamát végezte. 1883-ban mint 
szabadságolt állományú hadapród a 88. 
honvéd-zászlóaljhoz helyeztetett át és 
ott 1885. okt. 1. ténylegesítés végett be-
vonult és 1886. nov. tényleges állományú 
hadnagygyá neveztetett k i ; három évig 
századtiszt és azután másfél évig zászlóalj -
segédtiszt volt. 1890. máj. főhadnagygyá 
lépett elő a 8. honvéd gyalogezredben ; 
végezte a szárazföldi torpedo-tanfolya-
mot és a brucki lovásziskolát, azután 
századparancsnok lett; 1897-ben száza-
dossá léptették elő. — A Ludovika Aka-
démia Közlönyének levelező tagja volt. 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 6G5. 1. 
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Ledniczky (József) Ipoly, cziszterczita-
rendű áldozópap és tanár. szül. 1849. 
aug. 3. Gyöngyösön (Hevesm.); a gym-
nasiumot szülőhelyén, Budapesten és 
Egerben végezte s 1868. szept. 17. a 
rendbe lépett; a theologiát Zirczen hall-
gatta ; 1875. aug. 2. pappá szentelték. 
Főgymnasiumi tanár volt 1874?—79-ben 
Pécsett, 1879—93-ig Egerben, 1893 óta 
Baján. — Czikkei a M. Államban (1873. 
jan., febr. Kritikai észrevételek «Az em-
beri mívelődés történetei felett» jan. 31. 
Válasz Gundy Mihály esperes úrnak, ápr. 
Poroszország mely és mily eszközök 
által emelkedett a hatalom jelenlegi állás-
pontjára, júl. 26. A Hohenzollern-ház 
aranybányája Magyarországon, aug. 29. 
Szabad-e őseink primitiv állapotával fog-
lalkozni ?, nov. 14. Milyen amerikai egy-
házzal is akarnak minket megajándékozni, 
1874. 16. sz. A történelem kigúnyolása, 
febr. 14. Egy kis recensio Toldy Pista 
legújabb munkájának bírálatára, febr. 
márcz. A magyarok vallás-erkölcsi mű-
velődése, 1877. A pécsi lyceumi templom 
falfestményei, 1889. Fráter György, élet-
és jellemrajz); az egri cziszterczi rendi 
főgymnasium Értesítőjében (1882. Kirá-
lyaink koronázásának politikai körülmé-
nyei I. Leopoldtól I. Ferenczig, 1892. A 
koronázás jelentősége és alkotmány szem-
pontjából fontossága a jubiláris nappal 
kapcsolatban); az Egerben (1886. Emlé-
kezzünk régiekről! 1887. Hála Istennek! 
Eger város visszavételének 200 éves jubi-
leumára, 1890. Az öltözködésről és ruház-
kodásról általában, szépészeti s tört. 
szempontból, 1891. Az egri Bükk-osztály 
első kirándulása, 1892. Föld ! Föld ! 1492. 
okt. 12.—1892. okt. 12.); a bajai czisz-
terczita rend főgymnasiumának Értesí-
tőjében (1894. Alkibiades és kora. Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny 1895); a Budapesti 
Hírlapban (1894. 356. sz. Cantu Caesar s 
egy magyar akadémikus); a Bajai Köz-
lönyben (1894. 40. sz. A szegedi torna-
verseny.) — Munkája: A magyar nem-

zet gondviselésszerű hivatása a lefolyt 
ezer év alatt, Ünnepi beszéd, melyet a 
cziszt. rend bajai főgymnasiumának máj . 
9. ezredéves ünnepélyén mondott. Baja, 
1896. 

Pallas Nagy Lexikona X I . 328. 1. ( Z e l l i g e r . ) 
— A hazai cziszterczi rend Évkönyve. B p e s t . 
1896. 352. 1. 

Ledniczky István, orvosdoktor, ó-becsei 
(Bácsm.) származású ; 1840-ben uradalmi 
orvos volt Török-Becsén. — Czikke a 
Gyógyszerészi Hírlapban (1866. Heveny 
izzag kinallal gyógyítva). — Munkája : 
Iktatási értekezés a kórágyi intézet ere-
detéről és előmeneteléről. Pest, 1834. 
(Latin czimmel is.) 

Bugát és Flor, 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. 100. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Lednitzky János, városi tanácsos volt 
Lőcsén; povázsai (Trencsénm.) szárma-
zású. Meghalt 170fc>-ban. — A Tranoscius 
Cithara sanctorum (1684.) cz. gyűjtemé-
nyét több tót énekkel gyarapította. 

Wallaszky. Conspectus. Budae, 1808. 225. 
1. — Haan, Citliera Sanctoi um 66. 1. (Kereszt-
neve Jeremiásnak irva.) 

* 

Ledniczky Mihály (kisledniczei), előbb 
ügyvéd Pesten, később m. kir. legfőbb 
ítélőszéki bíró és a Lipótrend lovagja. 
Meghalt 1870. július 5. Pesten 57. évé-
ben. — Munkája: A jogi bélyegpátens 
egyszerűsítve. Pest, 1851. 

Hl, Hirlap 1851. 490. Sz. - Petrik B i b l i o g r . 
és gyászjelentés. 

Leeb Ferencz. — Munkája: Praktische 
Beobachtungen zum Behuf der Pferde-
zucht in Hungarn und Siebenbürgen. 
Wien, 1790. J 

S-.innyei Könyvészete. í 

Leéb Károly, r. kath. plébános, szül. 
1821. márcz. 26. Pesten; a« egyházi 
pályára lépve, a székesfejérvári püspök-
megyébe vették fel papnak és 1844. ápr. 
9. felszenteltetett; másfélévig nevelő volt; 
1846-tól segédlelkész; majd ráczkevei 
administrator és 1857-től Sziget-Újfalun 
plébános ; 1886-ban, mint kiérdemelt lel-
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kész nyugalomba vonult, közben 1890-
től Monostoron, majd Balinkán (Fehérm.) 
volt administrator és jelenleg nyugalom-
ban él Budapesten. — Czikkeket írt a 
Religióba, Honba, Honvédbe, Idők Tanu-
jába, Autonomiába s a Kelet Népébe. 

Hl. Sión 1893. 630. 1. — Schematismus A l b a -
regalensis 1876. 100. 1. 

Leel-Őssy Albert (Csintalan Bertalan), 
kötegyáni (Biharm.) néptanító. — Mun-
kái : 1. Mezei virágok. Költemények. 
Békés-Gyula, 1881. — 2. Virágok és 
tövisek. U. ott, 1885. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Lefíler Sámuel, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1851. máj. 26. Rimaszom-
batban (Gömörm.); a bölcseleti s theo-
logiai tudományokat Pozsonyban hall-
gatta, a hol lelkészi s 1875-ben tanári 
oklevelet nyert. 1874. jan. 15. hivatott 
meg Nyíregyházára segédlelkésznek és 
ugyanazon év aug. választatott meg fő-
gymnasiumi helyettes tanárnak; 1876. 
szept. óta a főgymnasium rendes tanára 
s kétszer igazgatója is volt az intézetnek. 
1888-ban beutazta Németországot; 1894-
ben Eötvös Loránd br. cultusminister 
támogatásával Olaszországban tett tanul-
mányutat. 1876-tól tagja a városi kép-
viseletnek, 1877-től Szabolcs vármegye 
törvényhatóságának; 25 év óta a nyíregy-
házi egyház- és iskolatanácsnak tag ja ; 
az árvaházat és nőipariskolát fenntartó 
jótékony nőegylet ügyvezető titkára 25 
év óta. 1890. jan. 6. óta a polgári olvasó-
egylet elnöke. — Czikkei a nyíregyházi 
ág. hitv. evang. főgymnasium Értesítőjé-
ben (ţ880. P. Ovidius Naso két költői 
levele pontus mellől: A feleséghez I, k. 
5. és Severushoz II, k. 9. magyar for-
dításban,^ 1884. A jó tett jutalma. 1895. 
Nápoly és környéke, ism. Egy. Philol. 
Közlöny. XX.) — Munkái: 1. Római 
irodalomtörténet. A gymnasiumok felsőbb 
osztályai számára és magánhasználatra. 
Nyíregyháza, 1888. (Ism. Evang. Egyház 
és Iskola, Egyet. Philol. Közlöny 1889. 

Javított és bőv. kiadás. Bpest, 1898. Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny 1894.) — 2. Em-
lékbeszéd Magyarország ezeréves fenn-
állásának ünnepélyén 1896. máj. 9. a 
nyíregyházi ág. hitv. evang. főgymna-
siumi ifjúság előtt. Nyíregyháza, 1896. 
— 3. A nyíregyházi polgári olvasóegy-
letnek 1896. szept. 6. tartott millenniumi 
ünnepélyes közgyűlésén . . . által elmon-
dott ünnepi beszéd. Ugyanott, 1896. (A 
Buzsa Endre által írt polg. olvasó-egylet-
nek történetével együtt). — 4. Fel a 
Vezuvra. U. ott, . . . 

HÍ. Könyvészet 1889. , 1893. — Szabolcs vár-
megye. (Magyarország vármegyéi és városai. 
Magyarország monograpliiája V. Bpest, 1900. 
Sajtó alatt.) 
Legányi G-yula, az összes orvostudo-

mányok doktora; 1876-ban Bécsben 
nyerte oklevelét és 1877-ben telepedett 
le Debreczenben, hol gyakorló orvos és 
a kereskedelmi akadémiánál az egész-
ségtan tanára. — Czikkei a debreczeni 
kereskedelmi akad. Értesítőjében (1890. 
Közegészségi ismeretek a középiskolában), 
a M. Nyelvőrben (1892., 1896.) — Mun-
kája : Az egészségi ismeretek könyve kö-
zépiskolák számára és magánhasználatra. 
Debreczen, 1890. 

.11. Könyvészet 1890. 

Legeza Viktor, polgári leányiskolái 
tanár Budapesten (IV. kerület) és a vele 
kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamon 
a kereskedelmi földraj-zot és árúismét. 
adja elő. — Czikke a Földrajzi Közle-
ményekben (1889. Przsevalszky negyedik 
utazása Közép-Ázsiában.) — Munkái: 1. 
Teehnologia. A közélet és ipar nevezetesebb 
anyagainak és árúinak rövid ismertetése. 
Iskolai és magánhasználatra. Számos 
magyarázó ábrával. Bpest, 1884. — 2. 
Chemia, ásványtan és földtan, Roscoe 
II. E. műve nyomán a polgári és felsőbb 
leányiskolák számára dolgozta. U. ott, 
1891. Számos fametszetű ábrával. — 3. 
Krieseh János, A természetrajz elemei 
III. része, átdolgozta . . . U. ott, 1893. 

Kiszlingstein Könyvészete. 
30. ív sajtó alá adatott 1900. ápril 2S. 
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Légrády Imre, ügyvéd és kir. udvari 
ágens, szül. 1778-ban Nagy-Szalontán 
(Biharm.); a gymnasiumot és bölcseleti 
osztályt Nagyváradon, Aradon éš Egerben 
j á r t a ; a jogot Győrben és Pesten hall-
gatta ; a theologiát a heiligenkreuzi (Alsó-
Ausztria) cziszterczieknél mint alumnus, 
azután a bécsi egyetemen végezte. Mikor 
barátja Kultsár István 1806-ban a Hazai 
Tudósításokat megindította, mint munka-
társ szegődött hozzá. 1811-ben ő felsége 
a bécsi kir. udvari magyar kanczelláriá-
hoz udvari ágensnek kinevezte és jún. 
9. fölesküdött, mire állandóan letelepe-
dett a birodalmi székvárosban. Takáts 
Sándor szerint baráti viszonyban élt a 
bécsi magyar írói körrel és nem ritkán 
társas összejöveteleket és lakomákat is 
rendeztek : Görög, Kerekes, Péteri Takáts 
József, Sándor István, Bacsányi, Igaz 
Sámuel, Somogyi, Szacsvai, Kármán, 
Révai, Gvadányi, Kisfaludy Sándor tár-
saságában (Légrády feljegyzése után); 
különösen midőn valamely irodalmi vagy 
politikai esemény föllelkesítette őket; 
fényes mulatsággal ülték meg például 
azt a napot, melyen sikerült Takáts Jó-
zsefnek Himfy nyomtatási engedélyét ki-
eszközölni (az illustratióról is L. gon-
doskodott) ; örömnapokat ültek akkor is, 
ha egyik-másik írótársuk felrándult láto-
gatásukra Bécsbe. Még több hazai vállalat 
előmozdításában tevékeny részt vet t ; ő 
eszközölte John Wattnak Bécsből a budai 
nyomdába való áthelyezését; szorgal-
masan gyűjtötte a műremekeket s régi-
ségeket ; több jeles festőtől bírt képeket, 
műfaragványokat és ethnographiai tár-
gyakat, A legnevezetesebb régi hat ere-
deti magyar olajfestéshez (Corvin Mátyás, 
I. Mária, Szent László, Szent Erzsébet, 
Magyar vezérek, Régi magyarok kivoniu-
lása) és egyéb remek művekhez (Corzi 
Canova tanítványának Hebe-szobráról, 
saját gyűjteményéről és a Pichler-féle 
Daktyliothekról) részletes és felvilágosító 
leírást adott ki Pozsonyban 1833-ban (az 

Id . S z i n n y e i J . Magyar írók. VII. 

Oesterr. Encylopädie szerint, mely azon-
ban e mű könyvészeti leírását nem adja.) 
— Munkái: 1. TFas ist und ivas enthält 
eine Constitution ? Nach den Grundsätzen 
des neuesten constitutionellen Staats-
rechtes für die gegenwärtigen Zeitum-
stände zusammengestellt und mit Beispie-
len erläutert. Wien, 1848. (Ezen röpirata 
bizonyítja, hogy még 70 éves korában 
élt ; azonban további sorsáról nincsenek 
adataink.) — 2. Nekrolog (Pázmándi Hor-
váth Endre halálára. Különnyomat a Wie-
ner Zeitung 1839. márcz. 19. számából; 
megvan a budapesti egyetemi könyvtár 
apró nyomtatványai közt, 8rét egy lap). 
— Levelei Horvát Istvánhoz Bécsből 1815 
—1836-ig összesen 9 (a m. n. múzeum-
ban.) 

M. Kurír 1811. I . 50. Sz. — Oesterr. National-
Encyclopaedie Wien, 1835. III . 382. lap. — 
Wurzbach, Biogr. Lexikon. Wien, 1865. XIV. 
311. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Takáts Sándor, 
Péteri Takáts József. Bpest, 1890. 30., 44. 1. 

Légrádi János, néptanító. — Mun-
kája : Szülő földisme. A baranyamegyei 
népiskolák III. osztálya számára. Pécs, 
1895. és 1897. 

.11. Könyvészet 1895., 1897. 
Légrády Károly, könyvnyomtató és 

országgyűlési képviselő, szül. 1834-ben 
Pesten ; középiskoláit u. itt végezte ; majd 
az egyetemen a philosophiai,később pedig 
Bécsben a technikai előadásokat hall-
gatta. Tanulmányainak befejezése után 
1858-ban Pesten kőnyomdát alapított, 
melyhez rövid idő múlva könyvnyomdát, 
stereotypiát és könyvkötészetet is csatolt, 
majd a hirlap- és könyvkiadást is be-
vonta vállalatai sorába. 1867-ben Pollák 
családi nevét Légrádi-ra változtatta. A 
hirlapkiadás terén mint az Ellenőr, Föld-
mivelési Erdekeink és a Falusi Gazda 
cz. lapok kiadója működött. 0 alapította 
a Pesti Hírlapot (1878. decz.), melynek 
főszerkesztője is volt egy ideig. 1871-ben 
a budapesti kereskedelmi és váltótör-
vényszék szavazóülnökének választotta 
meg; ez állásában szerzett érdemeiért 
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1878. a királyi kereskedelmi tanácsosi 
czímet kapta. 1872 óta tagja a főváros 
bizottságának és számos albizottságnak. 
1830 óta a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara, 1888 óta az országos ipar-
tanács tagja. 1895-ben Akosfalván ország-
gyűlési képviselővé választották szabad-
elvű programmal; 1896-ban ugyané ke-
rülettől nyert mandátumot. A halott-
hamvasztás eszméjét hazánkban elsőnek 
L. pendítette meg és e végből egyesületet 
is alkotott; azonban a minisztérium nem 
engedte meg az egyesület létrejöttét. 
1898. decz. 17. megkapta a III. oszt. 
vaskoronarendet. — Munkája : A spárga-
termelés kézikönyve. Franczia források 
és saját tapasztalatai nyomán. Bpest, 
1885. (2. kiadás. U. ott, 1898.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Hagy 
Lexikona XI. 346. 1. (Balla Mihá ly . ) — Száza-
dunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1895. 146. 1. — 
Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 
1897. 288. 1. — M. Könyvészet 1898. 

Légrády László, a m. gazdasági egye-
sület szőlőiskolájának igazgatója. Schams 
Ferencz, az országos szőlőiskola első 
megalapítója, még mielőtt ezen intézetet 
a m. gazdasági egyesület ő tőle tényleg 
átvette, 1839-ben meghalt és annak az 
egyesület birtokába kerülése után 1840-
ben ideiglenesen első igazgatójául idősb 
Légrády László választatott, a ki 1841-
ben ezen állásában 600 pfrt évi fize-
téssel állandósítva is lett. Képzettségére 
nézve orvos volt ; de már megválasz-
tatása előtt a szőlőszet és gyümölcsészet 
terén hosszú évi tapasztalással és gya-
korlattal átalánosan elismert jó nevet 
vívott ki magának. 1842-től az ő veze-
tése alatt az országos szőlőiskolában 
vidéki vinczellérek képezése is megindult. 
L. 1846 végéig töltötte be ezen országos 
hivatalát; azonban öreg ember volt már; 
azért az egyesület 1845-ben Péterffy 
Józsefet küldötte külföldre a szőlőszet 
tanulmányozása végett; azután Magyar-
országot utaztatta be vele. L. 1846 végén 
nagy betegen hagyta el az intézetet és 

kevéssel azután meghalt. Az országos 
szőlőiskola igazgatását Péterffy József 
vette át. — L. a napi sajtó hasábjain 
keveset írt. — Munkája: Lajstroma és 
rövid leírása azon honi s külföldi szőlő-
fajoknak, melyek a magyar gazdasági 
egyesület országos szőlőiskolájában Budán 
f. 1844. évi tavaszszal, vagy ha az idő 
meg nem engedné, legközelebb érkező 
őszszel, részint mint gyökeres, részint 
mint sima vesszők eladatni fognak. Pest, 
1844. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Galgóczi Károly, 
Az országos m. gazdasági Egyeület Emlék-
könyve. Bpest, 1879. I. 141. 1. 

Lehmann Ágoston, r. kath. plébános, 
szül. 1847. júl. 19. Budán ; középiskoláit 
szülővárosában és 1864-ben a pozsonyi 
Emericanumban, a bölcseletet Esztergom-
ban. a theologiát 1871-ben Bécsben vé-
gezte. 1871. júl. 31. fölszenteltetett és 
egy évet a bajóthi plébánián mint káplán 
töltött. 1872-től budaujlaki, 1874. buda-
tabáni, 1881. pest-lipótvárosi segédlelkész, 
egyúttal 1878-tól a budai kath. legény-
egylet elnöke volt. 1884-ben a VIII. ke-
rületi főreáliskola hittanára s 1889-ben 
plébános lett Bussán (Nógrádm.), hol 
1890. máj. 30. meghalt. — Munkái: 1. 
A betlilehemi csillag. Énekes karácsonyi 
játék 4 felv. Pocci és Schwabi után sza-
badon magyar színre alkalmazta. Zenéjét 
írta Rampis. Bpest, 1883. (Katholikus 
ifjúsági szinműtár 1.) — 2. Az első sze-
replés. Bohózat 1. felv. Az egyetlen kabát 
Bohózat 1 felv. U. ott, (Kath. ifj. szin-
műtár 3.) — 3. A szentlélek eljövetele. 
U. ott, 1884. — 4. Földrajzi jellemképek 
Kemény papíron vászonszegélylyel és 
felfüggesztésre felszerelve, 3 szakasz U. 
ott, év n. — Szerkesztette a Kath. ifjú-
sági szinműtárt 1883—84-ben, melyből 
három füzet jelent meg. 

Uj 31. Sión 1886. 825. l a p . — Korunk 1887. 
szept. 18. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
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. 289 . 1. — Némethy, I.udovicus, 
Series Parochorum 739. 1. és gyászjelentés. 
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Lehmann Ferencz, festő Budapesten. 
— Munkái: 1. Pantheon a magyar ne-
messég ezer éves történetéből gróf Zichy 
Jenő védnöksége valamint Erdélyi Gyula, 
Fekete József és Margitai Tihamér fel-
ügyelete mellett a családoktól beszerzett 
hiteles adatok alapján, l . é s 2. füzet. Bpest, 
1890. — 2. Az egyházpolitikai reform, 
története. I. rész. A házassági jogról 
szóló törvény (kötelező polgári házasság) 
és annak különös indokolása. U. ott, 
1894. (A 2. rész sajtó alatt volt.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1890. 
Lehmann Mózes, bölcseleti doktor. — 

Munkái: 1. Säen und ernten. Eine Novelle. 
Bpest, 1896. — 2. Farthefonofe. Eine 
historische Erzählung. U. ott, 1897. (Kü-
lönnyomat az Alig. Jüd. Zeitungból.) 

l.ippe, Ch. D. Bibliographisches Lexikon. 
Wien, 1899. N. S. I. 229. 1. 

Lehmann Oszkár, gazdasági intézeti 
tanár, szül. 1880. ápr. 7. Dippoldiswal-
denben (Szászország); 1869. októberétől 
1884. szept. 30-ig rendes tanár volt a 
magyaróvári gazdasági tanintézetben, a 
mikor nyugdíjaztatott. Jelenleg erdészeti 
tanár Tharandban (Szászország). — Mun-
kája : A vaj- és puha sajt készítése, mint 
a tejnek jövedelmes értékesítési módja, 
midőn azt közvetlenül eladni nem lehet. 
Magyar-Óvár, 1874. és 1884. 

ill. Könyvészet 1892. — Bálás Árpád, M a g y a r -
ország mezőgazdasági szakoktatási intéz-
ményei. 1896. Magyar-Óvár, 1897. 228. 1. 

Lehmann Róbert, jog- és államtudo-
mányi doktor, ügyvéd és kereskedelmi 
akadémiai tanár, szül. 1837-ben Govásdia-
Kaszabányán (Hunyadm.); első oktatá-
sát atyjától L. Károly kincstári bánya-
tiszttől nyerte ; gymnásiumi tanulmányait 
Gyula-Fehérvárt kezdette s ugyanott 1856-
ban érettségi vizsgálatot tett. Jogi tanul-
mányait Szebenben 1856. okt. kezdette 
s 1859-ben befejezte; az elméleti birói 
vizsga letétele után cs. k. helytartósági 
fogalmazó gyakornok lett. 1859. nov. 
hagyatékügyi hátrálékok feldolgozása vé-

gett a székely-keresztúri cs. k. járásbíró-
sághoz küldetett ki. 1860-ban cs. kir. 
járáshivatali actuáriussá előléptetve, a 
m.-solymosi járáshivatalhoz osztatott be. 
Az erdélyi köztörvényhatóságok restitu-
tiója alkalmából rendelkezési állapotba 
jutván, 1861. máj. Topliczára, a szülői 
házhoz men t ; itt ugyanezen hónapban 
hét község jegyzőjének, majd vármegyei 
assessornak választották. 1862. febr. a 
marosvárhelyi kir. ítélőtáblán ügyvédi 
vizsgát tett és április 2. ügyvédi irodát 
nyitott Déván. 1865-ben Yajda-Hunyad 
városának tiszti ügyészévé választatott; 
mint rendelkezési állapotban levő cs. k. 
hivatalnok a marosszéki megyei árva-
székhez rendeltetett be, nemsokára Kü-
küllő vármegyében ügyésznek neveztetett 
ki. Ez állomások egyikét sem fogadta el, 
hanem az államszolgálatból végkielégítés 
nélkül kilépett és az ügyvédséget tovább 
folytatta. 1868-ban Hunyad vármegye 
megválasztotta tiszteletbeli főjegyzőjévé 
s az ügyvédi egylet elnökévé ; 1869. a 
dévai m. k. fiképző igazgatótanácsának 
•tagjává, 1871. a dévai állami reáliskola 
megyei igazgatótanácsosává s a Déva 
városi iskolaszék elnökévé, majd a szent 
Ferencz-szerzetesek vajdahunyadi klas-
tromának syndikusává választatott. 1874. 
decz. az ügyvédség folytatásától felfüg-
gesztetett és 1876-ban elmozdíttatott. Idő-
közben «Sliding» rendszerű panometrikus 
gyors-számító készüléket dolgozott ki, 
melyet a m. k. földm. és keresk. minisz-
térium 1875. rendeletével hivatalokban 
és taneszközül leendő használatra enge-
délyezett. Szembetegsége miatt orvosai 
az írástól és olvasástól egy évre eltiltot-
ták és ekkor a kolozsvári egyetem jogi 
fakultására iratkozott be s itt triennalis 
jogi tanulmányait még két semesteren 
át folytatva, előbb az államtudományi 
doktori vizsgákat letette s doktorrá avat-
tatott. Szembetegségéből teljesen kigyó-
gyulván, Kolozsvárt ügyvédeknél dolgo-
zott és 1878. szept. 15. a Kolozsvárt meg-
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nyilt felsőbb kereskedelmi iskolánál a 
kereskedelmi ismeretek tanításához fogott. 
Időközben a kolozsvári egyetem bölcseleti 
facultására iratkozott b e ; itt nyolcz se-
mestert végzett és törvényszéki orvostani 
korábbi magántanulmányainak gyarapí-
tása végett az orvostudományi facultásra 
is beiratkozott; öt semesteren át folyta-
tott orvosi tanulmányait, jobb kezén esett 
sebesítés következtében abban hagyta. 
1885-ben legfőbb ítélőszéki határozattal 
az ügyvédségbe visszahelyeztetett és azóta 
a kolozsvári ügyvédi kamarának tagja. 
1893 óta a kolozsvári kir. törvényszék 
mellett a magyar, német és rumén nyel-
vekben hites tolmács és bírósági szak-
értő a kereskedelmi könyvek és írások 
elbírálásánál. A kereskedelmi akadémián 
német és rumén nyelvet, kereskedelmi 
ismereteket, könyvvitelt, nemzetgazdaság-
tant, pénzügytant, pénzügyismét, keres-
kedelmi s váltójogot; a kolozsvári női 
kereskedelmi tanfolyamon két évig irodai 
munkálatokat és kereskedelmi ismereteket 
tanított; a kereskedelmi akadémia ben-
lakásában három évig felügyelő tanár volt. 
Ma a jogi ismereteket és a közgazdaság-
tant tanítja a kolozsvári kereskedelmi 
akadémián. — Munkái: 1. Sliding rend-
szerű gyorsszámoló. Déva, 1875. — 2. 
Kleiner unitar. Spiegel. Wien, 1879. 
(Ferencz József, Unitárius kis tükör cz. 
munkájának fordítása.) — 3. Váltó-, 
bank- és tőzsde-isme. Kereskedelmi közép-
iskolák második osztálya számára. Vala-
mint magánhasználatra a legújabb minisz-
teri tanterv alapján. Kolozsvár, 1887. — 
4. Általános jog- és kereskedelmi-isme. 
Kereskedelmi középiskolák első osztálya 
számára, valamint magánhasználatra, a 
legújabb miniszteri tanterv alapján. U. 
ott, 1888. — 5. Vezérfonal a könyvvitel 
és a kereskedelmi levelezés tanításához. 
U. ott, 1889. — 6. Vezérfonal a keres-
kedelmi ismeretek tanításához. U. ott, 
1889. — 7. A pénzügytan alapvonalai. 
Kereskedelmi középiskolák harmadik osz-

tálya számára a legújabb miniszteri tan-
terv alapján. U. ott, 1889. — 8. Az 1876. 
évi XVII. törvényezikkben foglalt magyar 
váltótörvény, az ausztriai s a romániai 
váltótörvényekkel szövegileg párhuza-
mítva, s a magyar kir. curiai, meg a 
bécsi cs. k. legfőbb itélőszéken kelt 710 
döntvénynyel megvilágítva. U. ott, 1889. 
— 9. A romaniai kereskedelmi törvény-
könyv. Fordította s az abban hivatkozott 
törvények beiktatásával, a védjegyekre, 
az idegenekre, a közraktárra, a tőzsdékre, 
a kamatokra, a házalási kereskedésre, 
áruházak kiárusítására, ügynökök, bizo-
mányosok s közvetítők meghatalmazására 
s e czégek bejegyzésére vonatkozó tör-
vények és szabályrendeletek függelékül 
vételével megvilágítva. U. ott, 1890. 

M. Könyvészet 1887—1888. , 1890. — Schack 
Béla, Kereskedelmi Iskoláink és tanáraik. 
Bpest, 1896. 46. 1. — Kiss Sándor, A kolozs-
vári kereskedelmi akadémia története. Ko-
lozsvár, 1896. 316. 1. arczk. 

Lehmann Tófor János, orvosdoktor, 
budai származású ; a pesti egyetem hall-
gatója volt és 1845-ben nyert orvosdok-
tori oklevelet. — Munkája: Kórboncz-
tani értekezés a gyomor- és bélfekélyek-
ről. Pest, 1845. Egy tábla rajzzal. (Latin 
czímmel is.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lehner Adolf mérnök, m. államvasuti 
felügyelő, szül. 1837. aug. 11. Pesten, 
hol atyja L. Ignácz városi tisztviselő 
volt, (nagyatyja L. András, a szinmű-
fordító); L. a gymnasiumot a pesti pia-
ristáknál végezte ; a budai műegyetemen 
1861-ben szerzett mérnöki oklevelet; 
eleinte mint magánmérnök vállalkozók-
nál működött; 1873 óta a m. kir. állam-
vasutak szolgálatában van, jelenleg Buda-
pesten. — Czikkei a Honban (1864—66. 
technikai szakczikkek), az Egyetértésben 
(a 70-es évek elején több szakczikk); a 
M. Mérnök- és Építész-Egyesület Közlö-
nyében (1867. Jelentése Vajda-Hunyad 
fölvételéről, Steindl Ignáczczal együtt, 
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1870. A dynamit, mint repesztőszer mű-
szaki alkalmazása.) 

Önéletrajzi adatok. 
Lehner András, pesti polgár. — Kéz-

iratban fordított színművei: Yashalmi 
Jerte és a Zarándokok 1794. (Ziegler két 
vitézi játékának: Gräfin von Giessbach 
és Die Pilger magyarosítása); Székfalvi 
Ágnes, Parola vagy a becsületre tett 
fogadás, vígj. 4 felv., Spiess H. K. után 
1795.; Szegénység és nemes lélek, vígj. 3 
felv. Kotzebue után 1796. ; A nagy pipere, 
vígj. 5 felv., Schröder C. F. után ; A böl-
cselkedő szép, vígj. 5 felv. Pauersbach 
J. után. 

Egykorú szinlapok után és dédunokája 
L. Adolfnak szives közlése. 
Lehner Mihály, r. kath. plébános, 

szül. 1805. július 25.; Nagy-Károlyban 
tanult és 1822-ben I. éves bölcselethall-
gató volt ; a nagyváradi egyházmegyébe 
lépve, 1829. szept. 19. szenteltetett fel 
miséspappá ; 1836-tól Uj-Kígyóson (Bé-
késm.) volt plébános, később czímzetes 
kanonok. Meghalt 1863. június 13. a 
bikszádi fürdőben (Szatmárm.), 58. évé-
ben. — Munkája: Ode ill., ac rev. dno 
Floriano Kovách de Nagv-Darócz, mise-
ratione Divina episcopo Szathmariensi, 
dum munus suum capesseret patrono 
gratiosissimo oblata. M.-Karolini, 1822. 

Schematismus Magno-Varadinensis 1862., 
1864. — Petrik Bibliogr. IV. 61. 1. és gyász-
jelentés. 
Lehotzky András (lehotkai, magyaro-

sítva kis-rákói és bisztricskai), kerületi 
táblai biró, L. Dániel, ügyvéd s ország-
gyűlési követ és Mikos Mihály pozsonyi 
tanácsos leányának íia, szül. 1741. szept. 
15. Pozsonyban ; tanulmányait végezve, 
előbb Pesten, utóbb Nagyszombatban 
ügyvéd volt ; 1782-ben a pesti kir. táb-
lánál mint a szegények ügyvédje mű-
ködött, 1790-ben II. József császár a 
nagyszombati kerületi táblához nevezte 
ki bírónak; több megye táblabírája volt. 
Meghalt 1813. ápr. 23. Pozsonyban. — 
Munkái: 1. Stemmatographia nobilium 

familiar um regni Hungáriáé ; praemissa 
est series chronologica quatuor statuum 
et ordinum e diplomatibus eruta. Posonii, 
1796—98. Két rész. (I. I. regni Hungáriáé 
et partium eidem adnexarum quatuor 
status et ordines, serie chronologica, e 
diplomatibus dedueti, et historico-politicis 
notationibus illustrati. IL I. regni Hun-
gáriáé et partium eidem annexarum 
statuum et ordinum seu nobilium familia-
rum stemmatographia intersertis acces-
sorie notationibus de antiquis populis 
Hungáriáé oras incolentibus. Ezen rész 
2. sectiója 267—470. 1.-igen ritka. A 
munkát L. saját költségén és néhány 
nemes egyén támogatásával adta ki.) — 
2, Index seriptorum publico-politico juri-
dicorum. Secunda hac editione auctus 
atque emendatus. U. ott, 1803. (Az 1. 
kiadás a Kubinyi Sándor, Enchiridion 
. . . Posonii, 1798. cz. munkájának függe-
lékéül jelent meg.) — Index cz. mun-
kájában L. önéletrajzában még két kiadott 
mfívéről emlékezik meg ekképen : Parente 
pro contestandaaliqua gratitudine ejusdem 
Biographiam 1785 an. elaboravit, cum 
deseriptione etiam aliorum celebrium ex 
Comitatu Turocziensi oriundorum viro-
rum, quam expensis suis ad Horváth. 
Bibliothecam Juris consultorum Hungari-
corum excudi fecit cum Epitaphio Parenti 
in Crvpta renovata posito. Idem fecit 
Extractum Legum Hungáriáé ex Corpore 
Juris. — Kéziratai a m. n. múzeumban: 
Elenchus diplomaticus familias Batthyány, 
Bory etc. concernens, ívrét 161—198. 1.«; 
Elenchus archivi Nadasdiany ívr. 16 1.; 
Elenchus diplomatum, arcis veteris Budae 
& Comaromium bonaque eorsum per-
tinentia ab a. 1149. usque 1762. ívr. 16 
lap ; Elenchus literarius diplomaticus 
familias Horváth, Medgyesy, Patyi et 
Szilvágyi respitientium, ívr. 141—160. 
1.; Elenchus literarum familiae comitum 
Nadasdy ab a. 1220. usque 1744. ívr. 
46 lap ; Elenchus diplomaticus litterarum 
familias Niczkv, Patyi & Rimanóczy con-
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cernentium, ívr. 18 lap ; Notationes diplo-
raaticae civitatem Sabariensem ab a. 
1407. usque 1753. concernentes, ívr. 13 
lap; Notationes hist.-dipl.-genealogicae, 
res hungaricas concernentes, et ex parte 
ad Stemmaíographiam ejusdem perti-
nentes, ívr. 30 lap; Notationes, jura 
familiarum Castiglioni, Eötvös, Patyi, 
Rhédei, Siklosv & Széchy respicientes 
1756. ívr. 57—118. L ; Index nominális 
et reális scriptorum Hungáriáé universalis, 
4-rét 372 lap ; Notationes diplomaticae 
civitatem Nitriam concernentes a. 1248— 
1754. 4rét 51 lap ; Magyar Könyvtár, vagy 
is: a magyar haza Bibliothekája. Pozsony, 
1804. 4rét 279 lap ; Supplementa ad 
Indicem Scriptorum a. 1805. addita, 8-rét 
25 lap; Selecta epitaphia et notabiliores 
inscriptiones potissimum Hungarorum. 
Posonii, 1805. 4-rét két kötet; Stemmato-
graphia nobilium familiarum Hungáriáé 
Pars III. ívrét 448 lap ; Kovachich József 
Miklós születési és névnapjára 1807. 
4-rét 7 lap ; Epistola ad M. G. Kovachich, 
Posonii 1806. ápr. 20. 

Alig. Literatur Zeitung 1803. E r g . B l . 128. 
SZ., 1804. 109. SZ. é s 631. I . — Gemeinnützige 
Blätter 1813. 36. szám. — Katona, História 
Cri t ica XLI . 608. 1. — Ballus, Paul, Beschre i -
bung der königl. Freistadt Pressburg. Press-
b u r g , 1822. 172. 1. — Hagy Iván, M a g y a r o r -
szág Családai VII. 79., 82.1. — Petrik Bibliogr. 
és gyászjelentés. 

Lehotzky Dániel (lehotkai, máskép 
kis-rákói és bisztricskai), királyi táblai 
ügyész, híres jugtudós, L. Dániel kir. 
uradalmi igazgató és Plathy Zsófia fia, 
szül. 1703. jan. 3. Bisztricskán(Turóczm.); 
szülei szerencsétlen vállatokban vagyo-
nukat elvesztvén, a magára maradt fiú 
sok küzdelemmel folytatta tanulását és 
a jogtudományokat különös eló'szeretettel 
sajátította e l ; azután gyakorlatra Bécsbe 
ment Szalay és Tarczal udvari ágensekhez, 
kiknél két évet töltött. Hazájába vissza-
térve, a Pozsonymegyei alispán Schlos-
berg László mellett vállalt ségédliszti 
hivatalt; innét Zsitskovszky kir. ügyész-

hez ment segédnek és az ügyész neve 
alatt szerencsésen sok pört folytatott a 
nagyszombati kerületi táblán és a vár-
megye előtt. Jó híre csakhamar elterjedt; 
így lett a nagyszombati kerületi táblánál, 
majd a kőszeginél ügyvéd. Grassalkovich 
báró personalis meghívására Pestre ment 
ügyvédnek és rövid időn országos hírre 
tett szert és az előkelő családok ügyvédje 
lett. Turócz- és Békésmegye megválasz-
totta táblabírájának. Az 1741. ország-
gyűlésen a távollevő báró Révayt kép-
viselte ; 1751-ben Békésmegye követe 
volt; 1764-ben Mérey tábornoké s Koháry 
János grófé. Ezen idő alatt Tisza László 
ügyét, ki a hosszas perlekedés miatt 
koldúsbotra jutott, felkarolván, Tiszának, 
ki mezítláb jött Pestre, jószágait vissza-
szerezte, úgy hogy hat szürkén hajtatott 
haza, s a családot régi uraságába emelte. 
1764-ben elhagyta Pestet és Pozsonyba 
költözött nyugalomba, hol 1779. márcz. 
25. meghalt, — Kézirati munkái a m. 
n. múzeumban: Cynosura iuris et decreti 
regni Hungáriáé accuratissimo calculo 
concinnata. Jaurini, 1838. 8-rét 637 lap 
(ezen munkája másolatokban közkézen 
forgott és többen munkáik megírásánál 
felhasználták ; így Szentkereszthy Pá l : 
Bipartita cynosura juris ungariei . . . 
Jaurini, 1749. cz. munkájában); Diarium 
Dietae Posoniensis 1751. celebratae. 

Horváth, Ignatius Stepkanus, B i b l i o t h e c a 
Juris consultorum Hungáriáé. Posonii, 1786 
—1790. (I. Appendix 271—295. 1. Posthuma 
m e m o r i a D . L . ) . — Kölesy é s Melczer, N e m -
zeti Plutarkus. Pest, 1816. III . 105—115. 1. — 
— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c sa l áda i VII . 79., 
82. 1. 
Lehoczky Dániel, ág. ev. lelkész, szül. 

1759-ben Beszterczebányán, hol iskoláit 
kezdte; Pozsonyban és Debreczenben 
folytatta; azután visszatért Pozsonyba, 
hol theologiai tanulmányait befejezte, 
mire külföldre utazott és 1782-ben Jená-
ban az egyetemre beiratkozott; 1784-ben 
tért vissza hazájába, midőn az újonnan 
alapított felső-micsinei (Zólyomm.)egyház 
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hívta meg lelkészének. — Munkái: 1. 
Kniha o moudrém kŕeštanském wycho-
wanj djtek. Pozsony, 1786. (Könyv az 
okos keresztény gyermeknevelésről.) — 
2. Zum Andenken der Eva von Csörgő, 
Gattin des Gabr. v. Batho, 20. Juli 1810. 
Pest, 1811. 

Wurzbach, B i o g r . - L e x i k o n XIV. 317. 1. — 
Korouhev 1878. 19. SZ. — Petrik B i b l i o g r . — 
Godecke, G r u n d r i s s VII . 126. 1. 

Lehotzky Egyed (király-lehotai), föld-
birtokos és országgyűlési képviselő, szül. 
1822-ben Breznóbányán, hol középiskoláit 
végezte, mire a pesti egyetemen jogot 
hallgatott; azután ügyvédi oklevelet nyert ; 
király-lehotai és tarnóczi (Liptóm.) föld-
birtokos. A breznóbányai (Zólyomm.) 
kerületet 1861-től képviselte az ország-
gyűlésen, a fusió létrejöttekor a szabad-
elvű párthoz csatlakozott. A zólyom-
lipcsei Gizella-munkás árvaház felügyelő 
bizottságának elnöke; Zólyom vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja s 
Libetbánya város díszpolgára volt, Meg-
halt 1894. okt. 31. Beszterczebányán 72. 
évében. — Munkája: A zólyom-lipcsei 
«Gizella» munkás árvaház szervezete, 
munkarendje, alapszabályai és értesítője 
az 1873—1883. évekről. Beszterczebánya, 
1884. Fényképpel. — Országgyűlési beszé-
dei 1865-től a Naplókban vannak. 

Budapesti Közlöny 1869. 64 . SZ. — Sturm 
Albert, Uj Országgyűlési Almanach. Bpest, 
1888. 256. 1. — Kiszlingstein Könyvészete és 
gyászjelentés. 

Lehotzky Ferdinand. — Munkája: Das 
Dampfbad unci die condensirten Wasser-
diimpfe als Naturheilmittel in den wich-
tigsten Krankheiten chronischer Form, 
die auf arzneilichem Wege keine Heilung 
linden, Hautkrankheiten, Skropheln, die 
Gicht von auffallenden Resultaten in 
Krkältungskankheiten, Krämpfe, Wech-
selfiebern, Sexualkrankheiten, in der 
acuten Gicht u. a., als diätetisches Mittel 
zur Abhärtung und Hautkultur, zur Siche-
rung gegen klimatische und atmosphä-
rische Einflüsse, Endemien und Epidemien, 

zur Erhaltung der Gesundheit und Ver-
längerung des Lebens. Aus eigenen Er-
fahrungen. Leipzig, 1860. Két rézmetszetű 
táblával. 

Petrik B ib l iogr . 

Lehóczky György (kis-lehotai és bisz-
tricskai), ügyvéd; 1875-ben Körmöczbánya 
városa megválasztotta országgyűlési kép-
viselőnek ; a budapesti ügyvédi kamara 
tagja volt. Meghalt 1876. decz. 20. Buda-
pesten 36. évében. — Országgyűlési be-
szédei a Naplókban (1875—78. IV., ArI., 
IX.) vannak. 

Gyászjelentés. 

Lehóczky József (lehotkai, most kis-
rákói), r. kath. plébános, L. Lajos fő-
szolgabíró és Novák Jozefin fia, szül. 
1829. okt. 1. Békés városában ; iskoláit 
végezve, 1846-ban a nagyváradi egyházr 
megye papnövendékei közé állott. 1848-
ban, miután báró Bémer László püspök 
a váradi papnevelő épületét odaajándé-
kozta honvédlaktanyának, L. társaival a 
szatmári papnevelőbe küldetett és még 
azon évben hat váradi s hat szatmári 
növendéktársával a városban időző len-
gyel Zsurnay huszár-ezredesnél jelent-
kezvén, beállottak honvédeknek; így jutott 
a III. éves kispap az I. honvéd-vadász-
ezredbe ; azonnal altiszt lett és megkez-
dette a hires hátrálást Görgey táborával 
Kassáig és 1849-ben részt vett a szeren-
csétlen szélaknai csatában; háromszáz 
bajtársával a kassai kórházba jutott, 
honnét meggyógyultan megszökött és Kiss 
Ernő hadi főparancsnoknál jelentkezett; 
ez kinevezte hadnagynak és a II. székely 
vadászezredhez Kolozsvárra rendelte; több 
ütközet után Zsibón Kazinczy Lajos tábo-
rával tette le a fegyvert; ezután bujdosva, 
szülőföldére menekült. Újra kispap lett 
Egerben, honnan Nagyváradra küldték ; 
1852. okt. 15. lelkészszé szenteltetett; 
segédlelkész volt két évig Szent-Jobbon, 
azután Uj-Kigyóson és Nagyváradon; 
1860-ban plébános lett Bikácson, 1872. 
Mező-Keresztesen, 1874. Szent-Andráson; 
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1879. szept. 29. költözött Orosházára, 
hol 1899. márcz. 11. bekövetkezett halá-
laig plébános volt. 1864-ben Rómában 
létekor az ott felajánlott pápai kitüntetést 
visszautasította s ekkor és ott kapta a 
«Frater» nevet. — Czikkeket írt az egy-
házi lapokba, különösen a M. Államnak 
volt munkatársa Frater Josephus névvel; 
egyházi beszédei is jelentek meg a Jó 
Pásztorban, a Havi Közlönyben és a 
Pátkai-féle gyűjteményben; a Szent Család 
Naptárának is munkatársa volt. — Mun-
kái: 1. Emlékkoszorú, melyet Simonides 
Károly első szent miséje ünnepélyére 
fűzött egy falusi néplelkész. Bpest, 1877. 
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1877. 40. 
sz.). — 2. Ünnepi beszéd ft. Frint Mihály 
szentszéki ülnök, kiérdemült papnöveldei 
lelkész és tanár ötvenéves áldozárságá-
nak jubileumára. Orosháza, 1884. — 3. 
Alkalmi egyházi beszéd, melyet a mező-
hegyesi lelkészi állomás száz évi fenn-
állása jubileumi ünnepén 1885. decz. 8. 
mondott. Ugyanott, 1885. — 4. Frater 
Josephus adomái, ötletei és jellemvonásai. 
Elcsevegi Noviczius Gaudenczius. Eger, 
1892. (Kiadta Babik József.) — 5. Le-
hoczky József (Frater Josephus) Ünnepi 
és alkalmi szent beszédei. Összegyűjtötte 
és kiadta Bartha István. Orosháza, 1896. 
(48 szent beszéde, életrajzával és arczké-
pes névaláírásával.) 

Y'eres József, Orosháza. Orosházán, 1886. 
175. 1. arczk. — Ambrus József, Paphonvédek 
Albuma. Nagy-Kikinda, 1892. 179. 1. — M. 
Állam 1896. 180. s z . , 1899. 60. Sz. — Buda-
pesti Hirlap 1S99. 71. SZ. — Vasárnapi Újság 
1890. 12. SZ. 

Lehóczky László (király-lehotai), prae-
montrei rendi kanonok és tanár, sebesi 
(Sárosm.) származású; a praemontrei 
rendbe lépett és 1811-ben a nagyváradi 
növendékek igazgatója volt ; 1812-től 
gymnasiumi tanár Lőcsén, 1816. Kassán, 
1822. a rendház főnöke s a főgymnasium 
igazgatója Lőcsén ; 1840. a leleszi convent 
szentszéki ülnöke, hol 1845. júl. 4. meg-
halt 45. évében. — Munkája: Allocutio 

ad illustrissimum Aloysium Richter, dum 
in s. cand. et exempti ordinis praem. 
praelatum solemni ritu installaretur. 
Leutschoviae, 1830. 

Schematismus ord. praemonstratensis de 
Castro Jászó. Cassoviae, 1891. 146., 179. 1. 

Lehotzky Márton (király-lehotai), ág. 
ev. lelkész, szül. 1752-ben Király-Lehotán 
(Liptóm.); a kézsmárki s pozsonyi gym-
nasiumban tanult ; azután az erlangeüi 
egyetem hallgatója volt; két év múlva 
visszatérve nevelő lett Potturnyai Pál 
házánál Liptómegyében. 1778. júl. 20. 
Hibbe (Liptóm.) községe lelkésznek hívta 
meg és szept. Modorban szenteltetett 
papnak ; 1784-ben toporczi lelkész lett ; 
nyolcz fia volt és mind katona lett; három 
a csatatéren esett el. Meghalt mint az 
alsó-kárpáti egyházi kör seniora 1817. 
ápr. 15. Toporczon 65 éves korában. — 
A Reden und Gebethe, beider . . . Leichen-
feierlichkeit des . . . Emerich Horváth 
Stansith von Gradec. Leutschau, 1801. 
cz. munkában (Gebeth bei der Beerdigung.) 
— Munkái: 1. Der Gottdienende-Christ. 
Ein Schrift- und Vernunft-massiges Gebet-
und Gesangbuch zur Beförderung des wah-
ren Gottesdienstes und der vernünftigen 
Andacht. Leutschau, 1787. Három rész. 
— 2. Moral für Frauenzimmer. Leipzig, 
1790. — 3. Konfirmations-Unterricht in 
Frag und Antwort abgefasst für die zur 
evangel. Toporczer Mutterkirche gehören-
den Kinder. Leutschau, 1813. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g e r n . I I I . 1803. 
384. 1. — Gemeinnützige Blätter 1813. 39. SZ. 
— Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1817. 38. SZ. 
Unterhaltungsblatt. Pressburg, 1817. 35., 36. 
sz. — Petrik B ib l i og r , 

Lehoczky Mátyás (lehotkai, most kis-
rákói), földbirtokos, L. Mátyás fia, ki 
Turócz-megyéből Zemplénmegyébe köl-
tözött. — Munkája: Triumphus honoribus 
rev. dni Victoris d'Este praepositi, ea 
opportuna occasione, qua is onomasti-
cum suum celebraret; die 14. Maj i anni 
1808. Cassoviae obtulit in grati animi 
testimonium. Cassoviae. 
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Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék-
kötet. Pest, 1868. 329. 1. — Petrik Bibilogr. 
Lehoczky Pál (király-lehotai), nyug. 

m. kir. főmérnök; L. 1838—39-ben Sel-
meczbányán egy házban lakott Petőfivel, 
sőt baráti viszonyban volt vele; mint 
iskolatársának a magyar verselésben Petőfi 
segített Lehoczkynak; de midőn latin 
verses dolgozatokra került a sor, akkor 
meg ő vette igénybe L. segítségét. L. 
1840-ben Pozsonyban járt a VII. osz-
tályba ; ekkor és 1841-ben is meglátogatta 
őt Petőfi. Midőn L. 1848-ban Pesten tar-
tózkodott, gyakran összejött Petőfivel; 
jelen volt a Pilvax-kávéházban, midőn a 
12 pontot felolvasták. 1848—49. honvéd-
százados ; később a m. kir. honvédségbe 
lépett és szolgálaton kívüli százados lett. 
Meghalt 1896. jún. 30. Beszterczebányán 
75 éves korában. — Koroncy Imre ér-
dekes adatokat közöl Petőfi selmecz-
bányai tartózkodásáról, valamint életének 
későbbi folyásáról is főleg L. Pál vissza-
emlékezései nyomán a Figyelőben (XXVII. 
1889. 51—59.) 

Budapesti Hirlap 1896. 181. s z . — Vasárnapi 

Újság 1896. 28. SZ. ( N e k r . ) — Fcrenczi Zoltán, 

Petőfi életrajza. Bpest, 1896. 106., 109., 116. 1. 
Lehoczky Tivadar (lehotkai, magyaro-

sítva kis-rákói), uradalmi főügyész, szül. 
1830. okt. 5. Fucsinén (fiumei kerület), 
hol atyja L. János m. kir. kincstári er-
dészeti hivatalnok volt, kit 1837. okt. 
21. Oszadán (Liptóm.) elvesztvén, édes 
anyja Goltier Anna gondjai alatt nevel-
kedett ; a gymnasiumot Rózsahegyen, a 
bölcseletet Rozsnyón végezte. 1847 őszén 
a kassai akadémián kezdte meg a jogi 
tanfolyamot; 1848. jún. vizsgát tett és 
beállott honvéd-tüzérnek; részt vett a 
decz. 11. budaméri, később a kassai, 
szegedi, s 1849. aug. 9. a temesvári s 
végre a lugosi ütközetekben. Facsétról, 
hol aug. 16. a hadtest feloszlott, vissza-
tért, folytatta tanulmányait és 1851-ben 
a jogot elvégezte. 1852-től a törvény-
kezési hivatalnoki pályán működött; köz-
ben 1856-ban az osztrák törvényekből 

és a közigazgatási szakból letette a gya-
korlati s bírói vizsgákat; az alkotmány 
visszaállítása után 1861-ben Pesten a 
királyi tábla előtt a magyar köztörvény-
ből, 1863-ban a váltó- és hiteltörvények-
ből ügyvédi vizsgát tett. 1855 óta állan-
dóan Munkácson (Beregm.) lakik és 1865 
óta mint a munkácsi és bereg-szent-
miklósi hitbizományi uradalmak (azelőtt 
Rákóczy-birtok volt) főügyésze működik. 
Erdélyi János buzdítására 1864-től gyűj-
teni kezdte a magyar-orosz népdalokat, 
majd a hazai tótok népdalait. Az 1867. 
máj. 15. alakult történelmi társulat meg-
választotta igazgató-választmányi tagjá-
nak. A történelem és régészet kiváló ta-
nulmánytárgya volt ; különösen a Bereg-
megye s Munkács környékére vonatkozó 
okleveleket, a kő-, bronz- és vaskorbeli 
műtárgyakat gyűjtötte nagy szorgalommal; 
e czélból ásatásokat rendezett Bereg. 
Ung, Ugocsa, Torna megyékben és mú-
zeumában e tárgyakból több ezer darabot 
őrzött meg; éremgyűjteménye is meg-
haladja a háromezer darabot. Az 1876. 
őstörténelmi s embertani VIII. nemzet-
közi congressuson Budapesten bemutatta 
Beregmegye régészeti térképét és saját 
gyűjteményéből 402 kő-, 118 bronz-, 4 
arany- és számos egyéb tárgyat állított 
ki. Több tanulmányutat tett : bejárta 
Szerb- és Oláhországot, 1867., 1887. és 
1889-ben Olaszországot Nápolyig és Fran-
cziaországot; volt Párisban, Londonban; 
majd Svájczot, Tirolt és Karinthiát utazta 
be ; közelebb Németországot, 1888-ban a 
keletet, Konstantinápolyon át Kis-Ázsiát. 
1876. jún. 12. a m. kir. vallás- és köz-
oktatási miniszter a magyarországi mű-
emlékek bizottságának kültagjává nevezte 
ki ; a Kisfaludy-társaságnak alapító tagja, 
az országos régészeti és embertani tár-
sulatnak, a heraldikai s genealógiai s a 
magyarországi .néprajzi társaságnak vá-
lasztmányi, a tiszafüredi rég. egyletnek 
tiszteletbeli tagja. — Czikkei a következő 
hírlapokban, folyóiratokban és évköny-
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vekben: M. Hirlap (1852. 852. sat. cz. 
Kirándulás a Kárpátokra és a lomniczi 
csúcsra); Budapesti Hirlap (1860. 151. A 
munkácsi fegyház); Szépirodalmi Köz-
löny (1858. Még néhány szó huszáraink-
ról); Sürgöny (1861. 79—84. Gömör-
megye történeti és népismei viszonyai-
ról, 1864. 90. A fekete-ardói falfestmé-
nyek) ; Vasárnapi Újság (1855. Kirándulás 
Murányba, 1858. Magyar oklevelek a 
török világból, 1861. Rákóczy mint ke-
resztapa, Enyingi Török Bálint, Tűzpróba, 
Szabó Ferencz kalandja 1621-ben, Régi 
okmány Kohárvról, Aranymondatok, 
1862. Vargyasi Dániel János utasítása 
Rákóczy Györgytől 1646., Kölcsön köl-
csönért, Lengyelek betörése 1657., Ma-
gyar oklevél a XVII. századból, A pod-
heringi Rákóczy-ház, A muzsalyi rejtélyes 
üreg, A nagyszőllősi vár, A kankóvári 
rejtett kincs, A munkácsi királyszék, Hogy 
mulattak főuraink a régi korban, Hajdan 
olcsóbb világ volt, Egy bűnpör 1711-ből, 
Valami a magyar nyelvről II. József 
császár idejében, Az új itczéről 1715-ben, 
Bebek Katalin menyasszonyi hozománya 
1545., Rablók üldöztetése 1701, Árszabály 
1698., Lónyay-Jakcsi család, Adózás a 
XVII. században, Adóvégrehajtás 1699., 
Tököly Imre és neje Zrínyi Ilona ingó-
ságai a munkácsi várban, Torna vára 
és a Bebek nemzetség, Nyalábvár, Ugo-
csában Turczon talált ősvilági állatma-
radványok, Indítvány a régiségkedvelők 
számára, 1868. Néhány boszorkány- és 
más ily érdekes per, Szigorú büntetések 
1691., Tiszti fizetések hajdan, Egy kövér 
túzok mint ajándék 1745., Segélyezés a 
török háborúban 1683—86., A szatmári 
vár elrontásáról 1703., A kurucz hadse-
regről, II. Rákóczy Ferencz jószívűsége, 
A kurucz hadak költségei, Nyílt levél 
a vallásügyben 1704., A szatmári vár 
bevételéről 1704., Károlyi Sándor a har-
czosok feleségeit elűzeti 1707., Fekete-
Ardó, Rákóczy-kastély Munkácson, Csa-
roda, Varbócz, 1864. A csetneki régi 

templom, 1865. Magyar-tót népdalok, 
1866. A jándi ref. templom, Néhány szó 
a régi sírokról, 1868. A tisza-kerecsényi 
lelet, 1869. A nyírbátori régi templom, 
1870. Még valami a nyírbátori templom-
ról, 1872. Ruthén népdalok a beregi ha-
vasok aljáról, Kirándulás a beregi hava-
sokra, 1873. Beregmegyei pogány várak, 
Hajdani fejedelmi lak Munkácson, 1874. 
A szoroskői orosz támadás 1849., 1875. 
A fényűzés a mult század elején, 1888. 
Pusztai talpastyúkok Beregmegyében); 
István bácsi Naptára (1862. Hazaszeretet 
áldásairól, ezüst billikommal jutalmazott 
pályamű, A lelkiismeret hatalma, Arany-
mondatok, Kirándulás a galicziai határra, 
1863. népies czikkek, Bacsinszky András 
munkácsi g. k. püspök életrajza, A ma-
gyar oroszok, 1865. népies czikkek, 1866. 
A siciliai földrengésről 1693.), Nemzeti 
Képes Újság (1863. Okmány a zsibói 
ütközetről 1705.); Felvidék (1863. tört. 
czikk, 1864. Orosz népdalok, Levél Erdélyi 
Jánoshoz, Munkács febr. 10., Tört. adatok, 
1865. Magyar szláv népdalok, Vadász-
kaland) ; Családi Kör (1865. A bereg-
ungmegyei hegylakók, 1866. Egy jelenet 
Rousseau életéből); Győri tört. és rég. 
Füzetek (1865. Szenvedéseink történetéhez, 
Nyaláb várában Ugocsam. történt ásatások, 
Eszterházy Mihályné belső javainak speci-
ficatiója 1694., Régi költségjegyzék); Szá-
zadok (1867. Telegdi Pál sírköve a XVI. 
századból, A beregmegyei orosz nép tün-
tetése Rákóczy mellett, 1738., Spankau 
nyílt parancsa a 13 felső vármegyéhez 
1672., Ujabb adatok Munkács vára tör-
ténetéhez, 1868. A beregszászvárosi régi 
pecsét, 1869. Báthori Zsófia gyászjelentése 
1681., Gróf Homonnai Drugeth János 
1682., 1870. Thököly Imre a kurucz király 
mint gazda, 1871. Jelentés a leleszi levél-
tár okmányairól, Beregvármegyei főispá-
nok és Ellenészrevétel, 1872. Beregvár-
megye keletkezése, Babonaság és kuru-
zsolás a XVII. században, 1873. Bereg-
vármegyei helynevek származtatása, 
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Munkács város pecsétje, Adatok a közép-
kori istenitéletek történetéhez, A bajvívás, 
1874. A körmöczbányai sziklafeliratok, 
1875. Menyekzői szabályzat a mult szá-
zadból, Hunyadi János kiváltságlevele 
a beregszászi szabó-czéh részére 1446., 
1876. Árszabályzat 1629. Bethlen Gábor 
fejedelem korából, Zrínyi Ilonának uta-
sítása Újlaki István, Szelepcsényi György-
höz küldött követe számára 1682., 1877. 
Adatok az ősmagyarok felszereléséről, A 
Gebe család nemessége, Zrínyi Ilona 
napjai Báthory Zsófia halála után, 1880. 
János beregszászi plébános, emlékezete 
egy XIV. századbeli magyar történet-
írónak, Turbulya, magyar képíró a XVI. 
században, 1881. Adatok a magyar czi-
gányok történetéhez, 1893. Koriathovich 
Tódor herczeg és 1409. pere, 1894. Mióta 
káromkodnak Magyarországon, az Eth-
nologische Mittheilungenban is, Uj adat 
czigányaink történetéhez, a Beitrag zur 
Geschichte der Zigeiner in Ungarn 1895. 
czímű folyóiratban is, 1895. Négyszá-
zados ţiatârvillongâs a Szepességben, 
1896. Kolonich-alapítvány a Rákócziak 
korából); Archaeologiai Közlemények 
(VII. 1867. Beregmegyei régiségek); Ma-
gyarország Képekben (1868. Dédai és 
Jándi reform, templomok Beregmegyé-
ben); Archaeologiai Értesítő (I. 1869. A 
klacsanói halmokról, A Lovácska hegyen 
talált barbár éremről, Iványi templom-
rom, Hátvidéki obsidiánok, II. 1870. A 
zsorninai halmok felásatásáról s a krajnai 
halmokról,Obsidián fegyverekről, III. 1870. 
A hosszúháti obsidiánok, A szolyvai hún 
sírról, IV., V. 1870—71. Régészeti levelek, 
A beregmegyei rulhén fatemplomokról 
12 képpel, A bogoszlavi ősrégi földvárról, 
A leleszi levéltár, Régi papirosok víz-
jegyeiről, számos ábrával, A leleszi régi 
vasajtó, képpel, VI. 1872. Beregmegyei ré-
gészeti leletek, 5 képpel, Levél dr. Rómer 
Flórishoz a bécsi kiállításról, VII. 1872— 
1873. Őskori régiségek Naszvadon Komá-
rommegyében, Naszvadi ókori régiségek, 

Karikával ellátott bronzszekercze, képpel, 
VIII. 1874. Régészeti böngészet hazánk 
északi vidékein, Zólyom, Turócz, Liptó 
és Szepesmegyében, IX. 1875. A dobrókai 
őskori halmok felásatása Ungmegyében, 
XI. 1877. Beregmegyei új leletek, Egy 
régi rézkancsó, Jelentés a pozsonyi törté-
nelmi társulati kirándulásról, Ungvár 
némely régisége s a Drugeth-féle czímer, 
1884. A szádelői sziklavölgy természet-
rajzi és régészeti tekintetben, 1885. A 
lázárpataki bronzlelet, képekkel, 1886. 
Beregmegyei vaskori lelet, A ramocsaházi 
őskori aranylelet, A klacsanói gallishegyi 
vaslelet, A szolyvai sírról, VII. Bereg-
és Ungmegyei leletekről, képes táblával 
és 5 ábrával, 1891. Ung- és beregmegyei 
ujabb leletek, Őskori telepek Beregszászon, 
1892. Az ormódi aranykincs, Ung- és 
beregmegyei újabb leletek, A dankófalvai 
bronzlelet, 1893. Beregmegyei régiségek-
ről, képes táblával, Rejtélyes dombormű 
Beregszászról, ábr., Turóczmegyei em-
lékek, Ungmegyei régiségekről, 1894. 
Bereg- és hevesmegyei leletek, A király-
helmeczi sírhalmokról, Feketepataki bronz-
lelet, Beregszászi lelet, Ungmegyei bronz-
tárgyak, Lengyel éremlelet, Dunaföldvár 
régi neve, Mészbetétes díszítésű ereklyék 
Munkácson, Kőkori lelet a Kamjánka 
hegyen, 1895. Vaskori lelet a Munkács 
melletti Gallishegyen, Ásatás a munkácsi 
Kishegyen, Ung-, Borsod- és beregmegyei 
régiségek, Bronzkori halászó horog, 1896. 
Beregmegyei újabb régiségi leletek, 1897. 
A mezőkászonyi gót sír, 3 ábr., Ger-
mánok emlékei Munkácsnál, 1898. Lévai 
és bényi régiségekről); M. orvosok és 
természetvizsgálok Munkálatai (XVI. 1872. 
Beregmegyei őskori telepekről, XIX. 1878. 
Néhány szó Máramaros-Sziget vidékének 
régi érmeiről); Bereg (1874. Beregszász 
vésznapjai 1686. jan. 8.); Figyelő (I. 
1876. Gróf Desseffy József és Kazinczy 
Ferencz jelentése a Győrnél elesett 
Zempléni vitézeknek állítandó emlék 
ügyében, Czuczor Gergelyhez írt levelek 
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Vörösmarty Mihályé Pest, ápr. 21. 1844., 
Bajza Józsefé Pest, márczius 1. 1844., 
Guzmics Izidor a tihanyi kéziratról, 1885. 
Czuczor Gergelyhez Fényes Elek levele 
Pest, ápr. 13. 1844., Császár Ferencz 
1844. márcz. 11.); Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai. Uj F. (XII. 1876. Magyar-orosz 
közmondások); Hon (1878. 215. sz. Óskori 
telepek a szádelői völgyben Tornamegyé-
ben); Történelmi Tár (1878. Bákóczy 
György és Bethlen Gábor özvegye közti 
egyezkedés a munkácsi vár uradalom 
iránt 1631., 1879. Beregvármegyei királyi 
emberek, 1887. Munkácsi püspökök sorsa 
a XVII. században, 1890. Adalékok a 
kenézek intézményéhez, 1894. Az oláh 
vajdák és a kenézek, 1895. A szatmári 
szűcsök 1564. privilégiuma); Hazánk (I. 
1884. Néhány adat 1848. szabadsághar-
czunk történetéhez, 1885. A kassa-bu-
daméri ütközet, 1886. A magyar mene-
kültek Amerikában, Az 1847. galicz;iai 
hadjáratról, 1887. Vallási mozgalmak 
1841., Beregmegye törekvései önálló ma-
gyar nemzeti katholikus vallást alkotni, 
Beregmegyei boszorkányperek, 1888. A 
golyószóró első megpendítése 1849-ben 
a munkácsi várban, Munkácsi vár 1848 
-—1849-ben, A beregmegyei nemzetőrök, 
A beregmegyei mozgalmak 1841., Mé-
száros Lázár beköszöntője, 1889.A székely 
huszárok és az austerliczi békeokmány, 
Adatok szabadságharczunk történetéhez, 
Pünkösti Gergely honvédőrnagy emlék-
irataiból) ; Turul (1886. Adatok a Sulyok 
család történetéhez, Czimeres és nemes 
levelek Beregmegye levéltárából, 1887. 
Emlékirat néhány erdélyi és magyar-
országi régi nemes család conjunctiójáról, 
Báthori István szakácsának Krasznai 
Tür czímerlevele, egy czimerrajzzal, 1892. 
A derczeni Dercsényi család, 1894. A 
Longodári család, A vásárosnaményi 
Eötvös-család, XV. Bethlen Gábor feje-
delem nemes levele református papjai 
részére, 1899. Adatok a Balling, Ber-
thóthy és Leövey családokról); Ethno-

graphia (1891. A magyar oroszok pász-
toréletéből, 1892. A német telepekről 
Beregmegyében és kilencz német nép-
dal, mind ezen czikkek németül az 
Ethnologische Mittheilungban is meg-
jelentek, 1894. Kútfők a magyar károm-
kodás történetéhez, 1895. Régi ruthén 
puskaportartók, 1897. Ujabb adatok a 
«székely» név eredeti értelméhez, 1899. 
Beregmegyei helynevek); Magyar Gaz-
daságtörténelmi Szemle (1894. Gazdasági 
viszonyok Thököly Imre fejedelem uradal-
maiban, 1684. Adatok árszabályzatunk 
történetéhez, 1895. Német telepítések Be-
regmegyében, XVII. századi megyei uta-
sítás az adókivetésről, A munkácsi Páli 
nevű szőlőhegy 1625. szabályzata, 1896. 
A zimonyi uradalom a Schönbornok ke-
zén). — Munkái: 1. Magyar-orosz nép-
dalok. Összegyűjté . . . Kiadja Erdélyi 
János (L. életrajzával.) Sárospatak, 1864. 
— 2. Tót népdalok. Ford. Szeberényi 
Lajos, Lehoczky Tivadar és Törs Kálmán. 
Bevezette Szeberényi Lajos. Kiadta a 
Kisfaludy-társaság. Pest, 1866. — 3. 
Bereg vármegye leírása. I. rész. Bpest, 
1876. — 4. Bereg vármegye monographiája. 
Ungvár, 1881—1882. Három kötet, több 
képpel. (Ism. Századok 1876., 1882.). — 
5. Adatok hazánk archaeologiájához, külö-
nös tekintettel Bereg vármegyére és kör-
nyékére. I. kötet. Az őskortól a magyarok 
bejöveteléig. Munkács, 1892. 480 ábrával. 
(Ism. 1893 : Századok, Archaeologiai Ér-
tesítő, Élet.) — 6. Beregmegye és a mun-
kácsi vár 1848— 1849-ben. U. ott, 1899. 
— Kéziratban: Beregvármegye leírása 
új adatok alapján. Levelei a m. n. mú-
zeumban Munkácsról: Pesty Frigyeshez 
1870. máj. 5., 1879. jún. 14., 1880. jan. 
28., 1884. júl. 24., 1886. ápr. 20., Nagy 
Imréhez 1872. jan. 31., Bómer Flórishoz 
1864. decz. 18., Orosháza 1882. decz. 
10., 1884. márcz. 28.; az Erdélyi-Tárban 
(Erdélyi Pál birtokában) Erdélyi Jánoshoz: 
Munkács, 1864. febr. 2., márcz. 17., ápr. 
27., júl. 3. és máj. 28. 
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Figyelő V I . 1879. 68. 1. — Petrik K ö n y v é -
szete. — Beregvármegyei Naptár 1890. arczk. 
(Kórody Sándor.) — Kiszlingstein Könyvé-
s z e t e . — Ethnographia 1891. — 31. Könyvészet 
1893. — Pallas Nagy Lexikona X I . 360. 1. — 
31. Társadalom 1897. 2. sz. arczk. (Szilágyi 
Gyula) és önéletrajzi adatok. 

Lehóczky Vilmos (kis-rákói és bisz-
tricskai), országgyűlési képviselő, szül. 
1847. jan. 25. Bisztricskán (Turóczm.); 
a gymnasiumot Beszterczebányán, Rima-
szombaton, Selmeczbányán és Pápán, a 
jogot pedig a pozsonyi akadémián végezte. 
1869-ben Turócz vármegyében a mosócz-
zniói járás alszolgabirája lett. 1872-ben 
a turócz-szent-mártoni kir. törvényszék 
jegyzőjévé neveztetett ki, a hol ezen tör-
vényszéknek feloszlatásáig működött. Ez-
után a turócz-szent-márton-blatniczaijárás 
főszolgabirájává választatott meg és 1893-
ban Rakovszky István jelenlegi főszám-
széki elnök után a szucsányi kerület meg-
választotta képviselőjévé. A képviselőház 
egyik jegyzője, az igazságügyi bizottság 
tagja volt. Ritkán szerepelt a képviselő-
házban, de ha a Felvidék érdekei forog-
tak koczkán, felszólalt; legutóbb viharos 
összeütközése volt a néppárttal, melyet 
nyilt ülésen a panslavizmussal való szö-
vetkezéssel vádolt. A felvidéki cultur-
egyesület érdekeit mindig szivén viselte 
s a turócz-szent-mártoni magyar műked-
velő társaságnak egyik megalapítója volt. 
Meghalt 1897. április 17. Turócz-Szent-
Mártonban. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Felvidéki Hiradó 1897. 17. Sz. — Budapesti 
Hirlap 1897. 110. SZ. — Sturm Albert, O r s z á g -
gyűlési Almanach. Bpest, 1897. 287. lap és 
gyászjelentés. 
Lehotay András, bölcseleti doktor, 

dezséri (Trencsénm.) nemes származású; 
1694-ben Nagyszombatban jogot hallga-
tott ; a nagyszombati akadémián a hazai 
jog tanára, jogi dékán, később városi 
tanácsos volt. — Munkái: 1. Dissertatio 
Juridica de statu hominum, consistente 
primo in libertate, et huic opposita ser-
vitute, indeque descendente Dominica 

Potestate. Quam in Alma et Archi-Epis-
copali Universitate . . . Tyrnaviensi . . . 
Publicae Disputationi proposuit. Anno 
M.DC.XCIY. Mense Februarii. Tyrnaviae. 
(Megvan a zirezi apátság könyvtárában.) 
— 2. Vera Christiani judicis & advocaţi 
imago in S. Ivone. U. ott, 1723. — 3. 
Principia juris & contrarietates, ac 
dubietates ex prologo Tripartiti, Praeside 
. . . Publicae disputationi proposuit Joan-
nes Pravoticzky. U. ott, 1729. 

Lehotzky Andreas, Index Scriptorum publ.-
polit. Jur idicorum. Posonii, 1803. 29. 1. — 
31. Könyv-Szemle 1894. 355. 1. 

Lehotay Elemér (király-lehotai), m. 
királyi pénzügyigazgatósági fogalmazó 
Miskolczon, L. Gusztáv főszolgabíró és 
Mussenits Mária íia, született 1862. ápr. 
25-én Tornán; jogot végzett és előbb 
vasúti üzlet-gyakornok volt. — A kas-
sai Felvidéki Közlönynek munkatársa 
volt (1883-tól, tárczaczikkeket írt a lapba); 
a M. Salonban (1885. Tompa Mihály Tele-
pítés feletti gondolatok a pusztán cz. is-
meretlen költeménye s magyarázata); a 
Tátravidéki Híradóban (1885. tárczák); a 
Kassai Szemlében (1888. 101. sz. Képek 
a forradalomból); több elbeszélést is írt 
a vidéki lapokba. 

Önéletrajzi adatok. 

Lehr Albert, nyug. főgymnasiumi tanár, 
a m. tudom, akadémia levelező tagja, 
szül. 1844. ápr. 25. Sár-Szent-Lőrinczen 
(Tolnám.), hol atyja L. András az esperes-
ségi ág. ev. algymnasium tanára (anyja 
Schleining Mária) volt. 1853-ban Sopronba 
hítták atyját és L. ott végezte a gymna-
siumot és a theologiát. Tagja, legjobb 
szavalója s több évig főjegyzője volt a 
még Kis Jánostól alapított magyar társa-
ságnak, egyszersmind az ifjúság lapjának 
(Hajnal) állandó fordítója s két évig 
(1859—61) szerkesztője. Kritikai tanul-
mányainak alapját Arany Figyelőjéből 
és Koszorújából szerezte. 1865-ben Szent-
Lőrinczre került tanárnak és ott évekig 
alegnagyobb buzgalommal tanulmányozta 
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a nép nyelvét, melynek adalékait folyton 
jegyezgette. 1868—69-ben német egye-
temeket látogatott; Halléban időzött huza-
mosabb ideig, hol többek közt Pott, Bern-
hardy és Erdmann voltak tanárai. Haza-
térvén, újra elfoglalta előbbi állását és 
midőn az iskola Bonyhádra tétetett át, 
ott tanított 1873-ig ; ekkor a budapesti ág. 
ev. egyház meghívta főgymnasiumához, 
hol 1898-ig működött, mikor nyugalomba 
vonult. Tanítványai 1899. okt, 22. ünnepet 
rendeztek tiszteletére, mikor egy Stróbl 
által készített Toldi-szoborral megaján-
dékozták. Mint nyelvész híve az ortholo-
giának. 1882. jún. 1. a m. tudom, aka-
démia levelező tagjának választotta. — 
Irt, eredeti költeményeket és fordítgatott 
latinból, németből, francziából; a bony-
hádi ág. ev. gymnasium Értesítőjében 
(1872. Teli magánbeszéde, Schiller után, 
ford.); a M. Nyelvőrben (1874. A tárgyas-
tárgytalan ragozáshoz, a Sámuel-díjjal 
jutalmazva, 1875. Határozó-e a határozó, 
1876. Tom, tod, tok, tott, a két utóbbit 
dicsérettel tüntette ki az akadémia, Hogy 
miszerint, mikép, miként, 1877. Arany 
János balladái, magyarázza Greguss A., 
igazítások, A szenvedő igéről, írtaRalovich 
L., 1878. Az évad veszedelme, 1879. 
Búcsú Kun-Szent-Miklóstól, 1884. Egy 
jeles fordító, 1885. A számára, 1886. A 
megejtet ne ejtsük el, 1897. Hang a 
múltból «magam» névmásról); írt kriti-
kákat a Budapesti Szemlébe névtelenül; 
a Vasárnapi Újságban (1884. Beszéde a 
sár-szent-lőrinczi Petőfi-ünnepen, 1888. 
Egy falusi poeta versei: Tóth István kis-
kajdacsi ref. tanító); a budapesti ágost. 
ev. főgymnasium Értesítőjében (1889. 
Goethe, Hermann és Dorothea I. éneke, 
eredeti versmértékben); az Akadémiai 
Értesítőben (1890. A Farkas-Raskó pá-
lyázat.) — Munkái: 1. Toldi, költői el-
beszélés, írta Arany János. Iskolák szá-
mára nyelvi jegyzetekkel ellátta. Bpest, 
1880. (Jeles írók Iskolai Tára XI. Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap, Pesti Napló 312. 

sz., 2. és 3. jav. kiadás 1881., 4. jav. k. 
1882., 8. bőv. k. 1893., már 11 kiadást 
és több lenyomatot ér t ; ujabb kiadásai 
becses irodalomtörténeti és költészettani 
bevezetésekkel vannak ellátva.) — 2. A 
görögök története. Irta Curtius Ernő, ford. 
U. ott, 1880. (A m. tudom, akadémia 
Könyvkiadó-Yállalata I. sorozat, fordí-
totta az V. kötetet.) — 3. Toldi. Költői 
elbeszélés. Irta Arany János, nyelvi és 
tárgyi bő magyarázatokkal ellátta . . . U. 
ott, 1882. (Ujabb kiadása 1886. A m. 
tudom, akadémia 1886-ban a nagy juta-
lommal tüntette ki. Ism. Budapesti Szemle 
XXX., Egyet. Philol. Közlöny 1882. és 
1893.) — 4. Magyar olvasókönyv a kö-
zépiskolák I—III. osztályai számára, tört 
térképekkel és illustratiókkal. Szerkesz-
tették L. és Riedl Frigyes. U. ott, 1883., 
1885. Három rész. (Ism. Tanáregyl. Köz-
lönye XIX., I. 2. jav. kiadás 1887., 3. 
jav. k. 1888., 4. jav. k. 1892., 5. jav. k. 
1895., II. 2. jav. k. 1887., 3. jav. k. 
1892., 4. jav. k. 1897., III. 2. jav. k. 
1891.) — 5. A római pápák az utolsó 
négy században. írta Ranke Lipót, ford, 
a 7. kiadás után. U. ott, 1886., 1889. 
Három kötet. (A m. tudom, akadémia 
Könyvkiadó-Vállalata I. sorozat.) — 6. 
Dísz-nóták. Röfögi egy Epicuri de grege 
porcus. U. ott, 1888. — 7. Goethe. Hermán 
és Dorottya. Az eredeti versmértékben 
fordította 1899. Kiadja a Kisfaludy-Tár-
saság. U. ott, 1900. — Jelenleg az aka-
démia megbízásából egy Arany-szótáron 
dolgozik. 

Akadémiai Értesítő 1875. 168. , 1881. 177., 
1882. 120., 173. , 1890. 18. 1. — Kovács Sándor, 
A soproni evang. lyceumi magyar társaság 
története 1790—1890. Sopron, 1890. 91., 93. 1. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvé-
szet 1893., 1895. — Pallas Nagy Lexikona X I . 
361. 1. (Négyesy László). 

Lehr András, ágost. ev. gymnasiumi 
tanár, szül. 1808-ban. 1831-től tanár a 
sár-szent-lőrinczi ág. ev. gymnasiumban ; 
a latin nyelv alapos ismerője; neki kö-
szönhette Petőfi az ő latin tudását és a 
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római költők szeretetét; 1853-ban Sop-
ronba hítták meg, az ottani gymnasium 
tanárának, hol 1873. szept. 3. meghalt 
hivatalos működésének 45. és élete 66. 
évében. — A soproni ág. ev. gymnasium 
Értesítőjében (1860. Quintus Horatius 
Flaccus levele Augustushoz II. 1.) 

Ferenai Zoltán, Petőfi életrajza I. 52 1. és 
gyászjelentés. 

Lehr Benő, m. kir. állami vasúti hi-
vatalnok ; előbb a báttaszék-dombovár-
zákányi (duna-drávai) vasút táviró elő-
adója volt. — Munkája: A vasúti távírda 
Bpest, 1876. (2. átdolg. és bőv. kiadás, 
ü. ott, 1879—81. Két rész.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Lehr Vilmos. L. Tolnai. 
Lehr (Lörinczi) Zsigmond, ág. ev. ly-

ceumi tanár, L. Albert testvérbátyja, szül. 
1841. szept, 1. Sár-Szent-Lőrinczen; tanul-
mányait szülőhelyén, 1853—58. a soproni 
gymnasiumon és főiskolán végezte, hol 
1860-ban I. éves hittanhallgató volt. 1861 
—1863-ig a hallei egyetemen bölcseletet 
és theologiát hallgatott. Visszatérve Győ-
rött lelkésznek szenteltetett fe l ; 1864— 
1865-ig Smalborne angol családnál neve-
lősködött Német-Keresztúron; ekkor nyilt 
alkalma tanítványával a külföldön is 
nagyobb utazásokat tehetni. Tanári képe-
sítését 1865. jún. nyerte ; mire őt aug. 15. 
a pozsonyi ág. ev. hitközség lyceumához a 
magyar irodalom és egyetemes történelem 
tanszékére meghivta. A történelem és böl-
cselet voltak szaktárgyai. Az ottani magyar 
önképzőkört mint elnök vezette. A clas-
sicus és német nyelven kívül folyékonyan 
beszélt francziául, angolul és olaszul, sőt 
spanyolul is értett. Meghalt 1871. szept. 
3. Pozsonyban. Koporsója felett Szebe-
rényi Lajos mondott gyászbeszédet, tisz-
telőipedigfehér márvány-oszlopot emeltek 
sírja fölé. — Irodalmi munkássága a sop-
roni lýceum magyar társaságában kez-
dődött ; már ekkor kezdte az eredeti 
költés mellett műfordításait. 1862-ben 
lefordított Burns Róbert dalaiból 181-et, 

és Bacine Phaedráját ; 1863-ban Petrarca 
113 sonettjét; 1864-ben Moore_ Tamás 
ír dalaiból 78-at. Ezeken kívül nagyon 
kedvelte Longfellowt és Bérangert; de 
ezeken kívül a franczia, angol és olasz 
irodalom más jeles költőjéből is fordított. 
A Kisfaludy-társaságban felolvasták az 
olasz népköltészetről írt értekezését (Fő-
városi Lapok 1870.) Költeményei, czikkei 
a Hölgyfutárban (1859. Millevoye, Raboul. 
1860. Souvestre Emil, Halevy Leo, 
Chateaubriand, Longfellow, Béranger. 
Grün Anastáz, Delavigne, 1861—64. hal-
lei s hamburgi levelek, A kísérteties a 
költészetben, költemények eredetiek és 
ford. Delavigne, Burns Róbert. Lamartine, 
Moore Tamás, Campbel Tamás, Frauen-
städt, Chenier, Reboult, Thompson után 
és Petrarca sonetteiből, Byron «Héber 
dalai»-ból, Burns Róbert életrajza, Párisi 
rajzok, Vanitatuni vanitas, költ.); a Ka-
kas Márton Naptárában (1861. költ.); a 
Császárfürdői Albumban (1863. költ.); a 
Koszorúban (1864—65. Petrarca, Memento 
mori, költ.); a Vasárnapi Újságban (1865. 
költ.); a pozsonyi ág. ev. főgymnasium 
Értesítőjében (1866. Töredékes jegyzetek 
Arany Buda halála eposzáról); a Győri 
Közlönyben (1866—67. költ.); a Hazánk 
és a Külföldben (1867—1869. Mikes dalai, 
Comoens, Az utolsó görög és költ.); a 
Fővárosi Lapokban (1867., 1870—1871. 
költ. Shelley, Béranger után és ered.); 
a Képes Világban (1868., 1870.); a Di-
vatban (1869—70. költ.); a Magyarország 
és a Nagyvilágban (1869. Csáktornya és 
költ.); az Orsz.Középtanodai Tanáregylet 
Közlönyében (1871—72. könyvism.); a 
Budapesti Szemlében (XXIV. 1880. Burns 
három költeménye). — Munkái: 1. Em-
lékhangok Berzsenyi Dániel síremléke 
ünnepélyes fölszentelése alkalmára jún. 
14. 1860. A soproni ág. hitv. főtanodai 
ifjúság által. Sopron, 1860. (Berzsenyi 
emlékezete cz. költ,, Horváth Sándor köl-
teményével együtt.) — 2. Perikies. Ford. 
Lőrinczi Zsigmond. Pest, 1871. (Shakes-
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peare minden munkái. Kiadja Tomory 
Anasztáz költségén a Kisfaludy-társaság 
12.) — 3. VI. Henrik király. Fordította 
Lőrinczy Zsigmond. U. ott, 1870. Két 
rész. (Shakespeare minden munkái 16.. 
17.). — 4. Venus és Adonis és Lucretia. 
U. ott, 1878. (Költemények. Ford. Lőrinczi 
Zsigmond. Shakespeare minden munkái 
19.) — 5. Lalla Rookh. Keleti rege. Irta 
Moore Tamás, angolból ford. Bpest, 1883. 
(Kiadta a Kisfaludy-társaság.) — Kéz-
iratban vannak meg költeményei és mű-
fordításai négy kötetben 1857-től 1871-ig. 

Magyarország és a Nagyvilág 1871. 39. Sz. 
a r c z k . — 1871 : Hon 204. SZ., Vasárnapi Újság 
37. ( N e k r . ) , Reform 248. SZ. — Pozsonyi ev. 
főiskola Értesítője 1872. 29. 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 . — 
Pallas Nagy Lexikona X I . 361. 1. — Marku-
sovszky Sámuel, A p o z s o n y i ág. h i tv . e v a n g . 
lýceum története. Pozsony, 1896. 660. 1. — 
Gyászjelentés és fiának L. Vilmosnak (Tol-
nai) szives közlése. 

Lehrer János Károly, ág. ev. lelkész, 
szül. 1840. Medgyesen ; 1859-ben végezte 
a gymnasiumot és 1866. jan. 7. a med-
gyesi gymnasium tanára lett a classica 
philologia tanszékén. 1878. szept. 3-án 
riomfalvi (Nagy-Küküllőm.) lelkészszé vá-
lasztatott. — Czikke a medgyesi ágost. 
ev. főgymnasium Programmjában (1867. 
Einiges über den Unterrieht in der la-
teinischen Sprache mit besonderer Rück-
sicht auf das methodische Verfahren bei 
demselben und zwar vorzüglich unter 
dem Gesichtspunkte, dadurch eine gute 
deutsche Uebersetzung zu erzielen). — 
Munkája: Fibel und Grund des An-
schauungs- und Sprachunterrichts. Her-
mannstadt, 1887. 

Bartl és Felsmann, A m a g y a r b i r o d a l m i 
fö- és középtanodák Névkönyve . Pest, 1870. 
95. 1. — Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. — 
Statistisches Jahrbuch. H e r m a n n s t a d t , 1891. 
8. lap. 
Lehrer Péter, jogi doktor, m. királyi 

pénzügyi tanácsos, szül. 1854-ben Kalo-
csán (Pestm.); gymnasiumi tanulmányait 
szülővárosában, a jogot Budapesten az 
egyetemen végezte, hol 1879-ben jogi 

doktorrá avatták ; kezdetben ügyvédi gya-
korlaton volt a fővárosban, később mint 
pénzügyi fogalmazó állami szolgálatba 
lépett. Hivatalos teendői mellett a pénz-
ügyi tudományokban képezte ki magát ; 
erre kedvező alkalma nyílt akkor, midőn 
a temesvári kereskedelmi iskolában a 
kereskedelmi s váltójog, valamint a nem-
zetgazdaság és pénzügytan tanára lett. 
Később a pénzügyminisztériumba pénz-
ügyőrségi központi felügyelővé s pénz-
ügyi tanácsossá neveztetett ki. — Czik-
keket írt a M. Pénzügyőrbe, az Adóügyi 
Szaklapba, a M. Szesztermelőbe (két évig 
rovatvezető); jelenleg rendes munkatársa 
az Adóhivatalok Lapjának. — Munkái: 
1. A szeszadóra vonatkozó törvények és 
szabályok gyűjteménye. Bpest, 1893. — 
2. Az ipari termelést közvetlenül érintő 
fogyasztási adók Kézikönyve. Ugyanott, 
1900. (A szesz, sör, czukor és ásvány-
olaj adókra vonatkozó törvények és sza-
bályok rendszerbe foglalva és gyakorlati 
használatra jegyzetekkel ellátva. Schrei-
ber Viktorral együtt). 

Lamos József sz ives közlése Nagy-Tapol-
csánból. 

Leibiczi János Márk, szepesmegyei, 
valószínűleg ügyvéd vagy törvényszéki 
biró. — Munkája : Himmel aufsteigendes 
Sieges-Opfer, welches etc. Leopoldo dem 
ersten Römischen Kayser etc. zu seelen-
inniger Erfreuung über die unterschied-
lich erhaltene grosse und herliche Victo-
rien zu andächtiger Anwünschung fer-
nerer siegreichen Kriegsprogressen wider 
den Erbfeind der Christenheit, zur Be-
zeigung unterthänigsten Pietät und ewigen 
Gehorsams derer Iglóerischen Honraths 
Najaden und Pierinnen unter der Vor-
stellung M. Joannis Marci von Leibitz 
aus dem Zipserlande etc. gewidmet im Jahr 
als mann freudig sagen kann. VVoLan ľ 
nVn hat Vnser Gott Die FestVng Ofen 
VoM TVrCken befreyet. Leutschau, (1686.) 
A m. n. múzeumi könyvtárban: 2rét P. 
o. germ. 38. s. jegy alatt, de nem talál-

s z . ív sajtó alá adatott 1900. május 26, 
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ható. — Lehotzky még egy német kéz-
iratát említi, mely a 13 szepesi város 
törvényszéki pőrének kivonatát foglalja 
magában. 

Lehóczky, Andreas, Index Scriptorum publ.-
politico Juridicorum. Posoni i , 1803. 32. 1. — 
Catalogus Bibi . Francisc i Comitis Széchényi . 
Sopronii, 1807. Supplementum II. 455. 1. 

Leibiczi Márton, szent Benedek-rendi 
apát a bécsi skót monostorban, leibiczi 
(Szepesm.) származású, önéletrajza sze-
rint gyermekkorában szülővárosa Leibicz 
hamuvá és porrá égett, s innen azután 
szülei, kik a tűzvész előtti északán fáj-
dalmas mennyei hangokat hallottak, vég-
leg elköltöztek. Első kiképzését a lőcsei 
iskolában nyerte, hol Messingloer János 
több évig volt tanítója. O irányában is 
beteljesedett Institoris Péter nevű iskola-
társának az a jóslata, hogy egy bekövetke-
zendő ragályt négy társuk közül csak egy 
fogja túlélni. Erre nézve fölemlíti, hogy 
mint gyermek az országban dühöngött 
pestis alkalmával megbetegedvén, halott-
nak tartatott és egy nyílt sírba tétetett, hol 
atyja utóbb életben találta. Midőn felsőbb 
tanulmányainak Krakkóban, Neissén és 
Bécsben végzéséről megemlékezik: ki-
emeli a német elemnek túlsúlyát úgy a 
lengyel fővárosban, mint Budán és Kas-
sán. Mind a három város főtemplomai-
ban, úgymond, németek prédikálnak, míg 
a lengyel és magyar prédikátoroknak 
kápolnákra kell szorítkozniok. Majd el-
beszéli beteg anyja fogadalma folytán 
Rómába történt zarándoklását és a subia-
cói monostorba történt belépését, hon-
nét a szabályok rendkívüli szigorúsága 
miatt kényszerült kilépni. Elbeszélésébe 
gyakran belesző látományokat és ismételve 
hivatkozik egy kassai hi tszónokra. Hazánk-
kal való összeköttetését tehát nem szakí-
totta meg s Magyarországot érdeklő tör-
ténelmi tényeket adomaszerű alakban 
gyakran közöl. Mint a szépművészetek 
mestere több előadást tartott azon tudo-
mányokból a krakkói s bécsi egyetemen ; 

Id. Szinnyei J. . Magyar Írók VII. 

azonban különösen az egyházjogban ké-
pezte ki magát. Visszatérve Olaszország-
ból a bécsi skót rendházba vették fel és 
csakhamar prior, 1446-ban pedig apát lett. 
Nagy tudományú s erélyes férfiú volt; 
14 évi kormányzása alatt monostorának 
virágzó állapotátnemcsak megőrizni tudta, 
hanem még emelte is. Ezenkívül Cusa 
Miklós bibornok és apostoli legátus meg-
bizásából számos kolostort megvizsgált 
és rendbe hozott. Másfelől tagja volt az 
utószülött László, mint Ausztria herczege 
által eme tartományra nézve rendelt 
regensségnek, és ebben a minőségben is 
az ifjú király korai haláláig buzgón mű-
ködött. 1461-ben lemondott praelatusi 
állásáról és mint a rendház idősbje halt 
meg 1464. júl. 28. — Kézirati munkái: 
Sanatorium (Senex és juvenis közötti 
történelmi beszélgetés: L. apát önélet-
rajza, az 1451. egyházlátogatás, a skót 
monostor története, a habsburgi uralko-
dók története, néhány szent rendtagról. 
Pez Jeromos a Scriptores rerum Austri-
acarum II. kiadás 623—674. 1. kiadta a 
Sanatorium- ot bevezetés kíséretében; 
Trialogus de gratitudine beneficiorum Dei, 
Trialog. de militia Christiana, Ceremonialia 
Martini Abb. Scot.., Sermo in visitatione 
Monasteriorum sat. 

Hauswirth, Emest, Abriss einer Geschichte 
der Benedict iner-Abte i zu den Schotten in 
Wien . Wien , 1858. 37—41. 1. — Rath György, 
A pannonhalmi szent Benedek-rend nyom-
tatott i m a k ö n y v e i a Breviárium Monast icum 
behozata la előtt. Bpest, 1894. 11. 1. 

Leibitzer János, idősb, lőcsei polgár 
és kertész, szül. 1763. jún. 1. Lőcsén 
(Szepesm.), hol iskoláit végezte; azután 
Munkácsra hívták meg német tanítónak; 
innét néhány év múlva Szepesváraljára 
ment hasonló minőségben; azonban a 
tanítást nem szerette s 1798-ban hivata-
láról leköszönt. Visszatért Lőcsére, hol 
mint magánzó élt és minden tehetségét 
a kertmívelésre fordította; a kertészet 
emelése s a gyümölcstenyésztés terjesz-
tése által nemcsak polgártársai előtt, 

32 
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hanem a külföldi szakköröknél is tekin-
télyes nevet vívott ki magának. Az általa 
ezrenként elterjedt gyümölcsfák és a 
gyümölcs nemeinek szerencsés kiválasz-
tása nevét a szepesi hegyek közt sokáig 
emlékezetben tartották. A brünni gyü-
mölcstenyésztő s a regensburgi füvészeti 
társaság tagja volt. Midőn munkáit új 
terv szerint igyekezett kidolgozni, makacs 
hurut lepte meg és az ebből következett 
gyengülés minden erejétől megfosztotta. 
Meghalt 1817. júl. 5. Lőcsén. — Czikkei 
a Patriotisches Wochenblatt für Ungern-
ben (1804. Einige Obstsorten und deren 
Beschreibung, Über den Zustand des 
Gartenbaues in Ungern, Von der vortheil-
haften Lage eines Platzes, der zu einem 
Garten von bestmöglichster Fruchtbarkeit 
angelegt werden soll. Beschreibung einiger 
Obstsorten, Von der gehörigen Nutzung 
eines Neubruchs); az Erneuerte vater-
ländische Blätterben (Wien, 1816. Meine 
Beise auf dem Plattensee im July 1814.) 
— Munkái: 1. Vollständiger Garten-
kalender, nach dem vaterländischen 
Klima und der Natur der Gewächse 
entworfen. Wien, 1791. (2. jav. kiadás. 
U. ott, 1808.) — 2. Vollständiges Hand-
buch der Küchengärtnerey, in welchem 
der Bürger und Landmann eine gründ-
liche Anweisung findet, wie er sowohl 
einen Küchengarten ordentlich anlegen 
und bestellen, als auch wie er die nütz-
lichsten und unentbehrlichsten Gewächse 
für seine Haushaltung darin erziehen 
soll. Nach vieljährigen Erfahrungen ver-
fasst. Mit 2 Kupfern. LT. ott, 1797. (Uj 
átdolg. és bőv. kiadás. U. ott, 1812. Két 
kötet.) — 3. Vollständiges Handbuch der 
Obstbaumzucht, in welchem der Bürger 
und Land mann eine gründliche An-
weisung findet, wie er sowohl die nütz-
lichsten Obstbäume und Fruchtsträuche 
auf die leichteste Art pflanzen, erziehen 
und veredein soll; als auch wie die ver-
schiedenen Früchte in der Haushaltung 
am zweckmässigsten verwenden soll. U. 

ott, 1798. — 4. Vollständige Abhandlung 
von der Runkelrübe nebst ihrem Anbau, 
Nutzung und vorzüglichen Gebrauch bei 
der Viehzucht, Land- und Hauswirth-
schaft. Für Bürger, Landleute und Fremde 
der Oekonomie zur Beherzigung entwor-
fen. Leutschau, 1804. (Ism. Neue Anna-
len. Wien, 1807. II. 265. 1.) — 5. Prak-
tisches Handbuch der Zwergbaumzucht 
und Obstorangerie für alle, die sich da-
mit beschäftigen wollen. Aus langjähriger 
Erfahrung verfasset. U. ott, 1804. (Ism. 
Annalen. Wien, 1805.) — Kézirati mun-
kája a m. n. múzeumban : Ery oder die 
sonderbare Geschichte des Grafen von 
W. Aus den Papieren der Familie gezo-
gen verfasst. Wien, 1804. (8rét 180 lap. 
Előszó : Leutschau, 30. Aug. 1800. Cen-
surai példány). 

Zeitschrift v o n u n d für U n g e r n III . 1803-
384. 1., VI . 1804. 253. i . — Tudom. Gyűjtemény 
1817. I X . 133. 1. — Melzer, Jakob, B i o g r a -
phien berühmter Zipser. Kaschau und Le ip -
z i g , 1833. 334. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Leibitzer János, ifjabb, gazdatiszt és 
a brünni gyümölcstenyésztő társaság 
tagja, szepesmegyei származású. — Czikke 
a Topograph i sebes Archívban (Wien, 1821. 
I. Die edle ungarische Zwetschke) —  
Munkái: 1. Abbildung und Beschreibung 
der vorzügl. Traubensorten. I. Heft. Mit 
illum. Kupfer. Pest, 1818. — 2. Der 
Gartenbau nach den neuesten Ansichten 
und Bedürfnissen. Ein Taschenbuch für 
Gartenfreunde, welche Nutzen und Ver-
gnügen suchen, nach vieljährigen Beob-
achtungen verfasst und mit Gartenanla-
gen erläutert. Pesth, 1831. Négy kötet 
nyolez részben. (I. 1. Das Hausgärtchen, 
két rézmetszettel, 2. Die llandelsgärt-
nerei, négy kőny. táblával, II. 1. Das 
Blumengärtchen, négy kőny. tábl., 2. Die 
Blumisterei, III. 1. Anleitung zur Anle-
gung der Baumschulen, két kőny., 2. Die 
Obstlehre, IV. 1. Anleitung zur Erziehung 
und Pflege der vorzüglichsten Baum-
und Zierstrauchgattungen, 2. kiadás. U. 
ott, 1836.) — 3. Encyclopädie der prak-
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tischen Landwirthschaft. Ein belehrendes 
Taschenbuch für Güterbesitzer, Beamte, 
Landwirthe u. s. w. Nach mehr als 
zwanzigjährigen Erfahrungen und Beob-
achtungen herausgegeben. Pest und Leip-
zig, 1832—34. 12 kötet. (1. Das Landgut, 
2. Der Feldbau, 3. Der Wiesenbau, 4. 
Der Handelsgewächs- und landwirth-
schaftliche Gartenbau, 5. Der praktische 
Weinbau unci die Kellerwirthschaft, 6. 
Die WaldwirthSchaft, 7. Die Schafzucht, 
8. Die Pferdezucht. 9. Die Bindviehzucht, 
10. Die Borstenvieh- und Geflügelzucht. 
11. Die Bienen-und Seidenwürmerzucht, 
12. Die landwirthschaftliche Buchhaltung. 
Ujabb kiadása. Pest, 1854. Két kötetben. 
Magyarul: Gazdasági könyvtár cz. U. 
ott, 1832—36. Tiz kötet. — Levelei Rumy 
Károlyhoz, összesen hét, a m. tudom, 
akadémia levéltárában. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Leibitzer Joakim, Lőcsén mint rektor 

működött és később Olesznán volt lelkész 
1623-bantörténthalálaig. —Fia: Leibitzer 
Israel Hunfalván, majd Ménhárdon lel-
készkedett és meghalt 1646-ban. — Az 
atya megkezdte, a fia folytatta a Leibitzer-
féle krónikát, mely nemcsak szepesi, de 
általános országos eseményekre is vo-
natkozik. Kezdődik a Szepesség ősidejével, 
végződik az 1646. évvel. Hain krónikájával 
összehasonlítva, az adatok itt-ott szóról-
szóra megegyeznek, a mi arra mutat, 
hogy Hain Leibitzerék munkáját ismerte 
vagy hogy mind a ketten egy és ugyan-
azon forrásból merítettek. Kinek birtoká-
ban van most Leibitzerék krónikájának 
eredeti német példánya, nem tudjuk. 
Kivonatos latin fordítása megvan Wagner, 
Analecta Scepusii. Viennae, 1774. II. 
46—68. 1. Selecta e chronicis Leibitze-
rianis cz. 

Kovachich, Sc.riptores minores I. Appendix 
1. — Szepesmegyei történelmi társulat millen-
niumi Kiadványai. L ő c s e , 1895. I . 108. l a p . 
(Weber Samu.) 
Leich József, a Trinitarius szerzet nö-

vendéke, pozsonyi származású s 1740-

ben a rhetorikai osztály tanulója volt. 
— Munkája: Deus abseonditus. Isaiae 
c. 45. p. 15. Das ist: der verborgene 
Gott in dem Geheimnuss der unzertheilten, 
unergründlichen u. allerheiligsten Drey-
Einigen Gottheit somit dem alleinigen 
Credo, ich glaube in demüthigster An-
bettung, und Verehrung durch eine der 
göttlichen drey- Einigkeit jährlich ge-
widmete Lob-Bede vorgestellet an dem 
hohen Titular-Fest des Barfüsser Ordens 
der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Er-
lösung gefangener Christen; in eigener 
Closter-Kirchcn zu Pressburg. Pressburg, 
1740. 

Petrik Bibliogr. 

Leidelius György, a lipcsei egyetem 
hallgatója volt 1682-ben, midőn Dentulini 
Tamásnak, Applausus Votivi . . . Lipsiae, 
1682. cz. munkájába latin üdvözlő ver-
set írt, 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Leiden József. L. Szenvey József. 
Leidenfrost Gyula, m. kir. dohány-

beváltó főtiszt; 1861—67-ig Debreczen 
város tanácsosa s az ipar- és kereske-
delmi kamara titkára volt; ő alapította 
két társával a debreczeni czukorgyárat 
1862-ben, e vállalat azonban végzetessé 
vált reá nézve, mert vagyonát belevesz-
tette. 1869-ben kinevezték a debreczeni 
dohánybeváltó hivatal főtisztjévé. Talaj-
javítási kísérletei közben több évig leve-
lezésben állott Liebiggel, a müncheni 
akadémia elnökével. Meghalt 1882. aug. 
18. Debreczenben 61. évében. — Mun-
kája : A dohánymonopolium. Debreczen, 
1869. 

Egyetértés 1882. 228. SZ. ( N e k r . ) — Petrik 
Könyvészete és gyászjelentés. 

Leidenfrost Róbert, bölcseleti doktor, 
ág. ev. lelkész és íoreáliskolai tanár, 
szül. 1827. máj. 18. Bretitzben (Felső-
Szilézia); elvégezte a theologiát és böl-
cseleti doktor lett. 1851. nov. 1-től 
Brünnben hitszónok és a német evan-
gélikus iskola igazgatója volt. 1857. okt. 

32* 
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4-től 1862. okt. 8. történt leköszönéseig 
a pozsonyi főreáliskolában a német nyelv-
nek és a földrajznak volt tanára. Innét 
a gráczi hitközséghez került lelkészi 
minőségben, a hol most is él. — Czikkei 
a pozsonyi főreáliskola Programmjában 
(1858. Das Meer und seine Wunder); a 
Verhandlungen des Vereins für Natur-
kunde zu Pressburg (III. 1858. Über 
neuere Entdeckungen im Gebiete der 
Erdkunde). 

A pozsonyi m. kir. állami főreáliskola Érte-
sítője 1895. 108. 1. 

Leidesdorf Ferdinánd, a szépírás taní-
tója a brassói görög keleti vallású gym-
nasiumban. — Munkája: Allerneuestes 
Sehön- und Schnellschreibsystem zum 
Selbstunterricht eingerichtet für Lehrer 
und Schüler. Kronstadt, 1868. 

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

Leilacher János, kismartoni (Vasm.) 
származású és ugyanott tanító volt. — 
Kézirati munkája : Rechenbuechlein mit 
der Ziffer und Zahlpfennigen auf allerlei 
Hauss- und Kaufmannsrechnung sambst 
Beschickung mit den Brauchsambsten 
Regeln und allerlei Schönen Lustigen 
Exempeln in der besten Form geziert 
den Anfahen den Rechnern, allen Kauf-
händlern und meniglich zu sondern nutzen 
zusammen getragen. 1629. (4rét 32 lap 
a m. n. múzeum kézirati osztályában.) 

Leiningen- Westerburg Ármin gróf, 
nyug. m. kir. honvéd százados, L. Károly 
1848—49. honvéd tábornok és török-
becsei Sissány Erzsébet fia, szül. 1848. 
júl. 11. Pozsonyban. 1869. decz. 13. köz-
vetlen a polgári életből a honvédséghez 
hadnagygyá neveztetett ki s a lugosi 
zászlóaljnál tett szolgálatot; 1873-ban 
főhadnagy lett; 1873—74-ben a Ludovika 
akadémia tisztképző tanfolyamába volt 
vezényelve s azután a félegyházi, budai, 
pesti, zsombolyai s becskereki zászló-
aljaknál, majd másfél évig a honvédelmi 
minisztérium I. osztályában tett szolgála-
tot, különben pedig a szórlöveg-osztaghoz 

volt beosztva. 1880. nov. századossá lé-
pett elő s 1881—82-ben az előkészítő 
tanfolyamot a Ludovika akadémiában 
hallgatva, a hadiiskolába ment, azonban 
annak csak első évfolyamát végezte eL 
1886. szept. 1. hat hóra várakozási ille-
tékkel szabadságoltatott és 1887. márcz. 
nyugdíjaztatott. — Czikke a Ludovika 
Akadémia Közlönyében (Kisebb közlé-
seken kívül 1876. A tüzérség fellépése 
az elővédnél.) 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 665. 1. 

Leiningen- Westerburg Károly gróf, 
1848-49 . honvéd tábornok, szül. 1819. 
ápr. 11. Ilbenstadtban(Hessen-Darmstadt); 
L. Lajos Frigyes Keresztély legidősb fia; 
katonai nevelést nyert és nagybátyja L„ 
Keresztély Ferencznek befolyásával az 
osztrák hadseregbe lépett; előbb a Don 
Miguel 39. gyalogezredben szolgált, hol 
már 1841-ben hadnagy voltBudán, később 
a 31. sorezredhez ment át (melynek al-
tábornagy nagybátyja tulajdonosa s unoka-
testvére ezredparancsnoka volt) és 1844.. 
már másodosztályú százados lett. Ez 
évben nőül vette török-becsei Sissány 
Erzsébetet (meghalt 1898. nov. 2.) és 
ekkor lett honossá. 1847-ben ezrede 
Galicziában és ő Németországban roko-
nainál szabadságon volt; midőn 1848-
ban Temesvárott fekvő ezredéhez vissza-
tért, neje és sógora Bohonczy Lipót biz-
tatására a magyar hadseregbe állott, míg 
testvérei osztrák katonai szolgálatban 
maradtak. Leiningent a magyar hon-
védelmi minisztérium a 19. gyalog-
zászlóalj őrnagyává tette és seregével a 
szerb vidékre rendelte. 1848. szept. 2. 
már Kiss Ernővel együtt harczolt Per-
iasznál ; okt. a vezérkar főnöke lett és 
ebben az állásban őt illette az érdem a 
magyar fegyverek sikeres vezetésének 
nagy részeért. A Bánságban szerzett ér-
demeiért a II. osztályú rendjellel jutal-
maztatott. 1849. márcz. ezredes és dandár-
parancsnokká, jún. hadtestparancsnokká 
s tábornokká neveztetett, ki. Bészt vett, a 
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júl . 11. komáromi s a júl. 17. váczi 
csatában, hol Pöltenberggel egyesülve, 
az oroszokat estig föltartóztatta s a vissza-
vonulást fedezte. 1819. okt. 6. Aradon 
kötéllel végezték ki. — 1848—49-ből 
német leveleket, naplót és naplójegyze-
teket hagyott hátra, melyek L. Ármin 
gróf, a tábornok egyetlen fia birtokában 
vannak. Ez iratok értékét különösen 
emeli az, hogy a tábornok egy részüket 
a csaták viharai közepette írta, másik 
részét pedig, naplóját, emlékei s jegy-
zetei alapián az aradi vár kazamatájá-
ban, a halálra várakoztában. Az ereklyék 
egy része feleségének írt levelei, másik 
a már említett napló, melyet a börtön-
ben az 1849. ápr. o-ig való események-
ről és élményekről írt, a harmadik rész 
futólagos naplójegyzetek 1849. okt. 4-ig. 
Az iratokat Thun Károly gróf osztrák 
tábornok juttatta özvegyének kezébe. 
Ezen nevezetes iratokat Marczali Henrik 
(Apponyi Albert gróf figyelmeztetésére) 
magyarúl közölte a Budapesti Hirlap 
1899. decz. 31-től 1900. 26. számig. (Ism. 
a Budapesti Szemlében 1900. Cl. kötet 
Marczali.) Utolsó levele : Der letzte Brief 
den General Graf Leiningen, einer der 
13 Arader Märtyrer in der Nacht vor 
seiner Hinrichtung, an seine Gemahlin 
gerichtet h a t . . . Arad, 1849. (Külön jelent 
meg; magyarul közölte az Alföld 1889. 
126. sz. és ezután a többi hazai hirlap.) 
•— Munkája: Gróf Leiningen-Westerburg 
Károly honvédtábornok levelei és naplói 
1848—1849. Fordította és bevezeti Mar-
czali Henrik. Több képpel és hasonmással. 
Bpest, 1900. — Arczképei: aquarell 1844. 
Barabás Miklóstól és olajfestés 1847. 
Heinztől (vadászruhában); mind a kettő 
fia birtokában. 

Wurzbach, B iogr . L e x i k o n XIV. 333. I. — 
Hazánk és a Külföld 1867. 28. SZ. a r e z k é p . — 
Honvéd Album. P e s t , 1868. a r c z k . — Honvéd 
1868. 13. s z . — Vasárnapi Újság 1890. 26. s z . 
két arczk. , 1899. 41. sz. arczk. — Aradi vér-
tanuk Albuma. Szerk. Varga Ottó. Arad, 1890. 
2. k i a d á s 70. lap. arczk. — Budapesti Hirlap 

1898. 304., 1899. 36) . . 1900. 26. szám. — Ezer-
nyolczszáznegyvennyolcz. Bpes t , 1898. 180., 28". 

1. két arczk. 
Leinwatter Mátyás, raktároló Schopper 

J. G -nél Pesten. — Munkája: Vollstän-
dige Rechenkunde der Eisen-und Eisen-
schmiede-Waaren nebst einer kurzfass-
lichen Einleitung und praktischen Dar-
stellung der Buchführung. Praktisch 
bearbeitet und herausgegeben. Pest, 1859. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Leipniker Márkus, bölcseleti doktor, 
szül. 1870 Kőrös-Ladányban (Békésm.); 
a budapesti egyetemen végezte sémi és 
modern philologiai tanulmányait és 1899. 
júl. 1. nyert bölcseletdoktori oklevelet. — 
Munkája: Jehuda B. Josef Moscato élete 
és irodalmi munkássága. Bölcsészetdok-
tori értekezés. Bpest, 1899. 

;)/. Kritika 1899. 24. SZ. 

Leipziger Vilmos, nagyiparos (Grün-
wald és társa czég) Budapesten. — Mun-
kája : Előadás a szeszipar helyzetéről. 
Budapesten 1890. márcz. 16. a szeszipa-
rosok értekezletén. Bpest, 1890. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. 

Leisner Miklós, szent Ferencz-rendi 
Capistrán-szerzetes. — Munkája: En-
chiridion sive manuale Franciscanum. 
Budae, 1761. 

Schematismus a l m a e p r o v i n c i á é S. J o a n n i s 
aCapistrano ord. min. S. P. Francisci. Temes-
varini, 1888. 14. 1. 
Leistner József Károly Ignácz. L. 

Laisztner. 
Leitersdorfer Henrik Simon, német 

színész. — Munkái: 1. Nur einmal im 
Jahre. Ein theatralisches Geschenk. Oeden-
burg, 1820. (Két német költeménye s az 
1819. okt.—decz. előadott színművek 
jegyzéke.) — 2. Oedenburger Theater-
Journal, nebst einem Yerzeichniss der . . . 
aufgeführten Trauer-, Schau-, Lustspiele 
und Opern . . . in der kön. Freistadt Oeden-
burg. U. ott, év. n. 

Petrik B ib l iogr . 

Leitersdorfer Lipót, itjabb, bőrbizo-
mányos, L. Dávid szabó fia, szül. 1861. 
okt. 4. Budapesten, hol a reáliskolát és 
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a kereskedelmi akadémiát elvégezte s a 
kereskedői pályára lépett; a bőriparnak 
és kereskedelmének fejlesztésén műkö-
dik. 1895-ben alakult meg az ő kezde-
ményezésére az országos iparegyesület 
bőripari szakosztálya. Az 1896. ezred-
éves kiállításon a bőripari csoport jury-
jének tagja s előadója volt és királyi 
elismerésben is részesült, — Szakezikke-
ket írt 1888 óta a frankfurti Der Leder-
markt, a berlini Deutsche Gerberzeitung, 
a Schuh und Leder, a bécsi Gerber-
Courir, a Berliner Berichte s több más 
német és ausztriai szakfolyóiratba a bőr-
ipar és bőrkereskedelem actuális kérdé-
seiről. 1898 - 99-ben a Pester Lloydba is 
írt. s 1895 óta a M. Iparba is í r ; ebben 
egyik czikke: 1895. Magyar bőripar az 
ezredéves kiállításon. — Szerkeszti a 
Magyar Bőripar cz. havonként kétszer 
megjelenő szaklapot 1894 óta Budapes-
ten. (Ebben jelentek meg a magyar ' ipar 
általános kérdéseiről, nevezetesen a kis-
ipar fejlesztéséről és támogatásáról, a 
katonai és közszállításokról írt czikksoro-
zatai). 

Önéletrajzi adatok. 

Leitgeb Gábor, szent Ferecz-rendi 
szerzetes, szül. 1692-ben Kis-Martonban; 
a próbaévet 1712. Malaczkán töltötte s 
1716-ban fölszenteltetett ; 1723-tól taní-
totta Boldog-Asszonyban hat évig a rend 
növendékeit; azután hitszónok volt Érsek-
újvárt, Nyitrán, végre 1738-tól első szó-
nok Pozsonyban. Meghalt 1750. jún. 15. 
Boldog-Asszonyban. — Munkája: Stimu-
lus mortis, az az : halálnak ösztöne, mely-
nek minden körösztény embernek szük-
séges gyakor emlékezetivei, nem csak a 
veszedelmes vétkeknek eltávoztatására, 
hanem minden tökéletes erkölcsöknek s 
példás jó cselekedeteknek gyakorlására 
következendő képpen az üdvösséges ha-
lálra való mindenkori készszen léteire 
ösztönöztetett az néhai mélt. Szalai gróf 
Barkócz Theresia asszony, mélt, Karancs 
Berényi gróf Berényi Tamás úrnak, Bodok 

vára örökös urának, teként. Zemplén 
vármegye főispánnyának . . . szerelmes 
hütvös-társa. A mint halotti pompás 
exequiainak.szolgáltatása alkalmatosságá-
val, sz. Ferencz szerzetbeli magyarországi 
Boldog Asszony provincziájának egy ér-
demetlen prédikátora élő nyelvvel ki-
magyarázta. Posonban a P. P. Francis-
canusok Boldog A sszony tisztességére szen-
teltetett templomában, Mindszent havának 
20. napján 1738. Pozsony. 

Farkas, Seraphintis, S c r i p t o r e s O r d . M i n . S . 
P. Francisei Prov. Hungáriáé reformatae 
nunc S. Mariae. Posonii, 1879. 52. 1. 

Leitgeb Imre, földbirtokos, L. János-
földbirtokos és Bánik Emilia fia, szüL 
1866. május 26. Derecskén (Biharm.)*, 
anyja három testvérével együtt, még azon 
évben a dühöngő cholera áldozata lett 
és atyja gondozta nevelését; a gvmna-
siumot Budapesten, Debreczenben és 
Nagyváradon 1884-ben végezte ; azután 
a jogot Debreczenben, Nagyváradon és 
Pesten hallgatta. 1889-ben letette az 
államtudományi államvizsgát. 1889-ben 
rövid időre Biharmegye közigazgatásának 
szolgálatába lépett mint gyakornok Derecs-
kén, 1890-ben pedig ugyanott mint helyet-
tes szolgabíró működött. 1890 végén 
hosszabb utazást tett Szerbiában, Bul-
gáriában és Konstantinápolyban. Vissza-
térve atyja mellett gazdálkodott; ennek 
halála után pedig 1892-ben birtokait örö-
kölvén, mezei gazda lett Derecskén. Mi-
közben közgazdasági tanulmányokkal fog-
lalkozott és e czélból, 1892—1898-ig 
beutazta Olaszországot, Szicziliát és több 
ízben Németországot, 1898-ban hogy min-
den idejét tanulmányainak szentelhesse, 
bérbe adta birtokait és másfélévre Német-
országba utazott. Legújabban a földműve-
lésügyi m. kir. miniszter az élőállat- és 
húskivitelünk, illetve bevitelünk tanul-
mányozására kiküldte hosszabb időre 
Szerbiába és Ausztriába. Tágja a Bihar 
vármegye törvényhatósági bizottságának 
és a derecske—nagyléta—debreczeni vasút 
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igazgatóságának ; továbbá szolgálaton kí-
vüli viszonyban m. kir. huszár hadnagy 
és Bihar vármegyének tiszteletbeli szolga-
birája. — Közgazdasági czikkeket írt a 
M. Gazdák Lapjába, a Köztelekbe, a P. 
Hírlapba, a Közgazdasági Szemlébe és a 
Vásárcsarnok Értesítőjébe. — Munkái: 
1. A derecskei casino története (1868— 
1893.) Debreczen, 1893. — 2. Közgazda-
sági tanulmányok. U. ott. 1900. (I. része 
a németországi gyümölcspiaczczal, a II. 
a németországi húspiaczczal foglalkozik. 
A m. kir. földmívelési miniszterhez be-
nyújtott három tanulmány.) 

.)/. Állam, 1900. 46. sz. és öné le trajz i adatok . 

Leithner Antal báró, nyug. miniszteri 
tanácsos, szül. 1814. jún. 27 Bécsben; 
ugyanott tanult és 1836. jött Selmeczre, 
hol elvégezte az akadémiai tanfolyamot; 
1839. bányagyakornok, 1840. pedig a 
selmeczi ólomkohó főnöke lett. 0 kezde-
ményezte Selmeczen a szegényebb kén-
tartalmú termények pörkölését és a czink-
ben szegény termények felhasználását 
czinkvitriol előállítására. 1843-ban lett 
helyettes kohóigazgató Selmeczen és ké-
sőbb Körmöczbányán. 1848-ban kinevezte, 
a magyar minisztérium selmeczi főkohó-
gondnokká. A szabadságharcz után el-
vesztette állását és hadi bíróság elé állít-
tatott ; 1850. máj. 21-ig ült a pozsonyi 
börtönben. 1851-ben talált a felsőmagyar-
országi «bányapolgárság»nál alkalmazást, 
és oly eredménynyel kezelte a társulat 
kohóit, hogy 185 í. aközgyűlés őt az összes 
üzletágak és birtokok igazgatójává meg-
választotta. 1858-ban elfogadta az akkor 
alakult tergovai társulat, vezérigazgatói 
állását; azonban a társulat nem bizo-
nyulván életrevalónak, 1861. megvált tőle. 
Ezután Bécs közelében egy kis birtokot 
bérelt sgazdászattal foglalkozott. 1867-ben 
állami szolgálatba lépett s nagybányai 
kohóügyi előadó lett bányatanácsosi rang-
gal. 1876-ban az állami főszámvevő-
székhez osztálytanácsossá, 1881. pedig 
miniszteri tanácsossá és második osztály-

főnökké nevezték ki ; 1887-ben nyu-
galmazták és jelenleg Budapesten lakik. 
— Irodalmi tevékenységét főképen a 
Pester Lloydban megjelent czikkekben 
fejtette k i ; ezeken kívül említésre méltók 
a Bányászati és Kohászati Lapokban 
(1872. Elmélkedések a hazai bányászat 
újjá szervezéséről, 1885 A magyar réz-
bányászat hanyatlása, Utóirat a magyar 
rézbányászatra vonatkozó fejtegetésekhez, 
1887. A felső-magyarországi rézbányá-
szat jelene és jövője, 1889. Emlékirat a 
felsőmagyarországi rézbányászatról és a 
réz kohósításáról.) 

Pallas Nagy Lexikona X I . 367. 1. ( P é c h A n t a l . ) 

Leitner Ferencz, nyug. budapesti egye-
temi irodatiszt. — Munkái: 1. Egyetemi 
joghallgatók Naptára 1874—77. évre. 
Négy évfolyam. Bpest, 1873—76. — 2. 
Joghallgatók Zsebnaptára 1875-re U. ott, 
1875. — 3. A jogi tanulmány legújabb 
szervezete. U. ott, 1875. — 4. Jog- és 
államtudományi szakoktatás. Tekintettel 
a jogtanárok, egyetemi és jogakadémiai 
hallgatók, ügyvédek és közjegyzői jelöl-
tek, bírósági joggyakornokok és magán 
tanulók, jog- és államtudományi szigorlók 
működési, tanulmányi és vizsgálati igé-
nyeire, a törvények és vonatkozó szabály-
rendeletek alapján, U. ott, 1878. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y -
vészete. 

Leitner Ferencz, állami polgári iskolai 
tanár, szül. 1861. nov. 2. Loókon (Sop-
ronm.), hol atyja mint tanító működött; 
az algymnasiumot és a tanítóképzőt Sop-
ronban végezte s 1879-ben nyert képe-
sítést ; egy-egy évig elemi iskolai tanító 
volt Bánfalun (Mosonm.) és Lajta-Uj-
falun (Sopronm.). 1881—84-ben elvégezte 
a budapesti állami paedagogium nyelv-
és történettudományi szakcsoportját. 1884-
ben a kismartoni (Sopronm.) állami pol-
gári iskolához neveztetett ki, hol jelenleg 
is működik. 1897-ben tanulmányutat tett 
Morvaország-, Csehország-, Közép- és Éj-
szak-Németországban. — Munkái: 1. 
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Földrajz a polgári iskolák I —III. osztá-
lyai számára. Bpest, 1896. Három rész. 
— 2. Szülőföldismertetés a kismartoni 
iskolák számára. Kismarton, 1896. — 3. 
Földrajz a polgári iskolák IV. osztálya 
számára (csillagászati és természettani 
földrajz). Bpest, 1900. 

•V. Könyvészet 1896. — Corvina 1900. 11. Sz. 
é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Lei tner Gottlieb Vilmos, bölcseleti 
doktor, a lahorei (Keletindia) egyetem 
rektora, a m. tudom, akadémia kültagja, 
szül. 1840. okt, 14-én Budapesten ; már 
gyermekkorában Konstantinápolyba ke-
rült, hol atyja katonai orvos volt a szul-
tán szolgálatában ; egy török korán-isko-
lában nyerte az első oktatást a török és 
arab nyelvből és a koránból. Később 
Málta szigetén a lavalettei angol közép-
iskolában folytatta tanulását; a krimi 
háború kitörésekor az angol kormány által 
első osztályú tolmácscsá neveztetett ki 
a hadsereghez ezredesi ranggal. 1855— 
1856-ban Sebastopol alatt élte át napjait. 
1855-ben már nyolcz nyelven tökéletesen 
beszélt: németül, angolul, francziául, ola-
szul, görögül, törökül, arabul és per-
zsául. A krimi háború után Londonba 
ment és mint a King's College hallgatója 
folytatta tanulását 1859-ig ; ekkor ugyan-
ott mint magántanár kezdte működését: 
az arab, török és új-görög nyelvet adta 
elő ; 1861-ben az arab nyelv és a maho-
medán jog rendes tanárának neveztetett 
ki. 1862-ben a freiburgi egyetem bölcse-
leti doktornak nevezte. 1864-ben a lon-
doni anthropologiai társaság igazgató-
ságába választatott be, úgy a Londonban 
székelt német tudomány- és művészpár-
toló egyesület tiszteletbeli tagjának és 
elnökének választotta. 1865-ben az angol 
kormány a lahorei (Keletindia) kormány-
bizottság főnökévé nevezte k i ; itt több 
iskolát (köztük a Panjab University Col-
leget), irodalmi társaságot és könyvtárt 
alapított; hírlapokat adott ki, melyek a 
benszülöttek nyelvén terjesztik az isme-

reteket. Különösen nagy jelentőségűek az 
1866—69-ben tett utazásai, melyekben 
Kasmírt, Kis-Tibetet, Ladakot, Dardisz-
tant sat. fölkutatta s a szanszkrittal ro-
kon dardu nyelveket fölfedezte. Egy szin-
tén akkor fölfedezett néptörzs maradvá-
nyaiban állítólag a Nagy Sándor idejéből 
ott rekedt makedón telepítvényre ismert. 
1869-ben szabadsággal Európát látogatta 
meg; a royal-asiatic society és az angol 
nyelvészeti és néprajzi társaság is tag-
jának választotta. 1870-ben visszatért 
Keletindiába s újabb kutatási utazásra 
indult, melynek eredménye a görög-
budhista régiségek kiásása Juszufzaiban 
(ebből a m. n. múzeumnak is küldött 
néhány darabot). Ekkor összegyűjtött 
ó-indiai s kelet-ázsiai régiségeit, érmeit, 
szobrait és kéziratait kiállította 1873-ban 
a bécsi világkiállításon és nagy feltűnést 
keltett velük. 1871-ben Ferencz József ő 
felségétől megkapta a vaskoronarendet, 
melylyel lovagi rendre emeltetett. 1874-
ben hosszabb szabadságon ismét London-
ban volt. Visszatérte után a lahorei angol 
keletindiai kir. egyetem rektora lett. A 
m. tudom, akadémia 1873-ban az I. osz-
tályba kültagnak választotta. Meghalt 1899. 
márcz. 23. — Munkái: 1. The races and 
languages of Dardistan. Lahor, 1867— 
1871. Három kötet. — 2. Philosophical 

grammar of Arabic — 3. The Si-
nîn-i-Islam . . . — 4. The races of Tur-
key . . . — 5 History of Dardistan. songs, 
legends . . . — 6. Graeco-budhistic dis-
coveries . . . — 7. History of indigenous 
education in the Panjab since anne-
xion . . . 

Akadémiai Értesítő 1873. 145., 168., 1874. 107. 
1. — Magyarország és a Nagyvilág 1874. 48. s z . 
a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I . 366. 1. — 
Akadémiai Almanach 1906. 249. 1. 

Leitner Herman (Armin), orvosdok-
tor, pesti származású, szül. 1821-ben és 
a pesti egyetemen 1844-ben nyert orvos-
doktori oklevelet; azután gyakorló orvos 
volt Pesten; 1875-ben még előfordul az 
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orvosok névsorában. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de masturbatione. 
Pestini, 1844. 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 
Magyarországban 1875-ben Bpest, 1876. 88. 1. 
— Szinnyei Könyvészete. 

Leitner Herman. — Munkája: Jentl 
und Ferdinand oder Kabale und Liebe. 
Parodie. Bpest, (1894. A budapesti Folie 
Caprice kiadása). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Leitner József, a varasdi zsidó német 
iskola igazgatója. — Munkája: Will-
kommenes Wort an den hochgebornen 
Herrn Grafen Johann Nep. Erdődy de 
Monyorókerék, der königl. ungarischen 
Statthalterey Rath, bei seiner Introduction 
als Administrator der Obergespannschafts-
wiirde im Warasdiner Comitate am 11. 
August 1834. Im Namen der Israeliten-
Gemeinde in Warasdin verfasst und in 
tiefster Ehrfurcht dargebracht. Warasdin, 
1834. (Költemény.) 

A budapesti egyetemi könyvtár példá-
nyáról. 
Leitner Sándor, r. kath. plébános, 

szül. 1839. nov. 25. Pécsett (Baranyam.); 
a theologiát a pesti központi papnevelő-
ben 1859—63-ban végezte, azután segéd-
lelkész volt Pécsett, később plébános lett 
Kocsolán, hol most is működik. — Czik-
kei a Munkálatokban (XXVI. 1862. La-
cordaire levelei, A kereszténység mint 
világi vallás). 

Briiszt le R e c e n s i o I . 157. 1. — Fasciculi Ec-
clesiastics 1868. 56. 1. - SI. Sion 1892. 625. 1. 

Leitner Tódor Ignácz (leitentreui), 
nyug. cs. kir. ezredes, szül. 1809. júl. 
24. Leipnikben (Morvaország), hol atyja 
szintén osztrák tiszt, volt, kit érdemeiért 
I. Ferencz császár leitentreui előnévvel 
nemesi rangra emelt. L. a bécsújhelyi 
katonai intézetben neveltetett 1821. nov. 
1-től 1829. szept. 30-ig; innét okt. 1. 
mint kadet a 60. sz. gyalogezredbe lé-
pett ; 1835-ben főhadnagy és az akkori 
bécsújhelyi akadémia igazgatója . lett; 
egyszersmind az intézet mathematikai 

tanára, mígnem ismét mint százados a 
hadseregnél tényleges szolgálatba lépett : 
1850-ben a Károly Ferdinand gyalog-
ezredében őrnagygyá neveztetett ki; 1852. 
jan. 27. nyugalomba vonult. Előbb bras-
sói leányt vett nőül és ezen városban 
telepedett le, hol gazdászattal és mathe-
matikai feladatok megoldásával foglalko-
zott; ugyanott 1868. jan. 21. meghalt. 
— Munkái: 1. Ausführliche Geschichte 
der Wiener-Neustädter Militär-Akade-
mie, nebst einem Anhange über die Lei-
stungen derselben durch ihre Zöglinge 
in der Armee und vor dem Feinde. Her-
mannstadt, 1852. és Kronstadt, 1853. Ivét 
kötet. — 2. Die Minuten-Sonnenuhr. Das 
einfachste und für das praktische Leben 
zweckmässigste Bestimmungsmittel der 
wahren Zeit für Uhrmacher und Uhren-
besitzer, denen an Conservation und am 
richtigen Gange ihrer Uhren gelegen ist. 
Kronstadt, 1859. — 3. Wie lange kann 
die allgemeine Kronstädter Pensionsan-
stalt noch bestehen ? Eine beherzigens-
werthe Leetüre, besonders für die Mit-
glieder dieser Anstalt. U. ott, 1862. 

Trausch S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 345. 1. 

Lejtényi Károly, bölcseleti doktor,^ 
gazdaságintézeti tanár, budapesti szár? 
mazású ; 1878-tól segédtanár volt a maJ; 
gyar-óvári gazdasági akadémián, 1884-bep 
áthelyeztetett a kassai gazdasági taninté-
zethez mint rendes tanár, hol 1885. jan. 
24. meghalt. — Czikkeket írt a gazdaság^ 
lapokba. — Munkája: Ueber den Bau 
des Gastrodiscus pohjmastos. Frankfurt 
a. M., 188u. 

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. Magyar-Óvár, 1897. 
228. 1. és gyászjelentés. 

Lejtényi Sándor, főreáliskolai tanár, 
szül. 1858. jan. 30-án Veszprémben; a 
pesti egyetemen végezte tanulmányait; 
1883-ban tett tanári vizsgát a földrajzból 
és természetrajzból; 1887—89-ig helyet-
tes tanár volt a pécsi cistercita gymna-
siumban, 1889 óta Aradon a főreáliskola 
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tanára ; 1893. febr. lett rendes tanár. — 
Czikkeket írt a Veszprémbe (1886. Tinódi 
Lantos Sebestyén éneke Veszprém bevé-
teléről), az Aradi Közlönybe (1889—90. 
földrajzi és ethnographiai czikkek, 1890— 
1891. A drágakövekről, A gyapotról, A 
Balaton vidékéről és könyvism.) — Mun-
kája : Rovar gyűjtő. Segédkönyv a közép-
iskolai tanuló ifjúság számára. Bpest, 
1899. 

Himpfner Béla, Az aradi kir. főgymnasium 
története. Arad, 1896. 88., 96. 1. — Corvina 
1900. 11. SZ. 

Lekky István, miniszteri titkár, L. 
András borkereskedő és Griczigh Borbála 
fia, szül. 1858. jan. 9. Miskolczon (Bor-
sodm.) ; a gymnasiumot szülővárosában 
és Egerben végezte, az egyetemet Buda-
pesten hallgatta. E közben egy évi ön-
kéntesi minőségben eleget tett hadkö-
telezettségének és a tiszti vizsgát lete-
vén, 1879-ben a 60-ik gyalogezredhez 
tartalékos tisztté neveztetett ki. Jogi ta-
nulmányainak befejezése után Borsod-
megye szolgálatába lépett; 1882. febr. 
6-tól mint tiszteletbeli, három hónap 
múlva mint helyettes, négy hónap el-
teltével pedig mint valóságos segédszolga-
biró, később szolgabíró és főszolgabíró 
13 évig szolgálta megyéjét. 1895-ben a 
földmívelési minisztériumba segédtitkár-
nak hivatott be. Itt a mezőgazdaságról 
és mezőrendőrségről szóló 1894. XII. 
t.-cz. végrehajtásával foglalkozván, ki-
adta munkáját, mely elismerésben ré-
szesült és 1898-ban soron kívül minisz-
teri titkárrá neveztetett ki. — Mint köz-
igazgatási tisztviselő írt a M. Közigazga-
tásba, a Jogtudományi Közlönybe, a 
Borsodmegyei Lapokba s a Borsod-Mis-
kolczi Közlönybe. •— Munkája: A mező-
gazdaságról és mezőrendőrségről szóló 
1894. XII. törvényezikkre vonatkozó elvi 
jelentőségű határozatok, döntvények és 
magyarázó rendeletek gyűjteménye. Bpest, 
1899. 

Corvina 1899. 27. sz. és önéletrajzi adatok. 

Lekly Gyula, állami felső ipariskolai 
tanár, Lehel-Lekly Károly birtokos, ké-
sőbb hivatalnok, és Kaschnitz Karolina 
fia, született 1853. szeptember 25-én 
Deésen (Szolnok-Dobokamegye); a 60-as 
évek elején szüleivel Beszterczére köl-
tözött. Középiskolai tanulmányait Debre-
czenben kezdte meg, hol az I. osztályt 
elvégezve, Nagyváradra a Szent-József 
intézetbe került, hol a vegyes vallású 
szülőktől származott és ev. református-
nak keresztelt itjú szülői hozzájárulásával 
kath. vallásban neveltetett. Ez intézetnek 
öt esztendeig volt növendéke s mint VI. 
osztályú tanuló növendéktársai közt ön-
képzőkört alakított, melynek ő volt az 
elnöke. Két évig rokonánál, Bitóok Zsig-
mond (a kir. tábla jelenlegi elnöke) házá-
nál lakott és a prémontreiek nagyváradi 
főgymnasiumában végezte a VII. és VIII. 
osztályt. A budapesti egyetemen a böl-
cseleti facultás hallgatója lett és egyidejű-
leg katonai kötelezettségének is eleget tett 
a 32. gyalogezredben. 1876-ig az országos 
tanárképző tanárjelöltje volt és ez évben 
a kassai m. királyi gépészeti közép (most 
felső-)ipariskolában helyettes, 1879-ben 
rendes tanár lett, hol jelenleg is műkö-
dik. A kassai kereskedő ifjak társulatá-
nak tizenkét évig volt elnöke; a dalegy-
letnek egyik elnöke; a női dalos egye-
sületnek igazgatója ; a Kazinczy-körnek 
egyik alelnöke s társadalmi osztályának 
elnöke ; a takarék-egyletnek igazgatósági 
tagja ; a kassai társalgási egyletnek (nagy 
kaszinó), mely 1828-ban alakult, 15 év 
óta igazgatója; a gépészeti közép ipar-
iskola önsegélyző egyletének alapító el-
nöke. — Politikai, társadalmi, szépiro-
dalmi czikkei s könyismertetései 25 év 
óta a kassai lapokban jelentek meg. Czik-
kei a kassai állami középipariskola Érte-
sítőjében (1877. A Balaton és vidéke, 
1879. Napoleon mint államférfi, 1881. 
Iparunk fejlődésének akadályai és a ne-
velés, 1886. Báthori Zsigmond); a Ye-
rédy Károly, Paedagogiai Encyclopae-
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diájában (Bpest, 1886. az irodalomt örténeti 
czikkek nagy részét írta); az Abauj-Kassai 
Közlönyben (1886. Szerbián és Románián 
keresztül, tárczák); a Magyarország vár-
megyéi és városai. I. k. Abauj-Torna 
vármegye és Kassa. Bpest, 1896. cz. mun-
kában (Kassa társadalma.) — Munkái: 
1. Az egyetemes történelem. Kassa, 1880. 
(Mint kézirat.) — 2. Közművelődési egye-
sületek és Kassa. Kiadta a kassai nem-
zeti-kör. U. ott, 1885. — 3. Olaszhoni 
utazásom. U. ott, 1888. — 4. Franczia-
országon és Svájezon keresztül. U. ott, 
1889. (Különnyomat a Felső Magyaror-
szágból.) — 5. Az egyszerű és kettős 
könyvvitel. U. ott, 1889. (Mint kézirat.) 
— 6. A kassai m. kir. gépészeti közép-
ipariskola története 1878—1896. U. ott, 
1896. (Különny. az intézet Értesítőjéből.) 
— Bészt vett a Szabadságharcz Emlék-
Albuma szerkesztésében (Kassa, 1896. 
Ebben czikke: A kassai lovas nemzet-
őrség zászlószentelési ünnepélye) és a 
Honvéd Albumot szerkesztette Hohenauer 
Ignáczczal (Kassa, 1900.) — A Pannónia 
napilap társszerkesztője 1898 óta. 

Abauj-Torna vármegye és Kassa. B u d a p e s t , 
1896. 210., 212. 1. — Kassai Ipar-Naptár 1899. 

arczk. 
Lekovits Ferencz, r. kath. plébános, 

született 1812. ; a papi pályára lépeti a 
veszprémi egyházmegyében és 1835-ben 
fölszenteltetett; 1836-tól administrator volt 
Csányban (Zalam.), 1855-től Szala-Kop-
pányban; 1861-ben nyugalomba vonult 
és 1862-ben meghalt, — Munkája : Leve-
lek rokonomhoz a vegyes házassági ügy-
ben. A bevétel nevelésre van szentelve. 
Pest, 1841. 

Schematismus W e s z p r i m i e n s i s 1865. XIII . 1. 
— Petrik Bibl iogr. 

Lelkes Adolf, r. kath. plébános, szül. 
1840. okt. 22. Tormoson (Nyitram.); 
gymnasiumi tanulmányait Nagyszombat-
ban és a pozsonyi Emericanumban be-
fejezvén, a theologiát Esztergomban hall-
gatta. 1864. február 28. fölszenteltetett; 
azután Kis-Tapolcsányban félévig és Esz-

tergomban két évig segédlelkész volt. 
1865. szept. 1. a nagyszombati érseki 
főgymnasiumban lett tanár, hol 1871. 
nov. l-ig tanított. Tanképesítést azon év 
márcz. 30. Pesten nyert. Nagyszombatból 
plébános lett Lakácson (Nyitram.), hol 
jelenleg is működik. 1878 óta huszonkét 
népiskolának miniszteri iskolalátogatója. 
A magyarosodásnak buzgó apostola. 1885-
ben plébániájában óvóintézetet létesített, 
melyet legnagyobbrészt, sajátjából tart 
fönn. — írt több czikket a nevelésről, óvó-
intézetekről, gyermekmenhelyekről, ma-
gyarosításról sat, — Munkája : Niekoľko 
príležitostných reči. Rózsahegy, 1896. 
(Egyházi beszéd.) 

Zelliger Alajos, E g y h á z i irók Csarnoka, 
Nagyszombat, 1893. 290. 1. 

Lemberger Armin, jogi doktor és ügy-
véd, szül. 1856. jún. 28. Baján (Bács-
Bodrogm.), hol atyja L. Henrik orvos 
volt; iskolai tanulmányait szülővárosá-
ban végezte ; eleinte tudományos, majd 
a kereskedelmi pályára készült és elvé-
gezvén a kereskedelmi iskolát, bajai s 
bécsi pénzintézetekben működött, míg 
1873-ban, az akkori pénzügyi válság nyo-
mása alatt, újra folytatta gymnasiumi 
tanulmányait. A jogot Bécsben és Buda-
pesten hallgatta s annak elvégzése után 
egy ideig a pancsovai kir. törvényszéknél 
joggyakornokoskodott. 1885-ben Buda-
pesten jogi doktorrá avatták és 1887-ben 
ügyvédi oklevelet nyer t ; ezután szülő-
városában mint gyakorló ügyvéd telepe-
dett le. Buzgó agitatiót fejtett ki a közép 
Dunának Baja-Báttaszéknél leendő áthi-
dalása tárgyában; szervezte ez ügyben 
1898. okt. a kormánynál tisztelgett mon-
stre-kiildöttséget és szerkesztette a kor-
mánynak átnyújtott emlékiratot; ugyan-
ezen ügyben az 1898-ban Szegeden meg-
tartott II. kereskedelmi congressuson mint 
előadó szerepelt és értekezése a congres-
sus által kiadott Jegyzőkönyvben (Sze-
ged, 1898) jelent meg; ezen érdemeiért 
Schmausz Endre főispán Baja városának 
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tiszteletbeli tiszti ügyészévé nevezte ki. 
Tagja a bajai izraelita hitközség képvi-
selőtestületének és iskolaszékének ; vá-
lasztmányi tagja a bajai gyümölcsészeti 
egyletnek ; tiszteletbeli tagja a kereskedői 
ifjak egyletének és az izraelita nőegylet-
nek. — Czikkei az Egyenlőségben (1891. 
A get kérdése, Szombat az esküdtszék 
előtt); a Jogban (1895. Állítólagos tőzsde-
ügylet a biróság előtt, 1896—97. Adalék 
a végrehajtási igényperekhez, Az eskü 
kérdéséhez), az Ügyvédek Közlönyében 
(1895. A m. kir. Curia 60. sz. polgárjogi 
döntvénye, Váltóhamisítás-e vagy sem ? 
Észrevételek Szeles Etelka esetére), a 
Szegedi Jogászlapokban (1892. Az ügyvédi 
kérdés, 1895. Néhány kritikai megjegy-
zés a szegedi kir. törvényszék mint fel-
lebbezési biróság gyakorlatából közölt 
jogesetre vonatkozólag). — Szerkeszti 
1898 óta a Bajai Hirlapot és szerkesz-
tette a bajai iparkiállítás Kalauzát 1900. 
jún. (ebben Baja eredetét és fejlődési 
történetét ismertette). — Jelenleg Arany 
Toldijának metrikus német fordításán 
dolgozik. 

Önéletrajzi adatok. 

Lemberger Henrik, orvosdoktor, szül. 
1813. ápr. 1. Pozsonyban; a gymna-
siumot szülővárosában, az egyetemet 
Pesten és Bécsben végezte s itt kiváló 
latin nyelvismeretei folytán, Czermak a 
kitűnő physiologus őt bízta meg német 
füzeteinek latinra fordításával. 1844-ben 
orvosdoktorrá avatták Bécsben, hol a 
franczia nyelvet is megtanulta (a ma-
gyart tökéletesen beszélte) s irodalmilag 
művelte a classica philologiát, a héber 
nyelvet és irodalmat. Mint gyakorló orvos 
1845-ben Baján telepedett le ; buzgó te-
vékenységet fejtett ki felekezetének hit-
községi ügyeiben, a város tanügyének s 
culturalis intézményeinek felvirágoztatása 
körül; elnöke volt az izr. hitközségi is-
kolának, vál. tagja a jótékonysági «szent 
egylet»-nek, elnöke az Alliance israelite 
universelle bajai fiókegyletének és tagja 

a m. kir. állami tanítóképző intézet igaz-
gatótanácsának. Az 1869. budapesti or-
szágos izr. congressusraképviselővé küldte 
hitközsége, hol a szabadelvű párthoz 
csatlakozott és közreműködött mint az 
iskolabizottság jegyzője. Classicus latin-
sága révén ismerkedett meg Haynald 
Lajos bihornokkal, midőn ez 1870-ben 
Baján időzött és egy lakoma alkalmával 
L. latin hexameteres felköszöntőben üd-
vözölte a bibornokot; azóta barátságos 
levelezés folyt a két tudós közt. Meghalt 
190u. febr. 18. Baján. — Latin és héber 
művek fordításai, héber, latin, franczia 
és német alkalmi versei megjelentek a 
Philippson által Bonnban szerkesztett 
Allgemeine Zeitung des Judenthums, a 
Kayserling és Kohn által Budapesten 
szerkesztett Ungarische Jüdische Wochen-
schrift, a Rahmer által Magdeburgban 
szei'k. Israel. Wochenschrift és a Back 
által Budapesten kiadott Ung. Israelit cz. 
folyóiratokban; mint műfordító, Dante 
barátjának Immanuel ben Salomonnak 
Mechabberet.h cz. új héber művét ültette 
át németre, mely metrikus fordításból 
több szemelvény jelent meg a Treuenfels 
stettini Isr. Wochenschrift 1871. évfolyamá-
ban, (melynek «Von der unteren Donau» 
aláírással rendes munkatársa volt), a 
nevezett műfordításból a 14. makáma 
teljesen megjelent az Ungar. Israel. Wo-
chenschrift II. évfolyamában. — Mun-
kája : Exercitia diagnostica. Vindobonae, 
1844. — Kéziratban apróbb eredeti s 
fordított költeményein kívül, M. Annaeus 
Lucanus Pharsaliajának és Ovidius Ars 
Amatoriájának metricus német fordítása, 
bő jegyzetekkel. 

Szombati Újság 1883. 18.. 19. SZ. — Egyenlőség 
1891. 29-ik s z á m . — Wiener Tagblatt 1889. 
284. sz. (Cardinal Haynald cz. czikkben.) — 
A bajai zsidó hitközség iskoláinak története. 
B a j a , 1896. — A bajai izr. hitközség iskoláinak 
Értesítője 1897., 1900. és fiának L. Á r m i n 
ügyvédnek sz ives közlése. 

Lemberger Hermann, orvosdoktor, 
pozsonyi származású. — Munkája: Disser-
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tatio inaug. medica de pbarmacotopo-
graphologia. Vindobonae, 1841. 

Szinnyei Könyvészete. 

Lemberger Lipót, orvosdoktor, szül. 
1823-ban Pozsonyban ; a gymnasiumot 
szülővárosában végezte, az egyetemi tan-
folyamot Pesten és Páduában hallgatta. 
1847-ben a pesti egyetemen orvosdoktori, 
(diplomája azonban 1850-ben kelt), 1863-
ban pedig a paduai egyetemen sebész-
doktori oklevelet nyert. 1847 után a cs. 
királyi hadsereg szolgálatába lépett, hol 
1863-ban főorvossá, 1870-ben II. oszt., 
1874. pedig I. osztályú ezredorvossá ne-
veztetett ki. Részt vett az olasz hadjárat-
ban. Meghalt 1876-ban Baján. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de cura 
scabiei. Pestini, 1847. 

Szinnyei Könyvészete és unokaöcscsének 
L. Ármin bajai ügyvédnek szives közlése. 

Lemény (Pap) János, görög kath. püs-
pök, szül. 1780. ápr. 23. Kolozsvár mel-
lett atyjának birtokán ; atyjának ellenére, 
ki fiából ügyvédet akart nevelni, Nagy-
váradon beiratkozott a theologusok közé 
s tanulmányainak végeztével tanár lett 
Balázsfalván, kevéssel később, 1824-ben 
pedig íogarasi kanonok. Bab János püs-
pök halála (1830. okt. 2.) után vicarius 
volt és 1832. jún. püspökké választották; 
ez időtől fogva politikai szerepet is ját-
szott. Főtörekvése a rumén és magyar-
nemzet kibékítése volt, s miután inkább 
a magyarokhoz húzott, a rumének részé-
ről sok gyanúsítást és vádat kellett el-
tűrnie. Az 1848. máj. 15. híres balázs-
falvi oláh népgyűlésnek elnöke volt és 
az unió érdekében szép beszédet is tar-
tott a népnek, de a jelenlevő izgatók 
szenvedélyes kifakadásai s fenyegetései 
miatt a gyűlésről eltávozott. Puchner 
nagyszebeni hadparancsnok okt. 21. őt, 
miután a magyarokkal tartott, hivatalától 
megfosztotta. A szabadságharcz lezajlása 
után teljesen visszavonult és élete végső 
éveit Bécsben, a Ferencz-rendiek kolos-
torában töltötte. Meghalt 1861. márcz. 

29. Bécsben. — Czikke a Mult és Jelen 
Toldalékjában (184H. I. 11., 24—26. sz. 
A szász földön lakó oláhok sérelmei.) 
Levelei a Történelmi Lapokban (1874. 
22. sz. br. Wesselényi Miklóshoz, Balázs-
falva, 1848. ápr. 4., híveihez u. ott, ápr. 
26., máj. 7.) — Munkái: 1. Az Istentől 
küldetett férfiú a gondviselés rendjében, 
az az halotti beszéd Bab János fogarasi 
görög egyesült vallású püspök felett. 
Kolozsvár, 1831. — 2. Rugimienta čelor 
doi episcopi romanesči a čelui greco-unit. 
. . . ši a čelui greco neonit Vasilie Moga, 
Asčerunt dietei dela 1842. in causa ro-
manilor pe pamantul kraéesc, numit ši 
sasesé. Brassó, év. n. (Könyörgés . . . 
Móga Vazullal együtt.) 

Religio 1861. 38., 39. szám. (Ompolyi). — 
Vasárnapi Újság 1863. 34. SZ. a r e z k . , 1898. 22 . 

SZ. a r c z k . — Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy 
Lexikona X I . 385. 1 

Lemhényi Bálint Ferencz, 1848—49. 
magyar hivatalnok és jelenleg bécsi lakos, 
szül. 1824-ben Nagy-Szebenben, hol atyja 
a kir. kincstári hivatal alkalmazottja volt. 
Tanulmányait szülővárosában és Kolozs-
várt végezte s 1843-ban a cs. k. katonai 
főhadparancsnokságnál mint tiszteletbeli 
gyakornok felesküdt; hat évi szolgálat 
után fizetéses hivatalnok lett; de csak 
két hónapig élvezte ezen fizetést ; mert 
midőn Bem az orosz és cs. kir. had-
sereget legyőzte s a Vöröstorony-szoros-
nál Oláhországba űzte, Berde Mózes 
kormánybiztos mellett szolgált, később 
Dobokay rendőrfőnök mellé került. Az 
orosz seregnek Erdélybe beözönlésekor 
Kolozsvárra ment, hol 1849. aug. 15. az 
osztrákok fogságába került; megbeteged-
vén, kórházba vitték, majd Nagy-Sze-
benbe hurczolták; végre 1849 elején a 
haditörvényszék hivatalvesztésre ítélte; 
ekkor visszanyerte szabadságát és hat 
hónapig tartózkodott Kolozsvárt, míg út-
levelet nyert Bécsbe, hol, mint maga 
írja, 47 év óta honfitársainak ügyeiben 
eljár és az elmúlt szomorú évek során 
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segítségükre s helyzetük könnyebbítésére 
mindent megtett. — Önéletrajzát 1898. 
júl. 30. Bécsből beküldte a kolozsvári 
Történelmi Lapoknak, mely azt azon évi 
11—14 számokban közölte (leginkább 
fogságának részleteit, kihallgattatását és 
elitéltetését írja le részletesen). 

Lemle János, ág. ev. tanító, szül. 1859. 
aug. 3. Tékesen (Baranyam.); a gymna-
siumot 1870—75. Bonyhádon, a képző-
intézetet 1875 — 79. Felső-Lövőn végezte; 
1879-ben oklevelet nyert és az ottani 
tanintézetekben 1881-ig segédtanító volt; 
azóta a felső-lövői iskolák tanítója ; 1893 
óta a képzőkben és a középiskolákban a 
szabadkézi rajzot is tanítja. 1881-ben az 
akkor fennállott felső-vasi általános tan-
testület tagja és jegyzője, 1886-ban a 
vasmegyei általános tantestület tagja és 
annak felső-eőri járáskörének jegyzője 
lett; 1893-ban a központi választmány 
t ag j a ; 1886 óta a vasi felső egvházm. 
tanító-egyesületnek is tagja. 1889-ben a 
dunántúli ágost. ev. egyházkerület nép-
iskolai bizottságának tagjául választatott. 
— Czikkeket írt az Ebenspanger Nép-
iskola—Volksschule cz. lapjába; a Vas-
megyei Tanügybe és az Evangélikus 
Népiskolába. — Munkája : Földrajz, Nép-
iskolák számára, Felső-Eőr, 1886. 

Horváth Ignácz, K ö n y v é s z e t e 1886. — Eben-
spanger János, A felsö-lövöi á. h. e. tanító-
képző-intézet Diszalbuma. Békés, 1895. 19. 
1. fénynyoin. arczk. 

Lemouton Emilia. L. Adorján Bol-
dizsárné. 

Lemouton Ker. János (de Boisdeffre), 
a franczia nyelv és irodalom tanára a 
a pesti egyetemen, szül. 1785. decz. 27. 
Marseilleben (Francziaország) nemes csa-
ládból ; hazájában katonatiszt volt, azon-
ban emigrált. 1821 körül Magyarországba 
Pestre jött és István íoherczeg franczia 
nyelvtanítója volt több évig; miután a 
görögök szabadságharczában való rész-
vételről lemondott és 1822-ben nőül 
vette Czepka Máriát, egy lovaskapitány 

leányát, állandóan Pesten telepedett le ; 
1831. febr. 18. nejével együtt «egy új 
nemzeti leánynevelő és oktató-intézet» 
Jelentését adták ki. L. a pesti egyetemen 
1826 körül az angol nyelv lectora lett, 
1828-ban az angol nyelv és irodalom 
rendkívüli tanára s 1832-ben a franczia 
nyelv rendes tanítójává neveztetett ki s az 
maradt a szabadságharcz kitöréséig; a 
franczia nyelv és irodalom mellett az 
angol nyelvet és irodalmat is előadta. 
Meghalt az 50es évek elején. — Munkái: 
1. Grammatica anglica, e recentioribus 
optimisque fontibus deducta. Budae, 1826. 
— 2. Franczia grammatica, új és könnyen 
megfogható tanításmód szerint, franczia 
classikusokból választott tanúságos példák 
által megvilágosítva, különös tekintettel 
az öntanulásra; magyarok és németek 
számára. Pest, 1828. (2. kiadás. U. ott, 
1841. Uj czímkiadása. U. ott, 1847. 4. kiad. 
ezen czímmel: L'universalité de la langue 
franşaise oder Theoretisch praktisches 
Lehrbuch der gesammten französischen 
Sprachwissenschaft. 1. Band. Neueste 
theoret.-praktische Französische Sprach-
lehre . . . 4-te ganz neu umgearbeitete 
und verbesserte Auflage. U. ott, 1849.) 
— 3. Legújabb olasz nyelvtanító, vagy 
rövid foglalatú s mégis tökélletes olasz 
grammatika, minden magyar számára, 
ki az olasz nyelvet igen rövid idő alatt 
és tanító segítsége nélkül akarja meg-
tanulni. Egészen új különösen könnyű 
tanítás mód szerint szerkesztette, és egy 
toldalékkal, mely magában e következőket 
foglalja: 1. Beszélésre szükséges tökélle-
tes szótár. 2. Beszélgetések és tulajdon 
szóllásmódok. 3. Igen kellemetes olvasás-
beli gyakorlások, melyek végén az olasz 
literatura rövid rajzolatja van elterjesztve. 
U. ott, 1830. (2-dik kiadás. Ugyanott, 
1886.) — Premiere base de la langue 
frangaise. Erste Grundlage der franzö-
sischen Sprache, oder : Neue Methode ; 
Kindern ohne Begeln französisch lesen 
und schreiben zu lehren. U. ott, 1831. 
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— 5. Önálló német nyelvmester, vagy 
legújabb és legbővebb német nyelvtu-
domány minden magyar számára, a ki 
ezen szükséges művelt nyelvet rövid idő 
alatt, sőt mester nélkül akarja meg-
tanulni. Az egész német literatura köréből 
merítve. U. ott, 1838. — 6. Methode 
Jacotot. Vagy nincs többé franczia nyelv-
tan. Uj tanításmód, mely szerint minden 
magyar, tanító nélkül is rövid idő alatt 
megtanulhat franczia nyelven tökéletesen 
olvasni, érteni, beszélni és írni. U. ott, 
1846. (Franczia czímmel is.) — 7. Fran-
zösischer Conversations Salon, oder Samm-
lung neuer, äusserst anziehender fran-
zösischer Gespräche über allerlei interes-
sante Stoffe, wie selbe in den fein 
gebildeten Zirkeln Frankreichs geführt 
werden, vermittelst welcher alle Lieb-
haber der französischen Sprache, selbst 
diejenigen, welche nur eine oberflächliche 
Kenntniss derselben haben, in kürzester 
Zeit eine Geläufigkeit erlangen und mit 
den zierlichsten ihrer Ausdrücke und 
Redensarten vertraut werden können. 
Ein Anhang zu allen französischen Sprach-
lehren, besonders aber als Grundlage 
und praktischer Theil zu Jacotoťs Lehr-
methode. U. ott, 1848. — 8. Tökéletes 
vezérfonal a franczia nyelv megtanulá-
sára, új tanmód szerint szerkesztve a 
gymnasiumok és egyéb nyilvános inté-
zetek számára. U. ott, 1852. 

Hazai s h'ülf. Tudósítások 1827. I . 22.. 1828. 

I . 8., 1831. I . 15. , 1832. I . 42. s z á m . — Ponori 
Thewrewk .József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i . 
P o z s o n y , 1846. 127. 1. — Irodalmi Ör 1846. 16. 
SZ. — Petrik B i b l i o g r . II . 574., I V . 62. 1. 

Lenard Fülöp, bölcseleti doktor, kiéli 
egyetemi tanár, a m. tudom, akadémia 
levelező tagja, szül. 1862. jún. 7. Po-
zsonyban ; ugyanott a reáliskolát végette, 
melyben különösen Klatt Virgil, a Phy-
sika tanára, nagy befolyással volt reá. 
Egy évig a pesti egyetemen Than Károly 
chemiai laboratóriumában dolgozott. Az-
után Heidelbergába, később Berlinbe ment. 

Bunsen, Helmholtz, Königsberger, Quincke 
vezetése alatt folytatván tanulmányait. 
Heidelbergában megszerezte a doktori 
oklevelet. Azután visszajött hazájába, 
hogy a budapesti egyetemen Eötvös Loránd 
báró laboratóriumában mint annak tanít-
ványa dolgozzék. De rövid idő múlva 
alkalom nyilván rá, assistens lett a hei-
delbergi egyetem physikai intézetében. 
Ott készültek tudományos munkálatai az 
eső folyadékcseppek rezgéséről, a bizmut-
fém elektromos tulajdonságairól, az ul-
traviolett-fény electromos hatásáról. Klatt 
Virgillel közösen a phosphorescentiáról 
való dolgozatában kimutatta, hogy a rég-
óta ismeretes sötétben világító kénecsek 
e tulajdonsága bizonyos fémek csekély 
nyomokban való jelenlététől függ. 1890-
ben Hertz Henrik meghívására Bonnba 
ment, mint egyetemi magántanár. Ott 
kezdődtek a katódsugarakról való vizsgá-
latai, melyek mutatták, hogy e sugarak 
önállóan, a kisütési csövön kívül is foly-
tatódnak a térbe, és melyek új módsze-
rekkel e sugarak tulajdonságait jobban 
ismertették. E dolgozatok előkészítették 
Röntgen hires fölfedezését. 1894-ben rend-
kívüli tanár lett a boroszlói egyetemen, 
1895. polytechnikumi tanár Aachenben, 
1896. Heidelbergába hívták, mint az el-
méleti physika tanárát. 1898 óta a kí-
sérleti physika rendes tanára és a phy-
sikai intézet igazgatója a kiéli egyetemen. 
1897. máj. 6-án a m. tudom, akadémia 
levelező tagjának választotta. Kitünteté-
sek : 1896 óta: Baumgartner-díj (bécsi 
akadémia); Rumford-érem (Royal-Society 
of London); arany Matteucci-érem (Soc. 
ital. delle Scienze, Róma); Prix Lacaze 
(párisi akadémia); a frankfurti physikai 
társulat tiszteletbeli tagja. — Czikkei a 
Wiedemann Annalenjeiben (1887—90., 
1892., 1894—1895., 1898.) és a bécsi 
Sitzungsberichtekben (1893) jelentek meg. 
A m. tudom. Akadémiában 1898. máj. 
16. székfoglaló értekezése: Elektromos 
erővel párhuzamosan irányított kathocl-
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sugarak magatartásáról. Bpest, . . . (Ér-
tekezések . . . ) 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 148. 1. 

Lénárd István, ev. ref. lelkész, szül. 
1833. júl. 11. Verőczén (Nógrádm.), L. 
Mihály és Kristóf Borbála földmíves szü-
lők fia ; a gymnasiumot 1846—53-ig Lo-
sonczon, a theologiát Sárospatakon vé-
gezte ; amott Ilomokay Pálnak világi s 
emitt Zsarnay Lajosnak egyházi iskolai 
dolgozataiért kedvelt tanítványa volt. Az 
irodalmi munkásság felébresztésére nagy 
befolyást gyakorolt reá az 1849-ben pappá 
megválasztott Csúthy Zsigmond, ki egy-
házából vitetett az újépületbe. L. 1857-
ben Dömösön, 1858-ban Szent-Endrén, 
1861-ig Vasadon és 1865-ig Matolcson 
tanító s itt, miután 1863. máj. 1., 2. 
Debreczenben a papi képességi vizsgát 
letette, egyszersmind káplán volt. 1865. 
aug. 9., 10. szintén Debreczenben a papi 
vizsgát is letette, mire aug. 12. rendes 
pappá avattatott és szolgálati helyén Ma-
tolcson még márcz. 19. pappá választa-
tott, hol két évig viszály közt működött. 
1867 óta szamosdobi (Szatmárm.) lel-
kész, hol kiváló érdemei vannak: az 
egyháznak 14 holdnyi birtok megörökí-
tésében, az 1880-ban mintegy háromezer 
forintba került papi laknak felépítésében 
és mintegy 4500 frt tőke szerzésében. — 
Czikkei a Néptanítók Lapjában (18fi8. A 
tanítók földjavadalma), a Sárospataki 
Lapokban (1889. Az új énekeskönyv ér-
dekében, Énekügyünk és egy kis ének-
birálat); egyházi beszéde a Margócsy 
József által szerkesztett Prot. Egyházi 
Beszédtárban (1880. VI. k.) — Munkái: 
1. Istennek igéje a fiakban és általuk. 
Sárospatak, 1»62. (Fodor Györgygyei 
együtt.) — 2. Egyházi beszéd, melyet 
pappá választásakoi 1865. márcz. 19-én 
elmondott. Szatmár, 1865. 

Kiss Kálmán, A szatmári reform, e g y h á z 
megye története. Kecskemét, 1878. 355. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Uj X Athenás 255., 
511. 1. 
Lénárt József, ev. ref. lelkész, L. 

Dániel városi tanácsos és Kovács Rozália 
fia, szül. 1849. júl. 25. Marosvásárhelyt, 
hol a gymnasiumi s jogi tanulmányait 
végezte, mire Nagy-Enyedre ment theolo-
giára. 1870—71-ben Sepsi-Szent-Györ-
gyön, 1873-ban Marosvásárhelyt köztanító 
(juratus) volt; innét a papi vizsga le-
tétele után külföldre ment és a marburgi 
egyetemen töltött egy év után, a maros-
vásárhelyi főgymnasiumhoz hívták meg, 
hol mint az iskola gazdája (senior) és 
segéd-tanár, 1880-tól mint egyetemi okle-
velet szerzett szaktanár, 1886. aug. 31-től 
a történelmet és földrajzot, egyház törté-
nelmet és erkölcstant tanította. Ez idő 
alatt kiváló gondot fordított a kollégium-
ban az ifjúság önképzésére, a zene, ének, 
rajz, írás és torna tanítására, s az előbbiek 
fejlesztésére alakított testületek elnök-
ségét, az utóbbiak felügyeletét 12 évig 
viselte. Élénk részt vett Marosvásárhely 
társadalmi életében; mint egyházi ta-
nácsos az egyházi ügyek vezetésében 
nagy buzgóságot fejtett ki s úgy a város-
ban, mint a vidéken lelkészi teendőket 
végzett. Az 1885. egyházkerületi köz-
gyűlésen szenteltetett fel lelkésznek. 1886. 
ápr. 24. a magyarói egyház választotta 
meg papjának és szept. 12. foglalta el 
hivatalát. 1889. szept. 28-tól 1897. jan. 
6-ig a görgénvi egyházmegye esperese 
volt ; részt vett az 1891. zsinaton; tagja 
az országos konventnek. Jelenleg nyug. 
esperes s az egyházmegyei papi értekezlet 
elnöke. — Czikkei az Erdélyi Prot. Köz-
lönyben (1874. Szent könyvünk a törté-
nelemben, Az apostolok cselekedeteiről 
írott könyv: Péter és Pál, 1875. A ter-
mészettudomány és biblia mint nevelési 
eszközök, János apostol és az ő nevét 
viselő iratok, 1876. Péter sziklája vagy 
a pápauralom alapja Rómában, 1877. A 
lőpor összeesküvés Rómában, Mozaik a 
régi és közelmúltból. Emlékezzünk, ünne-
peljünk a reformatio évfordulóján, 1880. 
A traditio) ; az Erdélyi Híradóban (1877. 
aug. szept. Utazás Ilunyadmegyében, 

32. iv sajtó alá adatott 1900. május 31. 
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1878. A babonákról); a Maros-Vidékben 
(1880. okt. 5. A néptanítók sokoldalú 
hatása a társadalomra, 1882. Iparkodjunk); 
a Történelmi Tárban (1881. Szobjeszky 
levele Bécs ostromáról, Magyar ágyúk 
Szebenben, Nemes János követjelentése, 
1882. Rozsnyay Dávid egy ismeretlen 
követjelentése); még más egyházi és 
szépirodalmi lapokban és füzetekben is 
közölt vegyes tartalmú czikkeket, fel-
olvasásokat, egyházi s alkalmi beszédeket; 
a kolozsvári Ellenzékben (1899. Putnoky 
Domokos főgondnok felett jún. 3. mondott 
gyászbeszéde) sat. — Munkái: 1. Az 
utolsó Istenhozzád. Halotti beszéd. Men-
tovich Ferencz tanár ravatalánál 1879. 
decz. hó 17. Függelékül életrajzi adatok. 
Marosvásárhely, 1880. — 2. Böjti levelek. 
Felolvasás. U. ott, 1880. — 3. Báthory 
Zsigmond erdélyi fejedelem élete, jelleme 
és politikája. Kolozsvár, 1880. (Külön-
nyomat az Erdélyi Múzeumból.) — 4. 
A tanító testületek hivatása. Elnöki meg-
nyitó a maros-tordamegyei általános ta-
nítótestület közgyűlésén. Marosvásárhely, 
1883. — 5. Petőfi emlékezete. Ünnepi 
beszéd az emléktábla leleplezése országos 
ünnepélyén 1884. szept. 28. U. ott, 1884. 
— 6. A maros-tordamegyei tanító-testület 
első Évkönyve 1878—1886. évről Szer-
kesztette . . . Marosvásárhely, 1886. — 7. 
Szemerjai Szász Domokos erdélyi ev. 
ref. püspök emlékezete . . . Emlékbeszéd. 
Elmondta a görgényi ref. egyházmegye 
közgyűlése alkalmával tartott gyász-em-
lékünnepélyen Szász-Régenben, 1899. jún. 
30. Szász-Régen, 1899. 

M. Könyvészet 1886. — Koncz József, A m a -
rosvásárhelyi evang. református kol légium 
könyvnyomdájának története. Marosvásár-
hely, 1887. 84. 1. — Kiszlingstein Könyvészete 
és önéletrajzi adatok. 

Lénárt Sámuel. — Munkája: Követek 
Hátszeg vidék Koltzvár és a viszhang, 
személyesítve az Orlyán. . . által N.-Osztrón 
1834-ben. Nagy-Enyed. (Költemény. Le-
ményi János fogarasi egyesült püspök 

I d , S z i n n y e i J . , Magyar írók VII. 

eleibe. Midőn lejött, ide Hátszeg vidékére 
a várhelyi templom felszentelésére.) 

Petrik Bibliogr. 

(V Lenau (Strehlenaui Niembseh) Miklós, 
németköltő, szül. 1802. aug. 13. Csatádon; 
atyja St. N. Ferencz (ennek atyja St. N. 
Miklós cs. királyi lovas kapitány, ki a 
franczia háborúban 1793-ban kitüntette 
magát), a katonai pályát választotta, de a 
katonai fegyelmet elviselni nem akarván, 
lemondott állásáról. Pesten nőül vette 
Maygraber Teréziát, egy előkelő budai 
polgár leányát, és a bánsági kincstári 
uradalmaknál keresett tiszti hivatalt. 1799-
ben Uj-Pécsett, azután pedig Lippán szol-
gált, míg az uradalmak regulatiójánál 
Csatádra helyeztetett át. Niembseh, nemesi 
önteltségétől és itjusági szenvedélyeitől 
elkapatva, nem tudta jövedelmes állását 
megbecsülni, tivornyázott és kártyaadós-
ságokba verte magát ; nemsokára hiva-
talát is elvesztvén, a legnagyobb Ínségbe 
juttatta családját. Budára költözött azután, 
hol 29 éves korában 1807-ben az aszkór 
sírba vitte. Végszegénységben hagyott 
özvegyét három árva környezé : Terézia, 
Miklós és Magdolna. Miklós ekkor 5 éves 
volt. A családi kör e siralmas állapotá-
nak benyomásai szólnak ama melancho-
likus hangulatból, mely a később nagygyá 
lett költő műveiben borong, s mely még 
inkább fokozódott benne budai lakásuk 
környezete által, hol egy kápolna helyén 
a temető szomszédságában épült lakó-
házuk melancholikus légköre maradandó 
bélyeget nyomott az ő gondolkodására 
s költészetére. [E vidéken épült utóbb a 
déli vasút indóháza]. Első neveltetését 
Budán kapta, s rendes német-latin iskolai 
tanulmányain kívül a zenéből is nyert 
leczkéket Cerny hegedű-művésztől (1820-
ban a bécsi virtuóz Blumenthal kalau-
zolása mellett nyert betetőzést zenei te-
hetsége). Anyjának, kit szive egész mele-
gével szeretett, 1811-ben Vogel Károly or-
vossal történt egybekelése után Tokajba 
követte szüleit, hol 15. és 16. évét töl-

33 
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tötte megelégedésben és ifjúkori boldog-
ságban. A gymnásiumi tanulmányokat 
Kövesdy nevű magántanár vezetése mel-
lett Sátoralja-Ujhelyt végezte. Az 1817. 
évet anyjával Budán töltötte ; 1818-ban 
öreg szüleinél Stockerauban (Bécs mel-
lett) élt és innét a bölcseleti tanfolyamra 
Bécsbe ment. Anyja nagy nélkülözések 
közt nevelte fiát és hogy azt elősegítse, 
a férjével Pozsonyba költözött; L. az 
1821—22. tanévre beiratkozott az első 
évi jogra s az első félévi vizsgát kitűnő 
sikerrel állotta k i ; a második félévben 
a jogi tanulmányok iránt elveszté kedvét 
és 1822. okt. Magyar-Ovárra távozott a 
gazdasági tanfolyamra. Ez sem felelt meg 
sokáig az ő ingatag ízlésének, mert itt 
is inkább a lovaglásban gyakorolta magát, 
órákig lovagolt a Laj tha par t ján vagy a 
Hanság felé. 1823 tavaszán eltávozott 
Ovárról és őszszel anyjával Bécsbe köl-
tözött (ki 1829-ben történt haláláig fiánál 
maradt), hol három évig jogot hallgatott; 
ekkor az orvosi szakra tért á t ; jóllehet 
négy évig volt az orvosi egyetem hall-
gatója, sőt vizsgákat is te t t ; anyja halála 
oly mélyen megrendítette, hogy fölhagyott 
az orvosi pályával és költői ösztönét 
követve, bezarándokolta az osztrák alpokat 
és Amerika őserdeit óhajtotta látni (ekkor 
m á r nagyanyja halálával mérsékelt va-
gyonhoz jutott volt); 1832. máj . útnak 
indult és aug. 1. Hollandiából Amerika 
felé vitorlázott. Oda érkezve Crawford-
Countyban 400 hold őserdőt vásárolt és 
elbérelte e birtokát egy Württembergire, 
ki őt lelketlenül megcsalta. Sok hányat-
tatás után és miután a Niagara zuhatagot 
is meglátogatta, 1833. jún. ismét vissza-
tért Németországba s azután fölváltva 
Bécsben, Ischlben és Stuttgartban tartóz-
kodott. Ez utóbbi városban történt, hogy 
midőn 1844. szept. 15. Behrend Máriával 
történendő menyegzőjére indult, okt. 11 
—12. közti éjjel gyógyíthatatlan elme-
betegség lepte meg, mely magas röptű 
szellemét örökre elborítá. Előbb a winne-

thali, ma jd 1847. május 16-án a felső-
döblingi tébolydába szállították, hol 1850. 
aug. 22. meghalt. Már az absolutisztikus 
es. kir. Bezirksamt indítványozta L. meg-
dicsőítésére Csatádon egy emléknek föl-
állítását ; e terv azonban a szükséges 
költségek miatt, melyeket az akkori hon-
talan beamtervilág összehozni nem tudott, 
dugába dőlt. A Lenau-ház az egyetlen 
emeletes épület Csatádon ; a költő atyja 
e házban lakot t ; azt a kis utczai szobát, 
a hol a költő született, nem nagy ke-
gyelettel őrizték ; csak a 70-es években 
is gabonaraktár gyanánt használ tatot t ; 
jelenleg egy tanító lakik benne. 1876. 
aug. 13. Gehl Mátyás bognármester, a 
ki a hozzá való pénzt verítékes mun-
kával szerezte meg, a szoba két ablaka 
közé márványtáblát helyeztetett el, német 
felírással. A mi még Csatádon Lenaura 
emlékeztet, az ama kis erdő, mely a 
falu szélén fekszik és melyet a nép 
«Lenau-liget»-nek keresztelt el. — Köl-
teményei közül sokat fordítottak ma-
gyarra : így Endrődi Sándor, Könyvet 
lapozva, Sivár köd ! Elborítod, Nehézkes, 
lomhán függő felhők (M. Szemle 1893.), 
Buday László, a felhőhöz, Őszi hangulat 
(Győri Közlöny 1895. 93. sz.), Eeleki 
Sándor, Mély csend honol, Kérelem (M. 
Géniusz 1895.), Házasság (Otthon 1895.), 
Halász Margit, a toborzás (Zalai Közlöny 
1895. 23. sz.), Maróthi János, Téli éjszaka 
(Bácska 1885.101. sz.) sat., egy egész köte-
tet dr. Nagy Mór, Kolozsvár, 1892. Angol 
fordítás: JohnBrydges,Poems of Nicolaus 
L e n a u ; London 1848. — Munkái : 1. 
Gedichte. Stuttgart, 1831. (2. kiadás 1834. 
3. k. 1838. arczk., 4. k. 1840., 5. k. két 
kötetben sat, U. ott.) — 2. Faust. Ein 
Gedicht, ü . ott, 1836. (Több kiadás.) -
3. Savonarola. Ein Gedicht. U. ott, 1837. 
(Több kiadás.) — 4. Neuere Gedichte. 
U. ott, 1838. (2. kiadás 1840., új k. 1843. 
sat. U. ott.) — 5. Die Albigenser Freie 
Dichtungen. U. ott, 1842. (Több kiadás.) 
— 6. Nikolaus Lenau's dichterischer 
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Nachlass. Herausgegeben von Anastasius 
Grün. U. ott, 18öl. — 7. Nikolaus Le-
nau's sämmtliche Werke. Herausg. von 
Anastasius Grün. U. ott, 1855. Négy kötet 
arczk. és életr. (Illustr. Ausgabe. U. ott, 
1881. Két kötet.) — 8. Karl Mayer, 
Lenaus Briefe an einen Freund, Stuttgart 
1853. — 9. Schurz, Lenaus Leben, Stutt-
gart 1855. Két köt. (legnagyobbrészt a 
költő levelei). — 10. L. A. Franki, 
Lenau und Sophie Löwenthal, Stuttgart 
1891. (levelezés). — 11. Nikolaus Lenau's 
Briefe an Emilie von Reinbeck und deren 
Gatten Georg von Reinbeck 1832 — 1844. 
nebst Emilie Reinbeck's Aufzeichnungen 
über Lenaiťs Erkrankung 1844 — 1846. 
Herausg. von Dr. Anton Schlossar. U. 
ott, 1896. (L. levelének hasonmásával.) 
— Kiadta a Frühlings-Almanachot 1835. 
és 1836-ban Stuttgartban. Munkáinak szá-
mos újabb kiadásai közül legjobb a Max 
Koché, Stuttgart, 1890, 2 köt. — Hazai 
költőinkre főleg magyar tárgyú vagy vo-
natkozású költeményei (Die Werbung, 
Die Heideschenke, Die drei Zigeuner, 
Der Räuber im Bakony, Die Bauern am 
Tiszastrande, Miska an der Maros, Miska 
an der Theiss, — Heidebilder, Schilf-
lieder, Einsamkeit, Stimmen, Studenten-
reise, Der Sturm [Faustban], Nach Sü-
den, Einst und jetzt) hatottak. — Arcz-
képe aczélmetszés Mayer Károlytól Nürn-
berg sat. 

Felsömagyarországi Minerva 1835. I. 154. 1. 
— Vjabbkori Ismeretek Tára V . 217. 1. — Hölgy-
futár 1859. 54. sz., 1862. 29—34. sz. (Reviczky 
Szever . )—Zeynek Gusztáv, N. L., Biographi-
sche Skizze. (Verseczi reálisk. programiiija, 
1859.) — Ország Tükre 1862. 15. 16. SZ. (Beck 
Károly.) 1863. 3. sz. arczk. — Vasárnapi Vjság 
1863. 20. SZ. arczk. — Családi Kor 1869. 24., 
25. sz. (Szana T.) — Wurzbach, Biogr. Lexikon 
X X . 324—347. 1. — Fővárosi Lapok 1871. 5. s z . 
(L. gazdasági gyakornok koráhól, Rodiczky 
Jenötöl). — Történelmi Adattár. Temesvár, 
I V . 1874. 12. 1. — Pesti Napló 1876. 139., 140. 
sz. (Kertbeny.), 1878. 216. sz. (Theuriet). — 
Életképek 1876. 72. sz. (Scholcz Vilmos). — 
Temesi Lapok 1876. 142. SZ. — Békésmegyei Köz-
löny 1876. 60—62. sz. (L. szerelme és végéve i , 

Braun Jánostól . ) — Bajai Köz öny 1878. 11 
— 13. sz. (Ferenczy József.) — Pssti Hírlap 
1380. 9. s z . (L . a r á j a . ) — Sonnenfeld Zsigmond, 
Lenau élete és müve i . Bpest, 1882. — Dél-
magyarországi Lapok 1882.194. SZ. — Laban Férd., 
A prosopopoea Lenaunál és hatása Petőfire. 
Ko lozsvár . 1882. — Budapesti Szemle XXIX., 
XXXI. 1882. LXIX. 1892. (Heinrich Gusztáv, 
Lenau végzete), — Allgemeine Deutsche Bio-
graphie. L e i p z i g , 1883. 242. 1. — Koszorú 1883. 
10. sz. (L. szerelme.) — Szilágy 1885. 12. sz. 
— Kosztka György, L. M. élete és költészete. 
(Pécsi reálisk. programmja, 1885.) — Lom• 
broso, Lenau és Széchenyi , ford. Magyar 
Szalon, 1894. — Kondor József, Két tanul-
mány. (Csokonai—Lenau.) Csurgó, 1897. — 
l. Roustan, Lenau et son temps. Versailles, 
1898. — A. Faggi, Lenau und Leopardi. Pa-
lermo, 1898. — A reá vonatkozó külföldi 
repertóriumot legtel jesebben közli Goedeke, 
Grundriss zur Geschichte der deutschen 
Dichtung. 

Lencsés ( J ó z s e f ) Antal, gazdasági tan-
intézet tanára, szül. 1797-ben Rumon 
(Yasm.); az 1819—20. tanévben a keszt-
helyi Georgiconban mint pristaldus vég-
zett és a reá következő két évben segéd 
volt ugyanott és a földműves tanulóknak 
tanítójuk, az 1822—23. tanévben pedig 
a mezőgazdaság tanára. Ekkor működése 
a Georgiconban megszűnt, míg az 1834. 
febr. 3. lemondott Rojkó tanár helyét nem 
foglalta el. Ettől fogva 1837. január 2-ig 
előadta az általános mezőgazdaságtant, 
számvitelt, természettant és földmívelési 
vegytant. Azután Budán élt szűk körül-
mények közt, mert Horvát Istvánhoz írt 
leveleiben gyakran kért segélyt. (1839. 
kéziratán így jegyzi magát a lá : L. haj-
dani professor, most munkanélküli sze-
gény beteges magyar író). A 40-es évek-
ben halt meg. — Költeményei a Sasban 
(1831—33.), a Koszorúban (1833.); czik-
kei a Tudományos Gyűjteményben (1822. 
XII. A korlátos ellenkező mondásokról), 
a Hasznos Mulatságokban (1828. A ga-
bonanemek nem változhatnak el), az 
Ismertető a Gazdaság és Kereskedésben 
(1838. A zászpa, kökörcsin és más füvek 
ártalmáról, A kolompérlisztről és kolom-
pérczukorról, A nemes kertészet egy jeles 

35* 
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mesterkélése, 1839. Intés az erdő. mező, 
rét és legelő kíméléséről), a M. Gazdában 
(1841. A fenyőkukacz kiirtásáról). — 
Munkái: 1. A természeti, gazdasági és 
mesterségi Esmeretek tára, melyet a két 
magyar testvérhaza számára a legjelesebb 
külföldi folyóirásokból, és remekmunkák-
ból, s a hazai természet vizsgálók, értel-
mes gazdák, és mesterség kedvellők tudó-
sításaiból s értekezéseiből szerzettek és 
kiadtak Lánghy István és Lencsés Antal. 
Pest, 1829. (Hetenként kétszer jelent meg.) 
— 2. Az aranybánya, vagy a tapasztalt 
tanácsadó a városi, és magányos falusi 
csendben élő gazdák, és gazdaasszonyok 
számára, mely azon megbizonyodott köz-
hasznú oktatásoknak, útmutatásoknak és 
eszközöknek tellyes gyűjteményéből áll, 
mellyeknél fogva a konyhában, pinczé-
ben, kertben, élelemtárban, istállóban: 
ugy nem különben a mezőn, a mosás-
nál, és több más hasonló foglalatosság-
nál kiki oly becsülettel, és haszonnal 
foglalatoskodhatik, hogy házi és mezei 
gazdaságát annak minden ágazataiban 
kivánt jó állapotban tarthatja. Németül 
öszve gyűjtötte Wigand Otto, magyarázta 
. . . U. ott, 1829—30. 12 füzet. (Zádor 
Elekkel együtt. Ujabb kiadása. U. ott, 
1835. Két kötet.) — 3. Értekezés a gyap-
júnak hasznos és káros tulajdonságairól 
s azoknak külső és belső szerző okairól; 
úgy nemkülönben a gyapjú mosásáról, 
nyiréséről, mennyiségéről és eladásáról. 
Dr. Sturm és más jeles természetvizsgáló 
gazdák szerint. U. ott, 1830. — 4. Jó 
foganatú szerek és eszközök, melyek mind 
városban, mind falun a házi, kerti és 
mezei ártalmas férgeknek, bogaraknak 
és más egyéb kártékony állatoknak kevés 
költséggel és könnyű móddal való elhá-
rítására és kiirtására szolgálnak. Brandt 
József után magyarázta és hazai kerü-
leteinkhez alkalmaztatta. U. ott, 1831. 
Rézmetszettel. — 5. Magyarország szőlö-
miveléséröl való vizsgálódások vagy ta-
pasztaláson épült oktatások ezen fontos 

gazdasági ágazatnak lehető jobbítására, 
mint részbeli megfejtése egy jutalom kér-
désnek. Magyarázta . . . U. ott, 1831. 
— 6. Biztos időpróféta, vagy rövid ut-
mutatás a jövendő időjárást előre látni. 
Hasznos kézikönyv a gazdák, polgárok, 
kézművesek, utazók, s egyáltalján mind-
azok számára, a kik az időjárást fogla-
latosságaik elintézésére előre sejteni kí-
vánják. Spiess J. S. után. U. ott, 1831. 
— 7. Tapasztalt téli tanácsadó, vagy is : 
tapasztaláson épült oktatás, miként kell 
a téli házi s mezei gazdasági szükséget 
legkönnyebb s legolcsóbb módon kielé-
gíteni s némely téli foglalatosságokat 
űzni. A legközhasznubb munkákból szer-
kesztette. U. ott, 1832. — 8. A tisztel-
kedés mestersége, vagy: útmutatás, mi-
ként kell az embernek a társaságokban, 
s az élet ktilömbféle környületeiben ma-
gát illendően, csinosan és udvariasan 
viselnie; delin beszélnie, értekeznie és 
mulatnia, egy bokrétával és egy nefelejts 
koszorúval párosítva. U. ott, 1832. — 9. 
A természet és művészet remekei föld-
világunk körében, vagy az alkotó szel-
lem csudamívei. U. ott, 1832. Három 
rézre metszett rajzzal. — 10. Házassági 
grammatika vagy asszonyokkal való sze-
rencsés élet mestersége azon főrendsza-
básokkal együtt, melyek előterjesztik, 
miként kell a hölgygyei vagy feleséggel 
bánni, hogy ő még az újj vagy szem 
intésére is engedelmeskedjék, s egyáltal-
j á n . oly szelid legyen mint a bárány. U. 
ott, 1832. — 11. Mezei jószág, avagy 
utmutatás azon gazdasági közönséges 
alaptételeknek, melyekre valamely gazdá-
nakjószág átvételénél figyelnikell, amezei 
jószágnak kiválasztására s annak meg-
becsülésére, a reménylendő hasznokra, 
jussokra és terhekre nézve. Ugy nem-
különben a kibérlésekről, s azoknak hasz-
nairól, s kárairól, sok évi tapasztalások 
szerint. Leibitzer János német munkájá-
ból fordította . . . U. ott, 1832. — 12. 
Mulatságos sokféle. Örüljetek az életnek ! 
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Vagy: nevessünk és vigadjunk! Köz-
tanácsadó a társaságos öröméletre, tréfa 
és nevetségtár, az unalmas téli estékre, 
és a bús órák felviditására. Minden vidám 
barátnak és barátnénak, s a kik ilyenek 
akarnak lenni, szivesen ajánlva. Mulat-
tató anekdoták, tréfás kérdések, s azok-
nak megfejtése, társaságos játékok, vi-
rággal való, vagy bokrétabeszéd, s kü-
lömbféle vigan és komolyan mulattató 
versek és mesék. Irta Ligeti Vidor. U. 
ott, 1832. (Németből ford.) — 13. Az 
okos csuda.fi, vagy : tapasztalt köztanács-
adó mindennemű állapot számára. Gaz-
daság-mesterségi tapasztalatok tára, mely-
ben a gyakorlati kézműség-, házi gazda-
ság-, egészség- és keresetesméret készít-
ményeifoglaltatnak: a művészet, fényelgés 
és kereskedés tárgyai. U. ott, 1832—33. 
Hat füzet. (2. kiadás. U. ott, 1838. Két kötet.) 
— lí. Vidor fi hever délnap j a a gondűző és 
olykor hasznos olvasást kedvellőknek. U. 
ott, 1833. — 15. Ezer egy éjszaka. Arab 
regék. U. ott, 1833—34. (Ford. a 13—16. 
füzetet.) •— 16. A helyes emésztésnek és 
has bajaitól való megmenekedésnek mes-
tersége. Saját észrevételeivel toldva Vail-
lant F. után németből magyarázta. U. 
ott, 1833. •— 17. Dissertatio de lue bo-
villa, quae nunc in Hungaria late patente 
horridum suum virus cum ingenti damno 
dominorum ac colonorum fere pari in 
et extensione in pecus cornutum exerit. 
U. ott, 1838. — 18. A kis selyem dalnok, 
utmutatás a kanári veréb tenyésztésére, 
ápolására és tanítására. U. ott, 1838. — 
Kéziratai a m. n. múzeumban : Érteke-
zés a keszthelyi Georgiconról. Pest, 1823. 
Írét 7 levél; Próbatételekre felvett tételei 
a keszthelyi Georgiconban, 5 darab ; 
Örömdal Horvát Istvánhoz 1836. decz. 
25. és 1838. aug. 28. L. I. alájegyzéssel; 
Örömzaj 1839. aug. 20. Horvát István 
névünnepén ; levelei Horvát Istvánhoz : 
Buda 1838. febr. 15., aug. 30., 1839. jan. 
1., 1813. jan. 1. és Pest, 1811. aug. 20. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1832. II . 33. SZ. 

— Szinnyei I v Ö D y v é s z e t e , — Deininger Imre, 
A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet 
Évkönyve . Keszthely, 1885. 43. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Lencsó Mihály János, gazdatiszt és 
czímerfestő, később váczi polgár, szül. 
1807. aug. 10. Győrött; meghalt 1883. 
febr. 5. Yáczon. — Munkái: 1. Örömnap, 
melyet első Ferencz felséges császár és 
király kegyelmes atyánk és urunknak 
születése 63. napján N. Győr város tiszti 
karjai által tartatott öröm-ünnep alkal-
mával 1831-ben jobbágyi hív érzésének 
zálogául ajánl. Győr. — 2. Örömdal. 
Nagym. Kopácsy József úr veszprémi 
püspök . . . név-ünnepére Pozsony, 1835. 
— 3. Verskoszorú. Nagymélt. és főt. 
klobusiči Klobusiczky Péter úr kalocsai 
érsek név-ünnepére, Pest, 1835. — 1. 
Tisztelkedő óhajtás, melyet . . . I. Ferencz 
császár és király . . . születése 67. napján 
jobbágyi hódoló tiszteletének örök zálogáúl 
szentel. Esztergom, 1835. (Költem.) — 5. 
Örömdal, melyet monyorókeréki gróf 
Erdődy Kajetán Várasd vármegye és 
Varasd sz. kir. város örökös főispánjának 
. . . név-iinnepére énekli, a jánosházi tisz-
tikar nevében 1836. Szombathely. — 6. 
A magyarországi szabad kir. városok 
czímerei. Hely és év n. (B. Bémer László-
nak ajánlva, kőre véste Ambruster, egy 
czímerlap.) — 7. Egyházi méltóságok 
czimere. Buda, 1811. — 8. Magyar tör-
vényhatósági czímerlap, metszette Ludwig 
Károly. Hely és év n. — Kézirati mun-
kája : Európai Török birodalom és Görög-
hon földleírása. Buda, febr. 3. 1811. 
(Censurai példány, ívrét 6 levél, a m. 
n. múzeum kézirati osztályában.) — 
Nevét.a 40-es évekig Lentschónak írta. 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s 
napjai. Pozsony, 1846. 78. 1. — Petrik Bibliogr. 
és gyászjelentés. 

Lencz Ödön, gépészmérnök, állami 
felső ipariskolai tanár, szül. 1851. márcz. 
21. Kassán (Abaujm.), hol nagyatyja L. 
József földbirtokos, atyja L. Antal pedig 
takarékpénztári főkönyvelő volt. L. közép-
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iskoláit Kassán, felsőbb tanulmányait a 
budapesti műegyetem gépészmérnöki szak-
osztályában 1867—73-ig végezte s ok-
levelet nyert. Mint egy éves önkéntes 
1869-ben tette le a tiszti vizsgát. Már 
mint műegyetemi hallgató az összes 
szünidők alatt a kassa-oderbergi s a ma-
gyar nyugati vasút építési vállalatainál, 
az osztrák államvasút gépműhelyeiben 
és Kotzó Pál gépészmérnök budapesti 
mezőgazdasági gépvállalatában gyakor-
laton volt. Mint gépészmérnök hét évig 
a magyar éjszakkeleti vasút sátoralja-
újhelyi főműhelyeiben, valamint a köz-
ponti igazgatóság műhelyszolgálati osz-
tályában volt alkalmazva, s ezen idő 
alatt egyszersmind öt évig tanársegéd 
volt a kir. József-műegyetem mechanikai 
technológiai tanszéke mellett. 1880-ban 
kineveztetett az akkor szervezett, buda-
pesti állami felső-ipariskola vasúti és 
mezőgazdasági gépészeti tanszékére; tanár 
továbbá a locomobil- és cséplőgépkezelők 
tanfolyamán. A m. kir. szabadalmi hi-
vatal kültagja, az országos iparoktatási 
tanács tagja, s a gőzgépkezelők buda-
pesti vizsgálóbizottságának elnökhelyet-
tese. Szaktanulmányi utat tett Ausztriá-
ban, Németországban, Svájczban, Fran-
czia-és Angolországban, — A szaklapokba 
írt czikkeket. A Pallas Nagy Lexikonába 
a malomipari technologia körébe vágó 
czikkeket írta. — Munkái: 1. Hazai 
mezőgazdasági gépek és eszközök. Bpest, 
1886. — 2. Magyarország mezőgazdasági 
gépipara és az 1896. évi ezredéves orsz. 
kiállítás mezőgazdasági gépcsoportja. U. 
ott, 1898. (12 rajzlappal, 70 szöveg-
ábrával és 3 táblázattal). 

A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói 
185'/i-töl 188'/»-ig. Bpest, 1883. 57. 1. — A 
m. n. múzeumi könyvtár példányairól és 
önéletrajzi adatok. 

Lendl Adolf, bölcseleti doktor, okle-
veles középiskolai tanár, műegyetemi 
magántanár, L. György nyug. temesme-
gyei tiszt, főorvos fia, szül. 1862. máj. 6. 

Orczy falván (Temesm.); a reáliskolát Te-
mesvárt járta ; az egyetemet és műegyete-
met (1879-től) Bpesten végezte; 1884-ben 
nyert tanári, 1887-ben doktori oklevelet; 
1884—85-ben volt egyéves önkéntes és 
tiszthelyettes; 1885—1886. műegyetemi 
assistens Budapesten, 1886 - 89 az állat-
tani tanszéken működött. 1888 óta mű-
egyetemi magántanár az állattani szak-
ban. (1889—90. helyettes tanár volt.) 
1889-ben külföldi tanulmányi utazást tett. 
1890 —94-ben múzeumi segédőr volt az 
állat tárnál; ezen állásáról 1894-ben le-
mondott és nyilvános állattani laborató-
riumot és tanszerkészítő intézetet alapí-
tott, melynek jelenleg is tulajdonosa s 
ezen a réven József főherczeg udvari 
szállítója. — Czikkei a következő folyó-
iratokban : Természettudományi Közlöny 
(1885. A pókok érzékszerveiről, A ke-
resztes pókok élelmessége, 1886. A béka 
nászruhájáról, 1887. A virágok és rova-
rok, 1888. Légyálczák és a rovarevő 
növények, 1890. Pótfüzet. A pókok szer-
vezete és a hálókötés, 1891. A kakuk-
méhek életéből, Az állatok színének 
mustrázatáról, Pótfüzet. Uj szerkezetű 
mikroszkóp); Természetrajzi Füzetek 
(1886. A koronás keresztespók, Epeira 
diademata Cl., Ueber die Begattung der 
gekrönten Kreuzspinne, 1887. A Trochosa 
infernalis párzásáról, 1887. A Zamenis 
viridiflavus nevű kigyó párzásáról, né-
metül is, 1890. Három magyarországi 
kevéssé ismert pókfaj leírása, 1894. A 
m. n. múzeum kaszáspók-gyűjteménye);. 
Rovartani Lapok (1886. A rovarok ösz-
szetett szemeiről, ArgiopeBrünnichii Scop 
életmódja); M. orvosok és természetvizs-
gálók Munkálatai (XXIII. 1887. Adatok 
az Argiope Brünnichii életmódjának ism., 
1900. Egy új emlősfaj); Méhészeti Lapok 
(1887. A virágok és méhek); P. Hirlap 
(1888. febr. 17. Az élelmiszerek hami-
sítása, 1891. nov. 19. Kié a mikroszkóp): 
Mathem. és term. Értesítő (1888. A pókok, 
különösen a kerekhálós pókok, Epir idae 
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természetr. osztályozásának kisérlete. 
1891. A mikroszkóp egy ujabb szerke-
zetéről, németül is); Akadémiai Értesítő 
(1890. A mathem. és term. tud. bizottság 
1861—1888.); Természettud. társ. Em-
lékkönyve (1892. Hazánk egyik specialitá-
sáról; Ablepharus Pannonicus); Mathem. 
u. Naturw. Berichte (1893. Fachkonferenz 
für Zoologie); Széchényi Béla gróf kelet-
ázsiai utazásának tudom, eredményei 
(1877—1880. II. Miriapodák és Arachnoi-
dák, ugyanez ford, a német részben és 
Hilber és Steindachner czikkeinek ford, 
a magyarban); Vadászlap (1894. A jávor-
szarvasról). — Munkái: 1. Adatok a pókok 
boncz- és fejlődéstanához, különös te-
kintettel a végtagokra, Bpest, 1886. Négy 
tábla rajzzal. (Értekezések a természettud. 
köréből XYI. 1.) — 2. Adatok a pókok 
boncz-, szövet- és fejlődéstanához. Ideg-
rendszer. (Dissertatio.) U. ott, 1886. — 
3. A magyarországi tetragnatha-félékről. 
U. ott, 1887. Öt táblán 39 ábrával. 
(Mathem. és természettud. Közlemények 
XXII. 3. Németül is a Mathem. Berichtc-
ben.) — 4. A pókok (araneina), külö-
nösen a kerekhálós pókok (epeiridae) 
természetes osztályozásának kísérlete. U. 
ott, 1888. (Értek, a term. tud. kör XVIII. 
2.) — 5. Hypothese über die Entstehung 
v. Propagations-Zellen. Berlin, 1889. — 
6. Tanulmány az Epeira Cucurbitina 
Cl. E. Alpica L. K. és E. Juconspicua 
E. S. nevű fajokról, lö ábrával. Adatok 
az ujabb irányú descendentia elméleté-
hez. Bpest, 1891. (Mathem. és termé-
szettud. Közlemények XXIV. 7.) — 7. 
Rövid útmutatás a madártojások gyűj-
téséhez. U. ott, 1892. — 8. Temetés a 
szabadban. A természet köréből. U. ott, 
1894. — 9. Rövid útmutatás emlősök és 
madarak gyűjtéséhez. U. ott, 1894. — 
10. Rövid útmutatás a tengeri aquarium-
ban. U. ott, 1896. — 11. Rövid útmu-
tatás a természetrajzi gyűjtemények kon-
zerválásához és gondozásához, ü. ott, 
1897. — 12. Útmutatás az állatok ki-

töméséhez. U. ott, 1898. — 13. A kir. 
m. Természettud Társulat Tekintetes 
választmányának. U. ott, 1899. — A Ro-
vartani Lapok egyik szerkesztője s ki-
adója volt 1886-ban és szerkeszti Laka-
tos Károlyival a Természet cz. folyó-
iratot 1898 óta Budapesten. 

M. Könyvészet 18S6—87., 1889., 1891. — Hor-
váth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. 

Lendvay Benő, orvosdoktor, megyei 
főorvos, szül. 1830. ápr. 9. Rév-Komá-
romban ; ugyanott végezte a gymnasium 
hat osztályát, a bölcseletet és I. évi 
jogot pedig Győrött. 1848-ban beállott 
honvédnek és a szabadságharczot végig 
harczolta; mint hadnagy Komáromban 
kapitulált. 1849-ben az orvosi tudomá-
nyokra adta magát, a négy első évet 
Pesten, az ötödiket Bécsben végezte. 
1855-ben az orvosi és szülészeti oklevelet 
Pesten megszerezve, Kis-Zomborban (To-
rontálm.) mint uradalmi orvos telepedett 
le. 1866-ban Pozsonyba ment, hol mint 
magánorvos működött 1870-ig, midőn az 
akkor újonnan szervezett honvédcsa-
pathoz törzsorvossá neveztetett ki. 1872 
óta Pozsony vármegye tiszti főorvosa. 
1874. febr. 27. a pozsonyi jogakadémián 
a törvényszéki orvostan magántanára, 
1883. a pozsonyi törvényszék területén 
törvényszéki orvos, 1885-ben szintén a 
pozsonyi jogakadémián a közigazgatási 
közegészségtan magántanára lett. 1895-
ben az Országos közegészségi egyesület 
tiszteleti tagjává választatott. — Czik-
kei a Gyógyászatban (1861. A sápkór 
tana és gyógytana, A vérszegénység kór-
és gyógytana, Helyet kérünk a Gyó-
gyászat hasábjain az ujabb orvosi könyvek 
rövid velős ismertetésének, 1864. A váltó-
lázról, különös tekintettel annak rend-
ellenesféleségeire, 1867. A lágyagyhártya 
idült lobja), az Orvosi Hetilapban (1864. 
A kis-zombori sülyjárvány), a Közegész-
ségügy és törvényszéki Orvostan mellék-
lapjában (1882. Közegészségügy a me-
gyékben) ; a Természettudományi Köz-



1039 Lenhardt.—Lenhossék 1074 

lönyben (1881. A szétágazó villám.). — 
Munkái: 1. A részletes kór- és gyógy-
tudomány tankönyve. Különös tokintettel 
az élettanra és kórboncztanra. Niemeyer 
Felix 6. bőv. és javított kiadása után. 
I. rész. Ford. Buda, 1865. (A m. orvosi 
könyvkiadó-társulat Könyvtára 1.) — 2. 
A gyógyszerek bőr aláfecskendése. (Injectio 
subcutanea.) Erlenmeyer Albrecht után 
ford, a 3. kiadás nyomán. U. ott, 1867. 
(A m. orvosi könyvkiadó-társulat Könyv-
tára 5.) — 3. A kórboneztan tankönyve. 
Förster Ágoston után ford. Pest, 1863. 
(A m. orvosi könyvkiadó-társulat Könyv-
tára 10.) — 4. A villamosság alkalmazása 
az orvosi gyakorlatban. Meyer Mór 3. 
teljesen átdolg. és bőv. kiadása után ford. 
A szöveg közé nyomott 12 fametszettel 
és Ziemsen Hugó tr. «Die Electricität in 
der Medicin» cz. művéből vett négy 
kőnyom, táblával. U. ott, 1870. (A m. 
orvosi könyvkiadó-társulat Könyvtára 11.) 
— 5. A gyógytudomány rendszeres tan-
könyve. Braun Gyula 2. átdolg. kiadása, 
bővítve Bohden tr. lippspringeni fürdő-
orvos értekezésével a tüdővész gyógy-
víztani és égalji kezeléséről. Ford. U. ott, 
1871. (A m. orvosi könyvkiadó-társulat 
Könyvtára 17.) — 6. A hallgatódzás és 
kopogtatás tankönyve, különös tekintettel 
a mell és has szemlélésére, tapintására 
és mérésére a kór meghatározása czél-
jából. Gerhardt Károly 2. bőv. és jav. 
kiadása után ford. Bpest, 1873. 34 a 
szövegbe nyomott fametszettel és egy 
kőnyom, táblával. (A m. orvosi könyv-
kiadó-társulat Könyvtára 21.) — 7. A 
női ivarszervek betegségeinek kézikönyve. 
Schroeder Károly 2. kiadása után ford. 
147 fametszettel. U. ott, 1876. (A m. 
orvosi könyvkiadó-társulat Könyvtára 28.) 
— 8. A hülyeség (cretinismus) Csalló-
közben. U. ott, 1887. (Németül. U. ott, 
1887.) — 9. Huszonöt év Márkusfalva 
életéből. Elbeszélés a magyar nép szá-
mára. Kiadja az országos közegészségi 
egyesület. U. ott, 1889. (2. jav. kiadás. 

U. ott, 1890. Népszerű könyvtár az egész-
ségről 2. Ism. M. Néptanítók Lapja 157. 
I. Budapesti Szemle LXVI. 1891., 3. ki-
adás 1893., 4. k. 1894. Bpest.) — 10. 
Az ember, vagy milyen testünk belseje 
és hogy működnek szerveink. Könnyen 
érthető test- és élettan, közép-, polgári-
és felső népiskolák számára és önokta-
tásra. Ebenhoech P. dr. után. Szétbont-
ható ábrákkal. Pozsony-Bpest, 1892. — 
II. Pozsonyvármegye gyermekegészség-
ügyi viszonyai 1894. Az Országos köz-
egészségi egyesület által jutalmazott pá-
lyamű. U. ott, 1899. (Különny. az Egész-
ségből). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Ortvay Tivadar, 

Száz év egy hazai főiskola életéből. Bpest, 
1884. 184. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Szinnyei 

József, Komárom 1848—49-ben. Bpest, 1887. 
— Horváth Ignáez K ö n y v é s z e t e 1887. — SI. 

Könyvészet 1889. . 1892. — Pallas Nagy Lexikona 

XI. 396. 1. (Antal János dr.) 
Lendvai Károly, magánhivatalnok 

Budapesten. — Munkái: 1. A balatoni 
rémhalász. Bpest, 1898. (M. Nép- és Ifjú-
sági Könyvtár 44.) — Varázscsengetyük. 
U. ott, 1898. (M. Nép- és Ifjúsági Könyv-
tár 31.). 

A m, n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Lendvai Márton, ev. ref. lelkész ; 1680. 

júl. 6. a debreczeni főiskolában subscribált 
(a felső osztályba lépett); 1685-ben Mező-
Túrra, (utóbb Bajomban is volt rektor); 
1694. Eszlárra ordináltatott papnak; lel-
kész volt még: 1696—1697. Hadházon, 
1711—13. Püspök-Ladányban; 1726-ban 
hely nélkül. Meghalt 1728-ban. — 1683. 
júl. 16. mint főiskolai tanuló verset írt 
a Brabeumba (Debreczen, 1683.). 

Sárospataki Füzetek 1859. 799. 1. — Debre-
czeni Prot. Lap 1883. 209. 1. é s a d e b r e c z e n i 
ev. ref. főiskola s egyház jegyzökönyveiből . 

Lendvay Márton (Ignáez), udvari taná-
csos és 1800-tól a kamarai levéltár igaz-
gatója ; 1812-ben nyugalomba vonult és 
1827 után halt meg. -— Kézirati munkái 
a m. nemz. múzeumban: Acta contra 
Marlin. Georg. Kovachich Senquicien-
sem 1800., ívrét 10 levél; De sacra regni 
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Hungáriáé corona & ejus custodibus. 
Pestini, 1812. 12. Sept., ívrét 10 lap; 
Series dominorum personalis praesentiae 
regiae in judiciis locumtenentium. A. 
1337—1827. 4rét 14 levél. 

Schematismus incl . r e g n i H u n g á r i á é . 1811. 
Budae. 162., 167. 1. 

Lendvay Márton, idősb, színművész, 
L. József sóházi mázsálótiszt és Stang 
Julia fia, született 1807. nov. 11. Nagy-
bányán (Szatmárm.); ugyanott végezte a 
hat gymnasiumi osztályt; a bukott diák 
a színészi pályára vágyakozott és először 
1827-ben egy műkedvelő társaságnál a 
«Bánom hogy megházasodtam» cz. szín-
műben lépett föl; 1828-ban Fehér szín-
társulatához állott. Békésen 1829-ben a 
legtragikusabb viszonyok közt élt, ruháit 
maga mosta s a vízből fogdosott halak-
kal táplálkozott. 1831-ben Erdélyben Ko-
lozsvárt, 1832-ben Székesfejérvárt szere-
pelt. 1832. decz 27. nőül vette Hivatal 
Anikó színésznőt Győrben (kitől később 
elvált); 1833. elején Pozsonyba ment ; 
az 1833—34. téli szinidényre Csáky gróf 
a kassai színházhoz szerződtette. 1834 
tavaszán Kolozsvárra szerződött, őszén 
mint tenorista operaénekes Budára jött, 
hol 1836-ig játszott; 1836—38-ban ismét 
a kassai színház tagja volt; (1837 nya-
rán meglátogatta Debreczent, Nagyvára-
dot), végre 1838 tavaszán a pesti nem-
zeti színházhoz szerződött. Ezentúl pá-
lyája diadalmenet volt egész kora ha-
láláig. 1840-ben külföldre utazott, hol 
színi tanulmányainál a berlini Sey-
delmant (kinek barátja volt) vette pél-
dányképeül. Szerepeinek j a v a : Fiesco, 
Don Carlos, Moor Károly, Ferdinand, 
Don Caesar, Sir Patrik, de főleg Hamlet, 
III. Richard, Rómeó és Othello; erede-
tiebben : Bánk bán, Gergely a Szökött 
katonában, Parlagi Jancsi, Kemény Simon, 
Dávid, Bod és Tárai. A közönség ked-
vencze voll. 1854. január 31-én lépett fel 
utolszor a Lovoodi árvában mint Ro-
chester lord; szerepe kimeríté erejét; 

az előadás után összerogyott; 600 frt 
nyugdíjjal több évi kínos vergődés után 
1858. jan. 29. meghalt Pesten. Sírja fölé 
tisztelői díszes síremléket emeltek. A 
nemzeti szinház udvarán, a csarnok előtt 
bronzemlékét (Dunaiszkv mintázta 1859-
ben) közadakozásból emelték és 1860. 
jún. 4. leplezték le. Nagybánya közön-
sége 1881. máj. 29. a szülőházának fa-
lába helyezett emléktáblát leplezett le. 
— Arczképci: olajfestés a m. történeti 
képcsarnokban; rézmetszet: rajz. Kiss 
Bálint, Kohlmann metszette (Honművész 
1839. 78. sz.); kőnyomat Barabástól az 
Arczkép-Albumban. Pest, 1856. II.; szín-
padi képe mint Robin de Bois és III. 
Richard, rézmetszet Yidékytől színezve a 
Pesti Divatlap 1844. 24. sz. melléklete; 
Bánk bán Barabástól kőnyomat; L. a 
ravatalon, Barabás rajzolta kőre 1858. 
Röhn A. nyomt. Pesten (melléklet a 
Hölgyfutárhoz.) — Elbeszéléseit id. Mu-
rányváry János közölte az Egerben (1887. 
43., 44., 1888. 42. sz.); kevéssel halála 
előtt írt egy kesergő dalt, mely külön 
szintén megjelent. 

Honművész 1839. 78. s z . a r c z k . — Regélő 
Pesti Divatlap 1842. 47. sz . (Vahot Imre) . — 
Vjabbkori Ismeretek Tára V . 218. 1. — Vasárnapi 
Újság 1855. 38. sz . arczk. , 1856. 12. (mint B á n k 
bán), 1858. 6. sz. (mellszobra, Jókai Mór.) 
1859. 45. sz. (síremléke), 1860. 36. sz. (emlék-
szobra) . 1881. 23. arczk. és 25. SZ. — Ferenczy 
és Danielik, Magyar í r ó k . P e s t , 1856. I . 296. 
1. — Arczkép-Album. P e s t , 1856. 22. 1. arczk . 
— Színházi Naptár 1857. 47. 1. a r c z k . — Nem-
zeti Szir.ház Nyugdijintézeti Naptára. P e s t , 
1858. 8. 1. a r c z k . — Pesti Napló 1858. 23., 1881. 
147., 148. SZ. — 1858 : Növilág 6. ? z . , Hölgyfutár 
24., 25. sz . , Hl. Sajtó 13. sz . (Széke ly József ) , 
Győri Közlöny 18., ( K o v á c s Ö d ö n ) , Divatcsar-
nok 6. , Wiener Courier 32, , Theater Zeitung 36. , 
Ost-Deutsche Post 26. Sz. — Napkelet 1859. 40. 
SZ. a r c z k . — Képes Újság 1860. I I . 6. SZ. — 
Koszorú 1865. I. 22., 23. SZ. (Szigl igeti) . — Ma-
gyarország és a Nagyvilág 1867.44. SZ. (Síremlék) . 
— Színpad 1870. 3. SZ. — Egyetemes M. Ency-
clopaedia. P e s t , 1872. X . 276. 1. — Klestinszky 
László, A kassai magyar színészet története. 
K a s s a , 1878. 10., 15. 1. — Szigligeti Ede, Ma-
gyar színészek életrajzai. Bpest, 1878. (Olcsó 
K ö n y v t á r 1857.) — Nagybánya és Vidéke 1879. 
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50. SZ. (Szüleiről.) — Déryné Naplója. Bpest, 
1880. II. 270., 271., 282. 289—290., 349., 373., 
376. , 382. , 405. 1. — Törökfalvi Pap Zsigmond 
Lendvay Márton emlékezete. Nagybánya, 
1881. — 1881 : Fővárosi Lapok 10?. , 123. , 124., 
Függetlenség 150. s z á m , s a t , — Bayer József, 
A nemzeti játékszín története. Bpest, 1887. 
Két kötet és A magyar drámairodalom tör-
ténete. Bpest, 1897. Két kötet. — Ferenczi 
Zoltán, A kolozsvári színészet és szinház 
története. Kolozsvár, 1897. — Berecz Károly, 
A régi „fiatal Magyarország." Bpest, 1898. és 
gyászjelentés. 

Lendvay Mártonné (utóbb Latkóczyné), 
Hivatal Anikó, jeles színművésznő, szül. 
1814. febr. 8. Pesten; pályáját nagy-
bátyja, a veterán színész Balogh István 
vezérlete alatt kezdte, ki az 1825. koro-
názási országgyűlés alatt a pozsonyi 
szintársulathoz gyermekszerepekre vitte. 
Hosszabb ideig Komlósy színtársulatánál 
szerepelt Győrben. Lendvay Mártonnal 
Balaton-Füreden megismerkedvén, 1832-
ben Győrben neje lőn. Együtt mentek 
Kassára s 1834-ben Budára, 1837-től 
fogva a nemzeti szinház tagja volt, A 
közönségnek itt csakhamar kedvencze 
lett ; a Bragadini Katalin, Lignerolles 
Luiza, Veszedelmes nagynéne (Obernyik-
tól), Fiatal keresztanyaféle szerepei leg-
kitűnőbbek voltak. L. általában a tár-
sadalmi vígjátékok lelkét képezé. Vidé-
ken is többször szerepelt. Sokat utazott 
külföldön, volt egész Németországban, 
Olaszországban és Ilelgolandban. Első 
férjétől elválva, 1848-ban Latkóczy Lajos 
fiatal festőhöz ment nőül, 1860-ban nyu-
galmaztatott és 1891. augusztus 6-án 
meghalt Budapesten. — Emlékiratokat 
hagyott hátra, melyekről az Arczkép-
Album 1856-ban így emlékezik meg: 
Memoirjait ki akarja adni, mi a köz-
élet és színészetünk történetéhez sok 
becses adatot fog nyújtani. •—Arczképe: 
fametszet a pesti nemzeti szinház 1838 
Zsebkönyvében és kőnyomat Barabástól 
az Arczkép-Albumban. 

Vjabbkori Ismeretek Tára V. . 219. 1. — Arcz-
kép-Album I I . Pest, 1S56. 13. 1. arczkép. — 
Bayer József, A nemzeti játékszín története. 

Bpest, 1887. Két kötet és A magyar dráma-
irodalom története. Bpest, 1897. Két kötet. 
— Pallas Nagy Lexikona X I . 286. 1. (Vá l i B é l a . ) 
— Ferenczi Zoltáu, A kolozsvári színészet és 
szinház története. Kolozsvár, 1897. 

Lendvay Márton, ifjabb, színész, L. 
Márton és Hivatal Anikó szinészpár fia, 
született 1830. szept. 14. Kolozsvárt, hol 
iskoláit járta. 1844-ben szülei Pestre vit-
ték, hogy tanulmányait folytassa; azon-
ban hajlamait követve Székesfej érvárra 
ment és ott Kilényi társulatánál színész 
lett; a Rabló vadászok egy jelentéktelen 
szerepében lépett fel először. Az 1848 — 
1849. szabadságharezban mint honvéd 
harczolt; jelen volt Buda ostrománál és 
1849. júl. 11. az igmándi csatában sebet 
kapott; ekkor Komáromban a 203-ik 
zászlóaljhoz századosnak osztatott be. A 
capitulatio után ismét szinész lett és a 
vidéken, így 1851-ben Győrött és más 
helyeken is szerepelt 1852 nyaráig, mi-
dőn (aug. 27-én) a nemzeti színházhoz 
szerződtetett. 1853-ban Pestet elhagyva 
Kolozsvárra ment és több erdélyi s ma-
gyarországi nagyobb városok közönségé-
nek kedvencze lett. 1855. okt. 16. lépett 
föl Pesten újra az Ördög naplójában; 
Robin de Bois, Romeo, Lugarto, Ferdi-
nand és atyjának több felejthetetlen sze-
repe sikerültek neki ; a közönség és bí-
rálat által kedvezőleg fogadtatván, újra 
szerződtetett. 1858-ban nőül vette Fáncsy 
Ilkát, a jeles színésznőt. Meghalt 1875. 
jűl. 12. Balaton-Füreden. -— Színműve: 
Nem tűröm a háznál, vígj. 3 felv. (Elő-
ször 1858. okt. 18. adták elő a pesti 
nemzeti színházban; Kassán 1859. aug. 
14. és 1866. máj. 6. Szinész és táblabíró, 
vagy nem tűröm a háznál cz ). — Arcz-
képe : kőnyomat Barabástól 1856 (az 
Arczkép-Albumban), Grimm rajza a Csa-
ládi Körben és Gerhard Alajos rajza, 
nyomt. Horn és Zobel a Hajnal-Mbum-
ban. 

Arczkép-Album. Pest, 1856. II. 30. 1. arczk. 
— Hölgyfutár 1858. 238. , 240. SZ. — Vasárnapi 
Újság 1863. 27. sz. 1875. 29. sz. arczkép. — 
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Családi Kör 1865. 10. sz. arczk. (Major Béla), 
1868. 21—36. sz. (Potemkin Ödön), 1875. 29. 
SZ. — 1875 : Magyarország és a Nagyvilág 39. 
SZ. a r c z k . , Fővárosi Lapok 157. SZ., Pesti Napló 
157. sz., Hon 158. sz. (Törs Kálmán). — Haj-
nal Album. Bpest. 1873. 231. 1. arczk. (Sar-
kady István). — Szinnyei József, Komárom 
1848—49-ben. Bpest, 1887. — Ferenczi Zoitán, 
A kolozsvári színészet és szinliáz története. 
Kolozsvár, 1897. — Bayer József, A magyar 
dráinaii odalom története. Bpest, 1897. és 
gyászjelentés. 

Lendvai Mililós, megyei tiszteletbeli 
főjegyző, szül. 1862. febr. 5. Szegeden 
(Csongrádm.) ; iskoláit végezve, 1880-ban 
lépett Temesmegye szolgálatába, 1881-ben 
tiszteletbeli aljegyző, 1883-ban negyedik 
aljegyző lett (1884-ben Löwy családi 
nevét Lendvaira változtatta); a megyei 
szolgálatban fokról fokra előlépve, 1892-
ben első aljegyző s 1894-ben tiszteletbeli 
főjegyző lett. 1888-tól 1898-ig tartalékos 
hadnagy volt a közös hadsereg 46. gy. e., 
utóbb a m. királyi honvéd-gyalogságnál. 
Titkára a temesvári magyar nyelvter-
jesztő egyesületnek, a délmagyarországi 
tisztviselők egyesületének és a temesvári 
tornaegyletnek; pénztárnoka a vörös-
kereszt-egylet. tcmesmegyei és temesvár-
városi választmányának. — 1878. okt. 
1. főmunkatársa lett a Temesi Lapok cz. 
napilapnak, melynek kötelékében meg-
maradt, midőn a lap nevét 1880. okt. 
17. Délmagyarországi Lapokra, 1887. okt. 
4-től Délmagyarországi Közlönyre vál-
toztatta; 1890. jún. 1. óta a lap felelős 
szerkesztője s 1900. jan. 1. óta annak 
kiadó-tulajdonosa; (ezen hírlapba írt 
czikkei: 1896. 70., 71-ik sz. Márcziusi 
napok Temesvárott, 1887. 279. Komá-
romy Alajos színész, 1888. 62. Márcziusi 
napok Temesvárott, 1889. 133., 141., 
143. Mikor volt Petőfi Temesvárott, 1890. 
297. Petőfi és Bem, 1897. 175. sz. Petőfi 
Sándor Temesvárott. sat.) Több közigaz-
gatási szakczikket írt a M. Közigazga-
tásba (1885-86 . A kisebb fokú vét-
ségekről sat.). Lapjában lelkesedéssel szol-
gálja a délvidéki magyarság érdekeit; 

1882-ben a temesvári magyar nyelv-
terjesztő egyesület, 1883. a temesvári 
magyar szinügygyámolító egyesület meg-
alakítása érdekében fejtett ki propagandát; 
1891 -ben a délvidéki közművelődési egye-
sület megalakítása érdekében számos hír-
lapi czikket írt ; 1892-ben a délvidéki 
magyar színi szövetség létrejövetele érde_ 
kében buzgólkodott; 1893—96-ig évről-
évre megújította a délvidéki kultur-egye-
sület megalakítása iránti felhívást; írt 
ezenkívül számos vezérczikket a magyar 
színészetnek Temesvárott leendő állandó-
sítása érdekében, ismertetett lapjában 
levéltári okmányokat, temesvári s temes-
megyei történelmi eseményeket; írt apróbb-
nagyobb elbeszélést, rajzokat neve alatt, 
vagy -4- jegy és Mikulás név alatt. — Mun-
kái: 1. Szerb és román vígjátékok. Te-
mesvár, 1883. — 2. Temes vármegye sza-
bályrendeletei és elvi jelentőségű határo-
zatai. U. ott, 1885. — 3. Ágról-ágra. 
Elbeszélések és rajzok. Szeged, 1889. — 
4. Temesvármegyei közigazgatósági Napló. 
Temesvár, 1891. (Minden évben új és 
jav. kiadás. A belügyminiszter 1896. 
14.614 sz. körrendeletileg mintaszerű 
összeállításáért valamennyi vármegyének 
ajánlotta.) — 5. Temesvármegye nemes 
családjai. Kiadja a délmagyarországi tört. 
és rég. múzeum-társulat. Bpest, 1895. 
(Heraldikai s genealógiai díszmű száz 
család színezett czímerrajzával. I. kötetr  

a II. k. 1899., a III. k. most kerül sajtó 
alá.) — Szerkesztette az említett hírlapon 
kívül a Délibáb cz. ifjúsági és szépiro-
dalmi folyóiratot 1881. okt. 1-től 1882. 
decz. 31-ig. Temesvárt és 1898. okt. 15. 
óta szerkeszti a Közgazdaság cz. folyó-
iratot, mely mint a Délmagyarországi 
Közlöny melléklapja havonként kétszer 
jelenik meg. 

Ország-Világ 1890. 51. a r c z k . — Századunk 
Névváltoztatásai 147. 1. — Zichy Hermán g r ó f 
és Derestye Gy. 31., Magyar Zsidók a Millen-
niumon. Bpest, 1896. 186. 1. arczk. — 31. 
Könyvészet 1896. — Berkeszi István, A t e m e s -
vári könyvnyomdászat és hírlapirodalom 
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története. Temesvár, 1900. 120., 136., 146. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Lendvay Pál, orvosdoktor, járás-orvos, 
L. Károly és Kiss Eszter birtokosok fia, 
szül. 1853-ban Mersén (Vasm.); a gymna-
siumot Sopronban a benczéseknél végezte. 
1874-ben iratkozott be a budapesti egye-
tem orvosi karára, a h o l 1881-ben orvos-
doktorrá avatták. A gynäcologiában akar-
ván magát bővebben kiképezni, Tauffer 
Vilmos egyetemi tanár mellett gyakorno-
koskodott, Innét mostoha anyagi viszo-
nyainál fogva hazatért és Kis-Czellbe 
ment gyakorló orvosnak ; egy év múlva 
Sopronmegyébe kapott meghivástés Csep-
regben volt magánorvos 1890-ig, mikor 
járási orvosnak kinevezték. — Czikkeket 
ír t : A savó gyógymódról 1894., A nagy 
gyermekhalandóság okairól sat. — Mun-
kája : Közegészségünk miseriái, különös 
tekintettel a falvakra. Csepreg, 1885. 

Kiszlingstein Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 

Lendvai Sándor, hírlapíró, szül. 1857. 
márczius 18. Ungvárt; a gymnasiumot 
ugyanott és Kassán végezte ; 1874-ben a 
budapesti egyetemen a jogi karra irat-
kozott be, majd a bölcseleti kar hallga-
tója volt ; de utóbb visszatért a jogi és 
nemzetgazdasági tanulmányokhoz, me-
lyeket be is fejezett. Mint egyetemi hall-
gató írt már hírlapokba, különösen a 
Budapest cz. napilapba; Sacher-Masoch 
folyóirata számára Csiky Gergely, ifj. 
Ábrányi Kornél és Balázs Sándor több 
novelláját fordította németre. 1877-ben 
a Pester Journal belső dolgozótársa lett, 
a honnét 1878 végén a Pesti Napló köz-
gazdasági rovatához szerződött 1886-ig, 
mely időtől hasonló minőségben működött 
1893 végéig a Nemzetnél. 1894 óta a 
Pénzügyi Hirlap kiadója és szerkesztője. 
Az Otthon írók és hírlapírók körének 
pénztári ellenőre ; a magyarországi hír-
lapírók nyugdíjintézetének felügyelő bi-
zottsági tagja. London családi nevét 1882-
ben változtatta Lendvaira. — A köz-

gazdaság körébe vágó. jobbára pénzügyi 
czikkei a napir és hetilapokban jelentek 
meg ; a 80-as években a P. Naplóba 
(1881. A hitelszövetkezetekről, hosszabb 
czikksorozat sat.) s Nemzetbe (1892. A 
tőzsdei reformról sat.) száznál több czik-
ket írt neve alatt vagy jegygyei; a M. 
Nemzetgazdában (1884. Nemzetközi gaz-
dasági congressus, Kereskedelmi szerző-
désünk Törökországgal, 1885. A subven-
tionált német hajójáratok, Értesítő hiva-
talos közlekedési ügyekben, 1886. Áru-
kivitelünk 1886 első felében, Kereskedel-
münk a Balkánfélszigeten sat.); a Nem-
zetgazdasági Szemlében (1890. A buda-
pesti pénzintézetek értékpapír tárczája), a 
Közgazdasági Szemlében (1895. A tőzsde-
adó) sat. A Közgazdasági Lexikonnak is 
munkatársa (az I. k. Értékpapírok). — 
Munkája : Tőzsdei értékpapírok. A buda-
pesti tőzsdén jegyzett értékpapírok is-
mertetése és magyarázata. Kézikönyv 
értékpapírokat kezelő közhivatalok, köz-
jegyzők, pénzintézetek, bankárok, tőke-
pénzesek, felsőbb kereskedelmi iskolák 
sat. számára. I. kötet. Bpest, 1896., II. 
kötete 1899. (Félegyházy Ágostonnal 
együtt). 

Pallas Nagy Lexikona X I . 397. 1. — S z á z a d u n k 
Névváltoztatásai. Bpest, 1895. 147. lap. — M. 
Könyvészet 1896. és önéletrajzi adatok. 

Lengey Károly, operaszöveg író, a 
Honművész (1839. 19. sz.) szerint : «egy 
fiatal elmedús író, a ki már 1837-ben 
egy magyar opera-textust készite «Kretei 
törvény» cz. alatt, melyhez a zenét 
Kirchlechner 1838. márcz. végezé el . . . 
és igy Lengey-Kirchlechner uraknak ope-
ráját lehet első magyar operának mon-
dani» ; opera-fordítása: «Saardami pol-
gármester, vagy a két Péter, víg opera 
2 felv., olaszul írta Gilardoni, zenéjét 
Donizetti (először adták Pesten 1839. 
nov. 13., azután nov. 17. és 24., később 
többször). — Munkája: Fidelio. opera 
2 felv. Irta Treitschke. ford. . . . zenéje 
Beethoventől. Bpest, 1871. (A nemzeti 
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szinház Könyvtára 12. Először adták 
Pesten 18ö9. decz. 28.) 

Petrik Könyvészete és egykorú színlapok. 

Lengyel-AdoZ/" Titusz, anyakönyvvezető 
helyettes, Policsek Adolf Titusz és Nied-
zielska Mária lia, szül. 1863. július 10. 
Szatmár-Németiben; középiskolai tanul-
mányait Szatmárt járta s a jezsuitarendbe 
lépett; a VII. és VIII. osztályt ott végezte; 
a két évi philologiai tanfolyamot Sanct-
Andréban (Karinthia), az egy évi böl-
cseletit Pozsonyban hallgatta. 1889. okt. 
21. a jezsuitarendből kilépett. Jelenleg 
a budapesti VI. kerületben mint, helyettes 
anyakönyvvezető van alkalmazva. Poli-
csek családi nevét 1898. aug. 12. változ-
tatta Lengyelre. — Mint jezsuita a kalocsai 
Jézus szent szivének Hirnökébe asceticus 
czikkeket írt Szatmári vagy P. A. T. név 
alatt. — Munkája: Anyakönyvi index. 
I—III. évfolyam. Az állami anyakönyvi 
intézmény életbeléptetése óta megjelent 
összes miniszteri rendeletek és elvi jelen-
tőségű határozatok kivonatos gyűjtemé-
nye. Bpest, 1898—1900. (Az I. évf. Policsek 
névvel. Ism. Vasárnapi Újság 18. sz.). 

31. Könyvészet 1898. és önéletrajzi adatok. 

Lengyel Alajos, orvosdoktor, polgári 
leányiskolái tanár, szül. 1848. febr. 18. 
Váczon ; tanulmányait a budapesti egye-
temen végezte. Középiskolára s keres-
kedelmi iskolára a vegytan és árúisméből 
képesített t aná r ; az összes gyógytudo-
mányok doktora, okleveles vegyész; a 
fő- és székvárosi V. kerületi polgári leány-
iskola tanára, hol vegytant, a vele kap-
csolatos női kereskedelmi tanfolyamban 
árúismeretet és kereskedelmi földrajzot 
taní t ; bejáró tanár a Böser János-féle 
nyilvános kereskedelmi iskolában. Gya-
korló orvos és a Visk-Várhegy gyógy-
fürdő tulajdonosa. Választmányi tagja a 
kereskedelmi szakiskolai tanárok országos 
egyesületének. — Irt egészségügyi és 
ismertető czikkeket. — Munkái: 1. A 
vegytan vezérfonala. Polgári, kereskedelmi 
és ipariskolák használatára. Bpest, 1881. 

Két rész. (I. Az elemek és fontosabb 
vegyületeik. Kapcsolatban a nevezetesebb 
ásványok ismertetésével, s különös te-
kintettel a vegyi iparczikkek gyártására. 
II. A szénvegyületek. Különös tekintettel 
a vegyi iparczikkekre s más hasznos 
háztartási teendőkre. Ism. Néptanítók 
Lapja. 675. 1.) — 2. A közét- és földtan 
alapvonalai. Függelék a vegytan alap-
vonala (vegytan és ásványtan) cz. mű 
I. részéhez, a fővárosi polgári leány-
iskolák IV. osztálya számára. Számos 
fametszetű ábrával. U. ott, 1881. — 3. 
A pezsgöbor (champagner) franczia mód-
szer szerint való előállítása házilag. A 
legjobb kútfők és saját tapasztalatai után 
nyert adatok alapján. Bortermelők és 
pinczegazdák számára. 12 fametszetű 
ábrával. U. ott, 1886. —4. Természetrajz 
polgári leány- és felsőbb leányiskolák 
számára. A legújabb miniszteri tanterv 
nyomán, III. rész. Kémia, ásvány-, kőzet-
és földtannal. Polgári leány- és felsőbb 
leányiskolák számára. U. ott, 1893. (Az 
I. részt Kohaut Rezső, a II. Schuch 
József írták.) 

31. Könyvészet 1886., 1893. — Kiszlingstein 

Könyvészete . — Schack Béla, Kereskedelmi 
iskoláink és tanáraik. Bpest, 1896. 33. 1. 

Lengyel Béla, bölcseleti doktor, mi-
niszteri tanácsos, egyetemi tanár, a m. 
tudom, akadémia rendes tagja, szül. 1844. 
jan. 4. Kőrös-Ladányban (Békésm.); kö-
zépiskolaitanulmányainakbefejezése után 
a műegyetemet végezte, mire a tudomány-
egyetemre ment, hol Than Károly egye-
temi tanár laboratóriumában kiválóan 
chemiával foglalkozott. Itt előbb ösztön-
díjas vegyész-növendék, később tanár-
segéd volt. 1868-ban Heidelbergába ment, 
hol két évig Bunsen laboratóriumában 
dolgozott, kinek tanársegéde is lett. Innét 
visszatérve, előbb magántanár, később 
rendkívüli tanár és 1877-ben a chemia 
rendes tanára lett az egyetemen és a 
II. chemiai intézet igazgatója. 1885—-
1889. az egyetem bölcseleti karának dé-
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kánja, az 1895—1896. tanévben pedig 
rector magnilicus volt. A m. tudom, aka-
démia 1876. jún. 8. levelező taggá, 1894. 
máj. 4. pedig rendessé választotta; egy-
szersmind előadója az akadémia mathe-
matikai és természettudományi bizottsá-
gának. Ezenkívül részint rendes, részint 
alapító tagja a földtani, a balneologiai 
társulatnak, a közegészségügyi egyesület-
nek, az országos középiskolai tanáregye-
sületnek. a természettudományi társulat-
nak, a melynek 1887—94-ig főtitkára 
vol t ; továbbá tiszteletbeli tagja az or-
szágos magyar gyógyszerész-egyletnek. 
1896. jún. 6. megkapta a miniszteri taná-
csosi czímet. — Czikkei a k. m. ter-
mészettudományi társulat Közlönyében 
(1866. Öt jelesebb buzafaj vegyelemzése, 
dicséretre méltatott pályamunka, 1867. 
A gázok átömlése colloid-anyagokon, Ma-
gyarországon talált néhány bronzrégiség 
vegyelemzése); a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (XII. 1868. Egy 
ujonan felfedezett légnemű testről); a 
Természettudományi Közlönyben (1870. 
A fény vegyhatása, 1871. Jegeczalak és 
vegyalkat közötti összefüggés, Erjedés, 
Az oxyhydrogen alkalmazása, 1872. Az 
egyetem új vegytani intézete, Titkári je-
lentés 1872-ben [s utóbb évente]. Az égés 
tüneményeiről, A fertőztelenítésről, 1873. 
Fertőztelenítő szerek, A levegőről, Az 
acetonról, A mesterséges coninról, A 
lassú égés, A szczavniczai ásványvíz 
vegyalkata, 1874. A világító gázról, 1875. 
A világító gáz gyártásáról, 1876. A szóda-
vízről, A puskaporról, Hidrogén láng 
gyakorlati alkalmazása, Hidrogén szín-
képei, A színről és fontosabb vegyületei-
ről, 1878. A robbanó anyagokról, 1880. 
Széntűz égése vízzel megfecskendezve, 
1881. A sugárzó anyagról, A semmiről, 
1883. Egy lap a chemia történetéből, A 
parádi timsós vizek és Clarisse-forrás 
vegyelemzése, 1887. Társadalom és ter-
mészettudomány, A nitroprussid vegyü-
letekről, A magnesium előállításáról, A 

természetes és mesterséges ásványvizek-
ről, Természetes levélrajz egy piros 
almán, 1888. Pótfüzet. Egy robbanás 
története, 1889. A villámokozta durranó-
gáz, Aknodalin, Methyl-alkoholéskreosot, 
A photographiai száraz gelatin-lemezek. 
1890. Kisebb közlemény a petroleum 
essentiáról, A salétrom-sav meghatározása 
térfogati úton, 1892. A természettudo-
mányok terjedése hazánkban, Ásvány-
vizek elemzése, A jódtartalmú víz re-
actiója, 1893. A kolopi kénesvíz, Előadási 
kísérletek); az Annalen a Chemie u. 
Pharmacieban (Leipzig u. Heidelberg, 
1870. Über gasförmiges und flüssiges 
Phosgen von A. Emmerling und Béla 
Lengyel.); az Akadémiai Értesítőben (1872. 
Előleges jelentés az acetonnak egy új 
amintjáról, 1873. A styavniczai gyógy-
forrás vegyelemzéséről): az Országos Ta-
náregylet Közlönyében (1872—73. Az 
isuretin); a Műegyetemi Lapokban (1876. 
A könenv színképéről); A Math, és term, 
tud. Értesítőben (1886. A czigelkai, lippiki 
és lublói ásványvizek chemiai alkatáról, 
ásványvíz-elemzések, 1890. A salétromsav 
meghatározása»térfogati úton); a Buda-
pesti Szemlében (1888. Az egyetemi tanítás 
kérdéséhez, 1895. LXXXI. A chemiai ele-
mekről) ; a Természettud. Társulat Könyv-
kiadó-Vállalatában (XLVII. 1892. Az 
atom); a Mathematische u. naturw. Be-
richteben (1895. Neues Kohlensulfid, 
Structur des Tricarbonsulfides); az Er-
délyben (1899. A szovátai Illyés-Medve-tó.) 
— Jelentések az ásványvíz-elemző intézet 
működéséről: 1886. Herkulesfürdő : Sza-
páry-, Erzsébet-, Lajos- és Herkules-
forrás chemiai elemzése. 1887. A Félix-
fürdő (Biharm.) chemiai elemzése, A 
nyárád-szeredai forrás (Erdély), 1888. A 
konvári sóstó (Biharm.), A kászon-impéri 
répáti forrás (Csikm.), Az Emmaforrás 
(Szepesm.), A véghlesi Vera-forrás (Zó-
lyomm.), A kászon-jakabfalvi (Csikm.) 
forrás, A buziási. József-forrás, A buziási 
Mihály-forrás, A buziási források, A 
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ploszkói (Beregm.) forrás, A tapolczai 
(Borsodm.) 3. sz. forrás-; Az avasujfalusi 
(Szatmárm.) 5. sz. forrás, A budai keserű-
víz (Rosconi tulajdona), A borsabányai 
(Mármarosm.)Sándor-forrás, A monyászai 
(Aradm.) források elemzése, A Nagy-
Kőrös, Czegléd, Arad. Pápa artézi. Nyíregy-
háza, Rozsnyó, Bátyú, Fülöpszállás, 
Pánika, Debreczenből beküldött többféle 
ivóvíz vizsgálata, Vízelemzések technikai 
szempontból. — Munkái: 1. A szulini 
ásványvíz vegyelemzése. Pest, 1869. (Ér-
tekezések a természettudom, köréből I. 
15. sz.) — 2. Boscoe II. E., A vegytan 
alapvonalai. A tudomány legújabb né-
zetei szerint, ford. U. ott, 1871. (2. ki-
adás. Bpest, 1874.) — 3. Az acetonnak 
egy új aminjáröl. U. ott, 1872. (Közle-
mények a m. kir. egyetem vegytani in-
tézetéből. Than Károly és Rohrbach 
Kálmán közlésével együtt. Értek, a term, 
tud. kör. III. 6.) — 4. Chem. Analyse 
des Szuliner Mineralwassers . . . Klein-
Lipnik, 1874. — 5. A légeny-éleg sűrűsége. 
U. ott, 1875. (Ért. a term. tud. kör. VI. 
10.). — 6. A borszéki «Boldizsár-kút» 
vegyelemzése. Bpest, 1875. (Értek, a term, 
tud. kör. VI. 12.) —- 7. A szénről és 
fontosabb vegyületeiről. Két előadás. U. 
ott, 1876. (Népszerű term. tud. előadások 
Gyűjteménye 3.) — 8. A robbanó any ágról 
U. ott, 1878. (Népszerű term. tud. előad. 
Gyűjteménye II. 9.) — 9. Néhány gázkeve-
rék szinképi vizsgálata. U. ott, 1879. (Értek, 
a term. tud. kör. IX. 4.) — 10. Az utó-
világításról Geissler-féle csövekben. U. 
ott, 1880. (Ért. a term. tud. kör. X. 7.). 
— 11. A rankerleini és szejkei ásvány-
vizek chémiai elemzése. U. ott, 1880. 
(Ért. a term. tud. kör. X. 8.). - 12. A 
mohai {Fehérm.) Ágnes-forrás vegyelem-
zése. U. ott, 1881. (Ért. a term. tud. kör. 
XI. 14.) — 13. Egy ujabb szerkezetű 
vízszivattyúval combinált higany-légszi-
vattyúról. U. ott, 1881. (Ért. a term, 
tud. kör. XI. 15.). — 14. Aparádi timsós, 
ilonavölgyi timsós és a Clarisse-forrás 

vizének vegyelemzése. U. ott, 1883. (Ért. 
a term. tud. kör. XIII. 5.) — 15. Egy 
lap a chémia történetéből. U. ott, 1883. 
(Népszerű term. tud. előadások Gyűjte-
ménye V. 3rí.) — 16. Jelentés az ásványvíz 
vegyelemző intézet működéséről 1886-ban, 
a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister úrnak előterjeszti . . . U. ott, 
1887. — 17. Jelentés ... 1888. és 1889-
ben. U. ott, 1890. - - 18. Chémia. Tan-
könyv felső tanintézetek számára. I. kötet. 
Szervetlen vegytan. U. ott, 1889. Szá-
mos ábrával és egy színkép táblával. — 
19. Az egyetem története 1895—96-ban, 
a lelépő rector beszámoló beszéde. U. 
ott, 1896. (Acta Universit, Budapestiensis.) 
— 20. A quantitativ chemiai analysis 
elemei. U. ott., 1896. (A Magyar Chemiai 
Folyóirat II. évf. melléklete.) — Szer-
kesztette a Természettudományi Közlönyt 
(1887—94-ig Entz Gézával és Paszlavszky 
Józseffel) és a Mathem. és Természettud. 
Közleményeket 1890—94-ben (XXIV— 
XXVI. köteteit). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é -

sze te . — .)/. Könyvészet 1889., 1897. — Kiszling-

stein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 1892. 

8. SZ. a r c z k . — Pallas l\agy Lexikona X I . 393. 

1. (Nuricsán József ) , XVIII. 149. 1. 

Lengyel Constantin Mihály (szakállos-
falvi), görög kath. lelkész, L. Mihály és 
Fuchs Anna fia, szül. 1858. júl. 1. Sá-
toralja-Ujhelyben (Zemplénm.); iskoláit 
ugyanott és Ungvárt végezte. 1878-ban a 
jászói prémontrei rendbe lépett; a honnét 
kérelmére a munkács-egyházmegyei nö-
vendékpapok közé vétetett fel. A theologiai 
négy évi tanfolyamot az ungvári püspöki 
lyceumban hallgatta. 1882. júl. 18. pappá 
szenteltetett. Lelkész volt decz. 31-ig 
Csornoholován, 1890. decz. 31-ig Sztav-
n á n ; jeleideg Kosztrinán (Ungm.) mint 
családos gör. kath. lelkész van alkal-
mazva. — Czikkeket írt a Budapesti Hír-
lapba, Keletbe, a Kárpáti Lapokba sat. 
Ver us, Tihamér és Lubnai álnevek alatt. 
— Munkája: Buthénekről. Monografikus 
karczolat. Ungvár, 1899. (Előbb a Kárpáti 
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Lapok 1898. 3. és köv. sz. 6000 pél-
dányban nyomatott, mely mind elfogyott. 
Ezen munkájáért a magyar kormánytól 
elismerő leveleket nyert. Ism. M. Állam 
1899. 43. sz.) 

Corvina 1899. 11. sz. és önéletrajzi adatok. 

Lengyel Dániel (przmysli), vagy ősi 
lengyel nevén Lubomirski, orvosdoktor, 
nyug. állami főgymnasiumi igazgató, L. 
István, gróf Kendeffy Ádám nevelője, 
később jószágigazgatój a, a kolozsvári ev. 
ref. főiskolában a bölcselet tanára (megh. 
1836.) és nagy-baczoni Incze Krisztina 
fia, szül. 1815. nov. 15. Kolozsvárt, hol 
ifjúkori tanulmányait végezte. 1835-ben 
Pestre ment medikusnak és 1842-ben 
orvosdoktorrá avattatott, mire még azon 
évben az abrud-bányai bányász-orvosi 
állást elnyerte. 1845-ben Yajda-Hunyadra 
kamarai orvosnak neveztetett ki. A sza-
badságharcz alatt magával vitte nejét 
és gyermekeit Bem táborába; ott volt 
Gyulafehérvár ostrománál, ott a világosi 
fegyverletételnél, a mikor mint őrnagy 
törzsorvosnak egész kórházával Déván 
kellett maradnia, hol napát és nejét 3 
nap alatt cholerában elvesztette. A be-
sorozástól orvosi minősége s tekintélyes 
pártfogói mentették meg. Ekkor vette 
nőül budai Schisszel Jozefát, az írónőt. 
1851. és 52-ben Zarándmegyei tiszti fő-
orvos volt ; azután Pestre költözött és 
a Rókus-kórház első segédorvosa lett. 
1854-ben a nagy-kőrösi ev. ref. egyház-
tanács meghívta az ottani főgymnasium-
hoz a természetrajz és német nyelv tan-
székére. A természetrajzi gyűjteményt 
nemcsak nagyban gyarapította válasz-
tékos tárgyakkal, hanem szakszerűen ren-
dezte s catalogizálta is, úgy hogy az még 
ma is irányadóul szolgál. Tanári tisztén 
kívül orvosi gyakorlatát is folytatta; 
tagja volt a budapesti orvosi egyletnek, 
a m. természettud. s a bécsi cs. kir. 
földtani társulatnak. 1870-ben a losonczi, 
1875. júl. 14. a fehértemplomi állami fő-
gymnasiumhoz nevezték ki igazgatónak. 

1876-ban gyengélkedett és szabadságol-
tatott; 1878-ban nyugalomba lépett. Meg-
halt 1884. aug. 18. Pozsonyban szív-
szélütés következtében. — Czikkei a Mult 
és Jelenben (1846. 17. sz. Vajda-Hu-
nyadi h irek), a Budapesti Hírlapban 
(1853. 116., 120., 126-128 . sz. Statisztikai 
adatok Pestvárosi közegészségi állásáról 
1852-rc), a Nagykőrösi Naptárban 1861-re 
(Pest, 1860. Néhány szó az emberek 
egészségének biztosítására teendő intéz-
kedések érdekében), a Nővilágban (1862. 
A beteg gyermek és annak ápolása.) -— 
Munkái: 1. Gizul, nagy opera 3 felv. 
Zenéje Thern Károlytól. Pest, 1841. (Elő-
ször adták a pesti nemzeti színházban 
1841. decz. 21. harmadszor 1842. márcz. 
8.) — 2. Orvostudori értekezés a íürdők 
gyógyerejéről s használatáról. Buda, 1842. 
(Latin czímmel is.) — 3. Fürdői zsebkönyv. 
Magyar-, Erdély-, Horvát-Tótország, a 
Szerbvajdaság s Temesi-Bánság, nem-
különben a Hatátőrvidék ásványvizei s 
fürdőintézetei ismertetését tárgyalva. Pest, 
1853. (Németül. U. ott, 1854.) — 4. Szülök 
kötelességei gyermekeik iránt azok szü-
letése előtt és a születések utáni első 
években. U. ott, 1861. — 5. Orvosi ta-
nácsadó városon és falun. U. ott, 1864. 
(2. jav. és bőv. kiadás. Bpest, 1885.) — 
Kéziratban: Fekete domino, víg opera 
3 felv. Seribe után ford., zenéje Aubertől 
(Először Pesten 1842. ápr. 2., Kassán 
1878. febr. 1.) 

Regélő Pesti Divatlap 1842. 21. SZ. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai VII. 92. 1. — 
Szinnyei Könyvészete . — Petrik Könyvészete 
és Bibliogr. — Ambrus Húr, Vázlatok a losonczi 
gymn. háromszázados életéből. Losoncz, 1885. 
54. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Adám 
Gerzson é s Joó Imre, A n a g y - k ö r ö s i e v . r e f . 
főgymnasium története. Nagy-Körös, 1896. 
213.1. — Gyászjelentés és egykorú színlapok. 

Lengyel Dánielné (Schisszel Jozefa), 
előbbinek neje. — A szépirodalmi la-
pokba írt költeményeket, útirajzokat, irány-
czikkeket és elbeszéléseket Dalma álnév 
alatt; így az Arany Koszorújában is je-

ss. iv sajtó alá adatott 1900. június 7, 
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lentek meg versei. — Czikkei a Családi 
Körben (1859. Visszaemlékezés Badenre, 
1872. Kirándulás Vidinbe, 1875. Eszak-
Németországi uti emlékek), az Ellenzék-
ben (1894. 105. sz. A nő működése 
otthon, a társadalomban és a közpályán, 
felolvasás sat) . 

Budapesti Szemle L X I . 1861. 251. 1. 

Lengyel Elza, ev. ref. leánynevelő-
intézeti tanítónő Debreczenben; előbb 
Veszprémben működött mint tanítónő. 
— A Gömör-Kishont cz. lapban kezdte 
meg irodalmi működését; azután a dunán-
tuli lapokba írt költeményeket és czik-
keket, különösen nevelésieket; így a M. 
Paedagogiai Szemlébe sat. Két költeménye 
van a Vidéki Költők Albumában (Kassa, 
1896.). Összegyűjtött verseit most ren-
dezi sajtó alá. 

Kovács Zsigmond szíves közlése Kassáról. 

Lengyel Endre, orvosdoktor, szül. 
1821. nov. 30. Sárospatakon (Zemplénm.); 
a gymnasiumot szülőhelyén bevégezvén, 
ugyanitt hallgatta a jogi s theologiai tan-
folyamot. 1843-ban a pesti egyetemre 
ment. 1848-ban tanulmányait megszakítva, 
beállt a honvédek közé s mint orvos, ka-
pitányi ranggal szolgált egészen Világosig. 
1850-ben bevégezte tanulmányait és az 
orvos-sebészdoktori oklevél megszerzése 
után szülőhelyén telepedett le. A sáros-
pataki főiskola orvosa volt körülbelül 
12 évig és megvetette a főiskolai kórház 
alapját; majd Raisz Gedeon társaságában 
megalapította a zemplénvármegyei orvos-
gyógyszerész-egyesületet, melynek több 
évig elnöke volt, jelenleg pedig tisztelet-
beli elnöke. Az 1873. cholera-járvány 
alatt tanúsított működéseért a kormány 
elismerését fejezte ki neki. 1876-ban az 
országos közegészségügyi tanács szer-
vezésével e tanács tagjává, még előbb 
Zemplénvármegye tiszteletbeli főorvosává 
neveztetett ki. Zemplén vármegye köz-
egészségügyi bizottságának 1889-ig több 
évig elnöke volt. Egyházi téren is te-
vékeny szerepet vitt mint a sárospataki 

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

főiskola tanügyi bizottságának tagja s 
az alsó-zempléni egyházmegye tanács-
birája. Ma is tagja az említett főiskola 
igazgató-tanácsának és a tiszáninneni 
egyházkerületben kerületi tanácsbiró. — 
Verseket írt a Regélő Pesti Divatlapba 
(1844.). Czikkei az Orvosi Hetilapban 
(1857. Pokolvarkór, 1858—59. Átható 
koponyarepedés vérömlénynyel a csont 
és kemény agvkér közt, a sértés utáni 
második nap folytán lékezés, gyógyulás, 
Járványos fültő mirigy lob, Méh vér-
folyás megszüntetése, Vastag bél be-
hüvelyződés, 1860. Az arcz átható sebe 
a jobb pofa minden lágy részei ketté 
hasításával, orvostörvényszéki vélemény, 
gyógyulás, állapot két év múlva, A po-
kolvarkór, 1861. Adalék a hibásan gyó-
gyult csonttörések kezeléséhez, 1862. 
Nyálkőkór, Eredeti vérrög képződés az 
agyüterekben, 1863. Hazánk mint duna-
melléki tartománynak némely táj-, jár-
vány- és ragálykórairól, 1864. Az egész-
ség belső feltételei, Gyermekgyilkosság, 
orvosi vélemény, Bélbetüremlés egy esete, 
1867. Az orvosi ügy rendezéséhez, 
1872. Gvűjtelék a keleti cholera értel-
mezéséhez, A közegészségügy érdekében, 
és 1861—63. lapszemleközlemények); a 
Nő- és Gyermekgyógyászatban (1864. 
Vastagbél-behüvelyződés, halál, bonezo-
lat), a Közeg, és törv. Orvostanban (1870. 
Erőszaki fej sértés), az Államorvosban 
(1872. A közegészség érdekében); a Sá-
rospataki Füzetekben (I. 1857. Az állati 
delejesség); a Sárospataki Naptárban 
(1859. Az állatokkali emberséges bánás-
módról) és a Gyógyászatban. Részt-
vett a Markusovszky által 1862-ben ki-
adott Orvos-gyógyszerészi műszó-gyűj-
temény szerkesztésében. — Kéziratban : 
Orvosi polyglott szótár (1174 sűrűn írott 
ív, melyen körülbelül 30 éve dolgozik) 
és Orvosi történelem. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 149. 1. ( B a l l a g i 

Géza.) 

Lengyel Félix, kegyestanító-rendi ál-
34 
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dozópap és tanár, szül. 1731. ápr. 26. 
Pesten; középiskoláit 1718-ban végezte 
s okt. 15. a rendbe lépett; 1751—52. 
Nagy-Károlyban az alsó osztályokban 
tanított, 1753—54. Kecskeméten bölcse-
letet tanult, 1755—56. Medgyesen közép-
osztályok tanára, 1757—58. Debreczen-
ben theologiát tanul. 1759. jún. 10. 
Kalocsán miséspappá szenteltetett fel. 
Gymnasiumi tanár volt : 1759—61. Sze-
geden, 1761—63. Pesten, egyszersmind 
hitszónok; 1763—64. Bécsben architek-
túrát tanult ; 1765—66. Szempczen az 
architektúra tanára, 1766—68. Pesten 
bölcselet és mathesis tanára, 1768—71. 
Kalocsán vice-rector és theologiai tanár, 
1771—75. ugyanott rector, 1775—82. 
házfőnök és plébános Beszterczén, 1782 
—1785. rector Szent-Annán, 1785—88. 
Beszterczén házfőnök és plébános, 1789— 
1791. Nagy-Károlyban iskolák igazgatója, 
hol 1792. nyugalomba vonult és 1793. 
szept. 5. ugyanott meghalt. — Munkája: 
Trauer- und Lobrede auf Maria Theresia 
. . . da die traurige Gedächtniss über den 
Hintritt Ihrer Majestät bey den geheiligten 
Altären zu Bistritz in Siebenbürgen, von 
der röm.-cathol. Gemeinde . . . gehalten 
wurde. Bisztricz (1781.) — Korányi még 
egy munkáját könyvészeti leírás nélkül 
említi: «Edidit Panegyrim de laudibus 
Josephi Calasanti. M. Karolini, 1869.» 
(A munkát nem ismerem). 

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum. 
Budae, 1809. II. 282. 1. — Petrik Bibl iogr. és 
a piarista rend j e g y z ő k ö n y v é b ő l . (Rulla.) 

Lengyel Gáspár (lengyel-tóti); tanuló 
volt 1723-ban Nagyszombatban a logikai 
osztályban és a szent Adalbert semi-
narium convictora ; L. Miklós és Márton-
falvay Magdolna fia. — Munkája: Vera 
ehristiani judicis, & advocaţi imago in 
S. Ivone Tracorensis ecclesiae judice, et 
pauperum advocato variarum virtutum 
coloribus adumbrata. Dum inel. facultas 
juridica in academica S. J. D. Joannis 
Baptistae basilica annuos tutelari suo 

honores coram senátu, populoque aca-
demico persolveret. Tyrnaviae, 1723. 

Nagy Iván, Magyarország Családai VII. 91., 
92. 1. — Petrik Bibl iogr. 

Lengyel Géza Dezső, főgymnasiumi 
tanár, szül. 1842. febr. 11. Szegszárdon 
(Tolnám.); 1865-től rendes tanár a sza-
badkai kath. főgymnasium ban ; 1868-ban 
nyert Pesten tanképesítést a classica 
philologiából és a magyar irodalomból. 
— Czikkei az Országos középiskolai Ta-
náregylet Közlönyében (1869. Az Aurora-
köri költészet jellemzése, 1870. Széptan-
és irodalomtörténetről néhány szó, 1871. 
Classicismus és romanticismus); a Fi-
gyelőben (1871. A spanyol románezok, 
Torkos László, Kant és Hegel, A por-
tugál költészet múltja és jelene.) — Mun-
kái : 1. Szógyűjtemény a közéleti társal-
gásban leggyakrabban előforduló szókból, 
hat nyelven, ú. m. magyarul, németül r 

angolul, francziául, olaszul és spanyolul. 
Pest, 1869. (Német czímmel is. Ism. Nép-
tanítók Lapja 142. 1.) — 2. Néhány nyilt 
szó tan- és nevelési ügyünk jelen álla-
potáról. Tekintettel papjaink társadalmi 
és vallási kérdéseire. U. ott, 1871. (Ism. 
Néptanítók Lapja 744. 1.) — Kéziratban : 
Elméleti és gyakorlati spanyol nyelvtan. 

Bartl és Felsmann, A magyar birodalmi fö-
és középtanodák N é v k ö n y v e . Pest, 1870. 61. 
1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Lengyel Gizella, lapszerkesztő, L. An-
drás, 1848—49. honvéd főhadnagy, birto-
kos és Sörös Anna leánya, szül. 1858. 
nov. 22. Szegeden (Csongrádm.); 1878-
ban egy magántisztviselőhöz ment férj-
hez ; de tíz évi szerencsétlen házasság 
után elvált férjétől és azóta Budapesten 
az irodalomnak szenteli idejét. — Költe-
ményeket írt 1887 óta a Képes Családi 
Lapokba, M. Szemlébe, Fővárosi Lapokba 
és a Budapesti Bazárba Niobe álnévvel; 
saját lapjába is ír alkalmi czikkeket. — 
Szerkeszti és kiadja az Előkelő Világ cz. 
szépirodalmi hetilapot 1898. április óta 
Budapesten. 

Önéletrajzi adatok. 
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Lengyel György (szakállasfalvi), görög 
kath. lelkész Lippón (Szatmárm.), hol 
1882. szept. 9. meghalt 76. évében. — 
Czikke s aphorismái a Sasban (VIII. 
1831. A kevélység; IX., XII. 1832.) — 
Munkája : Papiros tükör, avagy eredeti 
mesék, melyeket nemzeti hasznos mulat-
ságra alkotott és a j á n l . . . I. Darab. Pest, 
1830. rézmetszettel. 

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

Lengyel István (tordai), főgymnasiumi 
t anár ; középiskoláit Nagyenyeden kez-
dette s Kolozsvárt végezte, hol a fel-
sőbbeket is hallgatta; 1801. szept. 26. 
a jenai egyetemre iratkozott, be, hol két 
évet töltött; a göttingai egyetemen egy 
évet. 1804-től Kendeffv Ádám gróf ne-
velője volt tíz évig; azután összes bir-
tokainak jogügyi kormányzója; egy-
szersmind 1816. szept. 5-től a kolozs-
vári ev. ref. főiskolában halálaig a 
bölcselet, földrajz és német nyelv tanára; 
az utolsó hét évben rector-professor. 
Meghalt 1833. szept. 5. Kolozsvárt 57. 
évében. — Horvát István jegyzetei szerint 
magyar költő volt. 

Erdélyi Hiradó 1833. I I . 20. S z á m . é s ÖZV. 
L e n g y e l D á n i e l n é s z i v e s k ö z l é s e . 

Lengyel István, a kir. m. természet-
tudományi társulat irodaigazgató-pénz-
tárnoka szül. 1851. ápr. 30. Felső-Kázs-
márkon (Abaujm.); középiskoláit a sáros-
pataki ev. ref. collegiumban, physikai s 
mathem. felsőbb tanulmányait pedig a 
budapesti műegyetemen és egyetemen a 
tanárképzőben végezte. 30 év óta mun-
kálkodik és vezeti a nyolczezer tagból 
álló Természettud. Társulatnak admini-
strativ és gazdasági ügyeit. — Ismertető 
czikkeket, tárczákat írt a 70-es években 
a Honba, azután az Életképekbe, később 
a Gazdasági Mérnökbe; könyvismerte-
téseket a Budapesti Szemlébe (1882., 
1884., 1886-87 . ) ; 1872 óta a Természet-
tudományi Közlöny munkatársa. — Mun-
kája : Névjegyzék és tárgymutató a k. m. 
természettudományi társulat 1841-től 

1883-ig megjelent folyóiratához. Bpest, 
1884. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Új-
ság 1892. 8- SZ. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona 
X V I I I . 149. 1. 

Lengyel János (bagotai), birtokos, köz-
és váltóügyvéd, előbb Nagy-Szőllősön 
(Ugocsam.), 1874-től Nagy-Károlyban 
(Szatmárm.) —Munkája : Erkölcsi krach 
fennt és lent az igazságszolgáltatás terén. 
Nagy-Károly, 1874. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Lengyel János, honvéd őrnagy, szül. 
1859. febr. 28. Háromszékmegyében; 
reáliskolát, végezve, 1876-ban önként be-
állott a cs. és kir. hadseregbe; a bécsi 
cs. és kir. hadapródiskola elvégzése után 
1879Tben mint hadapród-őrmester a cs. 
és kir. 2. hadmérnöki ezredhez osztatott 
be. 1879. nov. 1. hadnagygyá és 1883. 
nov. főhadnagygyá neveztetett ki. 1889. 
szept. 1. áthelyeztetett a 2. honvéd gyalog 
ezredhez, hol nov. százados lett. 1890 
—1893-ig tanár volt a Ludovika Aka-
démián ; végezte a törzstiszti tanfolyamot, 
azután századparancsnok lett az l . honvéd 
gyalogezrednél. 1897. májusban a 23. 
gyalog ezred zászlóalj parancsnokává s 
nov. őrnagygyá neveztetett ki; jelenleg 
a nagyszebeni 23. honvéd gyalogezred 
3. zászlóaljának parancsnoka. — A Ludo-
vika Akadémia Közlönyében mint leve-
lező tag működött közre. Czikke u. ott 
(1898. A fegyelemről). 

A Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 665. 1. 

Lengyel János, néptanító, szül. 1868. 
nov. 30. Hériczen (Nagy-Küküllőm.); 
négy gymnasiumi osztály elvégzése után 
a székely-keresztúri állami tanítóképzőbe 
ment. Bevégezvén tanulmányait és eleget 
téve a katonai követelményeknek, 1889. 
szept. megválasztatott Református-Ko-
vácsházára (Csanádm.) segéd-tanítónak 
300 frt fizetéssel, hol félév múlva rendes 
tanítónak állandósíttatott. Azóta ott mű-
ködik. 1893-ban a népművelődési kör 
megválasztotta elnökévé. A nép művelő-

35* 
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désére is hat azzal, hogy a nép körében 
dalárdát alakított és a téli estéken dalár-
és felolvasási estélyeket rendez évről-évre. 
— Társadalmi czikkei (A tanítás aka-
dályai, A tekintély, A szegénység némely 
okai, Az öngyilkosság sat.) a Maros, 
Battonya és Környéke és a Protestáns 
Tanítók Lapjában jelentek meg. 

Vaday József, Magyar tanférfiak és tanító-
n ő k ezredéves Albuma. Békés-Csaba. 1S96. 
f é n y n y o m . arczk. 

Lengyel János, segéd-tanfelügyelő; 
1877-ben fiumei tanítónak véglegesíttetett, 
később elemi iskolai igazgató-tanító s a 
fiumei m. kir. tengerészeti iskolában a 
magyar nyelv tanítója volt; 1887-ben 
íiumei segédtanfelügyelővé neveztetett ki; 
1889. áthelyeztetett Szolnok-Dobokame-
gyébe s 1892-ben Aradmegyébe. — Mun-
kái : 1. C or so teoretico pratico di lingua 
ungher ese ad uso scolastico e privato. 
Fiume, 1883. (Ism. Néptanítók Lapja 
744. 1.) — 2. Magyar-olasz szótár. U. 
ott, 1884. (Többek társaságában.) — írt 
még egy Sillabariót a Gönczy-féle ABC 
mintájára. 

Néptanítók Lapja 1877. 483., 1887. 591. , 1889. 
277., 1892. 593. 1. — Horváth Ignácz K ö n y v é -
sze te 1883. — Kiszlingsteín K ö n y v é s z e t e . — 
Fiume és a magyar tengerpart . (Magyaror-
s z á g vármegyé i és városai . ) Bpest , 1897. 
116., 117.. 138. 1. 

Lengyel József, ev. ref. lelkész, szül. 
1770. márcz. 31. Tisza-Abádon köznemes 
szülőktől; tanulmányait Tisza-Szent-Imrén 
kezdte s Debreczenben folytatta, hol 1785. 
ápr. 28. először subscribált; innét 1786. 
okt. Aszódra ment a német nyelv meg-
tanulásáért és 1787. jún. 16. ismét Deb-
reczenbe tért vissza tanulását folytatni; 
1795. márcz. 15-től szept. 19-ig a fő-
iskola seniora volt; ekkor előidézője lett 
azon szomorú esetnek, mely miatt Cso-
konai piskárkosi Szilágyi Gábor tanárral 
meghasonulván, a költő Debreczent el-
hagyni volt kénytelen. Több évig volt 
külföldi egyetemeken, nevezetesen 1797-
ben a göttingain. 1798. jan. megválasz-

tatott a debreczeni főiskola bölcseleti 
tanszékére ; innét 1802-ben Nagyszalon-
tára ment papnak, 180d. Nagyváradra. 
1813.Szalacson (Biharm.) lett lelkész; 1817-
től két évig az érmelléki egyházmegye 
jegyzője, 1819. jan. (5. proseniora volt. 
Meghalt 1821. márcz. 15. Szalacson. — 
A reform, énekeskönyv 38 eredeti s két 
Kleiszt után fordított énekét tartalmazza; 
az Igazmondó (1868. 13. sz.) hosszabb 
satii'ikus költeményét közli: A bihar-
megyei ökrök és lovak közt folyt titkos 
de felfedezett levelezéseinek valóságos 
mássá cz. — Munkája: Templombeli 
prédikácziók. Halála után kiadta L. I. 
(fia Lengyel Imre). Debreczen, 1828. 
Három kötet, (I. és II. Közönséges vasár-
napi prédikácziók, III. Innepi és különös 
alkalmatosságokra való prédikácziók.) 

Tudományos Gyűjtemény 1821. V. 113. 1. — 31. 
Kurir 1821. I . 34. Sz. — Hazai s Külf. Tudósí-
tások 1821. I. 33. s z . — Kertbeny, A l b u m h u n -
dert ungarischer Dichter. Dresden, 1854. 57., 
507. 1. — Sárospataki Füzetek 1858, 867. 1. — 
Csokonai Album. D e b r e c z e n , 1861. 223. 1. — 
Ungarns Männer der Zeit. P r a g , 1862. 293. 1. 
— Révész Imre, A magyarország i ref. e g y h á z 
Énekes könyvérő l . Debreczen, 1866. 29., 30. 
1. — Szűcs István, Debreczen város története . 
D e b r e c z e n , 1871. I I I . 944. 1. — Rácz Károly, 
A zarándi e g y h á z m e g y e története. Arad, 1880. 
245. 1. — Uj 31. Athenas 255. 1. — Petrik B i b -
l iogr. — Kazinczy Ferencz Leve lezése V., VII. 
— Budapesti Napló 1900. 8. sz . ( C s o k o n a i k ö l -
t e m é n y e L. nevenapjára.) és a debreczeni 
e v . ref. fő i skola j egyzőkönyvébő l . 

Lengyel József, ev. ref. lelkész Székely-
hidon (Biharm.) — Munkája: A jó 
földes-asszony halotti beszédben előadva, 
melyet mélt. gróf Saurau Jozefa asszony 
ő nagyságának, néhai liber báró Mandell 
Károly úr özvegyének mint a székelyhídi 
uradalom földes asszonyának, utolsó 
szomorú tisztességtételekor elmondott a 
székelyhídi reformata ekklésia templomá-
ban márcz. 27. 1831. Nagyvárad. 

Petrik Bibliogr. 

Lengyel József, kegyestanító-rendi ál-
dozópap és tanár, szül. 1815. febr. 4. 
Kosdon (Nógrádm.); a gymnasiumot 
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Váczon végezte s 1832. szept. 25. lépett 
Kecskeméten a rendbe, hol 1834—35-ben 
tanári próbaévét töltötte; innét a váczi 
rendházba ment, tanulmányainak folyta-
tására. 1837—38. a sátoralja-ujhelyi gym-
nasiumban működött; a theologiai tan-
folyamra Nyitrára, két év múlva pedig 
Szent-Györgyre küldetett, hol a theologiai 
tanulmányokat bevégezvén, 1841. aug. 
5. áldozópappá szenteltetett fel. Tanár 
volt 1841-től Léván három, Budán négy, 
Tatán és Szegeden egy-egy évig. 1850-
ben a pesti gymnasiumhoz helyeztetett 
át, hol (az 1858 -59. tanévet kivéve, 
melyet Tatán töltött) 1873-ig működött. 
1873-ban a budapesti társház főnöke 
lett. Meghalt 1890. okt. 12. Tatán. — 
1877-ben kivonatot közölt nyomtatásban 
a rend házi gyűléseinek jegyzőkönyvéből. 
Czikke a Magyarországban (1880. 220. 
sz. Szaboky Adolf elhunyta.) 

Szöllössy Károly, Szerzetes Kendek II. 28. 
lap. — Kalmár Endre, Az Urban elhunyt rend-
tagok kegyeletes emlékezete. Bpest, 1801. 9.1. 

Lengyel József, orvosdoktor, született 
1821. jan. 19. Marosvásárhelyt, hol a 
gymmnasiumot végezte, a medico-chirur-
giai cursust pedig Kolozsvárt hallgatta 
és 1842-ben nyert sebész-doktori okleve-
let ; a kolozsvári katonai kórházban gya-
kornokoskodott, Az akkori Udvarhelyszék 
markalis gyűlése 1842. nov. megválasz-
totta a keresztúri fiókszék orvosává, A 
szabadságharcz alatt mint orvos kitűnő 
szolgálatot teljesített. A Kereszturon 1849. 
febr. megtartott sorozáskor sorozó orvos 
volt és egy hónap alatt majdnem kétezer 
ujonczot vett föl a magyar hadseregbe; 
ez az ujonczcsapat foglalta el márcz. 15. 
rohammal Nagy-Szebent. A szomorú 
segesvári csatában önkéntes orvosi szol-
gálatokat végzett, és mint szemtanúja az 
ütközetnek sok érdekes adatot nyújtott 
Petőti eltűnésének kiderítéséhez. 1892. 
decz. ötvenéves orvosi jubileumát ülte 
meg. Meghalt 1895. aug. 29. Székely-
Kereszt uron. — Figyelemre méltó mun-

kásságot fejtett ki úgy az orvosi szakiro-
dalomban, mint a hírlapirodalom terén. 
Sok évig állandóan munkatársa volL a 
Magy. Polgárnak, ennek megszűntével a 
Kolozsvárnak. Journalistikai működése 
egy ízben majdnem bajba keverte; ugyanis 
1859-ben a mikor a «megerősített» Reichs-
rathban gróf Nádasdy miniszter a magyar-
országi ősi «alkotmányos» büntetési mó-
dokat gúnyosan pellengérezt e, L. a Neueste 
Nachrichten cz. tekintélyes müncheni 
lapban czikket írt, a melyben azt mon-
dotta : Az osztrák büntető törvény is 
megengedi a bot használását, sőt asszo-
nyok és leányok korbácsolását; és ha 
mindenütt az «összbirodalomban» annyi 
botot osztanak ki, mint a keresztúri Bezirks-
Amtnál, akkor évenként legalább egy 
millió botot és korbácsot hoz közhasz-
nálatba a feldicsért osztrák igazságszol-
gáltatás. Ez ujságczikkel gróf Barkóczi 
aztán rápirított Nádasdyra, a ki üldözőbe 
vette a czikk íróját. Lengyelt azonnal ki-
hallgatták. jegyzőkönyvet vettek föl az 
esetről és ha a vizsgálat alatt közbe nem 
jön az októberi diploma, L. aligha érzéke-
nyen meg nem keserüli az igaz szót, 
melyet bátran kimondott. — Czikkei a 
Vasárnapi Újságban (1860—61. Adatok 
Petőfi halálához, III. Székely-Keresztúr, 
aug. 25., XXVII. decz. 10., 1874. 22., 25. 
sz. Egy szemtanú Petőli haláláról), a Ilon-
ban (1867. 168. sz. Sz.-Keresztúr, június 
24.), a M. Polgárban (1879. 187., 201., 
206., 208., 222. sz. Válasz 230., 231. sz., 
1880. 191. sz. Sz.-Keresztnr. Végszava 
Petőfi eltűnéséhez.) 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 
Statisztikája Magyarországban. Bpest. 1876. 
360. 1. — Budapesti Hirlap 1892. 345. l a p . — 

Kolozsvár 1892. 282. s z . — Ferenczi Zoltán, 

Petőfi életrajza III. és gyászjelentés. 
Lengyel József nyelvmester, «a pesti 

engedélyezett angol-franczia nyelviskolai 
intézetnek tulajdonosa.» — Munkája: Clef 
ou traduction des themes de la Gram-
maire Frangaise de Charles Noel. Kulcs 
vagyis fordítása a Noel Károly franczia 
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nyelvtanában foglalt feladásoknak. Pest, 
1863. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Lengyel József, kir. katli. képzőintézeti 
tanár, L. József takarékpénztári pénz-
tárnok és Korbuly Rozália fia, szül. 1868. 
decz. 8. Szinér-Váralján (Szatmárm.); a 
gymnasium hat osztályát Nagybányán, a 
VII. és VIII. Szatmárt végezte 1886-ban; 
a hittudományokat a szatmármegyei pap-
nevelőben hallgatta 1890-ig; azután se-
gédlelkész volt Szinérváralján, Felső-
Bányán és Szatmárt. 1896-ban rendes 
tanárrá neveztetett ki a szatmári kir. 
kath. képzőbe s 1898. decz. 17. a budai 
paedagogiumban polgári iskolai tanítói 
oklevelet nyert a történelem- és magyar 
nyelvből. — Humorisztikus tárczákat, 
útirajzokat és vezérczikkeket írt az Is-
kolába, M. Államba, Heti Szemlébe sat. 
névtelenül vagy Antipirin álnév alatt. 
Czikkei a Bölcseleti Folyóiratban (1893. 
Az életerőről, 1895. Az állati és emberi 
lélekközötti különbségről, 1896. Az állati 
lélek megszűnéséről). — Munkája : Gior-
dano Bruno. Drámai költemény. Szatmár, 
1899. 

Corvina 1899. 34. s z . és öné le trajz i adatok. 

Lengyel Katicza, sok évig szakácsné 
vendéglőkben és polgárházakban. — Mun-
kája : Polgári szakácskönyv, vagy a ma-
gyar konyha-művészet. Takarékosság és 
izletességre való tekintettel. Szerkesztette 
Tatár Péter. Bpest, 1876. 

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

Lengyel Lajos (tóti), földbirtokos So-
mogymegyében, azon megye s több vár-
megye táblabírája, L. Miklós és Márton-
falvay Magdolna fia. — Munkája : Urunk 
Jesus Krisztus koronája, az az édes 
üdvözítőnk szentséges harmincz-három 
esztendőbéli életinek emlékezetire mennyei 
jelenésből rendeltetett drága érdemű ol-
vasójának eredete. Mely a szentséges 
római pápáktól ezen olvasót gyakorló 
keresztényi híveknek engedtetett sok rend-
béli búcsúkkal e g y ü t t . . . a magyar nem-

zet lelki vigasztalására, önnön istenes 
költségével ki-bocsáttatott. Győr, 1759. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i VII. 91 
lap . — Petrik B ib l iogr . 

Lengyel Laura, írónő, (családi neve 
ollák Laura), szül. 1874. márcz. 28. Uj-

Fejértón (Szabolcsm.); iskoláit Debreczen-
ben és Budapesten végezte. — Regé-
nyeinek, novelláinak, tárczáinak nagy 
része a Budapesti Hírlapban (1896. 355. 
sz. Az első szerelem, 1897. 50. sz. Mese 
a csúnya leányról, 1898. 103. sz. Egy 
egész ember : Petőfi Sándor sat.) és az 
Uj Időkben jelent meg ; az Életben (1895. 
Boskolnikov.) — Munkái: 1. Balázs 
Klára. Regény, 1898. (Egyetemes Regény-
tár XIV. 9. Ism. Politikai Heti Szemle 
50. sz., Egyetértés 307. sz., M. Kritika 
II. 5. sz., Vasárnapi Újság 1899. 3. sz.). 
— 2. Álmok. Tárczalevelek. U. ott, 1899. 

Budapesti Hirlap 1895. 355, SZ. — M. Könyvé-
szet 1898. — Corvina 1899. 28., 31. Sz . — Pal-
las Nagy Lexikona X V I I I . 149. 1. 

Lengyel Miklós (szakállosfalvi), theolo-
giai doktor, választott püspök, szül. 1802. 
decz. 5. Bökönvben (Szabolcsm.), hol 
atyja görög szert. kath. pap volt ; a gym-
nasiumot Debreczenben és Miskolczon 
végezte. 1819. szept, az egri papnevelő-
intézetbe lépett, hol a bölcseletet és 
Bécsben a theologiát hallgatta; azután 
Frimm János káptalani követ mellett volt 
a pozsonyi országgyűlésen. 1826. márcz. 
9. áldozópappá szenteltetett föl ; egy évig 
káplán volt Makiáron, mire a Foglár-féle 
intézet aligazgatója, hittanulmányi fel-
ügyelő és theologiai helyettes tanár lett. 
1828-ban Pyrker László érsek kinevezte 
udvari papjává, honnét 1830. az egyházi 
jog és történelem tanári székébe lépett, 
1834-ben theologiai doktor lett Bécsben 
és 1836-ban a pesti egyetem megválasz-
totta bekebelezett tagjává. 1843-ban lett 
tari, 1847. nagy-kállói plébános, 1851. 
egri kanonok (már előbb szabolcsi fő-
esperes), 1856. orodi prépost, 1863. pan-
kotai, 1866. székesegyházifőesperes, 1870. 
kisprépost, 1873. érseki helyettes és nagy-
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prépost, végre 1879. dulcignói választott 
püspök és a főrendiház tagja. Állásának 
jövedelméből sokat fordított jótékony 
•czélokra (ilyen a 3000 frtos egyházi iro-
dalmi), számos egyházi fölszerelést vá-
sárolt és az egri székesegyház Mária-
kápolnáját pazar fénynyel ujjá alkotta. 
Díszpolgára volt Budapestnek, melynek 
a Kerepesi-úton fennálló Zengőszobrot 
adományozta. Meghalt 1889. okt. 10. 
Egerben. — Költeménye a Szépliteraturai 
Ajándékban (1823. Bánatos könyeseppek 
b. Fischer István egri érsek hamvaira, 
kézirata a m. n. múzeumban). -— Mun-
kái : 1. Oratio quam pro dedicatione et 
consecratione novae Basilicae Agriensis 
concinnavit. Agriae, 1837. — 2. Zengzet 
a Bold. Szűz Mária szeplőtelen fogan-
tatása kihirdetése ünnepére. U. ott, 1855. 
— 3. Isten iránti szeretet példája Szt. 
István, ki által nagygyá lőn mint feje-
delem, szentté mint keresztény. Fejtegette 
a dicsőült ünnepén aug. 20. 1858. a 
budai vártemplomban. Pest, 1858. — 4. 
Jézus valóságos Isten. Fejtegeté és hir-
deté az 1861. nagyböjt alatt az egri lo-
szentegyházban. Eger, 1864. — 5. Szózat 
a 48-ik honvédzászlóalj zászlójának fel-
szentelési alkalmára, U. ott, 1872. 

Egri Emlékkönyv 1865. 277. 1. — Munkálatok, 
Bpest, 1883.. XLVI. 245. 1. — Petrik Könyvé-
szete és B ib l i ogr . — 31. Sión 1888. 536. 1. — 
Eger 1889. 42. SZ. — Koncz Ákos, E g r i e g y -
házm. papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 
153. 1. 

Lengyel Samuné (Matákovics Teréz). 
— Munkája : Gyakorlati kézikönyv a női 
ruhaszabászat gyors és sikeres megtanu-
lásához. Intézetek, leányiskolák, tanító-
nők számára és magánhasználatra. Köny-
nyen felfogható modorban előadva a 
mértékvétel és szabásminták rajzolása, 
9 ábrával, 1 melléklappal. Külföldön szer-
zett tapasztalatok után. Bpest, 1881. (2. 
jav. kiadás 1887., Ism. Néptanítók Lapja 
102. 1., 3. jav. k. 1892. Bpest. Németül: 
U. ott, 1890.). 

31. Könyvészet 1886., 1892. — Néptanítók lapja 

1886. 678. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. 99. 1. 

Lengyel Sándor, 1848—49. honvéd-
hadnagy eredeti följegyzéseit (Naplótöre-
dékek cz.) közli Szendrey Imre a Komá-
romi Lapokban (1898. 37. és köv. sz. 
Komárom a szabadságharczban: Agönvői 
hajó légberöpítése, A sánczok bevétele, 
Harcz a gránátosokkal.) 

Lengyel Sándor, felső kereskedelmi 
iskolai igazgató, szül. 1845. márcz. 17. 
Yáczon (Pestm.), a gymnasium alsó osz-
tályait Váczon és Tatában járta, mire 
15 éves korában a kegyes tanítórendbe 
lépett, Mint a rend növendéke Váczon 
az ujonczévet kitöltvén, Kecskeméten és 
Pesten végezte a főgymnasiumot. 1866 
— 1868-ig Nyitránés Pozsony-Szent-Györ-
gyön a hittudományokat hallgatta. Pappá 
felszenteltetvén, 1868—72-ig a kecske-
méti főgymnasiumban a mathcmatika és 
physika tanára volt. 1871-ben képesítést 
nyert a mathemathika és physika taní-
tasára. 1872-ben az ev. ref. vallásra tért 
át és ugyanazon évben Budára meg-
választották polgári iskolai tanárnak. 1873. 
a budai polgári fiúiskola igazgatója lett. 
Indítványára a polgári iskolával kapcso-
latosan az 1884—85. tanévben megnyílt 
az első osztálylyal a kereskedelmi közép-
iskola, mely az 1886—87. tanévben tel-
jessé lett. Ez alkotás életrevalóságát bizo-
nyítja, hogy ily alakban az ország számos 
jelentékeny városában nyert a polgári 
fiúiskola kiegészítést. Midőn pedig a fő-
város kereskedelmi iskoláit az 1895—1896. 
tanévben önállósította, L. a VI. kerületi 
iskola igazgatója lett. Budapest székesfővá-
ros törvényhatóságának és tanügyi bizott-
ságának, az orsz. tanszermúzeum biráló 
bizottságának tagja. — A 70-es és 80-as 
években a polgári és kereskedelmi iskolák 
szervezeti kérdéseiről számos czikket írt; 
czikke a budapesti II. kerületi községi 
polgári és kereskedelmi iskola Értesítőjé-
ben (1890. A középkereskedelmi iskolák 
szervezetének revisiója alkalmából). — 
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Munkái: 1. Gyakorlati számoló könyv 
polgári és kereskedelmi iskolák haszná-
latára, számos feladattal. Bpest, 1888— 
1884. 1887. Két rész 4 füzet. (I. rész 1. 
füzet: Az I. és II. osztály számára, 2. 
átdolg. kiadás 1885., 3. átdolg k. 1887. 
I. rész 2. füzet: A III. és IV. oszt. szá-
mára. 2. átdolg. k. 1887. II. rész. 1. füzet. 
Betűszámolás. A IV. osztály számára. II. 
rész 2. füzet. Betű- és politikai számolás 
a polgári V. és VI. és a középkereskedelmi 
iskolák három osztálya számára. 1887. 
U. ott. Gyakorlati számoló-könyv polgári 
fiúiskolák számára cz. 4. teljesen átdolg. k. 
1889., 5. átdolg. kiadás. 1892., 6. átdolg. 
k. 1899. U. ott.) — 2. Könyvviteltan is-
kolai és magánhasználatra. I. rész. Az 
egyszerű könyvvitel. U. ott, 1885. (Zachár 
Gyulával együtt.) — 3. Gyakorlati szám-
tan polgári és felsőbb leányiskolák I—IV. 
oszt. számára. U. ott, 1890. Két rész. 
(Gotsch Józseffel együtt.) — 4. Szerkesztő 
és gyakorlati méréstan. A polgári tiú-
iskolák III. és IV. osztálya számára. A 
szöveg közé nyomott 252 fametszettel. 
U. ott, 1891. (2. jav. kiad. 1895, 3. jav. 
k. 1898.). — 5. Szemléltető méréstan. Dr. 
Mocnik Ferencz mértani nézlettanát a 
polgári iskolai tantervhez alkalmazta. 
Huszadik a szerző által egyedül jogosított 
magyar kiadás. A polgári fiúiskolák I. és 
II. osztálya számára, 170 a szöveg közé 
nyomott fametszettel és számos feladat-
tal. U. ott, 1895. 21. kiadás. U. ott, 1897.). 
— 6. Számvetési feladattár az elemi nép-
iskolák II—VI. osztályai számára. U. ott, 
1894. Négy rész. (Schwetz Vilmossal 
együtt.) — 7. Algebra a felső kereskedelmi 
iskolák számára. U. ott, 1898. — 8. 
Geometria. A felső kereskedelmi iskolák 
számára. U. ott, 1899. 

ill. Könyvészet 1886-87., 1889., 1891., 1894— 
1895., 1897—98. — Kiszlingstein Könyvészete . 
— Tanulók Lapja 1895. 38. Sz. a r c z k . — Pallas 
Nagy Lexikona X I . 399. 1. — Schack Béla, 
Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millen-
nium esztendejében. Bpest, 1896. 23. 1. 

Lengyel Zsigmond, ev. ref. főiskolai I 

tanár, L. János és Sebők Anna közrendű 
szülők fia, szül. 1815. ápr. 18. Hodászon 
(Szatmárm.); Debreczenben végezte is-
koláit, hol 1732-ben lépett a felső osz-
tályba s 1842—48-ban főiskolai senior 
volt. 1853. jún. az egyházkerületi gyű-
lésen megválasztották gymnasiumi ta-
nárnak; 1855. okt. a tanítóképzőbe he-
lyezték á t ; 1862. aug. 7. visszatért a 
latin és görög irodalmi tanszékre a gym-
nasiumhoz. 1874-től akadémiai tanári 
ranggal és fizetéssel az akadémián szak-
tudományai köréből specialis collegiumo-
kat tartott. Meghalt 1887. máj. 12. Deb-
reczenben. — Munkája: Latin-magyar 
szótár gymnasiumi használatra. Debre-
czen, 1870. (Szegedi Sándorral együtt.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Debreczeni Prot. Lap 
1887. 20.. 21. SZ. — Országos Tanáregylet Köz-
lönye X X . 695. 1. — Dóczi Imre, A d e b r e c é z n i 
ev. ref. főgymnasium Értesítője 1895. Deb-
reczen 300., 318. 1. és a debreczeni egyházi 
s főiskolai jegyzőkönyvekből és gyászjelen-
tés. 

Lengyelialvi István, kolozsvári iskolai 
senior. — II. Apafii Mihály halálára írt 
gyászverse van az Immortale Decus (Ko-
lozsvár, 1693) cz. munkában. 

ill. Könyv-Szemle 1898. 279. 1. 

Lenhardt Ede, színházi ügynök és 
szerkesztő Budapesten. — Munkája: J . 
magyar színészet országos Névtára. Nap-
tár 1872. évre. I. évfolyam. Vácz, 1872. 
(Ugyanez új czímlappal 1874. évre. Bpest, 
1874., II. évfolyam : A magyar színészet 
évkönyve. Névtár 1873. évre. Pest, 1873. 
czímmel. A színigazgatók arczképével, 
III. évf. Vácz, 1874. és 1876. évre L 
évfolyam. Bpest, 1875.) — Szerkesztette 
a Színpad cz. szaklapot 1870. aug. 1-től 
1871. aug. 31. (a lapnak tulajdonosa is 
volt 1869. nov. 29-től 1873. júl. 21-ig.) 

Petrik Könyvészete. 

Lenhardt Jakab, gyógyszerész, szül. 
1821-ben; a gymnasiumot Budapesten 
végezte ; 1836-ban személyes jogú Szent 
Háromság cz. gyógyszertárt alapított 
Nagy-Lakon. (Csanádm.), hol 1881. ápr. 
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29. meghalt 72. évében. — Czikkei a 
Gyógyszerészi Hetilapban (1862. Jegy-
zetek az ólom-tapasz, a tisztított méz és 
a szürke higany-ír készítéséhez, 1863. 
A nagylaki ásvány-forrás) sat. 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 
statisztikája. Bpest, 1876. 101. lap és gyász-
jelentés. 

Lenha rd t József, orvosdoktor, szül. 
1742-ben Rozsnyón (Gömörm.), közép-
iskolai tanulását ott és Kézsmárkon vé-
gezte ; azután a jenai egyetemre ment, 
hol 1770-ben orvosdoktorrá avatták; 
azután Quedlinburgban telepedett le, hol 
1811. ápr. 21. meghalt. — Munkái: 1. 
Dissertatio inaug. medica de commodis 
ex variolarum insitione. Jenae, 1770. — 
2. Arzneyen ohne Maske. Leipzig, 1781. 
és 1787. Két kötet, — 3. Medicinische 
Wahrheiten und Erzählungen zum Un-
terricht und Vergnügen bei müssigen 
Stunden. Dessau, 1782—83. Két kötet, 
— 4. Neumodige Pur gir pillén für die 
beiden medicinischen Quäcker, den Herrn 
Hofrath Ziegler zu Quedlinburg und den 
Herrn Hol'rath Fritz zu Halberstadt. Erste 
Dosis. U. ott, 1782. — 5. Gesammelte 
historisch-medicinische Schriften. Qued-
linburg, 1790. Három kötet. — 6. Glück-
wunsch an die Protestantisch-Ungarische 
Nation zu der von Leopold dem Weisen 
erhaltenen Religionsfreiheit. Halle, 1791. 
— 7. Ein Wort an die Völker Europas 
über den plötzlich erfolgten Tod Seiner 
Majestät des Kaisers Leopold des zweiten. 
Gotha, 1792. 

Weszprémi Succincta Medicorum Biograph. 
Cent. Alt. Pars Pr. Appendix, Pars Port. 
469. 1., I I I . 506. , I V . 157. I. — Bartholomaei-
des, Comitatus Gömöriensis 411. 1. — Anna-
len der Literatur u. Kunst in dein österrei-
chischen KaiserthumeWien, 1809. Intelligenz-
blatt M iirz. 123. SZ., 1811. IV. 355. 1. — Szinnyei 
Könyvészete . — Ballagi Géza, A politikai iro-
dalom. Bpest, 1S88. 752. 1. 

L e n h a r d t Károly, állami tanítóképző-
intézeti igazgató, született 1845-ben Po-
zsonyban ; itt végezte a gymnasiumot és 
a theologiai akadémiát. Három évi ne-

velősködés után Eötvös József báró fel-
hívására Németországba ment, hol az 
erfurti, weissenfelsi és gothai képzőin-
tézetekben hospitált. 1870-ben tanár. 1876-
ban igazgató lett a modori állami tanító-
képző-intézetnél. — Czikkei a Néptanítók 
Lapjában (1870. Az olvasás tanítása 
legyen jellemképző, A természetrajz elő-
adás módjáról a képezdékben, Ének-
tanítás a népiskolában, 1874. Egy két 
kiszakított lap földünk történetéből, 1876. 
A kormányzás lényege a népiskolában, 
1883. Gyermektáncz és gyermekbál, 1884. 
Elmélet és gyakorlat, A tanító tapaszta-
latairól, 1886. A kézimunka tanítás Svéd-
országban) ; a pozsonymegyei tanító-tes-
tület Évkönyvében (1875. A tananyag 
csoportosítása); a Paedagogiai Plutarch-
ban (I. 1886. Campe Joakim Henrik, II. 
1887. Verédy Károly); a Verédy Károly 
Paedagogiai Encyclopaediájában (Bpest, 
1886. Gyermektáncz és gyermekszinház), 
a modori m. kir. állami tanítóképezde 
Értesítőjében (1889. A modori iskola két 
régi tanrendje); a Tanítóképzőbe is írt, 
— Munkája: A számtan tanításáról a 
képezdében. Modor, . . . 

Önéletrajzi adatok. 

Lenhossék József, orvos-sebészdoktor, 
szemész- és szülészmester, kir. tanácsos, 
egyetemi tanár, a m. tudom, akadémia 
rendes tagja, L. Mihály egyetemi tanár 
és Nisnyánszky Ludo vika íia, szül. 1818. 
márcz. 20. Budán a várban ; a gymna-
siumot Budán látogatta (a III. és IV. 
osztály kivételével, melyet a magyarnyelv 
elsajátítása végett Váczon járt); külö-
nösen kitűnt a latin szavalásban. A két 
bölcseleti évet a pesti egyetemen hall-
gatta. As orvosi pályára lépve, mind az 
öt évet Pesten végezte kitűnő eredmény-
nyel. Épen az első doktori szigorlatra 
készült, midőn atyját elvesztette (1840. 
febr. 12.); ezzel további haladásában 
egészen magára volt utalva, mert anyja 
csekély vagyonával és többi gyermekei 
miatt nem segélyezhette. Még orvosnő-
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vendek korában egy más csapás is érte: 
fülében polypus nőtt, melynek operálására 
atyja Bécsbe vitte; de a műtét után bal 
fülén a hallást egészen elvesztette, a jobb 
fülén pedig dobhártyavastagodás maradt 
vissza. Ez által az orvos-gyakorlati pálya 
előtte meg volt nehezítve ; azért az elmé-
letire adta magát. 1841. júl. 25. orvos-
doktorrá avattatott, júl. 29. pedig szülész-
és szemészmesteri oklevelet nyert, A 
sebész-doktori szigorlatot 1848. júl. 22. 
tette le. Most a boncztant választotta 
élete czéljául. 1841-ben Bécsbe utazott 
Berres József boncztanár előadásainak 
hallgatására, s ott magát Patruban Ká-
roly tanársegéd mellett gyakorlatilag is 
képezte. Az 1841—42. tanév végén a 
bécsi egyetemen a 2-dik boncztani tanár-
segédi állásra pályázott, mely alkalom-
mal egy bizottság előtt elméleti és gya-
korlati vizsgát tett; az állást ugyan nem 
nyerte el, de boncztani képességéről ki-
tűnő bizonyítványt kapott. A pesti egye-
temen azonban szintén pályázat útján 
a boncztan és élettan számára akkor 
szervezett tanársegédi állást 315 frt fizetés 
és 60 frt lakbérrel 1842-ben elnyerte. Két 
év múlva az élettan külön tanársegédet 
nyervén, L. egészen a boncztannak szen-
telhette idejét. 1852-ben a tájboncztan 
magántanárává habilitáltatott; a boncz-
tani intézet gondozása és a gyakorlatok ve-
zetése ezen időben jóformán egészen reá 
nehezedett. Az intézet 1843-ban egy górcsö-
vet hozatott Párisból és L. ezután számos 
mikroszkopi demonstratiót tartott a termé-
szetté d. társulat szaküléscin. Előadásain 
a latin nyelv helyett olykor a magyart is 
használta, s e miatt a Bach-kormánytól 
intést is kapott. 1852-ben megvált a pesti 
egyetemtől és Bécsbe ment, hogy a fino-
mabb boncztani dolgozatokban is kiké-
pezze magát. Két évig dolgozott Brücke 
intézetében a központi idegrendszeren; 
azonkívül Hyrtl és Bokitansky előadásait 
látogatta. A kolozsvári orvos-sebészi in-
tézeten 1854-ben kinevezték a tájboncz-

tan tanárának 900 frt fizetéssel és mivel 
a törvényszéki orvostan tanítását is el 
kellett látnia, ezért 300 frt tizsteletdíjban 
részesült. Kolozsvári tanárságának mind-
járt az első évében, a legszigorúbb tél-
ben, karácsonkor nem riadt vissza kocsin 
Pestre s innét Bécsbe utazni, hogy az 
akkori bécsi minisztert, Thun Leó grófot 
azon rendeletének visszavonására bírja, 
melylyel a magyar nyelven tartott elő-
adásokat beszüntette; alapos előadását 
ebben az irányban siker koronázta, mert 
a miniszter visszavonta rendeletét. 1856-
ban Bécsben a német természettudósok 
és orvosok nagygyűlésén köztetszésben 
részesült előadást tartott, Hogy górcsövi 
készítményeit a külföldi tudósoknak is 
bemutassa, 1857-ben 3^2 hónapra ter-
jedő útnak indult Németország kiválóbb 
városaiba. Híre akkor Párisba is eljutott, 
és ennekköszönhette, hogy Milne-Edwards 
a franczia akadémiába (ľlnstitut) is be-
vezette, sőt engedélyt kapott az aka-
démián előadásokat tarthatni. A leg-
híresebb franczia tudósok ajánló-leve-
leivel ellátva Londonba utazott, a hol 
Owen R. a Linnean Society-be bevezette 
s felszólítására néhány előadást is tar-
tott és készítményei közül 60-at a Hunter-
féle múzeum számára 160 fontért meg-
vettek. Hazaérkezve decz. azon hírt vette, 
hogy a párisi akadémia a Monthyon-féle 
díjat neki és Lacaze-Duthiersnek ítélte 
oda (egyenként 1500 franc). 1859. szep-
tember 19-én a leíró- és tájboncztan 
rendes tanárának neveztetett ki a pesti 
egyetemre. A boncztermet, a hol az-
előtt olajlámpás mellett dolgoztak, meg-
nagyobbította s gázvilágítást rendeztetett 
be. Nagy gondot fordított a múzeum 
gyarapítására ; tanítványaiban kedvet tu-
dott kelteni a boncztani készítmények 
előállítására, s azt az egyetemi Pasquich-
alapból kitűzött pályakérdésekkel fokozta. 
Készítményei közül néhány az 1873. bécsi 
világkiállításon az érdem-érmet nyerte. 
1863-ban Pesten, 1865. Pozsonyban, 1868. 
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Rimaszombatban a m. orvosok és ter-
mészetvizsgálók nagygyűlésén megjelent 
és mutatványokkal egybekötött anatómiai 
előadásokat, 1875-ben pedig Budapesten 
a nemzetközi embertani congressuson 
francziául anthropologiai felolvasást tar-
tott. Irodalmi tevékenysége és tanári 
működése meghozták bel- és külföldről 
a megérdemelt jutalmat : 1864. jan. 29. 
a magyar tudom, akadémia levelező 
taggá választotta (1873. máj. 21. rendes 
tag), 1871. máj. 12. kir. tanácsos lett; 
1878—79. rectorsága idején a vaskorona-
rend III. osztályának lovagkeresztjét kapta; 
a portugalli kir. Krisztus-rend csillag-
keresztese, a spanyol király kath. Izabella-
rend czillagkeresztese, a spanyol III-ik 
Ivároly-rend középkeresztese, a szász kir. 
II. osztályú Albrecht-rend középkeresz-
tese, a cs. török III. oszt. Medjidie-rend 
középkeresztese, az olasz kir. korona-
rend tiszti keresztese, a svéd kir. Wasa-
rend lovagkeresztese, a badeni nagy-
herczegi zähringi oroszlán-rend I. osz-
tályú lovagkeresztese, a hesszeni nagy-
lierczegi nagylelkű Fülöp-rend I. oszt. 
lovagkeresztese s az anhalti herczegi 
Medve Albert-érdemrend lovagkeresztese 
volt. Több bel- és külföldi tudományos 
társulatok megválasztották tiszteletbeli s 
választmányi tagjukká, így: a párisi 
Société anthropologique külső, membre 
associéje, a párisi Société anatomique, a 
párisi német orvostársulat, a prágai cseh-
országi Societas medicorum, a müncheni 
Societas anatomica, a llorenczi Societá 
italiana di anthropologia e psychologia 
comparata, a brüsszeli Société cľanthro-
pologie, a helsingforsi Societas medica 
Fennica tiszt, tagja, a hallei Akadémia 
Caesarea Leopoldina-Carolina r. tagja, 
a philadelphiai American Philosophical 
Society r. tagja, a német Anatomische 
Gesellschaft r. tagja, a cs. kir. Gesellschaft 
der Aerzte levelező tagja, a bécsi cs. kir. 
Zoologisch-botanischer Verein levelező 
tagja, a bécsi Anthropologische Gesell-

schaft levelező tagja, a párisi Société de 
Biologie lev. tagja, a brüsszeli kir. Société 
des sciences medicales et naturelles lev. 
tagja, a berlini Gesellschaft für Anthro-
pologie und Urgeschichte levelező tagja, 
a göttingai kir. Gesellschaft der Wissen-
schaften levelező tagja, a philadelphiai 
Numismatic and antiquarian Society lev. 
t. és számos hazai intézetnek és társulat-
nak volt tiszteleti és rendes tagja, a m. 
orvosi könyvkiadó-társulat alapító s igaz-
gatósági tagja. 1886. febr. végén tüdő-
gyuladást kapott; empliysemája miatt 
1887 nyarán Emsbe men t ; de baja rosz-
szabbra fordult, ezért okt. 20. Olaszor-
szágba utazott és Nerviben töltötte a 
telet. Előadásait folytathatta ugyan, de 
1888. nov. 28. előadás közben rosszul 
lett és decz. 2. meghalt Budapesten. A 
m. tudom, akadémiában 1893. febr. 27. 
dr. Mihálkovics Géza tartott fölötte emlék-
beszédet. — Czikkei az Oesterr. Zeitschrift 
für praktische Ileilkundeben (Wien, 1856. 
Beitrag zur älteren Literatur der Cholera); 
a Wochenschrift der k. k. Gesellschaft der 
Aerzte in Wien cz. munkában (1857. 
Über eine Zwillingsbildung der Medulla 
spinalis); a Beilage zur österr. Zeitschrift 
für praktische Heilkunde-ban (Wien, 1859. 
Beiträge zur pathologischen Anatomie 
des Rückenmarkes, a melyben néhány 
száz megvizsgált gerinczvelőn talált kór-
tani észleleteit közölte); az Orvosi Heti-
lapban (1860. A gerinczoszlop alkata 
és mozgásáról, tekintettel annak kóros 
elhajlásaira, 1870. Gyakorlati megjegyzé-
sek a férfi medencze viszeres torlatáról 
és könyvism., 1873., 1875. könyvism.); 
a Természettudományi Közlönyben (1877. 
Magyarországi koponyák); a Közegészség-
ügy és törvényszéki Orvostanban (1879. 20. 
sz. Tizenhat súlyos bűntettes koponyája); 
az Acta reg. scient, universitatis ung. 
Budapestinensis 1878—79. (I., II. Rectori 
székfoglaló beszéd, az uj egyetemi pol-
gár szabadságaínak helyes felhasználásá-
ról, Az anthropologiáról, mint a jelenkori 
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míveltség nélkülözhetlen kellékéről, a m. 
kir. budapesti tudom, egyetem újjáala-
kításának 99. évében 1879. máj. 13. tar-
tott rectori beszéd, Az egyetem története 
1878 —79-ben rectori lelépő-beszéd 1879. 
szept. 1.). — Munkái: 1. Dissertatio 
inauguralis anatomico-pbysica de iride. 
Budae, 18-41. — 2. Uber den feineren 
Bau der gesammten Medulla Spinalis, 
Resultate der in dem phsyologischen 
Institute der k. k. Wiener Hochschule 
gemachten Untersuchungen. Wien, 1854. 
1 ábrával. (Különnyomat a Sitzungs-
berichteből.) — 3. Neue Untersuchungen 
über den feineren Bau des centralen 
Nervensystems des Menschen. Ugyanott, 
1855. 4 tábl., (2. jav. kiadás. U. ott, 1858. 
5 ábrával, a bécsi Denkschriftenben és 
külön kiadásban is ; francziául: az Anna-
les des sciences naturellesben, Paris, 
1859. 4-e Serie, Tome VII.). — 4. Mémoire 
sur la structure intime de la moelle 
epiniére, de la moelle allongée, et du 
pont de Yarole. Paris, 1857. (Különnyo-
mat az Annales des sciences naturelles-
bői.) — 5. Beiträge zur Erörterung der 
histologischen Verhältnisse des centralen 
Nervensystems. Wien, 1858. 1 kőnyom, 
táblával. (Különny. a Sitzungsberichté-
ből.) — 6. Étude du Systeme Nerveux 
Central. Paris, 1858. (Különny. a Comptes 
Rendusbol. Ez nyerte el jún. 16. 1857. 
a Monthyon-féle díjat.) — 7. Emlékbe-
széd Csausz Márton orvostudor, cs. kir. 
tanácsos, a leíró boncztan nyilv. rendes 
tanára felett 1864. sz. András hava 2. 
az egyetem dísztermében, Buda, 1864. 
•— 8. Az emberi fog rendkívüli túlten-
gése. U. ott, 1884. (Különnyomat az Or-
vosi Hetilapból.) — 9. A közép ideg-
rendszer szürke állományának és az egyes 
ideggyökök eredeteinek táj viszonyai. Szék-
foglaló értekezés. Pest, 1867. (Értekezések 
a term. tud. köréből I. 2.) — 10. A 
nemzőrészek rendkívüli kifejlődése egy 
4 éves fiúnál. U. ott, 1867. (Különny. 
az Orvosi Hetilapból; németül Virchow 

Archivjában LX.) — 11. A Santorini 
viszeres fonatai férfiúnál (Plexus venosi 
Santorini). U. ott, 1868. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból; a M. orvosok és term. 
Munkálataiban is a XII. k.) — 12. Az 
emberi gerinczagy, nyúltagy és Varol-hid 
szervezetének górcsői tájviszonyai. U. 
ott, 1869. (M. tudom, akadémia Év-
könyvei XIII. 1.). — 13. A. férfi medencze 
viszeres torlata. U. ott, 1871. 4 tábla 
rajzzal. (M. tud. akadémia Évkönyvei 
XIII. 4. Németül: Bécs, 1871.) — 14. 
Hyrtl J. tanár Corrosio-boncztanának 
bírálata és saját tapasztalataim. U. ott, 
1873. (Különny. az Orvosi Hetilapból.) 
— 15. Hyrtl Corrosio-anatomiája. Bpest, 
1874. (Értekezések a term. tud. köréből 
IV. 4.) — 16. Porczszerü és valódi csont-
képződés a monyban egy felnőttnél. U. 
ott, 1874. (Különny. az Orvosi Hetilapból 
és Virchow Archivjában LX.). — 17. 
Az emberi vese viszér-rendszere. U. ott, 
1875. (A. tud. akadémia Évkönyvei XIV. 
4. és az Orvosi Hetilapban). — 18. Az em-
beri koponyaisme. Cranioscopia. U. ott, 
1875. Két táblával. (M. tud. akadémia 
Évkönyvei XIV. 7.) — 19. Deák Ferencz 
koponyáján tett mérések és ezekből vont 
következtetések. U. ott., 1876. (Értekezések 
a term. tud. kör. XIV. 8. Ebben közli, 
hogy a nagy államférfiunak kiváló nagy 
indexű koponyája volt: 83'á szélességi, 
67"9 magassági index.) — 20. Az emberi 
vese Malpighi-féle lobrai, 3 ábr. U. ott, 
1877. (Értekezések a term. tud. kör. VIII. 
5.) — 21. Polymikroskop, 3 táblával. U. 
ott, 1877. (M. tudom, akadémia Év-
könyvei XV. 5. és különny. az Orvosi 
Hetilapból; németül Virchow Archivjában 
LXX.) — 22. Ujabb kutatások eredmé-
nyei a vesének viszérrendszere felett, ü . 
ott, 1877. (Különny. az Orvosi Hetilap-
ból.) — 23. A mesterségesen eltorzított 
koponyákról, 3 táblával. Általában és 
különösen egy Csongrádon és Székely-
Udvarhelyen talált ilynemű macrokephal, 
továbbá egy Alcsuthon talált barbár-
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korból származó koponyáról. 3 fény-
nyom. táblával és 16 ábrával. U. ott, 
1878. (M. tudom, akadémia Évkönyvei 
XVI. 2. Francziául 1878. és 1880. Bpest, 
németül 1878. Bpest és 1881. Bécs.) — 
24. Gr ani di Delinquenti Bumeni, Un-
gheresi e Croaţi. Extrati delia Bivista de 
Disciplina Carceraria. Boma, 1880. — 
25. A szeged-öthalmi ásatásokról, kü-
lönösen az ott felfedezett ős-magyar 
ó-római és kelta-sirokban talált csont-
vázakról ; továbbá egy ugyanott talált 
sphenocephal és katharrin hyperhamae-
cephal koponyáról, végre egy O-Szőnyön 
kiásott mesterségesen eltorzított makro-
cephal koponyáról. Bpest, 1882. 5 fény-
nyom. tábl., egy színezett kőny. tér-
rajzzal és a szövegben 7 ábr. (Németül: 
U. ott, 1881. és Bécs 1886.) — 26. Em-
lékbeszéd Broca Pál külső tag felett. 
Bpest, 1882. arczk. (Emlékbeszédek I. 
5.) — 27. Adatok a gerinczagyi duczok 
ismeretéhez, a békán tett vizsgálatok 
alapján, 3 táblával. U. ott, 1885. (Érte-
kezések a term. tud. kör. XV. 15.) — 
28. Emlékbeszéd Davis József Bernát 
felett. U. ott, 1885. (Emlékbeszédek III. 
7.) — 29. Progén koponyák. 6 tábla és 
6 szövegábrával. U. ott, 1885. (Érte-
kezések a term, tudom. kör. XV. 16.) — 
Levele Pesti Frigyeshez 1881. júl. 9. (a 
m. n. múzeumban.) 

Ország Tükre 1864. 23. SZ. a r c z k . — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1876. 3. Sz. a r c z k . , 1880. 
19. SZ. arczk . — Der Cursalon 1881. 2. SZ. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Tipray K ö n y v é s z e t e 
1878. , 1880. — Vasárnapi Újság 1878. 43. Sz. 
arczk. , 1888. 50. SZ. arczk . — Akadémiai Érte-
sítő 1882. 117. , 164. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e 
és Bibl iogr . — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 
1883—84. — M. Könyvészet 1886. — 1888 : Pesti 
Napló 334., 336. , Nemzet 334. , Fővárosi Lapok 
334 . , Egyetértés 334., Budapesti Hirlap 280., Or-
vosi Hetilap, Archaeol. Értesítő ITj. F . V I I I . 
5. (Haunpel J ó z s e f ) , Politisches Volksblatt 
334. SZ. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Aka-
démiai Almanach 1890. 374. 1. — Maizner János, 
A kolozsvári orvos-sebészi tanintézet törté-
neti vázlata. Kolozsvár 1775—1882. Kolozsvár, 
1890. 35 . , 68. 1. — Mihálkovics Géza, E m l é k -
beszéd dr. Lenhossék József felett. Bpest, 

1893. arczk. (Emlékbeszédek VII. 8.) — Pal-
las Nagy Lexikona XI. 419. 1. (Antal János . ) 
— Hőgyes Endre, E m l é k k ö n y v . Bpes t . 1896. 

178. 1. arczk. és gyászjelentés. 
Lenhossék Mihály Ignácz, orvos-

doktor, egyetemi tanár, Magyarország 
főorvosa s helytartósági tanácsos, Li-
noschegg Ferencz asztalosmester és Zal-
linger Magdolna fia, szül. 1773. máj. 11. 
Pozsonyban ; szegény szülei a jezsuiták-
hoz adták fiukat, hol eleinte inasi teen-
dőket végezett; de a jezsuiták csakhamar 
felismerve jeles képességeit, módot nyúj-
tottak neki arra, hogy a gymnasiumot 
elvégezhesse ; a bölcseleti tanfolyamot is 
Pozsonyban végezte (a jezsuitáktól ki-
állított érettségi bizonyítványon Li-
noschegg családi neve helyett már Len-
hossék van írva). Az orvosi tanfolyamot 
nélkülözések közt Bécsben és Pesten hall-
gatta s itt 1799. aug. 16. orvosdoktorrá 
avattatott. Pozsonyi és bécsi tartózkodása 
folytán magyarul rosszul tudott, de annál 
jobban bírta a németet és latint szóval 
és írásban, jegyzeteit, naplóit és leveleit 
fiához mind ezen a nyelven írta. Dok-
torrá avattatása után nemsokára Esz-
tergommegye főorvosává választatott 
1808. nov. 29. a pesti egyetemen az 
élettan és felsőbb boneztan tanára lett 
és még ez év szept, 25. magyar nemes-
séget nyert. 1809- és 15-ben az orvosi 
kar dékánja volt két-két évig, 1817-ben 
rectorrá választatott. Akkor oly híre volt, 
hogy 1819-ben a bécsi egyetemen az 
élettani s felsőbb boneztani tanszékre 
hivatott meg és ezen állást el is foglalta. 
1825-ben az a kitüntetés érte, hogy Ma-
gyarország protomedicusának és hely-
tartótanácsosnak, valamint a pesti egye-
temen az orvos-sebésztudományi kar igaz-
gatójának és a magyarországi orvosi 
tanítás vezetőjének neveztetett ki. 1823-
ban kapta a svéd Wasa-rendet. Akkor 
orvosi gyakorlattal is foglalkozott; Budán 
lakott a várban és tekintélyes állásának 
megfelelő házat vitt, előkelő körökben 
forgott, egyebek között Széchenyi István 
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grófnak házi orvosa és barátja volt. Je-
lentékeny érdeme volt abban, hogy Ma-
gyarországon a himlőoltás behozatott. 
Több tudós társaság rendes és tisztelet-
beli tagja (ezek közt a pétervári, nápolyi, 
berlini, göttingai s a többi orvosi akadé-
miák), Esztergom, Somogy és Pest me-
gyék táblabírája volt. Meghalt. 1840. 
febr. 12. Budán. — Czikkei a Zeitschrift 
von und für Ungernben (1802. II. Bei-
träge zur Geschichte der Schutzpocken in 
Ungarn. Ueber die Verbreitung der Kuh-
pocken im Graner Comitate, a salzburgi 
Med. Chir. Zeitungban is); a Med. Chir. 
Zeitungban (Salzburg, I t02. II. Nach-
richt über die Kuhpockenimpfung in 
Ungarn überhaupt., und im Graner Co-
mitate insbesondere, 1816. An die Phy-
siologen des neunzehnten Jahrhunderts) ; 
a Patriotisches Wochenblatt für Ungern-
ben (1804. Kurze Nachricht über das 
Graner Bitterwasser); a Tudom. Gyűjte-
ményben (1817. X. Az állati magnetizmus 
rövid rajzolatja); a bécsi Med. Jahr-
bücherben (1819. V. Über die Bewegungs-
sinne, als Beitrag zur Sinneslehre, Be-
schreibung einer menschlichen Missgeburt, 
bei welcher das ganze Muskelsystem 
mangelt, nebst einigen physiologischen 
Bemerkungen, rajzzal, VI. Nachricht von 
einem menschlichen Fötus, der mit 
einem Bauchbruche, in welchem das 
Herz, die Leber und der grösste Theil 
des Dünndarms enthalten waren, geboren 
wurde, Nachricht von einigen mensch-
lichen Doppelmissgeburten, nebst kurzen 
physiologischen Bemerkungen über ähn-
liche Monstruositäten, 3 tábla rézmet-
szettel, Geschichte einer bei einem Mädchen 
ungewöhnlichen Entwickelung, Ein un-
bestimmter, wahrscheinlich durch eine 
giftige Schminke bewirkter Todesfall, N. 
F. 1822. I. Summarische Übersicht des 
gegenwärtigen Standes des Studiums der 
Heilwissenschaft in dem k. k. österr. 
Staate überhaupt, und an der hohen 
Schule zu Wien insbesondere, Einige 

Bemerkungen über die Wuthkrankheit, 
Eine durch Polycholie entstandene und 
beseitigte Dämonomanie, III. Ein an-
haltender Druck auf das verlängerte 
Mark hemmt die Entwickelung des Kör-
pers und die Geschlechtsreife bei einem 
jungen Menschen, Kurze Übersicht des 
Fortganges der Kuhpockenimpfung im 
Königreiche Ungarn bis zu Ende des 
Jahres 1823.); a bécsi Beobachtungen 
und Abhandlungen aus dem Gebiete der 
gesammten praktischen Heilkunde von 
österr. Aerzt.cn cz. évkönyvben (1821. II. 
Beschreibung zweier merkwürdigen Fälle 
von Schwangerschaft in der fallopischen 
Trompete nebst einigen Bemerkungen 
über die Ursachen, Symptome und Aus-
gänge solcher Schwangerschaften, 1 réz-
metszetű tábla rajzzal, III. 1823. Eine, 
bei einer erwachsenen Person beobach-
tete Erweichung und Zerreissung des 
Magengrundes, nebst physiologisch-pa-
thologischen Bemerkungen, IV. 1824. Prak-
tische Bemerkungen über die ausgezeich-
nete Wirkung der atropa belladonna in 
dynamischen Krankheiten des. Gang-
liensystems und seiner Halbleiter, vor-
züglich in den Affectionen der Zwerchfell-
und Lungennerven, V. 1826. Das Equi-
setum, als eines der vorzüglichsten diure-
tischen Mittel empfohlen); a Bheinische 
Jahrbücher für Medicin und Chirurgie 
cz. folyóiratban (1821. III. Beschreibung 
einer menschlichen Missgeburt mit einem 
Auge, 1 rézm. tábla rajzzal); a Topo-
graphisches Archívban (I. 1821. Das 
Graner Bitterwasser); a Társalkodóban 
(1835. 68., 69. sz. Marhadög és gyógyítás-
módja, néhány jegyzés.) — Munkái: 1. 
Untersuchungen über Leidenschaften als 
Ursachen der Krankheiten. Pest, 1804. 
(Ism. Zeitschrift von und für Ungern 
VI. 1804.118.1.)— 2. Introductio inme-
thologiam physiologiae corporis humani. 
U. ott, 1808. (Bécs, 1810.) — 3. Alexio 
Ágoston chirurgiae doktori et in reg. 
scient. univ. Hungarica artis obstetriciae 
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et ophthalmoiatriae publico ordinario pro-
í'essori, regni Hungáriáé oculistae XV. 
Kalend. Nov. 1809. porrecto exequias 
solvit. U. ott, 1810. — 4. Physiologia 
medicinalis. U. ott, 1816. és 1818. Öt 
kötet. Czímképpel és 1 tábla rajzzal. — 
5. Institutiones pliysiologiae organismi 
humani usui academico accomodatae. 
Viennae, 1822. Két kötet. — 6. Die 
Religion und Arzneikunde in ihren 
wechselseitigen Beziehungen, dargestellt 
von Antonio Scotti. Mit einer Vorrede 
und einigen Bemerkungen nach dem 
Itatienischen herausgegeben. Wien, 1824. 
— 7. Darstellung des menschlichen Ge-
müths in seinen Beziehungen zum geis-
tigen und leiblichen Leben. Für Aerzte 
und Nichtärzte höherer Bildung. U. ott, 
1824—25. Két kötet. (2. kiadás U. ott, 
1834.) — 8. Observanda circa febrim 
scarlatinam. Budae, 1826. — 9. An-
weisung für die in den k. Freistädten 
des Königreichs Ungarn bestelltenTodten-
beschauer. Ofen, 1827. (Magyar nyelvre 
is lefordíttatott, latinul U. ott, 1828.) — 
10. Summa praeceptorum in admini-
strando variolae vaccinae negotio per 
regnum Hungáriáé obsefvandorum, quam 
altiore jussu concinnavit. U. ott, 1829. 
Táblázattal. — 11. Institutio circa me-
dicolegalem cadaverum humanorum in-
vestigationem pro physicis, medicis, et 
chirurgis regni Hungáriáé. U. ott, 1829. 
(Magyarul és németül: U. ott, 1829.) — 
12. Taxa medicamentorum pro regno 
Hungáriáé. U. ott, 1829. — 13. Diatribe 
de recta morum ratione, ut summo 
tuendae valetudinis praesidio, civibus 
academicis die27. Junii 1830. dicavitU. ott. 
1830. — 14. Animadversiones circa curan-
dam cholerám orientalem et alias epidemi-
cos morbos in regno Hungáriáé nunc vigen-
tes, secundum captas hactenus observatio-
nesexaratae.U. ott, 1831. (Magyarul, néme-
tül, Pest, 1831. olaszul Padova 1831. és 
németül, olaszul Innsbruck, 1831.) — 15. 
Instructio de lue pecorum pro dominiis 

chirurgisque. Budae, 1836. — 16. Die 
Wuthkrankheit, nach bisherigen Beobach-
tungen unci neueren Erfahrungen pa-
thologisch und therapeutisch dargestellt. 
Pest und Leipzig, 1836. — Levele Rumyhoz 
1835. (a m. tudom, akadémia levéltárá-
ban.) — Arczképei: rézmetszet, rajzolta 
Kärgling 1817., metszette Richter, kő-
nyomat Liedertől 1825. és a «Porträten-
Gallerie berühmter Aerzte und Natur-
forscher des österr. Kaiserthums.» Wien, 
1828. cz. műben a 26. sz. alatt és az 
Orvosi Tár I. 1831. melléki. 

Tudományos Gyűjtemény 1871. I V . 141., V I . 
161. , I X . 133., 1820. I I I . 109. 1. — Pressburger 
Zeitung 1818. I I . 56. SZ. — Erneuerte vater-
ländische Blätter für d e n österr. Ivaiserstaat . 
Wien, 1818. Intelligenzblatt 82. sz. — M. 
Kurir 1825. I I . 36. SZ. — Katona, H i s t ó r i a 
Critica XLII. 584. 1. — Status praesens reg iae 
literarum universitatis Hungaricae. Budae, 
1830. 14. 1. — Orvosi Tár I I . 1831. 74. l a p . — 
Fejér, Georgias, H i s tór ia A c a d e m i a e . B u d a e , 
1835. 198. 1. — Österr. National-Encycl. v o n 
Gräffer und Czikann. Wien, 1835. III. 397., 
VI. 538.1 .— Österreichische Zuschauer. W i e n , 
1837. II. 577. 1. — 1840: (Nekr.) Jelenkor 11., 
Nemzeti Vjság 14. , Birnök 15. , Figyelmező 7. , 
Gemeinnützige Blättern., 65—68. sz. (é letrajza) , 
Der Alder, W i e n , 427. 1. — Catalogo di a l c u n i 
l ibri . Pav ia , 1838. 28. lap. — Meyer J., D a s 
grosse Conversations-Lexikon. Hildburghau-
s e n , X I X . 1. A b t h . 1571. 1. — Vjabbkori Isme-
retek Tára V . 232. 1. — Pauler Tivadar, E g y e -
temünk Rectorai és Cancellárai. Bpest, 1856. 
19. 1. — Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n XIV. 359. 
l a p . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Allgemeine 
Deutsche Biographie X V I I . 257. 1. — Pallas 
Nagy Lexikona XI. 419. 1. (Antal JánOS.) — 
Högyes Endre, E m l é k k ö n y v . B p e s t , 1896. 150. 
1. fénnyom. arczk. és gyászjelentés. 

Lenhossék Mihály, orvosdoktor, egye-
temi rendes tanár, a m. tudom, akadémia 
levelező tagja, L. József egyetemi tanár 
és Bosány Emma fia, szül. 1863. aug. 
28. Pesten; iskoláit ugyanitt végezte a 
piaristáknál. Az orvosi pályára lépve, 
1881. szept. beiratkozott a budapesti egye-
tem orvosi karára s itt avattatott orvos-
doktorrá 1886. okt. 29. Orvostanhallgató 
korában négy pályadíjat nyert. Tanul-
mányai elejétől az anatómiára készült; 
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már mint másodéves orvostanhallgató 
s azontúl mindvégig atyjának segítségére 
volt a tanításban, lb82-től mint demon-
strátor, 1885. mint gyakornok, 1886. mint 
II., 1887. mint első tanársegéd. Az 1887 
—1888. téli félévben atyját, ki betegsége 
miatt a telet Olaszországban volt kény-
telen tölteni, a tanításban helyettesítette. 
1888. máj. 15. tartottamagántanári próba-
előadását és az 1888—89. tanév II. felé-
ben előadásokat is tartott a középponti 
idegrendszer finomabb szövettanából. 
1888. decz. 2. atyja elhalálozván, a meg-
ürült tanszék helyettes tanári minőség-
ben reá bizatott. Az egyetemi tanszék 
betöltétésénél L. fiatal kora miatt mellőz-
tetvén, hogy az anatómia mellett marad-
hasson, elfogadott egy meghívást Baselbe, 
hova irodalmi működésére való tekintet-
ből prosectori minőségben Kollmann 
tanár mellé hívták meg. Állását 1889. 
okt. foglalta el magántanári ranggal és 
az anatomia egy részének előadási köte-
lezettségével. 1891. nov. 21. rendkívüli 
tanárnak neveztetett ki. L. különösen jó 
viszonyban állott Kollmann tanárral, 
az anatómussal és Miescher tanárral a 
physiologussal. 1893. elején L.-et Kölliker, 
a világhírű würzburgi anatómus, kihez 
munkálataiknak közös iránya (idegrend-
szer) következtében volt közelebbi vonat-
kozásban, felszólította, fogadná el inté-
zetében az I. prosectori állást; L. ezt 
elfogadta és ápr. 1. foglalta el, egyszers-
mind magántanári állását is megtartva; 
a rendkívüli tanári czímet azonban a 
bajor kormány megtagadta tőle. 1895-
ben meghívást kapott a tübingái egye-
temre rendkívüli tanárrá, hol Froriep 
tanár mellett négy évig működött; részt 
vett az előadásokban, a bonczoló terem 
vezetésében és megbízatott a szövettani 
gyakorlatok vezetésével és a szövettani 
előadásokkal. Midőn Mihálkovics tanár 
1899. júl. 12. meghalt, a budapesti egye-
tem orvos-tanári testülete egyhangúlag őt 
ajánlotta utódjául. L. szívesen fogadta a 

meghívást és ő felsége azon év decz. 26. 
az anatomia s fejlődéstan rendes tanárá-
nak kinevezte. Tanári s az I. anatómiai 
intézet igazgatói állását 190U. jan. fog-
lalta el. A m. tudom, akadémia 1897. 
máj. 6. levelező tagjának választotta. — 
Czikkei a következő szaklapokban és 
folyóiratokban: Orvosi Hetilap (1884. A 
rostos szövet-közti májlob különböző 
fajairól, 1886. A sorozatmetszetek keze-
lésének egy új segédeszköze, németül a 
Zeitschrift für wissensch. Anatomie-ban, 
1887. Közlések az agyvelőről, németül az 
Anatom. Anzeigerben); Gyógyászat (1886. 
Az ujabb anatómiáról); Anat. Anzeiger 
(II. 1887. Celloidinbehandlung des Gehirns 
zur Herstellung von Demonstrations prä-
paraten, Y. 1890. Anatomische Mitthei-
lungen : 1. Ein neues Ligament am Hand-
rücken. 2. Abnormer Ursprung des linken 
N. laryng. inferior, Ueber Nervenfasern 
in den hinteren Wurzeln, welche aus 
dem Vorderhorn entspringen, 1892. Beo-
bachtungen an den Spinalganglien und 
dem Rückenmark von Pristiurusembryo-
nen, Die Nervenursprünge und Endigun-
gen im Jacobson'sehen Organe des Kanin-
chens, 1893. Der feinere Bau und die 
Nervenendigungen der Geschmackskno-
spen, 1899. Die Centraikörper der glat-
ten Muskelzellen) ; Természettudományi 
Közlöny (1887. Az ember harmadik sze-
mének maradványáról. 188. Uj szalag a 
kéz hátán, Egy eset az alsó gége ideg-
rendellenes eredésére, Tanulságos anató-
miai készítmények, A Clarke-féle külső-
kötélmagról, Pótfüzet 1889. Az agyvelőről 
mint a lélek műhelyéről, 1890. A paizs-
mirigyről); Math, és term. Értesítő (1888. 
Vizsgálatok a velős hüvelyek fejlődésé-
ről az egér gerinczvelejében, 1889. A 
pyramis pályáról némely állat gerincz-
velejében) ; Archiv für mikr. Anatomie 
(1889. Untersuchungen über die Entwicke-
lung der Markscheiden und den Faser-
verlauf im Rückenmarke, XXXIN. 1892. 
Ursprung, Verlauf und Endigung der sen-

34. i e sajtó alá adatott 1900. június 12. 
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sibeln Nervenfasern bei Lumbricus); Aka-
démiai Értesítő (1889. A piramis pályá-
ról némely emlősállat gerinczvelejében, 
németül az Anat. Anzeigerben V.) ; Men-
tők Lapja (1889. Orvosi műnyelvünkről); 
Verhandlungen der Naturforsch. Gesellsch. 
zu Basel (V. 1890. Hinterwurzeln und 
Hinterstränge. IX. Zur ersten Entstehung 
der Nervenzellen und Nervenfasern bei 
dem Vogelembryo, X, 1892. Die Nerven-
endigungen in den Endknospen der 
Mundschleimhaut der Fische. Die intrae-
pidermalen Blutgefässe in der Haut des 
Regenwurms); Archiv für Anat. und 
Physiol. (1891. Die Entwickelung der 
Ganglienanlagen bei dem menschlichen 
Embryo, 1897. Beiträge zur Kenntniss 
der Zwischenzellen des Hodens); Yer 
liandl. der Anat. Gesellschaft (1891. Zur 
Kenntniss der Neuroglia des menschlichen 
Embryo, 1896. Ueber Nervenzellen-Struc-
turen); Correspondezblatt für Schweizer 
Aerzte (1891. Neuere Forschungen über 
den feineren Bau des Nervensystems); 
Anatomische Hefte (1893. Die Nerven-
endigungen in den Maculae und Cristae 
acusticae); Zoologischer Jahresbericht 
(Berlin, 1893. Hirn und Rückenmark der 
Wirbelthiere); Zeitschrift f. wissensch. 
Zoologie (LVIII. 1894. Zur Kenntniss der 
Netzhaut der Cephalopoden); Archiv f. 
mikrosk. Anatomie (1895. Centrosen und 
Sphaere in den Spinalganglienzellen des 
Frosches, 1896. Histolog. Untersuchungen 
am Sehlappen der Cephalopoden, 1897. 
Untersuchungen über Spermatogenese); 
Archiv für Psychiatrie (1897. Über den 
Bau der Spinalganglienzellen des Men-
cshen); Neurologisches Centralblatt (1898. 
Bemerkungen über den Bau der Spinal-
ganglienzellen) ; Verhandlungen der Anat. 
Gesellschaft (Kiel, 1898. Ueber Flimmer-
zellen) ; Ergebnisse der Anatomie und 
Physiologie, herausg. von Merkel u. Bon-
net (1898. Nervensystem); Neurolog. 
Centralblatt (1899. Kritisches Referat über 
die Arbeit A. Bethe's : Die anatomischen 

Id S z i n n y e i J . Magyar írók. VII. 

Elemente des Nervensystems und ihre 
physiologische Bedeutung); Michel, Ophtal-
molog. Jahresbericht (1894—1899. Ana-
tomie und Entwickelungsgeschichte, refe-
rátumok) ; Internationale Monatschrift 
für Anatomie und Physiologie (1900. 
XVII. Prof. dr. Victor [Géza] v. Mihal-
kovics 1844—1899.). Ezeken kívül számos 
ismertetés a Correspondenzbl. f. Schwei-
zer Aerzte. Deutsche mediz. Wochenschrift 
és Neurol. Centralblatt cz. folyóiratokban. 
— Vezetése alatt készült: D. Timofeew 
(Kasan), Beobachtungen über den Bau 
der Nervenzellen der Spinalganglien und 
des Sympathicus beim Vogel. (Internat, 
Monatschrift f. Anatomie und Physiologie 
Bd. XV. 1898.) — Munkái: 1. Adatok a 
gerinczagyi dúczok ismeretéhez, a békán 
tett vizsgálatok alapján. Budapest, 1885. 
(Értekezések a term. tud. köréből XV. 
15. Németül az Archiv für mikrosk. Ana-
tomieban 1886.) — 2. Ritkább boneztani 
rendellenességek. U. ott, 1886. Egy tábla 
rajzzal. (Értek, a term. tud. kör. XVI. 
5. Németül az Anatom. Anzeigerben.) — 
3. A gerinczvelői idegek hátulsó gyökerei-
ről. U. ott, 1889. (Értek, a term. kör. 
XIX. 6. Hat ábrával. Németül az Archiv 
f. mikr. Anatomieban.) — 4. Der feinere 
Bau des Nervensystems im Lichte neues-
ter Forschungen. Berlin. 1893. (2. telj. 
átdolg. kiadás. U. ott, 1895. Az I. kiadást 
lefordította francziára E. Chretien. Paris, 
1893.) — 5. Beiträge zur Histologie des 
Nervensystems und der Sinnesorgane. 
Wiesbaden, 1893. (9 dolgozat.) — 6. Die 
Geschmacksknospen in den blattförmigen 
Papillen der Kaninchenzunge. Eine his-
tologische Studie. Würzburg, 1893. — 7. 
Ueber Spermatogenese bei Säugethieren. 
Vorläufige Mittheilung. Tübingen, 1897. 

— 8. A centrosomáról. Székfoglaló érte-
kezés. Bpest, 1898. (Mathem. és Term, 
tud. Értesítő XVI.). 

31. Könyvészet 1886., 1889. — Högyes Endre, 
Emlékkönyv, Budapest, 1896. 794. lap. — 31. 
tudom. Akadémiai Almanach 1898. 159. 1. é s 
önéletrajzi adatok. 

35 
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Lenk Adolf,\ orvosdoktor, rozsnyói (Gö-
mörm.) származású; 1832-ben a pesti 
egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet; 
azután a Jászkunkerületek tiszteletbeli 
főorvosa volt Karczagon, hol 1867. decz. 
8. meghalt 60 éves korában. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medico-practica de 
balneis frigidis. Pestini, 1882. 

Bupp, Beszéd. 156. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete és gyászjelentés. 

Lenk Ignácz (treuenfeldi), cs. kir. nyug. 
altábornagy; L. Ignácz cs. királyi lovas 
százados (1774. nemességet nyert) és 
Mónin Anna Mária fia, szül. 1766. júl. 
4. Kőszegen (Vasmegye); 1776. október 
7-től a bécsújhelyi katonai intézet növen-
déke volt és 1787-ben alhadnagy az 
I. oláh határőrezredben, 1799-ben, az 
akkor alakított oláh zászlóaljban száza-
dos, Philippsburg várának ostromakor és 
Stockachnál kitüntette magát. 1809-ben 
ezredessé nevezték ki a II. oláh határőr-
ezredben, 1814-ben tábornok és 1823-tól 
Károly vár parancsnoka volt.1834-ben mint 
altábornagy nyugalomba vonult. Meghalt 
1842. ápr. 12. Bécsben — Munkái: 1. 
Siebenbürgens geographisch-, topogra-
phisch-, statistisch-, hydrographisch- und 
orographisches Lexikon, mittelst eines 
Versuches seiner Landkarten-Beschrei-
bung bearbeitet und alphabetisch geord-
net . . . Wien, 1839. Négy kötet. (Ism. 
Archiv für Siebenb. Landeskunde III. 
1848. 72. 1.). -— 2. Erklärung des Stamm-
baums sämmtlicher 53 Könige von LTngarn, 
von dem ersten Könige Stephan dem 
Heiligen bis zu dem gegenwärtig . . . 
regierenden Könige Ferdinand V., wovon 
beinahe in tausend Jahren von dem 
Stammvater Arpád an. durch 32 Ahnen-
grade, mit Ausnahme von dreien, alle 
übrigen 50 von dem Árpád'schen Ge-
schlechte abstammen. Mit 6 Tafeln. U. 
ott, 1840. -— Kézirati munkái a m. n. 
múzeumban: Grossfürstenthum Sieben-
bürgen, historisch-geographisch. ívrét 8 
kötet; Geschichte von Siebenbürgen nebst 

Genealogien, ívrét 337 lap ; Versuch 
einer Landkarten-Beschreibung angewen-
det auf jene des Grossfürstenthums Sieben-
bürgen. Karlsburg, 1825. még említendő: 
Spezialkarten Siebenbürgens in 81 Sek-
tionen. Nebst einem Versuch zu einer 
Landkarten-beschreibung, angewandt an 
jene des Grossfürstenthums Siebenbürgen. 
L. 1834. decz. átadta ezen munkáját 
Blaschnek mérnöknek, ki azt térképi mun-
kájánál felhasználta. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 846. 1. — 
Alig. Deutsche Biographie X V I I I . 258. í a p . — 
Petrik Bibliogr. 

Lenke Manó, bölcseleti doktor, szül. 
1869-ben Nagyszombatban (Pozsonym.); a 
budapesti egyetemen végezte sémi és ma-
gyar philologiai tanulmányait, hol 1892. 
máj. 28. nyert bölcseletdoktori oklevelet 
ugyanez évben változtatta Löwenrosen 
családi nevét Lenkére. — Munkája: A 
feniczai nyelv és emlékei. Bölcseletdoktori 
értekezés. Budapest, 1892. (A budapesti 
egyetem bölcseleti kara által 1891. máj. 
13. «A sémi nyelvészet» dijával jutalma-
zott dolgozatát vette ezen értekezés alap-
jául.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és a budapesti egyetem bölcselet-karának 
jegyzökönyvéből . 

Lenkei Ferencz, tanító Kisbéren (Komá-
romm.); Lederer családi nevét 1875-ben 
változtatta Lenkeire; 1881—82-ben Buda-
pesten volt tanító s állítólag öngyilkos 
lett. — Munkái: 1. Az ifjúságból. Köl-
temények. Budapest, 1876. (A forgalom-
ból visszavonatott.) — 2. A Biblia Íratása. 
Ugyanott, 1876. — 3. A bölcsész. Ugyan-
ott, 1877. (Költemény.) — 4. Satirák és 
elegiák. Kiadja Sz. M. U. ott, 1878. — 5. 
Költemények. U. ott, 1880. (L. F. jegygyei.) 
— 6 .A hogyan megtörtént. Elbeszélések. 
I. rész. U. ott, 1884. (Előszó Paks, 1883. 
decz. 15.). — 7. Nyilt levél Rosenberg 
Armin úrhoz Kisbéren. U. ott, 1886. — 
8. Életem emlékei. U. ott, 1887. (Költe-
mények. Előszó, Nagybánya aug. 31.). 
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M. Könyvészel ÎS87. — Kiszlingstein K ö n y v é -
s z e t e . — Századunk névváltoztatásai 148. 1. 

Lenkei Henrik, főreáliskolai tanár, 
szül. 1863. jún. 26. Pécsett (Baranyam.), 
hol atyja Gutmann Joakim morvaor-
szági származású elemi mintaiskolai tanító, 
később a Fünfkirchner Zeitung szerkesztője 
volt; L. ugyanott végezte a főgymnasiumot; 
1880-ban a pesti egyetem orvosi karán 
iratkozott be, de már egy év múlva a 
bölcseleti karba ment át. 1887-ben a né-
metből, magyarból és bölcseletből tanári 
vizsgát tett; 1886—87. egy évig a po-
zsonyi kereskedelmi akadémián működött 
mint segéd-tanár; 1887-ben a budapesti 
V. kerületi állami főreáliskolánál helyet-
tes tanár lett, 1893. decz. 31. óla ugyan-
ott rendes tanár. Gutmann családi nevét 
1881-ben változtatta Lenkeire. A szabad 
lyceumnak osztály titkára s egyik alapítója; 
osztály titkára az izraelita magyar irodalmi 
társulatnak. Beutazta Németországot; több 
ideig tartózkodott Párisban, Koppenhágá-
ban, Yelenczében, Milanóban, Stockholm-
ban. — Költeményei, rajzai s tárcza-
czikkei a fővárosi és vidéki szépirodalmi 
lapokban, így a Fővárosi Lapokban (1881. 
első költeménye), a Képes Családi La-
pokban (1888., 1894), az Életben (1891. 
A természet a magyar költészetben) 
sat. 1889-ben A művész búcsúja czímű 
költeménye akadémiai dicséretben része-
sült, 1890-ben pedig Csetepaték czímű 
verses vígjátéka a Karátsonyi-pályázaton 
második helyen említtetett. A Magazin 
für die Literatur des In- und Auslandes-
ben czikksorozatban ismertette a jelen 
magyar szépirodalmat; a Franz Joseph 
I. und seine Zeit. Wien, 1899. cz. mun-
kában a magyar irodalom és költészet e 
századi állapotáról írt. — Munkái: 1. 
Költemények. Bpest, 1886. (Ism. Főv. 
Lapok 274. sz.) — 2. Gábor mester. U. 
ott, 1888. (Monologok 16.) — 3. Petőfi 
és a természet. U. ott, 1892. (Ism. Buda-
pesti Szemle XCII. Egyet. Philolog. Köz-
löny, Badics Ferencz, Főv. Lapok 28. 

sz., Irodalomtört. Közlemények, Nemzet 
93. sz., Orsz. Tanáregylet Közlönye, Élet 
303. 1.) — 4. Mák Jakab. U. ott, 1893. 
(Költemény. «A Hét» kiadása.) — 5. 
Ujabb költemények 1886—1894. U. ott, 
1895. (Hét 1894. 47., Vasárnapi Újság 
48., Élet 7., Jókai 48. sz., Hazánk 1895. 
38. sz., Nemzet 55., Főv. Lapok 16., M. 
Salon XXII. k., M. Géniusz 5., Egyet-
értés 169.) — 6. Kain halála. Drámai 
költemény. U. ott, 1899. (Ism. Vasárnapi 
Újság 8., Nemzet 164., M. Kritika 13. sz.) 
— 7. Dal a „más"-ról. Monolog. U. ott. 
1900. — 8. Verses felköszöntő, gyerme-
kek részére. U. ott, 1900. — 9. Váloga-
tott költemények. U. ott, 1900. — 10. 
Petőfi románezai, magyarázatokkal. U. 
ott, 1900. (Magyar Könyvtár.) — 11. 
Lessing's Laokoon, magyarázatokkal. U. 
ott, 1900. (Német-franczia Könyvtár. A 
7 — 11. sz. sajtó alatt.) — Szerkesztette 
a Fünfkirchner Zeitungot fél évig és az 
Elet cz. havi, utóbb félhavi s heti szemlé-
nek társszerkesztője volt 1892 —95-ig. A 
mulató Budapestet, Wallesz Jenővel, 
Bpest, 1896-ban szerkesztette; ez németül 
és francziául is megjelent. U. ott, 1896. 

M. Könyvészet 188G-, 1888., 1891., 1894., 189G. 
— Pallas Nagy Lexikona XI . 420. 1. ( N é g y e s y 
L á s z l ó . ) — A Hét 1899. 52. sz . a r c z k . é s ö n -
é l e t ra jz i a d a t o k . 

Lenkey Károly (zádorfalvi lenkei), 
1848—1849. honvédhuszár-ezredes, szül. 
1802. febr. 25. Bécsben ; a katonai pá-
lyára lépett és már 1836-ban százados 
volt; de 1839-ben nőül vett egy szegény 
leányt és letette tiszti rangját. 1848-ban 
azonnal őrnagygyá nevezték ki s a ráczok 
ellen Verbászra küldték. Itt azonban csak-
hamar éles súrlódásba keveredett Bechtold 
tábornokkal és gróf Castilioni huszár-
ezredessel ; mire visszahívták zászló-
aljával együtt Hevesvármegyébe. 1849. 
ápr. 2. a Vilmos huszárok parancsnokává 
nevezték ki, s azok élén vett részt Buda-
vár ostromában. A világosi catastropha 
után Egerben két hónapig rejtőzött, de az-

35* 
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után önként jelentkezett, mire Pestre vitték 
és szept. 29. az Újépületbe zárták. Innét 
Aradra hurczolták, hol kegyelem útján 
12 évi nehéz várfogságot kapott, melyből 
négyet ki is töltött és 1853. dcz. 19. sza-
badult ki börtönéből. 1867-ben Egerben 
egyhangúlag megyei főszámvevővé vá-
lasztották meg. Meghalt 1874. máj. 18. 
Egerben. — A Honvédben (1867. 3. sz. 
Helyreigezítás az 1849. okt. 4., 5. és 6. 
gyásznapokat illetőleg, 1869. 15—25. sz. 
L. K. emlékirataiból: I. A rácz-szerb 
felkelők elleni hadjárat, II. A haza leg-
fontosabb ügyei honáruló kezében, III. 
A fővezér főhadi szállása a nagy-sarlói 
csata alatt, IV. Budavár ostroma, V. Buda-
vár vívása alatt, VI. • Az alföldi tábo-
rozás, Perczel Mór hadseregszervező buz-
galma s tehetsége, VII. A fogság és halál 
előli menekülés, VIII. A hazamenekülés, 
IX. A hadi törvényszék és a fogság, X. 
A legszánandóbb vértanú. XI. Az osztrák 
hadbirák, A foglyok unaloműzése, Meg-
kegyelmezés. Közli Egervári Ödön és 
Jegyzetek Pap Gábortól). 

M. Hirlap 1850. 95. sz. (Haditörv. ítélet.) 
— Honvéd, 1869. 20. SZ. a r c z k . — Vasárnapi 

Újság 1874. 22. SZ. a r c z k . — Pallas Nagy Lexi-

kona XI. 420. 1. és gyászjelentés. 
Lenkei Lajos, hirlapíró és szerkesztő. 

L. Henrik tanár író testvéröcscse, szü-
letett 186í-ben Pécsett (Baranyamegyé-
ben), hol iskoláit végezte; 1885-ben át-
vette a Fünfkirchner Zeitung szerkeszté-
sét (melyet jelenleg is szerkeszt), 1893. 
nov. 18. alapította a Pécsi Újságot, ezt 
1894. júliusban beolvasztotta a megvett 
Pécsi Napló napilapba, melynek azóta 
főszerkesztője ; a lap időközben részvény-
társaság tulajdonába ment át. Ezen la-
pokban közel ezer vegyes czikket és elbe-
szélő tárczát közölt; írt régebben a bécsi 
s budapesti lapokba is. 1898. őszén tár-
czákat írt Spanyolország- és Portugalliáról. 
— Munkái: 1. Nach dem Nordcap. Fünf-
kirchen, 1892. — 2. Amerikáról. Tanul-
mány. U. ott, 1894. (A Pécsi Újság 1894. 
húsvéti illustrált melléklete). 

Ország- Világ 1890. 51. Sz. a r c z k . — Várady 
Ferencz, A „Pécsi Napló" politikai napilap 
rövid története. Pécs, 1896. és önéletrajzi 
adatok. 
Lenkei Sámuel, ág, ev. lyceumi tanár, 

szül. 1825. máj. 6. Modorban (Pozsony-
megye); gymnasiumi tanulmányait előbb 
szülővárosában, később a logikától kezdve 
a pozsonyi lyceumban, a theologiát ugyan-
itt és a bécsi theologiai intézetben 
végezte ; külföldi egyetemek látogatására 
nem kapta meg a szükséges útlevelet. 
1848-ban az önvédelmi harcz «névtelen 
hősei» sorában küzdött. 1851-től a po-
zsonyi ág. ev. lýceum tanára volt. 1870-
ben rendezte a lyceumi nagy könyvtárt. 
Liska családi nevét 1882-ben változtatta 
Lenkeire. Utolsó éveit súlyos betegségben 
töltötte. Meghalt 1885. aug. 31. Pozsonyban. 
— Szerkesztette az Evanjelik cz. tót lapot 
1862—65-ben Pozsonyban. — Mint a bib-
liai tót nyelvnek alapos ismerője, meg-
írta magyarul a bibliai tót nyelv- és mon-
dattant, mely kéziratban maradt. 

Prot. Jahrbücher I . 1854. 200. 1. — Századunk 
Névváltoztatásai. Budapest, 1895. 148. 1. — 
Markusovszky Sámuel, A pozsonyi ág. hitv. 
evangel ikus lyeeum története. Pozsony, 1896. 
667. .1. és gyászjelentés. 

Lenkey Sarolta. — Munkája: Legújabb 
magyar házi ezukrászat, tapasztalatok és 
kísérletek alapján. Bpest, 1893. és 1898. 

V. Könyvészet 1893. 

Lenkey Zsigmond, ev. ref. lelkész, L. 
József és Dapsy Mária fia, szül. 1795. 
jan. 15. Zádorfalván (Gömörm.); közép-
iskolai tanulását Miskolczon kezdte és 
Sárospatakon végezte, hol 1812-ben sub-
scribált. 1829-ben bejei rendes pap volt 
és ekkor hívták meg a pelsőcziek lelké-
szüknek ; az egyházkerület aljegyzője, 
nemsokára főjegyzője s tanácsbirája lett 
és Gömörmegye székhelyén befolyásos 
szerepet vitt a megye gyűlésein. Sokat 
gyűjtött és búvárkodott az egyházkerület 
és megye levéltáraiban. Meghalt 1840. 
máj. 23. Pelsőczön. — 1837-ben a m. 
tudom, akadémia nyelvtani pályakérdé-
sül ezt tűzte, k i : Melyek a két hazában 
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és haj dani magyar tartományokban részint 
fennlevő, részint régi emlékekben talál-
ható azon magyar hangzású helyirási és 
családnevek, melyeknek eredeti jelenté-
sét bizonyossággal, vagy legalább hihető-
séggel meghatározhatni. Jutalmul a dia-
dalmas pályázónak: ezüst billikomban 
100 arany volt felajánlva. L. 1839-ben 
nyerte el munkájával a jutalmat és a 
száz aranyat az ő általa rendezett gömöri 
ev. ref. papi s tanítói özvegyek és árvák 
segélyegyletének hagyta ; ezenkívül a sá-
rospataki ev. ref. főiskolában is 200 frt 
alapítványt tett. 

Figyelmezö 1840. 20. SZ. ( N e k r . ) — Rozsnyói 
Híradó 1887, 52. sz. (Szentpétery Sámuel, ref. 
lelkész.) 
Lenner Gyula Nándor (jászóvári), pré-

montrei kanonokrendi áldozópap és tanár, 
szül. 1843. márczius 29. Olaszi-Liszkán 
'(Zemplénm.); 1862. szept. 14. lépett a 
rendbe s 1868. szept. 16. szenteltetett 
fel ; tanár volt 1866-tól a nagyváradi 
gymnasiumban, 1876. a rend házi inté-
zetében Jászon, 1877-től Rozsnyón és 
1888 óta Kassán. — Könyvismertetéseket 
írt az Országos Tanáregylet Közlönyébe 
{1871—72.) és részleteket Szemák István 
Elméleti és gyakorlati német Nyelvtaná-
nak I. .és II. kötetébe (1872. azóta több-
ször lenyomtatva). — Munkái: 1. A né-

. met mondattan vázlata s német irálytani 
példák. A gymnásiumi tanuló ifjúság 
számára. Nagyvárad, 1870. — 2. Eske-
tési beszéd. Rozsnyó, 1877. — 3. Jászó 
und die mit ihr vereinigten Propsteien 
Lelesz und Promontor von Grosswardein. 
In Auszügen aus den nach Originalquellen 
in magyarischer Sprache verfassten Skiz-
zen des Gymnasial-Direktors Cornel v. 
Nátafalusy. Würzburg und Wien, 1883. 
(Brunner, Ein Chorherrenbuch 144—199. 
lap). 

Petrik Könyvészete . — Schematismus Canon. 
Reg. Ord.Praemonstrátensisde Castro Jászó. 
Cassoviae, 1891. 87. 147. 1. 

Lente Pongrácz, járásbiró Hajdú-Szo-
boszlón. Meghalt 1873-ban, — Munkája: 

Hervadt virágok. Kézirat gyanánt. Deb-
reczen, 1872. (Költemények.) 

Kertbeny, Az ujabb költök 1840—1880. 22. 1. 
(Próbanyomat.) — Petrik Könyvészete. 
Lentényi Márk, zircz-cziszterczi-rendi 

áldozópap és tanár, szül. 1846. márcz. 
15. Bagyóczon (Szepesm.); 1864. szept. 
17. lépett a rendbe ; 1871. aug. 1. misés 
pappá szenteltetett fel. Főgymnasiumi 
tanár volt 1871—72. Egerben, 1872—80. 
Pécsett, 1880—81. porvai lelkész; 1881 
—1883. főgymnasiumi tanár Baján; 1883-
tól betegsége miatt nyugalomba vonult. 
Meghalt 1884. nov. 2. — Czikke a pécsi 
főgymnasium Értesítőjében (1874. A szi-
várvány elmélete.) — Munkái: 1. A 
mennyiségtani földrajz alapvonalai. A 
főgymnasiumok YIII. osztálya számára 
legjelesebb kútfők nyomán. Pécs, 1877. 
A szöveg közé nyomott 35 idommal. — 
2. Pótfüzet a mennyiségtani földrajz alap-
vonalaihoz . . . U. ott, 1878. 14 szöveg-
idommal. — Kézirati munkái a zirczi 
apátság könyvtárában: Tömörmértan 
1879—80., A physica, csillagászati föld-
rajz és meteorologia elemei 1881., két 
rész, Légnyugtan. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — A hazai czisz-
terczi rend Emlékkönyve. B p e s t , 1896. 352. 1. 
(Szabó Otmár.1) 
Lenty István, kanonok és püspök-he-

lyettes a veszprémi egyházmegyében. 
A nagyszombati papnevelő-intézet ala-
pítványához 5000 írttal járult. — Mun-
kái : 1. Noe galambjának est véli meg-
térése. Az-az : Szécsenyi famíliának nagy-
ságos házábúl, mint valamely galamb-
házbúi mélt. és nagys. gróf Széchenyi 
Katalin aszszonynak e világbúi az örök 
életre, mint mennyei örökös bárkába, 
boldog által menetele. Mellyet bodajki 
csudálatos boldog aszszony kápolnájában 
magyar-nyelven az 1747. eszt . . . szo-
morú szível békisért, , . és Podányi Bíró 
Márton. Győr, 1847. — 2. Novaplantatio 
eueharistica. Titkos értelmű feláldozott 
plantálás. Vagyis a szőlőskertben a jó 
illatozó Mária nevét viselő virágoknak 
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ujonan való ültetése, plántálása, és bé-
állítása; az az Serafm Szent Ferencz 
Boldog Aszszony provinciájabéli szer-
zetes fiainak, ns. Somogy-vármegyében 
Mesztegnyőben az elpusztult mezó'n álló 
ó-klastrom, és templon helyén isteni buz-
gósággal tellyes Kis Krstyenyei és Kéthelyi 
Hunyady Antal által, csudákkal tündöklő 
Nepomuki Szent János tisztességére tett 
•új fundatiora-való bé-vétele, és törvényes 
bé-helheztetése. Melyet jeles solemnitással 
vitt végben fölyebb nevezett Mesztegnyői 
ó-templomban Boldog Aszszony havának 
15. 1747. s ugyan akkor azt élő nyel-
vével ki is hirdette. Pozsony. 

Pauer, Egyházi rend érdemei 308. 1. — Pet-
rik Bibliogr. 

Lenthi (Pápai) János, ev. ref. lelkész, 
szül. Pápán, hol 1654-től 1656-ig az ev. 
ref. collegium tanítója volt; 1663. okt. 
22. a franekerai egyetemre iratkozott be 
theologiai tanulónak. 1665-ben az utrechti 
egyetem hallgatója volt ; onnét hivatott 
meg Kecskemétre, hol 1667-től 1692-ig 
volt lelkész és esperesi hivatalt is viselt. 
Az 1674. vallásüldözés alatt Debreczen-
ben vonult meg. 1692-ben Gyöngyösre 
ment papnak ; innét Miskolczra s kevés 
időre Debreczenbe, Visszajővén az al-
földre Dömsödön szolgált, öregségére 
Kecskemétre költözött és itt halt meg. 
— Munkája: Disputatio Theologica De 
Cubiculis seu Suburbiis Inferni Papisticae 
genti locandis. Qvam Favente Deo Opt. 
Maximo Sub Praesidio Gisberli Voetii, 
S. S. Theol. Doct. Ejusdemque Facultatis 
in Inclytâ Acad. Utraj. Profess . . . Publice 
ventilandam proponit . . . Ad diem 26. 
J u l i i . . . Ultrajecti, 1665, 

VVeszpremi, Succincta Medic. Biôgr. IV. 139., 
365. lup. — Tóth Ferencz, A protestáns eklé-
siák históriája 163. lap. — Rácz Károly, A 
pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. 
Sárospatok, 1874. 116. lap. — Történelmi Tár 
1886. 794. 1. — Kecskeméti Nagy Képes Naptár 
1892-re. 173. 1. — Szabó-Hellebrant, Rég i M. 
Könyvtár III. 1. rész. 711. 1. 

Lenthi {Pápai) János, ev. ref. lelkész, 

előbbinek fia ; 1699. decz. 30. Debreczen-
ben subscribált; 1710-ben a franekerai 
egyetem hallgatója volt. 1713-ban mint 
akadémikus Körös-Marosvásárhelyre or-
dináltatott papnak; Makón is volt pap. 
Meghalt. 1723. jún. 15. — A Honor 
Posthumusban (Debreczen 1700) verset 
írt Szilágyi Márton halálára. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 365. 
l a p . — Sárospataki Füzetek 1858. 77. 1. — Deb-
reczeni Prot. Lap 1884. 166. 1. 

Lentsch József, első éves bölcselet-
hallgató Győrött, — Munkája: Carmen 
adm. rev. ac clar. dno Michaeli Lents 
parocho Marczaltőiensi frátri mihi gra-
tissimo diem diví sui patroni celebraţi 
inmemoris gratique animi pignum summa 
cum reverentia die 29. Septembris anno 
1807. oblatum. Jaurini. 

Petrik Bibliogr. 

Lentschó Mihály János. L. Lencsó. 
Lényey István. — Munkája: Lényey 

István m. kir. szab. vadászjátéka. Pest, 
1863. (Németül is. U. ott, lfc63.) 

Petrik Könyvészete. 

Lenz Valeria, pozsonyi lakos. — Mun-
kája : Ein Convertit, oder Triumph der 
christlichen Wahrheit. Pressburg, 1853. 
(Költemény. Az előszó is Pozsonyban kelt.) 

Petrik Bibliogr. 

Lenzsér Ignácz, r. kath, plébános volt 
1858-tól Pázmándon (Fehérm.), hol 1877. 
máj. 9. meghalt 60 éves korában. — 
Munkái: 1. Mélt. és főtiszt. Farkas Imre 
úrnak, székesfehérvári megyés püspök-
nek hála-emlékül. Székes-Fehérvár, 1852. 
(Költemény.) — 2. A hold. szűz Mária 
szeplőtelen fogantatása hitágazat. U. ott, 
1855. 

Pauer, Joannes, História Diocesis Albarega-
lensis. Albae-Regiae, 1877. 446. 1. — Catalogus 
Bibliothecae Joannis Card. Simor. Strigonii, 
1887. — Petrik Bibliogr. 

Leo Bernát, orvosdoktor, pesti szár-
mazású. — Munkája: Tractatus de virtute 
remediorum specifica, Dissertatio inaug. 
medica. Pestini, 1844. 

Szinnyei Könyvészete. 
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Leonhard Dániel József, ág. ev. lel-
kész, szül. 1768. máj. 28. Nagyszebenben, 
bol atyja L. András szászkerületi jegyző 
volt; tanult szülővárosában, azután 1810. 
a göttingai egyetemen. Visszatérve a 
nagyszebeni gymnasium tanára, majd az 
ottani kórháztemplom prédikátora lett. 
1819-ben Szászvárosba hívták meg lel-
késznek, 1829-ben megválasztották az 
egyházkerület dékánjává. Meghalt 1853. 
jún. 1. Szászvárosban. — Czikkei a 
Benigni Transsilvaniájában(I. Szászváros 
mit seiner Umgebung geschichtlich dar-
gestellt von der Gründung bis zu der 
merkwürdigen Schlacht am Brotfelde 
1480.) — Munkái: 1. Fortsetzung des 
Versuchs über das siebenbürgische Ko-
stüm. Hermannstadt, 1807. Két füzet 
Benigni által kiadva. (Több része kézirat-
ban «Bewohner Siebenbürgens» cz. is.) 
— 2. Systematica Mammalium ac avium 
Transsylvanicarum enumeratio. Pro loco 
inter Profess. Gymn. Cibin. obtinendo 
exhibita 26. Febr. 1812. U. ott. — 3. 
Lehrbuch zur Beförderung der Kenntniss 
von Siebenbürgen. Nebst einer Charte 
von Siebenbürgen, nach der Lipskyschen 
Charte gezeichnet. U. ott, 1818. (1. Erd-
beschreibung, 2. Die Naturgeschichte, 
Die Geschichte von Siebenbürgen, Anhang 
Uber Maasse, Gewichte und Münzen von 
Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Wal-
lachei, Moldau und Bukovina, nebst An-
weisung darüber anzustellender Berech-
nungen.) — 4. Denkwürdigkeiten von 
dem alten Város und dem gegenwärtigen 
Broos. Für den am 7. Juni 1852. da-
selbst versammelten Verein für sieben-
bürgische Landeskunde gesammelt von 
D. J. L. U. ott., 1852. — Kézirati mun-
kái : Idiotikon der siebenbürgisch-säch-
sischen Sprache, nebst einer Etymologie 
der meisten Wörter, 22 ív ; Möglichst 
vollständige Chronik der evangelischen 
Szászváros-Gcmeinde; Eine Sammlung 
von Siegeln und Facsimile von den 
wichtigsten Originalurkunden aus unserm 

Nationalarchiv, der Zeitfolge nach, durch 
. . . t r e u copirt 1819., ívrét. 51. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 349. 1. 

Leonhard Gusztáv, az osztrák-magyar 
bank vezértitkára. Meghalt — A 
Pester Lloyd munkatársa — Munkája : 
Az osztrák-magyar bank igazgatása 1878 
—1885. Bpest, 1886. 

M. Könyvészet 1886. 

Leonhard János András, városi jegyző 
és tanácsos Nagyszebenben, hol 1743. 
febr. 12. született és ugyanott halt el 
1791-ben. Atyja L. Márton Frigyes is a 
város tanácsosa volt, — Kézirati munkái : 
Collectio Privilegiorum, 2 kötet; História 
comitum nationis Saxonicae simul ac 
judicum regiorum Cibiniensium inde ab 
anno 1236 ad nostra usque tempóra 
constitutorum diplomatica, cum brevi 
historica deductione nomenclaturae co-
mitum apud Romanos, Gernianos, Hun-
garos et Transylvanos celebrium pro 
majori dignitatis hujus officii illustratione 
praemissa, figuris item aeri incisis, icones, 
insignia item nobilitaria plurimorum co-
mitum nationis Saxonicae ad vivum 
repraesentantibus, ívrét kötet. (A munka 
sajtókész, de bevégzetlen és a képek is 
hiányzanak.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 349. 1. 
Leonhard t János, ág. ev. lelkész, szül. 

1859-ben ; a gymnasiumot 1878-ban vé-
gezte ; 1890. febr. 4-től Szász-Szent-
Lászlón (Gross-Lasslen), jelenleg Daró-
czon lelkész. -— Munkái: 1. Geschichten 
aus Siebenbürgen. Wien, 1890. (2. bőv. ki-
adás : Aus Siebenbürgen. Novellistische 
Federzeichnungen. Hermannstadt, 1895.) 
— 2. Die Bienenzucht. Orientirende 
Anregungen für Anfänger. U. ott, 1897. 

Statistisches Jahrbuch. H e r m a n n s t a d t , 1891. 
34. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 
Leonhard Márton Frigyes, ág. ev. 

lelkész, L. Pál veresmarti lelkész íia, szül. 
1778. ápr. 24. Nagyszebenben; a jenai 
egyetem hallgatója volt 1800-ban; ág. 
ev. lelkész lett 1804-ben Kolozsvárt, 
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1814. máj. Nagy-Ápoldán. hol 1836. aug. 
36. meghalt. — Munkái: 1. Praecipiorum 
vitae Lutheri, Melanchtonis et Erasmi 
momentorumcomporat ionemdefendet . . . 
Cibinii, 1804. — 2. Predigt bei dem 
feierlichen Leichenbegängniss des weiland 
Wohlgeb. Herrn Joachim Bedeus v. 
Schaarberg, Sekretariusbeidem Hochlöbl. 
k. Siebenb. Landesgubernium, gehalten 
am 29. Mai 1819. in dem Bethause der 
evang. Gemeinde zu Klausenburg. U. ott, 
1810. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 347. 1. 
Leopold Samu, aszent-ágotai (Fehérm.) 

uradalom bérlője, tudományos képzett-
ségű fiatal ember. Meghall 1899. máj. 
végén 27 éves korában. — Hazánk gaz-
dasági életét e század első felében és 
adózási történetét kutatta levéltárakban 
s törvényekben; ennek megírására készült 
s e közben írt is egy tanulmányt a Bu-
dapesti Szemlébe (XC. 1897. Bezerédj 
Istvánról); a Vasárnapi Újságba is dol-
gozott. — Munkája : Bezerédj István, az 
örök igazság. Bpest, 1897. (Külön nyomat 
a Budapesti Szemléből. Ism. Vasárn. 
Újság 22. sz.) 

Vasárnapi Újság 1897. 23. SZ. ( N e k r . ) 

Leosgott Szaniszló, szent Ferencz-
rendi Capistrán szerzetes ; hat évig volt 
lector Magyarországon. — Pavich egy 
scolasticus theologiai munkáját említi, me-
lyet kinyomatott, de könyvészeti leírását 
nem adja. 

Pavich, Emericus, Ramus viridantis oliyae. 
Budae, 1766. 71. 1. 
Leövei (Pellionis) T. György, theolo-

giai hallgató a heidelbergi egyetemen. — 
Munkái: 1. De Eeclesia. (Disputatio XI.) 
Resp. & a u t h o r . . . 23. Juli 1613. Heidel-
bergae, 1613. — 2. De Providentia Dei. 
(Disputatio.) Resp. & author . . . 27. Nov. 
1613. U. ott, 1613. 

Pareus, David, Collegium Theologicum. 
Heidelbergae, 1620. II. 145. 1. 

Leövey Gyula, tanító és hírlapíró Ara-
don. — Az aradi Alföld munkatársa (1876. 
A franczia nyelv a polgári iskolákban, A 

rajzolásról, Az iskolai kertek és tárczák 
1877., 1879.). — Munkája: A marquis 
keresztfia. Regény. Bpest, 1878. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Leővey Klára (lövői és lövőpetrii), 
"nevelő és tanítónő, L. József beregi föld-
birtokos, megyei táblabíró és Szathmáry 
Eszter leánya, szül. 1821. márczius 25. 
Máramaros-Szigeten; az atyja nem volt 
takarékos, azért az öröklött ősi vagyon 
csakhamar elkallódott és ő is 1837-ben 
meghalt. L. Klára nevelésével leginkább 
édes anyja foglalkozott, a ki a zenében és 
éneklésben is kiképeztette. A máramaros-
szigeti jótékony egyesület megalakultával 
1836-tól L. K. a műkedvelői társulatnak 
legbuzgóbb tagja volt, a színművekben 
ügyesen szerepelt és énekével is az egye-
sület vagyonát gyarapította. Az 1842—43. 
országgyűlés egész időszaka alatt báró 
Sztojka Klárával, b. Sztojka Imre akkori 
máramarosi követ házánál tartózkodott. 
1846. nov. a Teleki Blanka grófnő által 
Pesten alapított nőnevelő intézetben alkal-
maztatott mint nevelő s tanítónő. Midőn 
1849. első napjaiban Windischgrätz Buda 
felé közeledett, Teleki Blanka grófnő L. 
Klárával együtt rendkívül sok veszély 
és viszontagság között Debreczenbe mene-
kült és Debreczenben minden erejöket, 
idejöket, pénzüket a honleányi tiszt telje-
sítésére szentelték és a sebesült honvédek 
ápolásával foglalkoztak. A világosi cata-
stropba után Pesten a menekülő compro-
mittáltak vagy haza széledező szegény 
sorsú honvédek segélyezésére, gyámolí-
tására fordították minden idejöket, ere-
jöket. Utóbb Teleki grófnő Pálfalvára 
vonult, Klárát Pesten hagyva, hogy a 
nála hagyott pénzből segélyezze a hon-
védeket és a többi üldözött honfitársakat. 
Ezen ép oly humánus, mint nemes erény 
okozta e két nő elfogatását. Teleki Blan-
kát 1851. máj. hurczolták el Pálfalváró 1 
Nagyváradra s a nála talált levelek nyo-
mán nemsokára elfogták L. Klárát is a 
báró Sztojka család falu-szlatinai birto-
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kán. Az új épületben szenvedtek át két 
évi kínos vizsgálati fogságot. 1858. jún. 
30. Teleki Blanka tíz évi. L. Klára öt évi 
várfogságra ítéltettek, mert lázító köny-
veket osztogattak és harczosokat tobor-
zottak ; június végnapjaiban Kufsteinba 
szállították és a legridegebb czellába zár-
ták őket. 1856. júl. 11. L. K. büntetésé-
nek ideje lejárt. Visszatérve szülővárosába 
édes anyjához, unokatestvére Várady 
Gábor házánál telepedett meg, oktatva 
leánykáját Gabriellát (még 10 hasonkorú 
és műveltségű lánykát vettek föl a ház-
nál és így ott nevelő-intézetet létesített; 
ez alapja volt a később a nőegyesület 
támogatásával létrejött nőnevelő intézet-
nek, a melyből a mostani állami felsőbb 
leányiskola emelkedett ki). Az 1861. or-
szággyűlés megnyíltával L. K. is Pestre 
jött Váradyékkal, aztán az 1862. évet 
nagy részben Teleki Blanka körében töl-
tötte s vele együtt Párisba utazott, hol 
Teleki Blanka okt. 23. meghalt, de ő még 
több ideig időzött Párisban a De Gerando 
család körében ; aztán párisi gyermekeket 
tanított; később St. Angeban időzött a 
Kiss Miklós honvédezredes és neje kas-
télyában. Midőn hazájába visszatért, a 
Teleki Miksa gróf gyermekei nevelésével 
és tanításával bízatott meg Kendi-Lónán. 
Még azután is, midőn nevelői tiszte véget 
ért, Kendi-Lónán és Pálfalván De Gerando-
nénál, majd a Vallyiék majtisi s Teleki 
Arvéd gróf drassói kastélyában tartózko-
dott ; a mi kevés idejéből maradt, azt 
Budapesten Várady Gáborék házánál töl-
tötte. E rendkívül munkás életnek véget 
vetett egy utczai baleset, a midőn Buda-
pesten 1897. ápr. 8. egy lóvonatú vasút el-
gázolta s néhány óra múlva elhunyt; 
ápr. 12. helyezték őt M.-Szigeten örök 
nyugalomra abba a sírboltba, a melyet 
1864-ban elhunyt édes anyja részére 
készíttetett. — A Máramarosnak 1865-ben 
történt megalapítása óta rendes munka-
társa volt; sok tárczája jelent meg benne, 
valamint a fővárosi s vidéki lapokban, 

többnyire visszaemlékezései a szabadság-
harczra és rajzok a fővárosi művészi s 
társadalmi élet nevezetesebb mozzanatai-
ról. Czikkei a M. Polgárban (1885. 98. sz. 
Egy pessimista költőnő : Ackermann L. 
élete és műveiről); a Kecskemétben (1891. 
39. sz. Vers a kufsteini börtönből); a 
Szolnok-Dobokában (1894. 16. sz. Emlé-
kezés Sárosv Gyulára); a Máramarosban 
(1896. 30. sz. Munkácsy Mihály Ecce 
homoja.) 

1897 : Vasárnapi Vjság 18. sz . arczk . és me l l -
képpe l , Budapesti Napló 101. sz. (Bihari Imre) , 
Budapesti Hirlap 99. SZ., Pesti Hirlap 100. SZ. 
( S o o s A n t a l ) , Máramarosi Hiradó 15. SZ., Mára-
maros 18. SZ. (Várady Gábor). — De Gerando 
Antonína, Gróf Teleki Blanka élete. Bpest, 
1892. — Várady Gábor, Hul ló l eve l ek . Mára-
maros-Sziget, 1892—93. Négy füzet és gyász-
jelentés. 

Leövey Miklós és Sándor. L. Lövey. 
Leövey Sándor (lövői és lövőpetrii), 

államtudományi tiszteleti doktor, a köz-
igazgatási bíróság tagja, L. Péter birtokos 
és Fazekas Julianna fia, született 1841. 
november 29. Sugatagon (Máramaros-
megye); korán árvaságra jutott és mi-
után a gymnasiumot kiváló sikerrel 
végezte, a fővárosba jött, hol az egye-
temen jogot hallgatott, mialatt saját ere-
jéből tartotta fenn magát. 1867-ben ki-
nevezték tiszteletbeli fogalmazónak a 
cultusminiszteriumba; 1869-ben pedig 
valóságos fogalmazóvá lépett elő. Ezután 
szakismerete és reformtörekvései által 
egyre jobban kitűnt és gyorsan emel-
kedett ; 1892-ben czímzetes, 1895. való-
ságos miniszteri tanácsos lett és a tu-
domány-egyetemek ügyeit vezette. 1897. 
jan. 1. a m. k. közigazgatási bírósághoz 
történt átlépése alkalmából a kolozsvári 
egyetem az államtudományok tiszteleti 
doktori czimével tüntette ki. — A Hazánk 
cz. balközépi politikai napilapnak 1868-
ban b. Podmaniczky Frigyes szerkesztése 
alatt munkatársa volt, melybe különösen 
orosz lapszemléket í r t ; a Néptanítók Lap-
ját 1868—69-ben fordította ruthén nyelvre 
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s a Közigazgatási Döntvénytár I—V. köte-
teinél (Bpest, 1877—79.) közreműködött. 
— Munkája: A görög-római hitregetan. 
Stoll H. Vilmos után ford. L. S., 30 ábrá-
val. Pest, 1864. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona 
XI. 434., XVIII. 150. 1. 

Lepenyei János, r. kath. plébános a 
pécsi püspökmegyében; hat évig Faddon 
volt plébános, 1761. ápr. Pinczehelyen, 
1773. júl. 28. Dombováron, végre 1774 
ápr. 20. Szigetváron lett lelkész. — Mun-
kái : 1. A Jákobbúi támadt csillag. Az az: 
tisztán, makula, szeplő nélkül fogantatott 
szűz Mária, kinek a közönséges törvény 
alúl szent fiának eléve tekintett érde-
meiért-való fel-szabadulásárúi, avagy ere-
dendő bűn nélkül annyának, Szent Anná-
nak, méhében-való fogantatásárúi a nem-
zetes és vitézlő, Gindly Ignácz úr által 
építtetett Tengeliczi ékes kápolnában, 
együgyű beszédjét folytatta számos úri 
éz köz személyek előtt, ugyan B. Asszony 
fogantatásának ünnepén, karácson havá-
nak 8. napján 1754 Győr, 1755. — 2. 
A szent háromságnak és abban lévő 
csodálatos egységnek mind a természeti 
okosság, mind pedig a sz. írás vezérlése 
által-való keresése, melyet a fölséges kir. 
magyar udvar, és számos egyházi és 
világi fő-rendek és statusok előtt foly-
tatott . . . 1758. eszt. Sz. Mihály havának 
10. napján mondott, Most pedig mélt, úr 
szalai báró Barkóczy Károly . . . kinyom-
tattatott. Buda. - — 3. Princeps maximus 
az az : Ferencz István I. római császár 
és corregens . . . kinek is a pécsi püspöki 
templomban szomorú halottas pompáján 
tartatott czomorú halottas beszéd mind-
szent havának 22. 1765-ben. U. ott. — 
4. Szent Ágostonnak ama szentséggel és 
bölcsességgel tündöklő Hipponi püspök-
nek Istennel-való magános-lelki beszél-
getési, melyeket deák nyelvből magyarra 
fordított. U. ott, 1766. 

Brüsztle, K e c e n s i o II . 474., IV. 224. 1. — 
Petrik B ib l i ogr . 

Lépes Bálint, győri püspök, szül. 1570-
en Győrött régi nemes családból; tanul-

mányait Nagyszombatban és Bécsben 
végezte. Kitűnő képességei érdemesítették 
arra, hogy 1593. márcz. 2. esztergomi 
kanonokká és zólyomi s még ugyanazon 
évben nyitrai főesperessé neveztetett ki. 
Bövid idő múlva lemondva esztergomi 
javadalmáról, győri őrkanonok, később 
orodi prépost lett. 1604-ben Pethe Márton 
Lengyelországba küldte. Rudolf a kir. 
táblához ülnökké nevezte ki. 1606-ban 
már tinnini püspök volt, 1608. ápr. 9. 
mint veszprémi püspök szerepel; ugyan-
azon év decz. 6. nyitrai megyés püspökké 
és kir. kanczellárrá neveztetett ki. 1612-
ben Maj na-Frankfurtban járt Ferenczfi 
Lőrincz titkárával, hol jún. 4. Szenczi 
Molnár Albertet megvendégelte. II. Mátyás, 
hogy a hazát a török dulástól megszaba-
dítsa, 1614-ben a német fejedelmeket 
gyűlésre hívta Linczbe, hova Magyar-
ország részéről L. küldetett. 1619. márcz. 
19. kalocsai érseknek mondják és júl. 
22-től a győri püspöki javadalmakat bírta. 
1620-ban Bethlen Gábornál követségben 
járt, a mikor a fejedelem a császárral 
békességre lépett. Meghalt 1623. ápr. 
26. Győrben. — Munkái: 1. (Imádságos 
könyv.) Prága, 1615. (Egyetlen csonka 
példánya a budapesti egyetemi könyvtár-
ban.) — 2. Az halandó es iteletre me-
nendeo tellves emberi nemzetnek Fenyes 
Tükörö. Melliet . . . minden üdvösségé 
szomiuhozo hiü keresztyennek szeretettel 
aianll es dedicai. U. ott, 1616. Következik 
külön czímlappal: Második Keonyv Az 
i teletreol . . . (2. kiadás. Eger, 1771. XVII. 
századi kézirata a m. n. múzeumban.) 
— 3. Pokoltol rettenteo es mennyei bo-
dogsagra edesgeteo Tükör. Melyből vilá-
goson ki teczik, hogy az kik Jótt cse-
lekesznek, az Eorök Életre ménnek ; az 
kik pedig gonoszt, az Eorökké való Tűzre 
vettétnek. Prága, 1617. Második keönyv 
az Menyorszagrol. (2. kiadás. Eger 1771.) 

Bod, M. A t h e n a s 161. 1. — Horányi, Memoria 
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II. 480. 1. — Katona, História Critica XXIX. 
961. L — Pauer János, Az egyházi rend ér-
deme Magyarország történetéhen. Székes-
fejérvár, 1847. 397., 404. lap. — Ferenczy és 
Danielik, M. írók 1. 296. 1. — Gams, Series 
Episcoporum. Ratisbonae, 1873. 372., 374., 
376. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 
206. , 212. , 215. 1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
írók Csarnoka. Nagyszombat , 1893. 290. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . — Szenczi Molnár Albert 
naplója . . . Bpest, 1898. 56. 1. 

Lepies András, r. kath. plébános, 1833-
ban IV. éves theologus volt, 1838. Dett-
ván segédlelkész, 1842-től Donovalban 
(Zólyomm.) plébános, hol 1855-ben meg-
halt. — Munkái: 1. Ode rev. dno Josepho 
Fogt cath. e. Neosoliensis custodi, et 
canonico . . . pro festo nominis . . . ob-
lata die 19. Martii. Neosolii, 1833. — 2. 
Carmen elegiacum rev. dno Joanni Nep. 
Veisz cath. eccl. Neosoliensis canonico 
theologo . . . pro festo nominis . . , ob-
latum . . . Die 16. Maji. U. ott, 1833. 

Schematismus Neosol iensis 1833., 1838., 1844., 
1876. 97. 1. 
Leporini János, vittenbergai tanuló 

volt 1690-ben ; beszterczebányai szárma-
zású. — Munkája : Appetituni, ä Ratione 
Triumphatum Dissertatione Ethicâ pos-
teriore, Permissu&auctoritate . . . Inclytae 
FacultatisPhilosophicae, Senatus, In Cele-
berrima ad Albim Academia, Publico 
Eruditorum examini sistunt, Praeses M. 
Matthias P l a t a n i . . . & Respondens . . . Ad 
Diem XXX. April. M.DC.XC. Wittenber-
gae. — Üdvözlő verset írt Röschel János, 
Exercitatio Chronologica . . . (Wittenber-
gae, 1692.) cz. munkába. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 190. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 2. r. 386. 1. 
Leporini Miidós, ág. ev. lelkész és 

nógrádi egyházmegyei rendes jegyző. 
1674. márcz. 5-re ő is megidéztetett Po-
zsonyba, hol társaival együtt fő- és 
jószágvesztésre ítéltetett és előbb Pozsony-
ban, azután Leopold-várban szenvedett 
fogságot. 1675. márcz. 18. elvitték Nápoly 
felé, hol máj. 8. eladatott a gályákra, 
1676. febr. 11. Ruyter Adorján hollandi 

tengernagy megszabadította őt is társaival 
együtt és belga hajókra szállíttatta. Majd 
elment Zürichbe. Leírta megidéztetése 
és szenvedése körülményeit Lavater János 
bölcselettanár felhívására júl. 16. Vissza-
térve hazájába, bejárta előbb Szászor-
szágot, a brandenburgi őrgrófságot, a 
Hanza városokat, Poroszországot és Szi-
léziát. 1677-ben Boroszlón keresztül meg-
érkezett Poltárra, hol megvonult és ezután 
Beszterczebánya közelébe Zsolnára ment 
papnak. — Üdvözlő verset írt Gyöngyösi 
István, Disputatio Theologica . . . (Tiguri, 
1676.) és gyászverset Vazari Dániel ha-
lálára, Vade Dániel . . . (Vittebergae, 
1677.) cz. munkákba. 

Sárospataki Füzetek 1863. 399. l a p . — Rácz 
Károly, A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 
1674-ben. Sárospatak. 1674. 117. 1. 
Lepossini György (hodossi), vitten-

bergai tanuló volt (1724. okt. 23-tól 
1726. okt. 5-ig), midőn Chladni Márton 
halálára hat strófás latin gyászkölteményt 
írt az emlékére kiadott Lacrimae . . . 
Vitteb., 1725. cz. munkába. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 219. 

Lepseny Gergely, ev. ref. lelkész, 1673. 
okt. 20. a debreczeni főiskolában sub-
scribált; később az iskolában contrascriba 
és Veszprémben rector, 1682- ben a mar-
burgi egyetem hallgatója, 1708. aug. 8. 
Pápán lelkész és esperes volt. — Mun-
kája : Dissertatio De Unione Personali 
Duarum in Christo Naturarum, Quam, 
Eodem Deo-Homine auxiliante, sub Prae-
sidio Dn. Samuelis Andreae . . . Ad diem 
29. Junii . . . In Auditorio Theologorum 
Placidae disquisitioni exponit publice . . 
Marpurgi Caltorum M.DC.LXXXIII. Mar-
burg, 1683. 

Tóth Ferencz, Ahelvecziaival lástételt követő 
túl a dunai püspökök élete. Györ, 1808. 146. 
1. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Lepsényi Miklós József, r. kath. lelkész 
és országgyűlési képviselő, szül. 1860. 
márcz. 26. Lovasberényben (Fehérm.); 
a gymnasiumot Székesfejérvárt végezte; 
1876-ban a szent Ferencz-rendiek szerr 
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zetébe lépett; a bölcseletet Nagyszombat-
ban, a theologiát Pozsonyban végezte. 
1882. szept. 28. miséspappá szenteltetett 
fel. Mint hitszónok működött Szent-Anta-
lon (Pozsonym.), Andócson (Somogym.)és 
Pozsonyban. 1894-ben Yaszary Kolos 
biboros herczegprimás az esztergomi 
egyházmegyébe vette át és azóta ezen 
egyházmegye tagja, 1896-ban néppárti 
programmal megválasztatott országgyűlési 
képviselőnek; a naplóbiráló bizottság tagja. 
A néppárt egyik alapítója; 1895. febr. 
királysértés czímén hat hónapi állam-
fogházra ítélték, melyet jún.-nov. állott 
ki. — A Hittudományi Folyóirat munka-
társa. — Munkái: 1. Válasz Masznyik 
Endre úrnak, Luther élete czímű mun-
kájára. Pozsony, 1888. Három füzet. (2. 
kiadás. U. ott, 1888—89.12 füzet. Németül. 
U. ott, 1888.) — 2. Szent beszédek az év 
minden vasár- és ünnepnapjára. U. ott, 
1888. — 3. Alkalmi szent beszédek. U. 
ott, 1891. (Ism. M. Sión 786. 1.) — Ala-
pította 1889. jan. a Katholikus Hitvédelmi 
Folyóiratot, melyet 1893-ig szerkesztett, 
ezentúl kiadó-tulajdonosa maradt ; 1891-
től 1896-ig szerkesztette a Jó Pásztor cz. 
folyóiratot; 1892-ben megindította a Ma-
gyar Néplap cz. kath. politikai hetilapot 
és 1894. okt, a Krestan cz. tót politikai 
hetilapot (a két utóbbit Németh Gellérttel 
szerkeszti), 1897-ben a Christliches Volks-
blattot. Országgyűlési beszédei a Naplók-
ban vannak. 

M. Könyvészet 1888—89. — Horváth Ignácz 
K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Hírlap 1895. 330. 
SZ. — Pallas Nagy Lexikona XI. 442. l a p . — 
Sturm Albert, Országgyűlés i A l m a n a c h . B p e s t , 

1897. 288. 1. 
Lerchenfeld József (raditschnigi), az 

erdélyi elemi iskolák felügyelője, szül. 
1753. febr. 19. Klagenfurtban ; mint tanító 
a nagy-szebeni kath. elemi iskolában al-
kalmaztatott, hol később igazgatóvá ne-
veztetett ki, s miután az erdélyi összes 
elemi iskolák felügyelője lett, az oktatás-
és iskolaügy terén nagy buzgalmat fejtett 
ki. 1810-ben censorrá nevezték ki. Szabad 

idejét kedvencz tudományának, a füvé-
szetnek szentelte. Meghalt 1812. jan. 16. 
Nagyszebenben. — Munkái: 1. Rede auf 
Marien Theresien, in der Hermannstädter 
Normalschule verlesen den 16. Jänner 
1781. Hermannstadt, 1781. — 2. Unsere 
Erwartungen oder Peter Leopold. Eine 
Rede gehalten den 22. März. 1790. in 
der Freimaurerloge zu Hermannstadt. U. 
ott. — 3. Catalogus arborum et fruticum 
in Transsilvania sponte crescentium (a 
Ziegler János Theophil, Dissertatio de 
re sy lves t r i . . . Cibinii, 1806. 25—30. 1.) 
— Kézirati munkái: Herbarium vivum 
Transsilvanicum (L. Archiv des Vereins 
für siebenb. Landeskunde N. F. VII. 
378.) és Flora Transsilvaniae. — Szer-
kesztette a nagyszebeni Kriegsbotet és 
természettudományi czikket írt a lapba. 

Verhandlungen und. M i t t h e i l u n g e n für Natur-
wissenschaften IV. 1853. 88. 1. (L. és füvé-
szet i h a g y a t é k a . ) — Trausch, Schr i f t s t e l l er -
Lexikon II. 353. 1. — Figyelő X. 337., 339. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I . 
444. 1. (Fialovszky.) 
Lers Vilmos, államtudományi doktor, 

miniszteri titkár, szül. 1869. máj. 4. 
Budapesten; középiskolai tanulmányait 
ugyanitt végezte s az egyetemen jog-
hallgató volt. 1891. okt. nyerte el az 
államtudományok doktori oklevelét és 
nov. mint czímzetes segédfogalmazó a 
kereskedelmi minisztériumba lépett, hol 
az elnöki osztályban a miniszterek sze-
mélye körüli teendőket végzi. 1899. szept, 
15. miniszteri titkári czímet és jelleget 
nyert. A magyar folyam- és tengerhajó-
zási részvénytársaságnál felügyelő bizott-
sági tag. — Számos kisebb czikket írt a 
magyar szépirodalmi folyóiratokba; segéd-
munkatársa volt Jettelnek (Handbuch des 
internationalen Privat- und Strafrechtes, 
Bécs, 1893.), munkatársa a Mischler és 
Ulbrich főszerkesztése alatt Bécsben meg-
jelenő Oesterreichisches Staatswörter-
buchnak; a Pallas nagy Lexikonának 
és a Közigazgatási Lexikonnak is munka-
társa. — Munkái: 1. A Duna folyóra 
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vonatkozó nemzetközi jogállapot. Buda-
pest, 1891. (A budapesti egyetem pálya-
díját nyerte.) — 2. A souverenitás (fel-
ségiség) tana. U. ott, 1892. 

M. Könyvészet 1891—92. — Pallas iSagy I.ezi-
kona XI. 446., XVIII. 151. 1. 

Leska István, ág. ev. superintendens, 
szül. 1757. okt. 21. Varbón (Nyitram.); 
tanult Modorban, 1779-től Pozsonyban ; 
1781-ben ugyanott kántor és orgonista 
lett a tót-magyar egyházban; 1784-ben 
Prágába hívták meg lelkésznek, hol 1786 
—1798-ig a cseh ág. ev. egyház superin-
tendense vol t ; azután Pestmegye egy kis 
helységében vállalt lelkészi hivatalt, innét 
1810-ben Kis-Kőrösre (Pestm.) mént lel-
késznek. A szláv nyelvek kitűnő isme-
rője volt és szorgalmas gyűjtője a cseh-
tót szavaknak Dobrowsky és Palkovics 
tudósok számára. Meghalt 1818. febr. 
25. Kis-Kőrösön. — Munkái: 1. Basne 
príležitostné. Pozsony, 1781—95. (Alkalmi 
költemények.) — 2. Wdecsny Protestant 
naproti swemu, snasseliwemű Cysari. U. 
ott, 1782. (A vallástürelmű császárjához 
hű protestáns. Németből ford.) — 3. 
Rozmlouváni jednoho helv. vyslance s 
evangelickým A. C. Čchem. Neuhaus, 
1784. (Helvét hitvallású követ beszél-
getése egy ág. ev. csehhel.) — 4. Nová 
lotterye pro hospodáŕe i t. d. aneb welmi 
prospéšná naučení kterak člowék jeden 
každý . . . žiw bytí i t. d. Prága, 1792. 
(Nagy sorsjáték a házi gazda és gazd-
aszszony számára, vagy miképen kell 
boldogul élni az embernek.) — 5. Poklad 
národu aneb prospešné naučení w péknych 
pribežých o mnohých weŕ-ech i t. d. U. 
ott, 1796. (A nép kincsesszekrénye, vagy 
hasznos tanítások szép elbeszélésekben. 
Németből ford.) — 6. Nová kniha zpévű 
kŕestanských, s pripojeným ŕádem evan-
gelickým cyrkvi A. V. v králowstwi 
českérn. U. ott, 1796. (Uj egyházi énekes 
könyv.) — 7. Pocatecné cvičení v nábo-
ženstvi pro školy protestanstské v c. kr. 
zemích . . . U. ott, 1797. (Elemi vallástan 

a protestáns iskolák számára.) — 8. 
Robinson. U. ott., 1797. — 9. Úwední k 
gruntovvnimu poznániKrest, naboženstwí, 
i t. d. U. ott, 1797. (A vallás ismereté-
nek alapja.) — 10. Summa zákona božího 
laska a snášeliwost zna meni prawého 
krestana. U. ott, 1798. (Isteni tanítás 
summája , a szeretet és vallási türelem, 
mint a valódi keresztény ismertető jele.) 
— 11. Vysvetlení slov. ev. biblie Palko-
vičovej . . . 1808. (Palkovics Bibliájának 
magyarázata.) — 12. Elenchus vocabulo-
rum Europeorum imprimis slavicorum 
magyarici usus . . . Budae 1825. (Ism. 
Hazai és Külf. Tudósítások II. 31. sz.) 
— 1783-ban kiadta a Prespurski Noviny 
cz. tót újságot Pozsonyban. Nevét Lesch-
konak és Leskonak is írják. 

Tudom. Gyűjt. 1818. V I I . 130. l a p . — Alig. 
Literatur Zeitung. Hal le & Le ipz ig , 1818. I I . 
208. 1. — Unterhaltungsblatt. Pressburg, 1818. 
22. szám. — Schaffarik, Gescichte der slav. 
Sprache u. Literatur. Ofen, 1826. 395. 1. 
Wurzbach, B iogr . L e x i k o n XV. 11. 1. — Korau-, 
hev na Sionu 1878. 19., 1880. 7. sz. — Pypin-
Spasovič, Geschichte der s!av. Literatur. 
L e i p z i g , 1884. I I . 311, 1. — Slovenské Pohlady 
1888. 56. l ap . — Petrik Bibl iogr . I I . 582., I V . 
62. l a p . — Pallas Nagy Lexikona X I . 448, l a p . 
(Sebeszta.) 

Leska János, ág. ev. lelkész Bzinczen 
(Nyitram.); jelenleg főesperes Brezován ; 
az egyetemes zsinati bizottság tagja, a 
dunáninneni egyházkerület jegyzője. — 
Munkái : 1. Katechismus k kŕestanských 
skolskému jakožto v ý k l a d Katechismu 
Luterowa. Turócz-Szent-Márton, 1878. 
(3. kiadás, 4. k. 1883. 5. k. 1892. U. ott.) 
— 2. Obrawa augšpurského vyznaní. 
Szakolcza, 1880. (Az ág. ev. hitvallás vé-
delme.) — Szerkesztette a Korauhev cz. 
tót lapot 1878-tól 1883-ig. 

Tipray Könyvészete 1878., 1880., 1883. 

Leska Károly, a csornai prémontrei 
kanonokrend perjele, szül. 1792. ápr. 2. 
Dojtson (Nyitram.) polgári szülőktől; 1817-
től tagja volt a prémontrei rendnek ; mint 
gymnásiumi tanár, növendékek mestere, 
könyvtárnok és házfőnök működött. 1845-
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ben egy gépet talált fel, mely a nap-, 
föld-és holdnak egymáshoz való kölcsönös 
viszonyait, valamint saját és egymáskörüli 
forgásukat a legnagyobb pontossággal mu-
tat ja. A napóra is látszik e földtekén; 
pontosan muta t j a a hónapokat és na-
pokat, muta t j a az órákat, külön a napi 
és külön az éjieket, megmutat ja a vál-
tozóünnepeket , továbbá a farsang hosszát; 
az egyházi számlálásokat u. m. az arany 
számot, nap cyclusát, hold kulcsát, római 
adó számot és a martyrologiumi betűt. 
E gép egy év leforgása alatt csak négyszer 
húzandó fel és egyszerű inga tar t ja foly-
tonos mozgásban. A feltaláló azon óhaj-
tását fejezte ki, hogy ezen naprendszer-
gép a m. n. múzeumnak ajándékoztassák. 
(Itt azonban e felől nem tudnak semmit.) 
Meghalt 1857-ben 67 éves korában Csornán 
(Sopronm.) — Munkái : 1. Carmen . . . 
dni Joannis Bapt. Stankovich . . . episcopi 
Jaurinensis . . . dum solenni cum pompa 
Jaurini inauguraretur anno 1838. Ginsii. 
— 2. Carmen solennitatibus occasione 
basilicae Sírigoniensis per emin. et excels, 
dnum Joann. Bapt. Scitovsky . . . de Nagy-
Kér archi-dioecesis Strigoniensis archi-
episcopum . . . ritu solenissimo pridie Kai. 
Septembris 1856. peracta habitis a prae-
positura Csornensi canonicorum regu-
larium praemonstratensiumdicatum. Sa-
bariae. 

Religio 1857. II. 50. sz. (Laky Demeter.) — 
Petrik B i b l i o g r . 

Lesskó István, kassai kanonok és or-
szággyűlési képviselő, szül. 1835-ben Hét-
hárson (Sárosm.) ; eleinte Szepes-egyház-
megyei pap volt és 1857-ben szenteltetett 
miséspappá ; egyideig tábori pap vo l t ; 
tanári oklevelet is nyert. 1862-ben lépett 
át a kassai egyházmegyébe. 1867-től 
képzőintézeti tanár volt. 1871-ben el-
nyerte a péch-ujfalusi plébániát, 1888-
ban pedig darnói apát lett, mely alkalom-
ból a mérsékelt ellenzéki pártkör, mely-
nek tagja volt, arany kereszttel aján-
dékozta meg. 1878—1892-ig a héthársi 

kerületet képviselte az országgyűlésen. 
1890-ben kanonok lett. Sárosvármegye 
bizottságának tagja. — Országgyűlési be-
szédei a Naplókban és a kath. egyházi 
lapokban jelentek meg ; különösen a ta-
ní tásnak és a kisdedek nevelésének ügye 
foglalkoztat] cl J ä Sárosmegyei Közlönybe 
is e tárgyakról írt. — Munkája : Magyar 
olvasó- és gyakorlókönyv a tót ajkú nép-
iskolák II., III. és IV. osztályai számára. 
Irta Groó Imre, a sárosi tájnyelvre át-
idomította . . . Bpest, 1898. (Tót czím-
lappal is.) 

Halász Sándor, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
Bpest, 1886. 105. 1. — M. Sión 1891. 705. 1. — 
Violet, Emlékkönyv. Kassa, 1893. 238. 1. 

Leskó József, r. kath. lelkész, szül. 
1871. febr. 13. Ungvárt, hol iskolába j á r t ; 
1890-ben az egri érseki papnevelő-intézet 
növendéke le t t ; az egri növendékpapság 
egyházirodalmi iskolájában különösen 
bírálataival s egyház-társadalmi czikkei-
vel működött közre. A hittudományi tan-
folyam elvégzése után 1894. június 27. 
szenteltetett fel á ldozópappá; Borsod-
Harsányba, majd csakhamar Sajó-Vár-
konyba rendeltetett káplánnak, a hol 
harmadfé l évig tartózkodott; iskolai nép-
könyvtárt alapított és egy kath. olvasókör 
szervezésén is fáradozott. Elénk részt vett 
az 1896. választási küzdelemben. 1897. 
márcz. 4. Sajó-Árokszállásra ment lel-
késznek. — Czikkei a M. Államban (1889. 
máj . 19. Dr. Juhász Norbert emlékezete); 
az Ungvári Közlönyben (beimunkatárs 
1891.34., 51. sz. Ungmegye monographiája, 
1891—92. Szaicz Leo és Dayka Gábor, 
A monographia, Az érdem diadala, 33., 
39. sz. Polgári iskolát Ungvárnak és polé-
miák, Hol állítsuk fel Dayka Gábornak 
a szobrát ? és könyvism.); az Egri Egy-
házmegyei Közlönyben (1892. Szaicz Leo 
Mária élete és működése, 1893. Szaicz 
Leo mint történetíró); a Keletben (bei-
munkatárs 1893. Tengő hitélet közép-
iskoláinkban, Az éhhalál küszöbén, Assisi 
szent Ferencz hatása a társadalomra és 
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könyvism., 1894. Kath. körünk és a tár-
sadalmi egység, Szent Péter és Pál mint 
a polgári házasság hivei, 1895. Az ébre-
dező oroszlán); az Ungban (1893. 29. 
sz. Kurucz nóták és könyvism.); az egri 
Irodalmi Közlönyben (1894. 3., 11. sz. 
könyvism.); a M. Néplapban (1896. Levél 
a szerkesztőhöz a kath. társadalmi szer-
vezkedés akadályairól, Nincs békéjük az 
istenteleneknek! 1897. Katholikusok sza-
vazzatok ! kiáltványok a kath. autonómiai 
választások idején); a Társulati Ersesítő-
ben (Bpest, 1898. Kath. olvasókörök vagy 
népkönyvtárak szabályai.) — Munkája : 
Szaicz Leo, a katbolikus ujságirás úttörője. 
Irodalomtörténeti tanulmány. Szaicz Leo 
eddig kiderített munkáinak jegyzékével. 
Bpest, 1899. (Különny. a Kath. Szemlé-
ből, Ism. M. Kritika 13. sz.). — Kézirat-
ban: Sajó-Várkony és az ezeréves Magyar-
ország, a község története, felolv. a kath. 
körben 1896. jún. 29. ; Kazinczy András 
élete s költeményes maradványainak 
méltatása, Művelődéstörténeti töredékek 
Ungmegye múltjából, A jozefinismus 
rontó hatása az osztrák-magyar birodalom-
ban, Ember János irodalmi s társadalmi 
működése, Mennyiben tűrhető a kötelező 
polgári házasság ?, A plébánosi hivatal 
e rede te jogköre sat.; több szent és alkalmi 
beszéd. — Álnevei s jegyei : Malleus, Vas-
fejű, Könyvmoly, Lőrincz, Laelius, Mem-
non, Harsányi Károly, Íj., o. j., o. f. 

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 155. lap. — Egri 
Egyházmegyei Közlöny 1894. 17. SZ. — Kelet 
1894. 28. s z . — Irodalmi Közlöny 1894. 8. SZ. 
— M. Néplap 1896. 36. SZ. — Corvina 1899. 19. 
sz. és önéletrajzi adatok. 

Lesnyánszky András, r. kath. lelkész, 
szül. 1795. nov. 30. ; tanulmányai t a 
Pázmáneumban fejezte b e ; 1820. nov. 
pappá szenteltetett, 1821-ben Csabára 
ment segédlelkésznek, 1822-ben Nagy-
váradon volt a deficiensek intézetében; 
1823. Szilágy-Somlyón, 1824. Vaskón 
működött mint segéd- vagy helyettes 
lelkész. Ezzel aztán gyakorlati lelkészi 

pályáját bevégezte. Azután állandóan 
Nagyváradon lakott a nevezett intézet-
ben, hol 1859. máj . 29. meghalt. — Mun-
kái : 1. J. M. Leonhard Theoretico-prac-
tica introductio in method, cathechesis. 
opera et studio . . . lat. reddita. Viennae, 
1820. — 2. Vasárnapi evangyeliumok 
magyarázattya predikácziókban a falusi 
nép számára. Michl Antal után ford. 
Nagyvárad, 1829. Két rész. — 3. Didaktika 
és methodika, avagy a tanításnak közön-
séges tudománya, és a tanítás módgyá-
nak tudománya. U. ott, 1832. — 4. 
Vasárnapi, ünnepi s alkalombéli egyházi 
beszédek, a hiresb német ajakú egyházi 
szónokok munkáiból a köznép számára 
összeszedve s megmagyarítva. U. ott, 
1837. Két rész 4 füzetben. — 5. Keres-
sétek az Isten országát. Imádságos könyv 
keresztény katholikusok számára. Leon-
hard J. M. után németből ford. Pest, 
1856. (Névtelenül.) — 6. Jézus élettüköre. 
Imádságos könyv a keresztény katho-
likusok számára. Leonhard J. M. után 
ford. U. ott, 1858. (Névtelenül.) 

Néptanítók Lapja 1877. 11. sz . (Kiss Áron.) 
— Kiss Áron, A nevelés és oktatás története. 
Bpest, 1880. 221. 1. — Petrik Bibliogr.— M. 
Sión 1892. 141. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I . 
449. 1. (Kiss Áron.) 

Lessák György tanító. — Munkája: 
Vménj počtu, to gest : tak snadný spusob, 
že gedenkaždý, který éjtati a maličko 
pjsati wj , zde z wyswetlenych regúl a 
pŕjkladw w kratkem čase aritmetiku, 
nebožto kummst počtowány se naučiti 
muže. Pozsony, 1775. (Számoló könyv.) 

Petrik B ib l iog r . 

Lessenyey Ferencz, theologiai doktor, 
tiszt, kanonok és theologiai tanár, szül. 
1841. nov. 23. Eőr-Darmán (Ungm.); a 
gymnasium I—VI. osztályát Ungvárt, a 
VII. és VIII. mint szatmár-egyházmegyei 
növendékpap Szatmárt végezte 1853— 
1862-ig; a theologiát mint pázmáneumi 
növendék a bécsi egyetemen hallgatta. 
1866. júl. 25. pappá szentelték. Káplán 
volt néhány hónapig Szatmárt, aztán a 
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bécsi Augustineumba küldetett az egyház-
jog és egyháztörténelem tanulására ; innen 
1868. okt. Szatmárra hivatott papnevelői 
tanulmányi felügyelőnek és helyettes hit-
tanárnak. 1871. rendes hi t tanár és zsinati 
vizsgáló, 1872. a bécsi egyetemen theo-
logiai doktor, 1875. a szatmári szentszék 
ülnöke s ügyésze, 1889. tiszteletbeli udvari 
káplán, 1895. aug. tiszteletbeli kanonok 
lett. (1876-ban a budapesti egyetem hit-
tani kara bekebelezett tkeologiai doktor-
nak nyilvánította.) — Czikkeket írt a 
Religióba, a Hittudományi Folyóiratba 
s más egyházi lapokba. — Munkái : 1. 
Katholikus alapelveken nyugvó általá-
nos szentírási magyarázattan, dr. Günt-
ner Gábor Ker. János után magyarította. 
Szatmárt, 1880. — 2. November hava, 
a tisztító helyen szenvedő lelkek emlé-
kének szentelve. Dosenbach István után 
ford. Ugyanott, 1881. (2. kiadás 1882., 
3. k. 1883. 4. és 5. k. U. ott.) — 3. Májusi 
ájtatosság. Elmélkedések szűz Mária élete 
fölött. Egy freiburgi érsekmegyei áldozás 
után ford. U. ott, 1883. (2. k. 1883., 3. 
k. 1884. U. ott.) — 4. Jézus szentséges 
szivének tisztelete. Papok és papnöven-
dékek számára. Noldin I. jézustársasági 
áldozár után ford. U. ott, 1885. — 5. A 
jegyesek vizsgálata. Examen sponsorum. 
U. ott, 1900. (Sajtó alatt.) 

M. Sión 1893. 452 . 1. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Pallas Nagy lexikona X I . 449. 1. 
(Zelliger Vilmos.) — M. Állam 1900. 79., 133. sz. 
és önéletrajzi adatok. 

Lestyán János, bölcseleti doktor, szent-
györgyi (Csikszék) nemes származású ; 
Kolozsvárt 1732-ben bölcseleti doktor 
le t t ; Nagyszombatban a jogot és a theolo-
giát elvégezte, azután az erdélyi püspök-
megyében 1740-től pap volt. — Munkája: 
Meteora rationibus et experientiis philo-
sophicis illustrata . . . Defendit universam 
Claudiopoii, 17H2. 

Horváth István kézirati jegyzetei a m. n. 
múzeumban. 
Lestyán Moizes, Jézus-társasági áldozó-

pap, később plébános, szül. 1720. szept. 

17. Csik-Szent-Királyon; a bölcseletet 
Kolozsvárt végezve, 1743. okt. 18. a 
rendbe lépett; a próbaév után 1744-ben I. 
éves theologus volt Trencsénben; 1746 
—1749. gymnasiumi tanár és oláh hit-
szónok Kolozsvárt, 1750. a rhetorika 
tanára Egerben, 1754. IV. éves theologus 
Nagyszombatban, 1758 - 7 3 . hitszónok, 
iskolaigazgató s a rendház főnöke Udvar-
helyt, hol a rend eltöröltetése (1773) 
után plébános volt és 1774-ben meghalt. 
— Munkái: 1. Metempsychosis, seu Anima 
Pulcheriae Orientis Imperatricis in Augus-
tam Occidentis Imperatricem Theresiam 
transfusa. Claudiopoii, 1749. — 2. Xavier 
szent Ferencznek Jésus társaságából-való 
India apostolának élete. Irta deák nyelven 
Tursellini Horatius, magyarra ford. Kassa, 
1759. — 3. Loyola szent Ignácz Jesus 
társasága fundatorának élete. írta deák 
nyelven Maffei János Péter, magyarra 
ford. U. ott, 1763. — Kézirati munkája 
a m. n. m ú z e u m b a n : Egyptomi József, 
az az Menynyországnak uttya, mellyet 
nyitt az ártatlanság. Ex latino patris 
Leyai S. J. in Hung, linguam convertit 
a. 1753. Tyrnaviae, leíratott Bécsben 
1754. aug. 15. (4rét 12 levél. Prológusá-
ban említtetik egy Salamon cz. tanodai 
dráma). 

Catalogus Societatis Jesu 1744—1773. — 
Horányi, Memoria II. 482. 1. — Benkö, Trans-
silvania II. 456. 1. — Stoeger, Scriptores 205. 
l a p . — M. Könyv-Szemle 1883. 332. 1. — Petrik 
Bib l iogr . I I . 634., I I I . 701. 1. — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. IV. 1751. 
hasáb. 

Lészai Dániel (fogarasi), orvosdoktor, 
kir. tanácsos, szül. 1798-ban Szászváro-
son ; itt végezte középiskoláit; azután 
Nagy-Enyeden jogot és theologiát hall-
gatott. 1825-ben Bécsbe ment az orvosi 
tudományok tanulására, hol 1829-ben 
orvosdoktori oklevelet nyert. Szülővárosa 
még mint IV. éves orvosnövendéket or-
vosává választotta. 1848—49-ben mint 
országgyűlési képviselő ott volt Debre-
czenben és Szegeden is. A szabadságharcz 

35. iv sajtó alá adatott 1900. június 18. 
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után egy ideig bujdosott. 1850-ben amnes-
tiát kapott és folytatta orvosi működé-
sét. Mint szászvárosi orvos és fogorvos 
különösen a fogak betegségeivel foglal-
kozott. Az erdélyi múzeum-egylet igaz-
gató tagja, a szászvárosi evangélikus 
ref. egyház főgondnoka s a pesti orvos-
egylet tagja volt. Meghalt 1872. nov. 9. 
Szászvárosban 75. évében. — Czikkei a 
M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálataiban (IV. 1844. A fogorvosság vagy 
fenésedés okairól, Hahnemann fölfede-
zéseinek megvizsgálására indítvány, X. 
1865. Erdély hévvizei, jelesen az al-
gyógyiaknak részletesb megismertetése), 
a Zeitschrift für Natur-und Heilkundeban 
(1851. II. 2. sz. Aphorismen über die 
ätiologischen Momente der Zahncaries.) 
— Munkája: Dissertatio inaug. anatomico 
phys.-pathol. de dentitione prima et 
secunda investigationibus novis illustrata. 
Vindobonae, 1829. Négy tábla rajzzal. 
(Ism. M. Kurir II. 36., 37. sz. Ujabb ki-

. adása. U. ott, 1830. Dentitio prima et 
secunda . . . cz.) — Kéziratban az erdélyi 
múzeum kézira t tárában: 1837-ben kelt 
jegyzete az Algyógyon levő római fel-
iratos kőről ; két levele Kemény József 
grófhoz 1842., 1844.; levele dr. Hankó 
Józsefhez 1844. a tordai római régiségek-
ről, egy melléklettel. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kazinczy Ferencz, 
Erdélyi levelek. Bpest, 1881. 171. 1. (Nem-
zeti Könyvtár XII.) — Hunyad 1881. 52. sz. 
(Kazinczy két levele 1816—17.) — Dósa Dénes, 
A szászvárosi ev. ref. Kún-kollegium tör-
ténete. Szászváros, 1897. 189. lap és gyász-
jelentés. 

Lészai Ferencz (fogarasi), főtörvény-
széki bíró, L. Lajos főkormányszéki ta-
nácsos és Kabós Anna fia, szül. 1826. 
febr. 7. Kolozsvárt; tanulmányait ugyanott 
az ev. ref. főiskolában végezte; miután 
a jogtudományokból a marosvásárhelyi 
kir. tábla előtt vizsgálatot tett, az erdélyi 
kir. főkormányszéknél kezdette meg hi-
vatalos pályáját. Az unió (1848) folytán 
az erdélyi kir. főkormányszék feloszolván, 

I d . S z i n n y e i J., Magyar trák VII. 

a szabadságharcz lezajlásaig Kolozs-
megyében mint főszolgabíró szolgált. Az 
absolut korszak alatt félrevonult, falun 
gazdálkodott, a mit később is folytatott. 
A kolos-kalotai egyházmegye a 60-as 
évek elején főgondnoki állással tisztelte 
meg. 1870-ben a kolozsvári állami tanító 
és tanítónő képző igazgató-tanácsának 
tagjává neveztetett ki s 1872-ben a kolozs-
vári ev. ref. főiskola gondnokává, az 
egyház-kerületi állandó igazgató-tanács 
tagjává s a felebbviteli köztörvényszék 
birájává választatott. Az 1881. debreczeni 
zsinaton egyházkerületétől nyert meg-
bízással jelen volt és tanácskozásaiban 
tevékeny részt vett. Meghalt 1898. jan . 
19. Kolozsvárt. — Czikkeket írt az Er-
délyi Gazdába s (1886. 37. sz. Kolozs-
megye kisbirtokainak állapota) és a ko-
lozsvári lapokban 1848—49. naplójegy-
zeteket hagyott hátra. 

Dömény József, Zsinati Emlékkönyv. Székes-
f e h é r v á r , 1882. 192. 1. — 1848—4:9. Történelmi 
Lapok 1898. 2., 3. sz. arczk. és gyászjelentés. 

Lészay Lajos (fogarasi), országgyűlési 
képviselő, L. Lajos főkormányszéki ta-
nácsos és Kabos Anna fia; a kolozs-
kalotai ev. ref. egyház főgondnoka s 
Kolozsvármegyénék 15 évig volt ország-
gyűlési képviselője. Meghalt 1893. szept. 
17. Magyar-Gorbón. — Országgyűlési be-
szédei a Naplókban vannak. 

Vasárnapi Újság 1893. 39. SZ. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai VII. 99., 585. lap és 
gyászjelentés. 

Lészay Lőrincz (fogarasi), földbirtokos, 
L. Lőrincz és Inczédy Ágnes fia, előbbinek 
nagybátyja. Meghalt 1869. nov. 1. Pesten 
76. évében. — Fordított színműve : Abbé 
de ľEpée, vagy a siketnéma, dr. 5 felv., 
Bouilly franczia műve után németre ford. 
Kotzebue, magyarra L. (Először adatott 
1834. aug. 2. a budai színházban). 

Honművész 1834. 63. s z . — Nagy Iván, M a -
gyarország Családai VII. 99., 585. 1. — Kolozs-
vári Közlöny 1869. 134. s z . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Leszer Antal, kegyes tanítórendi ál-
dozópap és tanár, szül. 1793. július 6. 
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Pozsonyban ; 1809. szept. 21. lépett a 
rendbe Privigyén, hol 1810—11. novitius 
volt, 1812—13. elemi iskolatanító Podo-
linban, 1814. gymnasiumi tanár Selme-
czen, 1815—16. bölcselethallgató Yáczon, 
1817. gymnasiumi tanár Pesten és szept. 3. 
miséspappá szenteltetett fe l ; 1818 — 19. 
theologus volt Nyitrán és Szent-Györgyön, 
1820—22. a III. elemi osztály tanítója 
Pesten, 1823—24. ugyanott gymnasiumi 
tanár ; 1825—32. szentgyörgyi Horváth 
Nep. János fiánál nevelő. Meghalt 1832. 
j an . 22. Pesten. — Munkája : Ode dem 
Hochedelgebornen Fräulein Christina Hor-
váth v. Szent-György bei Gelegenheit 
Ihrer feierlichen Vermählung mit dem 
Hochedelgebornen Herrn Ernest Kiss von 
Elemér und Itebe, am 16. Maj i 1826. Pesth. 

Hazai s Kiilf. Tudósítások 1832. I. 7. SZ . — 

Petrik Bibl iogr. és a r endház j egyzökönyvé-
ből (Rulla.) 
Leszkay Gyula, birtokos és ország-

gyűlési képviselő, született 1864-ben Bi-
har-Szentmártonban ; atyja a Deák-párt 
híres vezére vol t ; L. a jogot Nagyvára-
don végezte. 1896-ban a berettyó-ujfalui 
kerületben függetlenségi programmal vá-
lasztatott meg országgyűlési képviselőnek. 
— 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. 288. 1. 

Leszkóczy Miklós (leszkóczi), jogi dok-
tor, a bécsi' egyetem joghallgatója volt 
1760-ig, trencsényi származású. — Mun-
kája : De decreto Gratiani dissertatio, 
quam sub auspiciis . . . Mariae Theresiae 
in academia Vindobonensi una cum sele-
ctis ex jure assercionibus, Praeside Paulo 
Josepho Riegger . . . defendam suscepit. 
Die IV. Juni 1760. Vindobonae, 1760. 

Petrik B i t l i o g r . 
X<eszlényi Bernát, hirlapíró, magyar-

országi származású bécsi lakos; Löwy 
családi nevét 1888-ban változtatta Lesz-
lényire. — Humorisztikus czikkeket írt a 
bécsi német lapokba. — Színművét: Am-
non, Trauerspiel in 5 Aufz., előadták 
Bécsben 1890-ben. 

Fremdenhlatt L890. 344. SZ. — Századunk Név-
változtatásai. Bpes t , 1895. 148. 1. 

Leszlényi Imre, jogi doktor, ügyvéd, 
Leszlauer Áronnak (a ki zsidó létére első 
bírt Győr városában ingatlannal, 1851-ben 
vétetett fel a polgárok közé) és Blau Leo-
nora fia, szül. 1855. máj. 22. Győrött, hol 
a reáliskolában, gymnasiumban és keres-
kedelmi iskolában tanult, majd a pápai 
ev. ref. collegiumban maturált. A jogot 
a győri akadémián hallgatta, hol különösen 
a közgazdasági szak keltette fel érdeklő-
dését. 1875-ben Leszlauer családi nevét 
Leszlényire változtatta. 1879-ben a pesti 
egyetemen politikai, 1881-ben pedig jogi 
doktorrá avatták. 1882-ben ügyvédi ok-
levelet nyert. 1896-ban mint gyakorló 
ügyvéd Budapesten telepedett le. Győri 
tartózkodása alatt mint gyorsíró műkö-
dött és a város közgyűléseiről olyan tudó-
sítást hozott, mint az országgyűlési napló. 
1872. máj . 12. megalakította a győri gyors-
író klubbot, mely 1874. aug. 2. alakult át 
gyorsíró körré, melynek előbb titkára, 
utóbb elnöke volt. 1874-ben megindította a 
Győri gyorsíró Közlönyt; 1875-ben letette 
a tanári vizsgát a gyorsirászatból; ezen 
évben a soproni, 1876-ban az iglói gyors-
író körök dísztagul választották. Munka-
társa volt a drezdai gyorsírászati Corres-
pondenz-blattnak, hol ismertette a ma-
gyar szakirodalmat. A finn gyorsíráshoz 
is hozzájárult, támogatván Lears Nevviust 
technikai kérdésekben. A sport több ne-
mét is űz i ; így okleveles mester lövő; a 
kertészeti szakban nemcsak a Kertészeti 
Lapok munkatársa, hanem révfalui nya-
ralójában próbálkozik «az örök tavasz 
kertjét» létesíteni. — A Honnak és a Fő-
városi Lapoknak volt levelezője (1872.); 
a Győri Figyelőnek (1874.) és a Győri 
Közlönynek (1876.) belmunkatársa; mint 
győri ügyvéd a Jogba írt. — Czikke a 
Győri Közlönyben (1880. 30. Ujabb ada-
tok a finn gyorsírás történetéhez).— Mun-
kái : 1. Néhány szó a győri gyorsírókor 
rendszer-fejlesztő szakosztályához, vagy 
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hogyan kell a Gabelsberger-Markovits 
rendszert javítani ? Győr, 1875. — 2. 
Ars Tironia, vagy a római Tachygraphia 
rövid ismertetése. Gyorsírás-régészeti ta-
nulmány. Ugyanott, 1875. — 3. A fono-
grafia tankönyve. I. rész. A magyar szép-
írás. U. ott, 1875. — 4. A Győri gyors-
irók Közlönye. U. ott, 1874. szept. - 1 8 7 7 . 
— 5. Balogh Endre. Életrajz. U. ott, 1875. 
— 6. Positiv javaslatok. U. ott, 1875. — 
7. A köznyelv (Weltsprache) a gyorsirá-
szat szempontjából. U. ott, 1875. — 8. 
A magyar gyorsírás elmélete. U. ott, 
1877. (Az 1 — 8. sz. munkák kőnyomatban 
jelentek meg.) — 9. Emlékezettan és gyors-
írás. (Mnemotechnie und Stenographie.) 
U. ott, 1879. — lü. A fizetési meghagyás-
ról szóló törvény módosításának terve. 
Bpest, 1897. — Kézirati munká ja a m. 
n. múzeumban : Az ó-kori zsidók keres-
kedelme, 4rét 32 levél. 

Kazinczy Zoltán, A g y o r s í r á s f e j l ő d é s é n e k 
és irodalmának rövid vázlata. Györ, 1876. 
21. , 26. , 27., 29., 30., 31. 1. — Gopcsa László, 
A magyar gyorsirás története. Bpest, 1893. 
103., 107. 111. 1. — S z á z a d u n k Névváltoztatásai. 
Bpest, 1893. 148. 1. és önéletrajzi adatok. 

Leszner Rudolf, orvosdoktor, született 
1839. máj . 30. Tapolczán (Zalam.), hol 
a tyja L. Emanuel jómódú kereskedő volt; 
középiskoláit Keszthelyen és Sopronban, 
az egyetemet Bécsben végezte, hol 1864. 
jan. nyert orvosdoktori oklevelet. Orvosi 
gyakorlatot folytatott Tapolczán, Csák-
tornyán, majd Veszprémben, Balaton-
Füredem; 1872-től 1889-ig Kismartonban 
volt és l»9l- ig Bécsben. 1891 óta gya-
korló orvos Sopronban. '— Népszerű 
természettudományi értekezéseket írt a 
bécsi német lapokba, egészségügyieket a 
Wiener medizinische Blätterbe, a lipcsei 
Gesundheitba stb. Czikkei a Honban (1875. 
decz. A gyermek-halálozásról); a Ter-
mészettudományi Közlönyben (1876. A 
vérrokonok házasságának következmé-
nyeiről, 1878. A nevelés befolyása az 
egészségre, 1881. A csillagjóslás és az 
egészség); a Közegészségi Lapokban (1877. 

A vérbocsátásról, Még egyszer a vérbocsá-
tásról) ; az Ellenőrben (1879. Közegész-
ségi viszonyaink bírálata, több czikk. 1882. 
Iszákosságról); az Országos Tanáregylet 
Közlönyében (1879. Az iskola befolyása 
az egészségre); a Közegészségi Kalauzban 
(1880. A gümőkór mint ragályos beteg-
ség, Országos közegészségi társulat hazánk-
ban, Iskolaépítés, Kórházakról) ; az Egész-
ségben (1891. Tisztaságról, 1893. Ideges-
ségről, 1895. Fogakról, 1897. Nagyvárosok 
levegője, 1900 Egészség, betegség magyar 
közmondásokban); az Ifjúság és Egészség-
ben (1898—99. Tornaverseny, Szeszes 
italok és az ifjúság, Ördög bibliája, Az 
egészségtan tanulásának fontosságáról); 
ezeken kívül sok czikket írt a helyi la-
pokba, így a Tapolcza és Vidékébe sat. 
— Munkái: 1. Hogyan tanítsuk az egész-
ségtant a népiskolában ? Kismarton, 1885. 
— 2. Élet és egészség. Bpest, 1892. (A 
hírlapokban és folyóiratokban megjelent 
czikkeinek egy része, ú j ra átdolgozva.) 
— 3 . A vízről. A soproni irodalmi és 
művészeti kör által rendezett ismeret-
terjesztő felolvasások két elseje. Sopron, 
1899. — Álneve és jegyei : Dr. Livius 
és Dr. L. (az Ellenőrben), L. (a soproni 
lapokban), Dr.-e-e a (Közegészségi Kalauz-
ban.) 

V. Könyvészet 1892. és önéletrajzi adatok. 

Letavay (György ) Sándor, kegyes ta-
nítórendi áldozópap és tanár, szül. 1781. 
szept. 21. Szebedrázson (Nyitram.); 1799. 
okt. 3. lépett a rendbe Privigyén, hol 
1800-ban novitius volt és 1801. tanár a 
grammatikai osztályban, 1802. ugyanaz 
Tatán, 1803. Kalocsán, 1804. Kőszegen, 
1805. bölcselethallgató Kolozsvárt; 1807. 
márcz. 28. miséspappá szenteltetett föl 
és 1809-ig ugyanott gymnasiumi tanár az 
alsóbb osztályokban, 1810—11. a mathe-
matika t aná ra ; 1812. Tatán a convicto-
rok praefectusa, 1813—14. a grammatikai, 
1815—1823. a humaniórák osztályának 
tanára, 1824—28. Szegeden a természet-
tan és gazdászattan tanára, 1829—36. 
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ugyanaz Váczon ; 1837—44. házfőnök és 
iskolai igazgató ; 1845—47. Tatán tisz-
teletbeli tartományfőnöki assistens ; 1848 
—1853. helyettes rector. Meghalt 1854. 
jan. 29. Tatán. — Munkái : 1. Ode quam 
ill. dno Ignatio Kemény 1. b. de M. 
Gyerő-Monostor, lycei regii Claudiopoli-
tani supremi directoris munus capessenti 
obtulit die 25. Januari i 1809. Claudiopoli. 
— 2. Ode serenissimo archi duci Aus-
triae Maximiliano, dum Claudiopoli nata-
lem suum diem (Julii 14.) felix recoleret. 
U. ott, 1809. — 3 Ode spectabiliac generoso 
dno Martino Hochmeister lib. reg. civitatis 
Cibiniensis senatori ac villico, dum lyceo 
regio Claudiopolitano typographiam suam 
librosque traderet et ideo numismate aureo 
condecoraretur. U. ott, 1811. — 4. Ode 
cels. ac. rev. dno s. r. i. principi Ernesto, 
JoanniNep. Francisco de Paula in Schwar-
zenberg episcopo Jaur inens i . . . dum Jauri-
num munus suum episcopale auspicaturus 
ingrederetur, oblata per scholas pias 
Tatenses anno 1819. Comaromii. — 5. 
Ode honoribus august, imperatoris Aus-
triae, regisque apostolici Hungáriáé . . . 
Francisci I. dum natalem eiusdem diem 
gymnasium scholarum piarum Tatense 
celebraret a II. humanitatis scholae 
adolescentibus die 12. Februarii anno 
1822. dicata Tatae. U. ott. 

Petrik Bibliogr. és a piarista rendház jegyzö-
könyvéből (Rulla.) 

Lethenyei István, ág. ev. esperes, szül. 
Császtán(Baranyam.); hazai tanulmányai-
nak befejeztével 1609. nov. 22. a vitten-
bergai egyetemre iratkozott be, honnét 
haza térve, 1614 körül sárvári rector, 
1617. lővői,1621.jún. 21-től 1643.nov25-ig 
(Nádasdy F. megtéréseig) csepregi lelkész 
volt, hol már 1628-ban egyúttal mint egyik 
sopronegyházmegyei esperes működött. 
Meghalt 1647 után. — Munkái: 1. Succincta 
vitae Michaelis Zvonarics diatyposis metris 
poeticis expressa. Csepreg, 1625. (Ver-
sekben.) — 2. Az Calvinistae Magyar 
Harmoniaianac, clZ EZ Az Augustana es 

Helvetica Confessioc Articulussinac, Sa-
mar ja i Janos, Calvinista Praedicator, Es 
Superintendens altal lett öszve-hasonlé-
tásánac meghamesétása. Mellyet . . . Az 
Szent-Iras-magyarázó Luttheránus Doc-
toroknac közönséges Irásokbúl Magyar 
nyelven világosságra ki-bocsátot. U. ott, 
1633. — 3. Az Szent írásbeli Hitünc 
Againae rövid öszve-szedese: mely az 
szent Irasbol, es a Keresztyeni egyessegről 
írott Concordia Könyvből, a Masodic 
Christianus Saxoniai Elector Fejedelem-
nek parancsolattyából, az Isten Ecclesiái-
nac, es á Scholákban való Tanétoknac 
és Halgató hiveknec tanúságokra és 
épülettyekre szereztetet és iratot Lenhard 
Hvtter Vitebergai Doctor al tal : Es Deac 
nyelvből Magyarrá fordittatot . . . U. ott, 
1635. — Irt még magyar és latin parae-
nesist a Zvonarics György, Rövid Felelet 
. . . Csepreg, 1626. cz. műve olvasójához ; 
előszót a Csepregen 1629-ben általa ki-
adott Imádságos könyvecskébe ; latin ver-
seket a Zvonarics Mihály, Magyar Postilla 
. . . Csepreg, 1627—28. cz. munkájába. Az 
Evangéliumok és Epistolák . . . Csepreg, 
1631. szintén az ő javításaival és pótlá-
saival jelent meg. 

Bod, M. Athenas 161. 1. — Horányi Memoria 
I I . 482. 1. — Bartholomaeides, Memor iae Un-
garorum 113., 133. 1. — Szabó Károly, Régi M. 
K ö n y v t á r I . 276., 281., I I . 119. l ap . — Fabó, 
M o n u m e n t a I . 91. 1. — Farkas Sándor, Csep-
reg mezőváros története. Bpest, 1887. 367., 
411. 1. — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k 
Tára II. 327. 1. 

Lethenyei János, r. kath. plébános, 
szül. 1723-ban ; a pécsi egyházmegyében 
volt lelkész; miután Faddon adminis-
trator volt hat évig, 1761-ben pinczehelyi 
plébános le t t ; 12 évi viszontagságos kö-
rülmények után 1773. júl. 28. Dombovárra 
helyeztetett á t ; 1774. ápr. 20. Festetich 
Lajos gróf beigtattaa szigetvári plébániába 
Meghalt 1804. okt. 31. — Munkái: 1. 
A sz. Haromságnak, és abban lévő csu-
dálatos egységnek mind a természeti 
okosság, mind pedig a Szenl írás vezér-
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lése által való keresése a Szent Háromság 
congregatiójának főünnepén. Buda, 1758. 
— 2. Princeps Maximus; az az : a leg-
nagyobb fejedelem felséges Ferencz István 
római császár, németországi, és Jeru-
zsálemi király, Magyar-, Cseh-, Horvát, 
Dalmátia és Slavonia együtt vezérlő, 
együtt országló corregense . . . a pécsi 
püspöki templomban nemes Baranya vár-
megye rendei előtt tartatott szomorú 
halottas pompáján egy igyű beszédjét 
folytatta. Mindszent havának 22. U. ott, 
(1765.) — 3. A szeretet kötele, ciz az ci 
napkeleti és napnyugoti anyaszentegyház 
között való egyességről lött beszéde 
Olsavszky Mihály orosz papnak a Szatmár 
vármegyei néphez 1751., melyet deákból 
magyarra fordított, és tudós jegyzésekkel 
megbővített egy pécsi megyés pap. Pécs, 
1780. — 4. Galanthai gróf Eszterházy 
Pálnak . . . pécsi püspöknek . . . szerencsés 
elérkezése és pompás bévezettetése s 
püspöki székébe való első felülése al-
kalmatosságával bizonyos egyházi személy 
. . . által alázatos tisztelettel bémutatott 
versek. U. ott, 1781. — 5. A zsidóknak 
szokási és szertartási, melyeket ugyan a 
zsidóságból megtért Medicei Pál olasz 
nyelven kiadott, és azon nyelvről deákra 
fordított Rosthy Miklós; mostan pedig 
magyar nyelvre által tette és a zsidó 
Talmudból s egyebünnen kiszedegetett 
némely toldalékokkal megbővítette. U. 
ott, 1783. ,— 6. Apophtegmata az az 
ékes, és éles rövid mondások, melyeket 
ha jdan bölcs Plutárkus görög nyelven 
öszve szedett, ő utánna Desiderius Erás-
mus Rotterdámus deák nyelvre által-tett, 
és szép rövid tanúságokkal meg-bővített; 
mostan pedig nemzetéhez való szereteté-
ből magyar nyelvre fordított. U. ott, 1785. 

— 7. Első remete szent Pálnak szent 
Hieronymus írásából, többnyire ugyan 
ezen szent atyának tulajdon szavaival, 
magyar versekbe össze szedett élete. U. 
ott, 1786. — 8. A szentséges szüsz Máriá-
nak ama mennyei követ Gábriel által 

végbe vitt köszöntetése avagy gyümölcs-
oltó b. asszony napján tett beszéd, melyet 
a pécsi püspöki főtemplomban 1790. 
mondott. Pest. — 9. Anonymus, az az 
Béla királynak nevetlen író deákja, a 
ki ama hét-magyaroknak Szittyából Almos 
herczeg vezérlete alatt lött kijövetelöket 
megírta. Most pediglen deák nyelvből 
ford. U. ott, 1790. — 10. Második Lajos-
nak Magyarország királyának a mohácsi 
harczon történt veszedelme, melyet megirt 
a ki ottan jelen volt Broderith István 
deákul, most pedig magyar nyelvre által 
tett . . . egy toldalékkal a török uralkodás-
nak kegyetlenségéről. Buda, 1795. — 
Nevét Letenyeinek is írta. 

Katona História Chritica XLI. 609. lap. — 
Danielik, M a g y a r í r ó k I I . 178. 1. — Brüsztle 
Josephus, Recensio Universi Cleri Diocesis 
Quinque-Ecclesiis, 1876., 1880. II. 474., IV. 
224. 1. (neve Lepenyeinek írva.) — Petrik 
Bibliogr. I. 88., 345., II. 585., 702., III. 112. 1 
és Jankovicli Miklós kézirati bibliographiája 
(a m. tudom, akadémia levéltárában). 

Letenyey Lajos, földbirtokos, L. István 
megyei szolgabíró és Horváth Anna fia, 
szül. 1822. febr. 6. Felcsúthon (Fehérm.); 
a gymnasiumot Székesfejérvárt, a böl-
cseletet a pesti egyetemen végezte; a mér-
nöki pályára szánta magát, azonban kor-
látolt anyagi helyzete miatt a gazdászati 
térre utaltatott és 1842-ben a keszthelyi 
gazdasági intézet növendéke lett. Gazdá-
szati észleteken kívül a természettan alap-
elveire szentelte idejét, különösen a füvé-
szetet kedvelte s Linné rendszere nyomán 
320 darabból álló növénygyűjteményt 
alkotott, melyet 1859-ben a kerti társulat 
kiállításán bemutatott, hol a bírálók 
jegyzőkönyvileg dicséretre méltatták. Inté-
zeti tanulmányait végezve, 1844-ben Nagy 
Károly, gróf Battyhány Kázmér teljhatalmú 
gazdasági kormányzója, meghívta a so-
mogy-baranyai uradalmak juhászatához. 
1846-ban a gróf őt három társával a 
hohenheimi intézetbe küldte, hogy a 
gazdászatból magasabb elméleti képzést 
nyer jen ; bővebb tapasztalásgyűjtés végett 
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a külföldi híresebb gazdaságokat is meg-
tekintette. 1847-ben meghívták a Pécsett 
keletkezett újabb szervezetű vasgyárhoz 
felügyelőül, ez állomást azonban a közbe-
jött politikai viharok miatt nem foglal-
hatta el. 1848-ban Fehérmegye szent-
lászlói gazdaságában működött. 1853-ban 
végre ősi tanyáján, Felcsúthon, telepedett 
le, hol 1868. szept. 27. tüdősorvadásban 
meghalt. — Czikkei a M. Gazdában (1844. 
Gazdasági tudósítás Somogy alsó vidé-
kéről) ; a Pesti Divatlapban (1848. 20. sz. 
Felcsút); a Falusi Gazdában (1857—59. 
Értekezés a mély szántásról, dicséretet 
nyert czikk, Vidéki közlemények, A szőr-
féreg, Az ürge, A szúnyog, Éji lepkék, 
1860. Hasznos madarak, Mikép irtsuk ki 
a gyomokat saját növényelleneik köz-
vetítésével, Ártalmas növények, 1862. 
1865. Gazdasági tudósítások Vértesaljáról, 
Növényhonosítás szemesítési és termelési 
kísérletekkel, Honosítási elvek és intéz-
mények, Honosító egyletek, Növény-neme-
sítési észleletek, Növénytermelési kísér-
letek, A gyomok és távolításuk általában, 
Ipar- és kereskedelmi növények: Festő 
csülleng, Izacs, Isatis tinctoria, A cséplő-
gépek helyes alkalmazása egyéni és nem-
zetgazdasági szempontból, Tájékozásul, 
Tagosítás, legeltetés, nyári istállózás, A 
tagosítás jogszerű kifejlődése és történeti 
adatai hazánkban, Hazánk befásítási ügyé-
ben, Az istállózás mint lényeges ténye-
zője gazdaságunk javításának, Átmenetel 
az istállózási rendszerre, Gazdasági táp-
és haszonnövények ismertetése, ábrákkal, 
Tengeri kukoricza, 1866. Elmélkedések 
az ó és új év felett, Mit remélhetünk 
gazdászatunk fölvirágzását illetőleg ez 
évben, Észrevételek a gőzgéppeli csépel-
tetés jelen évi működéséről a Vááli völgy-
ben, A vidéki gazdasági egyletek hivatása, 
Selyembogarak tenyésztése, Egyéni néze-
tek a marhavész tovaterjedésének meg-
gátolásáról, Fokozatos átmenet a váltó-
rendszerre, Az ínség enyhítése ügyében, 
Az idei szüretről, 1866. Második szüret, 

1866—67. Gazdasági tudósítások Váál 
völgyből, Őszinte szó a Falusi Gazda 
ügyében, Kártékony állatok, A föld-haszon-
bérlet, farm, jövője hazánkban, Szeszez-
zük-e borainkat vagy ne ? Tájékozásul, 
Szőlőszet köréből: A harmadik kötözés 
és negyedik kapálás, A szőlő rothadásairól, 
A szőlő eredete és kiterjedése, Gyakorlati 
szőlőjavítás, A pásztás szőlőjavításról, A 
szőlőifjításról, A szőlőültetésről,Őszinte szó 
Magyarország Flóra-barátihoz, A boros-
hordók épségben tartása, A romlott hordók 
javítása, A pincze, Bizalmas szó falusi 
gazdasszonyainkhoz, A fehérmegyei gaz-
dasági egylet újjáalakítása ügyében, 1868. 
Terményiparnak fokozása érdekében, Ter-
mészetrajzi közlemények : A lepék rendje, 
Nap-lepék, Szövönczök, Káposztavetemér, 
Káposzta-hernyó); a Gazdasági Lapok-
ban (1858. Kártékony állatok az állatország 
rovarosztályából, 1860. Ártalmas növé-
nyek, a növényország kétszikűek osztá-
lyából, 1867. A szerbtövis); a Vasárnapi 
Újságban (1858. Kártékony állatok, 1860. 
Selyembogarak tenyésztése, 1864. Ártal-
mas növények); a Magyar Gazdában 
(1860. Önkéntes pályázat, Ártalmas nö-
vények, zsurló, békarokka, guzsalka, zsol-
tina, Serratulla, 1861. Konkoly, Vidéki 
tudósítások Vértesaljáról, Ártalmas növé-
nyek, Tippan, Agrostis, Berghirse, Taraczk-
buza, Triticum arvense, Üszög); a Kerti 
Gazdaságban (1859. Kártékony állatok 
az állatország rovarosztályából, szövön-
czök, Spinner Bombices, A földi giliszta, 
Ártalmas növények a növényország gom-
bák rendéből); a Gazdászati Füzetekben 
(1862. Birka-métely); a Székesfej érvári 
Borász-Csarnokban (1863. Szőlőültetés 
körüli nézetek, Ártalmas növények, ta-
raczkos gyökűek); a Honban (1865. 169., 
170., Hazánk befásítása ügyében); aSzőlő-
szet és Borászatban (1866. Egy szőlész-
borászati lap állandósítási terve, A szőlő 
eredete és kiterjedése, A szőlőtalaj és 
készítésmódja, A szőlőültetés körüli ok-
szerű eljárás); az Igazmondóban (1867. 
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5. sz. Szerb tövis, 1868. 4. sz. Terményipa-
runk fokozása érdekében); a Falusi Gazda 
Naptárában (1867. Fesztetics György, 1868. 
Hasznos madarak, 1869. A burgonya beteg-
ségéről.) — Munkái : 1. Szőlőszeti tájrajz. 
Fehérmegye válvölgyi és tabajdi szőlőmíve-
lés ismertetése, tanulságos észrevételekkel 
a mai szőlőipar fejlesztéseül. Pest, 1859. 
— 2. Magyarországi kártékony állatok 
és ártalmas növények, melyek ismerete, 
távolításuk módjával minden háztartás-, 
kertészet- és gazdászatnak érdekében áll. 
Rövid népszerű szöveggel és 143 fel-
világosító ábrával. Jutalmazott pályamű. 
U. ott, 1865. (Miskolczy S.-el együtt.) — 
3. Letenyey Lajos összes munkái. Irány-
eszmék. Kiadta Gyürky Antal. I. füzet. 
Szerző arczképével. Ugyanott, 1865. (A 
szerző életrajzával.) — Arczképe: kőnyo-
mat. nyomt. Deutsch testvérek Pesten (a 
3. sz. munkában). 

Síinnyei Könyvészete . — Petrik Könyvészete 
és Bibliogr. és Honti—Lethenyei Vilma szi-
ves közlése Felesúthról. 

Letenyei Pál. — Munkája : Az Szent 
Hitben való igaz oktatásnak szükségéről 
és módjáról . Egy oktatási hasznos be-
szédbe röviden foglalva. Kolosvár, 1670. 
(így adja e könyv czímét gróf Kemény 
József, Lexicon Erudit. Hung. cz. kéz-
iratában ; az ő följegyzése szerint ezen 
könyv 1811-ben megvolt gr. Bethlen 
Farkas könyvtárában. Ma egy példánya 
sem ismeretes.) / 1 / > 

Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r I . 461. 1. 

Letko János, hittanhallgató volt 1680-
tól 1683-ig a vittenbergai egyetemen, illa-
vai (Trencsénm.) származású. — Üdvözlő 
verseket í r t : Kermann Daniel, Disputatio 
Theologica . . . Wittenbergae, 1683. és 
Seelmann, Jeremias Christianus, Dis-
putatio Theologica . . . cz. munkákba. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungar . 187. 1. 

Létmányi Nándor, bölcseleti doktor, 
főgymnasiumi tanár, született 1854-ben 
Szabadkán (Bácsm.); 1881-ben nyert 
tanári oklevelet; tanár volt Nagy-Becske-

reken, ma jd a brassói állami főreáliskolá-
ban és 1895 óta a budapesti VII. kerületi 
állami főgymnasiumban a történelem és 
földrajz tanára, egyszersmind a rákos-
palotai Wagner-féle nyilvános gymnasium 
igazgatója. — Munkái: 1. A magyar állam-
élet és alkotmány viszontagságainak váz-
lata (884-1790 . ) Nagy-Becskerek, 1884. 
— 2. Párhuzam Hunyady János és fia 
Mátyás közt, tekintettel hadvezéri képes-
ségeik és hadsikereikre. Budapest, 1885. 
(Bölcseletdoktori értekezés.) — Szerkesz-
tette a Torontál cz. helyi lapot 1880. jan . 
22-től 1881. aug. 21-ig Nagy-Becskereken. 

1H. Könyvészet 1886. — Rájner N é v k ö n y v e 
25. 1. — Vajda Emil N é v k ö n y v e . Györ , 1900. 
58., 179. 1. 
Letz Márton, ág. ev. lelkész, medgyesi 

származású ; 1699-től Wittenbergában 
tanult, 1707—15-ig szülővárosa gym-
nas iumában rector volt és 1715-től lelkész 
Valdhiden (Waldhütten), hol 1718. decz. 
meghalt. — Munkája : Disputatio Mathe-
matica de Puncti Mathematici fluxu et 
inde resultantibus figuris, praes. Alberto 
Henrico Ranolf. Wittebergae, 1701. — 
Üdvözlő verset írt Phleps, Johannes, 
Fridericum III. Sapientem . . . Wittem-
bergae, 1702. cz. munkába. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 354. 1. 

Leutmann Márton, a vittenbergai egye-
tem hallgatója volt. 1658. márcz. 10-től, 
német-prónai származású. — Munkája : 
Ex Physieis Disputationem Publicam, 
De Nive, In Electorali ad Albim^ Aca-
demia, Sub Praesidio, M. Georgi Casp. 
Kirchmaieri, Placidae Eruditorum Dis-
quisitioni sistet Respondens . . . ad d. 12. 
Novemb. M.DC.LIX. Wittebergae. 

Bartholomaeides, Memoriae U n g a r o r u m 155. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. K ö n y v t á r 
III. 1. rész 644. 1. 

Leutmann Márton, német-prónai szár-
mazású, tanulo volt. — Üdvözlő ver-
seket írt a következő munkákba : Exul 
Apollo . . . Wittebergae, 1678. cz. Michaelis 
Pál tiszteletére ; továbbá Laurum Apolli-
neam . . . U. ott, 1679., Supremam Philo-
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sophiaeLauream . . . U. ott, 1681. Michaelis 
György tiszteletére; Jeremias Pilarik német 
parentat iojába (U. ott, 1690. németül) és 
Immortale Mortalitatis Monimentum . . . 
U. ott, 1707. Cassai Mihály halálára. 

Leutner Ferencz, német szinész. — 
Munkái : 1. Theater-Almanach des königl. 
städt. Pesther Theaters vom 1. Dec. 1827. 
bis letzen Nov. 1828. Pest, 1828. (Wilhelmi 
Pállal.) — 2. Theater-Almanach . . . vom 
1. Dec. 1828. bis letzten Nov. 1829. U. 
ott. (Wilhelmi Pállal.) — 3. Almanach 
des königl.-städt Theaters in Pesth unter 
der Direction des Herrn Fedor Grimm 
(vom 1. Dec. 1829. bis letzten Nov. 1830. 
U. ott. Grubinger Ferenczczel együtt.) 

Petrik B ib l iog r . 

Leuttner József, veszprémi püspök-
megyei pap, palini Inkei Boldizsár fiának, 
Menyhártnak nevelője. — Munkája : 
Militata militia bona. Jó vitézkedtetett 
vitézség, az a z : A mélt. Palényi Inkei 
Gáspár úrnak megjutalmazott érdeme, 
melyről a most folyó 1776. szent György-
hava 22. eszt. tartatott szomorú exequiái-
nak alkalmatosságával, Kanisán Francis-
canusok templomában élő nyelvel pré-
dikállott. Pozsony, 1776. (Kézirati cen-
surai példánya a budapesti egyetemi 
könyvtárban.) 

Petrik Bibl iogr . (neve Leüt ternek irva.) 

Leutsch Albert (Béla) báró, 1848—49. 
honvéd táborkari őrnagy, poroszországi 
szá rmazású ; hazánkban telepedett le s 
cs. kîr. lovaskapitány volt, midőn az 
1848—49. szabadságharezban mint hon-
véd-őrnagy részt vet t ; 1849-ben 12 évi 
börtönre ítéltetett, honnét 1854-ben sza-
badult ki és Zürichbe ment; később azon-
ban visszatért hazánkba. Meghalt 1867. 
decz. 28. Gräfenbergben 65. évében. — 
Czikke a Gazdasági Lapokban (1860. 
Okszerű vetőgép a buza és rozs szá-
mára.) — Munkája : Erkranken und Ge-
nesen. Yon naturgesetzlichem Stand-
punkte betrachtet. Populär da rges te l l t . . . 
3. verm. Auflage. Pest, 1859. (és Kassa, 

1861. Magyarra fordította Rózsaági Antal: 
Megbetegedés és üdülés. Természettör-
vényi szempontból. Népszerűen előadva. 
Pest, 1859. cz. és Komárom, 1862 : Meg-
betegedés és üdülés. Természettörvényi 
szempontjából tekintve. Népszerű modor-
ban írta . . . Vagy-is: azon elvek, melyeket 
a tátra-füredi természeti gyógyintézetben 
képvisel a szerző cz.) 

Kertbeny K. M. Die Ungarn im Aus lande . 
Isamensliste. Brüssel und Leipzig, 1864. 35. 
1. — Szinnyei Könyvésze te és gyászje lentés . 
Leutsch György, nagyszebeni (Erdély) 

származású, a vittenbergai egyetemen 
tanult. — Munkája : Disputatio Metaphy-
sica De Objecto Metaphysicae Qvam 
Praeses M. Christianus Wolfius Pirnensis 
& Respondens . . . Die XXíí. Februar . . . 
Wittebergae, M.DC.LXV. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. K ö n y v t a r I I I . 1. 
rész 714. 1. 
Levakovich Rafael, szent Ferencz-

rendi szerzetes, utóbb zágrábi kanonok 
és czímzetes szendrői püspök. Több 
oldalról föfmerült az a gyanú, hogy a 
Szilveszter-bullát L. koholta vagy leg-
alább részben meghamisította; ezt a 
gyanút azonban Fraknói megczáfolta. — 
Munká ja : Azbukividnjak slovinskij Pís-
mom B. Jeronima stridonskago. Róma, 
1629. (Ábécés- és vallás-könyv horvát-gla-
gol betűkkel.) — Kiadta Bellarminusnak a 
keresztény vallásról írt munkáját horvát 
népies nyelven 1628-ban és egy illyr 
missalét. — Kéziratban: Basilicae cathe-
dralis Zagrabiensis accurata deseriptio ; 
Summaria proventuum actualium cujusvis 
dioecesis, & titularis in Hungaria epi-
scopatus deseriptio ; Examen Bonfinii de 
S. Stephani I. rege Hungáriáé, & filio 
eius S. Emerico duce Sclavoniae; Cata-
logus parochiarum, abbatiarum, mona-
steriorum, olim in dioecesi Zagrabiensi 
existentium ; Conceptus originales manu 
mea seripti in rebus arcanioribus ad 
plures S. R. E. cardinales, & apostolium 
n u n c i u m ; Schismatis destruetio ad re-
ducendos & uniendos cum Romano pon-
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tifice schismaticos; Copiae multorum 
diplomatum regiorum partim ex ipsis 
originalibus, partim authenticis instru-
mentis exscriptorum. 

Barits, Adalbertus, Scriptorum ex regno 
Slavoniae a seculo XIV. usque ad XVII. 
inclusive collectio. Varasdini, 1774. 181. 1. 
— Engel, Geschichte des Ungr. Reichs und 
Nebenländer. Halle, 1801. III. 462., 463. 1. — 
— Fraknói Vilmos, A magyar királyi kegyúri 
jog. Bpest, 1895. 364. 1. 

Lévai Adolf. — Munkája : Kérem föl-
menteni! Védbeszédek dr. Hombár Mihály 
nyomán. Budapest, 1886. (Egy részét a 
Borsszem Jankóban közölte.) 

;)/. Könyvészet 1886. 

Lévai Bálint, ev. ref. lelkész, szül. 
1747. jún. 1. Bárándon (Biharm.); szülei 
Püspök-Ladányba költöztek, honnét 12 
éves korában Debreczenbe került isko-
lába ; 1763. decz. lett senior ; 1774-ben 
Bernbe ment, hol két évig jár t az egye-
temre ; 1778. ápr. 24. Szabadszálláson 
lett p a p ; 1783. jún. 15. Debreczenbe 
vitetett lelkésznek ; 1785. Diószegen, 1789. 
ápr . 25-től Túron volt pap, hol 1816. 
nov. 15. meghalt. — Kéziratban : A túri 
iskola és egyház történetéről, levele 1807. 
ápr. 3. Tóth Ferencz ev. ref. püspökhöz 
és önéletrajza van a m. n. múzeumban 
(Qu. Hung. 1043. I. 50.) 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 
366. 1. — Molnár János, A b i h a r - d i ó s z e g i e v . 
ref. egyház múltja és jelene. Nagyvárad, 
1885. 200. 1. — Debreczeni Prot. Lap 1885. 208. 1. 

Lévai Dezső, orvosdoktor, szül. 1866. 
jún . 7. Döbröközön (Tolnám.), honnét 
hat éves korában atyjával, ki kereskedő 
volt, Dunaföldvárra költözött; a gymna-
siumot a budapesti piaristáknál végezte. 
1891-ben Dunaföldvárt lapot indított meg 
Dunaföldvár és Vidéke cz., melyet azon-
ban csakhamar megszüntetett Budapestre 
költözése miatt, hol orvosnövendék volt 
és 1893-ban nyert orvosdoktori oklevelet; 
jelenleg gyakorló orvos Dunaföldváron. 
— Mint VIII. osztályú gymnasista munka-
társa lett az Egyenlőségnek, hol hat évig, 
és a Tolnamegyei Közlönynek, melynél 

tizenegy évig dolgozott; mint orvos-
növendék az Életbe s több fővárosi s 
vidéki lapba írt többnyire tárczaczikkeket; 
czikkei a Gyógyászatban (1895. A mirigy-
lázról), a Pester med.-chirurg. Presseben 
(1899. Az erysipelas neonatorum ritka 
esete.) — Munkája : 1. Otthon. Karczolatok» 
Előszóval ellátta Rákosi Viktor. Szeged, 
1891. (Ism. Élet II. 225. 1) — 2. A duna-
földvári népbank részvény-társaság 30 
éves története. Az igazgatóság megbízá-
sából írta. Számadatokkal ellátta Cser-
nyánszky Béla intézeti könyvelő. Duna-
Földvár, 1898. — Szerkesztette a Segítség-
Albumot a némedii tűzkárosultak j avára 
(Dunaföldvár, 1890). 

Horvátk lgnácz K ö n y v é s z e t e 1890. 53. 1. — 
Hl. Könyvészet 1891. és önéletrajzi adatok, 
Lévay Ede, bölcseleti doktor, főgym-

nasiumi tanár, L. József földbirtokos és 
Kállay Katalin fia, szül. 1864. ápr. 18. 
Nagyváradon, hol középiskolai tanulmá-
nyait végezte; egyetemi hallgató volt 
Kolozsvárt a mathematika-természettu-
dományi karban ; ugyanott nyert 1890. 
máj . 30. bölcseletdoktori és 1895-ben 
tanári oklevelet. Jelenleg a pozsonyi kir. 
kath. főgymnasium rendes tanára . — 
Rajza és költeményei a Családi Lapok-
ban (1882. rajz, 1883. Májusi dal Göthe 
után) ; az Ország-Világban (1886. költ., 
Rittershaus Emil és Grandjean M. után.) 
— Munkái: 1. A chemiai hőnek és az 
árammunka liőaequivalensének viszonyá-
ról galván-elemeknél. Kolozsvár, 1890. 
(Különnyomat az Erdélyi Muzeumegylet 
Kiadványából. Németül a berlini Annalen 
der Physik und Chemieben 1891.) — 2. 
Az elektromosság Faraday-Maxwell-féle 
elméletének vázlata. Pozsony, 1897. — 
3. Arithmetikai és algebrai példatár. U. 
ott, 1899. (Tudományos Zsebkönyvtár 
2.) — 4. Planimetria. U. ott, 1899. — 
5. A sík trigonometriája. U. ott, 1899. 
— 6. Algebra. U. ott, 1899. (Tudom. 
Zsebkönyvtár 44.) 

ill. Könyvészet 1898. — Vajda Emil N é v k ö n y v e . 
Györ, 1900. 174. 1. és önéletrajzi adatok. 
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Lévay Ferencz, miniszteri osztály-
tanácsos, szül. 1848. ápr. 25. Pilisen 
(Pestm.); atyját korán elvesztette s már 
17 éves korában nemcsak tanulmányait 
folytatta önerejéből, hanem testvéreit is 
támogatta. Gymnásiumi s jogi tanul-
mányait Kecskeméten elvégezve, 1871-
ben kinevezték a szegedi főreáliskolához 
helyettes t a n á r r á ; 1874-ben tanári ok-
levelet nyert a földrajz- és történelem-
ből és rendes tanár rá lépett elő. 1884-ben 
Csongrádmegye kir. tanfelügyelője lett 
és ebben a minőségben működött 1890-ig, 
mikor osztálytanácsossá nevezték ki a 
kultuszminisztérium népnevelési ügyosz-
tályába. 1883-ban Szeged reconstructiója 
körül sok és nagy érdemet szerzett, a 
miért királyi elismerést is nyert. A szegedi 
Dugonics-társaság megválasztotta tagjá-
nak. L. kiváló érdemeket szerzett a nép-
oktatás szervezése és előmozdítása körül. 
Meghalt 1895. máj . 2. Budapesten. A 
m. paedagogiaitársaságban Verédy Károly 
tartott fölötte emlékbeszédet. Leányai : 
L. Sarolta és L. Margit, tehetséges szinész-
nők, kik sikerrel szerepelnek a vidék 
nagyobb szinpadain. — A tanügyi szak-
irodalom terén szép nevet vivott ki 
magának ; nevelésügyi és statisztikai köz-
leményei a napi és szaklapokban láttak 
napvilágot; mint középiskolai tanár a 
Szegedi Hiradó belmunkatársa volt (1870-
től); írt humorisztikus dolgozatokat, tárcza-
czikkeket, politikai, társadalmi s közgaz-
dasági czikkeket; írt az Üstökösbe (1869) 
i s ; a szegedi főreáliskola Értesítőjébe 
(1873. Az arabok és az izlám, 1877. A 
szegedi országos kiállítás), a Szegedi 
Híradóba (1880. 122. sz. Szegedi könyv-
tár) ; könyvismertetést az Országos Közép-
iskolai Tanáregylet Közlönyébe (VI. 1872 
—1873. 408., 527. 1. polémia) sat. — 
Munkája : A magyarországi népoktatás-
ügy, kereskedelmi s ipari szakoktatás 
szervezete és közigazgatása. A kisded-
óvásra, népoktatási tanintézetekre . . . fel-
sőbb leányiskolákra, kereskedelmi tan-

intézetekre, és a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium hatáskörébe tartozó 
ipariskolákra vonatkozó összes törvények, 
szabályrendeletek, utasítások, rendeletek 
és döntvények gyűjteménye. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr engedé-
lyével hivatalos forrásokfelhasználásával. 
I. kötet. Kisdedóvás és népoktatás (elemi-, 
felső nép- és polgári iskolák. Bpest, 1893. 
Öt táblázattal. (Morlin Emillel és Szuppán 
Vilmossal együt t ; a II. kötet : Tanító-
képzés, felsőbb leányiskolák, szakoktatás 
sat. U. ott, 1898. az utóbbiaktól.) — 
Szerkesztette a Darázs cz. szegedi élcz-
lapot 1869—71-ig, a Szegedi Közlönyt 
1874. jún. 1-től 1875. máj . 30-ig, az 
Alföldi Iparlapot 1879-ben rövid ideig. 
— Álnevei: Kék Hyacinth és Pylocarpiu 
(1870-től 1884-ig a Szegedi Híradóban 
és a Szegedi Közlönyben). 

M. Paedagogia 1890. — M. Könyvészet 1893. 
— 1895 : Vasárnapi Újság 18. SZ. ( N e k r . ) , Egyet-
értés 119. s z . , Hazánk 119. SZ. — Pallas Nagy 
Lexikona X I . 463. 1. — Homor István, A s z e g e d i 
m. kir. állami főreáliskola története 1851— 
1894. Szeged, 1895. 155. 1. 

Lévay Henrik báró (kisteleki), a fő-
rendiház tagja, szül. 1826. ápr. 16. Jan-
kováczon (Bácsm.); a 40-es évek elején 
a pesti Bibanco-féle kereskedelmi iskolát 
látogatta ; ennek befejezte után Szegeden 
egy tekintélyes üzletben nyert alkalma-
zást. Ö is szolgálta a szabadság ügyét 
egy honvéd-vadászzászlóaljban, hol csak-
hamar hadnagygyá léptették elő. A harcz 
bevégezte után a Riunione Adriatica biz-
tosító intézet pesti képviselőségénél mű-
ködött m i n t felügyelő. Az ő buzgalmának 
köszönhető az első magyar általános 
biztosító-társaság megalkotása, melynek 
alapító gyűlése 1857. július 15-én tar-
tatott meg. Ezen közgyűlésen (melynek 
képe Benczúrtól olajfestésben a társa-
ság huszonöt éves jubileumán 1883. már-
czius 13-án örökíttetett meg) a társaság 
vezérigazgatójává választatott meg. 1861-
ben a Pannónia s 1864-ben a Securitas 
viszontbiztosító társulatokat alapította-
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1869. márcz. 2. Ullmann Károly és Ebner 
János társaival engedélyt nyert egy 
«mezei bank» alapítására Pesten. 1878-
ban a m. tudom, akadémián tízezer fo-
rintos alapítványt tett, melynek kamatai-
ból felváltva különféle tárgyú, főleg 
nemzetgazdászati kérdésekre tűzetnek ki 
ju ta lmak; alapító tagja lett a magyar 
írók segélyegyletének, melyre ötezer fo-
rintos alapítványt tett és a magyar hír-
lapírók nyugdíjintézetének ; pénztárnoka 
volt a Petőfi-szobor bizottságának és fő-
képen az ő tevékenységének és gyűjtő-
szorgalmának köszönhető, hogy a szobor, 
a pesti Dunapart egyik dísze, létesült. 
Az általa alapított és vezetett biztosító 
intézet 25 éves jubi leuma alkalmából 
tízezer forintos alapítvány nyal járult a 
siketnémák országos alapjához ; továbbá 
Győr vármegyében, hol táplányi birtoka 
van, szintén tízezer forintot áldozott a 
megyei tisztviselők segélyezésére. Alelnöke 
volt a nemzeti színház nyugdíjintézetének 
és a magyar éjszakkeleti vasútnak alel-
nöke. Erdemei elismeréseül a király 1868-
ban «kisteleki» előnévvel magyar nemessé, 
majd 1886. decz. 15. a főrendiház tag-
jává nevezte ki, hol a közgazdasági s 
közlekedésügyi bizottság tagja ; ugyancsak 
1886 óta bírja a harmadosztályú vas-
korona-rendet és az olasz korona-rend 
középkeresztjét, Születésnapja 71. év-
fordulója alkalmából a hét pesti árva-
háznak 35,000 koronát ajándékozott. Ado-
mányainak, alapítványainak összege meg-
haladja a 170,000 forintot, 1896. jú-
lius 14. családjával együtt kikeresztelke-
dett. 1897. ápr. 22. magyar bárói méltó-
ságot kapott. Jelenleg választmányi tagja 
az országos honvéd-bizottságnak és a 
magyar földhitelintézet felügyelő bizott-
ságának. — Czikke a M. Pénzügyben és 
Politikai Hetiszemlében (1896. A biztosí-
tási ügy hazánkban, mely a három nyel-
ven megjelent Nemzetgazdasági Alma-
nachban is közöltetett; az ezért kapott 
42 frt tiszteletdíjat 200 frtra kiegészítette 

és ez összeggel a Kisfaludy-társaságnál 
tett alapítványát növelte.) — Munkái : 1. 
Néhány szó közgazdasági bajaink orvos-
lásáról. Bpest, 1895. — 2. Vélemény a 
mezőgazdasági hitelintézet létesítésének 
módjáról . U. ott, 1895. 

Vasárnapi Újság 1883. 11. s z . a r c z k . , 1897. 
18. SZ. a r c z k . — Hazánk és a Külföld 1866. 
15 . SZ. a r c z k . — Budapesti Közlöny 1869. 54. 
SZ. — Magyarország és a Nagyvilág 1870. 20. 
Sz. a r c z k . — Am. tudom. Akadémia Értesítője 
1878. 117. , 141., 160. l a p . — Pompéry János, 
Az első magyar általános biztosító társaság 
fenállásának negyedszázados évfordulóján. 
B p e s t , 1883. — Pallas Nagy Lexikona X I . 463. , 
X V I I I . 152. 1. — M. Könyvészet 1895. — Zichy 
Hermán gróf és Derestye Gy. M., Magyar zsi-
dók a millenniumon. Budapest, 1896. 125. 1. 
arczk. — Sturm Albert, Országgyűlési Alma-
nach 1897—1901. Bpest, 1897. 156. 1. 

Lévay Imre, a magyarországi kegyes 
tanító-rend főnöke, szül. 1842. nov. 10. 
Makón (Csanádmegyében); családi neve 
Kozák vol t ; mint szegény szülők gyer-
meke atyját korán elvesztette; Makra 
Imre makói plébános ajánlatára a Csajághy 
Sándor Csanádi püspök által szegény 
gyermekek számára fentartott seminarium 
puerorumba került Temesvárott, hol az 
algymnasiumot végezte. 1861. szept. 16. 
a kegyes tanítórendbe lépett és családi 
nevét anyja nevével (Lévay) cserélte fel. 
Az ujonczév után Kecskemétre ment, hol 
az V., onnét Szegedre, hol a VI. osztályt 
és 1864—65-ben Kolozsvárra, hol egy 
év alatt a VII. és VIII. osztályt végezte. 
1865-ben lépett a tanár i pályára Váczon. 
1867. aug. 17. áldozópappá szenteltetett 
fel. Ekkor Pestre helyezték át, hol 1874-ig 
működött. A veszprémi társház főnöke 
s a főgymnasium igazgatója lett 32 éves 
korában és 1877. okt. 1. átvette a Vesz-
prém szerkesztését, melyet 1880. nov. 
29-ig, majd 1882—84. jún. ismét szerkesz-
tett; 1884. júl. 6. megindította a Veszprémi 
Közlönyt. 1887-ben Trautwein János nyu-
galomba vonulván, a rendkormány a 
budapesti piarista főgymnasium igazga-
tásával őt bízta meg, egyszersmind kor-
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mánytanácsosi rangra emelte; e mellett 
megmaradt 1891. aug. 30-ig a Veszprémi 
Közlöny felelős szerkesztője és kiadó-tulaj-
donosa. 1888. máj. 27. az ő eszközlésére 
alakult a budapesti kath. kör, mely okt. 
1. nyilt meg. 1891. júl. rendfőnökké vá-
lasztatott (1888-tól fogva már mint kor-
mánysegéd működött). 1894. aug. a rendi 
nagygyűlés bizalma ú j ra a rend élére 
állította őt. Meghalt 1895. máj . 20. Buda-
pesten. — Czikkei a veszprémi r. kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1877. A szü-
lőknek, 1883. Feladata-e a középiskolának 
a nevelés ? 1885. Az időszaki értesítők, 
1886. Van-e szükség a latin és görög 
nyelvre a gymnasiumban ? 1887. A tár-
sadalom és a tanuló i f júság); a buda-
pesti piarista főgymnasium Értesítőjében 
(1888. A hittanár hivatása középiskoláink-
ban) ; írt a Tanügyi Füzetekbe is. — 
Munká ja : Kalobiotica, vagy a szép élet-
tan vázlata. Tíz felolvasásban. I. Általá-
nos rész. Pest, 1872. (pesti tanárok közt 
alakult Horányi-körben tartott felolva-
sásai.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 1890. 
51. sz. a r czk . — Takáts Sándor, A b u d a p e s t i 
piarista kollégium története. Bpest, 1895. 
432—435. 1. fénnyom. arczk. — Frank Ferencz, 
Az Úrban elhunyt rendtagok kegyeletes 
emlékezete. Bpest, 1896. 24. 1. és gyászjelen-
tés. 

Lévai Imre, ev. ref. néptanító Hajdú-
Böszörményben. — Munkája : Természet-
rajz népiskolák számára. A tiszántúli 
egyházkerület tanterve szerint össze-
állították Vincze József és . . . Debreczen, 
1881. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Lévay István, r. kath. p lébános ; a 
bölcseletet a bécsi Pázmány intézetben, 
a theologiát négy évig Rómában vé-
gezte ; 1692. máj . 24. áldozópapnak szen-
teltetett fel és egyházfalvai (Pozsonym.) 
plébános le t t ; ugyanazon év jún . 14. 
áthelyeztetett Hédervárra (Győrm.), hol 
még 1706-ban is működöt t ; egyszersmind 
komáromi alesperes volt. — Munká ja : 

Az Kietlen Pusztáknak rettenetes Iszony u-
sági, Mellyeket, Magános életével elsőben 
Aegyptom Tártományiban Thebais Pusz-
táján Első Remete Szene Pál, Annak 
utánna, Magyar Országban sok Puszta 
erdős Helyeken maga kővetői által édes-
ségesseké tött vala, Kiket-is utólyára, 
Megnevezet Szentnek neve es Patroci-
niumja alá Kalastromoknak Üdvösséges 
Zárjai alá Tekintetes Esztergomi káptalan-
ból Boldog Eusebius Cánonok bé-zárt 
bé-csukot vala. Azoknak pedig Dücsöségét 
említet Szentnek ünepe napjan Szent 
Joseph Templomában Nemes Királyi 
Nagy-Szombat Városában élö nyelvel 
hirdette praedikálotta. Nagyszombat, 1706. 

Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I . 675. 1. 
— Némethy, Ludovicus, Series Parochorum. 
Strigonii, 1894. 

Lévay István, főgymnasiumi igazgató, 
szül. 1843-ban Léván (Barsm.) ; 1867-ben 
nyert tanári oklevelet a latinból és görögből 
és 1870-ben az eperjesi kir. kath. főgymna-
siumban alkalmazták; innét 1893-ban a 
beszterczebányai kir. kath. főgymnasium-
hoz nevezték ki igazgatónak. — Czikkei 
a Figyelőben (VII. 1879. Saarosi Márton 
költeménye 1605-ből), az eperjesi kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1888. Szent-
Andrássy élete), a Sárosmegyei Közlöny-
ben (1891. Tompa, Kerényi és Irányi 
István levelezése, bevezette és jegyzetek-
kel kisérte Latkóczy Mihály, ism.) — 
Munkái : 1. Irály-gyokarlati feladatok 
gyűjteménye. Vázlatos megoldásokkal. A 
középtanodák használatára. Wisseler Ernő 
után. Pest, 1872. — 2. A magyar iro-
dalom kézikönyve. Középiskolák felső osz-
tályai számára. Eperjes, 1878. (Ism. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 44. sz. és Orsz. Kö-
zépisk. Tanáregylet Közlönye.) — 3. 
Görög-magyar szótár. Etymologiai cso-
portok szerint rendezve. Főgymnasiumok 
használatára. Bpest, l s77 . (Vida Aladárral 
együtt. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1877., 
1879. 2. jav. és bőv. k i adás : Magyar-
görög és görög-magyar szótár. U. ott 
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1886—87. cz. Két kötet. Ism. Egyet. Phil. 
Közlöny 1888.) — 4. Görög-magyar 
szótár Homeros Iliasá- és Odysseájához 
a homerosi alaktan rövid vázlatának 
függelékével. Iskolai használatra. Vácz, 
1875. (Ism. Orsz. Tanáregylet Közlönye. 
2. kiadás. Bpest. 1886.) — Szerkeszti a 
beszterczebányai kir. kath. főgymnasium 
Értesítőit 1894 óta. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — II. Könyvészet 1886 
— 1887. — Vajda Emil Névkönyve. G y ö r , 1900. 

Lévai Izor, izraelita elemi tanító, Löwy 
Barucb Jakab kereskedő és Strausz 
Rebeka fia, szül. 1859. aug. 13. Nemes-
Kosztolányban (Barsm.); szülei daczára, 
hogy a szabadságharczban a Hurbán 
csapatjai által vagyonukból kipusztítt attak, 
tizenkét gyermekük közül mint legfiatalab-
bat is gondos nevelésben részesítették. 
Az elemi iskola négy osztályát a nagy-
tapolcsányi minta-iskolában és a reál-
iskola hét osztályát Budapesten, 1875-ben 
pedig a budapesti talmud-thóra intézet 
harmadik osztályát végezte s 1879-ben 
tanítóképesítő oklevelet nyert. Mint tanító 
Nagy-Tétény, Aranyos-Marót, Bács-Topo-
lya községekben működött és 1891 óta 
a budapesti izraelita hitközségnél mint 
vallástanító van alkalmazva. Bács-Topo-
lyán az izraelita nőegyletet, az ifjúsági 
könyvtárt és gyermekegyletet alapította, 
a hitközség titkárja s az ipariskola osztály-
főnöke vo l t ; 1880—85-ig pedig az orszá-
gos izraelita tanítóegylet vidéki majd 
központi választmányi tagjává válasz-
totta. Löwy Izrael családi nevét 1885-ben 
változtatta Lévaira, — Czikkei az Izraelita 
Tanügyi Értesítőben (1883—86. A játék 
mint fontos nevelési eszköz, Az izraelita 
anyakönyvi intézmény és a néptanítók, 
A tanítók véglegesítése és a szegedi zsidó 
iskola, A zsidó iskola túlterheltetésének 
egyik fő tényezőjéről), a Bácskában (1885. 
A hanyag iskolalátogatás és közoktatás-
ügyünk), a Közép-Bácskában (1886—87. 
A gyermekjáték, A jövő nemzedék neve-
lése, A gyermekek nevelése, A gyermekek 

egészsége, Az ifjúsági iratokról), a M 
Zsidó Szemlében (1888. A hitoktatás a 
felekezeti iskolában) és az Egyenlőségben 
(több czikk Magister aláírással). — Mun-
kái : 1. Közegészségtan, Tekintettel a 
gyermeknevelésre. Szülők, tanítók és a 
serdültebb ifjuságrészére. Szabadka, 1887. 
(3 kiadás.) — 2. Vallástan. Az elemi nép-
iskola YI. osztálya, valamint az alsó ipar-
és kereskedelmi iskolák számára. U. ott, 
1898. — 3. Beadvány a skót misszió 
iskola vallásoktatása tárgyában. U. ott, 
1898. — 4. Az izraelita vallásoktatás 
elemi iskolai vezérfonala, IV. rész, a pesti 
izraelita hitközség megbízásából átdol-
gozta. U. ott, 1900. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. — M 
Könyvészet 1888., 1898. — Századunk Névvál-
toztatásai 148. 1. és önéle t ra jz i ada tok . 

Lévai H. János, theologiai tanuló a 
heidelbergi egyetemen. — Üdvözlő verset 
írt Gönczi F. (Johannes) Disputatio Theo-
logica . . . Heidelbergae, 1620. cz. mun-
kájába. 

Lévay József, nyug. megyei alispán, 
a m. tudom, akadémia s a Kisfaludy-
társaság rendes tagja, L. Péter és Dobai 
Szabó Juliánná szegénysorsú nemes mezei 
gazdák fia, szül. 1825. nov. 18. Sajó-
Szent-Péteren (Borsodm.); gymnasiumi 
s felsőbb tanulmányait 1836—46-ig a 
miskolczi ev. ref. lyceumban végezte. 
1846. júl a német nyelv kedvéért Kézs-
márkra ment, hol a jogi tanulmányokat 
Hunfalvy Páltól és Hunfalvy Jánostól 
hallgatta. 1847. júliustól novemberig Mis-
kolczon Yadnay Lajos ügyvédnél patva-
rista volt. Ekkor Szemere Bertalannal, 
Borsodmegye követével, mint írnoka 
Pozsonyba az országgyűlésre ment fel. 
1848-ban Szemere alkalmazta a belügy-
minisztériumban a hivatalos Közlöny 
szerkesztőségénél; ily foglalkozás közt 
élte át a szabadságharczot. Aradon vált 
meg 1849. aug. 11. Szemerétől és az 
orosz táboron keresztül szüleihez sietett 
haza, hol 1849. augusztustól 1850. feb-
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ruárig időzött. Barátai, különösen Székely 
József bátorítására Pestre utazott, hol a 
Császár Ferencz által alapított és szer-
kesztett Pesti Naplónál nyert alkalmazást 
mint újdonság- és tárczaíró. Ez idő alatt 
jutott a német, franczia és angol költők 
ismeretéhez. 1852. júl. visszatért Mis-
kolczra, hol az evang. reform, gymna-
sium magyar irodalmi tanszékére tanár-
nak választották. 0 volt az első, ki Kazin-
czy F. ünneplésére felhívta a nemzetet. 
Időközben 1860-ban Borsodmegye első 
aljegyzője lett. Az alkotmány megszűn-
tével 1861-ben újra elfoglalta tanári hi-
vatalát. 1865. okt. 11. Yay Miklós báró 
Borsodmegye főjegyzői hivatalába hívta 
meg, mely állását 1894. deczemberig 
viselte, mikor alispánnak választották 
meg ; ugyanekkor a király a III. osztályú 
vaskoronarenddel tüntette ki. Borsod-
megye 1890. okt. 10. negyedszázados fő-
jegyzői működése alkalmából aranytollat 
nyújtott át neki. 1895-ben nyugalomba 
vonult. A Kisfaludy-társaság 1862-ben 
választotta tagjává; a m. tudom, aka-
démiának 1868. január 12-től levelező, 
1883. máj. 17. óta rendes tagja. — Első 
verse : A vitéz, 1843-ban a Garay Regélő-
jében jelent meg; munkatársa volt a 
Yas Gereben Népbarátjának (1848—49.); 
Költeményei (eredetiek és ford. Heine, 
Béranger. Moor, Byron, Burns, Long-
fellow után) a következő lapokban, folyó-
iratokban és évkönyvekben jelentek meg : 
Regélő Pesti Divatlap (1843. II. 22. sz. 
A vitéz, 1844), Pesti Divatlap (1844— 
1848), Életképek (1844—48), Őrangyal 
(1846), Honderű (1845), Budapesti Di-
vatlap (1848), Nemzetőr (1848), Ország-
gyűlési Emlék (1848), Esti Lapok (1849), 
Csokonai Lapok (1850), Családi Lapok 

(1850), M. Emléklapok (1850), Hölgyfutár 
(1850—61), Losonczi Phönix (1851-52), 
Romemlékek (1851), Nagyenyedi Album 
(1851), Remény (1851,1858), Falu Könyve 
(1851), Értesítő (1852), Budapesti Visz-
hang (1852, 1856), Délibáb (1853, 1857 

— 1858), Müller Gyula Nagy Naptára 
(1852, 1855—56), Divatcsarnok (1853— 
1856), Szépirodalmi Lapok (1853), Szikszói 
Enyhlapok (1853), Fáncsy-Album (1855), 
Hölgyek Naptára (1856), Vasárnapi Újság 
(1855., 1857—60,1870., 1876-tól); Gyulai 
Árvizkönyv (1856), Délibáb Nagy Naptára 
(1857), Erdélyi Muzeum (1857), Szépirod. 
Közlöny (1857—59), Szépirodalmi Album 
(1858), M. Posta (1857), Nővilág (1858), 
Prot. Naptár (1859), M. Színházi Lap (I860), 
Szigeti Album (1860), Szépirodalmi Figyelő 
(1860—62), Koszorú (1863—64), Részvét 
Könyve (1863), Lisznyai Album (1863), 
Főv. Lapok (1864-től), Alföldi Segély Al-
bum (1864), Budapesti Szemle (1873 óta) 
sat. Czikkei s beszédei: L. tanuló beszéde, 
melylyelpályavégzett társaitól elbúcsúzott 
(Beszédek . . . Miskolcz, 1845), Pesti Divat-
lap (1847. Lombok, irányczikk, 1848. Az 
országgyűlési ifjúság), M. Posta (1857. 
Tátrafüred), Hölgyfutár (1857. Kazinczy 
Ferencz születésének százados megünnep-
lésére felhívás), Szépirodalmi Közlöny 
(1857. Nemzeti hála, emlékezés Kazinczy 
Ferenczre, 1858. Bérangerről, Látogatás 
egy delejes alvónál), Vasárnapi Újság 
(1858. ArczképekaRaguzai herczeg emlék-
irataiból, 1859. Kérelem a Kazinczy-
ünnepélyek érdekében), Sárospataki Fü-
zetek (1859. Különhitűek az orosz egyház 
kebelében, 1862. Küzdelem a protestáns 
egyház kebelében, Történeti apróságok, 
1863. Mit vár a jövendő a mai protestáns 
ifjaktól, 1864. Egy agg vitéz hamvai felett), 
Kisfaludy-Társaság Évlapjai. (Uj F. 1.1863. 
A szép nyilvánulása, beköszöntő beszéd, 
II. 1863—65. Kazinczy Gábor emlékezete, 
IV. 1867—68. Emlékbeszéd Tompa Mihály 
felett), Fővárosi Lapok (1869. L. ünnepi 
beszéde Palóczy László fölött), Budapesti 
Szemle (1873. elbeszélés ford, és kritikák, 
1890. Tompa Mihályról), Akadémiai Érte-
sítő (1893. Arany lyrája, 1896. Jelentés a 
sárospataki Tompa-szobor leleplezése ün-
nepélyéről, 1898. Garay János szobra le-
leplezésekor), Sárospataki Lapok (1896. 41. 
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sz. Ünneplő beszéde a Tompa szobornál), 
Petőli Album (1898. Látogatás Petőfinél) 
sat. Két költeményét Handmann fordította 
németre (Ung. Revue 1889). — Munkái : 
1. Emlékdalok de la Grange asszonynak. 
Pest, 1850. — 2. Lévai József költemény ei. 
I. kötet. U. ott, 1852. (Ism. Hölgyfutár 162. 
sz. P. Napló 703—705. sz.) — 3. Lévai 
József ujabb költeményei. U. ott, 1856. 
(Ism. P. Napló 411., Hölgyfutár 134. sz.) 
— 4. Vezérhang (prolog) Kazinczy Ferencz 
születésének évszázados emlékünnepén, 
1859. okt. 27. a miskolczi nemzeti szín-
házban felolvasta Molnár György. Mis-
kolcz. — 5. Széchenyi-gyász Borsodvár-
megye szivében, Miskolczon 1860. ápr. 
U. ott, 1860. (Névtelenül.) — 6. Titus 
Adronicus. Ford. Pest, 1865. (Shakespeare 
minden munkái IV.) — 7. A makranczos 
hölgy. Ford. U. ott, 1866. (Shakespeare 
minden munkái VII. Először adatott 1868. 
szeptember 11-én a nemzeti színházban). 
— 8. Szemere Bertalan emlékezete. Mis-
kolcz, 1870. — 9. Vízkereszt vagy A 
mit akartok. Ford. Pest, 1871. (Shakspeare 
minden munkái XI. Először 1879. okt. 
26. a nemzeti színházban.) — 10. IV. 
Henrik király. I., II. rész. Ford. U. ott, 
1867. (Shakespeare minden munkái XV.) 
— 11. V. Henrik király. Ford. U. ott, 
1870. (Shakespeare minden munkái XVI. 
Shakespeare munkái 4., és 11., k. 2. ki-
adás U. ott, 1880., 1882.) — 12. Luceus 
Annaeus Seneca vigasztalása Marciához. 
Ford. Bpest, 1874. (Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1895.) — 13. Lévay József 
összes költeményei 1846—1880. U. ott, 
1881. arczk. Két kötet. (Ism. P. Napló 
80., Főv. Lapok 46., Ellenőr 99., 101., 
105. sz. Koszorú V., Budapesti Szemle 
XXVII.) — 14. Deák Ferencz emlékezete. 
Miskolcz, 1876. — 15. Mélicerte. Bpest, 
1881. (Moliére vígjátékai IX.) — 16. Don 
Juan. Psyche. Víg pásztorjáték és a 
Versaillesi rögtönzés. U. ott, 1883. (Moliére 
vígjátékai X.) — 17. Bozzai Pál irodalmi 
hagyományai. Szerző életrajzával. U. ott, 

1886. (Olcsó Könyvtár 212.) — 18. Bums 
Róbert költeményei. Ford. . . . Kiadja a 
Kisfaludy-társaság. U. ott, 1892. arczk. 
— 19. Carlyle, Burns. Ford. U. ott, 1892. 
(Olcsó Könyvtár 312.) — 20. Lévay Jó-
zsefujabbkölteményei. Kiadja a Kisfaludy-
társaság. U. ott, 1898. (Ism. 1899. Egyet-
értés 307., Politikai Heti Szemle 49., 
Kolozsvári Lapok 1., Magyar Kritika II. 
5. szám, Budapesti Szemle XGVIIL). — 
21. Emléklapok Vajai báró Vay Miklós 
életéből, bevezetéssel. U. ott. 1899. (Ism. 
Vasárnapi Újság 6. sz.) — Szerkesztette : 
Kazinczy-emlény. A Miskolczon 1859. 
okt. 27. tartott Kazinczy-ünnepély rajza. 
U. ott, 1860. Névtelenül. (K. emlékezete és 
költemények).—Levelei: Szemere Miklós-
hoz 1858. szept. 27. (Zemplén 1889. 7. sz.), 
Aranyhoz 1850—1880-ig összesen 46 
darab a m. tudom, akadémia levéltárá-
ban ; Simonffy Kálmánhoz 1854. jan. 
28. és a Budapesti borsodi körhöz 1883. 
máj . 26. (a m. n. múzeumban.) — Ál-
neve : Bátor Miklós (a M. Emléklapokban 
1850. és a Hölgyfutárban 1850.) 

Ujabbkori 1 smeretek Tára V . 240. 1. — Ország 
Tükre 1863.10. sz. arczk. (Vadnai K.) — Figyelő 
V., VI. 1878—79., XI., XII. 1881—82. — Vasár-
napi L'jság 1881. 5 . s z . a r c z k . . 1890 . 42. s z . 
arczk., 1897. 23. SZ. arczk. — Akadémiai Ér-
tesítő 1883. — Kovács Gábor. A m i s k o l c z i e v a n g . 
ref. főgymnasium története. Miskolcz, 1885. 
124. 1. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — 
Borsodmegyei Lapok 1890. 80., 81., SZ. — Fő-
városi Lapok 1890. 279. sz. ( H a l m y Gyula . ) — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Hl. Géniusz 1895. 
8. SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I . 464. 1. ( N é -
gyesy László.) — Ezernyolczszáz negyvennyolez. 
Bpest, 1898. arczk. — M. Könyvészet 1898. 

Lévai József, orvosdoktor, szül. 1863. 
okt. 13. Szentesen (Csongrádm.), hol 
atyja bérlő vol t ; a gymnasiumot szülő-
városában és Budapesten végezte ; egye-
temi tanulmányait Bécsben kezdte és 
Budapesten fejezte be. Itt nyert 1887-
ben orvosdoktori és 1889-ben műtőorvosi 
oklevelet. 1891 óta az általános munkás-
segélyző pénztár sebészfőorvosa. — Czik-
kei a Gyógyászatban (1895. Carbol a 
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sebkezelésben, 1895. A sebkezelés egy-
szerűsítéseagyakorlatban, Adatapyaemia 
tanához, 1896. A fémeszközök sterilizálá-
sához, Plastika négy esete, 1897. Vizs-
gálatok carbol, savak és lug higoldatai-
nak hatása felől az élő szövetekre, A 
gastrojejunostomia indicatiójáról, 1898. 
Aneurisma arteriae popliteae esete, 1899. 
Végbélsipolyok és végbélkörüli tályogok-
ról, Sebészi megbetegedések színlelése, 
A vakbélgyuladás sebészi kezeléséről, 
1900. A kezek sterilizálása és fertőzéstől 
megvédése bevonó anyaggal); az Orvosi 
Hetilapban (1899. A phosphor-nekrosisról.) 
— Munkái: 1. Segélynyújtás sebesülések-
nél. Bpest, 1895. — 2. A koponyasérü-
lések. U. ott, 1898. (Különnyomat a Gyó-
gyászatból.) — 3. A malum, perforans 
pedisről. U. ott, 1898. (Klinikai Füzetek 
VIII. 9.) 

;)/. Könyvészet 1895., 1898. és Önéletrajzi 
adatok. 

Lévay Lajos, ev. ref. lelkész, L. Károly 
timármester és Gál Eszter íia, szül. 1851. 
szept. 8. Felső-Bányán (Szatmárm.); az 
első gymnasiumi osztályt az ottani lelkész 
Demeter József vezetése alatt tanulta, 
mire a gymnasiumot Máramaros-Szigeten 
végezte és 1871-től Budapesten theologus 
volt négy évig. 1875 őszén Salzburgba 
ment az egy éves önkéntesi szolgálatra. 
1876 őszén Edinburgba, a skót szabad 
egyházi kollégiumba utazott, hol nyolcz 
hónapot töltött. 1877. júl . Londonba, 
Párisba, majd pár hét múlva a franczia 
nyelv kedveért Genfbe utazott, hol az 
egész nyarat töltötte, mire okt. 30. Hase, 
Lipsius és Hilgenfeld hallgatására a jenai 
egyetemre iratkozott be. Innen hívta 
1878. márcz. Török Pál dunamelléki püspök 
káplánnak. Két év múlva 1880. júl. 1. el-
foglalta sárkereszturi papi állomását, hol 
jelenleg is működik. 1889-ben a vértes-
aljai ref. egyházmegye főjegyzőjévé válasz-
totta, 1890. tanácsbirájává, 1896. pedig 
a dunamelléki ref. egyházkerület aljegyző-
jévé .— Irodalmi téren még VI. gymnasiumi 

tanuló korában fellépett egy pályadíjt nyert 
dolgozattal, maj d a Szamos (1871—72. Pesti 
levelek), az Ifjúság Lapja(1873)hozta Pesti 
ref. theol. Önképző-társulat köréből cz. 
czikkét, mely társaságnak főjegyzője volt; 
a Szamos, Nefelejts és a Heti Posta is 
közölte szépirodalmi s történelmi czikkeit, 
rendesen Misztótfalusi álnév alatt. Theo-
logus korában a Prot. Egyházi és Iskolai 
Lapba írt neve vagy yt. jegy alatt (1875. 
Tapasztalataim a tiszáninneni egyházkerü-
letben, 1878. Lelkészi pályám kezdetén, 
1879—82. A munka kezdetén sat., 1883— 
1881. Fördős Lajos emléke, 1885. Rómáig 
és vissza, 1886—89. Czelder Márton, 1891 
—1900. több czikk és könyvismertetés); 
írt még a Prot. Pap, Evangyeliumi Lel-
készi Tár és Kalászok cz. egyházi folyó-
iratokba sat. — Munkái: 1. Beköszöntő 
egyházi beszéd. Irta és f. évi júl. 1. történt 
hivatalba iktatása alkalmával Sárkeresz-
turon elmondotta. Bpest, 1880. (Nyom. 
Kecskeméten; az egész bevétel a sár-
kereszturi ref. egyház alaptőkéje j avára 
fordíttatik.) — 2. Egyházi beszéd a ma-
gyar országos reformált egyházi közalap 
ügyében. U. ott, 1883. (Különnyom. a 
kecskeméti Prot. Papból.) — 3. Egyházi 
beszédek. U. ott, 1888. (Ism. Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 25. sz.) — 1. A sárkeresztúri 
reform, egyház múltja és jelene. U. ott, 
1890. (Ism. Prot. Egyh. és Iskolai Lap.) 

— 5. Vegyes egyházi beszédek. U. ott, 
1894. (Nyom. Székesfejérvárt. Ism. Vasár-
napi Újság 1895. 1. szám.) — 5. Kis 
hitoktató tanyai vagy községi iskolába 
járó református vallású gyermekek szá-
mára. Kiadja a dunamelléki egyázkerület. 
U. ott, 1895. — 6. Ujabb egyházi beszé-
dek. U. ott, 1898. (Nyom. Székesfejérvárt. 
Szerző egyházi beszédeinek III. kötete.) 
— Szerkeszti 1888-tól a vértesaljai ref. 
egyházmegye évi közgyűléseinek Jegyző-
könyveit. 

t j M. Athenás 256. 1. — M. Könyvészet 1888. 
és 1890. (keresztneve hibásan Józsefnek írva). 
1894—95., 1898. és önéletrajzi adatok. 

36. iv sajtó alá adatott 1900. szeptember 19-
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Lévay László Martonfalván. — Czikkei 
a Tudományos Gyűjteményben (1829. 
XI., 1831. VII. Vasvármegye Kemenes 
alljai járásbeli magyar szótár, kézirata 
a m. tudom, akadémiában), a Koszorú-
ban (1835. A sághegyi vár omladék Ke-
menes alatt, néprege, költ.), a Hasznos 
Mulatságokban (1836. I. 12. sz. A meg-
halás physikája). — Kézirati munkái a 
m. n. múzeumban : Tisztelet oltára, az az 
névnapi köszöntő versek 1830. (Dongodi 
Jakab Ábrahám 4iévvel), Egy gerlicze és 
a nevelékje 4rét két levél. 

Lévay Mihály, r. kath. plébános, L. 
Ferencz és Majzik Teréz Ha, szül. 1862. 
szept. 29. Úriban (Pestm.); középiskoláit 
Pesten és Váczon a kegyesrendieknél, a 
hittani tanfolyamot szintén Váczon a 
seminariumban végezte, hol a Pázmány-
ról nevezett magyar iskolának működő 
tagja s elnöke vol t ; értekezéseivel és 
költeményeivel több pályadíjat nyer t ; 
munkálatai a növendék papság kiadvá-
nyában (Szemelvények II.) jelentek meg. 
1885. jún . fölszenteltetett; mint káplán 
Nagy-Kátán és Nagy-Kőrösön működött. 
Három évi káplánkodás után uj-szászi 
plébános lett. Egyházkerületi tanfelügyelő, 
miniszteri iskola-látogató, a szent István-
társulat tudományos és irodalmi osztá-
lyának rendes és az országos Pázmány-
egyesületnek (ezen kath. írói kör meg-
alakításakor 1896-ban élénk polémiát 
fejtett ki) választmányi tagja. — Költe-
ményei a Képes Családi Lapokban (1886 
—1887., 1 8 8 9 - 9 4 . ) ; a Kath. Szemlében 
(1888., 1892—94., 1896—97. és könyv-
ism.) ; a Vasárnapi Újságban (1895—96., 
1898—99.) ; a Rudolf-Emlék-Albumban 
(1897.); paedagogiai s vegyes czikkei a 
Szépirodalmi Kertben (1885. Geniális 
költők, széptan i értekezés, 1886. A re-
miniscentiák költészete), a M. Államban 
(1885. 15. sz. Rosty Kálmán Mária dalai-
nak ismert., 1890. 39., 77. sz. Ifjú köl-
tők, 1893. Képes lapjaink, 1899. 355. 
sz. Karácsonyi népszokások); a Magyar 

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

Szemlében (1889. Retlexio és reminis-
czenczia a költészetben, 1893. A köl-
tészet falun, 1895. Költők könyvei), Pesti 
Naplóban, Budapesti Hírlapban, Nemzeti 
Iskolában, Nemzeti Újságban (1895. Uj 
költők és könyvism.), M. Hírlapban (1896. 
357. sz. Karácsonyi népszokások), Alkot-
mányban (1896. 59. A mi költőink); a 
Fővárosi Lapokban (1897. könyvism.) és 
a Halasi Hírlapban (1888. 31. sz. Kuthen 
1835—1875) jelentek meg. — Munkái: 
1. A szelényi kut. Tanulságos olvasmány 
a józan magyar népnek. Bpest, 1892. 
(Népiratok 44.) — 2. Dalok a magányból. 
U. ott, 1894. (Ism. M. Szemle 48., Főv. 
Lapok 323., Vasárn. Újság 46., M. Állam 
287., M. Szalon XXII., 2. kiadás. U. ott, 
1895. Ism. Nemzet 55., Kath. Szemle, 
Hazánk 38.) — 3. Gyászbeszéd, melyet 
néhai Erzsébet magyar királyné ő fel-
ségéért tartott isteni tisztelet alkalmával, 
mondott. U. ott, 1898. — 4. Imakönyv 
a ker. katholikusok használatára. U. ott, 
1900. (Szövegét írta, színes szélrajzait 
Orczy Tekla bárónő festette ; első kiadása 
Mágory Endre szövegével Pesten 1868. 
jelent meg. Ism. Budapesti Hirlap 5. sz., 
M. Állam 5. sz.). — 5. Jubileumi szent 
énekek a római katholikus hívek szá-
mára . . . U. ott, 1900. — Kiadta Kuthen 
(Barina Vendel) hátrahagyott költeményeit 
a szerző életrajzával Nagy-Kőrös, 1888. 
és sajtó alá rendezte Szülik József köl-
teményei és műfordításai. Bpest, 1896. 
cz. munkát a szerző életrajzával. 

M. Könyvészet 1892. , 1895. — M. Hirlap 1893. 
346. sz. (Szerk. Üzenet.) — Corvina 1900. 8. 
sz. — Pallas Nagy Lexikona X I . 465. 1. ( Z e l l i -
ger Vilmos) és önéletrajzi adatok. 

Lévai Miksa, fő- és székvárosi tanító ; 
Lipschitz családi nevét 1881-ben változ-
tatta Lévaira. — Munkája : Az iskola-
padok hatása a gyermekek testi fejlő-
désére. Bpest, év. n. Több szöveg közé 
nyomott ábrával. (Kiadta Feiwel Lipót 
iskolapad-gyáros.) 

Századunk névváltoztatásai. Bpest , 1895.149.1. 
és am. n. múzeum könyvtárának példányáról. 
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Lévay Pál, r. kath. plébános, szül. 
1852. júl. 1. Undon (Sopronm.), hol szü-
lei napszámosok lévén, kénytelen volt 
14 éves koráig szolgálni; volt sertés-
pásztor, tehén- és lópásztor több helyt. 
A föld népe unszolására anyja 1866. fölvitte 
Sopronba diáknak. Itt leczkeadással és 
horvát imakönyvek másolásával kereste 
meg havi kosztpénzét, mely 4 frtnál nem 
volt több. Elvégezvén a négy latin osz-
tályt 1871. Győrbe került a kisebb pap-
nevelőbe, hol az V—VIII. osztályt tanulta 
s 1873-ban theologus lett. 1876. decz. 10. 
miséspappá szenteltetett fel; segédlelkész-
kedés után előbb Siglóson (Sopronm.), 
1893. júl. 22-től Darázsfalván, nov. 1-től 
Magyar-Kimlén volt plébános-helyettes, 
1894. jan. 1 óta Gátán (Gattendorf, Mo-
sonm.) plébános. — Czikkeket írt a 
M. Államba (1876—84. könyvism. Undi 
Pál és Kirády Pál álnévvel, és vezér-
czikket, tárczát sat.); rendes munkatársa 
volt három évig a Sopronban Tormássy 
János által szerkesztett Népiskolai La-
poknak ; több évig dolgozott a Sopronba 
Baán Endre szerkesztése alatt (1883-ig), 
a Neusiedler Wochenschriftbe, Tomor Fe-
rencz Közoktatásába (1882); hosszabb 
ideig munkatársa volt az Oedenburger 
Postnak (Ein Stück Oekonomie cz. hosszabb 
czikksorozatában megírta a sertéstenyész-
tés körüli nyolcz évi megfigyeléseit); írt 
több czikket a Mosonvármegyei Értesítőbe 
dr. Thales névvel ; czikkei a Bölcseleti 
Folyóiratban (Elválasztható-e a moral a 
vallástól ?, Bacon és a moral, felolvasás 
a sz. Tamás társaságban, Aquinas és 
Descartes, Hogyan kell moralbölcseletet 
írni ?, A modern ethica legújabb terméke, 
A történet-erkölcsi elméletről, Hobbes 
Tamás morálelméletének kritikai mélta-
tása sat.); jelenleg munkatársa a Moson-
vármegye cz. társadalmi lapnak. — Mun-
kái: 1. Felelet Bodnár Zsigmond a «Vallás 
kérdéséről» cz. tanulmányára. Bpest, 1881. 
— 2. Lato Lujza. Boadenszka csudnovita 
divicza. Sopron, 1875. (Lato Lujza a 

boadeni csodálatos szűz. Horvátul). — 3. 
Fest-Rede zu Ehren der heiligen Anna. 
Gehalten am 26. Juli 1794. in der 
Gnaden-Kapelle zu Gattendorf. Wien. 
— 4. Kiadta egy horvát és négy német 
prédikáczióját. — Kézirati m u n k á j a : 
Apponyi Albert gróf politikai rendszere 
17 fejezetben. — Álneve s jegyei : Spanili, 
L - y , P - l , L - y , - y . 

Emlékkönyv Zalka János győri püspök 
püspöki széke elfoglalásának 25. évfordulója 
alkalmából. Györ, 1892. 142. 1. és önéletrajzi 
adatok. 
Lévai Péter, theologiai doktor, tanuló 

a leideni egyetemen. — Munkái : 1, 
Disputatio Theologica De Ultimo Christi 
Paschate Prima. Qvam, Favente Deo 
Opt. Max. Sub. Praesidio Clar. Doct. Viri, 
D. Johannis Hoornbeek . . . Publice venti-
landam p r o p o n i t . . . Lvgdvni Batavorum, 
1665. — 2. Disputatio Theologica Analec-
torum, Papisticorum, Pr ima. Qvam Fa-
vente Deo Opt. Max Svb Praesidio Clar. 
Doct. Viri, D. Johannis Hoornbeek, . . . 
Publice ventilandam proponit . . . U. ott, 
1666. — 3. Disputatio Theologica Inaugu-
rali s De Manifestatione veritatis ad omnem 
conscientiam hominum. Qvam Favente 
Deo Opt. Max. Ex Auctoritate Magnifici 
D. Bectoris, D. Johannis Cocceji . . . 
Amplissimi Senatu Academici Consensu, 
& Almae Facultatis Theologicae decreto, 
Pro gradu Doctoratus in Theologia rite 
consequendo, Eruditorum Examini sub-
jicit . . . Die 24. Februarii, in Senatu Aca-
demico. U. ott, 1668. 

Szabó-llellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 706., 725., 758. 1. 

Lévay Sándor, nagyprépost és segéd-
püspök, szül. 1808. aug. 13. Bistén 
(Abaujm.), ev. ref. szülőktől; Sátoralja-
újhelyben végezte iskoláit és mi után szülei 
beleegyeztek kath. neveltetésébe, 1827-ben 
az egri papnövendékek sorába lépett. A 
bölcseleti tanfolyamot az egri lyceum-
ban, a theologiát pedig mint Pázmány-
intézeti növendék a bécsi egyetemen vé-
gezte. 1833-ban miséspappá szentelték 
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föl. Első állomása Kaál volt, honnét egy 
év múlva Egerbe költözött, hogy finevelő-
intézeti aligazgatói állását elfoglalja. 1835-
ben érseki levéltárnok, majd titkár és 
1841-ben irodaigazgató lett. Az egri fő-
káptalan tagjai közé 1843-ban lépett mint 
oldalkanonok és Pyrker halála után káp-
talani helyettes gyanánt működött. A 
szabadságharcz ha jnalán az egri fő-
káptalan nagyprépostja lett s ezen állá-
sában tanúsított buzgó munkásságáért 
1872-ben díszes pásztorbottal jutalmaz-
tatott. A szabadságharcz alatt mondott 
hazafias szónoklataiért halálra ítéltetett.; 
de később kegyelmet nyert és 1850-ben 
az Uj-épületből kiszabadult. 1861-ben vá-
lasztolt drivesti, később fölszentelt abderai 
püspöki czímmel tüntette ki a király és 
egyszersmind a hétszemélyes tábla birá-
jává nevezte ki. Erdemeinek jutalmául, 
melyeket egyházi s világi téren szerzett, 
1869-ben a Lipótrend középkeresztjét 
kapta, 1872-ben pedig az elaggott Bar-
takovics helyett segédpüspökké szentel-
tetett. A főrendiház tagja volt. Meghalt 
1873. nov. 9. Egerben. Végrendeletileg 
200 frtot hagyott a m. tudom, akadémiára. 
— Czikke a Sokfélében (1832. Professor 
Imre János emléke.) — Munkái: 1. 
Udvezlö Óda, melyet fels. urunknak Első 
Ferencznek austriai császárnak, Magyar, 
Cseh sat. országok királyának uralkodása 
40. éve ünnepén éneklett. Bécs, 1832. — 
2. Imádság a hazáért. Eger, 1848. (Az 
egri egyházmegyei papságnak küldetett, 
hogy azt a hivek közt szétoszszák. Közli 
a Kossuth Hírlapja 155. sz.) — 3. Beszéd, 
melyet a pest-jászsági 50-ik honvéd-
zászlóalj zászlajának felszentelése alkal-
mával mondott. Jászberény, 1871. — 
Kiadta Faigel Pál, Nepomuki szent Já-
nosnak tisztelete äz Isten dicsőségére, 
melyben több hasznos imádságok és 
énekek foglaltatnak. Eger, 1844. cz. mun-
káját. 

Ország Tükre 1862. 6. sz. a r c z k . ( K ö n y . 
Marastonitól.) — Emlékkönyv. Eger. 1865. 277. 

1. — Akadémiai Értesítő 1874. 160. 1. — Petrik 
Bibliogr. — Koncz Ákos, Egri egyházmegyei 
papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 155. 1. 
és gyászjelentés. 
Lévai Sándor, községi jegyző Libádon 

(Esztergomra.), született 1860. szept. 15. 
Zsemléren (Barsm.) szegény nemes szü-
lőktől. — Költeményei s elbeszélései je-
lentek meg a Fővárosi Lapok, Vasárnapi 
Újság, Magyarország és a Nagyvilág 
( '884), P. Hirlap (1885), Egyetértés, Bo-
lond Istók, Esztergom és Vidéke, Szé-
kesfehérvár és Vidéke, ottani Szabadság 
(1886), Félegyházi Lapok, a győri Hazánk 
cz. lapokban, a M. Salonban s a Képes 
Családi Lapokban (1880—82., 1884—85., 
1888., 1891.) — Munkái : 1 .Költemények. 
Esztergom, 1881. — 2. Izolda dalai . . . 

Jegyzői Almanach 1894-re. N a g y - B e c s k e r e k 
XI. 1., önéletrajzi adatok és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányáról. 
Lévai (Suba) Tamás, ev. ref. lelkész, 

1596. ápr. 6. Debreczenben tanult és a 
felső osztályokba lépett (subscribált) ; 
aztán külföldre ment és Marburgban 
tanult 1618 e le jén ; ápr. 7-től Heidel-
bergában. 1633-ban Csokajban (Biharm.) 
volt pap. — Munká ja : Disputatio Meta-
physica De Entis Affectionibus, Uno, 
Vero, Bono. Quam D. B. F. C. Sub 
Praesidio Clar. Philosophi, Dn. Joannis 
Combachii Wetterani . . . in illustri Mauri-
t iana Academia Auctor & Respondens . . . 
Publice in auditorio Philosophorum de-
fendendam suscipiet 25 Februar i i . . . Mar-
burgi Cattum, MDCXVIII. — Üdvözlő 
verset írt Aszalós Mihály, Calathvs stre-
narum hortensium . . . Marburg, 1618. cz. 
munkájába . 

Sárospataki Füzetek 1864. 669. 1. — Stabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. r. 361. 
1. és a debreczeni főiskola jegyzökönyvéből. 
Levél (Nagy ) József. L. Nagy Levél 

József. 
Leviczky Miklós, állami vándortanító, 

szül. 1833. decz. 18. Nagy-Lohón(Beregm.), 
hol a tyja görög kath. kántortanító vo l t ; 
az algymnasiumot Ungvárt, a tanító-képző 
intézetet is ugyanott 1855-ben végezte, 
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1855—57-ig mint kántortanító működött 
Lelesz-Polyánán (Zemplénm.); majd Bö-
könybe választották taní tónak; innét 
Iványiba (Beregm.) meid,; azonban a 
magyar nyelv tanítása miatt onnan is 
távoznia kellett. Szent-Miklóson (Beregm.) 
15 évig működöt t ; azután a munkácsi 
községi iskolánál mint segédtanító négy 
évet töltött. 0 alakította a bereg-ung-
megyei általános tanító-egyletet, melynek 
jegyzője lett. A magyar nyelv tanítása 
körül szerzett érdemeiért a kormány 1870-
ben 60 frttal, 1872. 80 f., 1873. 80 f., 
1881-ben 100 frttal és 1873-ban elismerő 
okirattal tüntette ki. — A 60-as években 
a Márki-féle Néptanítók Közlönyének le-
velezője volt. 1873-ban A földrajz a nép-
iskolában cz. értekezését a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium 100 írttal 
jutalmazta. 

.»/. Paedagogiai Szemle 1882. f é n y n y . a r c z k . 
(F.mber János.) 

Levitschnigg Henrik lovag, hírlapíró 
"es német költő, szül. 1810. szept. 25. 
Bécsben, hol atyja jogtudós volt s 1815-ben 
nemességet, 1818-ban pedig mint birtokos 
Glomberg előnévvel lovagi rangot nvert, 
L. 15 éves korában atyját elvesztvén, a 
bölcseletet hallgatta ; azután a jogi, majd 
az orvosi pályát választotta, de egy év 
múlva ezt is elhagyta s 1830-ban mint 
cadet a dragonyos ezredbe, majd a ha-
tárőrezredbe lépett és 1834-ben, hadnagyi 
rangjának megtartása mellett, megvált 
a katonaságtól és Bécsbe költözött, hol 
a jelesebb írókkal megismerkedvén az 
írói pályára lépett. 1836. decz. anyjának 
halála azon meggyőződésre juttatta, hogy 
a család vagyoni sülyedése őt vagyon-
talanná tette s kenyérkeresetre szorította. 
Saphir M. G. ekkor a Humorist munka-
társai közé fogadta s hét évi gondnélküli 
életet szerzett neki. Költeményei kiadá-
sával is jó hírnevet szerzett, magának, 
úgy hogy 1845. márcz. a Pester Zeitung 
szerkesztőségének meghívására e lap 
tárczáját szerkesztette 1849-ki áprilig a 

császáriak elvonulásáig. Egy ideig mint 
magánzó élt Pesten és Kossuthról írt 
munkáján dolgozott. Az 50-es évek kö-
zepén Bécsbe költözött és az irodalom-
nak élt. Elete utolsó éveiben Der Zeit-
geist cz. politikai satyrikus lapot szer-
kesztette, mely 1862. j a n . 25. történt 
halálával megszűnt. — Költeményei a 
pesti Irisban (1840-41 . , 1843., 1846—47., 
Petőíi Nemzeti dalát is lefordította); szín-
műve a Foglár Lajos által kiadott Ver-
worfene Schauspiele cz. gyűjteményben 
(Pest, 1847. Löwe und Rose, Trauerspiel 
in 5 Aufz.); beszélye a Damen-Kalender-
ben (Pest, 1853. Acht- glückliche Tage) 
és a soproni Harmóniában (1862. Der 
Zigeunerkönig bei Klausenburg). Ha-
zánkban megjelent vagy hazánkat érdeklő 
munkái : 1. Ritter. Ein Märchen. Pesth, 
1847. — 2. Der steinerne Gast. Gedicht. 
U. ott, 1848. — 3. Kossuth und seine 
Bannerschaft. Silhouetten aus dem Nach-
märz in Ungarn. U. oft, 1850. Ivét kötet. 

— 4. Die Geheimnisse von Pesth. Wien, 
1853. Négy kötet. (2. kiadás. U. ott, 
1853.) — 5. Der Zeitungsjunge. Nach 
dem Amerikanischen U. ott, 1855. Három 
kötet. — Szerkesztette és kiadta a Pester 
Sonntagszeitungot 1854—55-ben, Pesten. 
— Kéziratban maradt Hunyady cz. hős-
költeménye, melyet az 1848. márcziusi 
napok előtt rendezett saj tó alá. — Arcz-
képe névaláírásával : rézmetszet, rajzolta 
Weigel F. és Preisel C. metszette 1850-
ben Bécsben (Pfautsch és Voss, Album 
österreichischer Dichter. Wien, 1850.) — 
Nevét Lewitschniggnek is írják. 

Vjabbkori Ismeretek Tára V . 240. 1. — M. 
Sajtó 1862. 23. sz. — Wurzbach B i o g r . L e x i k o n 
XV. 31—35. 1. (hol munkái s életére vonat-
kozó adatok külföldi repertóriuma található). 
— Allgemeine Deutsche Biographie XVIII. 
507. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Lévy Béla, jogi doktor, ügyvéd és 
kereskedelmi akadémiai tanár, szül. 1873. 
decz 4 . ; egyetemi tanulmányait 1890— 
1894-ben a budapesti egyetemen végezte, 
a hol 1895-ben jogi doktorrá avatták. Az 
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ügyvédi vizsgát 1897-ben tette le, 1899-ben 
pedig a kereskedelmi akadémia tanárává 
választották. — Czikkeket írt a Jogtudo-
mányi Közlönybe, a M. Jogi Lexikonba 
s a Pallas Nagy Lexikonába. — Mun-
kája : A magyar szabadalmi jog rend-
szere. Bpest, 1898. (A magyar irodalom-
ban e szakra nézve úttörő munka.) 

.V. Könyvészet 1898. — Pallas Nagy Lexikona 
XVIII. 154. 1. 

Lewandowski István, ipar- és kereske-
delmi iskolai igazgató, szül. 1834. jan . 
20. Nagy-Sároson (Sárosm.); (Lengyel-
országfelosztása alkalmával egy menekült 
s a r j a ) ; a gymnasium első osztályát szülő-
városában, a II—IV. Eperjesen, az V. 
és Yl. Kassán, részben Kis-Szebenben 
végezte. 1848—49-ben részt vett a sza-
badságharczban ; a fegyverletételkor Ara-
don besorozták az osztrák hadseregbe s 
Kremsbe vitték, hol a kezelő őrmesteri 
irodában alkalmazták és az írni, olvasni 
nem tudó katonák tanítója lett. 1853-ban 
bizonytalan időre szabadságoltatván, haza 
j ö t t ; itt segédjegyzőséggel és gyermekek 
tanításával foglalkozott. 1856-ban a kassai 
kir. tanító-képző intézet I. osztályába 
iratkozott be s 1858-ban a német tan-
nyelvű főelemi iskolákra tanítóképesítő 
oklevelet nyert, Időközben a kassai 
Stelczner-féle leánynevelő intézetben ta-
nítói alkalmazást n y e r t ; ezen működésé-
nek az 1859. olasz-franczia hadjára t 
vetett véget. A villa-francai békekötés 
után aug. végével hazatért és okt. 31. 
a katonai szolgálatból végkép elbocsát-
tatott. Ugyanazon év okt. 1-től az 1861 
—1862. tanév végéig Sárosban, 1862—63. 
az Érmelléken, 18fi3—64. a Bodrogközön 
nevelősködött. 1864-ben a m. kincstár 
kegyurasága alatt álló ungvári róm. kath. 
fiúiskolánál segédtanítónak alkalmazta-
tott ; 1867. okt. 1. rendessé neveztetett 
ki. 1884-től az ungvári alsó-fokú ipar- és 
kereskedelmi iskola igazgatója s 1883-tól 
az ung-beregmegyei róm. kath. tanító-
egyesület alelnöke. — Munkája : A szülő-

föld vagyis a földisme tananyagának 
óránkinti tárgyalása a népiskola III. osz-
tályában. Az «Ung-beregmegyei római 
kath. néptanító egyesület» által jutal-
mazott pályamű. Ungvár, 1893. 

iW. Könyvészet 1893. — Vaday József, M . t a n -
férfiak és tanítónők Ezredéves Albuma. B.-
Csaba, 1896. fényny. arczk. 
Lewdesit György, az egykori szepes-

egyházmegyei társaskáptalan kanonok ja ; 
a XV. században élt és kéziratban maradt 
egy theologiai műve : Quaestiones super 
libris II. et III. Sententiarum cum quibus-
dam sermonibus. 

H. Sión 1893. 552. 1. 

Lewenberg Weiehard, bölcseleti és 
theologiai doktor ; a canonjog tanára a 
nagyszombati akadémián és jogi dékán. 
— Munkái : 1. Fructus indici seu vir-
tutum exempla. Ex vita magni indiarum 
apostoli S. Francisci Xaverii decerpta. 
Atque ab inclyta facultate philosophica 
collég. Tyrnav. soc. Jesu, dum in aca-
demica D. Joannis Baptistae ecclesia 
eidem tutelari suo solită novendiali de-
votione diem festum ordiretur, oblata. 
Deferente . . . Oratore Alexandro Rötth. 
Tyrnaviae, 1720. — 2. Anima universi 
sive Xaverius omnes beneficijs suis ad 
pietatem animans. Panegyrico celebratus 
dum inel. facultas philosophica almae 
episcop, universitatis Tyrnaviensis in 
academica S. Joan. Bapt, basilica no-
vendialem devotionem erga divum tute-
larem suum auspicaretur. Deferente . . . 
Oratore Alexandro Rötth. U. ott, 1720. 
— 3. Laudatio panegyrica divo Ivone. 
Oratore Pásztori Ladislao Soproniensi 
logicae ac jur. stud. U. ott, 1724. 

ľetrik B ib l iog r . 
Lewin Jakab, kereskedelmi akadémiai 

igazgató, szül. 1828-ban Pes ten ; tanul-
mányait a pesti és a bécsi műegyetemen 
végezte. 1848-ban több társával vizsgá-
lati fogságot szenvedett. 1849-ben foly-
tathatta tanulását és különösen a mathe-
matikára adta magá t ; tanulmányainak 
végeztével nevelősködött, majd a kereske-
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delmi számtan tanára lett a bécsi ke-
reskedelmi akadémián. 1871-ben a buda-
pesti kereskedelmi akadémia igazgatói 
állására hívták meg és aug. 1. foglalta 
el u j hivatalát. Az intézet tantervét mó-
dosítván, az előkészítő osztályt meg-
szüntette s a kereskedelmi akadémia 
tanítási anyagát kibővítve, négy évfo-
lyamra osztotta be. A tanári állásokat 
rendszeresítette s 1874-ben a vezérlő-
bizottság és az alapító testületek áldo-
zatkészsége mellett tanári nyugdíj-alapot, 
létesített. Négy éves tanfolyama azonban 
csak hét évig állott fenn ; 1878-tól kezdve 
az osztályok számát ismét háromra kellett 
leszállítani. A vasúti tanfolyam, a keleti 
nyelveké, a középiskolát végzettek egy 
éves szaktanfolyama, mind neki k ö ^ ö n i k 
létöket, végre az ő érdeme, hogy az in-
tézet nyelve teljesen magyarrá lett. 1872-
ben a m. kir. reáltanszaki tanárvizsgáló 
bizottság tagja, 1873. a bécsi világkiállítás 
XXYI. csoportjában a nemzeti biráló 
bizottság póttagja, 1875. a budapesti ke-
reskedelmi s iparkamara levelező tagja 
lett. 0 felsége 1876-ban a Novara-expedi-
czióról megjelent tudományos munkálat-
ban való közreműködéseért legmagasabb 
elismerésének nyilvánításával, 1878-ban 
pedig a kereskedelem és kereskedelmi 
szaktudományok előmozdítása körül szer-
zett érdemiért a Ferencz József-rend lovag-
keresztjével tüntette ki. Meghalt 1884. 
júl . 30. Budapesten. — Czikke az Orsz. 
Középiskolai Tanáregylet Közlönyében 
(IX, 1875—76. Az idomszámok egyszerű 
tárgyalásáról.). — Munkái: 1. Lexiko-
graphisch geordnete Uebersicht der im 
Weltverkehr wichtigsten Münzen, Maasse 
und Gewichte. Wien, . . . — 2. Neue Auf-
lösung des Pothenot 'schen Problems und 
Beweis des Lehmann'schen Satzes über 
dasselbe. Wien, 1866. (Különny. a Zeit-
schrift des österr. Ingenieur- und Archi-
tekten-'Vereins-ből). — 3. A rokkantak 
nyugdíja és házassági hozományának 
biztosításáról. Értekezlet. Pest, 1872. — 

4. Vázlatos megjegyzések a politikai szám-
tanhoz Bpest, 1875. — 5. Az iskolai 
takarékpénztár és a paedagogia, Meg-
toldva az iskolai takarékpénztár leg-
czélszerűbb kezeléséről szóló utasítással. 
U. ott, 1876. — 6. Jelentés a halandó-
sági táblák kiszámítása érdekében a sta-
tisztika részéről teljesítendő követelések 
iránt. U. ott, 1876. (A 4—6. sz. munkák 
különnyomatok a budapesti kereskedelmi 
akadémia Jelentéséiből.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 1S84 : Budapesti 
Hirlap 211. SZ. — P. Napló 210. SZ. — Fővárosi 
lapok 179. s z . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 
— Bricht Lipót, A b u d a p e s t i k e r e s k e d e l m i 
akadémia története. Bpest, 1896. 108. 1. és 
gyászjelentés. 

Lewis Lajos, bölcseleti doktor, egye-
temi nyelvtanító, szül. 1799. márcz. 6. 
Hamburgban ; miután atyja angol szár-
mazású volt, Londonba költözködtek; 
első oktatását is ott nyer te ; 13 éves 
korában szülei Németországba küldték 
további kiképeztetése végett; gymnasiumi 
tanulmányai t Boroszlóban végezte. Mint-
hogy szülei szegény sorsúak voltak, kény-
telen volt nevelősködéssel keresni ke-
nyerét és megtakarított pénzén a greifs-
waldi egyetemen theologiai s bölcseleti 
előadásokat hallgatott. 1838-ban bölcselet-
doktori oklevelet nyert és evang. hit-
szónoki vizsgát is te t t ; különösen a zsidó, 
chald, angol és franczia nyelvben képezte 
ki magát. Folyton anyagi gondokkal 
küzdve, Berlinben, majd ismét London-
ban tartózkodott. 1839-ben Párist láto-
gatta meg, hol Jacotottal ismerkedett 
meg, a ki nagy befolyással volt a későbbi 
nyelvtanítói pályájára. A franczia, angol 
és zsidó nyelv tanára volt a liegnitzi kir. 
lovagakadémián Poroszországban. 184ü-
ben a bécsi mérnöki akadémián franczia 
nyelvtanárnak neveztetett ki. A magyar 
testőrségnek angol nyelvtanára s a bécsi 
első Jacotot-féle tanintézet tulaj donosa volt. 
A szabadkőművesség buzgó híve volt 
(először az edinburgi Conorgate Kilwinning 
páholyban vétetett föl) ; 1848-ban Bécs-
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ben csinált a szabadkőművességnek pro-
pagandát és alapította a szent József 
páholyt, melynek mestere lett, 1850-ben 
a pesti József-ipariskolához a franczia 
és német nyelv tanárának hivatott meg; 
ugyanazon évben a pesti egyetemen 
mint az angol nyelv és irodalom magán-
tanára kezdte meg előadásait. Pesten 
1861-ben alapította az első magyar szabad-
kőművespáholyt (Szent István); a te-
mesvári és soproni páholyok alapításá-
ban is jelentékeny részt vett és a sza-
badkőművesség terjesztése ügyében több 
felolvasást tartott, Mindamellett itt is 
nyomorral küzdött, úgy hogy utolsó évei-
ben segélyre szorult; az érdekében meg-
indult mozgalom következtében az állam-
tól háromszáz, a nagy páholytól szintén 
háromszáz és a hazai s külföldi páholyok-
tól kisebb-nagyobb segélyösszegeket él-
vezett évenként. Utolsó életéveit nélkülö-
zésektől menten töltötte; harmincznyolcz 
év óta özvegy Szabóné és fia Szabó 
Zsigmond gondozták a legnagyobb ön-
feláldozással és odaadással. A sziléziai 
természetvizsgáló testület tagja és a szent 
Endre rend lovagja volt. Meghalt 1890. 
júl. 17. Budapesten. Halálakor 1000 frt 
értékű arany, ezüst és papírpénzt vett 
az elöljáróság tőle megőrzés alá. Csak 
egy rokona maradt, az Angolországban 
élő Henry de Joel. — Czikkeket írt a 
következő lapokba: Times (1840 — 50), 
Der Wanderer (1845.), Wiener Zeitschrift 
für Kunst und Litteratur (1845), Press-
burger Zeitung (1846), Humorist (184-6), 
Norddeutsche Freie Presse (1849), M. 
Hirlap (1851), Budapesti Hirlap (1857), 
Galinac Messanger (1860—1862), Pesti 
Hírnök (1866.), Századok (1869) és Weekly 
Dispatch(1885.). — Munkái: 1. Moralische 
religiöse und Messionische Lehren jü-
discher Schriftsteller . . . Greifswald, 1831. 
— 2. Ist Jesus Christus wirklich der 
Messias ? U. ott, 1834. — 3. Über die 
Taufe. Aus dem Englischen. Hamburg, 
1836. — 4. Wie soll man Sprachen lehren? 

Danzig, 1837. — 5. Über die Apocryphen. 
Aus dem Englischen. Hamburg, 1840. — 
6. Jacotoťs Lehrmethode zur Erlernung 
der französischen Sprache, nach einem 
ganz neuen Plane bearbeitet nebst einer 
Uebersetzung des ersten Buches Telemach. 
Wien, 1845. — 7. Jacotots Lehrmethode. 
Die Begebenheiten des Telemachs. Erstes 
Buch: englisch und deutsch als Lehr-
buch zur Erlernung der englischen 
Sprache, nach Jacotoťs Methode einge-
richtet. U. ott, 1846. — 8. Méthode Jacotot. 
Les aventures de Télemaque, Iiis ď 
Ulisse. Livre premier Framjais-Anglais. 
Précédé d'une instruction ďétudier la 
langue anglais d'aprés la Méthode Jacotot, 
U. ott, 1846. — 9. Vollständiges Hand-
und Lehrbuch der Jacotoťschen Methode 
zur Erlernung der französischen Sprache: 
nach eigenen Grundsätzen bearbeitet und 
dargestellt, U. ott, 1847. (2. kiadás 1850., 
3. k. 1853. U. ott.) — 10. Darstellung 
der Jacotoťs Methode und die Resultate 
ihrer Einführung in den Niederlanden, 
Frankreich und Oesterreich. U. ott, 1848. 
— * 11. Erstes deutsches Lesebüchlein 
nach Jacotoťs Methode. U. ott, lö48. —  
12. Chrestomathie Frangaise a ľusage 
des classes superieures et des écoles 
militaires. U. ott, 1849. — 13. Briefe 
der lady Mary Wortley Montague, englisch 
und deutsch.Uebersetzt und herausgegeben 
von . . . Leipzig, 1851. — 14. Geschichte 
der Freimaurerei in Oesterreich. U. ott, 
1860. (2. kiadás: Geschichte der Frei-
maurerei in Oesterreich-Ungarn. Leipzig, 
1872. cz.) — 15. Jacotot-féle tanmódszer. 
Telemach, Ulysses fiának kalandjai. I. 
könyv. Franczia-magyar. Pest, 1860. — 
16. Rede zur Neujahr-Feier 1871. gehal-
ten in der gerechten und vollkommenen 
Set. Johann-Loge zur Grossmuth. U. ott, 
1871. — 17. Wesen und Geschichte der 
Freimaurerei in zehn Vorlesungen. Bpest, 
1875. (3. kiadás. U. ott, 1876.) — Sha-
kespeare élete kritikailag megvilágítva. 
U. ott, 1882. — 18. Az angol nyelv vezér-

I 
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fonala a Jacotot módszere alapján, a 
saját alapelvei tekintetbe vételével. U. 
ott, 1886. — 19. Hogyan tanítsunk nyel-
veket ? Wie soll m a n Sprachen lehren ? 
U. ott, 1889. — 20. A franczia nyelv 
vezérfonalai Jacotot-félemódszer alapján, 
a saját alapelvei tekintetbe vételével ki-
dolgozta, U. ott, 1890. 

Hl. Könyv-Szemle 1876. 101. 1. — I.asz Samu, 
Egy agg tudósról. Bpest, 1883. (Dr. Lewis 
Lajos élet- és jellemrajza, magyar és német 
szöveggel.) — Horváth Ignácz Könyvészete 
1886., 1890. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Vasárnapi Vjság 1890. 30. sz. ( N e k r . ) — Pesti 
Napló 1890. 196. esti sz., önéletrajzi adatok 
és gyászjelentés (születése hibásan van 
1794-re téve.) 

Lex Ferencz, a költészeti osztály ta-
nulója Pozsonyban. — Munkája : Oda 
in honorem primitias celebrantis ill. ac 
rev. d. d. comitisPhilippiSzápáry. Posonii, 
(1816.) 

Petrik B ib l iogr . 

Ley János, r. kath. plébános, előbb 
Trinitarius szerzetes vol t ; a rend eltö-
röltetése után a székesfejérvári püspök 
ceremoniariusa, 1793. júl. 12. zsámbéki 
(Pestm.) plébános lett. Meghalt 1807. febr. 
24. — Munkája : Lobrede auf den heiligen 
König Stephan, welche in der Abtey zu 
Telk gehalten h a t . . . den 20. Aug. 1803. 
Ofen. 

Pauer Joannes, História dioecesis Alba-Re-
galensis. Albae-Regiae, 1877. 466. 1. — Né-
methy Lajos, D i c s b e s z é d e k . Bpest , 1801. 60. 
1. — Petrik B ib l iogr . 

Leydecker Ádám, brassói származású. 
— Engel, Geschichte des ungarischen 
Reichs (I. 27.1.), következő kézirati mun-
kájára hivatkozik: Adami Leydecker, 
Coronensis, Fata ecclesiae Lutherenae 
et reformathae anno 1690. descripta. 
(Trausch azonban egy Leydecker Adolf 
aacheni származású lovagra hivatkozik, 
ki Erdélyben tartózkodott, honnét később 
visszautazott külföldre; lehet hogy a 
keresztneve s származása cseréltetett fel 
Engelnél.) 

Trausch, Schriftsteller-ijexikon II. 355. 1. 

Leyrer József, könyvkereskedő; üz-
letét 1795-ben Pesten az uri-utczában 
alapította, egyúttal antiquarius, kiadó s 
költő vo l t ; ő írta a köszöntőket a lámpa-
gyújtogatók, levél- és szinlapkihordók, 
kéményseprők sat,, számára. Leyrer nevét 
1846-ban Lantosyra változtatta. Meghalt 
1850-ben Pes ten ; üzletét fiára Lantosy 
Józsefre hagyta. — Munkái : 1. Die Stadt 
Pestli und ihre Gegend in Briefen von 
einem Fremden. Herausgegeben und allen 
edlen Patrioten Ungarns in tiefster Ver-
ehrung gewidmet. Pesth, 1803. 9 réz-
metszettel. (Ism. N. Annalen der Literatur 
i m I. 111. 1.) — 2. Sybillens Talisman 
oder Weissagung für liebende Mädchen. 
Aus der Handschrift einer alten Zigeune-
rin ins Leserliche übersetzt. U. ott, 1809. 
rézm. (2. kiadás.) — 3. Der 13-te März 
1839. Der Jahrestag der am 13-ten März 
1838. eingetretenen Ueberschwemmung in 
Pesth. U. ott. 

Petrik B i b l i o g r . I I I . 467. 1. — >1. Könyvészet 
1891. VIII. 1. és a budapesti m. n. múzeumi 
és egyetemi könyvtár példányairól. 

Lezó Ferencz Xaver, bölcseleti doktor, 
kegyestanító rendi áldozópap és tanár, 
szül. 1794. nov. 6. Érsekújvárt (Nyitram.); 
1811. okt. 8. lépett a rendbe Trencsén-
ben, hol 1812 —13-ban novitius volt, 
1814—16. gymnasiumi tanár Veszprém-
ben, 1817—18. bölcseleti hallgató Váczon 
és bölcseleti doktor; 1818. aug. 28. misés-
pappá szenteltetett fe l ; 1819—20. theo-
logiai hallgató Nyitrán és Szent-Györgyön; 
gymnasiumi tanár volt 1821. Selmeczen, 
1822—23. Szegeden, 1824. Nagy-Károly-
ban, 1825. Veszprémben, 1826. Szegeden 
a mathematika tanára, 1821—41. Kolozs-
várt a bölcseletet tanította, 1842-től ugyan-
ott egyszersmind a könyvnyomda igazga-
tója, hol 1846. okt. 11. meghalt. — Mun-
kái : 1. Elegia quam adm. rev. patri 
Martino Bolia scholarum piarum per 
Hungáriám et Transilvaniam praeposito 
provinciali tentaminis theologici causa 
in domum Sancto-Georgiensem venienti 
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studentes domus ejusdem obtulerunt. 
Posonii, 1820. — 2. Carmen honoribus 
ill. ac r. dni Josephi Kopácsy . . . dum 
ex episcopatu Albensi ad Wesprimiensem 
translatus munus auspicaretur a scholis 
piis Weszprimiensibus oblatum. Wesz-
primii, 1825. — 3. Elegia honoribus ill. 
ac rev. dni Nicolai K o vat s de Csik-
Tusnád, dum episcopiTransilvaniae munus 
solenni ritu auspicaretur, e scholis piis 
Claudiopolitanis dicata anno 1828. Clau-
diopoli. 

Honderű 1846. I I . 340. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
és a kegyestanitó-rend jegyzökönyvéből 
(Rulla). 

Libay Gusztáv Tlieophil, orvosdoktor, 
beszterczebányai származású. — Czikkei 
az Orvosi Tárban (1842. Bujakór orvos-
lása higany nélkül), a M. Orvos-Sebészi 
Évkönyvben (1844. Tapasztalatok a buja-
senyves férfiak higanynélküli orvoslása 
körül a cs. kir. bécsi közönséges kórház-
ban.) — Munká ja : Dissertatio inaug. 
medico-pharinacologica de jodo, ejusque 
praeparatis. Vindobonae, 1837. 

Szinnyei Könyvészete. 

Libécz Mihály (vilmányi), a krakkói 
egyetem magyar bursájának egyik tagja 
volt 1558 ó'szén, mikor Székely István 
Chronikájának kéziratát valószínűleg reá 
bízta, hogy vigye Krakkóba, a nyomta-
tásra ügyeljen és korrigálja. Vilmányi 
(Abaujm.) származású vol t ; a gönczi 
iskolában tanulhatott és innét mehetett, 
néhány évi rektorkodás után, Krakkóba 
az egyetemre. Élete további körülményei-
ről nincsen tudomásunk. — Székely István, 
Chronica ez Vilagnac Yeles dolgairol. . . 
Krakkó, 1559. cz. munka czímlapja hátul-
ján áll Németi Ferencz czímere, azután kö-
vetkezik L. latin verse ezen czímerre s 
három lapon L. latin és magyar üdvözlő 
verse. Ezen magyar versét (10 sor) közli 
Cselkó István, Válogatott darabok minden 
korú jeles magyar Írókból. Pozsony, 
1817. 16. 1. és Szilády Áron a M. Költők 
Tárában (VI. 255. 1.) 

Bod, M. Athenas 161. 1. (közli a magyar 
és latin verseket). — Horányi, Memoria II. 
482. 1. — Szilády Áron, Régi M. Költök Tára 
VI. 379. 1. 

Libenitzki János. Jézus-társasági ál-
dozópap és hitszónok, született 1695. 
deczember 27. Kolozsvárt unitárius szü-
lőktől; 1711. október 17-én szüleivel 
együtt a római kath. vallásra tért és 
a jezsuita rendbe lépet t ; a négy próbaév 
után Kassán bölcseletet tanított, azután 
Pozsonyban, Belgrádban és más helyeken, 
így Bécsben is magyar hitszónok, utóbb 
Felső-Bányán a rendház főnöke volt, hol 
a pestises betegeket ápolta. Meghalt 1756. 
okt. 23. Kőszegen. — Munkája : Oratio 
de SS. Yirginis intaminato Conceptu. 
Tyrnaviae, 1722. 

Catalogus Societatis Jesu 1757. 55. h. 
Stoeger, S c r i p t o r e s 206. 1. — W. Állam 1888. 
227. sz. — De Backer-Sommervogel, Bibliotllé-
que-Bibliogr. IV. 1772. h. 

Liber István, népköltő Budapesten. — 
Munká ja : Tavaszi víg dalok a kedves 
ifjúság számára. Bpest, év n. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Liber József, kir. tanfelügyelő, czeglédi 

tanító volt és 1871-ben Esztergom-, Ko-
márom- és Győrmegyébe tanfelügyelőségi 
tollnokká neveztetett k i ; 1873-ban a bécsi 
világkiállítás magyar tanügyi osztálya 
körül szerzett érdemeiért a koronás arany 
érdemkereszttel tüntettetett k i ; azután 
hontmegyei II. tanfelügyelő let t ; 1876. 
szept, pedig az ú jonnan szervezett Szolnok-
Dobokamegye kir. tanfelügyelőjévé nevez-
tetett ki. 1883. ápr. 4. Trefort közoktatás-
ügyi miniszter szolgálattételre állandóan 
berendelte a minisztér iumba; honnét 
1893 után ismét tanfelügyelőnek ment Zó-
lyommegyébe s pár év előtt nyugalomba 
vonult Szent-Endrére (Pestm.) — Czik-
kei a Néptanítók Lapjában (1868. Az írva-
olvasás tanmódja, 1869. Disterweg emléke 
a berlini tanító körökben, Böngészet a 
nemzeti tanügy terén, 1870. A droyssigi 
egyesített képezde, Még egyszer a képez-
dékről, Vegyük át a Fröbel-féle nevelési 
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rendszert népiskolai rendszerünkbe, A 
taneszköz kiállításból, 1872. A felnőttek 
oktatásának horderejéről, A felnőttek ok-
tatása körüli teendőkről, A verébmegyfa 
mint jövedelmező iparág, A világ vége, 
1873. Egy szó a maga helyén, 1878. Az 
országos kisdedvédő egylet); a Besztercze-
bánya és Vidékének is munkatársa volt. 
— Munkája : Jelentés a Szolnok-Doboka-
megye népoktatási tanügyének 1876—77. 
állapotáról. Deés, 1878. 

Néptanítók lapja 1871. 24. SZ., 1873. 45.. 
1876. 18., 1883. 19. s z . — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . 

Libercsey Ferencz (kis-libercsei), me-
gyei jegyzőnek választatott meg 1657-
ben Pest vármegyében ; ugyanezen állá-
sában 166b-ban is megerősíttetett; közben 
1659-ben a pozsonyi országgyűlésen a 
megye követe volt. — Kézirati munká ja : 
L. ablegati Comitatus Diarium Dietae Po-
sonien. anni 1659. a die 21. Julii usque 
diem 7. Nov. deductum. (A pestmegyei 
levéltárban.) 

Kocachich, Scriptores rer. Hung, minores. 
B u d a e , 1798. I . 54. 1. — Köszeghi Sándor, 
Nemes családok Pestvármegyében : Bpest, 
1899. 214. 1. 

Libertiny Gusztáv, kir. tanácsos és 
tanfelügyelő, L. Lajos polgármester és 
Rásztóczky Mária fia, szül. 1839. jún . 
24. Korponán (Hontm.); a gymnasium 
két osztályát a korponai piaristáknál, a 
többi osztályokat a selmeczbányai ág. 
ev. lyceumban tanul ta ; jogi s bölcseleti 
tanulmányait a pesti egyetemen hallgatta, 
egyúttal mint nevelő működött. 1861-ben 
Hontmegyében aljegyző lett. 1869-ben a 
tanfelügyelői intézmény életbe léptetése 
alkalmával tanfelügyelőségi tollnoknak 
neveztetett ki Vasmegyébe, Szelestey 
László tanfelügyelő mellé. 1870-ben sop-
ronmegyei másodtanfelügyelő lett. A vas-
megyei vasvári magyar j á rásban elha-
nyagolt népiskolai tanügyet, az akkori 
szolgabíró Istóczy Győző támogatása mel-
lett, számos iskola létesítésével tökélyete-
sítette. 1876-ban Nyitramegye tanfelügye-

lője lett. Ekkor a vasmegyei tanítók há-
lájuk jeléül a vasmegyei tantestület 
tiszteletbeli tagjává választották meg. 
1877-ben az ő előterjesztésére, miután 
275 tót iskolában a magyar nyelv egyátalá-
ban nem taníttatott, a kormány elrendelte 
a hazai nyelv kötelező tanítását. Meg-
alakította a nyitramegyei tanítótestületet, 
melynek három évig elnöke volt. Midőn 
a miniszter rendelete folytán elnökségé-
ről lemondott, a nyitram egyei tantestület 
ragaszkodása jeléül tiszteletbeli elnökké 
választotta, életnagyságú képét pedig Gal-
góczon 1880. aug. 17. tartott közgyűlésén 
ünnepélyesen leleplezték ; a megye mar 
előbb (márcz.) jegyzőkönyvileg fejezte ki 
elismerését. Miután a tornatanítást csak 
9 iskolánál tanították, az ő fölterjesz-
tésére 77 tanító képeztetett ki államkölt-
ségen tornamesterré. Tervezetet közölt 
az ifjúsági s népkönyvtárakat illetőleg és 
magyar nyelvi póttanfolyamokat eszközölt 
ki. A kisdedóvásra is kiterjesztette figyel-
mét és a létezett kettő helyett 27-et léte-
sített, A felvidéki magyar közmivelődési 
egyesület egyik alapvetője s ernyedetlen 
munkása volt. A király elismerése jeléül 
1881-ben királyi tanácsosi czímmel tün-
tette ki. Nyitramegye tanítói tíz évi ott 
működését megünnepelték, hálafeliratot, 
valamint iniciálékkal és aláírásukkal ellá-
tott díszes albumot nyúj tva á tneki ; Nyitra 
vármegye és tanítótestülete ez alkalom-
ból L. nevére alapítványt is tett. 1899. 
szept, 12. Nyitra városa és mintegy 600 
tanító rendezett ünnepet 30 éves tan-
felügyelőijubileumára, — Czikke a Hazánk 
és Külföldben (1867. Beszterczebánya 
városának rendőri és öltönyszabályai), a 
Vasmegyei Lapokban (Nevelészeti tanul-
mányok, czikksorozat); a Nyitramegyei 
Közlönynek is munkatársa. — Mun-
kái : 1. Vasmegye népoktatási álla-
pota. Szombathely, 1870. — 2. A magyar 
nyelv gyakorló könyve a tót népiskolák 
számára. Nyitra, 1877. — 3. Mluvnicné 
cvičenie reči uhorské j pre elementarii é 
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školy. U. ott, 1877. (Magyar nyelvtan.) 
—1 4. Az iskolai büntetések és a nevelés-
tan. U. ott, 1878. — 5. Jelentés a nyitra-
raegyei tankerület népoktatásának 1877. 
évi állapotáról. U. ott, 1878. — 6. Je-
lentés . . . 1879-ről. U. ott, 1880. — 7. 
Jelentés . . . 1882—83-ról. U. ott, 1884. 
— 8. Jelentés . . . 1883—84-ről U. ott, 
1885. - 9. Jelentés . .. 1884—85. U. ott, 
1886. sat. — 10. Nyitravármegye nép-
oktatásügye 1895-ben. A megyei közigaz-
gatósági bizottság elé terjesztette. U. ott, 
1896. (Különnyomat a Nyitram. Közlöny-
ből.) sat. — Szerkesztette a Felvidéki 
Nemzetőrt 1882-ben Galgóczon és a Felső-
magyarországi Nemzetőrt 1883-ban Nyit-
rán Tóth Lajossal. — Arczképe névalá-
írással : kőnyomat Suhajdy Györgytől 
1886. Pechány munkájában. 

Pechány Adolf, L i ó e r t i n y G u s z t á v m i n t t a n -
f é r f i u ÓS e m b e r . l ?pes t , 1886. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 1899. 38 . sz. 
(Jubileuma.) 

Liber t in i József, nyug. kir. járásbíró, 
L. Károly megyei szolgabíró s Haán 
Antónia fia, előbbinek unokabátyja, szül. 
1833. márcz. 9. Korponán (Ilontm.) ; 
középiskoláit szülővárosában a piaristák-
nál és 1845—-48-ig a beszterczebányai 
ág. ev. gymnasiumban, a költészeti osz-
tályt 1848—49-ben a selmeczbányai ly-
ceumban járta. 1849-ben rövid ideig 
nemzetőri önkéntes volt az oroszok ellen 
összevont ulmankai táborban. 1850—52. 
ugyancsak Seímeczbányán végezte a böl-
cseletet és 1853-ban erdész-akademikus 
lett. Ezen pályától másfél év múlva meg-
vált és 1856-ban szüleivel kis-túri bir-
tokukra költözött; onnét Ipolyságra ment 
a cs. kir. szolgabírósághoz díjnoknak, 
1859. pedig Hegedűs János ügyvédhez 
segédnek. Az 1860. decz. 23. tisztújítás-
kor megyei központi szolgabírónak vá-
lasztották; a politikai viszonyok változ-
tával az év végén ő is lemondott hiva-
taláról és városi jegyző lett Ipolyságon. 
1865. okt. 10. újból központi szolgabíró-

nak választották ; 1866. ápr. 8. aljegyző-
nek neveztetett ki s 1871. júl. Kecske-
méten birói vizsgát tett. 1872. jan. 1. 
kir. jásásbirónak neveztetett ki Korpo-
nára, 1899. nov. 1. nyugalomba vonult. 
— Az 50-es évek elején Seímeczbányán 
Remény cz. és 1856-ban Korponán Ko-
rány cz. irott szépirodalmi lapot szer-
kesztett. Czikkeket és költeményeket írt 
a következő hírlapokba: Politikai Új-
donságok (1862. 51. sz.), Gombostű (1862. 
Néhány szó a házassági társaságról sat.), 
Vasárnapi Újság (1862), Pesti Hölgy-
divatlap (186ľ), Esztergomi Újság (1863 
—1864. A szellem mint gyógyerő sat.), 
Magyarország (1867. 56., 67., 154., 223. 
sz.), Bucureşti Hiradó (1876.5., 1879. 4. 
sz.), Nemzeti Hirlap (1876. 254. sz. A 
panslavismus a tótok közt, 261., 1878. 
61.), Budapest (1881. 304., 1888. 334., 
1900. 4. szám), Selmeczbányai Hiradó 
(1882-83. , 1891—93.), Hontmegyei Hir-
lap (1883—1884.), Esztergomi Közlöny 
(1884., 1888-91.), Nógrádi Lapok és 
Honti Hiradó (1888), Uj Budapest (1889 
—1890., 1900), Zólyomvármegyei Hirlap 
(1890., 1892), Selmeczbányai Hirlap (1890 
— 1893), Honti Lapok (1895., 1896. 17. 
sz. Czibulya, most Czobor László élet-
rajza, 1898—99.), M. Hirlap (1896. 9. sz. 
Válasz ama problémára: mit kellene 
tenni, hogy a megnősülés könnyebbé 
váljék) és a Ilontvármegyei Almánachba 
(1893—94.) — Munkája: A keleti kérdés 
és Magyarország. Nyilt levél egy barátom-
hoz. Bpest, 1878. — Kéziratban : Önélet-
rajza, ívrét 46 lap (gyűjteményemben). 
— Álnevei és jegye: Nitrebil (az Esz-
tergomi Újságban), Lendvay Gábor (a 
Bucureşti Híradóban és Nemzeti Hírlap-
ban), u. ott —f. —1. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e , — Honti Lapok 
1896. 16. 21., s z . 

Liber t iny Sámuel (domonyiki), jog-
tudós, Pesten az Eszterházy herczegi 
uradalmak pereinek ügyésze és Zólyom 
vármegye törvényszéki ülnöke s bírája. 
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— Költeménye a M. Hírmondóban (1781. 
19. sz.) — Munkái: 1. Honoribus dni 
Johannis Jeszenák. dum a natali inclytae 
tabulae regiae judiciariae, anno 1724 ad 
annum 1774. constanter quinquagenarium 
advocatum ageret, Pesthini die 18. Sep-
tembris solenne jubilaeum celebrantis, 
sacravit, Caesare Josepho, Pesthini Castra 
seCVnDa, CIrCa SoroCsar, faVste LV-
strante, seCVndo. Posonii, (1774.) — 2. 
Monumentum novi episcopatus Neosolien-
sis pietate aug. rom. imperatricis reginae 
Hung, apost. instituti nomini perennati 
. . . comitis Francisci Berchtholdt 1. b. ab 
Ungerschitz, s. c. r. a. m. c. praesulis 
eiusdem primi sacrum posuit . . . anno 
quo prIMae pannonlls , Strlgonae probVs 
InfVlae honorae Joseph Vs Batthyan Con-
DeCoratVs erat. Pestini, (1776.) — 3. 
Memoria querula discessus dni comitis 
Jacobi Szvetics de Nemes-Ságod eremiti 
personalis praesentiae regiae in judiciis 
locumtentis . . . Posonii die IV. Mensis 
Maj i 1780. ü . ott. (Költemény.) — Kéz-
irati munkái a m. n. múzeumban : Manu-
ductor in univers um iuris decretum. Pes-
tini, 1755., 8rét 150 levél; Históriáé co-
mitatus Zoliensis Pars I. cum appendice 
diplomatica anno 1770 conscriptae, ívrét 
103 lap. 

Almanach v o n Unga rn 1778. Wien u n d 
P r e s s b u r g 85.1. — Petrik Bibl iogr . 

Libieczek Adalbert, nyomdász és szer-
kesztő, szül. 1849. decz. 21. Bécsben 
szegény molnár szülőktől; a schotten-
ringi gymnasiumban tanult; mielőtt azon-
ban a felső osztályokba léphetett volna, 
szülei elhaltak ; ekkor nem folytathatván 
iskoláit, nyomdász lett és közben szelle-
mileg is képezte magá t ; több színművét 
előadták a józsefvárosi Stampfer-szinház-
ban, melyek kevés jövedelmet hoztak 
neki. Azért vándorútra szánta el magát 
és 1877. nov. 10. Felső-Őrre érkezett, 
hol Schodisch Lajos nyomdász, a ki kézi 
saj tóval dolgozott, szolgálatába fogadta. 
Kiadták ketten 1879-ben először az Ober-

warther Kalendert és azon év nov. 29. 
alapít ották az Oberwarth er Sonntags-
Zeitungot, melyet L. 1897. jan. 2. be-
következett halálaig szerkesztett. Lapjában 
mint jó magyar hazafi tünt ki és a tűz-
oltóság megalapításán szóval és írásban 
közreműködött. — Állandó levelezője 
volt a Wiener konst. Vorstadt-Zeitung-
nak és a Pester Journalba is küldött tu-
dósításokat. — Munkái: 1. Lurch's Po-
lizeihaus. Volksstück mit Gesang in 2 
Abtheilungen und einem Vorspiele. Ober-
warth, 1887. — 2. Im freien Ungarland. 
Nationales Volksstück mit Gesang in 4 
Bildern. II. ott, 1888. (Mind a két szín-
művet Allitsch Gusztávval együtt írta.) 

Ober warther Son mags - Zeit u ng 1897. 1. SZ. é s 
a m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Liborčenus János, ág. ev. rektor. — 
A turalukai (Myava) tót énekeskönyv az 
ő műve 1684-ből. 

M. Konyv-Szemle 1898. 302. 1. 

Lichard Dániel G., ág. ev. lelkész, 
szül. 1812. jan. 17. Zólyom-Lipcsén, hol 
atyja lelkész vol t ; Bimaszombatban és 
Kézsmárkon, 1828-tól a pozsonyi ág. ev. 
lyceumban tanult. Ekkor atyja elhalá-
lozván, minden segély nélkül m a r a d t ; 
1832-ben egy pozsonyi kereskedő család-
nál volt nevelő és növendékével beutazta 
Felső-Olaszországot és a modern nyel-
vekben is kiképezte magát. A theologiát 
1834—37-ig Bécsben hallgatta. 1837-ben 
Ochtinán (Gömörm.) választották meg 
papnak, honnét 1838-ban Selmeczbányára 
hívták meg a mathematika és természet-
tudományok tanárául. (18B8—1839-ben 
Petőfi is tanítványa volt, a hittant és 
római régiségeket tanulta tőle. L. magyar-
ellenes szelleme s az általa alapított tót 
irodalmi társaság mélyen hatott Petőfi 
hazafias szellemére, a ki ekkor határozta 
el, hogy tót hangzású nevét megma-
gyarosítja.) 1844-ben Szakolczára ment 
lelkésznek; azonban betegeskedett és 
1847-ben leköszönt hivataláról és az 
irodalomnak élt. Szerkesztette 1848-ban 
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a Noviny pre hospodarsko cz. gazdasági 
hetilapot, később a Pozornik (Figyelő) cz. 
politikai folyóiratot. 1849-ben Bécsbe 
hívták a Slovenské Noviny társszerkesztő-
jének, melyet 1861-ig szerkesztett, mikor 
a lap megszűnt. Ekkor visszatért Sza-
kolczára, hol Domova pokladniča (Házi 
kincstár) cz. naptárt adott ki (melynek 
már 1847. évf. kiadta volt), 1863-tól pedig 
Obzor (Szemle) cz. gazdasági lapot; mind-
kettőt 1882. nov. 17. Szakolczán elhuny-
táig szerkesztette. Tagja volt a Maticának. 
— Munkái: 1. Ghrammatica linguae it alicae 
methodo matrem latinam respiciente 
concinnata. Viennae, 1837. — 2. Mathe-
matikai előcsarnok. A szónoklati osztály 
növendékeinek használatára. Két kőre 
rajzolt idomtárral. Pozsony, 1842. (2. 
kiadás. U. ott, 1851.) — 3. Reč oltárni 
a zpűsob nimžto pannu, w náboženstwj 
židowském o drostlau, roku Páné 1844 . . . 
U. ott, 1845. — 4. Kráticky obsah včeni 
kresťanského, ewangelického, . . . Sza-
kolcza, 1846. (Az ág. ev. vallás rövid 
tankönyve.) — 5. Poučeni o cholere, . .. 
U. ott, 1849. (Tanácsok a cholera ellen.) 

- 6. Časnik ... Bécs, 1856—58. (Naptár 
3 évf.) — 7. Naše nové peníze... U. ott, 
1858. (Uj pénzünk.) — 8. Rozhovor o 
Memorandum naroda slovenského. Buda, 
1861. (Beszéd a tót nép memorandumá-
ról.) — 9. Rozhovory o Matici slovenskej. 
Beszterczebánya, 1865. (Beszélgetések a 
tót Maticáról) — 10. Malá gazdina . . . 
Szakolcza, 1871. (A kis gazdasszony.) — 
11. Malý učtowník. Prostorozumné pou-
čenie o nowých mierach a wáhách met-
rických. U. ott, 1874. (Kis számoló, az 
ú j mértékek és sulyokról.) — 12. Slo-
venská obrázkowá čítanka hospodárska. 
Turócz-Szent-Márton, 1882. Két füzet, 
25 fametszettel. (Tót gazdasági képes 
olvasókönyv.) 

Casnik 1856. a r czk . — Wurzbach, B iogr . 
Lexikon XV. 68. 1. (L. Lajosnak nevezi, a ki 
1846-ban a jénai egyetem hallgatója volt és 
ezzel összezavarja.) — Szinnyei Könyvészete. 
— Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1882. 48. sz. — 

Egyetértés 1882. 322. Sz. — Slovenské Pochlady 

1888. 40. s z . — Vlček Jaroslav, D e j i n y L i -

teratúry Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 
1890. — Petrik B i b l i o g r . — Ferenczi Zoltán, 

Petőfi életrajza I. és gyászjelentés. 
Lichner Pál, ág. ev. lyceumi tanár, 

a m. tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1818. decz. 12. Modorban (Pozsonym.); 
gymnasiumi tanulmányait szülővárosában 
végezte, a bölcseletieket Pápán a reform, 
collegiumban, a theologiát pedig a po-
zsonyi ev. lyceumban. A hitjelölti szi-
gorlat után másfél évig magán szorgalom 
út ján főleg a classica-philologiával fog-
lalkozott; azután külföldre ment és a 
lipcsei egyetemen Hermann G., Haupt, 
Klotz, Westermann philologusoknak, va-
lamint Wiener exegetának előadásait hall-
gatta. Ugyanott a hungaricumokban gazdag 
Pölitz-féle könyvtár alkalmat szolgáltatott 
neki a hazai történelem kútforrásainak 
tanulmányozására. Lipcséből Göttingába 
ment, hol theologiai tanulmányait Gieseler, 
Köllner, Lücke és Reicher, a philologiát 
pedig Leutsch és Schneidewien vezetése 
alatt folytatta. Tanári pályára készülvén, 
a tanítás művészetét szemléletileg óhaj-
totta elsaját í tani; e czélból a Lipcsében 
mintaszerüleg vezetett Thomasschuleban 
szorgalmasan hospi tál t ; legtöbbet azon-
ban e téren Ranke Károly gymnasiumi 
igazgatóval előbb Göttingában, utóbb 
Berlinben folytatott érintkezésének kö-
szönhetett. Hazájába visszatérve a po-
zsonyi lýceum felsőbb osztályaiban, 
egyelőre fizetés nélkül, a görög nyelvet 
oly sikerrel tanította, hogy a pozsonyi 
egyház őt 1843. ápr. 3 rendkívüli tanár i 
czímmel ruházta fel, melylyel azonban 
fizetés nem j á r t ; 1845. jún . 13. pedig 
rendkívüli tanárnak és egyúttal második 
könyvtárnoknak választotta 300 ezüst 
forint évi díjjal. Ugyanez évben a pro-
testáns iskolák számára megállapítandó 
tanterv érdekében Zay-Ugróczon tartott 
tanárgyűlésben tevékeny részt vett. 1852. 
szept. 5. a pozsonyi egyház rendes tanár-
nak választotta meg ; 1861—68-ban a 
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lýceum igazgatója volt. 1859. decz. 16. 
a m. tudom, akadémia levelező tagjává 
választotta. (1861. jan . 28. Szenczi Molnár 
Albert magyar nyelvészről székfoglaló 
értekezésének töredékeit a titkár olvasta 
fe l ; ezek azonban nem jelentek meg.) 
A tanári pályáról, melynek hűséges 
betöltését koronként kínos betegsége 
következtében csakis törhetetlen lelki 
erejével párosult tántoríthatatlan köte-
lesség-érzete tette lehetővé, végre 1880. 
aug. kénytelen volt lemondani. Meghalt 
1884. okt. 4. Pozsonyban. — Programm-
értekezései a pozsonyi ág. ev. lýceum 
Értesítőjében (1854. Szabó István magyar 
Homerosa, 1862. Szenczi Molnár Albert-
hez 1608—1610 írt 12 levél, 1865, Német 
Sándor tanár életirata, 1867. Egyháztör-
téneti közlemények: Töredékek a leg-
régibb anyakönyvekből ; fiatal lelkészeket 
és főpaptársaikat beiktató superinten-
densek feljegyzései 1610—1710.); a Sá-
rospataki Füzetekben (1861. Duae epis-
tolae), a Győri Tört. és Rég. Füzetekben 
(II. 1863. Levelestár 1619—1644., Gr. 
Széchenyi István levele egy pesti ba-
rátjához, Esztergomi érsekek magyar 
levelei, Lippay György esztergomi érsek 
magyar levelei 1644—1683., III. 1865. 
Gr. Pálffy Miklós levele gr. Erdődy 
Györgyhöz a nagyszombati csatáról 1704., 
Gr. Pálffy Miklós a Rákóczypártiak moz-
galmairól tudósítja a Yarasdon lakó 
Erdődy Györgyöt, Bécs, 1705. febr. 25.) 
— Munkái: 1. Hellen nyelvtan elemei. 
Pozsony, 1842. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 
1853. Ism. P. Napló 1028., 1065. sz.) — 
2. Hellen olvasókönyv magyarázó szó-
tárral. U. ott, 1844. Két rész. — 3. Buda 
városának törvénykönyve 1244 — 1421. 
Ofner Stadtrecht. Erläutert und heraus-
gegeben von Andreas Michnay und . . . 
U. ott, 1845. (A szerzők az ó-német szö-
veget magyar czímmel és előszóval látták 
e l ; végül pedig kimerítő ó-német szótárt 
toldottak hozzá. Ism. Budapesti Híradó 
1846. 418. sz. Az eredeti codex a po-

zsonyi ág. ev. lýceum könyvtárában van.) 
— 4. Hellen gyakorlókönyv. U. ott, 1854. 
— 5. Johann Pogner's Verzeichniss über 
den Bau der evang. Kirche in Pressburg 
1636—1683, und Johann Liebergott's 
Tagebuch von den Verfolgungen der 
evang. Bibliothek mit Urkunden heraus-
gegeben. U. ott, 1861. (Annales Evangeli-
corum in Hungaria I.) — 6. Mieae his-
torico-chronologicae evangelico-pannoni-
cae oxiaypatpixâi? collectae et adumbratae 
opella Johannis Burii laureaţi poetae . . . 
anno vero Christi 1685 et in sequentibus 
in ordine redigi coeptae. Ex autographc 
Posoniensi. U. ott, 1864. 

Ponorí Theivrewk József, M a g y a r o k S z ü l e t é s -
napjai. Pozsony, 1846. 122. 1. — Danielik Jó-
zsef, Magyar írók. Pest, 1858. II. 178. 1. — 
Harmath Károly. A pozsonyi evang. lyceumi 
könyvtár régi nyomtatványainak és kézirat-
gyűjteményének ismertetése. Pozsony, 1879. 
Budapesti Szemle X I I . 1861. 370 . 1. — Pro-
testáns Egyh. és Iskolai Lap 1884. 42. s z á m 
— ill. Akadémiai Almanach 1888. 334. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Hlarkusovszky Sámuel, A 
pozsonyi ág. hitv. evang. lýceum története. 
Pozsony, 1896. 666". 1. és. gyászjelentés. 

Lichtenberg Kornél, orvosdoktor, fül-
orvos, a poliklinika fülgyógyászati osztá-
lyának főnöke és egyetemi magántanár, 
szül. 1848-ban Szegeden ; a gymnasiumot 
szülővárosában, Pesten és Pozsonyban, 
orvosi tanulmányait Pesten és Bécsben 
végezte ; utóbbi helyen 1873-ban orvos-
doktorrá avatták. 1874-ben Budapesten 
telepedett le mint fülorvos. 1877-ben 
nagyobb külföldi tanulmányutat tett. 
1882-ben a fülgyógyászatból magántanári 
képesítést nyert, 1883-ban pedig részt 
vett az általános poliklinika megalapítá-
sában, melynek 12 évig volt vezértitkára; 
ugyanezen évben a Rókus-kórházhoz 
rendelő fülorvossá is kinevezték. 1894-
ben a Ferencz József-rend lovag-keresztjét 
kapta és a poliklinika igazgatója lett, hol 
előadásait az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászatból tart ja. A m. kir. orvos-
egylet, a m. orvosi könyvkiadó társulat, 
a természettud. társulat, az országos köz-
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egészségi egyesület és a Trefort-egylet 
alapító tagja. — Czikkei az Orvosi Heti-
lapban (1875. A fül boncztanának tör-
téneti vázlata, A fülgyógyászat fejlődése, 
Műtétei a dobhártyán és dobűrben. 1876. 
Idegen testekről a fülben, A fül idült 
genyezése és kezeléséről, 1879. Mester-
séges dobhártyáról, Fülgyógyászati esetek, 
Néhány gyakorlati megjegyzés idegen tes-
tek eltávolításáról a fülből, 1880. Adatok 
a Meniére-féle fülbántalom ismeretéhez, 
A nő nemi életének befolyása fülbántalom 
ismeretéhez, A nő nemi életének befolyása 
fülbetegség kifejlődésére, 1881. Az amerikai 
fülorvosok XIII. vándorgyűlése, 1882. Csi-
náljunk-e bemetszést a külhalljárat heveny 
körülírt lobjánál, 1896. Otogen perisinosus 
és a hátsó koponyaűr periduralis tályogjá-
nak operált és gyógyult esete, A hallás or-
szágából, A szines hallásról, Weber-Liel, 
Atticus genyezésekről egy 38 év óta fenn-
álló fülfolyás operált és gyógyult esete 
kapcsán, Casuisticus adat az otogen ko-
ponyaűrbeli szövődményekhez, 1897. A 
kalapács és üllő műtéti eltávolításának 
értéke az idült, attikus, dobűri genyedések 
kezelésénél, 1898. Orrpolypus eltávolítása, 
heveny dobűrlob, középső koponyaűri 
periduralis tályog antrektomia, koponya-
lékelés, gyógyulás); a Gyógyászatban 
(1876. Gruber uj eljárása a dobűr heveny 
lobjainál, 1882. A Meniére-féle bántalom 
viszonya a tengeri betegséghez, Néhány 
gyakorlati észrevétel kis gyermekek azon 
rejtett képű füllobjáról, mely heveny 
hurutos állapotok közepette szokott fel-
lépni, 1886. A vasúti forgalmi személyzet 
fülbántalmai az utazó közönség bizton-
sága szempontjából, németül : előadás a 
német orvosi congressuson Berlinben, 
1886. A fülzúgás kórtana, Exostosis a 
külhalljárat porczos részében, Egészség-
ügy a vasúton. 1891. Dobhártya collapsus, 
A csecscsont felvésése, Adat az idült 
dobűrgenyezések operativ kezeléséhez, 
Heveny dobűrlob folytán fellépett extradu-
ralis tályog operált esetei); a M. orvosok 

és természetvizsgálók Munkálataiban fel-
olvasásai (XVIII. 1875., XIX. 1878. XX. 
1879. XXI. 1880. XXII. 1882. XXIII. 
1886. megjelentek az előbb említett két 
szaklapban); a Monatschrift für Ohrenheil-
kundeban (1887. a német orvosi con-
gressus fülgyógyászati osztályának mun-
kálatai) ; a Pester M ed.-Chirurg. Presse-
ben (1882—83. Über subjective Gehörs-
empfindungen, Ein Fremdkörper im Ohre 
mit cerebralen Erscheinungen és könyv-
ism.). — Munkái: Az] ideges süketségről. 
Bpest, 1879. (Különnyomat a Gyógyá-
szatból). — 2. A budapesti általános 
poliklinika Jelentése. U. ott, 1892. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Högyes Endre. 
Emlékkönyv. Bpest, 1896. 410., 780. 1. 

Lichtenegger József, főgymnasiumi 
tanár , szül 1852. május 15. Kolozsvárt, 
hol a gymnasium VI osztályát végezte s 
1869. a kegyes tanítórendbe lépett ; Kecs-
keméten hallgatta a bölcseletet és 1872— 
73-ban próbaéves tanár volt Máramaros-
Szigeten. Az iskolai év után a rendből 
kilépett és a kolozsvári egyetemen a böl-
cseleti facultásnak 1873—77-ig hallgatója 
s a tanárképző classicaphilologiai csoport-
jának rendes tagja volt. 1877. jún. 18. 
tanképesítő oklevelet nyert. Ezután egy 
évig a kolozsvári r. kath. főgymnasium-
ban mint helyettes tanár működött. 1878. 
lett főgymnasiumi tanár. Nagy-Becskere-
ken választották meg rendes tanárnak a 
classica philologia tanszékre. 1887-től 
Nagybányán volt tanár. 1890-től praefec-
tus a Ferencz József intézetben Buda-
pesten ; 1892-től tanár Sza tmár t ; 1896. 
decz. 31. óta a budapesti V. kerületi 
főgymnasiumban a latin és görög nyelv 
tanára — Programmértekezései a nagy-
becskereki r. kath. főgymnasium Érte-
sítőjében (1882. Hasonlatok Homeros 
Iliasából és Odysseájából, mely a Philolog. 
Wochenschriftben is megjelent), a szat-
már i Heti Szemlében (1893. Képek az 
ó-kori görög és római nők divatvilágából, 
1895. A művészetek, jelesen a képző-
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művészetek hanyat lása korunkban); czikke 
az Országos Tanáregylet Közlönyében 
(1889. Még valami a philologiai múzeu-
mokról); több tanügyi czikket írt a szatmári 
Iskola cz. szaklapba. 

Sarmaságh Géza, A s z a t m á r i k i r . k a t h . fő-
gymnasium története. Szatmár, 1896. 225. 1. 
— Vajda Emil N é v k ö n y v e 56. 1. és öné l e t r a j z i 
adatok. 

Lichtenstein Ferencz Lajos, hírlapíró 
és szerkesztő, L. Simon magánzó s Ra-
gendorfer Borbála fia, szül. 1828. febr. 8. 
Szigetvárott (Somogym.); az első gymn. 
osztályokat magánúton, a többit Keszthe-
lyen, N.-Kanizsán, Kaposvárott és Pesten 
végezte, hol azután az újépületben levő 
Makk-tüzérezrednek iskolájába lépett mint 
kadet és 1848-ban ezzel együtt mint ön-
kéntes vett részt a szabadságharczban. 
Azonban tehetségénél fogva magasabb 
hivatást és nehezebb szereplést szántak 
neki azok, kik az események élén állot-
tak s őt mint kormányfutár t a legter-
hesebb és legtitkosabb missiókkal bízták 
meg részint a vezérekhez, részint kül-
földre. Különösen válságos és emlékezetes 
küldetése volt, midőn Kossuth meghagyá-
sából, az ellenséges táborokon szeren-
csésen keresztül hatolva, Görgeyhez ment 
Gödöllőre, hogy őt a Dembinszkivel való 
rögtöni egyesülésre s együttes operatióra 
hívja fel a kormány nevében. Ez alka-
lommal L. írásbeli megbízatásán kívül 
élő szóval is komoly lelkesültséggel föl-
szólítá Görgeyt, hogy a kormánynak 
engedelmeskedni hazafiúi kötelességének 
ismerje, mire a tábornok a «subordinatiót» 
megsértve látván, agyonlövetni paran-
csolá s csak Bayernek, Görgey adjutánsá-
nak, sikerült őt megmenteni. Midőn 1849. 
ápr. 14. a függetlenség kimondatott, ő is 
megbízást nyert, hogy ezt a külföldi kor-
mányokkal közölje, mely küldetésében 
számos viszontagsággal kellett megküz-
denie s igen sok válságos kalandon ment 
keresztül; de kitartása s honszerelme 
győzött az akadályokon. A világosi fegy-

verletétel után Aradon ő is fogoly lett, 
de megmenekült és előbb a fővárosba, 
majd gőzhajón Bécsbe utazott. (Ezen ka-
landját később leírta.) Itt pártfogóinak 
segélyével útlevelet nyert és Berlinbe 
ment. Poroszországban mezőgazdasággal 
kezdett foglalkozni s oly szerencsével, 
hogy csakhamar ugyanazon jószág fel-
ügyelője lett, melyen tanult. Azonban a 
politikával is kezdett foglalkozni s czik-
keket írt a külföldi lapokba (főleg a 
Hartung'sche Zeitungba az 1848—1849. 
eseményekről : Erlebnisse eines ungari-
schen Couriers cz.), melyek az osz-
trák policzia haragját fölidézték, úgy, 
hogy ez kiszolgáltatását kivánta; de a 
Königsbergben levő orosz consul segít-
ségével, midőn elfogatása végett a csend-
őrök megjelentek, már csak hűlt helyét 
találták. Ezután György bátyjával együtt 
Angolországba vitorlázott, hol terhes nap-
jai vo l tak ; de csakhamar több vállal-
kozás élén állott ; később azonban hely-
zetét az angol pénzkrizisek tetemesen meg-
rendítették. 1854-ben Angolországban a 
kewi híres királyi kápolnában kelt össze 
Gey Klárával (kinek édesanyja magyar 
származású volt). Midőn hazánkban a 
politikai viszonyok szabadabb mozgást 
engedtek a hazafiaknak, ő is visszatért 
és az első magyar földhitelintézet meg-
alapításában (1863.) ő is résztvett; azután 
egy ideig ezen intézet tevékeny hiva-
talnoka vo l t ; sőt midőn az intézet állása 
megrendült , az akkori elnök Dessewffy 
Emil gróf megbízatása alapján Európa 
legelső bankintézeteit és bankházait felke-
resve, neki sikerült az intézet zálogleveleit 
a bécsi és svájczi pénzpiaczon elhelyezni 
s azt a frankfurt i Rotschild-házzal és más 
külföldi bankházakkal összeköttetésbe 
hozni. Midőn a protestáns autonomiai 
mozgalmak nálunk megindultak, azokban 
ő is élénk részt vett és nevezetes sze-
repet játszott. Vay Miklós báró kanczel-
lár meghívására részt vett a sárospataki 
országos összejövetelen és a történtek-

37. tv sajtó alá adatott 1900. szeptember 19. 
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ről a külföldi lapokat, de főleg a Ti-
niest értesítette. 1864 kezdetével Pester 
Correspondenz cz. politikai kőnyomatos 
lapot szerkesztett; Deák, Zsedényi, Horn, 
Kemény Zsigmond, Horváth Boldizsár, 
Pulszky Ferencz, Klapka és más kiváló 
államférfiak közreműködésével alapította, 
a Schmerling-uralom ellensúlyozására tö-
rekvő hazafias elem organuma gyanánt. 
Lapja csakhamar tekintélyre emelkedett 
é s naponként kétszer, sőt többször is 
megjelent. A reggeli kiadásban az összes 
magyar hírlapirodalom kivonatos képét 
ál l í t ja elő, melyet a külföldi lapok vál-
tozás nélkül szoktak átvenni. A híreket, 
kabineti dolgokat és parlamenti vitákat 
gyorsan közli ezen lap, s mindig a vasút 
indulása alkalmával a legutolsó pillanatban 
megy a világba, E lap magyar és német 
kiadása mellett jelenleg Correspondance de 
Pes th cz. franczia kőnyomatos lapot is 
szerkeszt. Volt egy más irodalmi vállalata 
is a 70-es években, az Ungarischer Acţionar 
•cz. nemzetgazdászati s pénzügyi hetilap. 
Ritka műizléséről tanúskodik Visegrádon 
épült gyönyörű palotája. A vidéken taka-
rékpénztár és számos egyéb vállalat léte-
sítésében vett részt, melyek az általános 
jólétet és közvagyonosodást előmozdítják. 
A magyarországi szabadkőmívesség meg-
alapításában is élénk részt vett. Gyűjte-
ményében nevezetes az a tíz cremo-
iiai hegedű, melyek a bécsi világkiállí-
táson általános feltűnést keltettek és 40 
•ezer f rankra becsültettek. Fiatalabb ko-
r ában maga is kitűnően kezelte e hang-
szert és vagy 37 darab saját szerzemé-
nye is van. — Gyermekei : L. Klára, 
Liszt Ferencz és Erkel Sándor taní tványa 
min t zongora-concertista és tanárnő is-
meretes ; miután a nagybátyja L. György 
intézetének 11 évig igazgatója volt, a 
montreal i (Kanada) Royale Victoria col-
legebe nyert meghívást és jelenleg ott 
működ ik ; L. Georgette, mint festő, a 
vallás- és közoktatási minisztériumtól évi 
ösztöndíjat is élvezett; jelenleg Edinburg-

Id . S z i n n y e i J . Magyar írók. VII. 

ban él és Paterson zeneművésznek a 
ne j e ; L. Ladányi Mariska, a m. kir. 
opera volt tagja, jelenleg Szegeden a 
zenede énektanárnője ; L. Leonie, dal-
szerzeményeivel a külföldön is ismeretes, 
24 dala legközelebb há rom nyelven fog 
megjelenni ; L. Augusta, szintén zene-
ismereteivel tett hírnévre szer t ; L. Dóra, 
concert-énekesnő, hazánkban és külföl-
dön, különösen Skócziában több hang-
versenyen lépett fe l ; végül i f j . L. Lajos 
(szül. 1865. aug. 25. Pesten), ki egy év-
tized óta atyja lapjának, a Pester Cor-
respondenznek egyik legbuzgóbb mun-
katársa és helyettes szerkesztője, hegedű-
játékáról ismeretes. — Arczképe: kő-
nyomat H. Neumanntól 1873., nyom-
tatta Horn és Zobel Pesten (a Sarkady 
Hajnal cz. Albumában). — Nevét Lich-
tenstein F. Lajosnak írja. 

Sarkady István, H a j n a l . Bpest , 1873. k ö n y . 
a r c z k . — Fővárosi Lapok, 1893. 355. Sz . — 
Nagyvárad. 1895. 256. SZ. és Önéletr. ada tok . 

Lichtenstein György, a legelső magyar 
mnemotechnikus, előbbinek testvérbátyja, 
szül. 1820 körül Keszthelyen; 14 éves 
korában Zágrábba került s a bölcseleti 
tudományokat ott és Pécsett hallgatta. Ezek 
végeztével az akkori magyar zsidó ifjak 
szokása ellenére, kiknek számára az or-
vosi pályán kívül egyéb nyitva nem ál-
lott, a jogi pályára adta magát. A tan-
évek alatt akadályra nem talált, mert 
tudta mindenki, hogy később az ügyvédi 
oklevelet úgy sem nyerheti el. Sőt 1842-
ben Tolnamegye közgyűlésén, hol akkor 
a szabadelvű párt (Bezerédj, Perczel sat.) 
uralkodott, az akkori szokásos esküdti 
esküt is letehette, s így L. volt az első 
zsidó jurátus Magyarországon. 1843-ban 
a tolnai követekkel Pozsonyba az ország-
gyűlésre ment, hol az ügyvédi vizsgá-
latra készült, de sem itt, sem Bécsben a 
magyar kanczelláriánál tett lépései a 
fennálló szokást meg nem változtathat-
ták. Pozsonyban tartózkodása alatt for-
dult figyelme az emlékezettanra. Isme-

38 
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retséget kötött gr. Majláth János törté-
netíróval s mnemotechnikussal ; később 
Rewentlow és Pick még inkább megerő-
síték tanulmányaiban. 1845 őszén már 
több magyar és erdélyi városban tartott 
nyilvános felolvasásokat és jelét adta éles 
emlékező tehetségének magyar nyelven. 
O az első magyar mnemotechnikus. 18 í 6 
—1847-ben beutazta Horvátországot, II-
lyriát, Triestet, Yelenczét, Klagenfurtot, 
Gráczot, Svájczot és Tirolt, hol min-
denütt nagy sikerrel tartott nyilvános 
leczkéket. A külföldi lapok különösen 
dicséretesen emlékeztek latin előadásai-
ról, miket Velenczében St. Lazaro szi-
getén a mechitaristáknál tartott és hol 
Ázsia minden részeiből, Mesopotamia, 
Syria, Armenia, Török- és Görögország-
ból voltak tanítványai, kik e művészetet 
azután hazájokban elterjesztették. 1848-
ban Pestre tért vissza, s itt az akkori 
nemzeti kör termeiben zajos tapsokkal üd-
vözölték magyar felolvasásait. 1 8 4 8 - 4 9 -
ben ő is, mint öcscse, diplomatikai kül-
detésekben vett részt és a berlini udvar-
hoz küldték. 18č0-ben ismét Berlinben 
tűnt fel, általános tetszést aratva művé-
szetével. A híres királyi fehér teremben 
tartotta itt felolvasásait a király és udvar 
előtt. Hire volt, hogy ott egy nagyobb 
emlékezettani munkán dolgozott német 
és magyar nyelven. Majd Angolországba 
ment öcscsével, hol az első években 
Kossuth Lajos gyermekeit Londonban ő 
oktatta a zongorában, míg végre Skó-
cziában telepedett le, hol nevelőintézetet 
nyitott Edinburgban, melynek élén állott 
1893. febr. bekövetkezett haláláig. — 
Több czikket írt az angol lapokba is. 

Ujabbkori Ismeretek Tára, V . 241. 1. -— Sar-
kady István, H a j n a l . Bpes t , 1873. (L ich ten -
stein F. La jos é le t ra jzában . ) — Vasárnapi 
Újság, 1893. 8. (Nekr . ) 

Lichtenstein Hillel, főrabbi Kolomea-
ban (Galiczia); előbb Szikszón (Abauj-
Tornamegye) volt rabbi. Lippe szerint 
Jeruzsálembe költözött. — Munkája : 

Maskil El Dal. Ungvár, 1 8 6 7 - 7 1 . Négy 
kötet. (Tar ta lma: Deraschoth, erkölcsi 
prédikácziók és politikai napi kérdések 
fejtegetése). — Többi munkái Lemberg-
ben jelentek meg. 

Lippe, Ch. D., B ib l iog raph i sches Lexicon. 
Wien, 1881. I . 288. 1. 
Lichtenstein J , kerületi rabbi volt 

Tá/pió-Szelén (Pestm.); jelenleg hitújító 
missionárius Lipcsében. — Munkái: 1. 
Der Talmud auf der Anklagebank durch 
einen begeisterten Verehrer des Juden-
thums. Bpest, 1886. — 2. Mein Zeug-
niss. U. ott, 1886. (2. kiadás 1887.) — 
3. Die Liebe und Bekehrung. Ein sehr 
ernstes Wort zu sehr ernster Zeit. U„ 
ott, 1886. (2. kiadás 1887.) — Lippe még 
hat munkájá t sorolja fel, melyek Lip-
csében jelentek meg. 

Lippe, Ch. D., Bib l iographisches Lexicon. 
Wien, 1889. II . 168. 1. N. F . I. Wien, 1899. 
238. 1. 
Lichtenstein József, idősb, kereskedő,, 

a miskolczi takarékpénztár egyik alapí-
tója s elnöke, a borsod-miskolczi minta-
óvóintézetnek, casinónak, a pest-eperjesi 
gyorsutazási vállalatnak szintén egyik 
alapítója. Tevékeny részt vett a 40-es 
évek reformmozgalmaiban. 1846-ban Bor-
sodmegye megválasztotta táblabirájának. 
Meghalt 1852. jan . 9. Miskolczon 50 éves 
korában. — A politikai hírlapokba több 
czikket írt, — Szerkesztette s kiadta a. 
Miskolczi Értesítő cz. hirdetési hetilapot 
Furmán I.-vel 1841-től 1848 decz. 31-ig. 

Szűcs Sámuel j e g y z e t e i b ő l és gyász j e l en t é s . 

Lichtenstein József, ifjabb, kereskedő,, 
előbbinek és Skargay Rozinának fia,, 
miskolczi származású ; e várost az 1875 
—1878. és 1878—1881. országgyűlésen 
képviselte. — Czikkei az Ellenőrben (1876. 
113. sz. A vám- és kereskedelmi tárgya-
lásokhoz), a P. Naplóban (1888. 301. sz.. 
Gróf Apponyi Albert és gróf Apponyi 
György). Programmbeszédei s ország-
gyűlési jelentései a miskolczi hírlapokban 
jelentek meg. Országgyűlési beszédei a 
Naplókban (1875—78. III. Általános jö-
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vedelmi pótadó, VIII., IX. Költségvetés 
1877-re, IX. Keleti vasút megvétele, XII. 
Munkarend, XIII. Bankszabadalom, XIV. 
Indemnity, XV., XVI. Vám- és kereske-
delmi szövetség Ausztriával, XV.— XVII. 
Költségvetés 1878-ra, XVIII. Nyolczvan-
milliós államadósság, 1878—81. III. Költ-
ségvetés 1879-re, V. Román vasúti egyez-
mény megváltoztatása, VI. Kassa-oder-
bergi vasút függő ügyei ; egyesítése az 
eperjes-tarnovi vasút magyarországi ré-
szével, Vágvölgyi vasút megvétele, VII. 
Kisbirtokosok földhitelintézete, X., XI. 
Költségvetés 1880-ra, Államkölcsönök 
tőketörlesztése, évi járadékainak fedezése, 
Földtehermentesítési kötvények törlesz-
tése, XIII., XIV. Helyi érdekű vasutak, 
Tiszavidéki vasút megváltása, XV. Vas-
úti és gőzhajózási szállítás használatának 
megadóztatásáról szóló 1875. XX. t.-cz. 
módosítása, XVI. Czukor-, kávé- és sör-
fogyasztás megadóztatása, XVII. Kézi-
zálog kölcsön-üzlet, Bélyeg- és illetékekre 
vonatkozó törvények és szabályok módo-
sítása). — Munkái : 1. Biztosítási ügy, 
különös tekintettel az egyházi biztosí-
tásra, és toldalék a hazai biztosítási ügy-
ről. Pest, 1865. — 2. Vélemény a ma-
gyar vidéki pénzintézetek reformja tár-
gyában. Miskolcz, 1899. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Lichtenthal Péter, orvosdoktor és 
gyakorló orvos, szül. 1780. máj . 10. Po-
zsonyban, hol a gymnasiumot végezte s 
egyúttal modern nyelveket, hegedű-, zon-
gorajátékot és generalbassust tanult, 1799-
ben Bécsbe ment az orvosi tanulmá-
nyokra s 1808. aug. 6. nyert orvosdok-
tori oklevelet. Gyakorló orvos lett és 
szolgálatot tett az 1809—10. já rvány al-
kalmával a bécsi franczia kórházakban. 
Betegeskedése miatt orvosi tanácsra Olasz-
országba ment és 1812-ben tudományos 
czélból beutazván az országot, véglege-
sen Milanóban telepedett le, hol könyv-
vizsgáló és több tudományos társaság 
tagja volt. Halálának ideje ismeret len; 

azonban 1847. aug. 10. még a milanói 
Academia fisico-medica-statistica társa-
ságban felolvasást tartott. — Munkái kö-
zül, melyeket németül és olaszul írt, 
Wurzbach húszat sorol fel, legnevezete-
sebb : Dizionario e Bibliografia della 
Musica. Milano, 1826. Négy kötet. — írt az 
olasz színpad számára három dalművet 
és négy operát. — Több zeneszerzemé-
nye s balettje van ; ezek közül kettőt 
II conte d'Essex (1818) és Cimene e 
Alessandro (1820) a milanói scalaszín-
házban elő is adtak. 

Annalen f ü r L i t e r a t u r . Wien , 1810. I I I . 
519. 1. — Wurzbach, Biogr . L e x i k o n XV. 
86. 1. (hol életére vonatkozó repertórium is 
közölve van.) 

Lichtmann Mór, bölcseleti doktor, 
szül. 186'4-ben Óváron (Szatmárm.); a 
budapesti egyetemen végezte sémi nyel-
vészeti és aesthetikai tanulmányait és 
1895-ben nyert bölcseletdoktori oklevelet. 
— Munkája : Zakariás visiói. Fordította 
és magyarázta. Budapest, 1895. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és a budapesti egyetem bölcseletkari jegyző-
könyvéből. 

Lichtner (Világosi) Gáspár, r. kath. 
plébános és czímzetes apát, szül. 1822. 
jan. 1. Jákóhalmán (Jász-Nagy-Kun-Szol-
nokm.); a gymnasiumot Váczon és Budán 
végezte, mire 1837-ben a váczi pap-
nevelőbe lépett, hol bölcseleti és theologiai 
tanulmányokat folytatott. 1843-ban Ná-
dasdy Ferencz gróf akkor váczi püspök 
őt subdiaconussá avatta fel és egyszer-
smind segédkép Rombányban (Nógrádm.) 
alkalmazta ; 184í. diaconussá, 1845. jan . 
23. pedig áldozópappá szenteltetett. Fótról, 
hol utoljára káplánkodott, 1850. július-
ban az egyházkormánynak Károlyi István 
által a derekegyházai (Csongrádm.) fiók 
lelkipásztorságra mutattatott be. 1859-ben 
hódmezővásárhelyi plébános és házas-
sági jegyző, 1863. helyettes, 1865. való-
ságos esperes, 1869. kiérdemült és 1870-
ben czímzetes apát lett. Meghalt 1884. 
márcz. 7. Hódmező-Vásárhelyen. Egy 

38* 
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leánynevelőintézetre 20,000 frtot hagyott. 
— Czikke a Religióban (1851. I. Háza-
sulandók tanítása és tanulása, 1858. I. 
Az uj büntetőtörvénykönyv, II. 19., 1854. 
I. 20. sz. Az uj polgári törvénykönyv), 
a Kath. Néplapban (1852. Jegyesek ta-
nulása.) — Munkái : 1. Férj- és neje-
sülendők kérdezgető ker. tanítása és ta-
nulása. Pest, 1851. — 2. Egyházi beszéde 
a földmívelők zászlója fölszentelésekor 
Hódmező-Vásárhelyen ápril 19. 1863. 
Szeged, 1863. 

Ferenczy és Danielik, Magyar írók I. 297. 1. 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Karcsú Antal Arzén, 
Vácz-város története. Váez, 1886. IX. 272. 1. 
és gyászjelentés. 

Lichtschein Lajos, bölcseleti doktor 
és rabbi, komáromi származású, tanult 
P á p á n ; előbb papsegéd volt, majd rabbi 
Auszterlitzben (Csehország), Nagy-Kani-
zsán, Esztergomban és Csurgón 1876. 
aug. 26-tól és itt működött 1886-ig, mikor 
betegen került Budára, hol azon év júl. 
meghalt. — Czikke a M. Zsidó Szemlé-
ben (1885. Kossuth Lajos és a sátoralja-
újhelyi rabbi). — Munkái : 1. A zsidók 
közép-, jelenkori helyzetök és viszonyaik-
ról s az innen származható joggal kö-
vetelt emancipatiojuk.Nagy-Kanizsa, 1866. 
— 2. Die 18 Glaubens-Artikel als Fun-
damente unseres Glaubens, erläutert in 
Kanzel-Vorträgen, anknüpfend an den 
jenseitigen Wochenabschnitt . Brünn, 1870. 

Petrik Könyvészete. — Lippe, Biogr.-Le-
xikon. Wien, 1881. I . 288. 1. és Kondor József 
tanár szives közlése. 

Lichvártsik Mihály, tanítóképzőinté-
zeti igazgató tanár, L. Mihály görög kath. 
lelkész és Dudinszky Anna fia, szül. 
1821. nov. 20. Ruda-Bányácskán (Zemp-
lénm.), hol egyik őse IV. Béla királytól 
nyert nemességet. Gymnasiumi tanul-
mányait Sátoralja-Ujhelyben végezte s a 
munkácsi egyházi rend papjelöltjei közé 
lépett. Akadémiai tanpályáját ösztöndíjjal 
végezte. 1839. augusztus 8. papnövendék 
lett. 1848. ápr. 15. pappá szenteltetett. 
Valamint eddig, úgy ezentúl is gyermekek 

nevelésével foglalkozott. 1845—46-ban 
egy úri családnál volt nevelő Kassán. 
1846. aug. 22. gymnasiumi tanárnak ne-
vezték ki. 1849. ápr. 23. Sztáray Albert 
gróf özvegye a tapolyáni parochiára hívta 
meg; 1856-ban behívták Ungvárra a papi 
seminarium professorának. Időközben 
népiskolai tanképesítő vizsgálatot tett. 
1862-ben az ungvári görög-kath. tanító-
képzőintézetben igazgató-tanár lett, hol 
a vallási és paedagogiai tárgyakon kívül 
a zenét és műéneket tanította s a szé-
kesegyház karnagyi hivatalát is viselte ; 
2000-nél több tanítványai közül 500 
tanító került ki. A közoktatásügyi mi-
nisztérium 1872. szept. 18. az igazgatása 
alatti képzőben hit tanárnak is kinevezte. 
Jelenleg nyugalomban él Péterfalván 
(Ugocsam.) — Czikkeket írt a Nemzeti 
Újságba (1846), a Religióba (több évig 
levelező, 1850. A munkácsi egyházmegye 
lelkészeinek állásáról, 1880. Az anya-
szentegyház bírja a legjobb nevelési és 
tanítási rendszert), a Néptanítók Lapjába 
(1883. Miniszteri látogatás az ungvári 
g. k. éneklész-tanítóképezdénél 1883. jún. 
17.), a M. Államba (neveléstani dolgoza-
tok). — Kéziratban több tanügyi mun-
kája van. 

il. Paedagogiai Szemle, 1883. ( R i g á n Mihály) 
f é n y n y . a r c z k . — Néptanítók Lapja 1883. 
391. 1. (Jubileuma.) 

Lidy Ferdinand (Nándor), minorita-
rendi igazgató-tanár, szül. 1824. nov. 11. 
Tatában (Komáromm.); a minorita-rendbe 
lépett s 1851-től mint főgymnasiumi tanár 
Miskolczon és Aradon működött, hol gym-
nasiumi igazgató s polgárisk. tanár is volt. 
Meghalt 1878. ápr. 24. Aradon. — Czik-
kei az aradi kir. főgymnasium Értesítő-
jében (1852. Néhány szó az aradi gym-
nasium 1850—51. évben kibocsátott tör-
téneti vázlathoz, 1857. A kör területének 
átmérőjéhezi viszonya, 1858. A logaryth-
mok tana, 1859. A lég egyensúlyi álla-
pota nehézségére nézve), az aradi Al-
földben (1861. Az oktatási nyelv ügyében 
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egy kis felelet és felvilágosítás a «Pozor» 
számára és vezérczikk, 1871. A felnőttek 
oktatása érdekében.) 

A magyarországi Minorita-rend Névtára, A r a d , 
1883. 146., 232, 1. és gyászjelentés. 

Lieb Ignácz, kanonok, szül. 1764. aug 
20. Nagyszombatban ; a theologiát is itt 
kezdte hallgatni 1783-ban, 1784. azonban 
Pozsonyban folytatta s be is végezte. 
1788-ban fölszenteltetett. Káplán volt 
Szélaknán (Hontm.), 1791-től Nagyszom-
batban. 1795-ben nyitra-ujlaki plébános 
lett, 1818-ban galgóczi kerületi alesperes, 
1831-ben nagyszombati olvasó-kanonok. 
Meghalt 1837. decz. 10. Újlakon. — 
Munkái : 1. Kanzelrede welche bei Ge-
legenheit als der W. E. Herr Niklas 
Chmelnitsek, neugeweihter Priester des 
Erz-Sprengels von Gran seine erste Messe 
in der Schloss-Kirche zu Ujlak bei Neutra 
l a s , . . . vorgetragen wurde im Jahre 1801. 
am XI. Tage des Weinmonats. Tyrnau. 
— 2. Nucleus sapientiae et prudentiae 
humanae , nec non regulae saluberrimae 
conservandi valetudinem. Opusculum 
rarissimum latinitate donatum . . . U. ott, 
1815. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 292. 1. 
— Némethy, Ludovicus, S e r i e s P a r o c h o r u m . 
Strigonii, 1894. 743. 1. 
Lieb (Amicinus) Imre, ág. ev. lelkész, 

szül. 1522-ben Beszterczén, hol atyja L. 
Lénárt polgár és t imármester volt. Hol 
járt külföldön egyetemen, nem maradt 
följegyezve. Előbb nöseni kántor, majd 
diaconus volt Nagy-Demeteren, 1562-től 
lelkész Malomárkán (Minarken), hol 88 
évig szolgált; élemedett korában azon-
ban a háború zavarai elől Beszterczére 
vonult. 1602-ben, midőn Basta a csá-
száriakkal a várost ostromolta, két fiával 
együtt a hagymáz áldozata lett. •— Kéz-
irati m u n k á i : Tractatus de Conjugio et 
de gradibus ac variis casibus matrimo-
nialibus 1577; Orationes in Capitulo 
Bistriciensi habi tae ; Monumenta vetera 
et recentia Jurium ac Privilegiorum Ca-

pituli Bistriciensis in unum Librum nunc 
fideliter congesta 1599. (a beszterczei 
káptalan levéltárában ; kis ívrét 181 le-
vél, 1402— 1524-ig 46 oklevél-másolattal; 
a beszterczei káptalanra nézve főforrás ; 
kivonata Ziegler Jánostól a Hanerféle 
kézirat-gyűjteményben). 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I . 355. 1. 
— Zimmermann Franz, H a n d s c h r i f t l i c h e U r -
kundensammlungen. Hermannstadt , 1884. 8.1. 

Lieb Mihály. L. Munkácsy Mihály. 
Liebald Pál. — Munkája : Proposi-

tions ex universa philosophia e prae-
lectionibus Viti Tomsics, quas anno 1783 
publice propugnandas suscepit. Posonii. 

Petrik B ib l iogr . 

Liebbald Béni, néptanító és gyümöl-
csészeti vándortanító, szül. 1844. szept. 
10. Dombováron (Tolnám.), hol a tyja 
uradalmi főorvos vol t ; azonban L. két 
éves korában atyját elvesztette s így a 
család Pestre vonult, hol a gymnasium 
két osztályát elvégezvén átment az akkor 
megnyitott reál iskolába; itt a zene ala-
pos ismeretébe Wimmer Ede vezette be, 
mire Püspök-Lakra (Baranyam.) ment a 
zenész-tanítóhoz gyakornokoskodni. Innét 
a pécsi képzőbe került, a hol Szauter 
Antal igazgatása alatt 1862-ben négy fő-
elemi osztályra s három nyelvre képe-
sítést nyert. Ekkor Czirer földbirtokoshoz 
ment nevelőnek a görcsönyi kastélyba, 
honnét egy év múlva visszakerült Pécsre 
s budakülvárosi tanító lett. A szabad 
természet utáni vágya késztette őt, hogy 
ezen állását elhagyja, mire Baksára ment 
tanítónak 250 forint fizetéssel. Iskoláját 
mintaintézetté alakította s ezért a kor-
mánytól 100 frt kitüntetési díjban is ré-
szesült. Midőn a 60-as évek végén Bara-
nyában a megyei gazdasági egyesület 
megalakult, igazgatóválasztmányi tagnak 
választották m e g ; a szentlőrinczvidéki 
tanítóegyletnek pedig elnöke volt, 1872 
végén az akkoriban a magyar dunagőz-
hajózási társaság tulajdonát képező 
György-bányatelepre (Szabolcs község ha-
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tára) települt át. Itt új iskolát, új kertet 
kellett alakítania. 1873-ban a társaság 
feloszlott és őt a baranyamegyei gazda-
sági egyesület 14 földmívessel a bécsi 
világkiállításra küldte. 1874. máj. 1. a 
bányatelep az I. cs. kir. szab. dunagőz-
bajózási társaság tulajdonába ment át 
és L. is a társasági tisztviselők kötelé-
kébe lépett és a gazdasági egyesület 
megválasztotta titkárává. 1880-ban a te-
lep kibővíttetett és így tanítói teendői 
szaporodtak; ezért kénytelen volt titkári 
állásáról lemondani. Munkásságát azon-
ban tovább is folytatta s néptanítói hi-
vatala mellett a gyümölcstenyésztést szó-
val és írásban terjesztette. 1882-ben a 
kormány államsegélylyel külföldre küldte. 
Ez alkalommal hét hétig bebarangolta 
Alsó- és Felső-Ausztriát, Bajorországot, 
Württemberget s meglátogatta Reutlingen-
ben dr. Lucas világhírű gyümölcsészeti 
intézetét. 1883-ban a kormány Baranya-
megye területére gyümölcsészeti vándor-
tanítónak nevezte ki. — Czikkei a M. 
Néplapban (1867. gazdasági czikk) ; a 
M. Gazdában (1867. A takarmány minő-
ség* és mennyiségi hatásáról, Üres hor-
dók kezelése, 1868. Legelőrendszerünk 
hiányai, Kerti magvak termelése, Kerté-
szeti nézetek, A szőlőiskoláról, A vető-
magról) ; a Kertész Gazdában (1867. A 
természetes rétek művelése, A szőlőtrá-
gyázás módja, A földnek megmunkálása, 
Dinnyészet, 1872. A gyakorlati dinnye-
termelés köréből, Szőlőszet) ; a Gazdá-
szati Közlönyben (1869—70. Az öntözés, 
A veteményezés, A növényrászák átül-
tetése, A kertészet köréből és gazdasági 
tudósítások Baksáról); a Gyakorlati Mező-
gazdában (1872. Legelőrendszerünk hiá-
nyai) ; a Gazdasági Lapokban (1874. A 
baranyamegyei gazd. egyesület kérvénye 
a képviselőházhoz, Az enyészet-tenyé-
szet, Kirándulás Albrecht főherczeg bély-
lyei uradalmába, A baranyamegyei gazd. 
egyesület által 1874 őszén tartandó ter-
mény-, kisebb gazd. gépek és eszközök 

kiállítási programmja, A gazda télen); a 
Földmívelési Érdekeinkben (1874. Bara-
nyamegye gazdasági egyesületének ki-
rándulása főherczeg Albrecht béllyei ura-
dalmába) ; a Gyümölcsészeti és Konyha-
kertészeti Füzetekben (1881. A gyümölcs-
fák állati és növényi ellenségei, 1886. A 
hangyák a gyümölcsfán); a Néptanítók 
Lapjában (1886. A gyümölcsfák egymástóli 
távolsága, A gyümölcsfák teleltetése, 1887. 
Az ojtógalyak megszedése és eltartásáról, 
Tavaszi teendők a gyümölcsösben, Milyen 
idős gyümölcsfákat ültessünk? A gyü-
mölcsfák megkarózása, A fanemesítésfőbb 
szabályai, Mikor a gyümölcsfák virágza-
nak, A gyümölcs szedése, csomagolása 
és eltartása, A facsemeték beszerzéséről, 
1888. A gyümölcsnem és fajnak okszerű 
megválasztása, A birs mint alany, Ma-
goncz és vadoncz, 1889. A gyümölcsfák 
aljának használata, Előkészületek a gyü-
mölcsös kertben, A gyümölcsfa alakítá-
sáról, Az alanyok szaporítása és meg-
választása, 1890. IIa a tavasz közeledik, 
Tapasztalati jegyzetek a gyümölcstenyész-
tés köréből, Hernyók a gyümölcsfán, A 
gyümölcsfa-csemeték beszerzéséről, 1891. 
A faiskola kezelőjének téli munkaköre, A 
legszükségesebb nemesítési módok, Az alvó 
nemzésnek tavaszi kezelése); munkatársa 
a Falusi Gazda, Gyümölcskertész (a Gond-
űző cz. kertészeti részének vezetője), M. 
Bortermelők Lapja, A kert, Kertészeti 
Füzetek, Szőlőszeti s Borászati Lap és 
Köztelek cz. fővárosi szaklapoknak. — 
Munkái: 1. Népszerű földrajz a falusi 
népiskolák használatára. Pécs, 1872. (Két 
kiadás). — 2. Népszerű gazdászattan a 
falusi népiskolák használatára. U. ott, 
1872. (2. kiadás. U. ott, 1876.) — 3. A 
gazda kalauza a földművelés terén. U. 
ott, 1873. — 4. Emlék az 1873. evi 
bécsi világkiállításról. U. ott, 1874. — 5. 
Gyümölcsészeti egyveleg a gyakorlat és 
tapasztalat teréről. Bpest, 1887. — Szer-
keszti a Gazdasági Néplap cz. havi fo-
lyóiratot, mely Pécsett jelenik meg 1875. 



1197 Liebbald—' Liebergott 1198 

j a n u á r óta. — Álnevei : Elbé, Benno s 
János bácsi. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 1887. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — ill. Paedag. 
Szemle XI. 1890. 233. sz. fénynyom. arczk. 
— Vaday József. Magyar tanférfiak és tanító-
nők ezredéves Albuma. B.-Csaba, 1896. fény-
nyom. arczk. 

Liebbald Gyula Tamás, orvos és 
bölcseleti doktor, Tolnamegye tiszteletbeli 
főorvosa, morvaországi származású, az 
állatgyógyászat tanára a keszthelyi Geor-
giconban, hol 1806. okt. prorektor, állat-
orvos és tanárhelyettes, 1808. a termé-
szettan és állatgyógyászat rendes tanára, 
a lovásziskola s a lóismeret előadója 
lett. A Georgiconban 1818. április 28-ig 
tanított, mire okt. az ezen évben kelet-
kezett magyaróvár i herczegi gazdasági 
tanintézethez mint igazgató-tanár meg-
hivatván, Magyar-Ovárra költözött, de 
itt csak 1819. márcziusig maradt és innét 
visszatért Keszthelyre a Georgiconhoz, 
ho l novembertől a természetrajzot, állat-
gyógyászatot és rövid ideig a technológiát 
ad ta elő. 18 évi tanárkodása alatt kilencz 
évig (1808—13., 1 8 1 6 - 1 7 . , 1821—25.) az 
archoni tisztséget is viselte, a keszthelyi 
lyceumban pedig a természettant tanította 
s annak hosszabb ideig igazgatója volt. 
Az 1824—25. tanév befejezése után a 
Georgicontól megvált és mint Esterházy 
herczeg ozorai uradalmának állatorvosa 
halt meg 1846. aug. 3. Dombovárott 
(Tolnám.) Külföldi tudományos akadémiák 
rendes, levelező s tiszteletbeli tagja volt. 
— Czikkei a Nemzeti Gazdában (1814. 
Tudósítás a két magyar haza magyar 
gazdáihoz mezei gazdasági megszáraztott 
plánták kiadásáról) ; a M. Gazdában(1842. 
A juhok galandférge és gyógyítása, A 
mezei gazda képezéséről), a M. orvosok 
•és természetvizsgálók Munkálataiban (VI. 
Pécs, 1846. Epekő vegyelemzése, latinúl). 
— Munkái : 1. Über die zweckmässigste 
Mode,die Sehafe von den Blattern zu sichern 
und die allmähliche Tilgung dieser Krank-
heitsform zu bewirken. Eine thierärztliche 

Abhandlung . . . Abgelesen in einer 
öffentlichen Versammlung am 20. May 
1815, als das Institut den zweiten öko-
nomischen Besuch seiner Gönner und 
Freunde feierte. Wien, 1817. Három réz-
metszettel és egy táblázattal. (A ehrenlese 
des Georgikons I. 3.) — 2. Ratio studio-
rum in theoretico-praetico scientiarum 
et artium rural ium conservatorio Georgi-
con illustr. dni Ladislai Festetics de 
Tolna. U. ott, 1824. — K é z i r a t b a n : Ver-
dienste von Karl Georg Rumy, 4rét, 2 lap 
(a m. n. múzeumban.) és Rumyhoz írt 
42 levele (1814—1845) a m. tudom, aka-
démia levéltárában. 

Alig. Literatur-Zeitung. W i e n , 1820. 43. SZ. 

— Hl. Gazda 1846. 63 . SZ. — Jelenkor 1846. 

69. SZ. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Deininger 

Imre, A keszthelyi m. k. gazdasági taninté-
zet (1865—1885) Évkönyve. Keszthely, 1885. 
44. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Bálás Árpád, 

Magyarország mezőgazdasági szakoktatási 
intézményei. Magyar-Óvár, 1897. 228. 1. 
Liebbald Gyula, nyug. r. kath. plébános, 

előbbinek fia, szül. 1839. febr. 14. Dombó-
váron (Tolnám.); a diakovári püspökme-
gyében lépett a papi pályára ; 1857—61-ig 
theologiát tanult a pesti egyetemen ; theo-
logiai tanár vol t ; azután plébános lett 
Bosnjacinban (Slavonia) és jelenleg Vin-
kovcén él nyugalomban. — Több egyházi 
munká ja jelent meg horvátul, ezeket azon-
ban nem ismerem. 

Fasciculi Ecclesiastici 1868. 56. 1. é s t e s t v é r -

öcscsének Liebbald Béninek szives közlése. 
Liebenberg János. L. Lunkányi. 
Liebergott János, pozsonyi polgár és 

kalaposmester, krónikaíró; naplójában 
saját magáról és családjáról följegyezte, 
hogy nagyatyja L. Pál szül. 1596., meghalt 
1.667. ápr. 2., nősült 1623. Gutmayer 
Zsófiával, ki 1664. febr. 3. halt m e g ; 
ő is, mint atyja, L. Tamás, magyar kalapos 
volt Pozsonyban. L. 1667. ápr. 25. szó-
szóló (Genannter) és erdőfelügyelő (Wald-
herr) lett. — Munkája : Johann Lieber-
gotťs Tagebuch von den Verfolgungen 
der Evangelischen in den Jahren 1672 
bis 1683 nach den Handschriften der 
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evang. Bibliothek mit Urkunden heraus-
gegeben von Paul Lichner. Presburg, 
1861. (Annales Evangelicorum in Hun-
garia. Vol. I. A magyarországi evan-
gélikusok történelmi emlékei 1. 1—42. 
Bevezetés a kiadótól, 48—88. Die Weg-
nahme der Kirche, 89—95. Die ferneren 
Schicksale der Presburger Geistlichen, 
150—152. Der Kirchenschatz und sonstiges 
Kirchengut, 1 5 3 - 1 6 6 . J. L. erzählt die 
im Jahr 1683 in Presburgs Umgegend vor-
gefallenen Tökölisch-Türkischen Kriegs-
ereignisse. Az eredeti kézirat, mely a po-
zsonyi ág. ev. lýceum könyvtárban van, 
kis ívrét 204 lapból áll, melyből üres 
maradt a 23—27, elveszett az 55 — 62. és 
a 100—101. lap, az 1669—1670. jún. 
események leírása. A protestáns szerző 
nemcsak saját gazdasági kiadásait és be-
vételeit jegyezte fel gondosan, hanem 
minden korabeli nevezetes pozsonyi ese-
ményt. Fontos tehát e kézirat Pozsony 
városa, de főkép a pozsonyi evang. egy-
ház történetére vonatkozólag.) 

Harmath Károly, A pozsonyi evang. lyceumi 
könyvtár régi nyomtatványainak és kézirat-
gyűjteményének ismertetése. Pozsony, 1879. 
II. 14., 15. 1. 

Liebermann Leó, egyetemes orvos-
doktor, kir. tanácsos, az országos chemiai 
intézet és központi vegykísérleti állomás 
igazgatója, szül. 1852-ben Debreczenben ; 
orvosi s természettudományi tanulmányait 
a bécsi egyetemen és a József-akadémián 
végezte. 1874-ben az innsbrucki egyetem 
orvosi-vegytani tanszéke mellé tanár-
segéddé neveztetett ki s 1875-ben ugyan-
azon egyetemen az alkalmazott orvosi 
vegytanból magántanárrá képesíttetett. 
Később fizetéses magán- és helyettes 
tanár volt 1878-ig, a mikor a budapesti 
egyetem bölcsészeti karánál a vegytanból 
magántanár i képesítést nyert. 1879-ben 
a m. kir. állatorvosi tanintézethez nevez-
tetett ki tanárrá , 1881-ben pedig meg-
bízatott az ú jonnan fölállított állami vegy-
kísérleti ál lomás szervezésével és veze-

tésével. Ezen intézet végleges szervezése-
alkalmával országos m. királyi chemiai 
intézet és központi vegykísérleti ál lomás 
czímet nyert és igazgatójává L. nevez-
tetett ki. 1887-ben az orvosi karon a. 
törvényszéki és orvosrendőri vegytan 
magántanárává képesíttetett. 1895-ben a 
királyi tanácsosi czímet kapta. Az ezred-
éves országos kiállítás vegyészeti csoport-
jának elnöke volt. Az országos köz-
egészségi tanács tagja, az orsz. köz-
egészségi egylet választmányi tagja és a. 
technikai szakosztály elnöke, a budapesti 
kir. orvosegylet, valamint több bel- és-
külföldi tudományos egyesület rendes és-
tiszteletbeli tagj cl, cl felsőbb vámszaki 
vizsgák vizsgáló biztosa ; továbbá a bo r -
vizsgáló szakértő bizottság állandó elő-
adója, az állandó felülbíráló tanács és 
a központi kísérletügyi bizottság rendes 
tagja. A millennium alkalmából megkapta 
a III. oszt. vaskoronarendet. — Czikkei a 
következő lapokban és folyóiratokban: 
Wiener allgemeine medizinische Zeitung 
(1872. Bemerkungen zur Physiologie der 
Athembewegungen und des kleinen Kreis-
laufes); Orvosi Hetilap (1874. A hugyany 
és húgysav mennyiségi viszonya a hugy-
ban tüdősorvadásnál, 1887. Az ivóvíz 
megítélése keménység és hőfok szem-
pontjából) ; Archiv f. exper. Path, und 
Ph ar m. (1874. Über Paralbu min); Sitzungs-
berichte der Wiener k. Akad. d. Wissen-
schaften (LXII. 1875. Über den Stick-
stoff und Eiweisgehalt der Frauen- u n d 
Kuhmilch, Beitrag zur Frage der Stick-
stoffbestimmung zu Albuminaten, Unter-
suchungen über das Chlorophyll der 
Blumenfarbstoffe, LXXV. 1877. Über die 
Einwirkung der Thierkohle auf Salze,. 
Über Metanitro- und Metamido-benz-
acetylsäure, LXXVIII. 1878. Über die 
bei der Einwirkung von Baryumoxyd-
hydra t auf Eiweisskörper auf t re tenden 
Gase) ; Fresenius, Zeitschrift für ana-
lytische Chemie (1875. Zur Methode der 
Schwefelsäurebestimmung als schwefel-
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saueres Báryum); Pílügers Archiv für 
Physiologie (1875. XI. Über Choletelin 
und Hydrobilirubin); Berichte d. naturw. 
med. Vereins in Innsbruck (1875. Eini-
ges aus der vergleichenden Chemie); 
Berichte der deutschen ehem. Gesell-
schaft in Berlin (1876. Beitrag zur foren-
sischen Untersuchung auf Alkaloide, 1877. 
Über Nitrobensoesäuren, 1878. Bemer-
kungen über die Abhandlung des Herrn 
C Kosmann: Études sur la glycérine, 
la cellulose et la gomme etc., 1882. 
Schweflige Säure in Wein, két czikk); 
Oesterr. Badezeitung (1878. Milch und 
Molke); A budapesti kir. orvosegylet 
Evkönyve (1879. Kísérletek a permetezett 
folyadékok beleheléséről); D. Holzers 
Taschenkalender (Wien, 1881. Untersu-
chung der wichtigsten Nahrungs- und 
Genussmittel); M. Akadémiai Értesítő 
(188L A kénsav kimutatása a borban 
és más folyadékokban, 1882. Készülék a 
könnyen olvadó fémek és öntvények ol-
vadási pontjának meghatározására, Uj 
módszer a petroleum lobbanási pontjá-
nak meghatározására); La Gironde (1882. 
A magyar borokról, francziául); Köz-
gazdasági Értesítő (1883. A petroleum 
közforgalmáról. Műszaki és agricultur-
chemiai munkálatok, Jelentés az 1882. 
bordeauxi kiállításról, 1884 Jelen'és a 
hulladékvizek fertőtlenítéséről, 1885. A 
natronmész behatása a fehérjékre, Tóth 
Gyulával, Alkaloidák kimutatásáról, Hi-
gany kimutatásáról, Az icterus és uro-
bilinuriának egy ritka esetéről, Kísérletek 
a tej, hús és tojás conserválására, mindez 
németül is, 1885. Olajpogácsák zsirtar-
ialmának pontosabb meghatározása, As-
bóth Sándorral, Sorghum és tengeri ezu-
kor elemzések, Magyarországi burgonyák 
vizsgálata, e kettő Vangel Bélával, A tej 
zsírtartalmának meghatározására szolgáló 
különféle módszerek bírálata, Az ólom-
nak mennyileges gyors meghatározása 
vizekben, Kiticsán Zsigával, francziául a 
Revue internationale des falsifications-

ban, A bor festőanyagának vizsgálata, 
120 magyar bor elemzési eredménye, 25 
Magyarországon termett amerikai szőlő-
must, két utóbbit Kiticsán Zsigával, Pá-
linka-félék és spiritus vizsgálatok, Uj 
módszer zsiros olajok vizsgálatára, A 
petróleumnak a gyakorlatban megen-
gedhető lobbanási pontjáról, Uj mód-
szer a kenőolajok vizsgálatára, Uj mód-
szer a gázolajok vizsgálatára, e kettőt 
Tóth Gyulával, Olommérgezés egy esete 
szarvasmarhánál, A konyhasó élettani 
hatásáról, 1885. Jelentés a budapesti 
állami vegykisérleti állomás 1881—84. 
évi munkálatairól, 1886. Keményítő meg-
határozásáról, Asbóth Sándorral, Jelen-
tés a budapesti állami vegykisérleti ál-
lomás 1885. évi működéséről, A magne-
sium-chlorid hatásáról gőzkazánok falára, 
18 magyarországi szőlőmust elemzése, 
Kiticsán Zsigával, Takarmány bever-
melése, 1888. A Bang- és Bufíín-féle 
új szeszfinomítási eljárásról); Pester med. 
u. chirurg. Presse (1882. Über das Mur-
exid); Biolog. Centralblatt (1883. Über 
Gährung und Fermente, Kritische Be-
trachtung der Besultate einiger neuerer 
Arbeiten über das Mucin); Pharmac. 
Centralblatt (1885. Über Milchfettbestim-
mung) ; Medic. Centralblatt (1887. Wie 
hat man die Beaction auf Ei weis mit 
Salzsäure anzustellen ?); Egészség (1887. 
A fontosabb táp- és élvezeti szerek nép-
szerű vizsgálata); Állategészségügyi Év-
könyv (1886—87. Embryochemiai vizs-
gálatok : Egy halva született nyolcz-ki-
lencz hónapos emberi magzat hugyhó-
lyagában talált folyadék vizsgálata, Egy 
emberi parotis-tömlő tartalmának vizs-
gálata, Emberi spermatocele egy esetének 
vizsgálata, 1888. A sejtmagvak festődé-
séről, A saccharinról, A nucleinekről, 
1889. A lóhugy phosphorsav tartalmáról); 
Humboldt (1887. Über Leichenalkaloide, 
Ptomaine und Leichengifte); Chemiker 
Zeitung (1890. Nachweis gesundheits-
schädlicher mineralischer Verunreinigun-
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gen im Weine, Untersuchung von Gummi 
arabicum und Gummi senegal); Borá-
szati Lapok (1890. Valami az immúnis 
talajról és a trágyázásról, Néhány szó a 
homoki szőló'k t rágyázásáról) ; Borászati 
és Gazdasági Lapok (1891. Magyarországi 
homoki borok vizsgálata, 1894. Készít-
sünk likőrborokat); Centralorgan f. Waa-
renkunde und Technologie (1891. Zur 
Untersuchung von Papr ika) ; Köztelek 
(1892. Phosphorsavas kali, phosphorsa-
vas ammon mint trágyasók, Gazdasági 
épületek, trágyagödrök, az ivóvíz fertőt-
lenítése, tekintettel a fenyegető cholera-
járványra , 1893. Superphosphat , Mily 
változásokat szenved a növényi tápszerek 
száraz anyaga a sütésnél, Két borszapo-
rító folyadék, Egy moszat értékesítése a 
mezőgazdaság- és iparban, 1894. Nitro-
gentrágyáról); Centralblatt für mediz. 
Wissenschaft (Berlin, 1893. Über Nucleihe, 
Bittó Bélával, Eiweissreaction); Erdészeti 
Lapok (1894. Az erdők befolyása az 
aszályra); Centralblatt für Physiologie 
(1894. Beitrag zur Chemie der Hefezel-
len, Bittó Bélával); M. Állam (189y. 188., 
189. sz. Néhány fontosabb tápszer higié-
néjéről, L. népszerű előadása után) sat. 
Czikkeinek nagyobb része megjelent né-
metül is a külföldi szaklapokban. — 
Munkái: 1. Der Begriff des Lebens und 
seine Bedeutung in der Natur. Populärer 
Vortrag 24. März 1876. Innsbruck, 1876. 
— 2. Grundzüge der Chemie des Men-
schen Stuttgart, 1880. — 3. A. borkősav 
száraz lepárlási terményeiről. Budapest, 
1881. (Értekezések a term. tud. köréből 
XI. 24.) — 4. Közlemények az állatorvosi 
tanintézet vegytani laboratóriumából. U. 
ott, 1881. (Értekezések a term. tud. kö-
réből XI. 25.) — 5. Die chemische Pra-
xis auf dem Gebiete der Medicinalpolizei 
. . . Stuttgart, 1881. (2. teljesen átdolg. 
kiadás. U. ott, 1883.) — 6. Az életvegy-
tan jelen álláspontja. Bpest, 1882. (Kü-
lönny. a Veterinariusból). — 7. Az uro-
bilinuriáról U. ott, 1882. (Különny. a 

Veterinariusból). — 8. A chlor (clilor-
natr ium) szerepe tüdőlobban és a kony-
hasó élettani hatása. U. ott, 1882. (Kü-
lönny. a Veterinariusból). — 9. Tabellen 
zur Reduction der Gasvolumina, zum 
Gebrauche in chemischen und chemisch-
technischen Laboratorien. Stuttgart, 1882. 
— 10. A petroleum robbanási pontja 
meghatározásának egy ú j módszere. Buda-
pest, 1884. (Értekezések a term. tud. kör. 
XIII. 14.) — 11. Chemische Industrie 
auf der Budapester Landes-Ausstellung. 
U. ott, 1885. — 12. Jelentés a vegyészeti 
iparról a budapesti 1885. kiállításon. U. 
ott, 1885.— 13. Jelentés a budapesti m. 
kir. állami vegykisérleti állomás 1881— 
1884. évi működéséről. U. ott, 1885. — 
14. Jelentés a budapesti m. k. áll. vegy-
kisérleti állomás 1885. évi munkálatairól. 
Agricultur-chemiai, közegészségtani és 
technológiai elemzések és új módszerek 
leírása. Ugyanott, 1886. — 15. Egy-
szerű módszer a szőlőtalajok phylloxera-
mentességének vizsgálatára. U. ott, 1887. 
— 16. Jegyzetek vegytani előadásokhoz. 
Hallgatói számára kézirat gyanánt. U. 
ott, 1890. — 17. Azary Ákos emlékezete. 
Beszéd 1891. febr. 2. U. ott, 1891. — 18. 
Az erdők befolyása. Tanulmány. U. ott, 
1895. — 19. Die chemische Praxis auf 
dem Gebiete der Gesundheitspflege und 
gerichtlichen Medicin. Stuttgart, 1895. — 
20. Chemia. Tankönyv. Bpest, 1900. (Bu-
garszky Is tvánnal ; ism. Gyógyászat). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Sl. Könyvésiet 
1891. 1895. — Borászati Lapok 1892. SZ. a r c z k . 
— Pallas Nagy Lexikona X I . 502. ( N u r i c s á n 
József . ) XVI I I . 156. 1. — Högyes Endre E m -
lékkönyve. Bpest, 1896, 411., 789. 1. — Corvina 
1900. 8. SZ. 

Liebezeit György Zsigmond, orvos-
doktor, városi főorvos, szül. 1689. nov. 
11. Sopronban magyar nemes szülőktől; 
középiskoláit szülővárosában elvégezvén, 
1708-ban a haliéi, majd a leideni egye-
tem hallgatója vo l t ; 1713-ban orvosi 
oklevelet nyert. Hazájába visszatérve, 
szülővárosában gyakorló orvos lett, mi-
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dőn épen a pestis dühöngött. 1720-ban 
Sopron városa megválasztotta orvosának. 
1721-ben a Leopold-Károly természet-
vizsgáló társaság Nileus névvel tagjának 
választotta. Meghalt 1789. nov. 11. szü-
letése napján Sopronban. A soproni ág. 
ev. lýceum tápintézetére 1000 frtot ha-
gyott. Haynóczi Dániel, a soproni ág. ev. 
gymnasium conrectora, decz. 6. tartott 
fölötte gyászbeszédet. — Munkái : 1. 
Disputatio Medico-Legalis De Abortus 
Noxia Et Nefanda Promotione. Quam 
Auspice, quam . . . Praeside D. Michaele 
Alberti Publicae ventilationi exhibet Re-
spondens . . . d. 14 Januar . A. M.DCC.XI. 
Halae Magdeburgicae. — 2. Dissertatio 
inauguralis medica De tumore oedema-
toso podagrico. Praes. Stahlio. U. ott, 
1713. 

Haynóczi Dániel, G e o r g i u s S i g i s m u n d u s 
Liebeze i t . . . in funeris sui celebritate, anno 
1739. VIII. Idus Decembris laudatus. Sem-
pronii. — Weszprémi, Succincta medicorum 
b i o g r a p l l i a . I I . 122. 1. — Müllner Mátyás, A 
soproni ev. fötanoda története. Sopron, 1857. 
107. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyv-
tár III. 2. rész 73t. 1. 
Liebfried Kristóf, a brassói ág. ev. 

gymnasium lectora. — Munká ja : Oratio 
de ingenio et spiritu, qua agatur necesse 
est futurus juventutis doctor, et nunc et 
olim ofticiis sibi incumbentibus satis-
facturus. Professorem philosophiae etc. 
in Gymnasio Coronensi auspicaturus d. 
24. Octobr. 1809. recitavit. Pesthini, 1823. 

Petrik B ib l iogr . 

Liebhardt Ede, cziszterczi-rendi ál-
dozópap, szül. 1849. máj . 15. Sopron-
ban ; 1869. szept. 17. a rendbe lépett és 
1874. aug. 7. miséspappá szenteltetett 
fel. 1874—75. segédlelkész volt Zirczen 
és az ujoncznövendékek felügyelője; 1875 
—1881. ujonczmester, 1881-től zirczi lel-
kész 1883. ápr. 10. bekövetkezett halá-
láig. — Kézirati munká ja a zirczi apát-
ság könyvtárában : Asceticus kézi könyv 
oly szerzetesek számára, kik sz. Benedek 
szabálya szerint élnek. Néhány metteni 
szerzetestől. Ford. 4r. I l l lap. 

A hazai cziszterczitarend Emlékkönyve. B p e s t . 
1896. 352. 1. (Szahó Otmár.) és gyászjelentés. 

Liebhardt Ignácz (lichtenaui), a gym-
nasium I. humaniórák osztályát végezte 
1822-ben. — Kézirati m u n k á j a : Seren, 
caes. reg. archiduci Austriac et regni 
Hungáriáé palatino (Josepho). Suarum 
studiarum literarum exercitium seu hu-
millimam beneventatio 1822 (a m. n. 
múzeumi kézirattárban). 

Liebhart Lukács (János), theologiai 
doktor, apát és gymnasiumi igazgató, a 
Ferencz-József-rend lovagja, szül. 1813. 
ápr. 8. Sopronban ; 1830. okt. 5. lépett 
a rendbe ; 1837. júl. 13. pappá szentel-
ték ; 1837—38. apáti szertartó volt Zir-
czen, 1838—40. egyházi szónok Egerben, 
1840—41. gymnasiumi tanár Székesfejér-
várt, 1841—42. esztergári lelkész, 1842 
—1848. hit tanár és hitszónok a pécsi 
püspöki lyceumban; e közben 1843. a 
hit tudományokból doktori oklevelet szer-
zett ; 1848-ig a pécsi főiskolában a hittan 
tanára volt. 1848—50. Zirczen nyuga-
lomban é l t ; 1850—57. gymnasiumi tanár 
Székesfejérvárt, honnét a kassai egyház-
megyébe lépett át és 1861-től az ungvári 
gymnasium igazgatója s a Boldogságos 
Szűzről cz. szepesi apát volt. Meghalt 
1872. jún . 15. Székesfejérvárt. — Czikke 
a zircz-cziszterczi székesfej érvári nagy-
gymnasium Programmjában (1852. A 
ha jdankor i classicitás tanodáinkbai czél-
szerű bevételéről, különös tekintettel a 
nálunk eddig szokatlan és ismeretlen 
hellen nyelv- és i rodalomra) ; a Felvi-
dékben (1863. 4. sz. Szózat Ung- s a 
szomszéd vármegyékben lakó honfiak és 
honleányokhoz) .— Munkái : 1. Die Er-
lauerbäder in medizinischer und topo-
graphischer Beziehung. Aus dem Unga-
rischen nach Michael Fejes übersetzt. 
Erlau, 1839. — 2. Theses ex universa 
theologia. (A lelkipásztorságból magya-
rul). Pest, 1816. — 3. Görög elemi nyelv-
tan gyakorlatokkal. Két folyammal az 
algymnasium számára. Doctor Capell-



1207 Lieblein—' Liebleitner 1208 

mann Alajos után írta s nézetei szerint 
átdolgozta. U. ott, 1 8 5 6 - 5 7 . Két kötet. 
— Kéziratban marad t : Sophocles, Oedi-
pus Colonosban és Xenophon Cyropae-
diája. — Nevét Liebhardtnak is írják. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Slöenich-Vutkovich, 
M. írók Névtára. Pozsony, 1876. H9. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — A hazai cziszterczitarend 
Emlékkönyve. Bpest, 1896. 352.1. (Szabó Otmár) 
és gyászjelentés. 

Lieblein Kristóf (liebensteini), cs. kir. 
selyem festő-gyár és epreskert igazgatója 
a temesi Bánságban. Midőn II. József 
császár 1768 tavaszán beutazta a Bánátot, 
máj . 16. Temesvártt időzött, naplójában 
megemlékezett az epreskertről és a festő-
gyárat is meglátogatta 1790-ben L. jubi-
leuma alkalmából liebensteini előnévvel 
nemességet nyert. — Kézirati munkái a 
m. n. m ú z e u m b a n : Deductio statistica 
Banatus Temesiensis 1758, ívrét 68 lap; 
Ausarbeitungen über Verbesserung der 
Landwirthschaft, den Ackerbau, Rays, 
Krapf etc. Plantagen und Anlegung ver-
schiedener Fabriken im Temeser Banat, 
ívrét 730 lap. 

Stammbuch des Adels in Deutschland. Re-
gensburg, 1860 II. 356. 1. — üzentkláray, Száz 
év Délmagyarország ujabb történetéből. Te-
mesvár, 1879. I. 193. 1. 

Liebleitner János, nyug. elemi iskolai 
igazgató, szül. 1823. jún. 17. Korneu-
burgban (Alsó-Ausztria), hol a tyja jobb 
módú földbirtokos és háztulajdonos vol t ; 
tanulmányait szülővárosában végezte; 
a tyja ugyanott a tanítóképző intézetbe 
adta ; itt tanult énekelni, zongorázni, he-
gedülni, orgonálni, itt tanulta a franczia 
nyelvet is. Ezeken kívül a rendes tan-
tárgyakban oly kitűnő előmenetelt tett, 
hogy midőn 1839-ben a vizsgálatot ki-
tűnően kiállotta, jutalmul, helyben, ösz-
töndíjas név alatt (helyettes) nyert al-
kalmazást és egy évi sikeres működés 
után önállósíttatott. 1841-ben sikerült neki 
Klosterneuburgba jutni, a honnét három 
év múlva a bécsi népiskolákhoz került. 
Itteni tanítóskodása alatt két vizsgálatot 

állott k i ; 1844-ben tanítói s 1849-ben 
főiskolai tanítói bizonyítványt nyert. Már 
ekkor szorgalmas czikkírója volt a bécsi 
Paedagogische Wochenschriftnek és 1846-
ban tetszésben részesült gyermek-szin-
műve (Die kleine Horcherin). 1850-ben 
pozsonyi tanító lett a szent Lászlóról cz. 
népiskolában (akkor a vár-kórházban), 
1851-ben a Szent-Mártonról nevezett is-
kolába helyeztetett át, melynek 1880-ban 
igazgató-tanítójává neveztetett ki. Szabad 
ideje alatt a természettudományokban 
képezte magát. 1861-ben már mint ma-
gyar honpolgár (1857) ú j ra hozzá fogott 
a magyar nyelv tanulásához. 1863-ban 
Endrődön és 1865-ben Bácsán töltötte a 
szünidő nagyobb részét, hogy magát a 
nyelvben gyakorolja. Tanítói minőségén 
kívül különféle leányintézetekben is mű-
ködött. 1875-ben a pozsonyi ipartanítónő-
képző-intézet egyik tanár i állását is el-
foglalta s 1883-ig az intézet megszünte-
téseig a természettant, vegytant és ter-
mészetrajzot adta elő ; egy évig a neve-
lés- és oktatástant is tanította. Az ő 
buzdításának eredménye, hogy Pozsony-
ban a gyermekkertek oly nagyon elter-
jedtek. A volt kath. legényegyletben tíz 
évig ingyen adta elő a földrajzot, tör-
ténelmet és számtant. 1887-ben felké-
résre az ipariskola igazgatását is elvál-
lalta. Elöljárói működését elismerő ok-
levelekkel tisztelték meg (1866., 1868., 
1879., 1883., 1886. és 1887.) Politikai 
egyletekben nem vett részt. 1850 óta 
tagja, most választmányi tagja az egy-
házi zeneegyletnek, 1856 óta a pozsonyi 
természettudományi egyletnek, a székes-
egyház építkezési egyletének alakulásától 
fogva, a művészek és nyelvtanítók egy-
letének 1864 óta, 1890-ben ugyanennek 
t i tkára ; a pozsonyi szépítő-egylet és a 
pozsonyi dalegylet tagja, ez utolsónak 
1882 óta titkára is, jelenleg tiszteletbeli 
e lnöke; a «Humanitás» alelnöke. 1891, 
ápril 3-án ő felsége az 50 évig buz-
gón működő tanférfiút a koronás arany 
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érdemkereszttel tüntette ki. 1892. márcz. 
20. a pozsonyi kath. aut. hitközség köz-
gyűlése a pozsonyi összes katholikus is-
koláknak igazgatójává választotta, mely 
állásáról 1893. jún. végén lemondott és 
okt. 1. nyugalomba lépett. — Több czik-
ket közölt a Pressburger Zeitungban és 
a Grenzboteban ; az időközben elhunyt 
kartársakról, necrolog alakjában, mindig 
megemlékezett. Előadásokat tartott még 
az ú j mértékről, a leánynevelésről és a 
gyermekkertekről; így a pozsonyi ter-
mészettudományi egyletben: A régi Egyp-
tom (1870), Die Sternschnuppen (1871), 
A pók élete (1873), Das Leben unserer 
Nattern (1874), A borostyánkő, A Jor-
dánvölgy föld- és természetrajzi viszo-
nyai sat., melyek nagyobb részt az egy-
let közleményeiben is megjelentek. — 
Munkái : 1. Aufgabensammlung zum Un-
terrichte in der deutschen Sprachlehre. 
Nach dem vorgeschriebenen dritten 
Sprachbuch geordnet. Pressburg, 1860. 
(2. jav. és bőv. kiadás 1868., 3. 1874., 
4. 1877., 6. 1886., 7. 1888. U. ott.) — 
2. Kis magyar-német szótár. A beszédre 
legszükségesb fő- és melléknevek és igék. 
U. ott, 1870. (Német czímmel is. 3. ki-
adás 1871., 4. 1877., 7. 1886., 8. 1888., 
9. 1890., 11. 1897. U. ott.) — 3. Magyar 
nyelvtan gyakorlati példákkal német-ma-
gyar ajkú iskolák felsőbb osztályai szá-
mára . U. ott, 1870. (Német czímmel is. 
2. kiadás 1873., 3. 1881., 4. 1885., 5. 
bőv. k. 1888. U. ott.) — 4. Erziehung 
der Mädchen. U. ott, 1873. — 5. Die 
Verhältnisse der neuen Maasse und Ge-
wichte zu den alten. U. ott, 1874. — 6. 
Kurzer Unterricht im Garten- und Feld-
bau. U. ott, 1875. (Magyarul: Rövid ok-
tatás a kertészet- és földmívelésben a 
népiskolák felsőbb osztályai és az is-
métlő iskola számára. U. ott, 1878. Ki-
lencz ábrával.) — 7. Művészek és nyelv-
tanítók egyesületének 70 éves fennállá-
sáról. U. ott, 1887. — 8. Pozsony szab. 
kir. városi iparos-tanoncz-iskola tízéves 

története és statisztikai kimutatása. U. 
ott, 1896. (Magyar és német szöveggel. 
L. ezen intézetnek 1887— 96-ig volt igaz-
gatója.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e . 1886—88. — 
KI. Könyvészet 1887. 1897. — Zelliger Arnold, 
Liebleitner János pozsonyi igazgató-tanító 
életrajza. Tanítóskodásának 50. évfordulója 
alkalmából. Bpest, 1890. (Különnyomat a 
Népneveiöböl.) — Kiszlingstein Könyvészete. 
— Petrik B i b l i o g r . — Vaday József, A m a -
gyarországi tanféríiak és tanítónők ezred-
éves Albuma. Békés-Csaba, 1896. Fénynyom. 
arczk. 
Liebmann Mór, orvos-sebészdoktor, 

szülészmester, egyetemi magántanár, szül. 
1843-ban Györkén (Abaujm.); orvosi ta-
nulmányai t a pesti egyetemen elvégezvén, 
1869-ben orvosdoktorrá, 1872. pedig szü-
lészmesterré aval tátott. A sebészdoktori 
oklevelet 1873-ban Bécsben kapta. 1870 
- 1 8 7 2 - i g a szent Rókus-közkórház szü-
lészeti és nőgyógyászati osztályán mint 
segéd-, 1871-től mint alorvos működött . 
Az 1872—73. tanévben Schordann-féle 
ösztöndíjjal Bécsben, Münchenben, Heidel-
bergben, Würzburgban és Párisban tar-
tózkodott. Visszatérve a szülészeti klinikán 
díjazott gyakornok, 1874. okt. 1. pedig 
tanársegéd lett, mely minőségében négy 
évig szolgált; 1878-ban a szülészeti műtét-
tanból magántanárrá képesíttetett. 1883 
óta rendelő orvosa a budapesti általános 
poliklinika nőgyógyászati osztályának. 
Előadásait phantomon végzett gyakor-
latokkal kapcsolatban az I. szülőklinika 
tantermében tartja. — Czikke az Orvosi 
Hetilapban (1871. Magzatdarabolás egy 
esete, 1872. Jelentés a pesti Rókus-kórház 
szülészeti osztályának 1871. évi műkö-
déséről, 1873. Lábrafordítás nagyobbfokú 
medenczeszükület miatt, Braun bécsi 
tanár szülészeti korodájáról, Adatok a 
művi koraszülés előidézéséhez 8 ész-
lelettel, Végbélhüvely-sipoly műtétének 
esete, A méhnek hasmetszés általi ki-
irtása körül tett haladások, 1874. Néhány 
adat a gyermekágyi láz-járvány elleni 
óvóintézkedésekhez, 1876. A szűzőr, 
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hymen, minősége szülés előtt és szülés 
után, A szülés alatt létrejött gátrepe-
désekről, németül a Zeitschrift für Ge-
burtshilfe u. Gynaekologieban, 1877. A 
lágy szülutak rendellenességei által fel-
tételezett szülési akadály három esete, 
németül u. ott, A fogóműtét javalatai-
nak és feltételének kérdéséhez, 1879. 
Idegen test, lúdtoll, eltávolítása a méhűr-
ből, 1881. Méhelzár ódás nehéz szülés 
után, 1883. A gyermekágyi láz prophy-
laxisának kérdéséhez, 1891. A méhben 
elhalt magzat kiküszöbölésének ritka 
módja, 1894. A méhnyak okozta szülési 
akadályok ismeretéhez); az Orvosi Zseb-
naptárban (1880. A méhűr kiöblítéséről, 
1883. A gyermekágyi genitálsebek keze-
lése) ; a Gyógyászatban (1894. A méh-
és hüvelyelőesésről mulliparaknál, né-
metül a Centralblatt für Gynaelkologie-
ban ) ; a Pester med. chir. Presseben 
(1895. Zur Kenntniss der Dystocie durch 
Cervix-A nom alien.) 

Pallas Nagy Lexikona X I . 504. 1. — Högyes 
Endre, E m l é k k ö n y v . Bpest , 1896. 410., 776. 1. 
Liechtl Jakab, Jézus-társasági áldozó-

pap, tanár és hitszónok, szül. 1704. febr. 
17. Straubingban (Bajorország); 1721. 
okt. 28. lépett a rendbe, a humaniórákat 
tanította Gráczban; hitszónok volt Belgrád-
ban, Bécsben, Pozsonyban, Leobenben, 
Laibachban és Nagyszombatban, hol 
1756. jún . 7. meghalt. — Munkái: 1. 
Zelosus amor S. .Toannis Francisci regis. 
Graecii, 1738. (Költemény.) — 2. De 
itinere in provincias exteras. Libri II. 
carminum. U. ott, 1739. 

Catalogus Societat is J e su 1757. 54. h. — 
De Backer-Sommervogel, B ib l iogr .—Biogr . IV. 
1810. h. 
Liedemann György, kereskedő, szül. 

1734-ben hazánkban; Szepes-Szombatban 
(Georgenberg) é l t ; a mult század 70-es 
éveiben, midőn a környéken nem volt. 
könyvkereskedés, maga nyitott bizomá-
nyosi könyvüzletet és különösen neve-
lési s erkölcsi könyveket terjesztett a nép 
közt ; gondoskodott jobb egyházi énekes-

könyvről is és a Leutschauer Gesang-
buch saját eszközlésére s költségén jelent 
meg ; különösen buzgólkodott az ág. ev. 
egyház jólétének és felvirágzásának elő-
mozdításán. Meghalt 1811. szept. 23. 
Szepes-Szombatban. 

Annalen der Li te ra tur und Kunst . Wien, 
1811. IV . 354. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Liedemann János Sámuel, nagykeres-
kedő, szül. 1755-ben Iglón (Szepesm.); 
1809-től Pest városának választott pol-
gára, a pesti kir. szépítési bizottságnak 
közbirája és 34 évig az ág. ev. gyüle-
kezet gondnoka volt. Meghalt 1834. nov. 
6. Pesten 79. évében. — Munkái: 1. 
Vorschläge der Aufhilfe der ungarischen 
Handlung. Hely n., 1790. — 2. Vorschlag 
und Plan einer Actiengesellschaft zur 
Unterstützung der k. k. priv. Gatser 
Wollenzeug- und feine Tuchfabrique im 
J. 1799. Pest. (Mind a két munka a 
szerzőnek csak vezetéknevével jelent meg ; 
azért, ha nem csalódom, ezek neki tu-
lajdoníthatók.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások, 1834. I I . 39. SZ. 
— Petrik B ib l iog r . 

Liedemann Márton, bölcseleti doktor, 
ág. ev. lelkész, szül. 1767-ben Iglón 
(Szepesm.), hol atyja L. Sámuel keres-
kedő és városbirája vol t ; tanulmányait 
Lőcsén és Pozsonyban végezte, honnét 
külföldre ment és 1788. nyarán a jenai , 
1791. a göttingai egyetem hallgatói közé 
lépett. Külföldről bölcseleti oklevéllel tért 
haza. 1793-ban igazgató-tanár lett Lőcsén, 
hol 1803-ban magán-nevelőintézetet is 
alapított 12 nemes ifjú részére, ho l 
többek közt Szirmay Ádám septemvir is 
neveltetett. 1815-ben lelkésznek ment 
Kolozsvárra s különösen az új templom 
építése körül szerzett érdemeket, az addig 
gyűjtött 3488 frtnyi összegett felhívásai 
által 30,000 Rfrtra emelte. A jenai két 
természettudományi társaságnak tagja 
volt. Meghalt 1837. ápr. 14. Maros-
vásárhelyt szélütés következtében 69 
éves korában. — Munkái : 1. Nachricht 
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von dem in Leutschau befindlichen Er-
ziehungs-Institut für protestantische Jüng-
linge. Hely és év n. (Megjelent a Zeit-
schrift von und für Ungernben 1803. 
IV. Latinul is Lőcsén 1803.) — 2. Versuch 
einer Lösung der Aufgabe : Wie lassen 
sich frühzeitige Todesfälle edler und 
gemeinnütziger Menschen mit der Güte 
und Weisheit der göttlichen Weltregierung 
vereinigen. Leutschau, 1812. (Ism. An-
nalen, Wien 1812. IV. 182. 1.) — 3. 
Literarischer Nachlass des ehemaligen 
ersten Professors und Rektors am Leut-
schauer ev. Gymnasium A. C. . . . seinen 
geliebten Leutschauern zum Andenken 
gewidmet bei seinem Abschied im Monate 
Juli 1816. U. ott. (Geschichte der Leut-
schauer ev. Kirchengemeinde u. ihres 
Kirchen-Gebäudes, Resignation des löbl. 
Convents, Abschieds-Predigt, den 10. Juli 
1815. gehalten.) — 4. Zwo Predigten in 
Bezug auf den Bau eines neuen Bet-
hauses für die evangelische Kirchen-
gemeinde der A. C. Verwandten zu 
Klausenburg gehalten im Jahr 1816 am 
Neujahrstag und am 2. Sonntag nach 
Epiphanias (Klausenburg.) — 5. Jubel-
rede am 28. Dezember 1817. vor der 
evang. Gemeinde A. C. zu Klausenburg 
in Siebenbürgen gehalten. Wien, 1818. 
(Sammlung einiger Jubelpredigten ge-
halten bei der Feier des dritten Jubel-
festes der Reformation. Herausg. von 
Jak. Glatz ) — 6. Reden zur Beförderung 
richtiger Ansichten über die erhabenen 
Zwecke des heiligen Fürsten-Bundes, vor 
der Klausenburger evang. Gemeinde ge-
halten . . . an den beiden ersten Tagen 
des Jahres 1820. (U. ott, Jövedelme a 
kolozsvári ág. ev. templom javára for-
díttatott). — 7. Trauerrede bei Gelegenheit 
der Todtenfeier unseres allverehrtesten 
k. Landesgouverneurs Sr. Excellenz des 
Hochgeb. Herrn Grafen Georg Bánffy, 
Freiherrn von Losoncz, in der Klausen-
burger ev. Kirche A. C. gehalten am 21. 
Juli 1822. (U. ott.) — 8. JJeber einige 
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Mängel des öffentlichen Unterrichts, nebst 
Angabe der Mittel zu ihrer Beseitigung. 
Leutschau, 1823. — 9. Predigt in Bezug 
auf die neue grössere Glocke der Klau-
senburger evang. Gemeinde A. C. ge-
halten am 5. Sonntag nach Epiphani 
1827. herausgegeben von einigen Ver-
ehrern des öffentlichen Gottesdienstes 
zur Begründung eines harmonischen 
Geläutes. Klausenburg, 1827. — 10. Tod-
tenfeier bei Gelegenheit der Beerdigung 
der weil. Wohlgeb. Frau Karoline v. 
Méhes, geb. Benkner in der Kirche un-
serer evang. ref. Brüder zu Klauseriburg 
gehalten (A szeretet végtisztelete két j ó 
feleségnek és derék anyának koporsó-
jok felett három elmélkedésekben a 81 
—100. 1.) Ugyanott, 1828. — 11. Agnes, 
die standhafte Dulderin oder die Kraft 
der Religion und des Gebets, schwere 
Leiden zu lindern. Nach einer wahren 
Begebenheit zur Erläuterung einer philo-
sophischen Theorie bearbeitet. Leutschau, 
1828. — 12. Briefe über die Freiheit 
des menschlichen Willens. Ein Versuch, 
die Freiheit, mit der sich überall auf-
dringenden Naturnothwendigheit in Ein-
klang zu bringen, Als Erläuterung zu 
Agnes, die seltene Dulderin. Nebst 1 
lithogr. Tabelle: Charaktere der Ente-
lechien oder der Grundkräfte der ver-
schiedenen Klassen von Geschöpfen auf 
unserem Planeten. Neustadt a. d. Orla, 
1833. — Kéziratban több bölcseleti mun-
kája van a családnál. Levelei Őzhez: 
1793. decz. 14., 1794. márcz. 2. és szept. 
15. (A m. n. múzeumban.) — Kiadója 
volt a Hermann János: Hinterlassene 
Predigten. Leutschau, 1809. I. kötetének. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g e r n VI. 1804. 
250. 1. — Hintz, Georg, G e d ä c h t n i s s p r e d i g t 
zur dankbaren Er innerung an den . . . ver-
storbenen Pfarrer der Evang. Luther. Ge-
meinde in Klausenburg A. C. Herrn Martin 
Liedemann. Klausenburg, 1837. — Gemein-
nützige Blätter 1837. 34. sz. (Nekr.) — Kis 
Emlékezései I . 104. 1. — Trausch S c h r i f t s t e l l e r -
Lexikon II. 356. 1. — Uj M. Athenás 257. 1. 
Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e 

Liedemann 



1215 Liedl — L Liefmann 1216 

I I I . , VII . , V I I I . — Zovänyi Jenő, T h e o l o g i a i 
Ismeretek Tára II. 329. 1. 

Liedl Hyppolit, kegyes tanítórendi 
áldozópap és hitszónok, szül. 1713. szept. 
23. (keresztelés) Szent-Endrén (Pestm.); 
1731. szept. 30. lépett a rendbe Szent-
Györgyön (Pozsonym.); 1739. márcz. 14. 
pappá szenteltetett; tanított 1734. Váczon, 
1735. Beszterczén, 1736. Pes ten ; bölcse-
letet tanult 1737—38. Breznán, 1739—41. 
theologiát; 1742—44-ben Grassalkovich 
herczeg fiának nevelője, 1745 — 52. tábori 
lelkész a Haller-ezredben, 1753. Szegeden 
vice-superior és hitszónok, 1754. Besz-
terczén ugyanaz és gymnasiumi igazgató, 
1755—57. szintén az ; 1758—59. Pesten 
ünnepi szónok, 1761—65. ugyanaz és 
vice-rector, 1766. Nyitrán a collegiumi 
építkezés vezetője ; 1767—78. Bécsben 
a m. kir. testőrség lelkésze. 1779-ben 
nyugalomba vonult 300 frt évi fizetéssel 
Szent-Györgyre. Meghalt 1784-ben Po-
zsonyban. — Ájtatossági munkákat adott 
ki névtelenül. 

Horányi, Scriptores Píarum Scholarum II. 
283. 1. és a rendház jegyzökönyvéből (Rulla). 

Liefmann Frigyes, orvosdoktor, kassai 
származású, valószínűleg fia L. Mihály 
kassai ág. ev. superintendensnek; az 
1692. nyári félévtől a jenai egyetem hall-
gatója volt. — Munkája : Dissertatio 
Inavgvralis Medica De Febri Ephemera, 
Jvssv Et Avctoritate Illustris Medici Or-
dinis, In Alma Salana, Sub Praesidio . . . 
Wolfgangi Wedeli i . . . Promotoris sui ad 
tumbam usque devenerandi, Pro Licenţia 
Summos in Arte Medica Honores, Insignia 
Privilegiaque Doctoralia . . . publicae cen-
surae exposita . . . 1696. Jenae. 

Hahn, Jena Hungarica 36. 1. — Szabó-
Hellebrant, Kégi M. Könyvtár III. 2. rész 
496. 1. 
Liefmann Mihály, ág. ev. superin-

t e n d e d , szül. 1619-ben Habelschwerdten 
(Szilézia); tanult Thornban, Boroszlóban, 
Frankfur tban és Vittenbergában ; három 
évi egyetemi tanulmányai után Boroszlóba 
mentés onnét 1650-ben purschwitzi, 1661. 

liegniczi lelkész let t ; itt ortliodoxiáért 
zaklattatván, 1665-ben Kassára jött né-
met lelkésznek; egyszersmind az isko-
lák felügyelője lett. 1666. július 15. a 
kis-szebeni zsinaton a felsőmagyaror-
szági hat királyi szabad város superin-
tendensének választatott. Az ő buzgól-
kodása folytán írták alá az e vidéken 
lakó egyháziak és világi urak a Formula 
concordiaet. 1668. febr. 6—9. Kassán 
zsinatot tartott. 1673-ban elvétetett a 
kassai protestánsok temploma s L. tiszt-
társaival együtt a királyi kamara nevé-
ben fogságra vettetett, melyben egy évig 
és há rom hónapig sinlett. Megszabadult 
ugyan ártat lanságának bebizonyítása 
után, de 1674. márcz. 5. mégis megidéz-
tetett a rendkívüli törvényszék elé Po-
zsonyba, hol a kiköltözésre kötelező té-
rítvényt aláírta s családjával együtt el-
hagyta Magyarországot. Azután Boroszlóba 
ment, hol csaknem életét veszté, midőn 
bará t ja Baumgarten Gottfried segélyére 
sietett és az üldöző katonák nyakán 
megszúrták. 1676-ban az izgalom elől 
Yittenbergből Birnbaumba (Lengyelor-
szág), onnét pedig 1683-ban Budissinbe 
(Lausitz) hívták meg első lelkésznek; 
1683. máj . 27. visszahivatott Magyaror-
szágba a hat királyi város superinten-
densévé, ő azonban a meghívást nem 
fogadta el és Budissinben, 18 évig tar-
tott hivataloskodása után 1702. febr. 16. 
meghalt. — Munkái : 1. Dissertatio sub 
Praesidio Jacobi Martini adversus Bee-
canum. Wittebergae, 1648. — 2. Ehren-
G-edächtniss Säule, dem Hoch-Ehrwür-
digen, Grossachtbaren und Hochgelahrten 
Hn. Christian Seelmann, der heil. Schrifft 
hochbegabten Doctori, Unlängst in der 
Königl. freyen Stadt Leutscha»u in Ober 
Ungarn gewesenen hochverdienten Haupt-
Pfarrern, und der Kirchen und des Gym-
nasii daselbst wachsamen Inspectori, 
Folgends, nach seinem erlittenen Exilio, 
der Kirchen zu Grossen Saltza gewese-
nen Treueifrigen Seelen-Wächtern unci 

38. ív sajtó alá adatott 1900. szeptember 26. 
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Ober-Aufsehern; Seinem alten liebwer-
then Freunde, und in Ungarn Treuen 
Amts- und Creutz-Brudern; Nach dem 
derselbe den 1. Sept. Im Jahr Christi 
1675. in Magdeburg, unter der Hand des 
Medici, aus der Streitenden in die Tri-
umphierende Kirche seelig aufgenommen 
worden, Zu letzter Ehren- und Liebes-
Bezeugung, und der hertz- und schmertz-
betrübten Frauen Wittiben, wie auch den 
bitterweinenden acht verwaiseten, und 
meistens unerzogenen Kindern, Zu tröst-
licher Leydes Lind- und Minderung, ge-
setzet und aufgerichtet von . . . Witten-
berg. (Költemény.) — Költeményei a kö-
vetkező munkákban v a n n a k : Lang, Ma-
thias, Pentas Quaestionum Metaphysica-
rum . . . Wittebergae, 1644.; Serta Tri-
umphalia . . . U. ott, 1649.; Sincerus 
Germanus Affectus . . . Leutsoviae, 1669.; 
Mazarius, Christopherus, Xxiaypapta Sy-
nopseos Logicae . . . U. ott, 1675. Vade 
Dániel . . . Wittenbergae, 1677.; Thalas-
sius Auspicatissimus . . . U. ott, 1687. — 
Kéziratban : Paria revocatoriarum . . . ex 
Birnbaum in maiori Polonia, vbi erat 
p. t. pastor primarius, cum responsio 
ipsius ex Polonia dato 1683. die 26. 
Maii (a vittenbergai magyar könyvtár-
ban). 

hlein, N a c h r i c h t e n I . 195. 1. — Fabó, M o -
n u m e n t a l i . 99., 238.1. —Hörk József, Az ev . 
Tisza-kerület püspökei. Kassa, 1888. 21. 1. 
Szabó-Hellebrant, Régi M. K ö n y v t á r I I I . 2. 
rész 66. 1. 

Lienbacher György, a budai cs. kir. 
Landesgericht államügyésze. — Mun-
kája : Anklagegrundsatz und Anklage-
form in ihrem Einflüsse auf die Dauer 
und Kosten des österreichischen Straf-
prozesses. Pest, 1857. 

Petrik B ib l iog r . 

Liesganig József, Jézustársasági ál-
dozópap, szül. 1719. febr. 12. Gráczban ; 
1834. október 23-án lépett a r endbe ; 
1742. a mathematika segédtanára volt 
Gráczban ; 1744. a rhetorika tanára Linz-
ben, 1749. német hitszónok Komárom-

I d , S z i n n y e i J . , Magyar írók VII. 

ban, 1751. a mennyiségtan tanára Kas-
sán ; azután 1753-ig ugyanaz a bécsi 
főiskolában * végre a bécsi csillagvizsgáló 
igazgatója 1756-tól a rend feloszlatásáig 
1773-ig; ezután császári kormányzóta-
nácsos keleti Galicziában és az út- és 
hídépítészet felügyelője a lengyel-osztrák 
tartományokban. Legfontosabb az Ausz-
triában és Magyarországon eszközölt fok-
mérése ; itt a nagy római sáncz közelé-
ben mért egy 4091-45 és Szeged táján 
Kis-Telek mellett egy 2778*73 bécsi öl 
hosszú háromszögelési alapot. A magyar 
fokmérés eredménye, hogy 45° 47' szé-
lesség alatt a meridiánfok hossza 56,881 
toise. Meghalt 1799. márcz. 4. Lemberg-
ben. — Munkái : 1. Tabulae memoriales 
arithmetieae, geometriae, trigonometriáé 
et arithmetricae civilis et militaris. Yien-
nae, 1754.— 2. Dimensio graduum me-
ridiani Viennensis et Hungarici. Augg. 
jussu et auspieiis peracta cum Tab. X. 
U. ott, 1770. — Még há rom munkája s 
hat czikke van, melyek mind külföldön 
jelentek meg. A londoni Philosophical 
Transactionban is van egy dolgozata 
(1768. A short account of the mesure-
ment et three degrees of latitude under 
the meridian of Vienna). 

Annalen der Li tera tur . Wien, 1810. IV. 141.1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Alig. Deutsche 
Biographie. Leipzig, 1883. XVII. 637. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I . 508. 1. ( K ö v e s l i g e t h y 
Radó). 

Lieszkovszky József (lieszkói), m. kir. 
pénzügyi fogalmazó, L. Antal irsai (Pest-
megye) birtokos f ia ; 1868-ban a pesti 
iíjuság demokrata körének elnöke vol t ; 
később socialista elveket vallott és 1878-
tól a budapesti socialista gyűléseken részt 
vet t ; majd mint m. kir. pénzügyminisz-
teri fogalmazó szolgált. Meghalt 1888. 
aug. 15. Budapesten 38. évében. — Mun-
kái : 1. Röpirat a magyar nemzeti lo-
bogó meggyalázásából folyományozott 
Seemann Lieszkovszky-féle párbajügyre 
vonatkozólag. Bpest, 1881. — 2. Ná-

39 
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dasdy, Zrínyi és Frangepán a vérpadon 
1671. U. ott, 1884. 

Kiszlingstein Könyvésze te és gyász je len tés 

Ligárt János. m. kir. honvéd-száza-
dos, L. István és Ambrus Mária fia, 
szül. 1857. aug. 25. Csízfürdőn (Gömör-
megyében); 1869—74-ig elvégezte a sá-
rospataki ev. ref. főiskolát és az állami 
tanítóképzőt; 1875—76-ban az otrokócsi 
(Gömörm.) leányiskola tanítója vol t ; 
1876—-78. a losonczi állami tanítóképző 
intézet hallgatója, hol 1878. aug. 18-án 
tanítói oklevelet nyert. 1878-ban a Mo-
csáry családnál Szemerén (Borsodm.) 
nevelő, 1879—1881. Pálfalván (Gömör-
megyében) leányiskolái tanító és 1881— 
1883. a tiszafüredi ev. ref. iskola igaz-
gató-tanítója volt. A katonai pályára 
óhaj tván átlépni, 1883—84-ben a Ludo-
vika-akadémia tisztképző tanfolyamát vé-
gezte s 1884. szept. 25. mint hadapród 
a budai 63. honvéd zászlóaljhoz oszta-
tott be. 1885-ben áthelyeztetett a kar-
czagi 47. honvéd zászlóaljhoz s ott tiszt-
helyettessé, 1887-ben hadnagygyá nevez-
tetett ki. 1887. júliustól az I. honvéd 
ker. parancsnoksághoz vezényeltetett; 
azután 1888. okt. 1-től 1896. szeptember 
végéig a Ludovika-akadémián a magyar 
nyelv és irodalom tanára volt és mint 
ilyen 1890-ben főhadnagy lett. A gyulai 
2. honvéd gyalogezredhez áthelyeztetvén, 
ott századparancsnok volt. 1897-ben szá-
zadossá léptették elő s a honvéd főpa-
rancsnoksághoz vezényeltetett; 1899. jún. 
1. azonban a helyi alkalmazásba lépett 
át. — A Ludovika Akadémia Közlönyé-
ben néhány kisebb czikke s katonadalai 
jelentek meg ; írt a Gömöri Lapok, Rozs-
nyói Híradó (1879-ig), Alföldi Újság és 
Nagy-Kunság cz. lapokba közgazdasági, 
társadalmi, de főleg nevelési és oktatás-
tani czikkeket (1881—83.) — Munkái: 
1. Magyar nyelvtan, irály-, szerkezettan 
és olvasókönyv a tisztképző tanfolyam 

1. évfolyama számára. Bpest, 1893. — 
2. Költészettan. U. ott, 1893. (Mind a 

kettőt Radnai Rezsővel együtt : Tanesz-
közök a m. kir. honvédségi Ludovika 
akadémia számára, gyűjtő czímmel.) — 
3. A fegyvergúlák mögül. U. ott, 1895. 
(Katonai szépirodalmi irányú munka). — 
Szerkesztette Milesz Bélával (Szelim) a 
Tisza-Füred cz. társadalmi hetilapot, me-
lyet Phönix-lapon maguk a szerkesztők 
nyomtak. — Álnevei : Egerszegi, Liliomli 
és Mars. 

31. Könyvészet 1893. 1895. — Ludovika Aka-
démia Közlönye 1899. 666. 1. 

Ligárt Mihály, ev. ref. tanító, szül. 
1863. jún. 19. Csízen (Gömörm.); előbbi-
nek testvéröcscse; a gymnasium alsó 
osztályait Losonczon és Rimaszombatban 
végezte. 1882-ben a losonczi állami tanító-
képzőbe lépett, hol négy év múlva tanító-
képesítési vizsgát tett. 1886. aug. a gyomai 
ev. ref. egyháztanács központi íí-iskolá-
jához rendes tanítónak választotta ; onnét 
1898-ban a pápai állami tanítóképző-
intézet gyakorló iskola tanítójának ne-
veztetett ki. 1900. máj . a paedagogiumban 
a nyelv és történettudományi szakcsoport-
ból, az első évfolyamról vizsgálatot tett. 
A gyomai casinó, olvasóegylet és tűzoltó-
egylet jegyzője, selyemtenyésztési fel-
ügyelő, járási faiskola-felügyelő és vár-
megyei közegészségügyi bizottsági tag 
volt. 1898. nov. 26. a pápa-devecseri 
tanítói járáskör jegyzőjévé, 1899. júl. a 
veszprémvármegyei általános tanítóegye-
sület főjegyzőjévé választotta. — Neve-
lési és társadalmi czikkeket írt 1889 óta 
a Békés, Békésmegyei Közlöny, Tanügy, 
Tanítók Szava, M. Paedagogiai Szemle 
s Pápai Újság cz. lapokba, — Munkája : 
Kiss Bálint a gyomai ev. ref. nyuga-
lomba vonult tanító jubileuma alkal-
mából. Gyoma, 1895. 

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

Ligeti Antal, festőművész, a m. n. 
múzeumi képtár őre, szül. 1823-ban 
Nagy-Károlyban (Szatmárm.); mint ke-
reskedő töltötte if jú éveit Nagy-Károly-
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ban és Kolozsvárt kilencz évig; de a 
művészet szeretete a festészethez von-
zotta. 1845-ben Olaszországba utazott 
itthon szerzett tanulmányainak tökélete-
sítése végett. Leutazott egész Nápolyig. 
Münchenbe tért vissza, hogy a festész-
akadémián tanuljon. Itt értesült Ybl 
Miklóstól, hogy Markó Károly szívesen 
fogad ja ; sietett tehát Firenzébe, hol 
1848-ig maradt . A telet rendesen Ró-
mában töltötte. Markó nagy befolyással 
volt ízlésének fejlesztésére. 1848-ban tért 
vissza hazájába és honvéd lett. A sza-
badságharcz után ismét kiment Firenzébe; 
de ezúttal már csak rövid időt töltött az 
Appeggi villában, mert 1850-ben megvált 
mesterétől és hazajött, hogy festő legyen 
és arczképfestéssel kereste kenyerét Sop-
ronbanháromnegyed évig; midőn Károlyi 
István gróf fölismerte szép tehetségét, 
pártfogása alá vette s fóthi kastélyában 
gondnélküli életet biztosított neki. 1855-
ben a Károlyi gróf költségén hosszabb 
utazást tett Keleten ; bejárta Egyiptomot, 
Palesztinát, a Libanont, Damaszkust, 
Cyprust, Ródust, a görög szigeteket, 
Máltát, Szicziliát és végre negyedfélévi 
vándorlás után a legszebb vázlatok gaz-
dag gyűjteményével tért vissza Fóthra 
pártfogójához. Képeit nagy tetszéssel fo-
gadta a közönség és L. csakhamar olyan 
kedvező körülmények közé jutott, hogy 
lakását 1861-ben, midőn családot alapított, 
áttehette Pestre s teljes odaadással él-
hetett művészetének. 1868. ápr. 7. a m. 
n. múzeumi képtár őrévé nevezték ki. 
Az olasz királyi koronarend tulajdonosa 
volt. Meghalt 1890. jan. 5. Budapesten. 
Sírjára Donáth Gyula mintázott szép em-
léket. (1897. nov. 1. leplezték le a ke-
repesúti temetőben Feszty Árpád beszé-
dével.) — Czikkei a Hölgyfutárban (1860. 
1 1 7 - 1 3 4 . , 1861. 7 9 - 8 2 . , 111—114. sz. 
Egy magyar festész tapasztalatai Szicziliá-
ban és L. a Libanonban, L. elbeszélései 
után közli Szokoly Viktor); a Hazánk 
és a Külföldben (1867. A Libanon czéd-

rusai, 1868. Házassági szokások több 
népnél) ; a M. Salonban (VIII. 1883. A 
m. n. múzeum képtára) ; a Fővárosi La-
pokban (1876. 53. A múzeumi képtárról, 
1890. L. levele Berecz Károlyhoz, Capri 
1850. aug. 10.); a Budapesti Szemlében 
(LXV. 1891. Munkácsi Mihály ifjúságá-
ból, L. hagyatékából). — Munkái: 1. 
A nemzeti múzeum képcsarnokának is-
mertető lajstroma, a festészek rövid élet-
rajzával. Buda, 1870. — 2. A magyar 
nemzeti múzeum képtára. Ismertető lajstro-
mának kivonata. Pest, 1872. — Kézirat-
ban maradt,: Keleti utazásáról írt naplója, 
melyet 1860-ban szándékozott kiadni. — 
Nevezetesebb tá jképei : Taormina, Gir-
genti. a Czédrus-erdő, Saharai puszta, 
Bethlehem, Nazareth, RégisirokaLibanon 
hegyén, Mar-Saba kolostor a Kidron völ-
gyében, Budapest, Visegrád, a Fertő tava, 
Dévény vára. Hátrahagyott képeit, váz-
latait és tanulmányait a képzőművészeti 
társulat állította ki. 

Frankfurter Conversationsblatt 1857. 21 . Sz. 
— Hölgyfutár 1860. 134. SZ. — Ország Tükre 
1862. 25. SZ. a r c z k . — Ungarns Männer der 
Zeit. P r a g , 1862. 128. , 150. 1. — Hazánk és a 
Külföld 1865. 26. , 1870. 25. SZ. — Családi Kör 
1874. 23. SZ. a r c z k . — Fővárosi l.apok 1876. 
9. SZ., 1890. 7., 5 2 . SZ. — Vasárnapi Újság 
1883. 46. sz. arczk., 1890. 2. sz. arczk. — 
Szinnyei Repertóriuma. Történelem II. kötet. 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — 1890 : M. Szemle 
2. SZ. Pester Lloyd 8. 55. SZ., Egyetértés 60. SZ., 
Ungarische Revue 155—161. 1. Nemzet 56. Sz . , 
P. Napló 6 . , 56. SZ., Ország Világ 2., 3. SZ. 
a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I . 510. 1. 
( S z a n a T . ) — A Magyar Nemzeti Múzeum (1802 
—1895.) Bpes t , 1896. 77. 1. — Budapesti Hirlap 
1897. 303. sz. és gyászjelentés. 

Ligeti (Landauer) Ármin, orvosdoktor, 
egyetemi magántanár , szül. 1865. jan . 
24. Székesfehérvárt ; a főgymnasiumot 
az eperjesi ág. ev. collegiumban végezte. 
A budapesti egyetemen az orvosi tudo-
mányok öt évi tanfolyamát hal lgat ta ; 
ugyanitt nyerte 1891-ben az egyetemes 
orvosdoktori oklevelet. Orvosi tanul-
mányai közben főképen az élettant és a 
szövettant kedvelte meg. A budapesti 
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egyetem élettani intézetében működött 
orvostanhallgató korában, kezdetben mint 
demonstrator, később mint gyakornok, 
ma jd szigorló orvos korában mint má-
sodik assistens Jendrassik Jenő tanár 
mellett ; mint orvosdoktor pedig öt évig 
mint első assistens Klug Nándor tanár 
mellett. 1896-ban az ezredéves országos 
kiállítás biráló bizottsága által tudo-
mányos működéseért a közreműködői 
érmet kapta ; ugyanezen évben az anyag-
forgalom élettanából a budapesti egye-
temen magántanári képesítést nyert. Szol-
gálaton kívüli honvéd főorvos. Az orvosi 
könyvkiadó társulat rendes tagja. 1899-
ben Landauer vezeték nevét Ligetire vál-
toztatta. — Czikkei a Mathem. és ter-
mészettud. Értesítőben (1892. Az izmok 
érző- és vérérmozgató idegeiről, németül 
a Berichte aus Ungarnban, 1895. Adatok 
a vesebám szerkezetéhez, németül a je-
nai Anatomischer Anzeigerben); a Magyar 
Orvosi Archívumban (1894. Adatok a víz 
szerepéhez a szervezetben, németül az 
Ungarisches Archiv für Medicinben, 1895. 
A lélegzésre a végtagok körforgatása 
és az izom erőre vonatkozólag tett vizs-
gálatok megerőltetett munkát végzett 
egyéneken, 1896. A középponti ideg-
rendszer mintája, 1899. Az epe elválasz-
tása és ennek befolyása az anyagforga-
lomra a m. t. akadémia által a Rózsay 
alapból jutalmazott pályamunka, németül 
a Mathem. u. naturw. Berichte aus Un-
garnban) ; a Budapesten tartott VIII. 
nemzetközi közegészségi és demográfiái 
congressus Jelentésében (1894. Recherches 
physiologiques effectuées les quatre per-
sonnes qui ont part au concours de 
cauotage a l 'occasion du YIII-e congres 
international de hygiene et de demogra-
phie) ; az Orvosi Hetilapban (1896. Anyag-
csere vizsgálatokról általában). 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Ligeti Vidor. L. Lencsés J. Antal. 
L i g u r Pál, dömés szerzetes, később 

püspök, moniliai (Moneglia, genuai ke-
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rület) származású ; 1492-ben VI. Sándor 
pápa követül küldte Mátyás királyhoz 
Magyarországba, mire Budán tartózko-
dott. 1499. febr. 10. neveztetett ki ohiosi 
püspökké. Meghalt 1502-ben Budán. — 
Szent beszédeket hagyott há t ra (reliquit 
. . . in omnes libros Sac. Script, tam 
veteris, quam novi Testamenti, postillas 
eruditissimas sub an. 1496). 

Ferrarius Sigismundus, D e r e b u s V n g a r i c a e 
Provinciáé Sac. Ordinis Praedicatorum. Vien-
n a e , 1637. 456., 497. 1. — Gams, S e r i e s E p i -

scoporum. Ratisbonae, 1873. 448. 1. 
Ligvándi Zosimus, capucinusrendi 

szerzetes Mooron. — Munká ja : Keresz-
tény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt 
a pécsi deákságnak mondott, most ma-
gyarrá fordított. Pozsony, 1794—97. Öt 
kötet. (I. A hitről és hiszek-Istenről 1794, 
II. A szentségekről öszveséggel és egyen-
ként 1795, III. A tíz-parancsolatról 1796, 
IV. Az Ur imádságáról, anyaszentegyház 
parancsolatiról, és angyali üdvözletről 
1797, A keresztényi igazságnak első tisz-
téről : Távozzál a gonosztól 1797.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Lihan Paidin, kegyestanítórendi ál-
dozópap és tanár, szül. 1724. márcz. 15. 
(keresztelés ideje) Polonkán (Gömörm.); 
1743. okt. 21. lépett a rendbe Nagy-Ká-
ro lyban ; 1752. máj . 23-án miséspappá 
szenteltetett fel Nyitrán ; 1 7 4 6 - 4 7 . Deb-
reczenben tanított, 1748. bölcseletet hall-
gatott Váczon, 1749. Debreczenben; 1750. 
tanított Nyitrán, 1751—53. hittanhallgató 
volt ugyanott ; tanár volt 1754—59. Nyit-
rán, 1760—61. Nagy-Károlyban, hol böl-
cseletet tanított és az iskola praefectusa 
vol t ; theologiai tanár volt 1762-ben 
Debreczenben, 1763—66. Nyitrán, 1767 
— 1769. ugyanott a ház másodfőnöke és 
a canonjog t aná ra ; házfőnök volt 1770 
— 1774. Privigyén, 1775—78. Breznán, 
1779—81. Nyitrán, .1782-88-ig Tren-
csénben ; 1789-ben a Mottesiczky fiúkat 
tanítja Pes ten ; 1790-ben Nyitrán spiri-
tuális, 1791—96. Pesten kormánytanácsos 
és t i tkár ; 1797-től Privigyén ex-provín-



1225 Lihán—Lili 1226 

cialis és novitius-mester. Meghalt 1808. 
máj . 23. Privigyén. — Munkája : Oratio 
de laudibus excell. ill. ac rev. dni Eme-
rici e comitibus Eszterhazy de Galantha, 
episcopi Nitriensis . . . dicta cum triduo 
in arce et ecclesia cathedrali Nittriensi 
. . . jus ta funebria peragerentur. Die 31. 
Decembris, 1763. Hely n. (Exuviae . . . 
Dni Emerici e com. Eszterhazy . . . Stri-
gonii. 1763. cz. gyűjteményes munkában 
szintén megjelent ; kézirata a m. nemz. 
múzeumban). — Kéziratban: Institutiones 
physicae generalis a nativitate B. Y. 
Anno 1761. Tom. III. De corporibus in 
universum atque attributis corporum ge-
neralibus, 4rét 116 levél. 4 festett táblá-
zattal ; Loci theologici calamo excerpti 
per Andr. Dugonics Nitriae 1763. -Írét 
150 lap. 

Eorányi, Scriptores Scholarum P i a r u m I I . 
283. 1. — Katona, Histór ia Critica XLI. 609. 1. 
~ Figyelő VII . 224.. VIII . 381. 1. (Csaplár B.) 
— Petrik Bibl iogr . I. 731. 1. és a p ia r i s ta 
rendház jegyzőkönyvéből (Rulla.) 

Lihán Szilárd, a pesti kir. fenyítő tör-
vényszék birája, Meghalt 1874. máj . 30. 
48-ik évében Budapesten. — Czikkei a 
Jogtudományi Hetilapban (1866. Az orvo-
soknak szabálytalan eljárása a bonczo-
lásoknál, 1867. Sárosmegye börtönéről). 

Gyászjelentés. 
Lihotzky Gusztáv, orvosdoktor, egye-

temi magántanár , szül. 1853. okt. 15. 
Oraviczán (Krassó-Szörénym.); gymna-
siumi s egyetemi tanulmányait Bécsben 
végezte ; 1882. júl. 19. az egyetemes or-
vosi tudományok doktora lett és 1886-ig 
a bécsi Albert és Breisky klinikákon műtő 
növendék vol t ; utóbbinak két félévig 
vezetője is volt. 1891. okt. 30. a bécsi 
egyetemen a szülészet magántanárává 
habilitálták és jelenleg a Chrobah-féle 
klinika I. assistense. — Czikkei a Deut-
sche Zeitschrift für Chirurgieben (1885), 
a Centralblatt für Gynäkologieben (1890. 
Zur Casuistik der Fremdkörper der Harn-
blase, 1892. Gravidität im achten Mo-
nate, Tod an Perforationsperitonitis in 

Folge eines 2*/2 Jahre früher verschluck-
ten Fremdkörpers), a Wiener klinische 
Wochenschriftben (1891. Drei Fälle für 
Graviditas extrauterina, Zur Exstirpatio 
uteri myomatosi abdominalis). 

Eisenberg. Ludwig, Das ge is t ige W i e n . W i e n 
1893. II. 303. 1. 

Lihr Péter. — Munkája : Rény gyöngy-
virágjaiból fűzött diszkoszorú, melyet ft. 
Laicsák Xav. Ferencz úrnak, nagyváradi 
püspöknek névünnepén a tisztelet s buz-
góság szívoltárán tűz fel az érdem tisz-
tes homlokára a főiskolák mindene éneklő 
kar jában. Nagyvárad, 1831. 

Petrik Bibl iogr. 

Lilien Antal. — Fordított sz ínművei : 
A pártosság dühe, nagy nézőjáték 5 felv. 
Czigler után (Miskolczon 1823. szept, 19. 
és 1833. jan. 3.); A kulmhegyi haramiák, 
írta Cúno Henrik, vitézi dr. 5 felv. (Mis-
kolczon előadták 1830. okt. 21.); Az á rva 
és gyilkos, melodráma 3 felv. tánczczal, 
franczia eredetije Frederictől, Castelli 
által németre, ezután magyarra ford. 
Zenéje Seyfried Antaltól (Budán először 
1834. máj . 13., júl. 17., Nagyváradon 
1835. máj . 28., Debreczenben okt, 25.) 
— Nevét Lilliennek és Lilimnek is írták. 

Honművész 1834. 38., 40. sz. és e g y k o r ú 
színlapok. 

Lilienthal Béla. — Munká ja : Nép-
bolondítók Magyarországon. Egy őszinte 
szó a magyarországi munkássághoz. 
Bpest, 1898. 

M. Könyvésiet 1898. 

Lil i Károly (lilienbachi), geologus, 
szül. 1798. nov. 3. Wieliczkán (Galiczia), 
hol magyarországi származású atyja L. 
József kormánytanácsos sóügyi főfel-
ügyelő volt, ki a sóbányászat emelése 
s az ott kiütött munkászavargások le-
csillapítása körül szerzett érdemeiért 
1818-ban osztrák nemességet nyert. L. 
kiképeztetését 1816-tól aselmeczi bányász-
akadémián nyerte. 1819-ben szülővárosá-
ban bányász-segéd lett. 1823 — 27-ig a 
csász. kir. udvari kamara megbizásából 
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geognostikai felvételek végett beutazta 
a Kárpátokat, mely kutatás eredménye 
alapul szolgált a Lipszky-féle térképhez. 
1830-ban bányamesterré neveztetett ki 
Hallemba ; a megerőltetett szellemi s testi 
munka azonban 1831. márcz. 21. korai 
halálát okozta. — Hazánkat érdeklő czik-
kei a Zeitschrift für Mineralogieban (1828. 
I. Brief an Caes. v. Leonhard über die 
Umgegend von Eperjes); a Leonhard és 
Bronn, Jahrbuch für Mineralogi cz. mű-
ben (1830. Durchschnitt aus den Al-
pen mit Hindeutung auf die Karpathen, 
1835. Überblick über die Karpathen des 
Marmarosch u. Transsylvanien); a Me-
moires de la societé. geol. (1833. I. Journal 
d :un voyage géologique fait â travers 
toute la chaine des Carpathes en Bu-
kovine en Transsylvanie dans le Mar-
maros. Observations mises en ordre et 
accompagnées des Notes par M. A. 
Boué); a Prechtl, Jahrbuch d. polyt. 
Instituts cz. munkájában (Wien, 1833. I. 
Parallele zwischen den Karpathen und 
Alpen in Bezug auf die Salzformation.) 

Oesierr. National-Encyclopaedie W i e n , 1S35. 
I I I . 452. 1. — A selmeczi m. k. bányász- és 
erdész- akadémia Emlékkönyve. S e l m e e z , 1871. 
238. 1. 
Limbay Elemér, családi nevén Lim-

b e c k Ferencz, magánzó ; atyja, ki kávé-
háztulajdonos volt Győrött, halála (1861) 
után anyjának segédkezett a kávéház 
körül, mígnem azt 1890-ben eladták. — 
Munkája : Magyar daltár. A magyar nép 
dallamainak egyetemes gyűjteménye, dal-
lam szerinti rendben. Győr, 1880—88. 
Hat kötet (1200 dal ; a IV. kötetben: 
Rövid értekezés a népdalról, hozzá : Dal-
Album, zongorára alkalmazta Bolla Gá-
bor és Nemesovits Antal. U. ott, hat 
kötetben. Ism. Bpesti Hirlap 1887. 96. sz.) 

Kiszlingstein Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 

Limbek Antal, tiszttartó Hertneken 
(Sárosm.) és a magyar gazdasági egye-
sület tagja. — Czikkei a M. Gazdában 
(1844. II. Sertéstenyésztés, A fehér ákáczfa 

hasznairól. 1846 — 47. Gazdasági tudósítás 
Sárosmegye felső vidékéről, Termesz-
szünk takácsmácsonyát is, 1848. I. Észre-
vételek K. L. úr «Jószágrendezés» czímű 
munkájára.) 

Limbek János, theologiai baccalaureus 
és a canonjog doktora, apát-kanonok és 
hittanár, szül. 1800. szept. Gátán (Mo-
sonym.) ; mint növendékpap a székes-
fejérvári egyházmegyébe lépett és 1821 
-1825- ig a pesti központi papnevelőben 
theologus volt ; 1826-ban szenteltetett fel 
miséspappá s káplán volt nyolez évig 
és 11 hónapig Ráczkevén, hol a cholera-
járvány betegei körül szerzett érdemeket, 
és Bodajkon; azután négy évig volt a 
székesfejérvári papnövendékek tanul-
mányi felügyelője s a consistorium he-
lyettes jegyzője, 1837-ben a püspöki ly-
ceumban theologiai tanár és házasságvédő. 
1837—51-ig a helybeli katonaság lelkésze. 
1851-ben kanonoknak neveztetett ki; 1852. 
a Ferencz-József-rend lovagja, 1855. szent 
Gellértről nevezett csanádi apát lett. Meg-
halt 1865. júl. 15. Székesfejérvárt. Vég-
rendeletileg a városi kórházra 1200 frtot, 
a gáti iskolára 1000 frtot, a székesfejér-
vári püspöki templom restaurálására 
10.000 frtot hagyott. — Munkája: A kö-
zönséges keresztény vitéz rend ájtatos-
sága. Székesfehérvár, 1837. (Katonák 
számára.) 

Schematismus Gleri Dioecesis Alba-Rega-
lensis 1862. 137. 1. — M. Sión 1865. 560., 1893. 
630. 1. — Fasciculi Ecclesiastici 1868. 56. 1. — 

Pauer Joannes. História Dioecesis Alba-Rega-
lensis. Albae-Regiae, 1877. 350. 1. 
Limp Ferencz Xaver, Jézus-társasági 

áldozópap és hittérítő, szül. 1695. máj. 
25. Budán; 1713. okt. 18. Trencsénben 
lépett a rendbe s Bécsben végezte a 
theologiát; a grammatikát és humaniorát 
tanította. 1726-tól missionarius volt Pa-
raguayban, hol 1768-ban meghalt. — 
Munkája: Brief R. P. Francisc. Xav. 
Limp Missionarii der Gesellschaft Jesu 
in Paraquarien . . . an R. P. Raab, der-
selben Gesellschaft; geschrieben in dem 



1229 Limmpp—! Linberger 1230 

Dorff der Unbefleckten Empfengnuss Ma-
ria, den 1. Jänner 1731. (Stöcklein. Welt-
Bott XXXII, rész 637. 1.) 

Stoeger, S c r i p t o r e s 208. 1. — De-Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Biogr. IV. 1838. h. 

Liinmpp János, r. kath. plébános, 
szül. 1847. okt. 11. Miklósfalván (Mo-
sonm.) ; a győri egyházmegyében lett pap 
és 1872. nov. 5. szenteltetett f e l ; előbb 
németkereszturi lelkész volt, jelenleg 
plébános Biczingen (Sopronm) — Mun-
kája : Rafael. Regény. Bolanden Konrád 
után ford, németből. Pest, 1872. (Ruschek 
Antal theologus társával együtt.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Hl. Sión 1891. 465. 1. 
— Schematismus Jaurinentis 1896. 

Limp József, Jézus-társasági pap, po-
zsonyi származású; 1760-ban lépett a 
rendbe és Győrött, 1762. Pozsonyban, 
1763—64. ismét Győrött próba-éves ta-
nuló vo l t ; 1765—-66-ban Nagyszombat-
ban bölcseletet tanult, 1767— 68. Sopron-
ban t a n á r ; 1769. a syntaxist Kassán és 
1770. a mathesist Nagyszombatban is-
métel te; 1771-ben rhetorikát. tanult Eger-
ben ; 1772-ben I. éves theologus volt 
Gráczban. 1773-ban kilépett a rendből 
és hivatalt vállalt ; utóbb számvevő és 
titkár volt a helytartó-tanácsnál. — Mun-
kája : Propositio, ex animo Patriae stu-
dioso profecta : Quanam ratione dome-
stica producta in exteras regiones ex-
portari, et in Hungaria, aliisve Austriaco-
Ilaereditariis ditionibus activum commer-
tium promoveri possint, Cum animad-
versionibus ex jure municipali Hungáriáé, 
et benignis caesareo-regiis resolutionibus 
depromptis. Posonii et Budae, 1782. (Né-
metből fordítva.) — Kézirati m u n k á j a : 
Dissertatio de quaestione : quid juris sit, 
si majoresco semet debitis passivis im-
plicet . . . Posonii, 180i. 4rét 27 lap. 

Catalogus Societatis Jesu 1761—1772. — 
.11. Hírmondó 1782. 73., 82. s z . — Katona, H i s -
tória Critica XLI. 609. 1. — Petrik Bibliogr. 
Linberger István Károly, ág. ev. lel-

kész, szül. 1825. decz. 21. Sopronban, a 
hol tanulmányait is végezte; J846-ban 

külföldre ment, hol a tübingai, jenai s 
hallei egyetemeken egy-egy évet töltött, 
1849—52-ig soproni gymnasiumi, 1852— 
1859-ig eperjesi theologiai tanár, 1865-ig 
dobsinai lelkész és tankerületi egyházi 
főjegyző, 1865—70-ig a felső-lövői tan-
intézetek igazgatója volt. A tanintézete-
ket ismét virágzásra hozta, különösen az 
intézetek anyagi viszonyait rendezte. 1871 
óta késmárki lelkész; 1895-ben a hat 
szabad kir. városi esperesség megválasz-
totta ideiglenes esperessé. — Czikkei az 
Evang. Glaubensbote für Österreich (1855. 
egyháztörténeti tanulmány) ; a Prot. Jahr-
bücher für Österreich (II. 1855. Das 
evang. theologische Studium in Ungarn, 
III. 1856. Der Puri tanismus in Ungarn, 
Y. 1858. Noch ein Wort über die theol. 
Lehranstalt in Eperjes. Der Abendmahl-
streit in der evang. Kirche Ungarns und 
Siebenbürgens, Die Unitarier in Ungarn 
und Siebenbürgen, Häresien und Sekten 
in der evang. Kirche Ungarns und Sie-
benbürgens, Mormonen); a felső-lövői 
ág. ev. gymnasium Értesítőjében (1866. 
Yon der Bildung des Characters, 1869. 
Észrevételek az első ötven zsoltárhoz 
Károli Gáspár fordítása szerint, 1870. 
Geschichte der öffentlichen evang. Schul-
anstalten zu Oberschützen, von ihrer 
Gründung bis zum ersten 25jährigen Ju-
belfeste). — Munkái: 1. Feierstunden 
im Hause des Herrn. Kaschau, 1857. 
(Ünnepi prédikácziók). — 2. Gebetbüch-
lein zum häuslichen Gebrauche für evan-
gel. Christen. Pest, 1860. — 3. Geschichte 
der evang. Schulanstalten zu Oberschützen. 
Wien, 1870. — 4. Geschichte des Evan-
geliums in Ungarn sammt Siebenbürgen, 
mit besonderer Berücksichtigung des Lie-
beswerkes des Gustav-Adolf-Yereins mit 
der ungarischen evang. Hülfsanstalt in 
diesen Ländern. Bpest, 1880. — íj. A 
VI szabad kir. városi ág. hitv. ev. es-

peresség vázolatos története. Kiadta a 
nevezett esperesség határozatából és 
költségén. Késmárk, 1882. — 6. A kés-
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márki evang. fatemplomnak és a városi 
köztemetőnek leírása. U. ott, 1892. (Négy 
fénynyom. képpel ; a tiszta jövedelem a 
késmárki evang. egyház templom-építési 
alapjának j avá ra fordíttatik). — 7. Lel-
készbeiktató beszéd Eperjesen. Eperjes, 
1896. — A most folyó biblia-revisióban 
ő is részt vesz. 

Evangelischer Glaubensbote í 855. — Tipray 
M. Könyvészete 1880. — Petrik Könyvészete. 
— Petrik B ib l iog r . — Kiszlingstein K ö n y v é -
s z e t e . — A felső-lövői ág. h. é. tanítóképző-
intézet Dísz-Albuma. Békés . 1895. f é n y n y o m . 
arczk. — Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek 
Tára. Mezö-Túr, 1897. II. 331. 1. 

Linberger I. G., czukorgyáros Pesten. 
— Czikkei a Gemeinnützige Blätterben 
(1836. Ueber Runkelrüben); a Honmű-
vészben (1838. A répaczukor haladása 
Magyarországban); az Ismertető a gaz-
daság és kereskedésben cz. szaklapban 
(1838. I. Észrevételek az Ismertető 41. 
sz.-ban közlött csehországi hibás ítélet-
ről Linberger czukorgyártása iránt). 

Linczegh János, naplóíró s Kolozsvár 
főbírája, L. János (kinek atyja Linczből 
Felső-Ausztriából származott Kolozs-
várra) és Koncz Kata fia, szül. 1606. 
máj. 30. Kolozsvárt ; 1621-től a szűcs-
mesterségre készült és 1627-ben felsza-
badult, mire külföldre ment és Bécsben 
két évnél tovább lakott ; midőn hazajött, 
1630. nőül vette Tónay János kolozsvári 
biró leányát Borbálát (ki 1642. meghalt, 
ismét házasságra lépett Hosszú Katával). 
1632-ben már Kolozsvár centum paterei 
közé tartozott, 1650. lopolgár, 1663. pe-
dig főbiró s 16 ízben a szűcsök czéh-
mestere volt. 1644 óta a város gyakran 
küldözte a fejedelemhez, országgyűlésre, 
tatár khánhoz és pasákhoz. Kolozsvár 
és a haza történetében nevét Szeydi 
budai pasához való küldetése (1660. máj . 
20., «21.) tette emlékezetessé. II. Rákóczy 
György fenesi csatavesztése előtt ugyanis, 
a mint í r ja naplójában, megjelent a fő-
vezér Kolozsvár a la t t ; «a város megré-
mült, s én harmadmagammal u. m. Be-

nedek deákkal és Brassai Györgygyei egy 
rosz, két lovas szekéren kimentünk a 
táborba, fel egy nagy hegyre, melyre 
sátora fel volt v o n v a ; basái állották kö-
rül ; midőn elébe menve, salutálni kez-
dettem s egy részt elmondtam, szemei 
vérbe borulván, megriasztott, törökül szi-
dott és a hóhéroknak parancsolta, hogy 
mindjár t megöljenek. Azok megragadtak, 
nyakunkról a gallért lehúzták, hogy fe-
jeinket vegyék. Ekkor az egri basa térdre 
esék előtte, megcsókoláköntösét és mondá: 
Mit cselekszik Nagyságod ilyen városnak 
birájával ? Most jöttél be az országba, 
nem illik, hogy ilyen kegyetlenséget mu-
tatsz. Erre megkegyelmeze, s oda ada a 
hóhérok kezébe, a hol az emberek fejét 
nyúzták. A mint oda értünk, lábainkra 
vasat vertek, és tizedmagunkkal nya-
kunkra vaskarikákat csinálván, azok lyu-
kain a torkunk alatt 30—40 ölnyi lánczot 
által vontak, s össze fűzvén, elénk ve-
tették az emberfőket, hogy megnyúzzuk. 
Látván a törökök állapotunkat, s tud-
ván, hogy a város birái vagyunk, minket 
nem kényszerítettek, de a többivel estig 
nyúzatták» . . . de nem volt hatalom, 
mellyel a r ra kényszeríthették volna, hogy 
a várost feladásra intse. «Én nekem 
most meg kell halnom, de a várost meg 
ne adjátok!» kiáltott be negyedszer isr 

mikor már háromszor vezették a hóhér 
elé. Szeydi fővezér ekkor megkegyelme-
zett nekik. «Fel akartak nyársaltatni, de 
köszönjétek a basáknak, kik mind ott 
ültek divánt, mert jó emlékezettel van-
nak felületek» ; aranyos kaftánt 

adott neki, azonkívül egy törökül és 
magyarul írt bátorság osztó levelet, hogy 
hazamehessen a városba, melyet egy 
Regulus bátorságával szolgált. Meghalt 
1679. júl. 8. Kolozsvár egyik utczája az ő 
nevét viseli. (Fiaiban kihalt a család; a 
leányágon L. Kata Aranyos-Rákosi Nagy 
Ferencz neje vo l t ; ennek leánya Rákosi 
Nagy Judit, Pákei Lajos anyja, ki a családi 
jegyzőkönyvet és ebben L. eredeti be-
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jegyzéseit 1854-ben a m. tudom, aka-
démiának ajándékozta.) — Krónikája és 
házi jegyzetei, 1663—1675. (Ezen családi 
jegyzőkönyvet, mely kiadatlan, Ádám 
János kezdte írni 1592-ben németü l ; köl-
teményei s házi jegyzetei vannak abban 
1620-ig; ekkor vejére Ozdi Borsos Ta-
másra szállott az, ki 1638—1647. naplóját 
írta bele; ettől jutott hagyományként a 
jegyzőkönyv 1663. ápr. 4. Linczegh bir-
tokába, a ki aztán önéletrajzát, a bírósága 
alatt történt kolozsvári eseményeket és a 
család viszontagságait írta a könyvbe). 
— Nevét a szászok Linczighnek, mások 
Lintzingnek is írják. 

Magyarnyelvmiveló Társaság Munkáinak I . 
darabja Szeben, 1796. 182. 1. — Nemzeti Tár-
salkodó 1840. I I . 7. sz. (az 1660. e semény . 
N é m e t ü l : Transsilvania 1840. 73., 75. sz. és 
Benigni Volkskalenderjehen képekkel.) — Uj 
M. Múzeum 1854. I I . 336—340. 1. — Trausch, 
Schriftsteller Lexikon. Kronstadt. 1868. II. 
359. 1. — Jakab Elek, Kolozsvár története. 
B p e s t , 1888. I I . 663. é s k ö v . 1. — Pallas Nagy 
Lexikona XV11I. 158. 1. 

Linczing István, ág. ev. lelkész, kis-
selyki származású ; 1625-től a vittenbergi 
egyetemen tanul t ; 1629-től 1657-igBarom-
lakán (Wurmloch) volt lelkész. — Mun-
kája : Collegii Tertii Theoramatum Theo-
logicorum Disputatio XVII. De Carne 
Christi Viviíica Et Salvilîca. In Academia 
Wittenbergensi Proposita Praeside Jacobo 
Martini . . . Respondente . . . Ad d. 26. 
Novemb. Wittebergae, 1626. 

Trausch, Schriftsteller Lexikon II. 359. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 415. 1. 

Lintzy János, r. kath. plébános, szül. 
1814-ben ; pappá szenteltetett 1838-ban ; 
administrator volt 1851-ben Técsőn (Má-
ramarosm.), 1855-től rónaszéki plébános 
és kerületi jegyző. Meghalt a 60-as évek-
ben. — Munkája : Tanítás Isten országa, 
és annak a katholika anyaszentegyház-
ban! állandó fenmaradása felől. Német-
ből szabadon fordította. Pest, 1854. 

Petrik B i b l i o g r . I I I . 582. 1. — Schematismus 
Szatmáriensis 1855—58. 

Lind Jakab, igazgató-tanító, szül. 1852. 
jan . 16. Marienfelden (Torontálm.); 1869-
ben Szegeden nyert tanítóképesítést; az-
után mint tanító működött 1868—72. 
Eleken; 1872 óta Magyar-Pécskán igaz-
gató-tanító. — Az aradi Alföld több for-
dított beszélyét hozta (1876. A doboz, 
Mündlen után, 1877. Százezer frank ho-
zomány, Abetegápolónő és czikkek; 1875. 
levelezés Pécskáról, 1884. Pécskai vá-
lasztás). 

Szöllössy Károly, A r a d m e g y e n é p o k t a t á s i 
intézeteinek Névtára, Arad, 1879. 

Lindenberger János. — Munká ja : 
Pugna a rdua cum Turcis ad Tsokakő 
anno 1601. Viennae, 1662. 

Catalogus Bibliothecae Kollarianae. Vien-
nae. 1783. 94. 1. 

Lindenmayr Imre P., orvosdoktor, 
csákovai (Temesm.) származású ; később 
Szerbországban az egészségügy főnöke. 
— Munkái : 1. Hippocrates homo, philo-
sophus, medicus. Dissertatio inauguralis. 
Budae, 1832. — 2. Die Mineralquellen 
in Busiás in der serbischen Woiwodschaft 
mit dem Temeser Banate. Temesvár, 1856. 
— 3. Serbien, dessen EntWickelung und 
Fortschritt im Sanitätswesen, mit An-
deutungen über die gesammten Sanitäts-
Verhältnisse im Oriente. U. ott, 1876. 

Kupp, Beszéd 156. 1. — Petrik Bibliogr. 

Linder György, községi jegyző s volt 
országgyűlési képviselő; szül. 1850-ben 
Parabutyon (Bácsm.); a jogot Budapesten 
végezte; 1870-től gyorsíró volt a képviselő-
házban ; 1876-ban megvált a képviselő-
házi gyorsirodától és községi jegyzővé 
választatott meg Maiss községben (Ba-
ranyam.). Itt tevékeny részt vett a köz-
életben ; többek közt megalapította a kis-
birtokosok hitelintézetét. 1887-ben mér-
sékelt ellenzéki programmal Mohács 
(Baranyam.) kerületben képviselővé vá-
lasztatott ; tagja volt a könyvtári bizott-
ságnak. 1892-ben a pótválasztások alkal-
mával ú j ra tagja lett a képviselőháznak 
mint a csornai (Sopronm.) kerület kép-
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viselője. — A M . Állam munkatársa . — 
Munkája : Őszinte szó az agrárkérdéshez, 
illetőleg a kisbirtok hitelügyeinek ren-
dezéséhez. Bpest, 1883. (Ism. Nemzet-
gazdasági Szemle). — Országgyűlési be-
szédei a Naplókban (1887—96) vannak. 

Budapesti Hirlap 1887. 269. s z . — Kiszling-
stein Könyvészete. (Nevét L,indnernek irta 
hibásan). — Sturm Albert, Országgyűlési Al-
manach. Bpest, 1892. 266. 1. 

Linder Károly, ág. ev. lelkész, L. 
Mihály ág. ev. lelkész és Gavora Rozália 
fia, szül. 1845. jan. 4. Nagy-Jeszenben 
(Turóczm.); első iskolai kiképeztetését 
szülőhelyén és a szent-mártoni esperes-
ségi tanintézetben nyerte ; a gymnasiumot 
Selmeczen, a theologiát Pozsonyban ta-
nulta, hol 1867-ben hitjelölti vizsgát is 
te t t ; a békés-csabai ág. ev. egyházba 
segédlelkésznek hívták meg és hivatalára 
1868. jan. 21. Pesten szenteltetett fe l ; 
1870-ben ugyancsak a csabai egyház 
erzsébethelyi kerületében rendes lelkész-
nek választatott, hol jelenleg is működik. 
— Munkái : 1. Nábožná, premyšlování 
o utrpení Pána našeho Ježiše Krista. 
Pest, 1876. (Vallásos gondolatok Jézus 
Krisztus kínszenvedéséről.) — 2. Reč 
jubilejní. U. ott, 1879. (Jubileumi beszéd). 
— 3. Olvasókönyv az ág. hitv. elemi is-
kolák III. és IV. oszt. számára. Bpest, 
1885. (A bányai egyházkerület által ju-
talmazottpályamű, Német Lajossal együtt. 
2. kiadás. U. ott, 1893.) — 4. Dra Mar-
tina Luthera Katechismus. Békés-Csaba, 
1897. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 
1893. (Neve hibásan Lindnernek írva) és 
önéletrajzi adatok. 

Lindner Ernő, alkönyvtárnok a m. 
tudom, akadémiánál, szül. 1826. decz. 
27. Késmárkon (Szepesm.); itt és egy 
évig Debreczenben végezte a gymnasiumot 
és Hunfalvy Pál vezetése alatt a jogot. 
Bécsben egy évig orvosi tanulmányokkal 
foglalkozott, aztán Eperjesen volt jurátus. 
Hosszabb betegeskedés után a szabadság-
harczban mint népfelkelő vett részt; aztán 

Eperjesen, majd Késmárkon volt lyceumi 
t a n á r ; itt 1853-ban Petőfi és Arany köl-
teményeit magyarázta ; ezekből sokat for-
dított németre, Szemere Miklós ítélete 
szerint páratlanul híven és jól. 1859-ben 
ismét Eperjesen volt tanár, aztán külföl-
dön tett nagyobb utazásokat. 1861-ben 
a drezdai Krause-féle intézetben magyar 
nyelvet tanított, 1862—64. a bécsi evang. 
reáliskola tanára volt. Itt keletkeztek 
szepesi német tájszólásban írt költemé-
nyei s Petőfi-fordításai, melyek rendkívül 
népszerűek lettek. 1867. decz. Hunfalvy 
Pál az igazgatása alatti akadémiai könyv-
tárhoz hívta meg tisztnek, hol 1875. júl. 1. 
óta alkönyvtárnok. Műfordításain kívül 
behatóbban tanulmányozta a magyar nép-
dal rhythmusát s az összes népek jog-
szokásait ; dialektológiai s germanistikai 
búvárkodásaival előkészítette a szepesi 
nyelvjárások grammatikáját , melyet meg-
írni készült. — Czikkei a Nyelvtudományi 
Közleményekben (VII. 1869. Schleicher 
nyelvtudományi elmélete, tekintettel a 
német nyelvre, VIII. 1870. Nyelvjárások 
vallomásai, Kempelen Farkas és viszony-
lásai a nyelvtudományhoz), a Zipser 
Boteben (1870. 37. sz. Zipser Volks-
sagen von ungarischen und deutschen 
Dichtern bearbeitet, 37. sz. Martha's 
Thräne, 40. sz. Das Mädchen von Kirch-
drauf, 45. sz. Der Karfunkel von H. 
B . . . t.), az Éthnographiában (1895. Ma-
gyar népdalkönyvemből). A 80-as évek-
től a Pester Lloyd akadémiai és Kisfaludy-
Társasági referense volt. — Munkái ; L 
Fliegende Blätter in Zipser Mundart. 
Wien, 1864. — 2. Fartblihndije Zep-
serischer Lieder poschen, wos er durch 
alle derren Stäit tscbwäschen Gebirich 
und der Kundert än sötten schäin Geroch 
verbräit dass Allst derquäck es und ver-
wundert, en verflitzten Jong und ver-
schämten Jongfern vor die Brost ge-
stochen. Zweite, verbesserte und ver-
mehrte Auflage mit ongehehntem Glossar. 
Bpest u. Leutschau, 1879, (Szepesi mon-
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dákat a nép tájszólási nyelvén kötött 
beszédben humorisztikusan ad elő.) — 
3. Petőfi Sándor «Talpra magyar-»-ja. 
A költő korábbi és későbbi harczdalaival 
eredetiben és német átköltésben. Bpest, 
1898. — Levele Kertbeny Károlyhoz. 
Pest, 1876. nov. 16. (a m. n. múzeum-
ban). 

Akadémiai Értesítő 1875. 248. , 262. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I . 533. 1. ( H e r m a n n 
A n t a l . ) — M. Könyvészet 1898. 

Lindner Gusztáv, jogi doktor, kir. ta-
nácsos és egyetemi tanár, szül. 1836. 
febr. 3. Nagyszebenben; 1852-ben ugyanott 
végezte az ág. ev. főgymnasiumot; jog-
és államtudományi tanulmányait a nagy-
szebeni jogakadémián és a bécsi egye-
temen 1852—59. folytatta. 1859-ben jogi 
doktorrá avattatott. 1861—69-ig ügyvéd, 
1869. márcz. 17. országgyűlési képviselő, 
1870—79. nagyszebeni jogakadémiai igaz-
gató s az ottani tűzoltóság elnöke, 1879 óta 
a kolozsvári egyetem rendes jogtanára; 
a jogi karnak dékánja volt (1881—1882. 
és 1895—96.) — Czikkei az Erdélyi Mú-
zeumban (1884. A Svábtükör az erdélyi 
szászoknál, Zárszó az Altenburger-féle 
codexhez); a Századokban (1885. Ruland-
oszlopok a szepesi és erdélyi szászoknál); 
az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcs.-, nyelv.-, 
és széptud. kiadványaiban (II. 1886. 
Zárszó az Altenburger-féle codexhez); 
a Tört. Tárban (1895. Kolozsvár város 
levéltárából). — Munkái: 1. Das Feuer-
löschwesen der kön. fr. Stadt ílermann-
stadt. Hermannstadt, 1875. — 2. Az 
építkezési és tüzrendészeti, valamint tűz-
biztosítási ügynek reformja Magyaror-
szágon. Bpest, 1877. (Különnyomat a 
Themisből. Németül: U. ott, 1877.) — 
3. Das Feuer. Eine culturhistorische 
Studie. Brünn, 1881. — 4. Az Altenburger-
féle codex nagyszebeni kéziratának szöveg-
kinyomatása. Kolozsvár, 1885. (Das schwä-
bische Landrecht, német szöveg egy tábla 
rajzzal.) — 5. A svábtükör az erdélyi 
szászoknál; A kolozsvári kalandos tár-

sulatok. Kolozsvár, 1894. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban (1869—70.) vannak. 

Budapesti Közlöny 1869. 64. SZ. — M. Köny-
vészet 1877. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Pallas Nagy Lexikona X I . 533. 1. 

Linhart Ferencz Xaver, cs. kir. szá-
zados-hadbiró Temesvárott; 1847-ben fő-
hadbiró Brünnben. — Munkái : 1. Worte 
des Abschieds an Se. Durchlaucht den 
k. k. Herrn Oberstlieutenant Fürsten Carl 
zu Lichtenstein, bei seiner Übersetzung 
zu dem löbl. Graf Wolmoden 6-ten Cu-
rassier-Regiment. Grosswardein, 1828. — 
2. Worte des Abschieds an den k. k. 
Herrn Obristen Georg Alexander Koch 
bei seiner Beförderung zum General-
Major und Brigadier zu Szegedin am 
10. Juny 1832 vom Offiziers-Corps des 
k. k. Graf Hardegg 7-ten Curassier-Re-
giments Ehrfurchtsvoll gewidmet. Sze-
gedin. 

Militär-Schematismus. W i e n , 1828., 1839., 
1847. — Petrik B i b l i o g r . 

Linhart György, gazdasági intézeti 
tanár, szül. 1844. jún. 16. Budapesten, 
hol középiskolai tanulmányait befejezvén, 
egy évi gazdasági gyakorlat után a ma-
gyar-óvári felsőbb gazdasági tanintézetet 
végezte; azután három évig a hallei, 
majd a strassburgi egyetemen a termé-
szettudományi előadásokat hallgatta s 
főleg de Barry és Külin laboratóriumában 
dolgozott. Időközben a gazdasági gya-
korlatban is működött, még pedig mint 
segéd Albrecht főherczeg béllyei uradal-
mában, s mint tiszttartó Helena Pav-
lovna orosz nagyherczegnő kis-orosz-
országi birtokán. 1874. okt. 1. óta a 
magyar-óvári gazdasági akadémia rendes 
tanára. 1898. nov. 4. megkapta a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjét. — Irodalmi 
munkásságot, leginkább a phytopathologia 
terén fejtett ki. Czikkei a Természettudo-
mányi Közlönyben (1873. Magyarország 
szárított gombái, 1876. A kártékony ro-
varok kérdéséhez, Cserháti Sándorral 
együtt); a Gyümölcsészeti és Konyha-
kertészeti Füzetekben (1881. A gyümölcs-
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fák állati és növényi ellenségei, ábrák-
kal); a M. Nemzetben (1900. 157. sz. A 
répamag értékének megítéléséről, a Ki-
sérletügyi Közlemények legújabb füzeté-
ből.)— Munkái: 1. A szőlőpenész (Oidum 
Tuckeri). Bpest, 1881. — 2. Magyaror-
szág gombái. Cent. I—V. Magyar-Ovár 
1882—87. (Mely több új fajt tartalmaz, 
magyarul, latinul és németül magyarázó 
szöveggel és számos rajzzal). — 3. Ve-
tömag-csávázási kísérletek. U. ott, 1885. 
Kőnyomat. — 4. Vetőmag-csávázási kí-
sérletek. Bolti csávák. A porüszög. U. 
ott, 1889. Kőnyomat. — 5. A dohány 
mozaikbetegsége. U. ott, 1890. Kőnyomat, 
— 6. A nu-óvári állami vetőmagvizsgáló 
állomás 1878—1889. évig terjedő műkö-
désének összeállítása. U. ott, 1890. — 
7. A Jensen-féle porüszög elleni véde-
kezés módja. U. ott, 1891. Kőnyom. — 
8. A Black-rot néven ismert szőlőbetegség 
tanulmányozása végett 1891-ben Fran-
cziaországba kiküldött megbízottak Je-
lentései. Budapest, 1891. — 9. A szőlő 
Black-rot betegsége. U. ott, 1892. Kőny. 
—• 10. A szőlő peronoszpóra betegsége. 
M.-Óvár, 1895. — 11. Szőlöbetegségek. 
U. ott, 1895. Nyolcz szines táblával és 
85 szövegrajzzal. — 12. A gabonafélék 
üszög- és rozsdabetegségei, különös te-
kintettel a védekezésre. Budapest, 1896. 
Kőny. — 13. JJjabb tapasztalatok a ga-
bonarozsdáról. U. ott, 1898. (Különny. a 
Természettud. Közlönyből). 

Pallas Nagy Lexikona X I . 535. 1. ( B á l á s 
Árpád), XVIII. 159. 1. — Hl. Könyvészet 1896. 
— Bálás Árpád, Magyarország mezőgazdaság i 
szakoktatás i intézményei .Magyar-Óvár, 1897. 
22«. 1. 
Link Tódor. — Munkája : Kleine Geo-

graphie des Grossfürstenthums Sieben-
bürgen, aus sichersten Quellen zusammen-
getragen. Wien, 1817. 

Petrik B ibl iogr . 

Linke Frigyes, vegyész, bölcseleti dok-
tor, szül. 1854. jún. 21. Budapesten; a 
főgymnasiumot Újvidéken végezte ; 1870 
- 1 8 7 4 - i g a bécsi technológiai főiskolát 

(vegyészi szakiskola) látogatta. 1875-ben 
Heidelbergben bölcseleti doktorrá avatták. 
1883-tól a bécsi cs. kir. művészeti aka-
démián a szinvegyészet docense, 1881. 
a cs. kir. ausztriai műipariskola tanár-
segéde s 1889 óta ezen intézet tanára s 
a vegyészi laboratórium vezetője. Külö-
nösen az iparvegyészet, keramika, üveg 
és érez szakában működik. — Czikkei a 
Dingler, Polytechn. Journaljában, a Cen-
tralblatt für Keramikban, a Mittheilungen 
des k. k. österr. Museums sat. szakfolyó-
iratokban közölvék. 

Eisenberg, Ludvig, Das geist ige W i e n . W i e n , 
1893. 304. 1. 

Linkess J. Miksa, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1833. jún. 18. Aranyidkán (Abauj-
megye), hol atyja bányahivatalnok vol t ; 
a gymnasium hat osztályának elvégzése 
után Rozsnyón 1848—50-ben bölcseletet, 
azután négy évig theologiát tanult; áldozó-
pappá szenteltetése után a rozsnyói kath. 
gymnasiumban tanított; 1858. okt. 25. a 
kir. helytartótanács a rimaszombati elemi 
iskolák hitoktatójának nevezte ki. 1860. 
aug. 20. a kassai cs. kir. állami főgymna-
siumhoz, 1861. okt, 18. a lőcseihez helyez-
tetett tanárnak, 1866. jún. 22. tanári ok-
levelet nyert és aug. 30. rendes tanár 
lett. Miután 35 évig szolgált a lőcsei 
kath. főgymnasiumban, 42 éves tanár-
kodása után, 1896. okt. 7. nyugalomba 
vonult. — Czikke a lőcsei kath. főgymna-
sium Értesítőjében (1864. Miben külön-
böznek egymástól a természetrajz három 
országának tárgyai). — Munkái: 1. A 
mennyiségtani és természettani földrajz 
vezérfonala. Középtanodák számára. Bu-
dapest 1870—71. Két rész. (Salamin Leó-
val együtt. I. Mennyiségtani földrajz, 28 
ábrával, II. Természettani földrajz, hét 
ábr.) — 2. Növénytan a középtanodák 
felsőbb osztályai számára. 210 fametszet-
tel. U. ott, 1873. — Levele Erdélyi János-
hoz, Lőcse, 1863. jún. 19. (Erdélyi Pál 
birtokában.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik Könyvé -
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S z e t e . — A lőcsei kath. főgymnasium Értesítője 
1897. (Halász László.) 

Linksz Ignáez, bölcseleti doktor, szül. 
1869-ban O-Beszterczén (Trencsénm.); a 
budapesti egyetemen végezte sémi és 
modern philologiai tanulmányait és 1895-
ben nyert doktori oklevelet. — Munkája: 
Bevezetés Rúth könyvéhez. Bölcsészet-
doktori értekezés. Bpest, 1895. 

A budapesti egyetem bölcseletkari jegyzö-
könyvéből és a ni. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Linseter Gergely, kegyes-tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1777. febr. 18. 
(kereszteltetett); 1794. okt. 2. lépett a 
rendbe és 1799. áldozópappá szenteltetett 
Nyitrán. Tanított: 1796. Kőszegen, 1797. 
—1798. Temesvárt; 1799—1800. Yáczon 
bölcseletet tanult, 1801—2. Nyitrán theo-
logiát; 1803—10. Pesten az elemi iskolák 
tanítója volt ; 1811—18. Nagy-Károlyban 
magyar és német hitszónok, 1819-ben 
ben ugyanott rector és plébános, hol 
1820. aug. 9. meghalt. — Munkái: 1 
Beszéd, melyet fels. Ferencz császárnak, 
Magyarország királyának örvendetes szüle-
tése napján, bőjtelő havának 12. 1808. 
mondott, Pest, 1808. — 2. Ugyanez . . . 
1809-ben. U. ott, 1809. — 3. Ugyanez . . . 
1810-ben. U. ott, 1810. 

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum II. 
290. lap. — Petrik Bibliog. és a rendház 
jegyzökönyvéből . (Hulla.) 

Lintner Imre (lendvai), czímz. minisz-
teri tanácsos és nyugalmazott m. á. v. 
üzletvezető, az osztrák-magyar első ál-
talános tisztviselő-egylet pesti takarék-
és előleg-társulatának elnöke, született 
1838. január 12-én Felső-Lendván (VaS-
megye); tanulmányainak bevégzése után 
1861. máj. 1. belépett mint üzlet-gyakor-
nok a déli vasúthoz. 1869 közepén átlépett 
a m. kir. államvasutak szolgálatába, hol 
egy évig volt a budapesti állomás főnöke. 
1870-ben az éjszakkeleti vasúthoz hívták, 
hol a pénzügyi osztály előadója volt. Az 
1869—76-ig fennállott vasúti clubnak el-
nöke volt ; hogy ez a tisztviselő-egylettel 

egyesült, az ő érdeme; ennek egyik alelnöke 
volt. Meghalt 1897. júl. 20. Budapesten 
60. évében. — Munkája: Vasútisme. 
Általános rész. A budapesti kereskedelmi 
akadémia vasúti szaktanfolyamának hall-
gatói részére több kútfő után. Budapest, 
1867. (Kiadta a m. kir. közmunka- és 
közlekedési minisztérium.) 

Magyar Tisztviselő 1880 . 36. SZ. — Kiszling-
stein Könyvészete és gyászjelentés. 

Linzbauer Ferencz Xaver, orvosdok-
tor, királyi tanácsos, egyetemi tanár, 
született 1807-ben Budán; az orvosi 
tudományok elvégzése után 1832-ben 
Pesten orvosdoktorrá avatták. 1849— 
1850. a pesti egyetemen az állattan, 
1851—52-ben és 1859-től az előkészítő 
sebészi tudományok rendes tanára, a 
török császári Medschidje-rend tisztje s 
több tudós társaság tagja volt. 1871-ben 
nyugalomba vonult és Mödlingben tele-
pedett le, hol 1888. szept. 26. meghalt. 
— Czikkei az Orvosi Tárban (1839. Ja-
vaslat az egészségi ügy rendezése iránt, 
1840. Igazgatási és orvosi rendszer a 
törvényes bűnesetekre nézve, 1841. A 
gyógyszertáraknak keblekre, gremia, való 
felosztása ügyében), a Zeitschrift für 
Natur- und Heilkundeban (1850. Versuch 
einer pragmatischen Geschichte des öffent-
lichen Gesundheitswesens in Ungarn, An-
sicht über das fernere \ rertretensein und 
die Pflege der Zoologie an der medici-
nischen Lehranstalt, Versuch einer prag-
matischen Geschichte des öffentlichen 
Gesundheitswesens in Ungarn, Hinweisung 
auf die schon geschehene Erledigung des 
in einem bisher schwer gefühlten Be-
dürfnisse begründeten allgemeinen Wun-
sches hinsichtlich des öffentlichen Sa-
nitätswesens in Ungarn); a Pesti Naplóban 
(1850. 13. sz. A m. k. t. egyetem állattani 
gyűjteménye ügyében); a Gyógyászatban 
(1861. A módosított Seutin-kötelék mint 
a nehéz sértések után alkalmaztatni szo-
kott elsőd csonkításoknak helyettesítője, 
Breuning nyomán, 1868. Az ország köz-
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egészségi védelme, Az orvosok szabad 
települési joga az osztrák-magyar biro-
dalomban, A nemzetközi egészségügy a 
magyar tengerparton és határokon, 1869. 
Gyógyszerkönyv és gyógyszerárszabály, 
1872. Töredék a magyar gyógyászat fej-
lődéstörténetéből) ; a Kertészgazdában 
(1866. A magyar királyi pesti egyetem 
növénykertének jelen állapota, Mire valók 
a füvészkertek ?); az Ungar. Med.-Chirurg. 
Presseben (1868. Entwicklungsgeschichte 
der Bäder und Mineralquellen in Ungarn); 
a Gyógyszerészi Hetilapban (1869. Gyógy-
szerkönyv, pharmacopoea, gyógyszerár-
szabály, 1872. Töredék a magyar gyó-
gyászat fejlődéstörténetéből, A magyar 
korona országainak nemzetközi egészség-
ügye, 1874. Irányeszmék, az egészségügy 
szabályozása tárgyában, az országgyűlés 
huszonegyes bizottmányának albizottsá-
gától) ; a M. orvosok és természetvizsg. 
Munkálataiban (XV. 1872. Töredék a ma-
gyar gyógyászat fejlődéstörténetéből Ma-
gyarhonban, XXIII. 1886. A kolumbácsi 
légy mint a magyar államnak közgazdasági 
tárgya); a Fürdői Lapokban (1873. Boszor-
kánypör 1678-ból); az Allamorvosban 
(1874. Válasz Török J. tr. ur nyilatkozatára 
«egy külön orvos-ministerre» vonatkozó-
lag, A gyógyászat mint egészségügy a 
közigazgatás és államkormányzat egyik 
főtényezője, Irányeszmék az egészségügy 
szabályozása tárgyában az országgyűlés 
huszonegyes bizottmányának kilencz al-
bizottsága által f. é. jan. 26. tett indít-
vány szellemében, Az egészségügyi tör-
vény létrehozatalára nem kell sok teke-
tória, sem írásbeli dolgozat, sem vizsgáló, 
sem biráló, sem felülbíráló bizottság ; de 
mégis ! A magyar egészségügy «Sammel-
suriuma» és a táborozásból visszatérő 
bujakóros legénység, Elmélkedések köz-
egészségügyünkről). — Munkái: 1. Con-
spectus thermarum Budensium, thema 
inauguralis. Budae, 1832. — 2. Die 
ivarmen Heilquellen der Hauptstadt Ofen 
im Königreiche Ungarn. Geschichtlich und 

naturhistorisch beschrieben nebst Angabe 
ihrer Einrichtung, Anwendungsweise und 
Heilkraft. Mit vier lithogr. Tafeln. Pesth, 
1837. -— 3. Codex sanitario-medicinalis 
Hungáriáé ab incunabulis Begni usque ad 
nostra tempóra, studio et opera . . . con-
gestus. Tom. I. (Sect. 1—5.) Budae, 
1852—65. Hét kötet, egy tábla rajzzal. 
— 4. Statistik des Medizinal-Standes der 
Kranken- und Humanitäts-Anstalten, der 
Mineralwässer, Bäder, Trink- und Gesund-
brunnen von Ungarn. Wien, 1859. — 5. 
A magyar kir. pesti egyetem növényker-
tének jelen állapota. Buda, 1866. (Ma-
gyarul és németül). — 6. Das inter- *  
nationale Sanitätswesen der ung. Kron-
länder. U. ott, 1868. — 7. A magyar 
korona országainak nemzetközi egészség-
ügye. Az egyes igazgatási tárgyak fejlő-
désének történetével. Hivatalos adatok 
nyomán. U. ott, 1868. (Magyar és német 
szöveggel.) — 8. Néhány szó a magyar 
kormányhoz és a parliamenthez a köz-
egészség szabályozása tárgyában. Bpest, 
1874. — 9. Zur allgemeinen deutschen 
Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene 
und des Rettungswesens. Skizzen auf dem 
unter der Feder befindlichen: Gesammt-
bild des Cretinismus und der Idiotie. 
Wien, 1882. (Képekkel és táblázatokkal). 

Rupp, Beszéd. Buda, 1871. 132., 135., 156. 
lap. — Szinnyei Könyvészete . — Petrik Köny-
vészete és Bibliographiája. — Gyógyszerészi 
Hetilap 1890. 2. SZ. — Högyes Endre E m l é k -
könyve 187. 1. Kőnyom, arczk. és gyász-
jelentés. 

Linzer Dénes, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1750-ben Közép-Pulván 
(Šopronmmegye); 1769-ben Keszthelyen 
lépett a szent Seraphicus Ferencz-rendbe ; 
1775-ben felszenteltetett és magyar hit-
szónok volt. Meghalt 1818. júl. 18. Bu-
csú-Szent-Lászlón (Zalam.). — Kéziratban 
hitszónoklatai vannak egy kötetben 4rét 
420 lap (a pozsonyi rendház könyvtárá-
ban). 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s Ord . M i n . 
S. P. Francisci. Posonii, 1879. 104. 1. 



1245 Lipcsey—Lipkos 1246 

Lipcsey Ádám (bilkei), jogi doktor, 
hírlapíró, szül. 1864. jún. 16. Tisza-Füre-
den (Hevesm.), hol atyja L. Péter előbb 
alispán, majd egri kir. közjegyző volt ; 
középiskoláit Egerben, a jogot a buda-
pesti egyetemen végezte, a hol jogi dok-
torrá is avatták. Hírlapíróvá Szegeden lett, 
a hol előbb a Szegedi Naplónak lett munka-
társa, majd a Szeged (1890. márcz. 15-től 
jún. 6-ig) és Szegedi Hiradó politikai napi-
lapok szerkesztője volt. Jelenleg a Nem-
zet és Fővárosi Lapok főmunkatársa s 
1893. január 1. óta egyúttal a Községi 
Közlöny szerkesztő-kiadója. Elénk részt 
vett a szegedi Dugonics-társaság alapí-
tásában, melynek szépirodalmi osztály-
elnöke volt. Tiszteletbeli főjegyzője az 
országos központi jegyző-egyletnek. Hír-
lapírói munkásságán kívül számos no-
vellát, tárczát, verset és költői elbeszé-
lést írt. — Munkái: 1. Vig ir ások. Eger, 
1883. (Elbeszélések). — 2. Gyöngyvirág 
és kisebb versek. Bpest, 1889. (Ism. Sze-
gedi Hiradó 44. sz., Délmagyarországi 
Közlöny 49., Ország-Világ 10., Vasárnapi 
Újság 9., Fővárosi Lapok 43., Egyetértés 
48. sz.) - 3. Árnyék. U. ott, 1891. (Köl-
temények. Ism. Budapesti Szemle LXXVI., 
Nemzet 330., Élet II. 406. 1. Délmagyar-
országi Közlöny 267., Fővárosi Lapok 
310., Hét 51., Budapesti Hirlap 343. sz.). 

.)/. Könyvészet 1889., 1S91. — Ország-Világ 
1890. 51. SZ. a r c z k . — Kiszlingstein K ö n y v é -
s z e t e . — ill. írók és művészek. B u d a p e s t , 1894. 
a r c z k . — Pallas Nagy Lexikena X I . 542. l a p . 
( B a l l a M i h á l y . ) — Rudolf Emlék-Album. B p e s t , 
1897. a r c z k . é s n é v a l á í r á s a . 

Lipcsey Bernát (bilkei), nyug. egri 
egyházmegyei r. kath. lelkész, született 
1782-ben ; pappá szenteltetett 1806-ban ; 
káplán volt 1824-ben Pécskán, azután 
Egerben a kiérdemült papok intézetében 
tartózkodott, hol 1849. ápr. 22. meghalt. 
— Munkája: Sales metrici quibus . . . 
in perennis ac filialis devotionis, gratis-
simique animi sui tesseram amabilissimo 
suo patri exc., ill., ac rev. dno Joanni 
B. Ladislao Pyrker de Felső-Eőr . . . pa-

triarchae archi-episcopo metrop. ecclesiae 
Agriensis felix anni novi 1829. auspi-
cium aplaudit Agriae die 1. Januarii. 
Agriae. 

Schematismus A g r i e n s i s 1824—1851. — Pet-
rik B i b l i o g r . 

Lipcsey Gábor (bilkei), tart. honvéd 
tiszthelyettes (volt főhadnagy), szül. 1869. 
jún. 27. Tiszafüreden (Hevesm.); hat 
gymnasiumi osztályt és 1885—89-ben a 
Ludovika akadémia tisztképző tanfolya-
mát végezte, mire 1889. aug. 18. mint 
hadapród-őrmester a 10. honvéd gyalog-
ezredhez felavattatott s ott 1890. jan. 
tiszthelyettes, nov. pedig hadnagy lett. 
1891-ben a 12-ik, 1892-ben a 25. hon-
véd gyalog-ezredhez áthelyeztetett; 1894. 
máj. főhadnagy lett, 1894—95-ben vé-
gezte a felsőbb tiszti tanfolyamot és 
1895—98-ban mint tanár a Ludovika 
akadémián működött. 1898. aug. felmen-
tetett tanári állása alól és a 24. honvéd 
gyalogezredhez helyeztetett át, hol 1899. 
máj. tiszti rangjáról lemondva, mint tiszt-
helyettes a tartalékba lépett. — A Lu-
dovika Akadémia Közlönyében kisebb 
közlései s ismertetései jelentek meg. 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 667. 1. 

Lipcsey Mihály, görög szert, római 
kath. plébános, szül. 1823-ban; az eperjesi 
görög. kath. püspökmegyében lépett a papi 
pályára; 1842—44-ben a pesti központi 
papnevelőben I. és II. éves theologus 
volt; 1850-ben miséspappá szentelték fel; 
segédlelkészkedés után Zdobán (Abauj-
Tornam.), majd Sós-Ujfalun lett plébános. 
— Czikkei a Munkálatokban (1846. Szent 
Vincze emléklapjai, Az ál- és valódi 
reformatio.) 

Fasciculi Ecclesiastici 1868. 56. 1. 

Lipcsey Tamás, földbirtokos Tisza-
Füreden (Hevesm.), hol 1898. febr. 8. 
meghalt 56. évében. — Munkája: Néhány 
szó a magyar társadalomról. Pest, 1872. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 

1898. 7. s z . ( N e k r . ) és g y á s z j e l e n t é s . 

Lipkos József, az egri főkáptalan ura-
dalmi főmérnöke. Meghalt 1880. márcz. 
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23. Egerben 70. évében. — Czikkei az 
Ismertetőben (1840. II. 1841. Távmércső 
iránti észrevételek), a Hetilapban (1847 
—1848. Észrevételek Gáty István, Gyakor-
lati földmérés tükrökkel cz. könyvére, 
Száz Móriczczal együtt és Válasz), a M. 
orvosok és természetvizsgálók Munká-
lataiban (XIII. 1869. Értekezés a szög-
tükrökről, különösen a két fokú szögtükör 
és a pont rakóról, rajzokkal.) 

Gyászjelentés. 

Lipócz Miklós. L. Lippóci. 
Lipóczy György, magánhivatalnok, L. 

János kovácsmester és gyógykovács (a 
•család Aba nemzetségéből származtatja 
magát) és Kecskeméthy Erzsébet fia, szül. 
1842. máj. 14. Kecskeméten ; anyját hét 
éves korában a szabadságharcz alatt, 
atyját pedig mint 12 éves íiú elvesztvén, 
sokat küzdött tanulása közben ; a győri 
Putz-féle60 frtos ösztöndíjjal (mely később 
az egyetemen 300 frtra emelkedett, ezen-
kívül a kecskeméti gymnasium Koháry-
féle alapítványából is részesült) a gymna-
siumot Kecskemétenjárta; 16 éves korában 
a kegyestanító-rendbe lépett és novicius 
volt Váczon egy évig; az V. és VI. 
osztályt ismét Kecskeméten, a VII. pedig 
a szegedi főgymnasiumban végezte ; az 
1862—63. tanévre a kolozsvári gymna-
siumba tanárnak rendeltetett, hol magán-
tanulóként a VIII. osztályt is elvégezte. 
Ekkor a rendből kilépett és 1864-ben 
fél évig Esztergomban hallgatta a theolo-
giát ; azonban a papi pályától végkép 
megvált, mire egy évig nevelősködött és 
leczkeadással tartotta fenn magát. A 
•classikus nyelveken kívül a német, olasz 
és franczia nyelvben is jártasságot szer-
zett és alkalmi ódákat írt. 1864 őszén 
a p esti egy etem en j ogh allgatónak iratkozott 
be s négy év múlva absolutoriumot nyert; 
az egész idő alatt leczkedadással és mint 
hírlap correktor kereste megkenyerét. 1864-
ben szülőföldét meglátogatván, Katona 
József költő testvérénél felfedezte Bárány 
Boldizsárnak 1817 körül írt Bánk bán 

rostájának eredeti kéziratát. (A Kisfaludy-
Társaság Évlapjai, új folyam III. köte-
tében 1869. jegyzeteivel együtt közzé-
tette.) Mint végzett jogász a főváros 
szolgálatába lépett; de két év múlva ezen 
hivatalától megvált és 1872-ben a buda-
pesti kir. törvényszék területén bírósági 
végrehajtói állásra neveztetett ki, azonban 
1882-ben a bekövetkezett fővárosi bírósági 
végrehajtói centralisatio után hivatalát 
abbanhagyni kényszerült. Korán nősülvén 
mint nagy család fentartója, már előbb 
is folytonosan anyagiakkal küzdött és ez 
idő óta több lapnál működött mint munka-
társ vagy corrector. Jelenleg egy magán-
intézet hivatalnoka. — Költeményei, tár-
czái, vegyes czikkei s fordított beszélyei 
a következő lapokban jelentek meg: 
Esztergomi Újság (1866.), Családi Kör, 
Fővárosi Lapok, Idők Tanuja, M. Állam, 
Századunk, Pesti Napló, Nemzet, Pesti 
Ilirlap, Világ Tükre, Nemzeti Hirlap, M. 
Hirlap, Országos Hirlap. — Munkái: 1. 
Szívhangok. Esztergom, 1864. (Költemé-
nyek, nagyobb része elkoboztatott.) — 2. 
Apoteozis. Drámai költemény. Bpest, 1897. 
(Ism. M. Szemle, Egyetértés 79. sz.) — 
3. Schmid Kristóf elbeszéléseiből két 
kötet és Zschokke Henrik, A budai pasa 
cz. (mint a Nemzeti Hirlap különnyomata 
szintén megjelentek 1898.). — Kézirat-
ban ; egy kötet költemény, Huszonöt ma-
gyar iró, irodalomtörténeti tanulmány, és 
Eszményképek, rajz és széptani vázlat. 

Petrik K ö n y v é s z e t e és öné le trajz i adatok . 

Lipoinus P. Jeremias, a vittenbergai 
egyetemen tanult 1595-től, baranyai szár-
mazású. — Üdvözlő verset írt Abrahamffi 
Miklós bucsúzásakor E-f-pYjj.ua'. Pietatis et 
Virtutum Ornamentis Decoro . . . Witte-
bergae, 1597. cz. munkába. 

Bartholomaeides. M e m o r i a e U n g a r o r u m 99.1. 

Lipovcsevics (Mihály) Laurus, Ca-
pistran-rendi házfőnök Baján (Bácsm.), 
szül. 1843. szept. 10. a rendbe lépett 
1858. szept. 13., pappá szenteltetett 18H6. 
okt. 21. — Egyházi beszédei vannak a 
39. iv sajtó alá adatott 1900. szeptember 27. 
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Kath. Hitszónokban és a Jó Pásztorban; 
czikkeket írt a Sriemski Hrvát (a szerémi 
horvát) cz. hírlapba s alkalmi költeménye-
ket is adott ki. 

Schematismus Prov. S. Joannis aCapistrano 
orű. min. S. P. Francisci. Temesvárim, 1887. 

Lipovcsevics Péter, Capistrán-rendi 
szerzetes és bölcseleti lector. Meghalt 
1785. márcz. 26. Baján. — Munkái: 1. 
Propositiones ex universa philosophia. 
Essekini, 1776. — 2. Zafalno govorenje 
na godisnji dan uspomene Budimskog 
uzeea. Budae. 1779. (Egyházi beszéd Buda 
bevételének évfordulóján.) 

Schematismus Prov. S. Joannis aCapistrano 
ord. min. 8. P. Francisci 1887. — Petrik 
Bibliogr. 

Lipovcsich Jeromos, Capistran-rendi 
szerzetes, szül. 1717-ben Pozsegán (Sla-
vonia) ; Baján két évig bölcseletet és 
Budán tizig theologiát tanított; jubiláris 
lector és provinciális-helyettes volt. Meg-
halt 1766. nov. 30. Pozsegán. — Mun-
kái : 1. Dussu Csuvaiuche Pohogjenje ... 
Buda, 1750. (Biró Márton, A szent há-
romság dicséretéről szóló beszéde illyrül). 
— 2. Conclusiones theologicae. Budae, 
1753. — 3. Ordo confusus, seu conclusio-
nes theologicae de peccatis, virtutibus 
moralibus, & legibus ad mentem doc-
toris subtilis Joanis Duns-Scoti expositae. 
U. ott, 1753. — 4. Praerogativae III-ii 
Ordinis s. Francisci. Budae, 1769. (Pavich 
Imre adta ki). — Ezeken kívül még több 
egyházi s imakönyvet adott ki illyr nyel-
ven, melyek bibliogr. leírását nem adhatom, 
ilyenek: — 5. Nagin slaviti prisveto Troj-
stvo . . . (A szent Háromság tisztelete). — 
6. Staziea nebeská ... (Égi út). 

Horányi, S c r i p t o r e s I I . 487. 1. — Catalogus 
Bibi. Franc. Com. Széchényi Suppl. II. 30G. 1. 
— Schematismus Prov. S. Joannis a Capi-
strano ord. min. S. P. Francisci 1887. 15. 1. 
— Petrik Bibliogr. 

Lipovniczky Imre (lipovnoki), fő-
szolgabíró Barsmegyében. — Munkája: 
Carmen inauguralibus honoribus cels. 
principis Alexandri de Rudna et Divék-

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

Újfalu, archi-episcopi Strigoniensis . . . 
anno 1820. die 16. May Strigonii cele-
bratis in sempiternum votorum moni-
mentum, pia mente oblatum. Comaromii, 
1820. — Kéziratban : IoannI e CoMItlbVs 
KegLeVICh a BVzIn, aCtVaLI CVbl-
CVLalo proYInCIae Barslensls gVberna-
torl faVstae InaVgYrato slstlt (1821. a 
m. n. múzeumban). 

Nagy Iván, Magyarország Családai VII. 
126., 127. 1. — Petrik Bibliogr. 

Lipovniczky István (lipovnoki), nagy-
váradi püspök, v. b. titkos tanácsos, 
előbbinek és Szabadhegyi Nepomuczena 
fia, szül. 1814. aug. 15. Aranyos-Maró-
thon (Barsm.); iskoláit Komáromban 
kezdte, a győri jogakadémián folytatta s 
midőn 18 éves korában felvétetett az 
esztergomi főegyházmegye kötelékébe, a 
theologiát Nagyszombatban végezte. 1837. 
aug. 21. felszenteltetett és Udvardon lett 
káplán; élénk részt vett a barsi és ko-
márommegyei gyűléseken és csakhamar 
feltűnést keltett szónoki tehetségével ók 
alapos képzettségével. 1841-ben Kopácsy 
primás berendelte Esztergomba érseki 
helyettes levéltárnokának; 1844-ben pri-
máši archivarius és könyvtárnok lett. 
Ezután már az esztergomi nagygyűléseken 
is kezdett szerepelni. 1846. ápril 15-én 
Komárom kath. választói meghívták a 
városi plébániára, a hol aug. 20. helyet-
tes alesperessé, 1847-ben szentbenedeki 
czímzetes apáttá neveztetett ki. Libera-
lismusával valláskülönbség nélkül meg-
nyerte mindenkinek rokonszenvét. így 
történt, hogy az akkori komáromi ref. 
superintendens Nagy Mihály, az evang. 
esperes Molnár Gábor és L. között a 
legtisztább barátság szövődött, mely érez-
hető jó hatással volt a lakosokra. Leg-
szebben nyilvánult azonban ezen barát-
ság az 1848. zsidóüldözés idején, midőn 
a három külön vallás papja egyetértve 
a szószékről kelt ki a kihágások ellen. 
Midőn 1848. szept. 500 ház és négy 
kath. templom a tűz martaléka lett, L. 

40 
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házról-házra járva gyűjté össze a se-
gélyt, melylyel a sz. Andrásról cz. tem-
plom csakhamar tető alá jutott és tor-
nyába felhuzatott az új három harang. 
Az építés befejezését meggátolták az 1849. 
események. A cholera alatt ő is künn 
volt híveivel 40 napig az úgynevezett 
czigánymezőn sátorok alatt ; minthogy 
káplánjai a vész martalékai lőnek, utóbb 
egymaga végzé emberi s lelkészi teen-
dőit. Midőn a vár feladatott, ő is katonai 
törvényszék elé került és 1852. aug. 15. 
a pozsonyi haditörvényszék halálra ítélte, 
de az ítélet várfogságra változtatott és 
Lipovniczky Aradra vitetett, hol 1853-ig 
szenvedett fogságot. Főbenjáró bűnül azt 
rótták fel neki, hogy 1849. jún. a ke-
resztes háborúra buzdította a népet, a 
megsebesült honvédek javára gyűjtéseket 
rendezett és midőn 1849. aug. 3. Klapka 
a híres kirohanást intézte a városból, 
a hős csapatokat a dunai hídnál teljes 
egyházi ornátusban megáldotta. Kisza-
badulása után Esztergomba internáltatott, 
hol 1853-tól egy ideig könyvtárnokosko-
dott. 1856-ban esztergomi apát lett. 
1860. márczius 4-én az érsekújvári plé-
bániát kapta ; 1861. febr. 11. esztergomi 
kanonok, 1863-ban székesegyházi plébá-
nos lett, a miről azonban, midőn 1865. 
ápr. 24. a kir. tábla főpapjává neveztetett 
ki, lemondott. 1866. decz. 20-án a kir. 
helytartótanácsnál tanácsossá, 1867-ben 
pedig közoktatási referenssé lett. 1866-ban 
az orbei cz. püspöki czímet kapta, s mint 
legfiatalabb püspök 1867. júl. 8. ő vitte a 
király előtt az apostoli keresztet, mely al-
kalomból a szent István-rend kiskereszt-
jét kapta. 1868. aug. 26. a felség nagy-
váradi püspökké nevezte ki és 1869. 
jún. 8. igtattatott be. Részt vett a vatikáni 
zsinaton. 1872-ben v. b. titkos tanácsossá, 
majd a jeruzsálemi szentsírrend nagy 
keresztesévé, pápai trónállóvá, római 
gróffá lett és elnyerte a vaskoronarend 
első osztályát is. A börtönben szerzett 
és később mindjobban elhatalmasodó 

csúzbaja 12 évre karosszékre kötötte, 
úgy bogy a közéletben nem vehetett 
ugyan részt, mindazonáltal kormányzásá-
nak, jótékonyságának és áldozatkészsé-
gének a váradi egyházmegyében állandó 
nyomai maradtak. Székesegyházát Storno 
által restauráltatta. Gazdag könyvtára és 
400 darabból álló magyar írók arczkép-
gyűjteménye volt. Meghalt 1885. aug. 12. 
Nagyváradon. — Munkái: 1. Az arany-
misés áldozár vándorpályája. Egyházi 
beszéd, melyet mélt. Galanthai Fekete 
Mihály ur cz. novii püspök papi jubi-
leumának ünneplésekor 1857. máj. 24. 
az esztergomi főszékesegyházban mon-
dott. Esztergom, 1857. — 2. Az igaz élet 
és a nagylelkűség áldásai. Halotti beszéd, 
melyet Kunszt József kalocsai érsek . . . 
gyászünnepén 1866. ápr. 11. a kalocsai 
érseki főegyházban mondott. Pest, 1866. — 
3. L . .. püspöki székének 1869. jún. 9. tör-
tént ünnepélyes elfoglalásakor a nagy-
váradi 1. sz. egyházi megye minden hí-
veinek üdvöt és áldást a mi Urunk Jézus 
Krisztusban. U. ott, 1869. — 4. Alloeutio 
quam St. L . . . occasione canonicae suae 
in sedem episcopalem introductionis ad 
clerum dioecesanam habuit. U. ott, 1869.. 
— 5. L. I. püspök főpásztor i körlevele, 
melyben az esperes kerületek látogatása 
iránti szabályzatok közöltetnek. Pőstyén, 
1873. — L. rendeletére s költségén jelent 
meg Bunyitay Vincze, A váradi püspök-
ség története. Nagyvárad, 1883—84. cz.. 
művének I—III. kötete (melynek ajánlása 
sajátkezű hasonmásban: «Elődei emlé-
kének kegyelettel szenteli és egyházme-
gyéje papságának atyai szeretettel fel-
ajánlja L . . .» A munka 1566. évig terjed, 
de sajnos, hogy folytatása a kiadó halá-
lával elakadt.) — Arczképe : kőnyomat H. 
Herquitől, nyomt. Horn és Zobel Pesten; 
Elischertől is. 

Magyar Hirlap 1852. 852. s z . ( H a d i t ö r v é n y -
szék i í télet) . — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
C s a l á d a i V I I . 126. 1. — Magyarország és Nagy-
világ 1869. 10. SZ. a r e z k . — Századok 1873. 
150. 1. — Hajnal-Album 1873. 41. 1. k ö n y . 
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arczk. — Ország-Világ 1885. 34. SZ. arczk. 
— Vasárnapi Vjság 1885. 33., 34. SZ. a r c z k . — 
1885: Budap. Hirlap 221., Egyetértés 221., Nemzet 
220., P. Napló220., Főv.Lapok 190. SZ. — Petrik 
B i b l i o g r . — Ügyvédek Lapja 1891. 15. SZ. — 
Zelliger Alajos, Egyház i írók Csarnoka. N a g y -
s z o m b a t , 1893. 292. 1. — Kollányi Ferencz, E s z -
t ergomi kanonokok . Esztergom, 1900. 479. 1. 
és gyász je lentés . 

Lipovniczky János (lipovnoki), egri 
kanonok, L. Mihály és Baráth Julianna 
birtokos szülők fia, szül. 1782. jan. 3. 
Verpeléten (Hevesm.); a gymnasiumot 
Jászberényben végezte, honnét 1799-ben 
az egri kis papok közé lépett, mire az egri 
lyceumban theologiát tanult. 1805. jan. 
6. miséspappá szenteltetett. Mint káplán 
Jászberényben és Kápolnán működött; 
innen Jász-Dósa község megválasztotta 
lelkészeül; 1844-ben egri kanonok lett és 
ugyanekkor átvette a praeparandia igaz-
gatását is. Gágyi apát, zsinati vizsgáló 
és Ungmegye táblabirája volt. Meghalt 
1856-ban. — Munkája: Egyházi beszéd 
melyet ama gyász emlékű 1831. évben 
dühöngő epemirigy (cholera) kiméletlen 
pusztító ereje ellen Jász-Mihály telke sza-
bad közönsége buzgó népe által véd-
asszonyának választott havi boldog szűz 
Mária tiszteletére, ugyanazon szabad kö-
zönség ájtatos költségén ujdon épült ká-
polna fölszentelése alkalmával mondott 
nyárelő 11. 1839^ Eger, 1842. 

Schematismus Agr iens i s 1849—1856. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai VII. 126. 1. — 
Petrik Bibl iogr. — Koncz Ákos, E g r i e g y h á z -
m e g y e i papok az irodalmi téren. Eger , 1892. 
156. 1. 

Lipp Vilmos (János), bölcseleti doktor, 
csorna-premontrei kanonok és főgymna-
siumi igazgató, szül. 1835. decz. 11. Pes-
ten jómódú polgári szülőktől; középisko-
láit ugyanott a piaristáknál végezte 1844 
- 1 8 5 2 - i g ; a VII. osztályból lépett a 
kegyesrendiek közé és noviciusi évét 1853-
ban Yáczon töltötte; a VIII. osztályt 
Selmeczen tanulta; mint tanár 1855. 
Léván, 1856. Nagy-Becskereken működött, 
1857-ben pedig mint theologus Kalocsán 

volt, hol májusban megvált a rendtől és 
szept. 19. premontreivé lett Csornán, a 
hol a noviciatusi évet töltötte s 1858— 
1859-ben Keszthelyen tanárkodott; 1860. 
Szombathelyre helyeztetett át. 1868. okt. 
tanári vizsgálatot tett a latin, görög és 
német nyelvből; 1878. júl. 7. bölcseleti 
doktorrá avatták. 1861. ápr. 1. szentel-
tetett fel; 1880 elején Keszthelyre ment 
igazgatónak. 1886-ban a Ferencz József-
rend lovag-keresztjét kapta. Az archaeolo-
giai s philologiai társaság választmányi 
tagja volt. A régészet iránti hajlamot 
benne is Rómer Flóris keltette föl, 
midőn őt Szombathelyt többször fölke-
resve, a vidék római emlékeit együtt 
kutatták. A Vasmegyei Közlöny útján, 
mely szintén L. alapítása, már 1871-ben 
oda hatott, hogy a megyében múzeum-
egylet létesüljön ; ez alkotásával Trefort 
közoktatásügyi miniszter figyelmét is fel-
költé, ki Lippet tanulmányi czélból 1876-
ban hosszabb olaszországi útra küldé. 
Hivatalos kötelessége mellett fokozatos 
kedvvel foglalkozott régészeti tanulmá-
nyokkal és Keszthely környékén ásatáso-
kat eszközölt; itt egy páratlan gazdagságú 
s terjedelmű nép vándorlási temetőre talált, 
melynek kincsei a m. n. múzeum nép-
vándorlási gyűjteményeit gyarapították. 
Meghalt 1888. január 3. Keszthelyen. — 
Czikkei a következő lapokban és folyó-
iratokban : Vasárnapi Újság (1856. négy 
levélben a szerb szokásokat ismertette); 
Kis István szerk. Néplap (1868. Schlemil 
Péter csodálatos története, Chamisso után 
ford.); Autonomia (1869. Homer és a 
költői inventio, Martialis); Szabad Sajtó 
(1870—71. Hexametron, angolból); Nép-
tanítók Lapja (1871. Felhívás vasmegye 
lelkészeihez és buzgóbb néptanítóihoz); Ar-
chaeologiai Értesítő (1871—78. Szombat-
helyi közlemények, 22 czikk); Figyelő 
(1871. Bittnicz utazási naplója, Bacsányi 
levelei); Fővárosi Lapok (1871—1872. 
Beranger, Bittnicz jellemrajza, Ostoba 
öcsém házassági levelei bölcs nagynénjé-
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hez, ford.); a szombathelyi főgymnasium 
Értesítője (1872. Electra és Hamlet. 1877. 
A görögök költő-versenyei, 1877. A hold); 
a vasmegyei régészeti egylet évi Jelen-
téseiben (1873. Az egylet rövid története, 
Savariai fölirattanulmányok I. II., Az 
őskorról, 1874. Közép és újkori érmek, 
Megalith vagyis őskori síremlékek és sír-
halmok, Néhány szó a bronzkorról, Föl-
irattanulmányok III., IV., A vasmegyei 
régészeti egylet római fölirattára, 1875. 
A római köznép az első császárok alatt, 
A római agyagipar a vasm. régiségtárban, 
Hazai iparczikkek a vasm. régiségtárban, 
Felirattanulmányok: katonai diploma Tra-
ján császártól, V., 1876. Leihelyeink, 
Ó-római életképek: A nők, Circus és 
amphitheatrum, Felirattanulmányok VI. 
VII., A történelem előtti kor Vasm.. 1877. 
A római szobrászat emlékei Vasmegyé-
ben, O-római életképek : A temetkezések, 
Föliratos edények a vasm. régiségtárban, 
Adalék a Rumy-serleg történetéhez, Egy 
német nyereg a XIV. századból, A vasm. 
régiségtár fémérmei, 1878. A vasm. régi-
ségtár köréből, Kisebb-nagyobb római 
föliratok, 1879. A borghesi viador, A 
történelem-előtti idő, Gót emlékek Vasm., 
Őskori temető Keszthelyen, A vasmegyei 
régészeti egylet római fölirattára, 1880. 
Adalékok a római szobrászat emlékeihez 
Vasm., Ujabb Keszthelyi leletek, 1881. 
Szabó Imre emlékezete, 1884. Keszthely 
és vidéke múltjából, Renaissance-kori 
tárgyak a vasm. régiségtárban, 1885. 
Monumenta musei savariensis, vasmegyei 
régiségtár, 18?7. A vasm. régiségtár: 
Őskori emlékek, Római emlékek, Oklevél-
gyűjteményemből) ; Sopron (1873. Ki-
rándulás a gőzösön, Dickenstől); Száza-
dok (1879. Pécsi Lukács munkája 1595.); 
M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálatai (XXI. 1880. Vázlatok Savaria 
közéletéből); Hon (1880. 224. sz. Egy 
magyar város a rómaiak korában: Savaria, 
Szombathely); Történelmi Tár (1882. 
Magyar egyességlevél 1558-ból); Keszt-

helyi főgymnasium Értesítője (1881. A 
szülőkhöz, 1884. Ötvösműipar Pannoniá-
ban a népvándorlás korában); Budapesti 
Szemle (1886. könyvism.); a Vasmegyei 
Lapokba és a Keszthelybe több régészeti 
és helyi érdekű czikket írt. — Munkái: 
1. Tanulmányok. Szombathely, 1882. (Fel-
olvasásai.) — 2. A keszthely-dobogói sír-
mező. Bpest, 1884. (Értekezések a tört. tud. 
köréből XI. 8.). — 3. Akeszthelyisírmezők. 
Kiadja a m. tudom, akadémia archaeo-
logiai bizottsága. U. ott, 1884. 363 rajz-
zal 18 táblán. (Ism. Arch. Értesítő V. 
Bud. Szemle XLIV. 1885. Németül U. 
ott, 1885.) — Szerkesztette a Vasmegyei 
Közlönyt 1877. jan. 1-től 1879. jan. 5-ig 
és mint titkár a vasmegyei régészeti 
egylet évi Jelentéseit 1873—1879-ig VII 
évfolyamát Szombathelyt. — Kéziratban 
maradt: Walter Scott, tanulmány Schmidt 
Juliántól és Bodenstedtnek egy novellája; 
két magyar vígjátékot is írt, egyike : Igaz-
mondó cz. 1870-ben Szombathelyt színre 
is került. 

Vasárnapi Újság 1885. 32. SZ. a r c z k . — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — 1888 : Archaeologiai Érte-sitö 
( B u r á n y G e r g e l y ) , Keszthely 2. SZ., Egyetértés 
2., Nemzet 6., Zalamegye 2., Vasmegyei Közlöny 
27. SZ. ( B u r á n y ) . — Vasm. régészeti egylet 
évi Jelentése 1889. ( B u r á n y . ) — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e é s g y á s z j e l e n t é s . 

Lippay Ferencz, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézustársasági áldozópap, szül. 
1608. márcz. 4. Pozsonyban; 1624. okt. 
7. lépett a rendbe; 1624-ben a bécsi 
jezsuita akadémia növendéke volt; 1652 
—1653. bölcseletet és theologiát tanított 
Nagyszombatban ; 17 évig magyar hit-
szónok volt különböző helyeken, végre 
rector Győrött és Kassán. Meghalt 1674. 
jan. 7. Győrött. — Munkái: 1. Oratio 
ad Illustr. Ac Rev. Dni Joannis Telegdini, 
EcclesiarumColocensis et Baciensis Cano-
nice Unitarum Archiepiscopi. . . Maestos 
cineres Habita In Aede sacrum Patrum 
Ordinis Seraphici, ipsis Regni Comitijs 
. . . Posonij die XXVII. Februarij, Anno 
M.DC.XLVII. Viennae. — 2. Szent Er-
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zsé&eŕaszszonynak eleven peldaia, mellyet 
eletevei le ábrázolt es istenes balalaval 
bepecsetelt a tekintetes es nagysagos 
Druget Homonnai Erzsebet aszszony . . . 
Revai Laszlo Vram nagysagos szerelmes 
hazas-tarsa, kit Elő Nyelvel ki-Magyarazott 
Beczkóban. 6. Novembris 1662. es az után 
Írásban foglalt. Nagyszombat. — Üdvözlő 
verset í r t : Apponyi Balázs, In Divini Et 
Regii Prophetae . . . Psalterivm Inter-
pre ta t ion Poetica . . . Yiennae, 1624. cz. 
munkába. — Bátyjának L. György esz-
tergomi érseknek ajánlatát, ki saját költ-
ségén akarta kiadni beszédeit, visszautasítá. 

Katona, História Critica XXXVI. 742. 1. — 
Fejér História Academiae 20. 1. — Stoeger 
Scriptores 209. 1. — M. Könyv-Szemle 1879. 
36., 130. 1. — De Backer-Sommervogel B i b -
liothéque-Bibliogr. IV. 1858. h. — Szabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 
507. 1. 

Lippay Gáspár (zombori), orvos-sebész-
doktor, szemészmester, kir. tanácsos, egye-
temi tanár, szül. 1809. jan. 4. Keszthelyen 
(Zalam.), hol atyja Festetich György gróf 
uradalmi kormányzó mérnöke volt, Szü-
lei korán elhalván, nevelését anyai nagy-
bátyja, Kolosváry Sándor veszprémi ka-
nonok és K. Miklós jószágkormányzó 
intézték. Középiskoláinak (Pápán, Győrött, 
Sopronban és Pozsonyban) elvégzése 
után eleinte Győrött jogot hallgatott, majd 
Pestre jött orvosnövendéknek; a tan-
folyam két utolsó évét Bécsben végezte 
s ugyanitt avattatott 1834. decz. 22. orvos-
doktorrá, 1836. sebészdoktorrá s 1838. 
szemészmesterré ; ugyancsak Bécsben 
1837-ben műtő oklevelet is nyert. 1836-
és 1837-ben József nádor kegyelméből 
Európa nevezetesebb egyetemeit meg-
látogatta s egy évnél tovább a párisi 
egyetemen volt, 1838 végén Győrmegye 
kinevezte tiszteletbeli főorvosának s akkor 
hazájába visszatért. 1839. jún. 15. or-
szágos szemorvossá neveztetett ki; ezen 
minőségben 1847-ig az ország különböző 
vármegyéiben működött és érdemei el-
ismeréseül több vármegye megtette tábla-

birájává. 1847-ben a pesti egyetemen a 
szemészet helyettes tanára, 1850. júl. 23. 
annak rendes tanára lett, hol 1874-ig 
működött. 1864—67-ig a dékáni hivatalt 
viselte ; a pesti jótékony nőegylet által 
fentartott és berendezett szürke hályo-
gosok kórházát tanárkodása végéig díj-
talanul kezelte. A király érdemeiért 1871. 
ápr. 30. a királyi tanácsosi czímmel aján-
dékozta meg. 1874. febr. 3. nyugdíjba 
ment és a tanév végén Gyirmóthra 
(Győrm.) költözött, hol 1895. febr. 11. 
meghalt. — Czikkei a Gyógyászatban 
(1862. Szemészeti kórodájából: A köt-
hártyalobos bántalmairól, közli Révay 
János. Heveny érhártyalob mindkét szem-
ben, közli Szimenszky Román). — Mun-
kái : 1. De influxu electrieitatis in orga-
nismum humánum, specimen inaug. Yien-
nae, (1834.) — 2. A tudomány-egyetem 
és hallgatóinak feladata. Beszéd az 1866 
—1867. tanszaknak nov. 4. tartott ünne-
pélyes megnyitásakor. Pest, 1866. (Egye-
temi beszédek.) 

Ország Tükre 1863. 28. SZ. a r c z k . — Szinnyei 
Könyvészete. — Petrik Könyvészete és Bib-
liogr. — Vasárnapi Újság 8. SZ. (Nekr.) — 
Pesti Napló 1895. 42 . s z . e s t i k i a d á s . — Högyes 
Endre Emlékkönyve 171. 1. fénynyom. arczk. 
és gyászjelentés. 

Lippay György (zombori), bölcseleti 
doktor, esztergomi érsek, L. János perso-
nalis és Landovicz Serényi Mária fia, 
szül. 1600-ban Pozsonyban; iskoláit itt 
és Bécsben, a bölcseletet Gráczban és 
újra a hittudományokkal együtt 1619-től 
már mint egri kanonok Rómában végezte. 
Visszatérte után szempczi plébános s 
1625. ápr. 4. esztergomi kanonok, 1627. 
tornai főesperes lett, Ez évben érsekúj-
vári plébános is volt, 1628. szept. 3. 
esztergomvári szent Istvánról nevezett 
préposttá neveztetett ki. 1631-ben a pécsi, 
1632. febr. 1. a veszprémi püspökséget, 
lö35-ben a cancellári tisztet nyerte. 1637. 
máj. 1. egri püspök, 1642. nov. 19. pedig 
Lósy Imre utóda lett az esztergomi érseki 
széken, kivel együtt alapította a nagy-
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szombati egyetem jogi facultását és 1649. 
júl. 31. az alumnatust is. 1659-ben ő 
vitte be a jezsuitákat Rozsnyóra. Meg-
halt 1666. jan. 30. Nagyszombatban. — 
Munkái: 1. Theatrvm Philosophi. Qvod 
In Alma Yniversitate Graecense, pro 
Doctoratus in Pbilosophia gradu conse-
quendo, Anno M.DC.XXI. Mense Julio . . . 
Propvgnabit . . . Graecii, 1621. — 2. 8. 
Ladislaus Rex Vulgo Pius dictus In 
Antiquissima & Celeberrima Yniversitate 
Divus Tutelaris, Panegyrica Oratione 
Celebratus . . . Viennae, 1653. —3 .Ri tuale 
Strigoniense, seu Formula Agendorvm In 
Administratione Sacramentorum ac ceteris 
Ecclesiae publicis functionibus . . . Tyrna-
viae, 1656. (Először Pázmány Péter által 
kiadva. Hozzá já ru l : Synodi Provinciális 
Decreta, Anno M.DC.XI. Tyrnaviae cele-
bratae, per ill. ac. rev. Dnum Franciscum 
Forgách de Ghymes . . . Régibb kiadása. 
Pozsony, 1625.) — 1. De dignitate et 
puritate sacerdotum. (Az 1629. nagy-
szombati zsinaton tartott értekezése. Meg-
jelent a Péterffy, Sacra concilia R. Hun-
gáriáé, Posonii, 1711 — 12. cz. munkában.) 
— 5. Pázmány, Lippay és Eszterházy 
levelezése 1. Rákóczy Györgygyei. A gyula-
fehérvári káptalani levéltárban és a Bat-
thyányi könyvtárban levő eredetiekből 
közli Beke Antal. Bpest, 1882. (1637-10-
ből levelei megjelentek a Tört. Tárban 
1881—82.) — Magyar levelei 1611-től 
(Győri tört. és rég. Füzetek II. 1863. 181., 
270.). — Kéziratban az esztergomi fő-
egyházmegyei könyvtárban : Epistolae ad 
Polvcarpum Bonanocz, ívrét; a budapesti 
egyetemi könyvtárban : levelei 1618. decz. 
29. Tyrnaviae, De collég. Tyrnav. Soc. 
Jesu, 1650. április 11. Fundatio collegii 
generalis Tyrnaviae ab . . . facta, 1652. 
júl. 19., Litterae ad R. D. P. nuncium 
aulicum Germaniae, quibus conlirmatio-
nem patris Pasthenii, Ruthenorum epis-
copi petit, és vegyes tartalmú latin levelei 
s iratai 1641 — 1658. Nagyszombatból és 
Pozsonyból keltezve, összesen 16 drb. 

— Arczképe,: rézmetszet E. Widemann-
tól 1651. és G. Rugendastól; névalá-
írása M. Tört. Tár 1861. 209. 1. mellék-
letén. 

Katona, História Critica XXXVI. 742. 1. — 
Pauer János, Az egyházi rend érdeme Ma-
gyarországon. Székesfej érvár, 1847. — Pesti 
növendék papság Munkálatai. P e s t , 1854. — 
Nagy Iván, Magyarország Családai VII. 128., 
129. 1. — M. Sión 1865. 306. 1. — Egyetemes 
M. Encyclopaedia X. 309. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 236. 1. — Emlékkönyv. 
E g e r , 1866. 227., 277. 1. — Pauler Tivadar, 
A budapesti egyetem története. Budapest, 
1880. — Századok 1886. (Zsil inszky Mihály). 
— Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 157, 1. — Zelliger 
Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Esztergom, 
1893. 293. 1. — Szabó Hellebrant, R é g i M, 
Könyvtár III. 1. rész. 293., 557. sat, 1. — 
Kollányi Ferencz, Esztergomi kanonokok 
230. 1. 

Lippay György, bölcseleti doktor, szül. 
1875-ben Szegeden (Csongrádm.), r. kath. 
theologiai tanulmányokat folytatott a bécsi 
egyetemen ; ezután a budapestin classica 
philologiát hallgatott és 1899. jan. 9. böl-
cseletdoktori oklevelet nyert. — Munkája: 
De studiis Propertii Alexandrinis. Disser-
tatio philologica. Budapestini, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és a budapesti egyetem bölcseletkari jegyzö-
könyvéből . 

Lippay Imre, r. kath. lelkész, szül. 
1861. okt. 11. Szegeden (Csongrádm.); 
1886. jún. 25. ordináltatott papnak ; Ba-
racskán (Fehérm.) és Sükösdön (Pestm.), 
1888. Bács-Topolyán volt segédlelkész; 
1890-től Zentán hitoktató az elemi isko-
lákban; 1891. Moholyon, 1895. Ó-Ka-
nizsán, 1896. Zentán, 1897. ismét Bács-
Topolyán volt segédlelkész; utóbbi helyen 
1898-tól a plébánia administratora. — 
Mint a budapesti központi seminarium 
tagja néhány pályadíjat is nyert művei-
vel ; a Katholikus Hitoktatásnak egyik 
rovatvezetője s a Magyar Állam munka-
társa. 

M. Sión 1888. 304. 1. — Schematismus C o l o -
censis 1899. 

Lippai János, Jézustársasági áldozó-
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pap, L. György esztergomi érsek testvér-
öcscse, szül. 1606. nov. 1. Pozsonyban; 
a bécsi cs. nevelőintézetben nyerte első 
kiképeztetését. 1624-ben jezsuita lett. A 
széptudományokban oly szép előmenetelt 
tanúsított, hogy a gráczi s bécsi egye-
temeken a keleti nyelvek tanításával 
bízták meg. 1643-ban az avatottak közé 
soroztatott és a győri collegiumot igaz-
gatta ; első volt, a ki Trencsénben társait 
hat évig kormányozta. A bécsi növendék-
papságnak és a nagyszombati nemes 
ifjaknak több évig volt vezére. Ungvár-
ról, hol 3 évig volt előljáró, testvére L. 
György kieszközölte elöljáróinál, hogy 
hátralévő napjait udvarában tölthesse. 
Miután 1666-ban testvére meghalt, két 
évi távollét után ismét fplkereste rend-
társait és Trencsénbe vonult nyugalomba; 
de még azon év jún. 2. meghalt a tren-
eséni hé wizen . — Munkái: 1. Calenda-
rium Oeconomicum Perpetuum, Az az 
Esztergomi Érsek Urunk ő Nagysága 
Posoni Gondviselőjének Majorságrúl irt 
Laistroma, minden Esztendőre, kibül 
minden Major Gazda hórul hóra egész 
Esztendő által mit munkálottasson az 
Majorság körül, megtudhattya. Most újon-
nan Magyár nyelven ki bocsáttatott. Nagy-
szombat, 1662. (Ujabb kiadásai: Lőcse, 
1674., Kassa, 1751). — 2. Posoni Kert. 
Kiben minden kerti Munkák, Rendelések, 
Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyü-
mölcsökkel és Kerti Gsömötékkel való 
baimolodások : azoknak Nemek, hasznok, 
bé-csinálások bövségessen Magyar nyel-
ven le-irattattanak, kivált-képpen azok 
az kik Esztergomi Érsek Urúnk 0 Nagy-
sága Posoni Kerteben talaltatnak. Az 
Nemes Magyar Nemzetnek közönseges 
hasznára . . . Nagy-Szombat, 1664. (I. 
könyv. Virágos kert. II. köny. Veteményes 
kert. Bécs, 1664.). — 3. Gyiimöíezös kert, 
Bécs, 1667. (A szerző halála után bátyja 
L. György költségével jelent meg ; a többi 
munkáit is ez adta ki. Ujabb kiadása. 
Győr, 1753.). 

Czvittinger, Specimen 227. I. — Bod, M. 
Athenas 162. 1. — Horányi Scriptores II . 
488. 1. — Wesiprémi, Succincta Medicorum 
Biogr. III. 190. 1. — Katona, História Critica 
XXXVI. 743. 1. — Fejér, História Academiae 
32. 1. — Pauer János, Az egyházi rend ér-
deme. Székesfejérvár, 1847. 435., 439. 1. — 
Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I. 298. 1. — 
Stoeger. S c r i p t o r e s 208. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár L 415.L 421.,jţ39.^i83. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — U j M. Athenás 
567. 1. — Petrik B i b l i o g r . — De Backer-Som-
mervogel, Bibliothéque-Bibliogr. IV. 1858. h. 

Lippay Károly, cs. kir. katonai gyógy-
szerész Bécsben; 1895. nov. 2. Jaros-
lauban a helyőrségnél volt. — Munkája : 
A magyar korona országainak gyógyszer-
tári térképe. A magyarországi gyógy-
szerészegylet járási beosztásával, a me-
gyei közigazgatási és járásbirósági szék-
helyekkel. Bpest, 1888. 

Militär-Schematismus. Wien, 1888. 252., 1900. 
1139. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 
Lippay Lajos, r. .kath. plébános, szül. 

1840. aug. 20. Miskolczon (Borsodm.); 
iskoláit ugyanott és Egerben végezte. A 
papi pályára lépvén az egri egyházme-
gyében, 1864-ben áldozópappá szentel-
tetett ; négy évig segédlelkészkedett, míg 
1869. érseki beleegyezéssel a kisvárdai 
közbirtokosság által fentartott népiskola 
tanítója lett. Itt 1876-ig működött. 1873-
ban a nemzetközi tárlatra kiküldte a 
minisztérium a tanügy tanulmányozá-
sára, mely alkalommal egyúttal hosszabb 
külföldi utat is tett. 1876-ban a jász-
berényi főgymnasium hittanári székét 
nyerte el, de tanított német nyelvet és 
irodalmat is. Midőn pedig ugyanezen 
évben az igazgatói állás megüresedett, a 
főgymnasiunii tanács először helyettes, 
később rendes igazgatóvá választotta 
meg; ez állásában 1884-ig működött. (A 
jászberényi legény-egyletet is alapította). 
Ekkor kegyúri kijelölés alapján lelkész 
lett Jász-Alsó-Szentgyörgyön, hol jelenleg 
is működik. — Czikkei a jászberényi fő-
gymnasium Értesítőjében (1877. A család 
és iskola öszhangzó működésének szük-
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ségességéről. 1880. A jászberényi kath. 
főgymnasium százados történeti vázlata); 
a Jászberény és Vidékében (Tanügyi tanul-
mányok a bécsi nemzetközi tárlaton. Kül-
földi tanulmányaim, 1882. Néhány szó 
egy Jászberényben rendezendő iparkiál-
lítás érdekében), és egyéb tanügyi és 
társadalmi czikkek. — Munkája : Jász-
Alsó-Szent-György község történeti váz-
lata és templomának századik évfordu-
lója. Jászberény, 1893. (Ism. M. Állam 
198. sz.) — Szerkesztette a Jászberényi 
községi kath. főgymnasium Értesítőjét 
1876-tól 1883-ig. 

Jászberényi községi kath. főgymnasium, Érte-
sítője 1877. 13., 1895. 82. 1. — Sión 1888. 
536. 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. 157. 1. 
— Schematismus Agr i ens i s 1900. 

Lippay Lajos, jogi doktor és városi 
alügyész, szüL 1863. július 2. Szegeden 
(Csongrádm.); a gymnasiumot u. itt, egye-
temi tanulmányait Budapesten végezte; 
a prágai német egyetem előadásait fél-
évig hallgatta. Jogi doktori, ügyvédi és 
államtudományi diplomája van. 1890 óta 
ügyvédi gyakorlatát Szeged város szolgá-
latában érvényesíti. 1891—94-ig tanított 
Szegeden a női kereskedelmi tanfolyam-
ban, 1894 óta pedig az állami felső 
kereskedelmi iskolában jogi ismereteket 
tanít. — Jogi értekezéseket írt a szegedi 
Jogász Lapokba s czikket a Kereskedelmi 
Szakoktatásba. 

SchackBéla, K e r e s k e d e l m i i skolá ink, B p e s t , 
1896. 73. 1. 

Lippay Miklós Ferdinand Antal gróf 
(zombori), rhetor volt a bécsi egyetemen, 
midőn következő munkáját kiadta: Sol 
Hungáriáé Sive D. Ladislaus, Begalium 
Virtutum Splendoribus Hungáriám Illus-
trans ; Quem . . . Panegyrica dictione cele-
b r a v i t . . . Viennae, 1675. 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. . .Könyvtár III . 
2. rész 49. 1. 

Lippay Frokóp (Procopius Bananus), 
a Lippayak nemzetségéből származott 
természettudós; L. György esztergomi 

érsek költségén 1642—1665. években 
hazánk különböző részeiben tudományos 
utazásokat tett, a nevezetesebb termé-
nyeket összegyűjtötte, megvizsgálta, leírta, 
lerajzolta, s Magyarország csodálandó 
ritkaságairól: De admirandis Hungáriáé 
rebus cz. egy nagy munkát készített, 
melyhez több mint 200 ábra járult. De 
midőn ezen munkát Lippay György prímás, 
Wesselényi Ferencz nádor és Nádasdy 
Ferencz országbíró költségén Bécsben 
nyomtatni s a készen levő ábrákat met-
szetni akarta, a halál véget vetett életének 
és mnnkájának. A kéziratnak mindeddig 
nyomára nem juthattak. 

Hanák János, Az ál lattan tör ténete és iro-
dalma Magyarországon. Pest, 1849. 17. 1. 

Lippai Sámuel, ev. rev. lelkész és 
főiskolai tanár, szül. 1622-ben Erdély-
ben ; 1647. Utrechtben, aug. 3-tól Fra-
nekerában tanult és 1648. decz. 5. Lei-
denben iratkozott be az egyetemre. Ha-
zájába 1650-ben tért vissza, honnan 
valamely ok miatt kellett kibujdosnia. 
Magyarországba jött s 1654. június 21. 
Sárospatakon lett harmadik pap, 1656. 
a főiskola rectora. 1657. szent György 
nap után Nagy-Károlyba ment lelkész-
nek, 1659-ben pedig debreczeni tanár 
lett. Bészt vett a presbyterianus moz-
galmakban, ily irányú nézetei miatt Lo-
rántffy Zsuzsánna pártfogása daczára a 
hivatalos egyháztól neki is kellett szen-
vednie. 1660-ban még tanár volt, azon-
ban további sorsa ismeretlen. — Mun-
kái : 1. Dissertatio de príma elevatione 
Panis et Vini in Coena Domini. Pata-
kini, 1654. (Egyetlen példánya sem is-
meretes.) — 2. Desperata causa Priori» 
Elevationis Panis & Vini in Sacra Coena,, 
in qvibusdam Ecclesiis usitatae. & qvo-
dam Anonymo Pontificio frustra defen-
sae. Gal. I. 8. Sed etiamsi nos, aut An-
gelus é coelo Evangelizet vobis praeter 
id qvod Evangelizavimus vobis anathema 
sit. Matt. 15. 9. Esai 29. 1. Frustra vero 
me colunt, docentes doctrinas quae sunt 
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mandata hominum. Ugyanott, 1655. (A 
névtelen' katholikus író munkája : Lima 
dissertationis Patakinae . . . Nagy-Szom-
bat, 1654.) 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
Cent. Alt. P. Part. 287., IV. 132., 138. 1. — 
Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1847. 22. Sz . — Sá-
rospataki Füzetek 1857. 361.. 363. 1. — Szűcs 
István, D e b r e c z e n város története . 592. 1. — 
Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r II. 223., 
230. 1. — Révész Imre, E g y h á z t ö r t é n e t e i i r o -
dalmunk ügyéhez. Bpest, 1880. 14. 1. — Tör-
ténelmi Tár 1886. 607. 1. — Sárospataki Lapok 
1889. 48. s z . — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s -
meretek Tára. II. 331. 1. 

Lippe Ch. D., könyvkereskedő, a ki 
régebben tanítóskodott Magyarországon, 
részt vett a magyar szabadságharczban; 
később Bécsben telepedett le mint könyv-
kereskedő. Meghalt 1900. aug. 26. Möd-
lingben (Bécs mellett). — A magyar sza-
badságharcz alatti élményeit a bécsi 
német lapokban tette közzé. — Mun-
kája : Bibliographisches Lexikon der ge-
sammten jüdischen Literatur der Gegen-
wart und Adress-Anzeiger. Wien, 1881. 
(Pozsonyban nyomatott, II. kötete. Wien, 
1887. Neue Serie: I. Band. Ugyanott, 
1899.) 

Pesti Hirlap 1900. 239. 1. 

Lippe Farkas, a zsidó község tagja 
Puchón (Trencsénm.). — Munkája: Grosse 
Andacht auf den Tod Sr. Majestät (Franz 
I.) gehalten zu Puchó Trenchiner Komi-
tat am 5. April 1835. Tyrnau. 

Petrik B ib l iogr . 

Lippe Salamon, orvosdoktor, puchói 
(Trencsénm.) származású. — Munkája: 
Jodum ejusque praeparata respectu che-
mico-pharmacologico. Dissertatio inaug. 
medica. Pestini, 1845. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lippe Vilmos, kir. törvényszéki biró 
előbb Jászberényben, most Szolnokon; 
Borsod, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegyék izraelita községkerületének 
elnöke. — Munkája: Küzdelem a jogért. 
írta dr. Ihering Rudolf, a bőv. 3. kiadás 
után ford . . . az előszót írta hozzá dr. 

Wenzel Gusztáv. Bpest, 1874. (Ballai 
Lajossal együtt.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Lippert Károly, könyvkereskedő Po-
zsonyban. — Munkái: 1. Hazafiúi üdvöz-
let a szeretve tisztelt király és haza közös 
java öregbítésére országosan egybegyűlt 
. . . főrendek Tek. Karok és Rendekhez. 
Pozsony, 1834. — 2. Pannoniens Fest 
der Freude und der Treue. Sonettenkranz 
zur hehren Jahresfeier, als Weihe der 
Vergangenheit, gesammelt und den hohen 
Patrioten dargebracht. Hely és év. n. — 
Saját könyvkereskedése jegyzékeit is ki-
adta Pozsonyban: Verzeichniss der Bücher 
. . . cz. 1799., 1811. és 1813-ban. 

Petrik B ib l iogr . 

Lippi Zsigmond. — Magyar nyelv-
tanát 1490-ből idézi Ponori Tewrewk 
József, Keresztesy József műveinek meg-
ismertetése. Pozsony, 184L cz. munkájá-
ban. L. műve azonban ismeretlen. 

Lippich Elek. L. Kadocsa Elek. 
Lippich Ferencz Vilmos, orvosdoktor, 

szül. 1799. jún. 13. Iglón (Szepesm.), hol 
atyja L. József (kinek családja Velenczé-
ből és Cattaróból származott és idővel 
Magyarországon telepedett le), a 16 sze-
pesi város főorvosa volt; L. a gymna-
siumot Podolinban látogatta, később 
Lőcsén és Kassán tanult ; itt a bölcse-
letet is hallgatta: egyszersmind a festé-
szetben és zenében is képezte magá t ; 
1817-ben a pesti egyetemen az orvosi 
facultásra iratkozott be ; azután Bécsbe 
ment, hol 1823-ban végezte tanulmányait 
és máj. 26. orvosdoktori oklevelet nyert. 
Még ugyanezen évben Laibach másod-
orvosa lett. 1834-ben az orvosi klinika 
tanárának nevezték ki a paduai egye-
temen, hova első hozta be a sthethokopot. 
1841-ben Bécsbe hívták meg Hildenbrand 
helyére az egyetemre. Meghalt 1845. decz. 
12. Bécsben. — Arczképei: kőnyomat 
Kriehuberttől; festmény nővérétől L. 
Teréziától, mely 1850. ápr. 14. a bécsi 
közkórháznak klinikai előadási termében 
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lepleztetett le, a mikor Seligmann Romeo 
orvos az elhunyt felett emlékbeszédet 
mondott. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. 
medico-practica de metritide septica in 
puerperas grassante. Vindobonae, 1823. 
— 2. Grundzüge zur Dipsobiostatik . . . 
Laibach, 1834. — 3. Medicinische Topo-
graphie Laibachs. U. ott, 1834. — 4. 
Nosographologia ... Patavii, 1836. — 5. 
Adversaria medico-practica. U. ott, 1836. 
(Melyben L. orvosi tapasztalatait írta le.) 

Társalkodó 1846. 56. SZ. — Wurzbach, B i o g r . 
Lexikon XV. 229. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Lippisch Dániel, ág. ev. lelkész, bártfai 
{Szepesm.) származású, hol atyja L. János 
conrector, majd senator volt; szülőváro-
sában és Lőcsén tanult ; az 1698. téli fél-
évben a jenai egyetemre iratkozott be. 
1701-ben bevégezvén tanulmányait Német-
országban, utazott és nevelősködött; 1704-
ben pappá szenteltetett és Pálmafaluba, 
majd Iglóra rendeltetett lelkésznek ; 1709-
ben pedig a XXIV kir. plébános test-
vérület jegyzője és hitszónok lett. — 
Munkája : Dissertatio De Moralitate Tv-
telae Incvlpatae oder Noht-Wehr Qvam 
Praeside Jo. Jac. Müllero . . . Publico 
Eruditorum examini exponet . . . Febr. 
1701. Jenae. — Nevét Lippitzschnek is 
írják. 

Haan, J e n a H u n g a r i c a 37. 1. — Ábel Mokos, 

Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. 
Bpest, 1880. 33. 1. — Szabó Hellebranl, Régi 
M. Könyvtár III. 2. r. 584. 1. 
Lippisch János György, bártfai szár-

mazású, előbbinek fia, 1733-tól a jenai, 
azután a thorni egyetemen tanult; a 
jenai latin társaság tagja volt. — Mun-
kái: 1. Thorvnium hvngarorvm litteris 
deditorvm matrem oratione pecvliari, qva 
celeberrimo gymnasio Thorvnensi animo 
gratiosissimo valedixit, publice exponit 
et commendat. Jenae, 1735. (Ezen munka 
szerint azon ideig Jenaban 235 magyar 
és 145 erdélyi tanult.) — 2. Specimen 
juris marchici hodierni privaţi, quo 
materia, de nobilibus, marchicis, strictim 
exponitur, methodo naturali . . . Lipsiae, 

1742. — 3. Specimen scientiae inter-
pretandi, ad antiquitates, easque ger-
manicas, adcommodatae, quo verba de 
Taciti libro, qvi inscribitur: de situ, mo-
ribus et populis Germaniae, cap. II. circa 
fin. depromta interpretatur . . . U. ott, 
1742. 

Horányi, Memoria II. 490. 1. — Haan, Jena 
Hungarica 55. 1. — Petrik Bibliogr. 

Lippóci Miklós, Thököli Imre fejede-
lem udvari prédikátora. — Munkája: 
Jubileum Ecclesiae Evangelicae Casso-
viensis, Az az, Lelki örömmel és vigasz-
talással tellyes Praedicatio, Mellyet tött 
Nemes Cassa Varasának meg-vétetteté-
sekor az Nagy Templomnak nagy so-
lennitással vissza-foglaltattattásában ben 
az Templomban 1682. Eszt. Kis Asz. 
Havának 17. reggeli 9 Órakor. Lőcse, 
1682. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 528. 1. 

Lippoldt Ferencz, bölcseleti doktor, 
Jézustársasági áldozó pap és tanár, szül. 
1715. szept. 11. Győrött; 1731. okt. 27. 
lépett a rendbe. Tanulmányait befejez-
vén, humaniorákat és mathematikát ta-
nított ; azután Magyarországon hittérítő 
vol t ; Kassán bölcseleti doktor lett és 
ugyanott öt évig a bölcselet tanára volt. 
Meghalt 1753. aug. 16. Ácson (Komá-
romm.) — Munkái: 1. Tristia emerita 
sive contagionis Tyrnaviae grassantis 
tempóra. Tyrnaviae, 1740. (Költemény.) 
-— 2. De traditionibus. Cassoviae, 1740. 
— Több egyházi beszédet hagyott hátra 
kéziratban. 

Katona, História Critica XXXIX. 974. 1. — 
Fejér, História Academiae 71. 1. — Stoeger, 
S c r i p t o r e s 209. 1. — De-Backer Sommervogel, 

Bibliothéque-Bibliogr. IV. 1860. h. 
Lipsics Mihály, bölcseleti és theologiai 

doktor, Jézustársasági áldozópap és ta-
nár, szül. 1703. szept. 19. Óvárott (Mo-
sonm.); 1720. okt. 14. lépett a rendbe ; 
középiskolai tanulmányait bevégezve, 
1730-ban Győrött az alsó osztályban ta-
nított ; 1731—34. theologiát tanult Grácz-
b a n ; 1737. Kolozsvárt mathematikát, 
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1738—41. Kassán bölcseletet, 1742. Eger-
ben, 1743—44. Nagyszombatban, 1746. 
Budán, 1747. Egerben, 1748. Nagyszom-
batban, 1750. Zágrábban. 1754. Sopron-
ban theologiát és 1758—1760. Győrött 
dogmaticát tanított; 1761-ben Sopronba 
ment lelkésznek ; onnét Győrbe a felsőbb 
osztálybeliek felügyelőjének és a convic-
tus igazgatójának, hol 1765. aug. 23-án 
meghalt. — Munkái: 1. Algebra seu 
analysis speciosa. Cassoviae, 1738. — 2. 
Statica de varietate, ac proprietatibus 
motus naturalis et artifîcialis, cum me-
thodo erigendi machinas, eisque utendi. 
U. ott, 1740. 13 rajztáblával. — 3. Poeta 
christianus, honori . . . neo-baccalaure-
orum dum in alma episcopali universi-
tate Cassoviensi, prima aa. 11. &philoso-
phia laurea insignirentur promotore . . . 
A poetis Cassoviensibus dicatus a. 1740. 
U. ott, — 4. Hungaria coelestis astro-
nomiam et chronologiam in synopsi com-
plectens. U. ott, 1741. — 5. Causae fo-
renses. In palatio reginae eloquentiae 
actae laureatis honoribus . . . neo-docto-
rum, dum per . . . laurea insignirentur. 
U. ott, 1741. (A 3. és 5. sz. munkát 
Kracho Józsefnek is tulajdonítják.) 

Catalogus Soc . J e s u 1730—1766. — Katona, 
Histór ia Critica XXXIX. 974. 1. — Fejér, His -
tória Academiae 71. 1. — Stoeger, Scriptores 
209. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — De Backer-
Sommeroogel. B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r a p h i a . IV. 
1861. h. 

Lipszky János (szedlicsnai), nyug. cs. 
kir. huszárezredes, szül. 1766. ápr. 10. 
Szedlicsnán (Trencsénm.) magyar nemes 
családból; korán lépett a katonai pá-
lyára s a 4. huszár-ezredben kapitány 
lett, 1798-ban Bogdanics csillagászszal, 
felmérte Magyarország határát és a benső 
területnek egy részét. Az 1809. felkelés-
kor József nádor hadsegéde volt. 1808-
ban mint a hessen-homburgi huszárezred 
őrnagyát, ezredessé léptették elő. Több 
évig élt nyugalomban, mint huszárezre-
des, szedlicsnai birtokán, hol 1826. máj. 
2. meghalt. — Czikkei a Zeitschrift von 

u. für Ungernben (II. 1802. Geographische 
Längen- und Breitenbestimmungen eini-
ger Oertern in Ungern); a Zach, Monatl. 
Correspondenz-ében (IX. 1804. Nachricht 
von einer Generalkarte des Königreichs 
Ungarn und Siebenbürgen, nebst der 
Militärgränze). — Munkái: 1. Tabula 
generalis regni Hungáriáé, Croatiae et 
Slavoniae, nec non magni principatus 
Transylvaniae conspectum mappae ge-
neralis in IX sectiones moduli maj oris 
distributae, civitates, oppida, stationes et 
vias postales singillatim accurateque ex-
hibens, secundum geometricas partium 
dimensiones, recentissimasque observatio-
nes astronomicas elaborata. Pesthini, 
1804—1806. 12 rézmetszetű levélen; 
Prixner és Karacs metszették rézbe. 
(Ism. Zeitschrift von und für Ungern 
VI. 1804. 190., 327. 1., Tudom. Gyűjt. 
1833. IV.) — 2. Repertórium locorum 
objectorumque in XII tabulis mappae 
regnorum Hungáriáé, . . . Secundum va-
rias in his provinciis usu receptas de-
nominationes ab eodem auctore elabo-
ratum. Budae, 1808. (Német czímmel is.) 
— 3. Karte der beiden königlichen freien 
Hauptstädte Ungarns Ofen und Pesth és 
Wien u. Pesth, 1810. 

Hazai Tudósítások 1807. I . 21. Sz. — Neue 
Annalen der Li teratur . W i e n , 1808. I n t e l l i g e n z -
b l a t t 33. 1. — 1826 : Hazai és Külföldi Tudó-
sítások I. 44. SZ., M. Kurir I . 46. Sz . , Ver. 
Ofner-Pester Zeitung 45. SZ. — Szinnyei K ö n y -
v é s z e t e . — Petrik Bibl iogr. — Trencsénvár-
megyei természettudományi egyesület XV. Ev-
könyve. 1892. ( J a n o v s z k y Lász ló) . 

Lipszky Pál, orvosdoktor, Nógrád-
megye főorvosa, trencsénmegyei szár-
mazású. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. 
medica de febre asode. Erlangae, 1764. 
— 2. Dissertatio inaug. de phthisi. Tyr-
naviae, 1776. (Kézirata a budapesti egye-
temi könyvtárban.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lipták György, r. kath. plébános és 
cz. kanonok, szül. 1804-ben; gácsfalvi 
(Nógrádm.) plébános, nógrádi kerület 
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alesperes és iskolai felügyelő volt. Meg-
halt 1854-ben Gácsfalván. — Munkája : 
O. Nepochibnosti Cirkwi i Kristowég. 
Rozsnyó, 1830. (Egyházi beszéd Krisztus 
anyaszentegyházának igazságáról.) 

Rozsnyói Egyházi Töredékek V I I I . 127. 1. — 
Schematismus R o s n a v i e n s i s 1854., 1856. 

Liptay Albert, orvosdoktor, I. osztályú 
tengerész-orvos Chili (Dél-Amerika) szol-
gálatában ; jelenleg a chilii hajózási bi-
zottság attachéja Európában. — Mun-
kája : Eine Gemeinsprache der Kultur -
Völker. Leipzig, 1891. (Müller Miksa oxfordi 
tanárnak ajánlva, kinek levele hason-
másban mellékelve van.) 

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 . 

Liptay Andor, mérnök, főgymnasiumi 
tanár, szül. 1826. decz. 13. Krompachon 
(Szepesm.); 1865-ben nyert tanári ok-
levelet és a jászberényi községi kath. 
főgymnasiumban a mennyiségtan és termé-
mészettan tanára vol t ; 1873. február 1. 
azonban betegeskedése miatt kilépett az 
intézetből. — Programmértekezése a jász-
berényi r. kath. főgymnasium Értesítőjé-
ben (1872. Gömb származása, gömbi tes-
tek felületei- s térfogatainak kiszámítási 
módja). 

Bartl é s Felsmann N é v k ö n y v e 1869. , 1873. 
— Jászberényi községi kath. főgymnasium Érte-
sitöje 1873. 26., 1895. 81. 1. 

Lipthay Antal (lubellei és kisfaludi), 
bölcseleti és theologiai doktor, hétsze-
mélynök, dulmii püspök és esztergomi 
kanonok, L. Sándor Ilontmegyei alispán 
és tésai Foglár Anna fia, szül. 1802. nov. 
16. Szécsénykén (Hontm.); fölvétetvén 
az esztergomi főegyházmegyei növendé-
kek sorába, 1818-ban az Emericanumban 
tanult, 1819-től a bölcseletet a sz. István-
ról nevezett nagyszombati papnevelőben 
(1820-ban lett bölcseleti doktor), 1821-től 
a theologiát a Pazmaneumban hallgatta. 
Elvégezvén a négy évi tanfolyamot, 1824-
ben az Augustineumban folytatta tanul-
mányait, hol 1825. decz. 8. áldozópappá 
szenteltetett. 1827-ben theologiai doktorrá 
avattaottt, 1828-ban Esztergom-viziváros-

ban lett káplán, 1829. az érseki helynök-
ségnél iktató, 1830. a nagyszombati 
helynökségnek szentszéki jegyzője, 1836. 
júl. 20. udvardi plébános, 1841. alesperes, 
1844. pozsonyi, 1845. jún. 2. esztergomi 
kanonok lett, 1846-ban a királyi tábla 
praelátusává és szent Mihályról nevezett 
budai apáttá, 1848. a hétszemélyes tábla 
ülnökévé és vál. dulmii püspökké nevez-
tetett ki. Az 1844. országgyűlésen a po-
zsonyi, az 1847-kin pedig az esztergomi 
káptalant képviselte. 1848. máj. 24. hét-
személynök és dulmii vál. püspök. A kir. 
kuria megszűntével 1850. máj. káptalanába 
visszatért és aug. 22. nyitrai főesperessé, 
1859. szept. 5. szenttamási, 1861. jan . 
16. szentistváni, 1864. júl. 2. szentgyörgy-
mezei préposttá és székesegyházi főes-
peressé, 1865. júl. 1. őrkanonokká, 1866. 
jan. 4. olvasó-kanonokká lépett elő. Meg-
halt 1870. febr. 20. Esztergomban. Vég-
rendeletileg 500 frt alapítványt hagyott 
a m. tudom, akadémiának. — Munkái r 
1. Predigt über die Vaterlandsliebe des 
guten Bürgers, gehalten am 7. Sept. 
1834. an das bürgerliche uniformirte 
Jäger-Corps der königl. Freistadt Tyrnau 
bei Gelegenheit dessen feierlichen Fahnen-
weihe. Tyrnau. (A tiszta jövedelem a 
kisdedóvó intézetnek ajánlva.) — 2. Az 
evangeliom megvetése a közbékét és ren-
det feldúlja. Szent István Magyar Ország 
első apostoli királyának nemzeti ünnepén, 
Bécsben a t. t. szent Ferencz rendű kapu-
czinus atyák templomában 1841. Kisasz-
szonyhava 22. mondott egyházi beszédben 
előadta. Bécs, 1841. — 3. Gyászbeszéd, 
mellyet nagym. és főt. gróf Nádasdy 
Paulai Ferencz Fogarasföld örökös ura, 
kalocsai érsek, t. Komárom vármegye 
örökös főispánja . . . hamvai fölött a kalo-
csai székesfőegyházban szept. 30. 1851-ben 
tartott. Esztergom. — 4. Sermo quo eels, 
ac rev. dominum, Joannem Simor . . . 
archi-episcopum Strigoniensem . . . dum 
praecelsam sedem suam die 16. Maji a. 
1867. faustissime capesseret, in metro-
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politana basilica Strigoniensi, nomine 
metrop. capituli salutavit. U. ott, 1867. 

Nagy Ivan (f.-györi), Lubellei és kislaludi 
Lipthay család nemzedékrendje és oklevelei. 
Pest, 1858, a család festett czimerével. — 
Akadémia Értesítő 1870. 88.1. — Petrik B i b l i o g r . 
— Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 294. 1. — Kollányi Ferenci, 
Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 
466. 1. és gyászjelentés. 

Lipthay Béla báró (lubellei és kis-
faludi), volt országgy. képviselő és főispán, 
L. Frigyes cs. kir. kamarás és százados 
(ki 1830. június 11. magyar bárói rangot 
nyert, meghalt 1839. febr. 4. Pesten) és 
janovai Csekonics Karolina fia, született 
1827. jan. 27. Pesten ; tanult Temesvárott, 
Szegeden és Pesten, hol a jogi facultást 
is elvégezte. Itt érte a szabadságharcz, 
melynek kitörésekor beállt honvédnek és 
mint huszár főhadnagy harczolt egész a 
télig; ekkor kezén megsebesült (mely 
miatt örökre béna maradt) és csak 1849. 
máj. lépett újra tényleges szolgálatba; je-
len volt a világosi fegyverletételnél is. A 
szabadságharcz után egyelőre teljesen 
visszavonulva élt torontálmegyeibirtokán, 
de 1860 óta részt, vett a politikai élet-
ben. 1867-ben az első választott kép-
viselők közt volt, de még ugyanezen 
évben Baranya, 1868. pedig Pest vár-
megye főispánjává nevezték ki, azonban 
már 1869 végével lemondott, mivel 
Wenckheim belügyminiszter rendeletei 
ellenére semmiféle hivatalos pressiót nem 
akart gyakorolni a választásokra. 1869. 
ápr. 19. a m. jelzálogbank az ő elnöklete 
alatt alakult meg; máj. 9. pedig az erdő-
terménybank alakuló közgyűlésén elnökké 
választatott. 1872—75., 1878—81. és 1884 
—1887-ig tagja volt az országgyűlésnek 
•és mindig a Deák-párthoz tartozott, de 
1875-ben, midőn Tisza a Deák-párttal 
fusionált, kilépett és azóta az ellenzékhez 
csatlakozott. Mint politikus mindig liberális 
gondolkozású s democrata érzelmű volt; 
nagy szerepet vitt a főváros képviselő-
testületében is; a képzőművészeti társulat 

bizottsági tagja volt és az iparművészeti 
múzeum alelnöke; részt vett a halott-
hamvasztás mozgalmaiban is. 1896. jún. 
6. megkapta a Lipót-rend középkeresztjét, 
június 12. pedig beiktatták a főrendek 
jegyzékébe. Budapest székesfőváros bi-
zottságának is tagja volt. Meghalt 1899. 
máj. 11. Budapesten. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban (1872—75. I. Vá-
laszfelirat, II. Budapest rendezése, Tele-
pítvényesek, IV., V., VII. Költségvetés 
1873 és 74-re, XII. Temesvár—orsovai 
vasút, Választói jog, XIV., XV. Költség-
vetés 1875-re, XVII. Vasútak építéséből 
az állam ellen felmerült kártalanítási 
követelések ; 1878—81. VI. Tiszai viszont-
biztosító társulat segélyezése, VII. Ho-
nosság megszerzése, állampolgárság. XI. 
Szörénymegye ideiglenes közigazgatási 
rendszere, XII. Szegedi kir. biztos hatás-
köréről szóló 1879: XX. t.-cz. érvényének 
meghosszabbítása, XIII. Szamosvölgyi 
vasút, XVII. — XIX. Budapesti rendőrség, 
Arvízmentesített területek 15 évi adó-
mentességének meghosszabbítása, Hazai 
iparnak adandó állami kedvezmény ; 1884 
— 1887.1. Torontálmegye kérvénye telepí-
tések ügyében, II. Költségvetés 1885-re, V. 
Főrendiház reformja, VI. Kunbarth József 
kérvénye véderőtörvény tárgyában, Ludo-
viceum kiépítése, Vízjog, Bihari és békési 
vasút, VII. Temes-Béga vízszabályozási 
társulat, Költségvetés 1886-ra, XI. Tör-
vényhatóságok rendezése, Községek rende-
zése, Közigazgatási tisztviselők elleni 
fegyelmi eljárás, XII. Mosztár—metkovici 
vasút, XIII. Rendőrfőkapitánysági épü-
let Budapesten, XVI. Ipartörvény módo-
sítása.) 

Ország Tükre 1863. 36. bz. a r c z k . — Hon 
1869. 91 . , 108. SZ. — M. Nemzetségi Zsebkönyv 
P e s t , 1888. I . 365., 366. 1. — Vasárnapi Újság 
1893. 26. arczk., 1899. 20. (Nekr.) 21. sz. arczk. 
— Pallas Nagy Lexikona X I . 556., X V I I I . 161. 
és gyászjelentés. 

Lipthay Imre (lubellei és kisfaludi), 
alispán, országgyűlési és törökországi 
követ, L. György lévai várkapitány és 
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szelesényi Érsek Dóra fia; már fiatal 
korában (1607) Hont és Bars vármegye 
alispánja (utóbbinak több mint 12 évig 
ült alispáni székében), 1609-ben pedig 
Hont- és Pilismegye országos rovásolója 
(dicator) volt. Az 1619. országgyűlésen 
mint Barsmegye követe (még alispán is 
volt) vett részt, midőn az országos ren-
dek őt szemelték ki és küldték június 8. 
kelt utasítás mellett (Instructio pro Emerico 
Liptay vicecomite com. Barsiensis a stati-
bus et ord. Hung, ad portám Ottóm, 
expedito, ao. 1619. nyomtatásban több-
ször megjelent: Mikó Imre gróf, Tört. 
Adattár III., Nagy Iván, Lipthay család 
sat., kézirata a budapesti egyetemi könyv-
tárban) Törökországba követül a portára; 
honnan visszajövet uti költségeit (5000 
tallér) is megtéríté az ország. 1628-ban 
Bethlen Gáborhoz szegődött és ennek 
részére Léva vár és uradalom kamarai 
igazgatója volt. 1631-ben a budai basához 
járt követül II. Ferdinánd király részéről. 
Képzettsége miatt korának egyik jelesebb 
férfia volt. Családja birtokait nagyban 
megszaporítá s készpénzben is 30,000 
frtot hagyott fiaira. Meghalt 1633 elején. 
— Magyar levele Bueber Pál esztergomi 
kanonokhoz, Léva 1607. ápr. 22. és ma-
gyar végrendelete 1633. jan. 10. Léván 
(Nagy Iván, Lipthay család cz. munkájá-
ban.) — Kovachich, Script. Ber. Hung. 
Minor. I. Appendix 45. 1. említi: Relatio 
forma diarii 1631. január 4—14. dedicti 
conscripta (inter Acta Tractatum Publi-
corum); 1619. törökországi követségéről 
vezetett naplója azonban mindeddig lap-
pang. 

Nagy Iván (f.-györi), Lubellei és kisfaludi 
Lipthay család nemzedékrendje és okleve-
lei. Pest, 1858. Három ábrával. 

Lipthay István (lubellei és kisfaludi), 
nyug. miniszteri tanácsos, L. Gábor és 
disznósi Horváthy Teréz fia, szül. 1834. 
nov. 28. Nagy-Endréden (Barsm.); isko-
láit Pesten végezte, hol a jogi s állam-
tudományi vizsgákat is letette s 1856-ban 

a közpályára lépett. 1867-ben a földmí-
velési-, ipar- és kereskedelmi miniszté-
riumban fogalmazó lett, 1869-ben pedig 
Gorove miniszter az állategészségügy 
rendezésével bízta meg és néhány hó-
napra Németországba is kiküldötte az 
ottani viszonyok tanulmányozására. L. 
érdeme, hogy az 1874. XX. t.-cz. létrejött 
és 1878-ban a keleti marhavész behurczolá-
sát megakadályozta; ő szervezte a keres-
kedelmi minisztériumban az állategész-
ségügyi osztályt és a budapesti m. kir. 
állatorvosi tanintézetet. Mint a kormány 
kiküldöttje részt vett 1883. a brüsszeli 
állategészségügyi congressuson és 1884. 
a berlini hygienikus kiállításban. L. esz-
méje volt a soproni és a kőbányai ser-
tésveszteglő hivatal fölállítása, meg a 
pozsonyi marhavásár létesítése is. Ér-
demei elismeréseül 1888. a Lipót-rend 
lovagkeresztjét, 1897-ben nyugalmaztatása 
alkalmával pedig a Ferencz József-rend 
középkeresztjét kapta; a külföld ural-
kodói is rendjelekkel tüntették ki. 0 
szerkesztette a külföldi államokkal kötött 
az állategészségügy rendészeti szerződé-
sek szövegét. — Munkája: Az ország 
valamennyi törvényhatóságánál teljesített 
állategészségügyi felülvizsgálat eredmé-
nye. Gróf Széchenyi Pál miniszterhez, 
zárjelentése. Bpest, 1888. 

Nagy Iván, Lubellei és kisfaludi Lipthay csa-
lád. Pest, 1858.— Horváth Ignáez Könyvészete 
1888. — Vasárnapi Vjság 1894. 35. SZ. a r c z k . 
— Független Újság 1896. 48. Sz. a r c z k . — Pal-
las Nagy Lexikona X I . 556., X V I I I . 161. J. 

Liptai János Mihály, upsalai tanuló,, 
magyarországi származású. — Munkája r 
Eines treuen Protestanten aus Ungarn 
betrübte Rede. Up sala, 1740. 

Catalogus librorum impressorum bibliothe-
cae regiae academiae Upsaliensis. ITpsaliae,. 
1814. Sect. I. Fase. 1. pag. 502. (Neye Lib-
tainak irva.) 

Liptay János Gyula, állami reáliskolai 
tanár, szül. 1828. szept. 15. Lőcsén (Sze-
pesm.); 1858-ban a bécsi főreáliskolában 
nyert tanképesítő oklevelet természettan.. 
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vegytan, számtan és német nyelvből; 
1855-től mint rendes tanár a győri községi 
reáliskolában tanított; szabadságolt állo-
mányú honvéd százados volt; 1888-ban 
nyugalomba lépett. — Czikkei a győri reál-
iskola Értesítőjében (1857. Realschulen, 
1858. Rövid értekezés Magyarország síksá-
gainak légtüneti viszonyairól és a dunai és 
tiszai vidék növényéletéről, 1859. A vegy-
tani növényéletről, 1868. A gázvilágításról). 

Bartl—Felsmann N é v k ö n y v e 1869., 1873. — 
Wutz N é v k ö n y v e 1887. — Á győri főreáliskola 

Értesítője 1889. 

Lipthay Károly (kisfaludi), ország-
gyűlési képviselő, szül. 1825. jan. 1. 
Kárászon (Szabolcsm.); jogot végzett és 
1847-ben ügyvédi oklevelet nyert és atyai 
örökségén Jékén telepedett le. Az 1848 
—1849. szabadságharczban a zemplén-
megyei önkéntes zászlóaljnál mint köz-
vitéz harczolt. Azután gazdálkodott és 
1861-ben Szabolcsmegye főszolgabirája 
lett; súlyos betegsége miatt azonban az 
év végén hivataláról leköszönt és 1876-
tól mint közigazgatási bizottsági tag mű-
ködött, 1887-ben a nyir-bátori kerület 
országgyűlési képviselőnek választotta. 
Meghalt 1889. május 4. Budapesten 64. 
évében. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban (1887—92. I. Dohányjövedék, 
II., III. Költségvetés 1888-ra, V. Szesz-
adó, Szeszfőzdék alkohol termelése ki-
sebb adótétel mellett, VI. Italmérési jö-
vedék, VII. Svájczi kereskedelmi szer-
ződés, VIII., IX. Véderő, XV. Költség-
vetés 1890-re). 

Pesti Napló 1889. 123. s z . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Liptay Kornél, hírlapíró Budapesten. 
— Czikke az Ellenzékben (1889. 200. sz. 
Vámbéry Ármin) sat. — Munkája: Egy 
reporter legújabb fölfedezései Budapesten. 
Bpest, 1887. 

ill. Könyvészet 1887. 

Liptai Pál. — Kézirati munkája : Spe-
culum patentiae . . . ex Heliotropio Hier. 
Drexelij, item fasciculus Myrhae 1644. 
(a m. n. múzeum kézirattárában 12rét 
417 lap). 

Liptay Pál, gazdasági gépgyár képvi-
selője, szül. 1845. máj. 4. Pesten nemes 
szülőktől; iskoláit Debreczenben és Pes-
ten járta, hol az ág. ev. algymnasium 
elvégzése után 1860-ban a kereskedelmi 
pályára lépett. 1867-ben a budapesti ke-
reskedelmi kamara s a kereskedelmi mi-
nisztérium költségén a párisi világtár-
latra ment ki tanulmányútra; ekkor 
Londonba is átrándult, 1868-ban, saját 
erejére támaszkodva, Gorove István ke-
reskedelmi miniszter buzdítására, újra 
Páris felé indult; útközben Németország-
ban és Svájczban különös tanulmánya 
tárgyává téve a fogyasztási, munkás-
képző-, tűzoltó- és házépítő-egyesületeket. 
Párisban a magyar egyletnek tiszteletbeli 
tagja lett; a franczia nyelv mellett a 
díszművesség mesterségét tanulta; egy-
szersmind a Michel Chevalier, Maury, 
Frank és Levasseur nemzetgazdasági elő-
adásait hallgatta a College de France-
ban és szorgalmasan látogatta a conser-
vatoir des arts et metierst is. Sedán el-
estéig levelezője volt a Fővárosi Lapok-
nak és harcztéri tudósítója a Pesti Napló-
nak. III. Napoleon elfogatása után Lon-
donban, később New-Yorkban folytatta 
tanulmányait és beutazta az egész Egye-
sült-Államokat. Vendége volt Grant el-
nöknek, Waith Whilmann, Bayard Taylor,. 
Bret Harte, William Cullen Bryant és 
Longfellownak és érintkezésbe hozta eze-
ket a költőket Szász Károlylyal. Készí-
tett díszműveivel több érmet és okmányt 
nyert az amerikai kiállításokon New-Or-
leans-, St.-Louis- és New-Yorkban; 
ugyanez időben nyerte el beküldött mun-
káival az országos iparegyesület ezüst-
érmét is. A magyar kormány háromszor 
tüntette ki stipendiummal; 1872 végén 
hazahívta őt az 1873. bécsi világkiállí-
tásra, hol Németh Imre kormánybiztos 
mellett nagy hasznára volt a magyar 
osztálynak; egyúttal képviselője volt a 
szegedi és kecskeméti kiállítóknak is. 
Az általá alakított budapesti angol tár-
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salgó-körnek kilencz évig volt elnöke, 
jelenleg tiszteletbeli tagja, úgyszintén a 
párisi, hamburgi, berlini és cairói ma-
gyar egyletnek is. 1876-ban Jókai fel-
szólítására ismét Amerikába indult a 
philadelphiai világtárlatra; ezen alka-
lommal a Nemzet, Életképek és még hat 
magyar lapnak volt tudósítója. Ezúttal 
sok czikket írt az amerikai lapokba a 
magyar viszonyokról és több public-
meetingen megismertette hazáját az ame-
rikaiakkal. Újólag beutazta az Egyesült-
Államokat és 1877-ben ismét Németh 
Imre mellett dolgozott a kereskedelmi 
minisztériumban, készülve az 1878. párisi 
világtárlatra. De akkori mellőztetése miatt 
magánhivatalt vállalt egy angol czégnél; 
1881-ben pedig elvállalta a Kühne Ede 
mosoni gazdasági gépgyár képviseletét, 
megalapítva ugyanekkor a budapesti fő-
raktárt, mely azóta az ő vezetése alatt 
áll. Mint ezen czég képviselője a párisi, 
londoni, bécsi, philadelphiai világtárla-
tokon kívül, majdnem minden hazai ki-
állításon is részt vett ; ezen alkalmakkor, 
valamint a millenniumi kiállításkor, közre-
működői éremmel tüntették ki. — Czik-
kei a Hazánk és Külföldben (1866. Pesti 
közúti vaspálya, Magyar gazdasszonyok 
leánynöveldéje, Fiumei tengerésztiszti aka-
démia, Mária-nostrai női fegyház Hont-
megyében, Magyar középdunai gőzhajó-
társaság Uj-Pesten épülő gőzösei, 1867. 
Széchenyi-hegy, Pesti városerdei mulat-
ságok, Pesti kereskedelmi kórház, Papír-
gyár, Nagy-kovácsi kőszéntelep, Váczi 
siketnéma intézet, 1868. Gazdasági tan-
intézet, 1870. Pesti önkéntes tűzoltók, 
1872. Párisi játékbarlangok); a Magyar-
ország és Nagyvilágban (1867. B. Brucken-
thal-féle múzeum Nagy-Szebenben, Ma-
gyar osztály a párisi kiállításon, 1868. 
Pécsi kőszén-bánya és munkástelep, Pécs-
barcsi vasút megnyitása, 1869. Dorogi 
kőszénbányák); a Honban (1867. 147. 
sz. Ismerjük el a dicséretest, 1868. 26. 
sz. Magyar kereskedelmi és iparlapot, 

1876. 138., 141., 147. sz. Philadelphiai 
levelek, 155. sz. Magyarország Phila-
delphiában, 185. sz. A Centennial hírlap-
írók és 8500 hirlap, 206., 207. sz. A vad 
államok, 246. sz. Amerikai könyvkiadók); 
a Fürdői Lapokban (1868. Margitszigeti 
világfürdő); a Vasárnapi Újságban (1868. 
Parád és környéke, 1869. Párisi magyar 
egylet, 1870. Magyar Páris, 1871., 1873. 
Magyar Amerika, Magyar London, Frank-
lin szobra New-Yorkban, 1876. Kiállítási 
levelek Philadelphiából); a Fővárosi La-
pokban (1871. Tárcza Albanyból, Egy 
ameriki gőzösön, A kertek és sárkányok 
városai, Az «uj Athen» Bostonban, A 
szabad szerelmesek telepe Oneidában, Erie-
vaspályán, Niagaránál, New-Yorki magyar 
tárczák, Kertek és sóbányák városai , 1872. 
New-Yorki magyar telepről, New-Yorki nő-
képzés, Milvaukee, a tejfelváros, Missis-
sippin, Soknejű próféta, New-Orleansi 
tűzoltó ünnep, Hogyan mulatnak a new-
orleansiak, New-Orleansi lapok, Chicago 
a kertek városa, New-York Herald szer-
kesztője St.-Louisban, Cleveland, az erdő-
város, Elnökválasztási mozgalom St.-
Louisban, New-Orleansi kiállítás, Bostoni 
vakok intézetében, Collier Róbert Chicago-
ban, St.-Louis, a halmok városa, 2 tárcza, 
18/3. Charles Loring Brace, egy amerikai 
barátunk, Walt Wittman, amerikai költő, 
Rezgők Amerikában, Fehér ház Washing-
tonban, Külföldi magyar festőink, 1874. 
Iszákosok háza, amerikai gyógyhely, 
Éjszakamerikai indusok, 1875. Téli uta-
zás Pesttől Manchesterig, Rochdáli út-
törők, Manchester, Washington, 1876. 
Párisi étkező helyiségek, Philadelphiai 
világtárlatról, Nagy ünnep Philadelphiá-
ban július 5 , Száz év előtti háztartás, 
Amerikai képírók, 1877. Cape—May, Uj-
Buda Amerikában, 1878. Taylor Bayard); 
a Pesti Naplóban (1871. 192., 237., 239. 
sz. New-York júliusban, 1873, 91—119. 
sz. Bécsi nemzetközi kiállítás); az Anyagi 
Érdekeinkben (1872.Ramie-növényről St.-
Louisban) ; a Családi Körben (1873, 12 

40. iv sajtó alá adatott 1900. szeptember 29. 
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—15. sz. Kirándulás a Hudson folyón); 
az Igazmondóban (1876—77. Amerikai 
levelek, Amerikai mezőgazdák, Indiánok.) 

Liptay Pál. Bpest, év n. fénynyom. arczk. 

Liptay Sámuel, a budai főgymnasium 
V. osztályának tanulója 1822-ben. — 
Munkái: 1. Parnaszszusi időtöltések, vagy 
az én mulatságaim és magános társal-
kodásaim. Holdnaponként és esztendőn-
ként kiadja. I. eszt. Január. Pest, 1822. 
(Magyar és német szöveggel. Előszó, 
Kátó Dénesnek erkölcsi arany mondásai, 
Különböző latin költők munkáikból ki-
szedett rövid velős mondások, Négy 
darabocskák Horáczból, Fédrus apológiái-
nak, meséinek erkölcsi-tudományai, Két 
erkölcsi beszédecskék a sors változandó-
ságáról.) — 2. A thébai Khébesz erkölcsi 
rajzolványa. Szabadon ford. U. ott, év 
n. (Rézmetszettel és saját rajzolta fa-
metszettel.) 

Petrik Bibliogr. 

Lipthay Sándor (lubellei és kisfaludi), 
bölcseleti és jogi doktor, cs. kir. udvari 
tanácsos és ügyvéd ; L. Sándor alispán, 
kir. tanácsos és tésai Foglár Anna fia, 
szül. 1793. aug. 15. ; egyetemi jogi tanul-
mányait végezve, ügyvéd és a conservativ 
párt egyik fővezére volt Pesten. A Nem-
zeti Újság cz. politikai lap, mely a Hazai 
s Külföldi Tudósításokból alakult át, 1845. 
jan. 2-tól az ő vezetése alatt jelent meg 
(szerkesztette Illucz Oláh János) 1848. 
ápr. 28-ig, mikor a laptól megvált és 
maglódi (Pestrn.) birtokára vonult, hol a 
gazdászatnak és tudományoknak élt. Meg-
halt 1870. nov. 7. Pesten. — Munkája: 
Az ellenzék sérelmei. A részek vissza-
kapcsolása, a horvát ügy és a honti 
sérelem érdekében. Pest, 1847. (A Nem-
zeti Újságban 1846. márcziustól 1847. 
áprilisig megjelent czikkei némi módo-
sításokkal és rövidítésekkel: Deák Ferencz 
és a zalai körlevél, Erdély és a kapcsolt 
részek.) 

F.-Győri Nagy Itán, L u b e l l e i é s k i s f a l u d i 
Lipthay-család nemzedékrende és oklevelei. 

Id. S z i r m y e « J., Magyar írók VII. 

Pest, 1858. — A m . n. múzeumi könyvtár 
példányáról és gyászjelentés. 

Lipthay Sándor (kisfaludi), műegye-
temi mérnök-tanár, udvari tanácsos, a 
m. tudom, akadémia rendes tagja, Schwar-
czel József megyei főorvos és kisfaludi 
Lipthay Borbála fia, született 1847. de-
czember 9-én Tatában (Komárommegyé-
ben), de már gyermekségétől fogva Esz-
tergomban nevelkedett; itt és Budapes-
ten végezte a középiskolát, mérnöki tanul-
mányait pedig a bécsi műegyetemen. Ez-
után önkéntes lett a 2. mérnökkari ezred-
ben és tartalékos tisztté neveztetett ki. 
Mint vállalati mérnök Ausztriában a 
Stadlautól Laaig terjedő pályaszakaszon, 
majd Budapesten a m. kir. vasútépítési 
igazgatóságnál, később, az Unio-bank fel-
szólítására, újra mint vállalati mérnök 
az északkeleti vasút máramarosi vonalá-
nak építésénél volt alkalmazva, hol a 
Taracz-hídnak ő volt vezető mérnöke; 
ez volt az első híd, a melyet Magyaror-
szágon kutakkal alapoztak. 1873-ban a 
m. kir. államvasutak budapesti osztály-
mérnöke lett. 1875. máj. 2. a kir. József-
műegyetemhez helyettes tanárnak hiva-
tott meg és már 1876. okt. 24. az út-, 
vasút-, víz- és hídépítészet rendes tanára 
lett. 1882—84-ig a műegyetem mérnöki és 
építészeti szakosztályainak dékánja,1886— 
1889-ig és 1898—900-ig öt tanévben a mű-
egyet. rectora volt. 1885. aug. 25. Schwar-
czel családi neve helyett ő felsége a kis-
faludi Lipthay nevet az azzal járó magyar 
nemességgel együtt reá átruházta. A magy. 
tudom, akadémia megválasztotta 1891. 
máj. 8. levelező s 1896. máj. 15. rendes 
taggá. A m. mérnök- és építészegyletnek 
1879-től titkára, majd alelnöke s elnöke 
volt. 1896-ban kinevezték az országos 
közoktatási tanács tagjává. A statisztikai 
szakvizsgálati bizottság, az országos víz-
ügyi nagy tanács és a fővárosi köz-
munkatanács tagja, 1899. november 25. 
a tudomány és oktatás terén kifejtett 
működése elismeréseül megkapta a m. 

41 



1283 Lischovini 1284 

kir. udvari tanácsosi czímet. Tanulmányi 
czélból több ízben beutazta Németorszá-
got, Francziaországot, Olaszországot és 
Boszniát, volt a Korinthuson, Athenben, 
Konstantinápolyban, főleg a műszaki és 
közgazdasági dolgok iránt érdeklődve. 
— Czikkei a M. Közlekedésügyben (1875. 
A talpfák megóvásáról, czikksorozat); a 
M. Mérnök- és Építész-egylet Közlönyé-
ben (1879. A Wagner-féle tachygrapho-
meter, 1881. A vasúti pályaszin befolyásá-
ról a szénfogyasztásra, 1895. Adalékokmű-
egyetemünk történetéhez, 1896. Bosznia 
és Herczegovina vasútai); a Pesti Napló-
ban (1880. A műszaki kar érvényesülése 
érdekében, czikksorozat); az I. M. Országos 
Technikus Congressus írásaiban (1896. 
Előadói jelentés a műszaki gyakorlatjog 
szabályozása dolgában, Előadói jelentés 
a műszaki neveléssel egybefüggő kérdések-
ről) ; a Vasúti és Gőzhajózási Közlönyben 
és a M. Közlekedésügy cz. szaklapokban 
több kisebb műszaki dolgozat, egynehány 
czikk napilapokban is, a mérnöki kart 
illető kérdésekben. — Munkái: 1. A 
keskeny pályák, mint a mellékforgalom 
hivatott eszközei. Az akadémia dicséreté-
vel kitüntetett pályamű. Bpest, 1875. — 
2. A vasúti vas felszerkezetek. Ugyanott, 
1877. — 3. A vasúti üzlet befolyásáról 
a nyomjelzésre. U. ott, 1878. — 4. A 
vasutak valószinü bevételeinek előzetes 
megállapításáról. U. ott, 1880. (A 2—4. 
sz. munkái különnyomatok a M. Mérnök-
és Építészegylet Közlönyéből.) — 5. Vasút-
építéstan. U. ott, 1885—98. (A Mérnök- és 
Építész-Egylet Könyvkiadó Vállalat kiadá-
sában, I. Altalános rész 258 szövegábr. 
II. A vasúti felépítmény, 1. f. A vágány 
457 ábr. 1886.; 2. f. Kereszteződések és 
kitérők, 781 ábr. 1891.; 3. f. Fordító 
korongok és tolópadok; felépítményi ár-
elemzések 344 ábr. 1892. E kötetnek 
egyik része németül is megjelent: Die 
Berechnung der Weichen- und Geleis-
Anlagen cz. Thierring Arthur ford. U. 
ott, 1891. III. A vasúti alépítmény. 1. 

füzet. Geometriai előmunkálatok, költsé-
gek elemzése 1898. Három rajzmelléklet 
és 201 ábr.) — 6. Rektori székfoglaló 
beszéd a technikai tanulmányok méltány-
lásáról és a technikusoknak a közszol-
gálatban s a társadalomban elfoglalt állá-
sáról. U. ott, 1886. — 7. Rektori beszámoló 
1887., 1888., 1889., 1899. és 1900. U. 
ott. Öt füzetben. — 8. A vasutak jöve-
delmezőségéről, kapcsolatban a tarifák kér-
désével. Akadémiai székfoglaló értekezés. 
Ugyanott, 1892. (Értekezések a Mathem. 
tudom.köréből XV. 1.). — 9. Gr. Széchenyi 
István műszaki alkotásai. A m. tudom, 
akadémia megbízásából az 1895. nov. 3. 
tartott Széchenyi-ünnepen kivonatosan 
előadta. U. ott, 1896. (Ism. M. Gazdaság-
történelmi Szemle.) — 10. A kir. József-
műegyetem részéről Erzsébet királyné ő 
felsége halála alkalmából tartott gyászün-
nepély. U. ott, 1898. (Beszéd.) — 11. Rek-
tori székfoglaló beszécl a technikai tudo-
mányok térfoglalásáról és a műegyetemek 
fejlődéséről. U. ott, 1898. — Szerkesztette 
mint titkár a Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet Közlönyét 1879-től 1882 június 
végéig Budapesten. 

A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói 
1 8 5 1 — 1 8 8 2 . B p e s t , 1883 . 9 . 1. — M. Könyvészet 
1886. , 1892 . , 1894 . , 1896. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Zelliger Alajos, E s z t e r g o m - v á r -
m e g y e i í r ó k . B p e s t , 1888 . 114. 1. — Horváth 
Ignácz K ö n y v é s z e t e 1891 . 103 . 1. — Pallas 
Nagy Lexikona X I , 556 . , X V I I I . 161. 1. — 
Vasárnapi Újság 1898 . 4 8 . SZ. a r c z k . 

Lischovini András Ferencz, bölcseleti 
és orvosdoktor, trencsénmegyei szárma-
zású ; II. Bákóczy Ferencz tábori orvosa. 
— Munkái: 1. Hypocrisis In Medicina. 
Quam Deo Ter Optimo Maximo Adj uvante 
Amplissimo Senatu Academico Consen-
tiente. Ex Decreto Gratiosae Facultatis 
Medicae Speciminis Loco In Disputatione 
Inaugurali ProGradu Doctorali Summisque 
in Medicina Privilegiis Et Honoribus Bité 
ac legitime obtinendis In Begia Prus-
sorum Universitate Manifestat Et publicae 
Eruditorum submittit censurae . . . Begi-
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omonti, 1701. — 2. Qninquagenam Posi-
tionum. E Tota Medicina Selectissimarum 
. . . Disputationi Publicae, Ad'trentilandum 
subjicit: . . . Respondente Georgio Wil-
helme» Bunone . . . U. ott. 1703. — 3. 
Medicus Doctus, seu Disputatio, quam 
pro receptione in íacult. medic, in acade-
mia Regiomontana publice ventilandam 
subjecit. U. ott, 1703. — 4. Laetitia 
Transilvaniae. Qua in Adventu Serenis-
simi Principis ac Domini D. Francisci 
II. Ex Glorioşi ssima Rakocziorum Familia 
veré secundi, Confoederatae Hungáriáé 
Ducis, Et Electi Transilvaniae Principis, 
&c. ad Ilomagium suseipiendum auspi-
catissimo, undiquaque devotissimé con-
testatur ; Annô, quo : FranCisCVs feCVn-
DVs RakoCzI, DVX HYngarlae & CreatVs 
TransILYanlae PrlnCeps Yenlt. (1707.) 
observata & quadantenus delineata. Hely 
nélkül. 

Katona, História Critica XXXVII. 698. 1. — 
Uj M. Athenas 568. 1. ( F a b ó . ) — M. Könyv-
Szemle 1895. 145. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i 
M. Könyvtár III. 2. rész 565., 616. 1. 

Lischovini János, orvosdoktor vág-
beszterczei származású; 1680. máj. 6. 
iratkozott be a vittenbergai egyetemre; 
hazájába visszatérve körmöczbányai vá-
rosi rendes orvos lett. — Munkái: 1. 
Dialectica Bacchanalium consideratio. 
Gorlici, 1679. — 2. Soteria Pro Pace 
Germaniae: Quae In Panegyri Gregoriana, 
Anno M.D.G.LXXIX: Die XXVI. Apr. 
P. P. Christianus Funccius, Gymnasi 
Gorl. Rect. Interprete . . . U. ott. — 3. 
Disputatio Philologica De Ebraicae Lin-
guae Antiquitate, Qvam Praeses M. 
Georgius Daniel Hillischerus . . . & Res-
pondens . . . Wittebergae, 1681. — Gyász-
verseket í r t : Exilium in pátriám . . . Gor-
lici, 1677. Johanni Gottloben, Scitissimo 
Viri Nobilissimi. . . Dn. Martini Heerii . . . 
U. ott, 1677., és üdvözlő verset: Virum 
Juvenem . . . Georgium Michaelis. Witte-
bergae, 1681. cz. munkákba. — Nevét 
Lischovinusnak írta. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 186. 
1. — Uj Hl. Athenas, 567. 1. — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 2. rész 155., 215. 1. 

Lischoviny János, orvosdoktor, ma-
gyar nemes származású, Körmöczbánya 
városának tiszti főorvosa. — Munkái: 
1. Dissertatio inaug. medica de arte 
sanandi per morbum. Halae Magd. 1739. 
— 2. Scrutinium physyco-medicum, quo 
aquarum Stubnensium medicatorum in 
inelyto comitatu Thurotziensi scaturen-
tium, ad dominium liberae regiae mon-
tanarumque primariae civitatis Crem-
nitziensis pertinentium, sufíiciens varii 
caloris ratio, elementa, utilitas, et modus 
utendi genuine expenduntur. Tyrnaviae, 
1748. és Posonii, 1772. — Nevét Lisso-
vinynek írta. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
IV. 164. 1. — Horänyi, Memoria II. 496. 1. — 
Katona, História Critica XXXIX. 975. 1. — 
Fabó, Monumenta IV. (Klein) 258. 1. — 
Szinnyei Könyvészete . 

Lischoviny László, ügyvéd, több megye 
táblabirája, a kir. táblán több család 
jogigazgatója ; 1810-ben a selmeczbányai 
ág. ev. gymnasiumban tanult. Meghalt 
1842. júl. 24. Pesten 47 éves korában. 
— Munkája: Epithalamium quod viro 
clar. Joanni Roiko dum nuptias suas cum 
Maria Eleonora Lang die 11. Octobris 
anno quo ConVbll foeDVs pepIgerUnt 
fLoreat Vt paX MaVors aVstrlaCa na-
taqVe stirpe Ven Vs. Schemnicii (1810). 
— Nevét Lissovinynek is írta. 

Petrik Bibliogr. ós gyászjelentés. 

Lischoviny Sámuel, ág. ev. lelkész, 
L. Sámuel lelkész (ki 1712. jún. 16. 
Pozsonyban kelt magyar nemes levelet 
kapott) és Zdanszky Zsófia fia, L. János 
orvos testvérbátyja, szül. 1712. jan. 31. 
Nagy-Palugyán (Liptóm.). A család neve 
előbb Francisci volt és a nemesség el-
nyerése után változtatta meg vezeték 
nevét Lischovinyre. L. tanult Neczpálon, 
Késmárkon és Pozsonyban; a magyar 
nyelv megtanulása végett Győrbe is el-
ment, hol Tomka Szászky János vezetése 
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alatt akkor híres iskola volt; végre Sop-
ronban befejezte középiskolai tanulmá-
nyait, mire 1732-ben Jenába ment az 
egyetemre, honnan három év múlva 
hazatért és Zmeskál Gábor gyermekei 
mellett nevelősködött két évig. 1739. febr. 
Kalisch Keresztély báró meghívta udvari 
lelkészének; ugyanekkor Beszterczebá-
nyán lelkészszé avattatott. Hét év múlva 
Szulyóra ment lelkésznek ; 1752. • okt, 
Nagy-Palugyára költözött; 1760 elején 
Beszterczebányán foglalt el lelkészi állást, 
hol 1774. aug. 30. meghalt. — Munkái: 
1. Peivná nadége ivérjcych w čas obečné 
vzkosti, kterau w kagječym kázánj z 
pfjležitosti strassliweho ohné w Banské 
Bystricy, w nedeli XII. po sw. trogjcy 
. . . Beszterczebánya, 1761. (A keresztény 
erős reménye és bizalma a közös vesze-
delemben, a beszterczebányai nagy tűz-
vész alkalmával mondott egyházi beszéd). 
— 2. Katechismus. Pozsony, 1764. 
(csehül). — 3. Drahého muze Jana Arnda, 
wzdélawatedlná kazany . . . U. ott, 1776. 
(Arndprédikácziói csehül, kiadta Institoris 
Mossóczy Mihály). 

Horányi, Memoria II. 492. 1. — Haan, Jena 
Hungarica 52. 1. — Fab ó, Monumenta IV. 
256. 1. (Klein nevét Lissovinynek irja.) — 
Korauhev 1878. 19. SZ. — Slovenské Poklady 
1887. 6 . s z . — Petrik B i b l i o g r . — Illéssy-
Pettkú, A királyok könyve. Bpest, 1895. 129. 1. 

Lischoviny Sámuel Dávid, orvosdok-
tor, nemes származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica. Epitome his-
tóriáé variolarum. Viennae, 1772. 

Szinnyei Könyvészete. 

Liska János, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, L. János és Roszjarovitz Erzsébet 
iparos szülők fia, szül. 1866. márcz. 30. 
Szarvason (Békésmegyében), hova szép-
apja Nagy-Kőrösről költözött, kinek ere-
deti neve László volt és a tót nép el-
nevezése után maradt a családon a Liska 
név. L. középiskolai tanulmányait szülő-
városában, az egyetemet Budapesten vé-
gezte s 1892-ben nyert tanári oklevelet 

a classica philologiára. Helyettes tanár 
volt 1889-ben a soproni Lähne-féle ma-
gán nevelő-kitézetben ; novembertől pe-
dig a szászvárosi ev. reform. Kún-colle-
giumban. 1890 nyarán Szarvasra válasz-
tották helyettes, 1893-ban rendes tanár-
nak az ottani ág. ev. főgymnasiumhoz. 
1893 óta könyvtárnoka a főgymnasium 
20,000 kötetből álló könyvtárának és 
1899 óta a főgymnasiumot kormányzó 
felügyelő bizottságnak és a békésmegyei 
törvényhatóságnak tagja. 1900. máj . 24. 
a főgymnasiumi ifjúsággal előadatta Plau-
tusnak Captivi cz. vígjátékát, (Az előadást 
megelőző felolvasása: A classikus szín-
ügyről, a Szarvasi Lapokban jelent meg.) 
— Czikkei a Szarvasi Lapokban (munka-
társa, 1890. 50., 51-ik szám, A bo-
szorkányok és Lucza napja, 1894. A régi 
czéhekről); az Egyetemes Philol. Köz-
lönyben (1891. Joannes Gazaeus és leíró 
munkája, 1898. De periodis Sallustii); 
a szarvasi ágost. evang. főgymnasium 
Értesítőjében (1896. Adatok a magyar-
országi latinsághoz, ism. Egyetem. Phi-
lologiai Közlöny 1897. 376. 1.) A Szarvas 
és Vidékének is munkatársa s 1892-ben 
pár hónapig szerkesztője volt. 

Vajda Emil, N é v k ö n y v e 1900. 198. 1. é s 
önéletrajzi adatok. 

Lisska Péter, (martonfalvai) Bars-
vármegye levéltárnoka, később főjegy-
zője. — Munkái: 1. Natali ill. dni Chris-
tophori e comitibus Migazzy de Vaal et 
Sonnenthurm, perpetui in Aranyos-Maró th 
. . . v o v i t . . . die 24. Julii 1814. Tyrnaviae. 
(Költemény.) — 2. Carmen honoribus ill. 
dni Joannis e comitibus Keglevich de 
Buzin s. c. reg. apóst, majestatis came-
rarii, dum in supremum comitem . . . 
comitatus Barsiensis inauguraretur fecit 
. . . anno 1825. 16. Maji. Strigonii. 

Petrik Bibliogr. 

Liska Samu, állami állatorvos a föld-
mívelési minisztériumban; 1893 óta a 
koronás arany érdemkereszt tulajdonosa. 
— Munkája: A fejésről. valamint a tej-
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nek okszerű kezeléséről az elárusítás 
előtt. Bpest, 1892. 

.)/. Könyvészet 1892. 

Liska Sámuel, L. Lenkei. 
List Sámuel, orvosdoktor, késmárki 

(Sárosm.) származású, a nagyszombati 
egyetemen 1777-ben nyert orvosdoktori 
oklevelet és szülővárosában volt gyakorló 
orvos. — Munkája: Theses inaugurates 
pro summis in medicina honoribus. Tyr-
naviae, 1777. 

Rupp, B e s z é d 144. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 
Listi Ferencz, (köpcsényi, prellen-

kircheni és kaboldi báró), szamosujvári 
főkapitány volt. 1616-ban a strassburgi 
egyetemen tanult. Miután Erdélybe sza-
kadt, róm. kath. volta daczára Bethlen Gá-
bor fejedelemnek meghitt tanácsosa lett ; 
midőn ennek első neje meghalt és má-
sodik házasságra gondolt, alkudozást kez-
dett a külfejedelmi udvarokkalsa branden-
burgi választóhoz b. Listit. küldte követ-
ségbe; ő nézte ki számára Katalin her-
czegasszonyt és elintézte tapintatosan a 
fejedelmi házasságkötések kissé kényes 
természetű előjátékát. Meghalt 1630-ban. 
— Munkája: Qvaestionum, Praecipve 
Politicarum, Ex Agricolă C. Cornelii 
Taciţi collectarum Fasciculus I. . . , Dis-
quisitioni & Examini subjicit Mense 
Martio. Argentorati, 1616. (Atyjának, b. 
Listi Istvánnak, a legfőbb ítélőtábla asses-
sorának ajánlva). 

Komár omy András, List i Lász ló é lete . B p e s t . 
1887. fi., 7. 1. — Szahó-Hellebrant, R é g i M. 
Könyvtár III. 1. rész 348. 1. 
Listi János, (köpcsényi báró), győri 

püspök, Magyarország főkanczellárja, szül. 
Nagy-Szebenben; atyja L. Kristóf III. 
Frigyes német császár hadvezére volt és 
ő szerzett először báróságot (a család 
Karinthiának Liszt nevű városából szár-
mazott.) L. még ifjú korában Izabella 
királyné udvarába jutván, annak titok-
noka lett; ezen hivatalában volt még 
1551-ben is. Minekutána Izabella 1552-
ben Erdélyt I. Ferdinándnak átengedte, 

L. is elhagyta hivatalát és hazáját és 
Oláh Miklós esztergomi érsek udvarába 
jött és annak pártfogása által 1553-ban 
a magyar udvari cancelláriának Bécsben 
felügyelője és titoknoka lett és Ferdinánd 
király által testvéreivel (L. András és 
Sebestyén) együtt 1554. febr. 1. a nemes-
ség jelvényeivel diszíttetett fel (czímeres 
nemes levele a budapesti egyetemi könyv-
tárban) és okt. 17. nemesi birtokot is 
nyert Erdélyben. E tájt ismerkedett meg 
Oláh Miklósnak unokahugával Oláh Lu-
cretiával, nov. 14. eljegyezte és Pozsony-
ban 1555. júl. 15. feleségül is vette; 
ekkor már a király secretariusa volt. 
1561. okt. 9. neje elhalt, kitől János, 
István és Ágnes nevű gyermekei ma-
radtak. Ekkor L. a papi életnek szen-
telte hátralevő napjait, hivatalát azonban 
folytatta. 1563. szept. 6. jelen volt II. 
Miksa koronázásán Pozsonyban. 1568. 
veszprémi püspök és magyarországi al-
kancellár lett és a császár parancsára 
Dobó Ferenczet és Balassa Imrét fog-
ságra tétette. 0 voll az első, ki 1569-ben 
Miksa király és az együtt levő ország-
nagyok előtt mint cancellár magyar nyel-
ven szónokolt (Dobó és Balassa ügyében) 
a pozsonyi országgyűlésen. 1569-ben meg-
kapta a turiai prépostságot, és Sambucus 
János neki. ajánlj a az általa Bécsben ki-
adott Pannonius János munkáit. 1570-ben 
ő volt Spirában II. Miksa udvarában a 
lengyel király befolyására egyik közben-
járó, hogy a császár és Zápolya János 
Zsigmond közt titkos alku köttessék. 
1573. jan. 31. lett győri püspök és fő-
kancellár. 1576-ban nyerte királyától 
számos érdemei tekintetéből a köpcsényi 
uradalmat Pozsonymegyében, mely mara-
dékaira szállván, azokra a bárói czímet 
is átruházta. Meghalt 1577. márcz. 5. 
Prágában. —Munkái : 1. Commentariolus 
de Coronatione Maximiliani II. 1563. 8. 
sept. Posonii. (Bél Mátyás, Adparatus ad 
Históriám Hungáriáé. Posonii, 1735. 303— 
315. 1„ és Kovachich Márton, Solennia 
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inauguralia. Pestini, 1796. 12—21. 1. Kéz-
irata a m. n. múzeumban). — 2. Adno-
tationes Joannis Listii Episcopi Vesprimi-
ensis in exemplari Boníinii, quod ei 
Joannes Sambucus dono misit Anno 
1568. 10. Junii. (Kovachich, Scriptorum 
minorum rerum Hungaricarum. Budae, 
1798. I. 3 3 2 - 3 3 8 . 1.) — 3. Annales 
Patrii. (Ezen munkája Sambucus János 
szerint már 1569-ben elveszett, vagy el-
koboztatott.) — 4. Sambucus Jánoshoz 
írt üdvözlő latin költeménye (Ranzanus, 
Epitome Rerum Vngaricarum velut per 
Indices Descripta . . . Viennae, 1558. Sam-
bucus által kiadva; kézirata a bécsi 
udvari könyvtárban.) — Még több al-
kalmi latin verset is írt, melyek. írja 
Kemény József gróf, akkori különböző 
könyvekben függelék gyanánt sajtó alá 
jöttek. — Kéziratai a m. n. múzeumban : 
Originalia documenta et Acta synchrona 
Anno 1564,, ívrét hét füzet. — Nevét 
Lysth, Liszt, Listhi és Listiusnak is írják. 

Kubini, Ladislaus, Joanni Listhio Pannonio 
Episcopo . . . Epitaphia . . . Pragae, 1577. — 
Istvánfi, História Regni Hungáriáé. Viennae, 
1758. L. XXIV. — Haner, De Scriptor. rerum 
Hungaricarum. Viennae, 1777. II. 166. 1. — 
Horányi, Memoria II. 496. 1. — Pray, Index 
libr. rariorum I. 532., II. 460, 1. — Bud ay 
Ferencz, Polgári M. Lexikon II. 581. 1. — 
Seivert. Nachrichten 275.1. — Wagner, Collect, 
Famil. Dec. III. 58. 1. — Vj M. Múzeum 1854. 
(G. Kemény József.) — Budapesti Szemle III. 
1858. 180. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a -
ládai VII. 144., 145. 1. — Trausch, Schrift-
steller-Lexikon II. 361. 1. — Gams, Series 
Episcoporum. Ratisbonae, 1873. 374., 386. 1. 
— V. Könyv-Szemle 1884. 267. 1. — Paikoss 
Endre, A kassai helvét hitv. Egyház meg-
alakulásának története. Sárospatak, 1889. 
19. 1. — Petrik Bibliogr. I. 216., III. 356., 
403. 1. — Zelliger Alajos, Egyházi írók Csar-
noka. Nagyszombat , 1893. 295. 1. — Irodalom-
történeti Közlemények 1896—97. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész. 

Listi László (köpcsényi és jánosházai 
gróf), költő, b. L. Ferencz szamosujvári 
kapitány és Gyulaffi Zsuzsánna (Wesse-
lényi Pál özvegye) fia, szül. 1628 körül 
Erdélyben; atyja 1630-ban elhalván, L. 

neveltetése anyja gondjaira volt bízva, 
ki igen előkelő úriasszony és buzgó 
katholikus volt ; miután a család minden 
tagja tudományosan képeztetett, L. is a 
családi hagyományhoz méltó nevelésben 
részesült; föltehető tehát, hogy bővebb 
tapasztalás gyűjtése végett külföldön is 
járt és valamelyik kath. egyetemen tanult. 
1630. nov. édes anyjával együtt Magyar-
országba költözött, 16 éves volt akkor, 
midőn öreg Rákóczy György támadása 
idején nagybátyjával és gyámjával Listius 
Jánossal együtt hűtlenségbe esett, melyért 
III. Ferdinánd király jószágait elkoboz-
tatta ; de rövid idő múlva kegyelmet 
kapott. Ebben az időben Köpcsény vára 
(Mosonym.) igen népes volt ; L. Jánosé-
kon kívül, ott lakott még L. unokatest-
vérének özvegye Pirkainer Apollonia is 
két kis fiával, de mert L. János szerepe 
a jószágok gondviselését illetőleg öcscse 
nagykorúságával megszűnt s ez nem sok-
kal utóbb Lipcse-várába tette át lakását: 
L. egyedüli úr lett Köpcsény várában, mi-
után édes anyja még néhány évet Erdély-
ben töltött. A környékbeli főurak leg-
többjével atyafiságot tartván, ezek bizo-
nyára szívesen látták maguk között a 
nagy vagyonú, szép műveltségű ifjút, ki 
idejében utána látott, hogy a világban 
való boldogulhatását házasság kötése 
által is elősegíthesse. 1645-ben Belotincz 
kastélyban (Zalam.) eljegyezte a gyermek 
korból még alig kilépő Bánffy Hedviget, 
gróf Bánffy Kristóf tárnokmester leányát, 
és a házasság 1646-ban létre is jötb 
Maga állandóan Köpcsényben, ritkán 
sopronmegyei Kabold várában tartózko-
dott. Javait lehetőleg egy helyben csopor-
tosította; de az eszközök, melyeknek segít-
ségével czélját keresztül vitte, furfangos, 
ravasz embernek tüntetik fel. Mindazon-
által rossz gazda volt és nagy vagyona 
mellett örökös pénzzavarban szenvedett. 
Közhivatalt nem viselt, a nyilvános élet-
ben nem szerepelt, de közel lakván 
Bécshez, többi főuraink példájára gyakran 
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megfordulhatott az udvarnál, hol nem 
volt kegyeletben, mert mindeddig semmi 
kitüntetésben sem részesült. Pedig Listi-
ben erős dicsvágy lakozott, párosulva 
féktelen szenvedélyekkel. Előszeretettel 
foglalkozott a tudományokkal, ösmerte 
a görög és római classikusokat, úgymint 
a régibb magyar költőket, kitűnően jártas 
volt nemzetének történetében, tájékozott 
a politikai viszonyokban. 1651-ben jelent 
meg gróf Zrinyi Miklós Szigeti vesze-
delem cz. munkája mely dicsvágyát és 
öröklött hajlamait újból erősen az iro-
dalom terére vonta. Zrinyi példáját kö-
vetve «csak mulatságul és idő megcsa-
lásul» hozzáfogott a mohácsi veszedelem-
ről való munkájának megírásához. 1653-
ban már (neje halála után) második 
házasságban élt Kecskés Évával (kinek 
atyja K. János a királyi jövedelmek fő-
pénztárnoka volt). Miután unokaöcscsei 
időközben meghaltak, L. egyedüli úr volt 
Köpcsényben. 1655. június 26. fiával 
Györgygyei együtt köpcsényi örökös gróf-
ságra emeltetett. De Bécsben, daczára 
grófi kitüntetésének, úgy az udvar, mint 
saját honfitársai részéről mellőztetést 
kellett tapasztalnia. Már ekkor kicsapon-
gásairól és fajtalanságairól, melyeket lep-
lezni tudott, hírek terjedtek el a vidéken. 
Unokatestvére L. János az 1655. ország-
gyűlésen a nádor előtt azzal vádolta L. 
Lászlót, hogy felesége által gyermekágyi 
betegséget szinleltetve, csalárdul egy 
újszülött fiút csempészett ágyába s azt 
most törvényes utódjának nyilvánítja. 
L. panaszt emelt a király előtt, ki a po-
zsonyi káptalanra bízta az ügy megvizs-
gálását ; L. János azonban, nem tudván 
bizonyítani, veszélyes vádjától elállott. 
Ettől kezdve a rokonok még engesztel-
hetlenebbül gyűlölték egymást. L. min-
den eljárásában a legnagyobb óvatos-
ságot követte s valóban genialis módon 
tudta hasznára fordítani a pórok babona-
ságát. Ördöngös könyveket másoltatott, 
sötét éjszakákon misét mondatott az 

akasztófa alatt, éjfél idején fazekakat 
ásott el a kereszt-utakon, tele az ördög 
számára mindenféle étkekkel, a miért 
neki, a nép hite szerént, oly erszényt adott, 
a miből az arany soha sem fogy ki. Ily 
módon senkinek sem tünt fel, hogy teli 
marokkal szórta az aranyat ; ezért híresz-
telte a nép, hogy a gróf az ördöggel 
czimborál, és kerülték a várát. így L. 
elérte czélját, nem fürkészték titkos tetteit. 
Habár anyja, ki Köpcsény helységben 
lakott, gyakran intette fiát, ez mit sem 
használt ; sőt ezért anyját is meg akarta 
mérgezni. Hajmeresztő híreket kezdtek 
suttogni az emberek, gyilkosságot, méreg-
keverést emlegettek, előbb csak titokban 
beszéltek a rejtélyes bűntettekről és végre 
az ország színe előtt vádolták Listit mint 
gyujtogatót, gyilkost, méregkeverőt. A vá-
dak valóknak bizonyulván, bűneiért lakolni 
kellett. Az 1659. 112. t.-cz. szigorú vizs-
gálatot rendelt ellene és ennek alapján 
Wesselényi nádor Listit horribilis exces-
susaiért a pozsonyi káptalannál 1661. 
máj. 23-ra törvény elé idéztette. 1661. 
aug. 25. írja Vitnyédy Zrinyi Miklósnak 
Sopronból: «gróf Listius Lászlót az hamis 
pénzverésért Ausztriában elfogták és az 
Rumor mesternél vagyon.» Végre Bécs 
város tanácsa törvényszékké alakulva, 
decz. 22. meghozta ellene az ítéletet, 
melynél fogva mint hamis pénzkészítő 
pallós általi halálra ítéltetett és összes 
javai a felség számára lefoglaltattak, 
így halt meg 1662 február 16. (mikor 
az ítélet megerősíttetett) után. Szeren-
csétlen gyermekét, kit saját fia s örököse 
gyanánt neveltetett, atyja halála után 
megfosztották nevétől és örökségétől; 
ekkor L. édes anyja, Gyulatfy Zsuzsánna, 
vette pártfogásába és Listius névre nemes 
levelet is szerzett neki, mert eddig csak 
László fiának, Lászlófi Györgynek emle-
gették. Balvégzete ezt is utolérte, mert 
mint pozsonyi diák valami leányon 
összekapott egy patikárus legénynyel 
korcsmai szólalkozás közben és pisztolyt 
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rántott reá ; a golyó véletlenül a korcs-
máros fiát holtra találta ; ezért 1678-ban 
elítélték s böntönbe zárták, a hol esztendő 
alatt megölte a szégyen és bánat. — Mun-
kája : Magyar Már s avagy Mohách me-
zején történt veszedelemnek emlékezete, 
2rét 154 lap és Reges Ungariae ab Anno 
Christi CDI ad Annum MDCLII. Unga-
ricis Rhythmis descripti 80 lap. Bécs, 
165B. (Hozzá: Peroratio, Hunyadi János, 
Szilágyi Mihály, Scythiából kijött magya-
rok hét kapitányi, A szerencsének állha-
tatlanságáról, A boldogságos szűz Máriá-
hoz, Magyarország pátronájához, A ne-
mes Magyarország czímeréhez, Lajstrom, 
melly ez könyvben levő nevezetesebb 
dolgoknak feltalálására igazít. Ujabb ki-
adásai : Köpcsényi és Jánosházai báró 
Listi László költői munkái, Ürményi Jó-
zsef által. Pest, 1855. (Ujabb Nemzeti 
Könyvtár V. kötete) és Olcsó könyvtár 
289. sz. Listi László munkái. Életrajzzal 
bevezette Komáromy András. Budapest, 
1891. (Ism. Váczy János, Irodalomtörténeti 
Közlemények 1891 ; Heinrich G. Egyete-
mes Philologiai Közlöny 1892. és Komá-
romy válasza ezekre írod. Közlem. 1892.) 
— Nevét Liszti, Liszthi, Listius, Listhius, 
Listhy és az erdélyi szászok Listh vagy 
Listnek írták; ő nevét Listiusnak írta. 

Horányi, M e m o r i a I I . 497. 1. — Wagner, 
Carolus, Collectanea genealogico-historica. 
Posonii, 1802. Dec. III. 60., 61. 1. — Katona, 
História Critica XXXII. 911. 1 — Toldy, 
Handbuch der ungr. Poesie I. 66. 1., Nem-
zeti Irodalom Története, M. Költészet Tör-
ténete és Összegyűjtött munkái. Pest. 1870. 
I I I . 107. 1. — Ponori Thewrewk József, M a -
gyarok születés napjai. Pozsony, 1846. 80. 1. 
— Uj M. Múzeum 1854. 507. 1. (Gr. Kemény 
József.) — Ferenczi és Danielik, Magyar írók 
I. 299. 1. — Nagy Iván M a g y a r o r s z á g C s a -
ládai VII. 144., 146. 1. — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár 1^.368. 1. — Századok 1886. 
(Komáromy András), 1889. (Cserglieö es 
Komáromy). — Komáromy András, Listi László 
élete. Bpest, 1887. (Ism. Nemzet 108. sz.) — 
Petrik B i b l i o g r . — M. Könyvészet 1891. — 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1894. ( l l l é s y 
János, L. életéhez), 1895. (L. és Wesselényi 
Ferencz), 1897. (L. ősei, szül. éve, grófi 

diplomája, M. Mársa, életéhez adatok.) — 
Egyetemes Philologiai Közlöny 1892—1894. — 
llléssy-Pettkó, Királyi Könyvek 129. 1. — M. 
Hirlap 1896. 237. sz. (Komáromy A., A be-
csempészett örökös.) 
Listi Sebestény, báró, m. kir. cancel-

lariai jegyző, báró L. Kristóf második 
fia; Nagyszebenben született; magyar 
tanítója és oktatója volt Szegedi Panno-
nius Lajos; rokona Oláh Miklós eszter-
gomi érsek és főkanczellár kegyébe fo-
gadta, és szép írása tekintetéből 1553-ban 
a bécsi m. udvari cancelláriának jegy-
zője s irnoka lett. 1554-ben testvérével 
L. Jánossal, a ki akkor ugyanazon cancel-
láriának titoknoka volt, nemességet nyert. 
1559. máj. 8. neki adta Oláh Miklós a 
győri keresztességet «Cruciferatum Jau-
rinensem» és 1560. jan. 19. őt Mülej 
(Zalam.) nevű falubeli nemes udvarral 
és birtokkal megajándékozta. Bécsben 
testvére L. János által tudományos mű-
ködésében gyámolítva és az akkori oda-
való tudósok ismeretségét és barátságát 
használva, hivatalos óráin kívül, főleg 
latin költemények készítésével foglalatos-
kodott. Meghalt 1560. jún. 24. Bécsben. 
— Munkája: Evangelia Dominicalia ex 
tempore versa per Sebastianum Listhium. 
Viennae, M.D.LIII. — Kézirata: Stylus 
Cancellariae Hungaricae . . . Viennae fe-
liciter inchoatus 1553 . . . sive liber for-
mularum cuiuscunque generis secundum 
usum cancellariae Hungaricae, collecta-
rum ex authenticis et historicis exem-
plis praecipue a. 1550—1560 intermixtis 
nonnullis vetustioribus, kis ívrét 132 le-
vél (a bécsi császári könyvtárban. Ezen 
kéziratban levő okleveleket felhasználta 
Kovachich, Formulae solennes Styli . . . 
Pesthini, 1799. cz. munkájában a XXXIX-
től LVIII. lapig és az adatokat Engel, 
Geschichte von Servien und Bosnien. 
Halle, 1801. cz. munkájában). 

Hadai Ferencz, Magyarországi polgári 
Lexikona. Nagyvárad, 1805. II. 581. 1. — 
Wagner, Collect. Geneal. Dec. III. 57. 1. — 
Seivert, Nachrichten, 279. 1. — Denis, Wieu's 
Buchdruckergeschichte 505. 1. — Uj M. Mú-
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zeum 1S54. I. 494. 1. — Nagy Icán, M a g y a r -
ország Csa láda i VII. 144., 145. 1. — Trausch, 
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II. 366. 1. — »I. Künyv-
Szemle 1884. '246. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i 
M. Könyvtár III. 1. rész 124. 1. 
Liszka Béla, állami főreáliskolai ta-

nár, L. János ügyvéd és Jakab Ottilia 
(J. István a m. tudom, akadémia tagjá-
nak leánya) fia, szül. 1857. jan. 27-én 
Zentán (Bácsm.); gyermekéveit szülő-
városában és Újvidéken töltötte, de atyja 
halála után 1866-ban anyjával Budára 
nagyatyja Jakab István házába költözött, 
kinek buzdítására és útmutatása mellett 
korán kezdett irogatni. A gymnasiumot 
is Budán járta s az egyetemen Greguss 
Ágost, Gyulai Pál. Heinrich Gusztáv és 
Beöthy Zsolt voltak tanárai ; 1882-ben 
tanári oklevelet nyert a magyar és né-
met nyelv és irodalomból; az egyetemi 
iíjúságnak 1877—82. mozgalmaiban élénk 
részt vett, az egyetemi olvasókörben és 
a bölcselethallgatók segélyegyletében több 
ízben könyvtárnoki s jegyzői tisztet vi-
selt. Zenészeti tanulmányait Bugár Fe-
rencz zenésznél és a nemzeti zenedében 
Langer Jánosnál folytatta. Tanári állást 
nem kapva, 1882-ben a Fővárosi Lapok 
szerkesztőségébe lépett és a lapnak 1892 
végéig belső dolgozótársa volt. 1889. 
szept. a budapesti II. ker. főreáliskolához 
nevezték ki helyettes tanárnak, 1893-ban 
pedig a kecskemétihez rendesnek; azóta 
ott működik. — Czikkeket írt Dolinay 
Gyula Kis Újságába (1872), K. Beniczky 
Irma Kis Vasárnapi Újságába (1874), a 
Fővárosi Lapokba (beszély- és tárcza-
fordítások angolból, francziából és né-
metből, irodalmi s művészeti czikkek, 
színbirálatok, könyvismertetések, 1877. 
Hugo Viktor, Hernani első előadása, visz-
szaemlékezés, A regényről, Schlieben Er-
vin után, 1878. Disraeli a regényíró, 
1879. Poe Allan Edgar, Engel Eduard 
után, A realismus fejlődése századunk 
franczia regényköltészetében, németből, 
Dante felesége, Scartazzini után, 1881. 
Az opera statistikája a nemzeti színház-

ban, A népszínház első hat éve 1875 — 
1881.. Schiller és Goethe Egmontjáról, 
Taine, Zola után, 1883. Schumann Faust 
zenéjéről, Spohr Lajosról, 1884. A bajai 
Tóth Kálmán ünnepről. 1885. A népszín-
ház első évtizedéről, 1886. Göthe Faustja 
második részének magyar fordításáról, 
1887. Sárosi, Utolsó Abenceiage-járól, 
Sembrich Marcella énekesnőről, Bülow 
J. hangversenyéről, Goethe Faustja elő-
adásáról, Feleki Miklós jubileumáról, A 
nemzeti színház jubileuma, Coquelin 
vendégszereplése, 1888. Greguss Ágost 
aesthetikája, Nádai Ferencz jubileuma, 
Sarah Bernhard vendégszereplése, Les-
sing, Bölcs Nathanja, 1889. Dumas, Clé-
menceau-ja, 1890. Racine Iphigeniája 
sat., 1891. Goethe Iphigeniája, Reményi 
Ede bucsúhangversenye, Dobsa Lajos, 
IV. Lászlója sat. 1892. színi kritikák sat.); 
a Kecskeméti Lapokban (1893 óta munka-
társa, tárczaczikkek és színbirálatok; 
1899 óta kéthetenként dramaturgiai ta-
nulmányok) ; a kecskeméti állami főreál-
iskola Értesítőjében (1895. Az ifjúsági 
könyvtár szakszerű jegyzéke, 1897. Ke-
rületi tornaverseny Kecskeméten), a kecs-
keméti Katona József-kör Emlékkönyvé-
ben (1895. Báró Jósika Miklós, 1899. 
Katona József és a kecskeméti színészet) ; 
a Kecskemét város monographiájában 
(A kecskeméti színészet története 1796— 
1896.). — Munkái: 1. Rendszeres széptan 
Greguss Ágost hátrahagyott jegyzeteiből 
sajtó alá rendezte (és bevezetéssel el-
látta) t an í tványa . . . átnézte Beöthy Zsolt. 
Bpest, 1888. — 2. A színészet első nyo-
mai Kecskeméten. Kecskemét, 1898. (Kü-
lönnyomat a kecskeméti főreáliskola Ér-
tesítőjéből. Ism. Egyetemes Philol. Közi. 
1899.) — Kéziratban: Budai élet, énekes 
bohózat, színre került a budai színkör-
ben 1888. jún. 22. ; Az iíjúság szövetsége 
vígj. 5 felv. Ibsen után ford, (a Feleki-
féle budai színház műsorából 1885); Szent-
Gály Gyula zenéjére : Kesergő szerélem, 
Lyrai epizódok egy költő (Kisfaludy Sán-
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dor) életéből, 4 képben; Képek a német 
irodalom történetéből (vezérfonalul tanít-
ványai számára 1900.). — Álnevei és 
nevei és jegyei: Alba, Alár, Keled, Ostffy 
Vendel. L B, L-(-B., lb, —szk—, ae (a 
Fővárosi Lapokban 1882—93. és utóbb 
a Kecskeméti Lapokban). 

Önéletrajzi adatok. 

Liszkay Alajos, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár. szül. 1781. jan. J 2. 
Privigyén (Nyitram.), 1797. okt. 9. lépett 
a rendbe Trencsénben, hol egy évig no-
vitius volt és 1799. a grammatika tanára; 
1800—1803. ugyanaz Kanizsán, 1804— 
1805. Váczon bölcseletet tanul és aug. 
5. miséspappá szenteltetett fel; 1806— 
1807. Nyitrán theologus ; 1808. Kalocsán 
a humaniórák tanára, 1809. Váczon a 
történelmet tanította, 1810—20-ig ismét 
Kalocsán a humaniórák tanára. 1820— 
1823-ig betegeskedése miatt ugyanott élt, 
de nem tanított, baja elmeháborodássá 
fajult, ezért Kecskemétre tétetett át, hol 
1824-ben meghalt. — Kézirati munkája : 
História pragmatica Hungáriáé. Vacii, 
1808—1809. 4rét 104 lap (Frank Ignácz 
könyvtárával jutott Pest városa birto-
kába ; ez pedig 1858-ban a m. n. mú-
zeumnak adta.). 

A budapesti rendház jegyzökönyvéből 
(Rulla). 

Liszkai P . András, ev. ref. lelkész, 
1656-ban az utrechti, 1657. aug. 29-től 
a franekerai egyetemen, 1667-ben ismét 
Utrechtben tanult theologiát; később új-
falusi pap volt. — Munkája: Disputatio 
Theologica De Sanctorum Angelorum 
Vigília & Custodia circa fideles. Quam Fa-
vente Deo Opt. Max. Sub Presidio D. 
Gisberti Voetii. . . Publice defendere cona-
bitur . . . Auth. & Resp. Ad diem 5. Junii 
. . . Utrecht, 1667. — Latin versei vannak 
a Brabeumban (Debreczen, 1683.) és a 
Hedera Poeticaban (Debreczen, 1686.). 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
I V . 138., 139. 1. — Történelmi-Tár 1886. 793. 1. 
— Szab ú-Helle br an t, Régi M. Könyvtár III. 
l . rész 746. 1. 

Liszkai B. Demeter, ev. ref. lelkész ; 
1587-től a vittenbergai egyetemen tanult; 
később a medgyesi egyházkerület lelkésze 
volt és 1606 körül senior. — Üdvözlő 
és búcsúzó verseket í r t ; Carmina Gratu-
latoria . . . Witebergae, 1588., Propemtica 
. . . U. ott, 1588., 1589. cz. munkákba. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 85. 
1. (Neve Liscensisnek irva.) — Irodalomtör-
téneti Közlemények 1891. 

Liszkay Ferencz, (olaszi-liszkai), gyógy-
szerész, L. Sámuel főmérnök és Kovács 
Zsuzsánna fia, szül. 1825. júl. 6. Debre-
czenben ; 1835-ben atyja a német nyelv 
elsajátítása végett Pozsonyba küldte; 
iskolai kiképeztetése mellett még a fran-
czia, angol, olasz és német nyelvekben 
is jártasságot szerzett, nemkülönben a 
sport több nemében és ügyes rajzoló, 
festő és zongorajátszó volt; együtt tanult 
Jókai Mórral, kinek barátsága későbbi 
írói pályájára is befolyással volt. Két év 
múlva Debreczenben az ev. ref. colle-
giumban folytatta tanulását 1839—40-ben; 
a költészeti osztályban Nagy Imre költő 
volt a tanára. 1840-ben Debreczenben a 
Kaffka Károly gyógyszertárában gyakor-
nok lett. Segéddé történt felszabadíttatása 
után Kassán, Egerben és Debreczenben 
conditióskodott. Miután a pesti egye-
temen a gyógyszerészi tanfolyamot el-
végezte és 1850-ben oklevelet nyert, édes 
atyja gyógyszertárt vett neki 1853-ban 
Budán a Krisztinavárosban. 1856-ban 
jogot nyert Balmaz-Ujvároson gyógy-
szertár felállítására; ezért a budait el-
adván, oda költözött, hol 1880-ig lakott 
és ez idő alatt szorgalmasan foglalkozott 
az irodalommal is. 1872 óta egyszersmind 
balmaz-ujvárosi postamester is volt. Az 
1865—66. években nagy inség uralkodott 
Balmaz-Ujvárosban és L. előbb a saját-
jából 150 embernek osztatott ki napi 
élelmet, azután hat társat szerezvén, 
ezekkel együtt látta el a szűkölködőket 
1866. húsvétig. 1880-ban eladta gyógy-
szertárát s Ábrányban (Szabolcsm.) bir-
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tokot vett és ott élt gazdálkodással fog-
lalkozva. 1886-ban újólag jogot nyert 
gyógyszertár felállítására Nyir-Acsádon; 
három és fél év múlva azonban ezt is 
eladta s újólag földbirtokot vett Szu-
nyogdon (Biharm.), hol jelenleg is él. — 
Satirákat, vidéki tudósításokat, adoma-
szerű elbeszéléseket írt, de mindig ál-
névvel vagy névtelenül adta ki; az 50-es 
évek elején a Hölgyfutárba dolgozott; 
írt Balmaz-Ujvárosból a Vasárnapi Új-
ságba s a Politikai Újdonságokba, sokat 
Csalán Péter álnévvel, elbeszéléseket és 
adomákat a Jókai Üstökösébe ; 18S6-ban 
németül is írt czikkeket a bécsi Wandererbe 
és szakczikkeket Rupertus álnévvel a Zeit-
schrift des alig. österr. Apotheker-Ver-
einsba. 1862-ben szerkesztette és adta ki 
Debreczenben az Alföldi Mórió cz. hu-
morisztikus képes kalendáriumot, mely-
nek képeit is mind maga rajzolta. Az 
1867-ben Mészáros Károly szerkesztése 
alatt megindult Ludas Matyi cz. élcz-
lapnak Karakán Marczi és Csalán Péter 
álnevek alatt főmunkatársa volt és a 
debreczenvidéki tájszólással írt levelei 
népszerűek lettek; kíméletlenül sújtotta 
a társadalom félszegségeit, a hatalom és 
clerus túlkapásait. Hogy jött létre a 
vegyes házasság és a gyutűs puskákról 
írt czikkei miatt egymásután két sajtó-
pört is kapott a szerkesztő, kit 16 havi 
államfogházra s 1800 frt pénzbirságra 
ítéltek ; a szerkesztő fogsága alatt (1870) 
L. volt a lap szerkesztője, valamint társ-
lapjának, a Népszavának is. A lapba írt 
czikkekhez is maga rajzolta a képeket. 
1865-ben a bécsi Kikeriki cz. lapba is 
dolgozott. 1867—68-ban az egri Buzogány 
élczlapnak volt munkatársa. 1872-től a 
Posta Közlönybe írt czikkeket; azután a 
Debreczen cz. lapban jelentek meg köz-
lései, 1878-ban egy hosszabb regénye: 
Falusi életképek a régi jó világból cz. 

• Csalán Péter álnévvel; ugyanekkor írt a 
Debreczeni Ellenőrbe Mágus álnév alatt. 
1879—90-ig szakczikkeket írt Rupertus 

névvel a Gyógyszerészi Hetilapnak ; 1884 
— 1886-ban humorisztikus czikkeket a 
debreczeni Villámnak. — Álnevei voltak 
még: Herodes, Solon és Farao. 

Fiának Liszkay Jenő gyógyszerésznek 
sz ives közlése Harasztiból (Pe3tm.). 

Liszkay Gusztáv, bányász-tanár, szül. 
1843. aug. 2. Derencsényben (Gömörm.); 
iskoláit Rimaszombatban kezdte, az érett-
ségi vizsgát Késmárkon tette le. A bányá-
szati akadémiát 1862-től Selmeczen elvé-
gezvén,' Gerlistyén (Krassó-Szörénym.) 
vasgyári intéző, azután pedig Seímecz-
bányán a bányaigazgatóságnál fogalmazó 
lett. A selmeczi bányaiskola szervezése-
kor 1873 őszén kinevezték a bánya-iskola 
ügyvezető tanárává. Az akadémián az 
iránytant adta elő. A m. országos föld-
tani társulatnak rendes tagja volt. Meg-
halt 1889. jún. 3. Seímeczbányán. — 
Czikkei a Bányászati és Kohászati Lapok-
ban (1871. King szab. fogó szerszáma, 
biztosító horga, Kősó-bányák Erdélyben, 
Schmidt A. után, Kőszénbányák robbanó 
gázok mellett, A selmeczi II. József al-
tárna géppel való furatása, 1872. A ma-
gyar keleti aranykerület, Néhány szó a 
köbös szakma alkalmazásáról, 1873. Ta-
pasztalatok a poroszországi bányászat 
körül, Általános szabályok az érezek ér-
tékének meghatározására, A kőszéntele-
peken alkalmazott oszlopos visszafejtés-
nél való elővigyázatról, Sótelepek a Dü-
renbergen, 1877. Uti jegyzetek : A magyar 
felső-vidék bányaüzeme, 1879—80. A 
magurkai antimonbányadalom, A hodrus-
bányai szerencsétlenség, 1880. Selmecz-
vidéki ásványok előfordulásáról); a Föld-
tani Közlönyben (1876. Adatok Zsarnócza 
vidékének földtan-bányászati viszonyai-
hoz, 1877. Zsarnócza vidéki fémtelepek, 
Tiszolczi márványfajok, A Tetradymit 
lelhelyéről Zsubkón, Az Asbestnek egy 
uj lelhelyéről). — Munkái: 1. Bányatan. 
K. bányaiskolák számára és magánhasz-
nálatra. Több kútfő után. Selmecz, 1878. 
21 kőnyom, külön fűzött táblával. Ki-
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adja a m. kir. pénzügyminisztérium. — 
2. A saarbrückeni kőszénmedenczéről. U. 
ott, 1885. — 3. Scholl C. F., A gépész 
kalauza. Fűtők, gőzgépőrök, kezdőgépész-
építészek. mérnökök, gyártulajdonosok, 
gépműhelyek, műszaki tanintézetek és 
hatóságok számára. A magyar viszonyok-
hoz alkalmazva magyar nyelvre írta, 424 
ábrával. U. ott, 1885. 

A selmeczi bányász- és erdész akadémia 
Emlékkönyve. SelmeCZ, 1871. — Litschauer 
Lajos, B á n y a m í v e l é s t a n . S e l m e c z b á n y a , 1890. 
I. 199. 1. arczk . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Liszkai István, ev. ref. lelkész, Debre-
czenben tanult és 1659-ben lépett a felső-
osztályokba ; azután Ecseden volt rektor 
és 1667-ben az utrechti egyetemen ta-
nult; hazajővén Liszkán lett pap ; onnét 
1677-ben Bihar-Diószegre hívták meg lel-
késznek. — Üdvözlő verset í r t : Liszkai 
P . András, Disputatio Theologica . . . 
TJtrecht, 1667. cz. munkájába; az 1683. 
júl. 16. elhunyt Köleséri Sámuel tiszte-
letére kilencz sorból álló latin verset írt 
a Brabeumba s az 1686. márcz. 29. el-
halt Felvinczi Sándor debreczeni pap 
tiszteletére szintén latin verset a Hedera 
Poeticába. 

Borovszky Samu, Debreczen i irók és t aná -
rok. Bpest, 1898. 13. 1. és a debreczeni ev. 
ref. főiskola jegyzökönyvéből. 

Liszkay József, nyug. ev. ref. lelkész, 
szül. 1809. okt. 18. Balaton-Kisszőllősön 
(Zalam.), hol atyja L. János szintén ref. 
lelkész vol t ; tanulmányait Szent-Gálon 
kezdte, hová azon időben atyja lelkész-
nek ment. 1820-ban Pápára adták szülei, 
hol 1831-ben végezte a hittanszakot. Ez-
után a IV. gymnásiumi osztályban tanító, 
majd Szőnyön (Komáromm.) akadémiai 
rektor lett. Eltöltvén itt a szokásos három 
évet, Bécsbe ment, hogy útlevelet szerez-
zen külföldi egyetemekre; de Tóth Ferencz 
super in tended levele haza hívta a Ker-
kapoly István családjához nevelőnek Zala-
megyébe. Ez állásban maradt 1836-ig, 
a midőn a kápláni vizsgát letette és 
ogyideig segédlelkészkedett Perei János 

esperes mellett Felső-Örsön. Korábbi 
szándékát létesítendő, ismét Bécsbe ment 
és míg útlevelét kinyerhette, a protes-
táns theologiai intézetet látogatta. Már-
már Berlinbe indult, midőn ismét Tóth 
Ferencz levele intette el czéljától. Az el-
aggott és nyugalmazott Kocsi Sebestyén 
István helyére hívta haza ideiglenes taná-
rul. 1838-ban a kerület rendes tanárnak 
választatta a Karai Gábor neje állal ala-
pított exegetikai tanszékre. Mielőtt mint 
rendes tanár megkezdte volna működését, 
1838 őszén végre külföldi útra kelt. Egy 
évet töltött Berlinben, a midőn az elhunyt 
Kiss Adám helyére Dad választá lelké-
szül és ő hazajött. 1843-ban, adott szava 
kötvén őt, elfoglalta tanszékét Pápán: A 
rationalismus jelentősége cz. értekezéssel. 
Bövid öt évi működés után 1848-ban a 
pápai ev. ref. egyház lelkészi állomását 
foglalta el. Az ötvenes évek elején meg-
kínálta őt az akkori kormány tanszékkel 
a bécsi prot. theol. intézetben, majd 
kerületi tanfelügyelőséggel; de ő ezt el 
nem fogadta, csupán egyházát akar-
ván szolgálni. A dunántúli egyházkerület 
ez időben megválasztotta pénztárosává 
s mint ilyen a pápai ref. egyház zavart 
pénzügyeit, úgyszintén az egyházkerületét 
is csakhamar rendbe hozta. 1855-ben a 
győri gyülekezet meghívását fogadta el 
és itt maradandó emléket szerzett nevé-
nek a pátens-ügyben magatartásával a 
kormánynyal szemben, valamint az egy-
ház anyagi s népnevelési ügyeinek ren-
dezése- s emelésével. 1863-ban egyházla-
kot épített, 1867-ben a várostól népessége 
arányában járó 1236 frtnyi évi segélyt, 
egy segédlelkészség szervezésére pedig a 
kormánytól 2000 frtot eszközölt ki. Tizen-
két évi győri hivataloskodása után újra 
Pápa hívta meg és 1873. jan. 5. ismét 
a pápai lelkészi állomásra tért vissza, 
de 4 év múlva lemondott és szorgalma 
s takarékossága által szép vagyonra téve * 
szert, Budapestre vonult nyugalomba 
rokonaihoz. Megemlékezett alapítványai-
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ban a pápai tanárokról, a nyugdíj-inté-
zetekről, ösztöndíjakról és a pápai egyház-
megyei lelkészgyámolító intézetről. Tóth 
Ferencznek, kinek veje volt, örököse 
lévén, annak könyvtárát a pápai főiskolai 
könyvtárnak hagyta, azonban becses 
egyháztörténeti könyveit s kéziratait 1872-
ben a m. n. múzeum vette meg 600 frtért 
(összesen 135 nyomtatványt, ezek közt 
1711 előtti 33 darab, egy unicum és 25 
kötet kézirat, legbecsesebb Tóth F. Ana-
lectái, hat ívrétű és négy negyedrétű kö-
tetben). Meghalt 1888. máj. 13. Buda-
pesten. — Czikkei a Sárospataki Füze-
tekben (1868. A 13 felvidéki megyék és 
szabad királyi városok folyamodása I. 
Leopold királyhoz a Zemplén városában 
1666. ápr. 19. tartott gyűlésből, A Pere-
martonban 1736.júl. 29. tartott ref. egyház-
kerül. gyűlésnek jegyzőkönyve, Kenessey-
Szondi végrendelete, Pápa, 1752. márcz. 
28.); aProt. Egyh. és Iskolai Lapban (1876 
—1878., 1881. egyháztörténelmi közlések) 
és a Fördős Lajos szerkesztette Papi 
dolgozatokban gyászesetekre Tóth Ferencz 
kézirataiból közölt egyházi beszédeket 
(III. 1852., 1857—58., VIII. 1859.). — 
Munkái: 1. Tanulság és remény Széki 
Béla neje Tóth Apollonia fölött a pápai 
ref. egyházban 1845. nyárelő 13. Pápa, 
1845. (Sirbeszéd. Dömjén Ferencz gyász-
beszédével együtt.) — 2. Helvét hitvallás. 
Iskolai és magán használatra. Az ere-
deti szöveg és az 1791. debreczeni for-
dítás nyomán. U. ott, 1852. (2. kiadás 
1853., 3. k. 1855. U. ott.) — 3. A nagy-
győri evangeliumilag reformált egyház 
múltja és jelene összefüggésben hazánk 
politikai és vallásos mozgalmaival. Győr, 
1868. A győri ref. egyházi lak kőnyoma-
tával. (Ism. Sárospataki Füzetek. Kéz-
irata a m. n. múzeumban,) — 4. A pápai 
evang. reform, egyház levéltára 1510— 
1811. Pápa, 1875. (Ism. Prot. Egyh. és 
Iskolai Lap 1876.) — 5. Tóth Ferencz 
dunántuli superintendens életrajza. Bpest, 
1877. (Ism. Századok 1878. Nagy papok 

életrajza. Többekkel együtt.) — Szer-
kesztette : A dunántuli helv. hitv. egyház-
kerület Névkönyvét Pápán 1854. (Uj M 
Athenás szerint több évfolyamát.) 

Balogh Ferencz, A magyar protestáns egy-
háztörténet irodalma. Debreczen, 1879. 45.,. 
64., 83. 1. — Prot. Egyh. és Isk. Lap 1881. 20. r 

23., 1888. 21. SZ. — Magyar Könyv-Szemle 1885. 
16. 1., 1887. 220—250. 1. (Könyvtára és kéz-
iratainak jegyzéke.) — Petrik Könyvészete 
és Bibliogr. — Uj M. Athenás. Bpest, 1887. 
258. 1. — 1888: Pápai Lapok 21. , P. Napló 
115., Egyetértés 115., Vasárnapi Újság 21. SZ. 
(Nekr.) — Kiszlingstein Könyvészete . — Kis-
Emö, A dunántuli ev. ref. egyházkerület 
pápai főiskolájának története. Pápa, 1896. 
336. 1. — Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek 
Tára II. 332. 1. és gyászjelentés. 

Liszkay Károly, theologiai doktor, r . 
kath. áldozópap és főgymnasiumihittanár, 
szül. 1813-ban; a szepesi egyházmegyében 
lett pap és 1841-ben szenteltetett fel; a 
40-es években a Csáky Tódor gróf házánál 
nevelősködött Hotkóczon (Szepesm.); az-
után a lőcsei cs. kir. főgymnasiumban volt 
hittanár 1854-ig, midőn jún. 7. ugyanott 
meghalt. — Czikkei a Religióban (1853. 
I. Cisterci rend zárdái Szepesben, II. 1854. 
I. Szepes-egyházi régiségek.) — Munkái r 
1. Lorenzo, vagy a hit hatalma. Ford. Ki-
adja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 
Pest, 1853. — 2. Christlicher Gottesdienst 
oder Gebete und Gesänge bei dem h . 
Messopfer sowie bei anderen Andachten 
der katholischen Kirche zum Gebrauche 
aller frommen Christen. Herausgegeben. 
Kirchdrauf, 1892. (4. bőv. és jav. kiadás)-

Universalis Schematismus 1842-—43. Budae, 
858. SZ. — Schematismus Scepusiensis 1852— 
1856. — Petrik B i b l i o g r . — M. Sion 1892. 552. 1. 

Liszkai Miklós, ev. ref. lelkész, losonczi 
(Nógrádm.) származású ; 1734-ben a győri 
gymnasium tanára volt «tiszteletes» czím-
mel; 1736-ban a berni egyetemen tanult; 
1738—39-ben a nagy-kőrösi ev. ref. gym-
nasiumban tanított; utóbb kun-szent-
miklósi lelkész lett. 1746-ban Althan váczi 
püspök a r. katholikus hitre térítette s 
úgy őt, mint övéit jó karba helyezte 
Váczott. — Munkái: 1. Halotti oratio. 
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Mellyet: Életében sok szép virtusokkal 
felékesíttetett, halálában mindenektől mél-
tán megtiszteltetett, néh. T, N. Y. Losonczi 
Farkas Pál urnák, mint érdeme felett 
kiváltképpen való jó pátronus urnák meg 
hidegedett teste felett, érdemlett utolsó 
tisztességének megadására Karácson hava 
30. 1734. ugyan a megholtnak bőnyi há-
zánál szomorú szívvel elmondott. Hely n., 
1735. — 2. Commentcitio theologica in 
Psalmum CXXXIII. sub praes. Sam. 
Seuerero . . . publico eruditorum examini 
sistet . . . author & respondens. Rernae, 
1736. — 3. Recueil de dialogues royals 
' . . Az az : királyi beszélgetéseknek, és a 
beszéd között előforduló dolgoknak, nem 
külömben: franczia példabeszédeknek, 
értelmes mondásoknak, és kiváltképen 
való szóknak öszveszedegetése, mely előtt 
megvizsgáltatván és megjobbittatván, fran-
czia es német nyelven kibocsáttatott; mos-
tan pedig magyarnak helyesen hozzá-
adásával, és az igen hasznos toldalékkal 
. . . által megbővíttetvén, újonnan kinyom-
tattatott. Pozsony, 1749. (Franczia, német 
és magyar czímmel és szöveggel). 

Deserici, Joh. Innoc., História Episcopatus 
Dioeees is Vaciensis . Pestini , 1763. 252. 1. — 
Liszkay József, Győri ev . ref. egyház törté-
nete. Győr, 1868. 51. 1. — Petrik Bibliogr. 

Liszkai B. Pál, a franekerai egyetem 
tanulója volt 1625. szept. 3-tól. — Üd-
vözlő verset írt a Kisvárdai F. János, 
Quaestioproprietatis. . . Franekerae, 1627. 
cz. munkájába. 

Történelmi Tár 1886. 602. 1. 

Liszkai Pál, ev. ref. lelkész, 1699. 
jún. 17. a debreczeni collegium felsőbb 
osztályaiba lépett; 1711. szept. 20. Sar-
kadra ordináltatott papnak. — Verset írt 
a Szilágyi Márton halálára a Honor 
Posthumusba (Debreczen, 1700.) 

Debreczeni Prot. Lap 1883. 320. 1. é s a d e b -
reczeni főiskola j e g y z ö k ö n y v é b ő l . 

Liszkay Sámuel, ev. ref. esperes-lel-
kész, szül. 1762. decz. 24. Magyar-Izsépen 
(Zemplénm.), hol atyja L. Mihály birtokos 
nemes volt ; Sárospatakon tanult 1770— 

1782., amikor, jóllehet theologiát nem 
tanult, Miskolczon censurát tett és miután 
tótul jól beszélt, málczai segédlelkész lett, 
innét 1799. márcz. 9. Palágyra (Ungm.); 
1804. Bezőre (Ungm.), 1806. márcz. 18. 
Nagy-Kaposra, 1810. márcz. 1. Abarára 
(Zemplénm.) men t ; ugyanez évben a 
felső-zemplén-ungi egyházmegye espe-
ressé választotta (már 1794. az egyház-
megye ülnöke s 1796. jegyzője lett). Meg-
halt 1831. febr. 15. Abarán. — Munkái: 
1. Halotti beszéd Kazinczy Istvánné Jósa 
Mária f e l e t t . . . 1815. — 2. Ku Obetznej 
szlužbe boszkej szporadane pisnye po-
božné . . . Sárospatak, 1824. (Közönséges 
isteni tiszteletre rendeltetett szent énekek, 
a helvecziai vallástétel szerint alakult 
magyar egyház újonnan kiadott énekei-
ből kiválogatva és tót nyelvre lefordítva, 
azon keresztyének használatára, a kik 
a nemes Magyarország felvidékén ugyan-
azon vallásfelekezet rendelkezése folytán 
tót nyelven végezik az istentiszteletet, L. 
neve a czímlapon S. L. F. O. Z. Z. a 
W. E. = Samuel Liszkay Farar Obonin-
szkoho Zboru Zemplínski a Ungvariszki 
Esperest.) — 3. A csillagok lehullásán 
való közönséges b á n a t . . . egy halotti taní-
tásban . . . Kazinczy István úrnak . . . 
utolsó megtiszteltetésére; és elmondott 
Berettőn a gyászos udvarban, Karácson 
hava 20. 1827. Patak, 1828. — Zoványi 
még egy munkáját említi, de könyvészeli 
leírását nem a d j a : A salamoni templom 
felavatásakor mondott beszéd. — A refor-
mátusoknak 1808-ban megújított énekes 
könyvében a 224. és 232. ének szintén 
az ő műve. — Kéziratban a m. n. mú-
zeumban : Fedhetetlen hívségnek és alá-
zatos tiszteletnek bizonysága . . . Ungvárra 
szerencsés megérkezésére József főher-
czegnek az ország nádorának Ungváron 
Kisasszonyhava 5. 1805., ívrét 5 levél; 
Magni corporis umbra levis, seu monu-
mentum connubii . . . Napoleonis . . . cum 
Maria Ludovica Austriaca . . . ad D. 17 
Martij Abarae 1810. 4rét. A felső-zemplén-
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ungi egyházmegye ekklézsiáinak törté-
nete, Íratott 1805—1809. egy világosító 
toldalékkal 1811., ívrét 92 ív bőrbe kötve 
(az egyházmegye levéltárában); Abara 
története (az ottani egyház birtokában). 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1879. 25. Sz. — Vj 
il. Athenás 2 5 8 . 1 . — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i 
Ismeretek Tára II. 332. 1. 

Lisznyai Damó Endre, államtudo-
mányi doktor és miniszteri fogalmazó, 
L. János, a képviselőház pénztárnoka és 
Iványos Karolina fia, szül. 1863. júl. 4. 
Alsó-Nyáregyházán (Pestm.), középiskoláit 
a budapesti ev. ref. főgymnasiumban vé-
gezte ; a jogi pályára lépett és a buda-
pesti egyetemen államtudományi dokto-
rátust tett. Egyetemi évei alatt foglalko-
zott régészeti, oklevéltani s főleg ember-
tani tanulmányokkal is. Államhivatalnok 
lett és jelenleg fogalmazó a belügyminisz-
tériumban. — Munkája: Néhány szó. 
Röpirat. Bpest, 1900. (12 fejezete: A 
sovinizmus, lovagiasság, szoczializmus, 
protekczió, korrupczió, urhatnámság, spe-
kuláczió, moralizmus, realizmus, büro-
kraczia, adó, igazságszolgáltatás és függe-
lék a hazaszeretetről.) 

HI. Hirlap 1901). 77. SZ. — Kőszeghi Sándor, 
Nemes családok Pestvármegyében. Bpest, 
1899. 75. 1. — A m . n. múzeumi könyvtár 
példányáról és önéletrajzi adatok. 

Lisznyai Ineze Ferencz, ev. ref. lelkész, 
ki Nagy-Enyeden végzett tanulása után 
külföldre ment s 1735. aug. 2. az odera-
frankfurti, 1737-ben az utrechti egyetemre 
iratkozott be. Hazatérve, előbb Barcsai 
Gergely udvari papja, azután dévai (Hu-
nyadm.) lelkész lett; 1755-ben a hunyadi 
egyházm. esperessé, 1769. pedig az er-
délyi egyházkerületfőjegyzővé választotta. 
Meghalt 1772-ben. — Munkái: 1. Disser-
tatio exegetico-historica de sinapi para-
bolico, illustrans parabolam Matth. XIII. 
v. 31. 32. Qvam . . . praeside . . . Paulo 
Ern. Jab lonsk i . . . die X. Augusti 1736 . . . 
placide eruditorum . . . auctor & respon-
dens . . . eruditorum examini submittit. 
Francofvrti ad Viadrum, 1736. — 2. 

Dissertatio exegetico-theologica de epi-
stola Christi mystica ad Cor. III. 3. quam 
. . . publico placidoque eruditorum exa-
mini submittit. Trajecti ad Rh., 1787. — 
3. Isten háza szükségére kincset szerző 
Dávid, kinek az Ur Jesus Kristusra sza-
bott példájából néhai mélt. malomvizi 
Kendefi Gábor urnák fenn maradandó 
emlékezetire s utolsó tisztességére az 
Orlya Boldogfalvi mostan megujittatott 
szent templomban, midőn a meghidegült 
tetemek ugyan ott készíttetett setét boltba 
helyheztettetnének, halotti szép gyűlés 
előtt Sz. írás szerint való tanítás tétet-
tetett. 1748. Szentgyörgy hava 28. Ko-
lozsvár, 1749. (Csernatoni Gaj dó Dániel 
és mások gyászbeszédeivel együtt.) — 4. 
Napoknak hosszúságával ... megáldott 
ember. (Halotti beszéd Gyulai István gróf 
felett 1758.). Nagyenyed, 1771. 

S QOi ; ň f h ť Í H , 
Horányi, M e m o r i a I I . 492. 1. — Henkő, 

Transsilvania II. 488. 1. — Weszprémi, Suc-
cincta Medicorum Biogr. IV. 141. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Lisznyai (Damó) Kálmán, költő, L. 
Márk megyei pörtárnok és Damó Teréz 
fia, szül. 1823. okt. 13. Herencsényben 
(Nógrádm.); a család Háromszékből Lisz-
nyóról származott. L. anyját csakhamar 
elvesztvén, nevelését egyedül atyja ve-
zette, ki maga is költői hajlamokkal bírt 
és verseket írt. L. középiskoláit Loson-
czon végezte, hol Homokai Pál költészet-
tanár, észrevéve a gyermek szép tehet-
ségét, annak kifejtésére sokat tett. Fel-
sőbb tanulmányait Pozsonyban és Eper-
jesen hallgatta. Utóbbi helyen Sárosi- és 
Kerényivel való barátsága jótékony ha-
tással volt költői ösztönére; tagja lett 
azon eperjesi önképző társulatnak, mely 
az irodalomnak több jeles írót adott. Ez 
idő óta L. egyik legtermékenyebb költője 
lett irodalmunknak. Minden divatlap, év-
könyv, költői gyűjtemény számtalan ver-
set hozott tőle, melyeket a magyar olvasó 
közönség örömmel fogadott, s különösen 
egy időben sok melegséggel írt balladái 
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oly köztetszést nyertek, hogy mindenfelé 
lelkesülten szavalták a színház fényes 
deszkáitól kezdve le az egyszerű iskolai 
padokig. Mint Kubinyi Ferencz és Hu-
szár Károly, nógrádmegyei követek jurá-
tusa az 1843. országgyűlésre fölment 
Pozsonyba s az országgyűlés alatt a fia-
talság egyik kitűnő tagja volt. Június első 
napjaiban itt ismerkedett meg Petőfivel, 
kit aztán az ottani íróknak bemutatott. 
(Midőn Petőfi irogatni kezdett, nem vala 
merészebb ambitiója, mint a Lisznyaiéhoz 
hasonló verseket írni, vagy inkább az ő 
közkedveltségével és népszerűségével bír-
ni. Később Petőfi pályájának délpontján 
Lisznyainak nem vala forróbb vágya, 
mint költőtársa által megénekeltetni. 
«Majd ha meghalsz, Kálmán, akkor meg-
énekellek», mondá enyelegve Petőfi.) Idő-
közben ügyvédi oklevelet is szerzett és 
nógrádmegyei aljegyző, táblabíró s tör-
vényszéki hivatalnok volt és gyakran 
szónokolt közgyűléseken is, mindig azon 
melegséggel, honszerelemmel, költői nyel-
ven, mely hatását sehol sem téveszthette 
el. Pestre jött, hol több országgyűlés 
alatt csakhamar a fiatalság kedvencze 
lett, s közünnepélyek alkalmával majd 
mindig szónokul választották. Általában 
eleven, szeretetre méltó egyéniségénél 
fogva oly népszerűségre emelkedett, mint 
raj ta kívül alig valaki. 1846-ban Petőfi-
vel és Pompéryvel Kovács Pálnál Győr-
ben tettek látogatást és pár napig időz-
tek itt. Ezen évben a tíz fiatal író tár-
sulatának ő is egyik tagja volt, 1848-ban 
pedig azon küldöttségnek, mely Pest vá-
rosa részéről az unió ügyében Kolozs-
várra ment a máj. 29. megnyílt ország-
gyűlésre, hol másnap az unió kimonda-
tott. Itt mondá az ő szokott palócz ki-
ejtésével amaz országossá vált phrasist : 
«mi vagyunk a puszták sasssai, ti vagy-
tok a bérezek sasssai.» A júl. 16. Pesten 
alakult egyenlőségi klubnak választmányi 
tagja volt. Később egy időre a költői 
pályát katonáskodással váltá fel, köz-

huszár lett egy székely ezredben; a ká-
polnai csatából mint futár küldetett Deb-
reczenbe ; onnét kapitányi ranggal Gör-
geyhez osztatott be történetírónak; ké-
sőbb őrnagynak neveztetett ki ; 1849. 
jan. 24. Erdélyben Medgyesen egy fogadó-
ban találkozott utoljára Petőfivel; majd 
1849. Világos után a császári hadsereg-
nek gr. Nugent nevét viselő gyalogezre-
débe soroztatott közlegényül és közel két 
évig szolgált Olaszországban, Tirolban és 
Schleswigben. 1851. márcz. 9. haza ér-
kezett Innsbruckból Pestre és az iroda-
lomnak, a költészetnek élt. Ekkor már 
beszélt latinul, németül, francziául és 
olaszul is. Időnként beutazta Vahot Im-
rével Magyarországot és nyilvános fel-
olvasásokat, szavalatokat tartottak (ezen 
időben viselt czifra szűrét a kassai mú-
zeum őrzi). Azonban nem annyira rend-
szeres munkásságot fejtett ki, mint in-
kább kalandos hajlamainak hódolt. Több-
ször volt nagy beteg (1857-ben beteg-
ágyánál Liszt Ferencz is meglátogatta), 
utóbb egészen elbetegesedett. Neje, Halász 
Ida (kit 1854-ben vett nőül), hű és ön-
feláldozó társa volt, L. azonban mint 
családos ember is oly könnyelműen élt, 
hogy mikor 1863. febr. 12. a császár-
fürdőben Budán meghalt, nejét és két 
kis fiát (Elemért és Tihamért) nagy szo-
rultságban hagyta hátra. (A budapesti 
kerepesiúti temetőben van eltemetve, hol 
díszes síremléke van). — Beszélye: Két 
Révay cz. (a Budapesti Hírlap 1854. 
560—582. szám.); a Szerelem Könyve 
és Honfi dalok ügyében levél Szegfy Mór-
hoz (Szépirodalmi Közlöny 1857. 15. 
szám). Költeményei a következő lapok-
ban, folyóiratokban és évkönyvekben je-
lentek meg : Honművész (1839—1841), 
Koszorú (1840), Közlemények (1841), 
Emlény (1841-42), Regélő Pesti Divat-
lap (1842—43), Athenaeum (1840. jún. 
7. Szivemhez 1841, 1843), Honderű (1843 
1847), Életképek (1843—48), Országgyű-
lési Almanach (1843), Szivárvány (1844), 

41. ie sajtó alá adatott 1900. október 22• 
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Aradi Vészlapok (1844), Pesti Divatlap 
(1844—48), Őrangyal (1845—1847), Hon-
leányok Könyve (1847), Nemzetőr (1848), 
Unió (1848), Országgyűlési Emlék (1848), 
Budapesti Divatlap (1848), Hölgyfutár 
(1850—1863), Losonczi Phönix (1851), 
Romemlékek (1851), Családi Lapok (1852, 
1854, 1857), Budapesti Viszhang (1852, 
1856), Délibáb (1853—54), Divatcsarnok 
(1853—59, 1860—61), Müller Gyula nagy 
Naptára (1852—54, 1857), Nők Könyve 
(1853), Pesti Napló (1854. 280., 296. sz.), 
Laczi Konyha (1855), Nemzeti játékszíni 
Emlény (Debreczen, 1855), Fancsy-Album 
(1855), M. Sajtó (1855. 76., 1861. 210. 
sz.), Budapesti Hirlap (1855. 734. sz.), 
Vasárnapi Újság (1856, 1858), Vereby 
Soma, A testvérhaza történetkincsei (1856), 
M. Néplap (1856—57), Szépirodalmi Al-
bum (1856, 1858), Nemzeti Képes Nap-
tár (1856-ra), Gyulai Árvízkönyv (1856), 
Nővilág (1857, 1859—60), Kalauz (1857 
—1858), Délibáb képes Naptár (1857-re), 
Sárosy, Az én Albumom (1857), Szép-
irodalmi Közlöny (1857—58), Nép Újsága 
(1857—58), Erdélyi Múzeum (1857), Höl-
gyek Naptára (1857), Nemzeti színházi 
nyugdíj intézeti Naptár (1858-ra), Napkelet 
(1858—59), Aradi Híradó (1859), Szépiro-
dalmi Figyelő (1860-61), Nefelejts (1860), 
Honvédek Könyve (1861), Császárfürdői 
Album (1863), Ország Tükre Naptára 
(186S), Lisznyay-Album (1863), Igaz-
mondó (1870, 1874, 1878); M. Polgár 
(1876. 70., 71. sz. Merengés cz. hosszabb 
költ.); Sopronvidéki Lapok (1876. 8. sz.); 
Életképek (1877. 4. sz. és magyarázata). 
Pyrker László a Harangszó 1841. cz. költe-
ményét németre fordította (Pestber Sonn-
tagsblatt 38. sz.), Levitschnigg Das Begräb-
niss der Nachtigall (u. ott, 1854. 2. sz.), 
Dudumi több költeményét (u. ott, 7., 10., 46. 
sz.) és Dux Adolf, Ungarische Dichtungen. 
Pressburg, 1854. cz. munkájában 28 köl-
teményét. Német fordításban vannak még 
költeményei: Kertbeny, K. M., Album 
hundert ungarischer Dichter. Dresden, 
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1854., Klänge aus dem Osten von De-
meter Dudumi. Pest, 1855., Gedichte aus 
Ungarn, von Stefan Graf Pongrácz. U. 
ott, 1857., Ein Sträusschen aus ungari-
schen Dichtergärten, von P. Salesius To-
manik. Wien, 1869., Ungarische Gedichte, 
von Julius Nordheim. Pest, 1872., Unga-
rische Lyriker, von Gustav Steinacker. 
Leipzig, 1875. cz. anthologiákban. Thaies 
pedig francziára fordította néhány költemé-
nyét. — Munkái: 1. Szegény-legény dalok. 
Pest, 1846. — 2. Tavaszi dalok. U. ott, 
1847. (Ism. M. Szépirodalmi Szemle.) — 
3. Egyenes út az akasztófára. Debre-
czen, 1849. — 4. Palócz dalok. U. ott, 
1851. (A gyűjteményemben levő 1851. 
okt. 19. Pesten kelt eredeti szerződés 
szerint L. eladta ezen munkáját egyszer 
mindenkorra 300 pfrtért Müller Gyula 
kiadónak, ki már okt, 24. jelenti, hogy 
az első kiadás 1500 példányban három 
hét alatt elfogyott és a 2. jav. és bőv. ki-
adás sajtó alatt volt ; összesen 6000 pél-
dány kelt el belőle. 2. bőv. kiadás. Pest, 
1852. Ismertette Pesti Napló 1851. 482. 
sz.) — 5. Üdvözlő dal Bulyovszkyné-
hoz. U. ott, 1855. — 6. Madarak paj-
tása. U. ott, 1856. (Költ. Ism. Budapesti 
Hirlap 36. sz. és Salamon, Tanúim. II., 
Egyetemes Philol. Közlöny 1889.) — 7. 
Dalzongora. Ugyanott, 1858. (Ism. Pesti 
Napló 1858. 13-ik szám.) — 8. TJj pa-
lócz dalok. U. ott, 1858. — 9. Két dala. 
U. ott, 1858. — 10. Szerelem könyve. U. 
ott, 1858. (Anthologia, Ruttkay Gyulával 
együtt.)— 11. Halálom óráján. Dicenty 
Pál orvosbarátomnak emlékül. Ugyanott, 
1859. (Költ.) — 12. Gedichte. Übersetzt 
von K. M. Kertbeny. München, 1859. (A 
költő életrajzával.) —• 13. L. K. orszá-
gos nótája és nemzeti éneke. Szentelem 
e két dalt Halász Oszkár sógoromnak és 
barátomnak hálás szeretetem jeléül, s 
mint tősgyökeres hazafinak kézszorításul. 
Pest, 1860. — 14. Nemzeti kördal. U. 
ott, 1861. — 15. A szerednyei bor. U. 
ott, 1861. (Költ.) — 16. Garibaldi nótája. 
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U. ott, 1861. (A Trombitából különnyo-
mat.) — 17. Szavalatkönyve, saját köl-
teményeiből «A magyar nyelv szelleme» 
cz. felolvasásra készült élőbeszéddel, me-
lyet a költeményekkel együtt: költői es-
tély cz. tartandó körútjára szerkesztett 
össze. U. ott, 1861. arczk. — 18. Par-
ragh-csdrda 1860. Benyiczky Emil és 
Dalmady Győző barátaimnak visszaem-
lékezésül. U. ott, 1862. — 19. Magyar 
történelmi képcsarnok. A Yizkelety Béla 
által rajzolt képek magyarázata. U. ott, 
1860. (Többekkel együtt.) — Levelei: 
Pest, 1816. ápr. 20. Frankenburghoz (Főv. 
Lapok 1866. 132. sz.); Prága, 1854. okt. 
15. (P. Napló 1854. 249. sz.). — Álne-
vei : Jolin Emil, Damó, Bánfy Gyula, 
Zenő, Jávor Örs és Borongó. — Arcz-
képei: kőnyomat Barabástól 1852, nyomt. 
Walzel A. F. Pesten (Hölgyfutár 1852. 
II. feléhez); Barabástól neve aláírásával, 
1854., nyomt. Walzel A. F. Pesten; Ba-
rabástól 1855. (Balázs Sándor, Székely 
József és Vajda Jánossal egy lapon); 
Barabástól 1855. (Arczkép-Album. mel-
léklet a Hölgyfutárhoz I. Pest, 1855.); 
Pesky rajza, nyomt. Pataki I. Pesten 
1863 (a Lisznyai-Albumban.) — Kézirat-
ban gyűjteményemben van a kiadójához 
Müller Gyulához 1855-ben Egerből és 
Pestről írt nyolez levele, Frescosonettek 
I. Ideál, II. A sült kappanhoz, és egy 
szerződés 1851. decz. 18. Pesten kel-
tezve, mely szerint Oltárvirágok cz. tíz 
nyomtatott ívnyi munkáját szintén Mül-
ler Gyulának 300 forintért eladta (ezen 
munka azonban nem jelent meg; elő-
fizetési felhívása a Hölgyfutár 1858. 294. 
sz.); egy levele a m. n. múzeumban is : 
Simonffy Kálmánhoz, Pest, 1858. máj. 7. 

Irodalmi Ör 1846. 152. 1. — Honderű 1847. 
I I . 12. SZ. ( S e v e r u s . ) — Pesti Napló 1851. 301., 
531. SZ. — Hí. Hirlap 1851. 630. SZ. — Hölgy-
futár 1851. 227., 245., 1852. 231. sz . arczk. . 
1861. 143. SZ. — Ujabbkori Ismeretek Tára V. 
248. 1. — Kertbeny, K. 31., Á l b ü m h u n d e r t 
ungarischer Dichter. Dresden, 1854. és Ma-
gyar költök 1840—1880. (Kefelevonat.) — 

Arczkép-Album a H ö l g y f u t á r h o z 1.1855. arczk. 
— Estike. P e s t , 1855. — Ferenczy é s Danielik, 
M a g y a r í r ó k I. 298. 1. — Napkelet 1858. 5. 
sz . — Valkai Imre, I r o d a l m i és m ű v é s z e t i 
Daguerreotypek. Bécs, 1858. — 31. sajtó 1860. 
285. SZ. — Emich Nagy Naptára 1861. a r c z k . 
— Ungarns 3länner der Zeit. P r a g , 1862. •— 
Vasárnapi Újság 1863. 8. sz . arczk. (Széke ly 
Józse f ) , 1898. 22. SZ. arczk . — 1863 : Koszorú 
190. 1., Családi Kör io . sz . k ő n y o m , arczk. , 
Nemzeti Képes Újság 6. SZ. a r c z k . , Koszorú I . 
8. SZ., Ország Tükre 6. SZ. ( V a d n a i K. ) , Pester 
Lloyd 37. SZ., Felvidéki 31agyar Közlöny 23. SZ. 
(b. P o n g r á c z E m i l ) , Ungarische Nachrichten 
50. SZ., Fremdenblatt, W i e n 63. SZ., Lisznyai-
Album, k ő n y . arczk . — Fata Morgana. Pe s th , 
1865. 22. SZ. — 3lagyarország és a Nagyvilág 
1867. 44. (S íremléke rajzáva l . ) — Toldy, M. 
N e m z e t i I r o d a l o m Története . — Figyelő 1871. 
( Z á v o d s z k y , L. és a k e l m e i s é g . ) — Kisfa-
ludy-Társaság É v l a p j a í . Uj F . VII. 1871—72. 
(Jókai . ) — Vutkovich Sándor, Magyar í rók 
A l b u m a . P o z s o n y , 1873. — Losonczi Lapok 
1874. 38 . SZ. — Nemzeti Hirlap 1877. 289. SZ. 
(Balázs Sándor . ) — M. Polgár 1876. 77. sz. 
(L. M e r e n g é s cz . köl t . ) — Török Zsigmond, 
Apró fényképek. Szabadka, 1882. 96. 1. — 
Nemzet 1882. 115., 117. sz. (Vadnai K.) — 
Hölgyek Lapja 1883. 40. s z á m . — Munkálatok. 
B p e s t , 1883. 188., 247. \. — Ország-Világ 1884. 
44. sz. (Csalomjai, L. diákkori élményeiből.) 

— Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l i ogr . — Egye-
temes Philol. Közlöny 1890., 1896. — Petőfi 
Sándor Összes Müvei. Bpest, 1892—96. Hat 
k ö t e t . — Pallas Nagy Lexikona X I . ( N é g y e s y 
Lász ló . ) — Ferenczi Zoltán, Petőfi é letrajza . 
B u d a p e s t , 1896. Három köte t . — Beöthy Zsolt 
Képes irodalomtörténete II. (Széchy Ká-
r o l y . ) — Petőfi-Album. B u d a p e s t , 1898. arczk. 
(A tizek) és gyászjelentés. 

Lisznyai (Kovács) Pál, ev. ref. fő-
iskolai tanár és krónikaíró, szül. 1630. 
jan. 4. Lisznyón (Háromszékben); 1663-
tól Sárospatakon tanult ; 1667-ben Kas-
sán a ref. gymnasiumban iskolamester-
volt ; 1671-ben az üldözések beálltával 
Belgiumba ment a gröningeni és leideni 
egyetemre; onnét 1678-ban haza jő-
vén, katonáskodásra kényszerítették, de 
a debreczeniek kikérték és 1679. feb-
ruár 22-én collegiumuk tanárává tették, 
hol a földrajzot (ő volt az első, ki Deb-
reczenben a földrajzot térképekről taní-
totta) és történelmet adta elő; később 
theologiát és logikát tanított, Meghalt 

i 
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1695-ben. — Munkái: 1. Professionum 
Scholasticarum Opera et Studio Pauli K. 
Lisznyai . . . elaboratum ; Et Studiosae 
Juventuti Debrecinensi publice proposi-
tarum Pars Prima. Debrecini, 1683. Tér-
képpel. (Ebben : Cursus vitae P. Lisznyai.) 
— 2. Professionum Scholasticarum . . . 
Pars Secunda. U. ott, 1687. — 3. Prtľ-> 
fessionum Scholasticarum ... Pars Tertia. 
U. ott, 1690. — 4. Magyarok Cronicaja.V 
Melly be foglal M.C.XCVI. Esztendőket. 
Avagy Christus születésének 268—1464. 
Esztendei alatt lett dolgait A Magyarok-
nak : Mellyet Chronologice, az az : Chris-' 
tus Urunk Esztendeinek folyása szerint 
illendő rövid formában, Tsinált, Es Ki-
bocsátott . . . U. ott, 1692. — 5. Orifjfp 
Gentium &Regnorum, Post-Diluvianorum, 
A Japheto, Semo & Chamo. Eorumque 
Posteris, In Asia, In Africa, Et In Europa, 
Originem suam trahentium ; Ex Phaleg 
Bocharti Et aliis Authoribus; Opera & 
studio . . . U. ott, 1693. — 6. Chronologia 
Sacra, In Septem Intervalla, Periodos, 
seu in septem Aetates Mundi distributa, 
quae Chronologia quod áCreationeMundi, 
usque ad Nativitatem Jesu Christi extensa 
contineat in se Annos Mundi Ter Mille 
Nongentum&Quadraginta:M.M.M.CM.XL. 
Ex sola & unica scriptura sacra Veteris 
Testament! comprobabit, & ubiqué â 
difficultatibus seu objectionibus Chrono-
logicis Deo juvante liberabit Author hujus 
Chronologiae Sacrae . . . U. ott, 1693. — 
Gyászverset írt latinul Gröningából Justa 
Piis Manibus . . . D. Joannis Bekes Horváti 
. . . Basiliae, 1674. ; Leidenből Feralis Ac 
Inopinaţi Occasus . . . D. Stephani Kvn 
Senioris ab Osdola . . . Ultrajecti, 1677. ; 
Parentatio Lugubris Svper Obitv . . . D. 
Matth. Nógrádi . . . Debrecini, 1681. és 
üdvözlő verset Drégely-Palánki János, 
Via Salutis . . . U. ott, 1682. cz. mun-
kákba ; a Brabeumban (Debreczen, 1683) 
is van 12 sor latin verse; a Hedera 
Poeticacában (ugyanott, 1686.) szintén 
ugyanannyi; az Epicidium Perenftitati 

Nominis . . . Pauli Szencz i . . . (Debreczen, 
1691) cz. munkában szintén egy latin 
distichona van. — Magyar levele Langh 
Jánoshoz, Debreczen. 1685. máj. (M. 
Könyv-Szemle 1896. 176. 1.). — Névét 
Lisznyai K. Pálnak és Lisznyai Pálnak 
is írta. 

Czvittinger, S p e c i m e n 226. 1. — Bod, M. 
A t h e n á s 162. 1. — Korányi, Memoria 11 .492 . 
1. — Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
III . 86. 1. — Benkö, T r a n s s i l v a n i a II. 400. 1. 
— Katona, H i s tór ia Critica XXXVI. 743. 1. — 
Philosophiai Pályamunkák. P e s t , 1835. 50. 1. — 
Toldy Ferencz, M. N e m z e t i Irodalomtörténet . 
— Ferenczi és Danielik, M a g y a r í rók I. 299. 
1. — Budapesti Szemle I V . 1858. 397. 1. — Uj 
Hl. Múzeum 1860. II . 56. 1. — Gróf Kemény Jó-
zsef, T ö r t é n e l m i és i r o d a l m i ka lásza tok . 
Pes t , 1861. 237. 1. — Szabó Károly, R é g i é t . 
K ö n y v t á r u l , és I I . ^ — Uj M. Athenás 567. 1. 
— Dóczi /., A debreczen i ev . ref. G y m n a s i u m 
története 27., 58., 59., 174., 205. 1. — Szabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. és 2. rész. 

Liszt Ferencz, zeneművész, szül. 1811. 
okt. 22. Doborjánban (Raiding Sopronm.), 
hol nemes származású atyja L. Ádám a 
herczeg Eszterházy egyik uradalmának 
hivatalnoka volt, a ki szerény állása da-
czára egyetlen fiát kellő nevelésben ré-
szesítette ; művelt féríiú volt, szenve-
délylyel szerette és gyakorolta a zenét, 
sőt kitűnt a zongora-, hegedű- és gor-
donkajátékban. Az alig hat éves L. már 
korán elárulta rendkívüli hajlamát és 
tehetségét a zene iránt, melyet atyja 
igyekezett fokozni és kifejteni. Az első 
oktatást a zongorában ő maga eszközölte. 
Haydn- és Hummellel szorosabb barát-
ságban állvány velők is közölte tervét 
fiának kiképeztetése iránt, kiktől hatá-
rozott biztatást nyert. Kilencz éves ko-
rában már föllépett nyilvános hangver-
senyen Sopronban. Atyja ekkor fia zenei 
tehetségét Pozsonyban mutatta be, hol 
játéka általános sikert aratott és min-
denkit magával ragadt, úgy hogy a ma-
gyar főurak közül (Amadé és Szapáry 
grófok) azonnal vállalkoztak, kik a fiatal 
művész végleges kiképeztetésének költ-
ségeit fedezték (hat évre évi 600 frttal). 
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L. atyja ekkor feladta doborjáni állomását 
és véglegesen Bécsbe költözött, hol L. 
Czerny vezetése alatt tovább képezte 
magát és Salieri udvari karnagytól ta-
nulta a zeneszerzést. Rövid idő alatt 
nemcsak kész harmonikus és zeneíró 
lett, hanem elsajátította a vezérkönyv-
olvasást is. Leginkább vonzódott Beetho-
ven műveihez ; meglátogatta a nagy zene-
művészt, ki őt meghallgatva, fényes jövőt 
igért neki. Alig másfél évi tanulás után 
háromszor lépett fel Bécsben nyilvánosan, 
hol bucsúhangversenyén Beethoven is 
megjelent, a közönség előtt megölelte őt 
és valódi művésznek nyilvánította. 1823. 

1 m á j u s 1-én Pesten a «hét választó fe-
jedelmek» czímű vendéglőben játszott a 
zongorán és közbámulat tárgya volt. Ez-
után atyjával Párisba ment, hol Reicha 
és Paer a conservatorium leghíresebb 
tanárai voltak segédkezésére, sőt Reicha 
a nagy zenetudós vezetése alatt az in-
tézeten kívül is elsajátította a zeneszer-
zés legmélyebb titkait. E mellett a párisi 
legelső salonok is fölkarolták, élükön az 
orleansi herczeggel. Játéka Párisban is 
nagy feltűnést okozott, valamint egyéb 
franczia városokban, hová kisebb-nagyobb 
kirándulást tett. Visszatérve_Párisba, egé-
szen a zeneköltészetnek szentelte idejét 
és mint 15—16 éves ifjú maga előtt 
látta a világ hódolatát. De a siker mámo-
rában egyszerre egész lénye átváltozott, 
terhére vált a világ hódolata, az addig 
életvidor, kedélyes, szikrázó szellemű 
ifjú önmagába zárkózottá, búskomorrá 
és szótlanná vált. A vallási érzületben 
és annak túlvilági rajongásaiban keresett 
menedéket a világ tapsai elől. Atyja az 
orvosok tanácsára a boulognei tengeri 
fürdőbe vitte; ekkor azonban egy nem 
várt csapás is lesújtotta, atyja 1827. aug. 
28. meghalt. Vigasztalhatlan volt és még 
inkább meghasonlott belső kedélyvilágá-
val. Legelső gondja volt anyját (Lager 
Anna, kremsi származású, meghalt 1866. 
jan.), ki akkor Gráczban élt, magához 

hívni Párisba, kinek életbiztosítására 
100,000 frankot tett le. Elzárkózott a kül-
világtól és egészen átadta magát az ön-
tépelődésnek ; egyedül anyja körében élt 
és művészetével keveset törődve, legin-
kább tudományos olvasmányokkal fog-
lalkozott. 1833-ban Geníbe költözött és 
Paganini föllépte ú j ösztönt adván neki, 
előkészületeket tett, hogy zenéjével meg-
hódítsa a világot. Ott fűződött gyöngéd 
és mély viszony közte és d'Agoult grófnő 
(írói nevén Stern Dániel) közt. Majd 
Párisba ment, hol tanulmányainak él t ; -
azonban csakhamar visszatért Genfbe, 
hol életének legszebb, legköltőibb és leg-
munkásabb részét töltötte. Majdnem egye-
düli érintkezési körét Sand György. Piktet 
Adolf, de Candolle és Belgiojoso herczeg 
társasága képezte, kikkel többször kirán-
dulásokat tett Svájcz legnevezetesebb 
pontjaira. Ezen kirándulások költői be-
nyomásait aztán Années de pélérinage 
cz. alatt kiadott zenekölteményeiben örö-
kítette meg. Ez idő alatt az elmélet terén 
is föltűnést okozott működése; számos 
a művészet életkérdéseit illető czikke-
ket közölt a párisi Gazette musicaleben. 
Thalberg föllépésének hírére elhagyta 
geníi tusculanumát s Párisba sietett, hogy 
visszahódítsa a franczia főváros osztatlan 
pálmaágát. L. mint zongora-virtuoz s 
mint előadó hasonlításba se jöhetett 
pályatársaivaLJLSi^kig rohamosan terjedt 
híre ; ekkor európai körútra indult, mire 
főleg Olaszországot kívánta látni; Milánó, 1 

Velencze, Genua, Firenze és Róma váro-
soEban töltött hosszabb időt és aratott 
hangversenyeivel általáno s sikert. Rossin i -
val, ki már akkor hírnevének tetőpontján 
állott, benső viszonyba lépett. Velenczé-
ben való tartózkodása alatt értesült az 
1838. árvízről, mely hazája fővárosát el-
pusztította ; sietett ekkor Bécsbe, hol 
hangversenyeinek hallatlan sikerű soro-
zatát adta s bevételeinek nagyrészét, 
24 ezer forintot, a pesti vízkárosultak 
javára fordította. Bécsből ismét Olasz-
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országba tért vissza, hol egy ideig vissza-
vonultan élt. 1839 végén ismét nagyobb 
műutazásra indult és Ígérete folytán 
Triestben és Bécsben vaió rövid tartóz-
kodás után visszatért hazájába ; Pozsony-
ból, hol akkor országgyűlés volt és Pest-
ről küldöttség ment elébe; Pozsonyba 
decz. 21., hol aznap este hangversenyben 
lépett fel, Pestre karácsony estéjén érke-
zett és decz. 27. a redoutteremben adta 
első hangversenyét, decz. 29. a másodi-
kat ugyanott és a harmadikat 1840. jan. 
2_._a budai hangászegyesület javára ;_Jan. 
4. adta első hangversenyét a m. nemzeti 
színházban, annak alapja javára és jan. 
11. ismétlé a conservatorium alapjára, 
(jan. 9. Budán játszott). A város és a 
mágnási körök képviselői küldöttsége egy 
nagy értékű díszkarddal tisztelte meg ez 
alkalommal. Minden hangversenyének 
jövedelmét valami jótékony vagy nem-
zeti czélra szentelte. Meglátogatta szülő-
helyét Doborjánt is és január vége felé 
elhagyta szülőföldét. Innen kezdve a 
40-es évek végéig tart virtuozi pályájának 
fénykora, a legfényesebb diadalok és 
kitüntetések lánczolata, Német-, Orosz-, 
Franczia-, Angol-, Spanyol-, Olasz-, Török-
és más kisebb országokban ragyogtatta 
művészetét. (Yörösmarty_ 1841.' elejé n 
írta hozzá költeményét.) 1846-ban ismét 
hazájába tért, hangversenyei a nemzeti 
színházban máj. 6. a létesítendő nemzeti 
conservatoriumra; 9. a pesti magyar pol-
gári őrhad nyugdíjintézete pénzalapjának 
növelésére ; 13. a Josephin um árvanevelő 
intézet javára ; megfordult Fáy István és 
Festetics Leó grófok társaságában Győr-
ben Stankovics püspöknél, Tatában két 
hetet töltött; hangversenyt adott Sopron-
ban, hol díszpolgárrá s megyei tábla-
biróvá tették, szept. Kőszegen, hol dísz-
polgár és zeneegyesületi dísztag lett; 
okt. Szekszárdon, Temesvárt, decz. Ara-
don, hol szintén díszpolgárrá tették és 
Kolozsvárt. E körútja után Erdélyt, Oláh-
és Moldvaországot. Galicziát és Török-

országot utazta be. (1848-ban Kismartonba 
jöttAlbach látogatására; ekkor Doborjánt 
is meglátogatta.) 1847-ben Weimarban 
telepedett le, hogy ott új pályát kezdjen, 
és a zeneköltészetnek szentelje életét. L. 
zeneműveinek név- és czímsora egy vas-
kos kötetet tesz ; ívekre megy csak opera-
s másnemű átiratainak lajstroma, ugyan-
annyira tehető eredeti s többféle alak- és 
kidolgozásban kiadott zongoraműveinek 
czímsora. Zenekari szerzeményei, továbbá 
dalai, férfinégyesei, női karai, egyházi zene-
költeményei, átiratai sat. száz meg száz 
számra tehető. Vannak műágak, melyek 
egymaguk egy-egy külön irodalmat tesz-
nek művei közt; ilyenek: Schubert Ferencz 
dalirodalmának, Beethoven symphoniái-
nak zongora átiratai, továbbá magyar 
rhapsodiái; dalműátiratai, saját sym-
phoniai zenekölteményeinek minden alakú 
átiratai s kidolgozásai sat. A páratlan 
nemzeti indulókat (köztük a Rákóczyt), 
szebbnél-szebb népdalaink szellemét, ze-
nénk sajátságait ő ismertette meg a kül-
földdel. A weimari nagyherczeg meghívá-
sára Weimarban töltött évei (1847—61.) 
örökké nevezetes lapjait fogják tenni a 
műtörténelemnek. Alig egy pár éve ottani 
letelepedése után, az igénytelen város és 
annak udvari színháza mintegy központ-
jává váltak ama zenészeti világmozgal-
maknak, melyek utóbb új irányt adtak 
a művészeti törekvéseknek. L. altenburgi 
lakása, melyet a nagyherczegné bocsátott 
rendelkezésére s hová őt Wittgenstein 
Karolina herczegnő is követte leányával, 
találkozó helyévé vált a világ minden 
magasabbra törő művészének. (1848. 
ápr. 25. ismét megjelent Pesten, máj. 6. 
azonban már Bécsben volt; máj. 27. 
írja a Der Ungar, inasának betegsége miatt 
még néhány napig Pesten időzött; júl. 
7. és augusztus 8. gróf Károlyi György 
jótékonyczélú hangversenyein közremű-
ködött, ki messze földről jött ezen zenees-
télyekre, melyek 2000 frtot jövedelmeztek.) 
Ez időben Wagner Richard is a politikai 
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üldöztetés elől Lisztnél talált baráti me-
nedéket, a ki igazságot szolgáltatott láng-
szellemének, midőn Tannhäuser et Lo-
hengrin cz. írta azt a röpiratát az 50-es 
évek elején, mely Wagner két dalművé-
nek Weimarban való színrehozatala al-
kalmával előkészítette e művek diadalát. 
Symplionikus zeneköltészeti nagy mun-
kájához az 50-es évek derekán egy másik 
műirány csatlakozott, mely aztán Lisztet 
mint zeneköltőt a legmagasabb színvo-
nalra emelte. Magyarország herczegpri-
mása Scitovszky János Lisztet kérte fel, 
hogy az esztergomi bazilika fölszentelése 
alkalmára ünnepi misét írjon, mely aztán 
1856-ban a fölszenteléskor a budapesti 
összes művészi erők közreműködése s 
az ő vezénylete mellett aug. 31. elő is 
adatott. Ez alapját tette le mind ama 
további e nemű műveinek, melyeknek 
a mai napig zárkövét Krisztus cz. orató-
riuma teszi. 1856-ban tartózkodása hazá-
jában több hetekre terjedt; szept. 8. a 
nemzeti színházban rendezett hangver-
senyt a színházi nyugdíjintézet javára. 
1858-ban ismét Pestre jött, a midőn 
ápr. 11. dirigálta miséjét a m. n. mú-
zeumban (a múzeumi kert és a nemzeti 
zenede javára). Később Rómába költözött, 
hova telki nyugalom utáni vágy vezette. 
Itt a Monte Mario hegyen álló kolostor 
magányában keresett menedéket; majd-
nem kizárólag egyházi zeneszerzemények-
kel foglalkozott és itt szerzé géniuszának 
három legjelentékenyebb és talán leg-
maradandóbb remekműveit: Szent Er-
zsébet legendáját, Magyar koronázási 
miséjét és Krisztus cz. oratoriumát. De 
egyszersmind innen lepte meg a világot 
ama sokak előtt máig is érthetetlen és 
félremagyarázott lépésével is, hogy 1865. 
ápr. 25. mint abbé fölvette az egyházi 
kisebb rendeket. L. Szent Erzsébet ora-
tóriuma legelőször Pesten került elő-
adásra aug. 15. a vigadóban a nemzeti 
zenede negyedszázados ünnepélye alkal-
mával a mester személyes vezetése mel-

lett. 1867-ben ismét megjelent hazájában, 
hogy a magyar király koronázási ünne-
pélyét e czélra írt miséjével is dicsőítse. 
1869-ben Andrássy Gyula gróf közben-
járására, hogy állandóan a magyar ha-
zához legyen kötve, a király saját 
magánpénztárából 4000 frt évi járulékot 
bocsátott rendelkezésére oly feltétel alatt, 
hogy évenként tetszése szerint néhány 
hónapot töltsön a fővárosban és szemé-
lyes érintkezéseivel emelje a hazai zene-
ügyet. 1873-ban a magyar országgyűlés 
megszavazván a magyar zeneakadémia 
életbeléptetését, annak elnökéül nevezte-
tett ki királyi tanácsosi czímmel és ez 
állásában egészen haláláig működött. 
1876-ban Wagner Richard bayreuthi 
színháza javára vele együtt hangver-
senyzett a vigadó termében, 1879. már-
czius 26-án ugyanott a szegedi kata-
stropha árvízsujtottai javára, mely 6500 
frtot jövedelmezett. De ezenkívül is több-
ször fellépett nyilvánosan Budapesten, 
Pozsonyban és Kolozsvárt, hogy a hazai 
culturczélokat elősegítse. 1881. jan. fog-
lalta el zeneakadémiai elnöki székét; 
ezen évtől kezdve azután minden évben 
itt töltött (állandó haltéri lakásán) néhány 
hónapot, mint a világ minden tájáról 
összegyűlt zongoraművész-jelöltek tanára. 
(Magyarországon volt : 1872. nov. 6. Hor-
pácson gróf Széchenyi Imre berlini nagy-
követnél, 1873. jan., febr., márcz. Buda-
pesten, decz. 27. és 1874. febr. 2. Hor-
pácson, márcz., ápr., máj. és 1875. febr., 
márcz. Budapesten; ugyanitt volt 1876. 
márcz. 13., hangversenyzett a budapesti 
árvízkárosultak javára 1877. jan., márcz., 
187tf. jan., febr., márcz.; 1879. jan. 17. 
érkezett haltéri lakására, 1880. jan. 30., 
febr. 16., 1881. jan., febr., 1882. febr., 
ápr., 1883. jan., febr., márcz., 1884. febr. 
8., decz. 7., 1885. febr., márcz., ápr., 
1886. febr. 11., 17.) Magyarországon kívül 
nem is működött nyilvánosan, csak Bécs-
ben kétszer, egyszer a király egyenes 
felhívására a Rudolfeum-alapítvány ja-
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vára, másodszor pedig a bécsi Beethoven-
szobor költségei fedezésére, mely kél han g-
verseny 30 ezer forintot eredményezett, 
1886-ban töltötte utoljára Budapesten a 
telet. Utolsó diadalútjára ment Franczia-
és Angolországba, hova ápr. 3. érkezett. 
Oroszországba is készült, de útját állta 
a halál Bayreuthban 1886. július 31-én, 
éppen a Wagneri előadások alatt, hová 
már betegen, lázas állapotban érkezett; 
Bayreuthban temették el, hol saját kí-
vánságára dísznélküli síremlékkápolna 
jelzi sírját. Magyarország azzal róta 
le iránta való kegyeletét és háláját, hogy 
1873-ban Budapesten ülte meg félszá-
zados művészi jubileumának ünnepét. 
A magyar írók és művészek köre arany-
koszorúval tüntette ki, a fővárosi törvény-
hatóság 10,000 fitos alapítványt tett ne-
vére s több emléktárgygyal halmoztatott 
el. Az ünnepélyrendező bizottság élén 
Haynald Lajos kalocsai érsek állott; az 
ünnep műsora három napig tartott. L. 
ez alkalomból a nemzeti múzeumnak 
ajándékozta jubileumi emléktárgyait és a 
többi emléktárgyak közül is a legérté-
kesebbeket, A m. n. múzeum igazgatósága 
külön L.-ereklyeszobát rendezett be em-
lékére. A budapesti operaház előtt és 
Sopronban emlékszobra van. Emlékére 
alakult Budapesten 1895-ben a Liszt 
Ferencz zeneművészkör. L. egyik leánya, 
Cosima, előbb Bülow János bárónak, 
utóbb Wagner Rikhardnak lett ne je ; 
másik leánya, Blanka, III. Napoleon leg-
utolsóminiszterelnökéhez, Olivierhezment 
nőül ; fia ifjú korában halt el. — Mun-
kái : 1. F. Chopin. Paris, 1842. (Németül: 
Lipcse, 1852., magyarul: francziából gróf 
Wass Ottilia. Budapest, 1873.) — 2. 
Lohengrin et Tannhäuser de Richard 
Wagner. Leipzig, 1851. (Németül: Köln, 
1852. zeneműmellékletekkel.) — 3. Ge-
sammelte Schriften I. Band. Die Goethe-
stiftung. Chopin. Cassel, 1855. — 4. 
Ueber John Field's Nocturne. Hamburg, 
1859. (Franczia és német szöveggel.) — 

5. Des boliémiens et de leur musique en 
Hongrie. Paris, 1859. (Uj kiadás. Leipzig, 
1881. Deutsch bearbeitet von Peter Cor-
nelius. Pest, I860., A czigányokról és a 
czigány zenéről Magyarországon. U. ott, 
1861.) — 6. Gesammelte Schriften. Heraus-
gegeben von L. Ramann, Leipzig, 1880. 
Hat kötet. (I. Friedrich Chopin. Frei ins 
Deutsche übertragen von La Mara, 2. 
neu bearb. Ausgabe. Leipzig, 1896., II. 
Essays und Reisebriefe eines Baccalau-
reus der Tonkunst. Ins Deutsche über-
tragen von L. Ramann. III. Dramaturgische 
Blätter 1. Abth. Essays über musikalische 
Bühnenwerke und Bühnenfragen, Kom-
ponisten und Darsteller. In das Deutsche 
übersetzt von L. Ramann, 2. Abth. Richard 
Wagner, in das Deutsche übertragen von 
L. Ramann, IV. Aus den Annalen des 
Fortschritts. Koncert- und kammermusi-
kalische Essays, Y. Streifzüge. Kritisches, 
polemische und zeithistorische Essays, 
VI. Die Zigeuner und ihre Musik in Un-
garn.) — 7. Briefwechsel zwischen Wagner 
und Liszt (1841 — 1861). U. ott, 1887. Két 
kötet. — 8. Franz Liszt's Briefe. Heraus-
gegeben von La Mara. Leipzig, 1893—99. 
Négy kötet, (I. Von Paris bis Rom, II. 
Von Rom bis ans Ende, III. Briefe an 
eine Freundin, IV. Briefe an die Für-
stin Caroline Sayn-Wittgenstein.) — 9. 
Eriefivechsel zwischen Franz Liszt und 
Hans von Bülow. Herausgegeben von 
La Mara. Leipzig, 1898. /— Zenemű-
vei közül: Szent Erzsébet. Oratorium. 
Pest, 1865. négy hangra, négy füzet; 
Vértes dalok, négy férfi karra, négy fü-
zet. Ugyanott, 1865. ; Ave Maria, zon-
gorára. U. ott, 1865.; Krisztus-oratorium. 
Dalmű szöveg. Bpest, 1873.; Szent Er-
zsébet legendája. Oratórium. Szövegét 
írta Boquette Ottó. Ford. id. Ábrányi 
Kornél. Bpest, 1891. (Operaház könyvtára 
42.) sat. — Levele Simonfl'y Kálmán-
hoz : Weimar, 1858. febr. 1. (a magyar 
nemzeti múzeumi levéltári osztályban.) 
— Arczképei: olajfestés Barabástól 1846. 
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(a magyar nemz. múzeumban), Lehmann 
Henriktől 1839. (Erard tulajdona Páris-
ban); Ary Scheffertől 1835.; pastellkép 
Marichaltól 1845.; kőnyomat Barabástól, 
nyomt. Walzel Pesten, Kriehubertől 1838. 
nyomt. Höfelich János Bécsben, Decker 
Gábortól 1841, Scheffer képe után, nyomt. 
Höfelich János Bécsben. — Az 1884. 
szept. 15. megnyílt budapesti operaház 
homlokzatán fülkében ülőszobra van. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1823. I I . 36. S Z . — 
Rajzolatok 1838. I. 47. , 48. SZ. — Honművész 
1838.35., 1840. 1—5., 20 — 22. SZ. — Gemeinnützige 
Blätter 1838. 34. s z . — Pesti Hirlap 1841. 5., 48. 
SZ. — Vjabbkori Ismeretek Tára V . 249. 1. — 
Magyarország és Erdély képekben 1854. 94. 1. 
a r c z k . — Vasárnapi Vjság 1859. 34., 52., 1862 , 
1864., 1875. 10., 1881. 43. sz. arczk., 1886. 15., 
32. sz. 3 arczk. és rajzok, 1891. 22. sz. (L. 
anyja, a r c z k ) — Hon 1865. 27., 1873. 238., 
258., 1877. 47.. 1880. 324. SZ. — Wurzbach, 
Biogr. Lex ikon XV. 247—279. 1. (hol életére 
vonatkozó bö kül fö ld i repertórium van.) — 
Tarka 1 i lag 1869. 360. 1. k é t k é p p e l . — Csa-
ládi Kör 1870. 52. s z . arczk . , 1873. 49. sz . 
a r c z k . — Figyelő 1871. — Szamos 1877. 90. é s 
kÖV. SZ. (L. m i n t fogo ly . ) — Magyarország 
1878. 1. s z . — Koszorú 1879. a r c z . — Pesti 
Napló 1879. 56. s z . ( W o h l S t e p h a n i e , L . m i n t 
író), 1886, 11., 213.. 220., 232., 237., 293., 1887. 
197., 198., 1888. 57., 214., 1890. 57., 209. sz. — 
M. Föld 1880. 14. SZ. — Ramann, L., F r a n z 
Liszt a ls Künst l er und Mensch. Leipzig , 
1880., 1887., 1894. Három kötet . — Ellenőr 
1881. 533. SZ. — Pesti Hirlap 1881. 42., 291., 
1886. 83. , 212., 215., 1887. 348. SZ. — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1881. 43. SZ. — Buda-
pesti Hirlap 1882. 213.. 298. s z . (L. é s H e i n e ) , 
1886. 213., 214., 1891. 254. SZ. — Török Zsig-
mond, Apró F é n y k é p e k . Szabadka, 1882. — 
M. Állam 1S84. 159., .1887. 8. SZ. — Fővárosi 
Lapok 1886. 108., 212—214., 240., 241., 1887. 
303., 1888. 20., 1890. 123., 212., 291., 354., 
1891. 208., 1893. 53. SZ. — Egyetértés 1886. 212. 
SZ. — Alföld 1886. 175., 1887. 99. SZ. — Zene-
lap 1886. 23., 26. sz. (L. szobra), 1887. 14., 
1891. 6. s z á m . — Siebenb.-Deutsches Tageblatt 
1886. 7. s z á m . — Magyar Salon V., VI . 1886., 
VII. 1887., VIII . 1888. — Debreczeni Ellenőr 
1886. 150., 151. SZ. — Ország-Világ 1886. 13 

SZ. — Nemzet 1886. 173., 230., 284., 1887. 1. 
S z á m . — Ledos de Beaufort Kaph, T h e a b b é . 
Liszt . The s tory of h i s l i fe. London, 1886. 
— Wohl, Janka: F r a n c o i s Liszt , S o u v e n i r s 
d ' u n e c o m p a t r i o t e . Par i s , 1887. — Győri Hir-
lap 1887, 24. S z á m . — István bácsi Naptára 

1887. a r c z k . — Pester Lloyd 1887. 57. , 97. s z . 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1891. — Pallas Nagy Lexikona X V . 573. 1. 
(Id. Á b r á n y i Korné l . ) — Briefe h e r v o r r a g e n -
der Persön l i chke i ten an Fr. Liszt. (Heraus-
geg. La Mara.) Leipzig, 1895. Két kötet. — 
Beusz, Eduard: F r a n z Liszt . Le ipz ig , 1898. 
(„Männer der Zeit" V.) — Tausil, Max, Franz 
Liszt und das ewig weib l iche . Wahrhei t und 
D i c h t u n g . Le ipz ig , 1896. — Louis, Rudolf, 
F r a n z L i s z t . Ber l in , 1900. — Id. Ábrányi Kor-
nél : A m a g y a r zene a XIX. századbaD. Bu-
dapest . 1900. és J e l l e m k é p e k a magyar zene-
vi lágból . Bpest , 1900. (Magyar Könyvtár) 
és gyász je l entés . 

Liszták Kristóf. — Munkája: De 
traduce contra eductionem et immediatam 
animarum creationem; praes. Paulo Czem-
ber, rectore prividiensi. Trenchinii, 1656. 

Uj M. Athenás 568. 1. (Fabó) . 

Liszy István, ügyvéd, 1848—49-ben 
Hunyady-huszár. Meghalt 1893. április 13. 
Budapesten 73. évében. — Byron, Da-
maetes cz. költeményét fordította (Regélő 
Pesti Divatlap (1842. 26. sz.); egy költe-
ménye van a Szivárványban (1844. Liszy 
Vajk névvel.) — Munkája: Költemények 
a fátyol alatti időkből. Pest, 1870. Két 
kötet. (Liszényi Vajk névvel.) 

Kertbeny, M a g y a r K ö l t ö k ( k e f e l e v o n a t . ) — 
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 . 

Liszy Mátyás, reáliskolai tanár volt 
Székesfejérvárt 1855. decz. 27-től 1857-ig; 
az 1856. aug. szept. szünidő alatt Szom-
bathy Ignácz és Schultz Ferencz társa-
ságában Bécs nevezetességeit tanulmá-
nyozta ; később az önálló reáliskolák 
számára alakított cs. k. tanárvizsgáló 
bizottmánytól nyert feladványokat itthon 
társaival együtt kidolgozta. — Programm-
értekezése a székesfehérvári városi al-
reáltanoda Évkönyvében (1857. A pára 
és a gőz s ezek akalmazása.) 

A székesfehérvári alreáliskola 111. Évkönyve 
1857. és É r t e s i t v é n y e 1895. 25„ 27., 28. 1. 
Literati András, a vittenbergai (1623. 

okt. 10-től) s frankfurti egyetemen tanult; 
kolozsvári nemes származású. — Mun-
kái: 1. Oratio V. De Probitate et Clari-
tate Politici, ex Lips. I. c. 5. Francofurti, 
1625. — 2. Sisachtia hoc est Oneris 
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Excussio (Si vim vocis, non usum ad 
rem foenoratitiam coarctatum spectes) 
Seu Consvltatio ; An conducat Principi 
regnum auspicanti gravamina subditis 
petentibus relaxare ? Sub persona consilij 
quod Rehabeamus cum consiliariis suis 
hac de re init I. Reg. 12. 2. Chron. 10. 
Joseph, lib. 8. A. J. 3. I. Panegyricas Ad 
Rehabeamum Regem cui petitio Sisachtiae 
annectitur. U. ott, 1625. (Mind a két munka 
megjelent Magirus Joachim: Gymnasmata 
Oratoria ad methodum politiae Lipsianae 
cz. munkában.) 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 129. 
1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 1. rész 410. lap. 

Literathy János (tordai Finta), ev. 
ref. lelkész, született 1816. január 16. 
Marok-Papiban (Beregm.); a gymnasiumi 
és theologiai tanfolyamot a sárospataki 
főiskolában végezte, hol a magyar nyelv-
mívelő társaság buzgó tagja volt ; (1837-
ben a felső osztályba iratkozott be); a 
Szathmáry József superintendens, jubi-
leuma alkalmára írt három pályázó kö-
zül az ő költeménye volt a legjobb (mely 
Versezetek . . . Sárospatak, 1838. cz. mun-
kában megjelent.) 1838-ban Munkácsra 
ment tanítónak ; három év múlva letette 
a kápláni vizsgát és Gulácsra rendeltetett 
segédlelkésznek, honnét 1848-ban Bereg-
szászra került; ugyanazon évben Nagy-
Bégányra ment lelkésznek és 1850. ápr. 
7. Munkácsra választották meg papnak, 
hol 1887. jan. 25. meghalt. Az elnyoma-
tás korszakában, az 50-es években, a 
protestáns papság anyagi ügyeinek ren-
dezése körüli hírlapi vitában ő is részt 
vett ; a beregi ev. ref. egyházmegyének 
több évig volt főjegyzője ; Munkács város 
társadalmi ügyeiben is tevékeny részt 
vett. — Költeményei, czikkei s beszélyei 
az Athenaeumban (1841.); a Pesti Divat-
lapban (1844., 1847.—48. irányczikkek, 
beszélyek); a Nemzetőrben (1848. Vidéki 
tárogató Beregből); a Budapesti Divatlap-
ban (1848. Emléklapok Magyarhon leá-
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nyaihoz); a M. Protestáns Figyelmezőben 
(1870. Reformátusi lelkipásztori részletes 
jelentés a munkácsi országos fegyintézet-
ről 1869.) — Munkája : Önuralom. Szaba-
duló fegyenczek részére erkölcsi irányú 
olvasmány. Munkács, 1881. (Ism. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap.) 

Lehoczky Tivadar, Beregvármegye mono-
graphiája. Ungvár, 1881. II. 145. 1. — Prot. 
Egyh. és Iskolai lap 1887. 5., 8. SZ. — jJ/un-
kács 1887. 4., 5. SZ. — Kiszlingstein Könyvé-
szete és gyászjelentés. 
Literáti Jánosné (Kovács Terézia), 

írónő, K. Ferencz veszprémmegyei tiszti 
mérnök és EŐry Juliánná leánya. Kovács 
Pál orvos és író testvérnénje ; született 
1786-ban Dégen (Veszprémmegye); férje 
volt L. János, Zichy Miklós gróf diri-
gens tiszttartója Palotán (Veszprémm.); 
férje halála után Pápán lakott rokonai 
körében ; írt és olvasott és szép könyv-
tára volt. Elete végső részét még életben 
maradt testvérénél (dr. Kovács Pálnál) töl-
tötte Győrött. Az öreg asszonyt az életmeg-
fosztá minden élvezettől, se nem olvasha-
tott, se nem társaloghatott, mert teljesen vak 
és süket lett. Elveszté emlékező tehetségét 
is; szerető testvére azonban néha rá tudta 
vezetni a multakra s ha egy-egy régesrégi 
költeményét említé, azt el tudta mondani. 
A közéletből utójára már csak a politika 
nagy eseményei (török háború, bosnyák 
megszállás) érdekelték, melyeket hű test-
vére erős hangon adott tudtára. De csak 
rövid időre érdekelték ezek is. Ily rommá 
lett az egykori magyar írónő és derék 
honleány. Meghalt 1879. jan. 2. Győrött 
93. évében. — Az Auróra-kör idejében 
jelentek meg tőle czikkek és költemények 
L. vagy Kovács Terézia aláírással. Ko-
vács Pál hátrahagyott kéziratai között 
egy drámája és Szegény Jakab cz. rajza 
v a n ; Koltai a Jegygyűrű cz. sorstragoe-
diát is L. művének tartja. 

Győri Közlöny 1879. 2. sz. (Nekr.) — Vasár-
napi Vjság 1879. 2. SZ. (Nekr.) — Fővárosi 
Lapok 1879. 6. sz. — Koltai Virgil, Dr. Kovács 
Pál élete és működése. Györ, 1889. 6. és 
köv. 1. és gyászjelentés. 
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Literáty Ödön (tordai Finta), ügyvéd 
és országgyűlési képviselő, szül. 1847. 
febr. 5. Nagy-Bégányban (Beregm.), hol 
atyja L. János ev. ref. lelkész volt. L. 
jogi tanulmányait 1867-ben a pesti egye-
temen befejezvén, Beregmegyénél mint 
tiszt, esküdt kezdette meg nyilvános pá-
lyáját. 1868-ban a m. k. pénzügyminisz-
tériumnál mint ségédfogalmazó nyert al-
kalmazást, 1871-ben ügyvédi oklevelet 
nyert és a m. kir. pénzügyigazgatóság 
mellett a kincstár jogügyeinek intézésével 
bizatott meg. 1874-ben az állami szol-
gálatból kilépett és mint önálló gyakorló 
ügyvéd irodát nyitott Budapesten. Az 
1881—84. országgyűlésen a mező-kászonyi 
kerületet képviselte. 1884-ben a munkácsi 
kerületben választották meg szabadelvű 
párti programmal. A budapesti ügyvédi 
kamarának választmányi tagja, a házban 
az igazságügyi bizottság tagja volt és mint 
előadó több izben szerepelt. Párbajnak 
esett áldozatúl, melyet sógorával Pásztély 
Jenő fővárosi ügyvéddel vívott, kinek 
golyója halálra találta; 48 óra múlva 
1887. decz. 12. meghalt Budapesten. — 
A Beregnek munkatársa volt. Országgyű-
lési beszédei a Naplókban (1881—87.) 
jelentek meg. — Munkája: Munkácsi 
Mihály szülőháza emléktáblájának le-
leplezésekor 1882. márcz. 3. Munkácson 
tartott beszéd. Bpest, 1882. 

Szabadelvűpárti Naptár 1885-re. Budapest, 
229. 1. arczk. — Halász Sándor, Országgyű-
lési Almanach. Képviselőház. Bpest, 1886. 
107. 1. — 1887 : Munkács 51 . , Pesti Napló 342. , 
Fővárosi I.apok 342. , Nemzet 342. , Budapesti 
Hirlap 343. , P. Hirlap 342. , Vasárnapi Újság 
51. sz. arczk. — A m. n. múzeumi könyv-
tár példányáról és gyászjelentés. 

Literáti Nemes Sámuel. L. Nemes 
Sámuel (Literati). 

Lithvay Viktoria, posta és távíró ke-
zelő, Budapesten, L. Mihály nyitramegyei 
nemes földbirtokos és Lüley Apollonia 
leánya, szül. 1846-ban Nyitrán ; a 60-as 
években Esztergomban lakott; azóta bu-
dapesti lakos, a hol a felső leányiskolákat 

végezte. — Költeményeket és elbeszélé-
seket írt a Hölgyfutárba (1863.), az Esz-
tergom és Vidékébe, a Képes Családi 
Lapokba (1883—86.); a Családi kör, Bu-
dapesti Bazár, Nefelejts, Hölgyvilág cz. 
és több más lapnak is munkatársa volt.; 
az Arad és Vidékébe (1884) álnevek 
alatt és férfi névvel is í r t ; ma csak a 
Fővárosi Lapok, Évszak, M. Szemle és 
Divatszalon lapokba ír költeményeket — 
Munkái: 1. Lithvay Viktoria költeményei. 
Esztergom, 1868. — 2. Az állatvilágból. 
Bpest, 1899. 

Perger lajos, Esztergom város és vármegye 
egyházi ós vi lági íróinak Koszorúja. Esz-
tergom, 1887. 87. 1. —t Petrik Könyvészete. 
— Fáylné-Hentaller Mariska, A m a g y a r í r ó -
nőkről. Bpest, 1889. 103. 1. — Fővárosi lapok 
1898. 75. sz. arczk. és névaláírása. — lech-
ner, Julius, Neuere ungarische Dichter. Buda-
pest, 1896. — Corvina 1900. 26. SZ. 

Litkay Andor (egy magas míveltségű 
nő írói neve), így írja a Figyelő 1871. 
21. sz. 251. 1. — Elbeszélései a Nő-
világban (1863-64.), a Regélőben (1866.) 
— Munkái: 1. Margit.Pest, 1863.(Regény.) 
— 2. A Porlaky család. Regény. Pest, 
1871. Három kötet. 

Petrik Könyvészete. 
Litkei Ferdinand, bölcseleti doktor, 

Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 
1700. szept. 14. Nógrádmegyében (De 
Backer-Sommervogel szerint Uj- Gradiská-
ban született 1698. szept. 14.); 1718. okt. 
17. lépett a rendbe ; 1722-ben bölcseletet 
tanult Nagyszombatban, 1726—31. theolo- . 
giát u. ott; 1733. Beszterczebányán próba-
évét töltötte, 1734. Komáromban; 1736 
—1744. Nagyszombatban bölcseletet taní-
tott, 1746—1747. Sopronban a pornói 
jószág igazgatója, 1748. Kassán a nö-
vendékpapok igazgatója, 1749. aug. 15-től 
az ungvári collegium rectora, 1752. nov. 
15-től 1756. máj. 19-ig a pécsi collegium 
rectora; 1758--59. Győrött a herényi 
jószág igazgatója, 1760—61. Komárom-
ban lelki atya, 1762. ugyanaz Győrött, 
1763. Esztergomban, 1764. Kassán, 1765. 
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a szepesi rendházban, 1766—70. Pécsett 
és 1771. Kolozsvárt, hol 1771. máj. 12. 
meghalt. — Munkái: 1. Oratio de imma-
culato virginis Deiparae conceptu. Tyr-
naviae, 1729. — 2. Philomusus per 
Apollinem, quae in rem poeticám faciunt 
eruditus. Laureato honori . . . neobacca-
laureorum, a poesi Tyrnaviensi dicatus 
dum . . . prima aa. 11. & philosophiae 
laurea condecorarentur, promotore • • • 
anno 1737. Ugyanott. — 3. D.O.M.A. 
Quocl bonum, felix, faustum, fortunatum-
que sit, huic almae archiepiscopali soc. 
Jesu universitati Tyrnaviensi, senatuphilo-
sophico, totique reipublicae christianae. 
Sub patre Joanne Korneli, ac incl. fa-
cultatis philosophicae decano . . . ac tam 
virtute, quam eruditione conspicui can-
didaţi. In aula universitatis anno 1737. 
philos. laurea condecorati sunt. Hely n. 
— 4. JJngaricae sanctitatis indicia, sive 
brevis quinquaginta quinque sanctorum, 
beatorum, ac venerabilium memoria ico-
nibus expressa, qui vel a sede apostolica, 
vel ab immemorabilis temporis communi 
populi consensu, vel scriptorum proba-
torum authoritate a Divi Stephani primi 
regis tempore ex ungaris, vel in sancto-
rum syllabum relati sunt, vel sanctitate 
floruerunt.Quibus accessit appendix, in qua 
ordine alphabet, plus, quam ducenti alii 
sancti, & beati ad Ungariam vel nativitate, 
vel commoratione spectantes recensuntur. 
Adaugendamlideliumindivos coelites pie-
tatem luci publicae data. Tyrnaviae, 1737. 
— 5. Rhetor officiosus. Honoribus . . . 
philosophiae magistrorum . . . cum in . . . 
Universitate Tyrnav. per . . . philosophia 
laurea donarentur. U. ott, 1738. — Kéz-
iratban : Physica generalis in universum 
Aristotelem. Selectae Sententiae diver-
sorum Auctorum Soc. Jesu sub A. R. . . . 
scripta vero per me Comitem Antonium 
Révay de Réva. Anno 1737. et 1738. 
(a nyitramegyei könyvtárban.) 

Catalogus Societat is Jesu 1731—1762. — 
Katona, História Critica XXXIX. 975. I. — 

Fejér, His tór ia Academiae 71. 1. — Rozsnyói 
Egyházi Töredékek. R o z s n y ó , 1839. V I I I . 88. 1 . 
— Stoeger. S c r i p t o r e s 210. 1. — Vágner József, 
A nyitrai egyházmegye i k ö n y v t á r kéziratai 
és régi n y o m t a t v á n y a i . Nyitra , 1886. 66. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . — De Backer-Sommervogel , 
Bibl iothéque-Biogr . IV. 1869. h. 

Litkei (Tóth) Péter, ev. ref. lelkész, 
született 1814-ben Litkén (Szabolcsm.); 
theologiai tanulmányait Sárospatakon vé-
gezte, mire egy ideig a Zoltán családnál 
nevelősködött Szabolcsban. 1842-ben a 
buji (Szabolcsm.) gyülekezet hívta meg 
lelkészének. Hivataloskodása kezdetén 
útnak indult és bejárta Európa nagyobb 
városait. Mikor hazatért, akkor jár ta a 
Hegel philosophiai rendszere feletti vita, 
melyben Tarczy és Szeremlei vitték a 
szerepet. E harczba Litkei is belebocsát-
kozott Buji levelek cz. értekezéseivel, 
Tompához intézve, mint barátjához, kivel 
mind végig összeköttetésben állott, A 
szabadságharczban mint nemzetőrök papja 
vett részt. Majd a pátens körüli küzde-
lemben is közre működött. A felső-szabolcsi 
egyházkerület képviselője volt. Meghalt 
1878. jún. 21. Bujon. — Értekezései és 
felolvasásai a Prot, Egyh. és Iskolai Lap-
ban (1847—48. Buji levelek.) — Munkái r 
1. Mivel érdemelte meg gr. Széchenyi 
István a legnagyobb magyar czímet. 
Sárospatak, 1860. — 2. Az emberiség 
szellemének legnagyobb fejlettségi foka s 
közelebbi legfőbb teendője. U. ott, 1871. 
— 3. A liivök magatartásának s a nem 
hivők megnyerésének egyetlen módja. A 
magyarországi prot. egylet gyűlésén tar-
tott felolvasás. U. ott, 1872. 

Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1878. 28. Sz. ( G ö -

römbe i Péter), 34., 35. sz. (Tompának L.-hezi 
írt l eve l e i 1846—66.) — Lukács Ödön, L. em-
lékezete . Debreczen , 1879. — Uj v. Athenás 
259. 1. és gyász je lentés . 
Lits Antal, jószágkormányzó a Sina 

Simon uradalmaiban. Meghalt 1873. decz. 
26. Budapesten 66. évében. — Czikkei a 
M. Sajtóban (1855. 79. sz. Mezőgazda-
sági gépek) és a gazdasági lapokban. 

Kepes Újság 1859. 4. sz. arczk. és g y á s z -
je lentés . 
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Lits Gusztáv, felügyelő a Wimpfen, 
szül. Sina Anastasia grófnő érdi (Fehér-
megye) uradalmában, előbbinek és kör-
möczi Kremnitzky Antónia fia. Meghalt 
1884. okt. 28. Érden 48. évében. — Gaz-
dasági czikkeket írt a Gazdasági Lapokba 
{1858. Néhány szó a kerge juhok orvos-
lásáról) sat. 

Gyászjelentés. 

Lits Gyula, országgyűlési képviselő, 
előbbinek testvéröcscse, szül. 1816. szept. 
10. Simongáton (Somogym.) ; gymnasiumi 
tanulmányait Yáczon és Pesten, a jogi 
tanfolyamot ugyanitt az egyetemen vé-
gezte. A birói államvizsga letétele után 
1869-ben Fehérmegyében tiszteletbeli al-
jegyző lett, mire köz- és váltóügyvédi 
oklevelet szerzett. 1870—75-ben a buda-
pesti kir. ítélő táblánál fogalmazó és 
tanácsjegyző volt; egyidejűleg a honvéd-
séghez lépett be és huszárfőhadnagyi 
rangot ért el a szabadságolt állományban. 
1875. okt. Fehérmegye megválasztotta 
a vaáli járás főszolgabirájának, mely 
állásából 1881-ben először választották 
meg a vaáli kerületben függetlenségi kép-
viselővé. Azóta folyton képviseli ugyan-
azon kerületet. Pártja részéről 1892-ben 
a ház jegyzőjévé választatott, Mint fehér-
megyei földbirtokos a megyei törvény-
hatóságnak virilis tagja ; továbbá tagja a 
törvényhatóság legtöbb szakbizottságának, 
valamint a közigazgatási bizottságnak is 
(1881 óta állandó választott tagja). A 
megyei gazdasági egyletben mint választ-
mányi tag tevékeny részt vesz. — Czik-
kei a 60-as és 70-es években a Vadász-
és Versenylapban (1873. A honvédség 
lovai, Simontornyai szarvasvadászatok 
sat.), a Magyarországban (1898. A 48-as 
idők egy episodjáról), a Budapesti Hír-
lapban (1900. 22. sz. Farsangi emlék). 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
1881 óta) vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
rtpest, 1897. 289. 1. 

L i t s Lieb Rosenbaum Moses, rabbi 

Pozsonyban. — Munkája: Anija Dejona. 
Pozsony, 1864. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Litschauer Károly, orvosdoktor, ma-
laczkai(Pozsonym.)származású; gyakorló 
orvos volt Pozsonyban. — Munkája; 
Dissertatio inaug. medica sistens corti-
cem chinae historice chemice et phar-
macologice consideratum. Budae, 1824. 

Rupp, Beszéd 153. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Litschauer Lajos, idősb, kir. főbánya-
tanácsos, nyug. akadémiai tanár, szül. 
1815. júl. 26. Szili-Sárkányon (Sopronm.), 
hol atyja L. Fülöp falusi kovács és állat-
orvos (anyja Horváth Erzsébet) vol t ; 
L. gymnasiumi s jogi tanulmányait Győ-
rött, a bányászatot 1840-től Selmeczen 
végezte. 1844-ben a bányakincstár szolgá-
latába lépett; előbb a selmeczi bányakerü-
letben, majd Kapnikon, 1852-ben Verespa-
takon mint bányamérnök, bányafőnök-
segédi minőségben Nagy-Ágon ; 1870-ben 
mint bányahivatali főnök Abrudbányán 
szolgált. Ugyanezen évben abányamívelés 
tanárává nevezték ki a selmeczbányai 
bányászati s erdészeti akadémiához. 1872-
ben bányatanácsossá lett. 1883-ban nyu-
galomba vonult, mely alkalommal érde-
mei elismeréseül a főbányatanácsosi 
czímet kapta. L. hazai érezbányászatunk 
alapos ismerője volt és Nagyág, Veres-
patak, Kapnikbánya, Rodna és Boicza 
bányászatait behatóan ismerte. Egész 
életét szorgalmas munkában töltötte és 
szabad óráiban philosophiai s mathe-
matikai tanulmányokkal foglalkozott. Tu-
dományosságát az egész országban el-
ismerték és ennek köszönhette, hogy 
midőn a selmeczi bányászati s erdészeti 
akadémián az előadási nyelv magyarrá 
lett, a bányamíveléstan, bányaméréstan, 
kőszén- és érczelőkészítés első magyar 
tanárává ő neveztetett ki. Először is a 
magyar műnyelv megteremtésén fára-
dozott, miközben Péch Antal akkori osz-
tálytanácsosban, régi barátjában, hű ta-
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nácsadóra és segítőre talált. Tudásának 
bővítésére a magyar kormány támogatá-
sával beutazta Magyarország, Németor-
szág, Belgium, Hollandia, Ausztria összes 
nevezetesebb bányászatait. A porosz-fran-
czia háború alkalmával is külföldi ta-
nulmányúton volt a magyar kormány 
megbízásából, mely alkalommal különö-
sen a kőfúrógépeket tanulmányozta. E 
tanulmányút eredménye a kőfúrógépek-
nek a selmeczi altáró üzeménél való 
behozatala volt. Meghalt 1885. ápr. 4. 
Budapesten. — Munkája: Vastag szén-
telepek vájása Franeziaországban. Sel-
mecz, 1875. 

Pallas Nagy Lexikona X I . 581. ) . ( P é c h ) ; 
fiának L. Lajosnak szives közlése és gyász-
jelentés. 

Litschauer Lajos, ifjabb, kir. bánya-
főmérnök, bányaiskolai ügyvezető tanár, 
előbbinek és Nogall Mária fia, szüi. 1858. 
ápr. 13. Nagy-Ágon (Hunyadm.) ; a gym-
nasiumot Gyulafejérvárt, Győrött és Sel-
meczbányán, bányászati, gépészeti és 
építészeti tanulmányait a selmeczbányai m. 
kir. bányászati és erdészeti akadémián, 
jogi tanulmányainak egy részét (első 
és második alapvizsgálat) magánúton a 
nagyváradi jogakadémián végezte ; 1880-
ban a kincstár szolgálatába lépett és mint 
kir. bányagyakornok a maros-újvári m. 
kir. bányahivatalnál, utóbb a govászdiai 
nagyolvasztónál, majd a gyalári m. kir. 
vaskőbányánál, később a körmöczbányai 
m. k. bányamérnökségnél állott alkal-
mazásban. Egy évi gyakornoki szolgálat-
tétel után a selmeczi bányászati s erdé-
szeti akadémiai építészettani tanszékhez 
tanársegéddé neveztetett ki, mely minő-
ségben egy évig működött; 1882-ben a 
bányászati államvizsgát is letette; ezen 
év őszén k. bányaesküdté neveztetett ki 
és a szepes-iglói bányakapitányság alá 
tartozó rozsnyói bányabiztossághoz osz-
tatott be. Ekkor a rozsnyói kerület bányá-
szatával, a dobsinai vasércz-, kobalt- és 
nikol-bányászattal és a kerület többi 

vasércz és fakóércz bányászataival ismer-
kedett meg. 1883 őszén a budapesti 
bányakapitányság kerületébe helyeztetett 
át, hol nagyrészt statisztikai és rajzmun-
kákkal volt elfoglalva. Hivatalos kikül-
detései alkalmával megismerkedett az. 
esztergomvidéki, a pécsvidéki és a dunán-
túli szénbányaművekkel. 1887 végén a 
selmeczi bányaiskola harmadik tanárává, 
1891-ben ugyanez intézet első, ügyvezető 
tanárává neveztetett ki. A bányászati 
állami tisztviselők szervezésekor, 1894-
ben tanári alkalmazásának meghagyása 
mellett, kir. bányafőmérnök lett. Elénk 
részt vett a magyar bányászati s kohá-
szati irodalompártoló egyesület műkö-
désében, melynek gyűlésein több előadást 
és felolvasást tartott. Az egyesület később 
átalakult országos m. bányászati és kohá-
szati egyesületté; ennek titkára Cséti 
Ottó főbányatanácsos szerkesztvén a Bá-
nyászati és Kohászati Lapokat, L. négy 
hónapig segéde volt ; majd Cséti lemon-
dása után L. választatott meg titkárnak 
és szerkesztőnek, mely minőségben mai 
napig működik ; a szaklap három év óta 
egy melléklappal, az Országos m. bányá-
szati és kohászati egyesület Közléseivel, 
is bővült. Az egyesület gyűlésein, mint 
titkár, több előadást és felolvasást tartott 
és különösen a millenniumi ünnepélyek 
alkalmával benyújtott és évi közgyűlési 
jelentéseivel is közreműködött. Külföldi 
tanulmányutakat is tett atyja kiséretében 
és ekkor az idegen országok szénbányá-
szatait látogatta meg. — Czikkei a Bányá-
szati és Kohászati Lapokban (1875. A 
bányamívelés technikájának legújabb vív-
mányai, czikksorozat és több kisebb mun-
kálatok) ; német dolgozatai az Österrei-
chische Zeitschrift für Berg- und Hütten-
wesenben, a Berg- und Hüttenmännische 
Zeitschriftben, az Essener Glückaufban, 
a Zeitschrift für Praktische Geologieban 
és az allgemeine Bergmännische Zeit-
schriftban jelentek meg. — Munkái: 1. 
Magyar bányajog kérdések és feleletek-
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ben. Toldalékban a bányatan és ércz-
előkészítés rövid ismeretével. A bányá-
szati államvizsgálatra készülők és jog-
hallgatók számára. Selmeczbánya, 1881. 
(2. kiadás 1885., bőv. és teljesen átdol-
gozott és beadvány-példákkal ellátott 3. 
kiadás 1897, U. ott.) — 2. A kutatás 
mint a magyar bányajog az 1854. évi 
általános bányatörvény alapján, az ide-
vágó rendeletekkel és utasításokkal bő-
vítve az 1885. évi XIV. t.-cz. és az ahhoz 
1885. jún. 23. 32,529. sz. alatt kiadott 
földmív.-, ipar- és keresk. m. kir. ministeri 
rendelet tekintetbe vételével. Bányatisz-
tek, bányatulajdonosok, akad. hallgatók, 
ügyvédek és a bányászat iránt érdeklő-
dők részére. U. ott, 1885. — 3. A bánya-
törvény és a rávonatkozó rendeletek, uta-
sítások és elvi jelentőségű határozatok 
teljes gyűjteménye. Kiegészítve magyarázó 
műszótárral és betűrendes tárgymutató-
val. Hivatalos adatok nyomán. Bpest, 
1886. — 4. A magyar bányászati viszo-
nyokat teljesen felölelő magyar Bánya-
míveléstan Litschauer Lajos m. k. fő-
bányatanácsos . . . hátrahagyott kézirata 
és jegyzetei alapján, a megboldogultnak 
végakaratához képest és utasítása szerint 
rendezte, bővítette, bányászat technika-
történeti alapon átdolgozta, a legújabb 
időkig kiegészítette és felvilágosító raj-
zokkal és térképmellékletekkel e l l á t t a . . . 
Selmeczbánya, 1890—94. Három kötet 
(12 füzet.) — 5. Hivatalos irálytan. kü-
lönös tekintettel a bányászat, kohászat 
és erdészet kívánalmaira. A bányászat, 
kohászat és erdészi szakokra készülők 
és az e szakoknál alkalmazott iroda-
személyzet (irodatisztek, irodasegédek, 
bánya-, kohó és erdő-altisztek) számára. 
U. ott, 1898. (A m. bányász-felőr kézi 
könyvtára 1.) — 6. Ásványtan, különös 
tekintettel Magyarország bányászati viszo-
nyaira. U. ott, 1898. (A m. bányász-felőr 
kézi könyvtára 2.) — 7, Földtan ... U. 
ott, 1898. (A m. bányász-felőr kézi könyv-
tára 3.) — 8. Kőzettan és őslénytan ... U. 

ott, 1899. (A m. bányász-felőr kézi könyv-
tára 4.) — 9. Telepismeret-Kutatás . . . 
U. ott, 1899. (A m. bányász-felőr kézi 
könyvtára 5.) — 10. Mély fúrás . . . U. 
ott, 1899. (A m. bányász-felőr kézi könyv-
tára 6. A M. Mérnök- és Építész-Egylet 
Közlönyében is megjelent.) — 11. Bá-
nyászati munkálatok . . . U. ott, 1900. (A 
m. bányász-felőr kézi könyvtára 7.) — 12. 
Fejtéstan . . . U. ott, 1900. (A m. bányász-
felőr kézi könyvtára 8.) — Szerkeszti a 
Bányászati és Kohászati Lapokat 1892. 
aug. 1 óta és A magyar bányász-felőr 
kézi könyvtárát 1898 óta Selmeczbányán. 
— Kéziratban a nevezett könyvtár 9. fü-
zete : Szállítás. Járás, 10. Bányák bizto-
sítása, 11. Légvezetés, Szellőztetés, Világí-
tás, 12. Kőszén- és érczelőkészítés (melynek 
egy része Kosztella János munkája lesz), 13. 
Földméréstan, 15. Mechanika. Gépelemek, 
16. Általános géptan, 17. Bányagéptan, 
18. Középítéstan. A bányászati technika 
haladása és fejlődése a legrégibb időktől 
napjainkig cz. munkájának előkészítésével 
és sajtó alá rendezésével foglalkozik. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XI. 581. (Péch) , XVIII . 162. 1. — 
M. Könyvészet 1897—98. — Corvina 1899. 35., 
1900. 13. sz. és önéletrajzi adatok. 

Litschel János Vilmos, ág. ev. lelkész, 
szül. 1856-ban ; theologiát végzett 1873-
ban ; 1876. decz. 1. tanítónak alkalmaz-
ták és 1883. nov. 24-től a beszterczei 
(Erdély) külvárosi elemi iskola tanítója 
lett; később Wallendorfban működött., 
honnét 1892-ben lelkésznek ment Kundba 
(Reussdorf, Küküllőm.) — Munkái: 1. 
Offenes Schreiben an alle Freunde und 
Förderer wahrer Volksbildung und Volks-
wohlfahrt. Bpest, 1888. — 2. En vereitelt 
kömmassation. En komédi maet gesang 
aen 4 afzaeg. Nisen (Besztercze), 1889. 
— 3. Valentinus Greff. E beid ois Bîrt-
halms vergangenhit 1524—1530. E ge-
schichtlich schäspäl än 5 ofzäg. U. ott, 
1889. (Német és szász szöveggel.) — 4. 
Der Geméschreiicer. En komedi maet 
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gesong aen 3 ofzaeg. ze Krunen (Brassó), 
1895. — 5. Lisi. E beid ois dem Liewen 
än4Aufzägen. Härmestadt (Nagy-Szeben), 
1898. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1888. — Stati-
stisches Jahrbuch. H e r r n a n n S t a d t , 1891. 25. 1. 

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

Littmann Zsigmond, bölcseleti doktor, 
vegyész, szül. 1871-ben Mátyásfalun (Sze-
pesm.); a bécsi műegyetemen végezte 
természettudományi tanulmányait, mire 
1895. május 25. a budapesti egyetemen 
bölcseletdoktori oklevelet nyert. — Mun-
kája : Gázok absorptiója faszénnel. A 
budapesti m. kir. tudom, egyetem első 
vegytani intézetéből. A bölcsészetdoktori 
fokozat elnyeréseért. Bpest, 1895. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Littrow József János, csillagász és 
egyetemi tanár, szül. 1781. márcz. 13. 
Bischofteinitzban (Csehország); Prágában 
jogot és theologiát végzett és 1803-tól 
Renard gróf nevelőjeként, annak szilé-
ziai birtokán mathematikát és astrono-
miát tanult. 1807-ben Krakóban a ma-
thematika, 1810. a kazáni egyetemen az 
astronomia tanára volt és berendezte az 
ottani csillagvizsgálót. 1816-ban Budára 
jött Pasquich mellé mint társ (socius) a 
gellérthegyi csillagvizsgálóhoz; végre 
1819-ben a bécsi egyetemen a csillagá-
szat tanára s a csillagvizsgáló igazgatója 
lett. 1836-ban osztrák nemességet kapott, 
Meghalt 1840. nov. 30. Bécsben. — Ha-
zánkat érdeklő s itt megjelent munkái: 
1. Darstellung der grossen und merk-
würdigen Sonnenfinsterniss des 7. Sep-
tembri s 1820. für die vorzüglichsten 
Städte Deutschlands. Pest, 1820. — 2. 
Geometria analytiea. Ex Germanico in 
Latii sermonem nonnullis mutatis versa 
a Cornelio Bujanovich de Agg-Telek. 
Viennae, 1828. 74 ábrával. — 3. Ge-
drängter Abriss der Münz-, Maass- und . 
Gewichtskunde der neuesten Zeil und 
des Alterthums. In Tabellen zur Ver-
gleichung mit dem neuen französischen 

und österreichischem Systeme. Pesth, 
1834. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XV. 286. 1. (hol 
hövebb életrajza, munkái s életére vonat-
kozó repertórium van.) — Szinnyei Könyvé-
s z e t e . — Természettudom. Közlöny 1878. ( H e l -
ler Ágost, A gel lérthegyi esillagásztorony.) 
— Petrik Bibliogr. 

Liuba P. M., tanító Brassóban. — 
Munkája: Gramatica româna şcolele 
poporale. Partea I. Etimologia. Brassó, 
1892. (Oláh nyelvtan a nép számára.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Livák Ferencz Xaver, r. kath. apát-

kanonok, főesperes és plébános Fiúmé-
ban ; az ottani gymnasium igazgatója és 
könyvvizsgáló. — Munkája: Oratio fu-
nebris, qua prima die solemnium tridua-
narum exequiarum augustiss. imperatoris 
Austriae Francisci I. regis apóst. Hun-
gáriáé . . . Eidem in insigni collegiata ec-
clesia Fluminensi III. cal. April, anno 
1835. parentavit. Flumine. 

Petrik Bibliogr. 

Lobmayer János Ferencz, nagykeres-
kedő Budapesten, szül. 1843. decz. 3. 
Debreczenben tekintélyes polgári szülők-
től ; 1867—68-ban Londonban tartózko-
dott, hol az angol bank üzleti viszonyait 
tanulmányozta. — Czikkeket írt a malom-
ipar és borászat köréből a Honba és a 
Pester Lloydba. — Munkái: 1 Morton 
Madison János, Box és Cox, vígj. 1 felv. 
ford. Bpest, 1881. (A nemzeti színház 
könyvtára 140. Névtelenül). — 2. A kül-
földi váltók árfolyamának elmélete. Go-
schen J. György után ford. Bpest, 1891. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól 
és Zarándi A. O. szives közlése önéletrajzi 
adatok után, 

Lobmayer Jenő, fővárosi számsegéd, 
előbbinek fia, szül. 1874. jún. 23. Buda-
pesten. — Munkája : Költemények. Bpest, 
1891. (Lombai Jenő álnévvel. Ism. Fő-
városi Lapok 164. sz.). 

Zarándi A. G. szives közlése. 

Lobsinszky Dénes, remete szent Pál 
rendi szerzetes; 1528. körül rendének 
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évkönyveit írta, melyekből azonban csak 
az első maradt fönn. 

Fragmen Panis Corvi. V i e n n a e , 1663. ( P r a e f . 
a d L e c t o r e m v é g é n ) . 

Lochmann János. ág. ev. lelkész, 
beszterczebányai származású, hol atyja 
L. Mátyás szintén lelkész volt ; L. a 
mosóczi, trencséni és német-lipcsei is-
kolákban tanult ; 1615. okt. 31. a vitten-
bergai egyetemre iratkozott be. Hazájába 
visszatérve Trencsénben volt rektor; 
azután Liptó-Szent-Miklóson, 1637-tŐl Né-
met-Lipcsében volt pap, hol 16 évig szol-
gált. Meghalt a XVII. század közepén. 
— Munkái: 1. Vale Tranoscianum. A 
neb Kázánj Pohfebnj dwoge, včinené 
pri Pohrebu slawné a swate pámet i : 
Dwogicti hodného a Slowutného Muže 
Kííeze Girjka Tránowského . . . Trencsin, 
1637. (Halotti beszéd Tranoscius György 
felett 1637. máj. 29. Liptó-Szent-Miklóson. 
Névtelenül. Ehhez adva: Threnodia Loch-
manniana ad spect. et magnif. baronem 
dominum Johannem Szúnyog de Jesze-
nicza fautorem s. ministerii benignissi-
mum. Tótul ?) — 2. Cineres alemannici 
sive sermo sacer de igne occasione 
incendii Teuto Lipsiae 22. oct. an. 1639. 
exorti. U. ott, 1639. (Tótul?) 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 424., 510. 1. — Bar-
tholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 121. 1. 
— Hí. Tudom. Értekező 1862. I. 356. l a p . — 
Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 144. 1. 

Lochmann Mátyás, ág. ev. lelkész, 
beszterczebányai származású; tudós, a 
görög nyelvben is jártas pap ; Husselius 
János tanítványa volt. 1586-ban mint 
lőcsei senior görög Epithalamiont akart 
kiadni, de a görög betűk nem léte miatt 
nem adhatta ki. 1590-ben privigyei tanító 
lett ; de ezen állomását nem sokára a 
selmeczivel cserélte fel és ezután Husse-
lius Albertnek, gróf Thurzó György pap-
jának ajánlatára 1596-ban a zsolnai iskola 
vezérletével bízatott meg; onnét pedig 
Turóczba vitetvén, nemcsak a szucsáni, 
hanem Lányi Illés után a mosóczi gyüle-
kezetnek is papja lett. Jeles pártfogója 

Thurzó György előtt nemcsak calvinis-
musról, hanem photinismusról is vádol-
tatva, ama vádból 1609-ben levéllel, 
emebből pedig, melyért Thurzó György 
pert támasztott ellene, ártatlansága külön 
védelmével 1616-ban tisztázta magát. — 
Az Eber. Caléndarium Historicum. Witte-
bergae, 1579. cz. munkába írt naplójegyze-
tei vannak 1618. és 1624-ből (a m. n. 
múzeumi levéltárban.) 

Fabó, M o n u m e n t a I . 14., 26. 1. — V. Tu-
dom. Értekező 1862. I. 356. 1. 

Lochmann Mátyás, ev. ref. lelkész, 
német-lipcsei származású, 1655-től a vit-
tenbergai egyetemen tanult, hol atyja L. 
János szintén lelkész volt. L. előbb Privi-
gyén volt tanító; azután lelkész volt 
Szucsánban, majd Mossóczon. — Üdvözlő 
versei vannak : Thalassii Socialibus Sac-
ris . . . Wittebergae, 1655. és Kövesdi 
Paulus, Disputatio Theologica, De Orali 
Manducatione . . . U. ott, 1656. cz. mun-
kákban. 

Bartholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r . 149. 1. 

Lochmann Pál, egyetemi tanuló Königs-
bergben, L. János, ág. ev. lelkész és író 
testvére, turóczi származású. — Munkái: 
1. Institutionum Philosophicarum Exer-
eitatio III. Ex parte gener. Metaphysicae 
Post Determinationem Objecti, Entis de-
scriptionem exhibens. Quam In Celeber-
rimaBregelana SubPraesidio .. . Michaelis 
Eifleri . . . Respondens . . . Publicae venti-
lationi subj ic i t . . . Regiomonti, M.DC.XLI. 
— 2. Examen Aetiologias M. Johannis 
Kireheri Tübinga-Würtenberg. Quo ratio-
nes migrationis ejus in Synagogem Papa-
lem neq. veras, neq. solidas sed falsas 
atq. leviculas esse in Illustri Academia 
Regiomontanâ sub Praesidio . . . Abraham 
Calovi i . . . Disputationibus aliquot publicis 
ostenderunt Paulus & Adamus Kyssii 
Sarvariens. Paulus Lochmannus Tur. Sa-
muel Czernack Bobotens. Pannonij Auto-
res & Respondentes Anno M.D.C.XLII. 
U. ott. (L. értesülvén arról, hogy egykori 
tanára. Kircher János, előbb bánóczi 

42. iv sa'tó ala adatott 1900. november 1. 
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azután beszterczebányai tanár, kilépett 
az evang. egyházból és kiléptének okait 
Nagy-Szombatban sajtó útján Königs-
bergben időző' tanulótársaival a jelen 
munkában birálat alá vetette. Ajánlva 
van Nádasdy Ferencznek . . . Vasmegye 
főispánjának, Illésházy Gábor és György 
testvéreknek . . . Liptó és Árva főispán-
jainak, kaboldi és köpcsényi Listhi Já-
nosnak, Jánosháza urának és Jubravai 
Asguthi Istvánnak.) -— Üdvözlő verseket 
í r t : Czernack, Sámuel, Institutionum 
Philosophicarum Exercitatio IV. . . . 
Regiomonti, 1641.; Lanii, Elias, Dis-
cursus Logicus . . . U. ott, 1641.; Heilmann, 
Sámuel, De Necessitate Doctrinae . . . U. 
ott, 1642.; Junck, Michael, De Necessitate 
Cognitionis Satisfactionis Christi Merito-
riae . . . U. ott, 1642. ; Rhener, Mathias, 
De Necessitate Doctrinae De Satisfactione 
Christi Dissertatio IV. . . . U. ott, 1643. és 
gyászverset Lachrimae In obiturn . . . 
Pauli Horleri. Ugyanott, 1642. cz. mun-
kákba. 

Fabó, M o n u m e n t a I. (Schmal . ) — M. Tu-
dom. Értekező 1862. I . 357. 1. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 475., 

478. 1. 

Lochner János András, jogi doktor, 
soproni származású; a törvénytudományt 
Tübingában tanulta; később Sopronban 
telepedett le mint jogtudós. A soproni 
Lakner család egyik őse. — Munkái: 1. 
Facies Juris Publici Hungáriáé, Praeside 
Johanne Gravio . . . Publico examini sub-
missa Die 24. Augusti, . . . Tubingae, 
M.DC.LXVI. (Jóny János jegyzetekkel 
újra kiadta Jenában 1717.; 1757-ben is 
megjelent. Kézirata a m. n. múzeumban.) 
— 2. Leopoldi I. Augusto Rom. Imperá-
tori, Hungáriáé & Bohemiae R e g i . . . Ad 
Comitia Publica Hungáriáé Sempronium 
Solemniter Intranti. De Feliei Adventu 
Patriae, Suoque Nomine Gratulatur Majes-
tati Ejus Dicatissimus . . . M.DC.LXXXI.X. 
Kal. Jun. Viennae. — Zrínyi Miklós ha-
lálára írt verse van a Dömötöri, Georgius, 

Id. S z i n t i v e l J . , Magyar írók VII. 

Honor Posthumus . . . Tübingae, 1663. cz. 
munkában. 

Civittinger, S p e c i m e n 228. 1. — Bod, M. 
A-thenas 163. lap. — H órányi, Memor ia II . 
502. 1. — Lehotzky, Andreas, I n d e x Scr ipt , 
publ.-polit.-juridicorum. Posonii . 1803. 32. 
1. — Katona, His tór ia Critica XXXVI. 743. 1. 
— Vj HI. Athenás 568. 1. — Szabii-Hehebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 1. rész 733., 2. rész 
198. 1. 

Lochner Kristóf. L. Löhner. 
Lócskay József, nagyváradi egyház-

kerületi r. kath. növendékpap, új-kigyósi 
(Békésm.) származású, szegény pórszülők 
gyermeke; Göndöcs Benedek, az ottani 
lelkész, a fiú igyekezetét látva, pártfogá-
sába vette s Nagyváradra küldte, hol 
a gymnasiumot kitűnő sikerrel végezte, 
mire Lipovniczky István püspök a nö-
vendékpapok közé vette fel ; az ott fenn-
álló irodalmi egyletben alkalma volt ki-
tüntetni magát. Azonban az amúgy is 
gyenge testalkatású ifjút a komoly igye-
kezet és szellemi foglalkozás betegessé 
tette. Meghalt 1877-ben mint a semina-
rium növendéke Pesten 21 éves korában. 

— Egyházi költészettel foglalkozott. Czikke 
a Munkálatokban (A katholikus vallási 
költészet a jelen században); költeményei 
közül 15—20 jelent meg; hattyúdalát : 
A beteg leány cz. költeményét a Nagy-
várad (1877. 109. sz.) és a Békési Lapok 
(1877. 26. a. sz.) közölték. — Kéziratban 
122 lapra terjedő költeményfüzetet ha-
gyott hátra. 

Munkálatok X L V I . 287. 1. — Békési Lapok 
1877. 26. sz. (Dunay). 

Lóczi Franczi Csongrádon, népköltő. 
— Munkája : Legújabb aratási népdalok 
a magyar nép számára. Csongrád, (1896.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Loczka József, múzeumi őr, L. József 

timármester és Kotschner Róza fia, szül. 
1855. márcz. 14. Németprónán (Nyitra-
megyében); elemi iskoláit szülőföldén és 
a magyar nyelv elsajátítása végett Léván 
j á r t a ; ugyanott az I. gymnasiumi osz-
tályt, a II—VI. Beszterczebányán ; a VII. 

43 
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és VIII. osztályt, miniszteri engedélylyel 
egy év alatt Nyitrán 1875. júl. 25. vé-
gezte. Az önkéntességi szolgálatra a 32. 
ezredbe vétetett fel Pozsonyban, melynek 
kötelékébe 1878. jan. 26-ig tartozott, mi-
dőn tényleges szolgálatra jelentkezett és 
katonai felülvizsgálat alapján mint ka-
tonai szolgálatra alkalmatlan elbocsátta-
tott. 1875-ben a budapesti egyetem böl-
cseleti fakultásán a mennyiségtan-termé-
szettani szakra beiratkozott, De a követ-
kező évben a vegytant választotta tár-
gyául ; azonkívül a természettant és ás-
ványtant is hallgatta. A tanfolyam el-
végzése után, Krenner József ajánlatára 
és Semsey Andor anyagi segélyezésével 
a Than Károly vezetése alatt álló egye-
temi vegytani intézetben ásvány-elem-
zéssel foglalkozott. 1880-ban tornatanítói 
tanfolyamot látogatott és máj. 15. torna-
tanítói oklevelet nyert. Majd a vegytan-
ból és a természettanból a középiskolai 
tanári vizsgálatot letette s 1882. máj. 22. 
tanári oklevelet kapott. Azon év okt. 2. 
a m. n. múzeum ásványtáránál rendsze-
resített vegyészi állásra kineveztetett. 1883-
ban félévi szabadsággal Bécsben Ludwig 
egyetemi chemiai tanár laboratóriumá-
ban az ásványelemzésben tökéletesítette 
magát. 1893. június 17-én múzeumi 
őrré neveztetett ki. — Czikkei az Aka-
démiai Értesítőben (1882. Egy rodnai 
sphalerit mennyiségi elemzése), a Groth, 
Zeitschrift für Krystallographiejában (XV. 
Lipcse, 1889. Mineral-Chemische Mit-
theilungen) ; a Természettudományi Köz-
lönyben (XXI. 1899. Az ozon előállítása 
és használata, ford, angolból) és több 
kisebb irodalmi ismertetés a Földtani 
Közlönyben, a Magyar Chemiai Folyóirat-
ban (1900. Egy bronz régiség chemiai 
elemzése). — Munkái: 1. Egy földpát 
mennyiségi analysise. Bpest, 1880. (Köz-
lemények a m. k. egyetem vegytani in-
tézetéből, előadta Than Károly. Érteke-
zések a term. tud. köréből X. 1. szám 
III.) — 2. Asvány-chemiai vizsgálatok. 

U. ott, 1884. (Wollastonit Rézbányáról,. 
Smithsonit Pelsőcz-Ardóról. Különny. a 
Természetrajzi Füzetekből. Németül: u. 
ott.) — 3. Magyar arsenopyritek vegyi 
elemzése. U. ott, 1885. (Különny. a Ter-
mészetrajzi Füzetekből. Németül: u. ott.) 
— 4. Asványelemzési közlemények. U. 
ott, 1885. (Értek, a term. tud. kör. XV. 
1.) — 5. Ásványelemzési közlemények. 
U. ott, 1887. (Avalai arsenopyrit elem-
zése, Az arsenopyrit összetételének ki-
puhatolására vonatkozó néhány kísérlet. 
Különny. a Földtani Közlönyből. Néme-
tül : u. ott.) — 6. Hazai bronzkori tár-
gyak vegyelemzése. U. ott, 1889. (Mathem. 
és Természettud. Értesítőből. Németül; 
u. ott.) — 7. Ásványelemzések. U. ottr 

1891. (Kősó Deésaknáról, Zirkon Ausz-
tráliából, Egy Rákosról való közönséges 
opál belső fehér válmánya. Különny. a 
Földtani Közlönyből. Németül: o. ott.) 
— 8. Ásvány-elemzések. U. ott, 1891. 
(Antimonit Felsőbányáról, Antimonit Ma-
gurkáról, Hessit Botesről, Tellur Face-
bayáról, Haematit a Hargittáról, Tetra-
dymit Rézbányáról, Fauserit Hodrusbá-
nyáról, Kősó Tordáról, Kősó Vízaknáról. 
Mathem. és Természettudom. Közlemé-
nyek XXIV. 6.) — 9. Adatok a pyrit 
chemiai constitutiójának ismeretéhez. U. 
ott, 1892. (Különny. a Földtani Közlöny-
ből. Németül: u. ott.) — 10. A thallium 
viselkedése savanyú oldatokban hydrogen 
suliiddal szemben arsen, antimon és ón 
jelenlétében. U. ott, 1897. (Különny. a M. 
Mathem. Folyóiratból.) — 11. A gyémánt-
ról. Crookes William után angolból. U. 
ott, 1898. (Különny. a Természettudom. 
Közlönyből). — 12. Eine kleine Spritz-
flasche. Berlin, 1898. (Különny. a Zeit-
schrift für Analytische Chemieből). — 
13. Az ókorban használt fémek. U. ott,, 
1899. (Gladstone L H. után angolból. 
Különnyomat a Természettudományi Köz-
löny LII. Pótfüzetéből). — 14. Iroda-
lom. A mesterséges ásványokról. Ugyan-
ott, 1899. (57 könyv és czikk ismer-
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tetése. Különnyomat a Földtani Közlöny-
ből). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 
1891. és önéletrajzi adatok. 

Lóczy Lajos (lóczi), tiszteletbeli böl-
cseleti doktor, egyetemi tanár, a magyar 
tudom, akadémia levelező tagja, L. Lajos 
harminczados és orosházi Kún Mária fia, 
szül. 1849. nov. 3. Pozsonyban; a sza-
badságharcz után szüleivel Pécsre, 1854-
ben Paulisra (Aradm.) ment lakni; a gym-
nasiumot 1861—69-ig az aradi minoriták-
nál jár ta ; 1869-től a zürichi műegyetem 
növendéke volt és ott 1874-ben mérnöki 
oklevelet nyer t ; az ottani egyetem bölcse-
leti szakosztályán főkép természettudomá-
nyi tanulmányokkal foglalkozott. Szünide-
jét rendesen az Alpesek, Délnémetország, 
Tyrol sat, beutazására fordította. Escher 
von der Linth vezetése alatt kezdte geo-
logiai tanulmányait és 1872 óta baráti 
viszonyban van a zürichi geologusokkal. 
1874 decz. 2. a magyar n. múzeumnál az 
ásványtani osztályban őrsegéddé, 1883. 
márcz. 7. segédőrré nevezték ki. 1877. 
decz. 4-től 1880. máj. l-ig a Széchenyi 
Béla gróf keletázsiai expeditiójában vett 
részt mint geologus és topographus. 
Visszatérve, egyideig még a m. n. mú-
zeumnál maradt és 1883. márcziustól a 
geologiai intézetnél működött. 1886. jan. 
elején a József-műegyetemen a geologia 
rendkívüli tanára lett, Ettől fogva azon-
ban mint megbízott geologus 1888-ig 
részt vett az országos geologiai fölvéte-
lekben. Hunfalvy János halála után, 
1889-ben a budapesti egyetemen a föld-
rajz rendes tanárának hívták meg; az 
általa szervezett földrajzi seminarium 
vezetésével is foglalkozik. A m. tudom, 
akadémia 1888. máj. 4. választotta leve-
lező tagjává. Vámbéry lemondása után 
a földrajzi társaság 1891-ben őt válasz-
totta meg elnökké, de három év múlva 
nagy elfoglaltsága miatt ezen tisztségéről 
1893. ő is lemondott. 1891 óta mint a 
földrajzi társaság Balaton-bizottságának 

elnöke kiváló tevékenységet fejt ki a 
Balaton kikutatásában ; erről terjedelmes 
jelentést szintén ő készít sajtó alá. 1898 
óta a magyarhoni földtani társulat fő-
titkára. A lipcsei Verein für Erdkunde, 
a berlini Verein für Erdkunde levelező 
tagja ; a bécsi geographische Gesellschaft 
és a berni Gesellschaft für Erdkunde 
tiszteleti tagja. A berlini Gesellschaft für 
Erdkunde 1894-ben a Karl Ritter ezüst-
éremmel tüntette ki. — Czikkei a kö-
vetkező szaklapokban és folyóiratokban: 
Földtani Közlöny (1875. Geologiai és 
palaeontologiai tanulmányok Aradme-
gyéből, 1876. Jelentés a Hegyes-Drocsa 
hegységben tett földtani kirándulásokról, 
A Hegyes-Drocsa ásványleihelyei, 1877. 
A Biharhegység egy sajátságos völgyala-
kulata, 1878. Levél Jáva szigetének geo-
logiai viszonyairól, 1881. Utazási jegy-
zetek Jáváról, németül is, A promontori 
Duna-meder kotrásának geologiai ered-
ménye, 1882. Geologiai jegyzetek Kras-
sómegye északi részéből, németül is, 
1884. A Krakatau vulkánnak 1883. ki-
törése, németül is, Jelentés az 1883 
nyarán a Maros és Fehér-Körös közti 
hegyvidéken és az Aradhegyalján eszkö-
zölt földtani felvételekről, 1885. Az 1884. 
év nyarán a Maros és a Fehér-Körös 
közötti hegyvidéken eszközölt földtani 
felvételekről) ; Természettudományi Köz-
löny (1.876. Fogakkal fegyverzett mada-
rak, Uj ásványképződési adatok, Jég-
tömegek egy hegy belsejében, A barát-
hegyi barlang megvizsgálásáról, 1877. A 
baráthegyi barlang és a benne talált ős-
kori tárgyak leírása, A Biharhegység 
völgyképződése, Praehistoriai lelet Jász-
kisér közelében, 1880. Gróf Széchenyi 
Béla expedicziója Khinában: Kukunor, 
1881. A földrengésről, 1882. A földren-
gésekről és megügyelésök módjáról, 1884. 
Vázlatok a khinaiak ethnographiájából, 
1886. A szadai földcsuszamlásról, 1889. 
A Vjetrenicza barlang két tüneményéről, 
1893. A japáni 1891. októberhavi föld-

43* 
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rengés jelenségei, 1896. Atlantis és Le-
muria földségek kérdése sat.); Természet-
rajzi Füzetek (1877. A Fehér-Körösvölgy 
neogen echinoidái, németül is, Az itaco-
lumit Ázsiában, Jegyzetek a pontusi eme-
let osztályozásához Magyarországban, 
németül is); Földtani Értesítő (1880. 
Földrajz és geologia); Földrajzi Közle-
mények (1880. Gr. Széchenyi Béla uta-
zásából : Kukunor, Keleti Tibet, 1884. 
Vázlatok a khinaiak ethnographiájából, 
franczia kivonatban is, 1891. A berni V. 
nemzetközi földrajzi congressus, 1891— 
1893. Elnöki jelentés, 1892. A Balaton-
bizottság jelentése 1891. működéséről, 
1893. Az 1892. év földrajzi történelme; 
1894. A Balaton-bizottság jelentése 1892 
—1893. évi működéséről, Elnöki jelentés 
a Balaton-bizottság 1892. és 1893. évi 
munkálkodásáról, A Balaton geologiai 
történetéről és jelenlegi geologiai jelen-
ségéről, németül i s ; 1896. A balatoni 
tudományos kutatásokról, 1897. Első ma-
gyar mérnök Gubányi Árpád Khinában, 
1898. Cholnoky Jenő ázsiai utazásáról); 
a Pesti Napló (1880. 284. sz. A chinai 
utazásról); a Budapesti Szemle (1881. 
Egy kirándulás Jávára) ; M. Mérnök- és 
Építészegylet Közlönye (1881. A folyók-
nak mint geologiai tényezőknek mun-
kája) ; Mittheilungen des Vereins für Erd-
kunde, Leipzig (1884. Die chinesische 
Provinz Kan-su); M. kir. földtani intézet 
évi Jelentései (1886. Jelentés az 1885. 
év nyarán a Marosvölgyben és Temes-
megye északi részében eszközölt földtani 
felvételekről, 1887. Jelentés az 1886. év 
nyarán Arad-, Csanád- és Temesmegyé-
ben eszközölt földtani felvételekről, 1888. 
Jelentés 1887. nyarán Aradon eszközölt 
földtani felvételekről, 1889. A Maros és 
a Fehér-Körös közti krétaterület Arad-
megyében, mindezek németül is); Deut-
sche Rundschau für Geographie und 
Statistik (1885. Die historischen Denk-
male von Hsi-ngang-fu in der chinesi-
schen Provinz Sheu-hsi); Globus (1887. 

Die Umgebung von Hsi-ningfu in der 
chinesischen Provinz Kan-su, 1887. Das 
chinesisch-tibetanische Grenzgebiet der 
Provinz Sz'tshwan); Turisták Lapja (1889. 
A kopasz-Detunáta); Compte-rendu du 
V-e Congrés internat, des sciences géo-
graphiques (1891. Die Reise des Grafen 
Széchenyi in China); Verhandl. d. IX. 
Geographentages in Stuttgart (1893. Reise-
ergebnisse des Grafen B. Széchenyi Ex-
pedition in Ost-Asien); Verhandlungen 
d. X. Geographentages . . . Wien (1895. 
Mittheilungen über den Stand der Plat-
tenseeforschung). — Munkái: 1. Die 
Liszkovaer Höhle im Baráthegy (Lip-
tauer Comitat). Eine vorgeschichtliche 
Höhlenwohnung und deren Überreste. 
Nach den Original-Aufsätzen des Termé-
szettud. Közlöny. Budapest, 1878. 19 fa-
metszettel. — 2. Gróf Széchenyi Béla 
expeditiójáról Khinában és a kelet-tibeti 
határon. U. ott, 1880. (Népszerű termé-
szettudományi előadások gyűjteménye 
23.) — 3. A khinai birodalom természeti 
viszonyainak és országainak leírása. Gróf 
Széchenyi Béla kelet-ázsiai utazása alatt 
(1877—1880) szerzett tapasztalatai alap-
ján és a meglevő irodalom fölhasználá-
sával. 200 rajzzal és egy térképmel-
léklettel. Ugyanott, 1886. (Természet-
tudományi társulat Könyvkiadó-Vállalata 
XXVI. Ism. Aradi Közlöny 276. sz. Márki 
Sándor, Prot. Egyh. és Isk. Lap). — 4. 
A geologiai megfigyelések leírása és ered-
ménye gr. Széchenyi Béla kelet-ázsiai 
útjából. U. ott, 1890. (Gr. Széchenyi B. 
kelet-ázsiai utazásának, 1877 — 1880., tu-
dományos eredménye I. kötet egy geolo-
giai térképpel. Megjelent németül is Scha-
farzik F. fordításában ; A fosszilis emlős 
és puhatestű állatmaradványok leírása 
és a palaeontologiai-stratigraphiai ered-
mények. U. azon mű III. kötetében és 
külön kiadás 1897. Tizenegy kőnyom, 
táblával. Németül is 1898. U. ott.) — 5. 
A lukareczi bazalt Temesvármegye rékási 
járásában. Szakértői vélemény U. ott, 1891. 
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(Németül is. U. ott, 1891.) — 6. A khinaiák 
műveltségéről. Eperjes, 1895. (Különny. 
az eperjesi Széchenyi-kör 1893—94. Év-
könyvéből). — 7. Gróf Széchenyi Béla 
kelet-ázsiai utazásának földrajzi és föld-
tani eredményei. Bpest, 1898. (Székfog-
laló. Különny. az Akadémiai Értesítőből). 
— L. írta Arad monographiájának föld-
tani és földrajzi részét. (Arad, 1892.) — 
Kéziratban: Állati kövületek leírása és 
A Balaton tudományos tanulmányozásá-
nak eredményei I. kötet 1. része: A 
Balaton környékének földrajzi leírása, 
orographiája és geologiája. 

Tipray M. K ö n y v é s z e t e 1878. — Természet-
tudományi Közlöny 1878. 14. 1. — Vasarnapi 
Újság 1880. 23. sz. arczk. , 1892. 8. sz. arczk. , 
1896. 43. sz. arczk. — M. Könyvészet 1886., 
1895. — Pallas Nagy lexikona XI . 609. 1. 
(György Aladár), XVIII. 163. 1. — Deutsche 
Rundschau für Geographie und Statist ik 1S95. 

* arczk. — illustrirte Zeitung. Leipzig u. Berlin, 
1899. 2935. és 2936. sz . arczk. és Pethö Gyula 
sz ive3 köz lése . 

Lodomér esztergomi érsek, többek ál-
lítása szerint orosz herczegi házból szár-
mazott (a veszprémmegyei Menchelli és 
Monoszlói nemesek családaiban bírta 
őseit). Zalamegyéből származva, a vesz-
prémmegyei papság kötelékébe lépett; 
1257—60-ban már éneklő kanonok volt 
Veszprémben, 1265. István ifjabb király-
nak alkanczellárja ; 1266 elején már meg-
vált hivatalától. Béla király törvényes 
pártjához szegődvén, ez 1268-ban váradi 
püspökké nevezte ki s birtokokkal aján-
dékozta meg. 1279. jún. 13. III. Miklós 
pápa az esztergomi érseki székre nevezte 
ki. Mint a királyi trónnak és az Árpádok 
házának törhetetlen híve, III. Endrét 
nemcsak az ellenpárttal az országban, 
de még a római székkel szemben is 
megvédelmezte s 12J0. júl. 23. Székes-
fejérvárt megkoronázta. Az osztrák há-
ború alatt és a békekötés után, «nem 
sajnálta javainak vesztét, nem családja 
egyes tagjainak megöletését» (III. Endre 
király szavai); a király Rozsnyóbányái 
ajándékozta neki, a szenvedett károk 

némi kárpótlásául.' 1292. máj. 6. tarto-
mányi zsinatot (erről az oklevél Fejér, 
Cod. dip. VI. 1. 224) és 1294-ben Esz-
tergomban újra zsinatot tartott. Miután 
a felhévvizi keresztesek házában és azok 
fürdőiben hiában keresett gyógyulást, 
1298. jan. meghalt. — Kéziratai a bécsi 
udvari könyvtárban : Epistola ad papam 
Bonifacium VIII, qua supplicat, ut prae-
positus Gregorius ecclesiae Albae regalis 
ab itinere romano dispensetur . . . Da-
tum Strigonii in festő beatorum Petri et 
Pauli apostolorum ; L. ordinat praedica-
tionem verbi cruciş contra Tartaros, Sa-
racenos, Cumanos et Neugarios. 

Balics Lajos. A római kathol ikus e g y h á z 
története Magyarországban. Bpest , 1888. I. 
464. 1. — HI. Könyv-Szemle 1884. 174. 1. 

Lody Péter, egyetemi tanár, ungvári 
nemes származású; bölcseleti tanulmá-
nyait Nagyváradon végezte; 1787-ben a 
lembergí egyetem ruthén tanintézetében 
a bölcselet tanárának nevezték ki; 1794-
től az alkalmazott mathematikát adta elő 
ruthénül. 1801-ben a krakói egyetemre 
ment szintén bölcseleti tanárnak. 1803-
ban meghívták a szentpétervári paeda-
gogiai intézethez bölcselet-tanárnak ; 1810 
-1812- ig a tanulók felügyelője, 1812. 
iskolatanácsos, 1816. államtanácsos, 1819. 
a kereskedelmi iskola igazgatója, 1819— 
1825-ig a jogi facultás dékánja, 1825. 
valóságos államtanácsos lett; több ér-
demrend tulajdonosa volt. Meghalt 1829. 
jún. 11. Szentpétervárott.— Munkái: 1. 
Nravstvennaja filosofia. Lemberg, 1796. 
(Erkölcsi bölcselet. Baumerter után ford.) 
— 2. Logičeskija nastavlenija. Szent-
pétervár, 1807. (Logika tanítása). — 3. 
Ugolovnoje pravo. U. ott, 1810 és 1827. 
(Büntetőjog). — 4. Teorija obscychprav. 
U. ott, 1828. (Az általános törvény rend-
szere). 

Annalen der Literatur. Wien , 1804. Inte l -
l i g e n z b l a t t 1. SZ. — Neue Annalen 1807. I n -
t e l l i g e n z b l a t t 268. h . — Tudom. Gyűjtemény 
1835. X. 102. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexikon 
XV. 367. 1. 
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Loeblin Ignácz, orvosdoktor, budai 
származású, a budapesti orvosegylet és 
állatintézet tagja és az arany érdemke-
reszt tulajdonosa, városi orvos és iskola-
tanácsos Budán, hol 1861. febr. 26. meg-
halt 62. évében. — Munkája: Disserta-
tio inaug. medico-chirurgica de hydrocele. 
Yindobonae, 1829. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 
Loew. L. Löw. 
Loewe Gyula, orvosdoktor. — Mun-

kája : Zion. Zur Weihe des neu errich-
teten jüdischen Hospitals in den Herzen 
unserer Mitbürger als Monument errich-
tet. Pesth, 1842. (Eötvös József bárónak 
ajánlva). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Loewy Mór. L. Löwy. 
Lohrer Jakab, építészeti írnok. — 

Munkája : Gedicht bei feierlicher Begäng-
niss des glorreichen Namenstages Sr. 
Excellenz, Grafen Christoph v. Nit.zky . . . 
obersten Landrichters. Ofen, den 25. 
July 1795. 

Petrik Bibliogr. 
Lojda József, r, kath. plébános, szül. 

1849. aug. 12. Sátoralja-Ujhelyben, 1874. 
márcz. 5. szenteltetett fel miséspappá; 
segédlelkész volt Szepsiben (Abauj-Tor-
dam.) és Nagy-Tárkányban ; 1879—81-
ben u. ott, coadjutor; 1886. administrator 
Hegyiben, 1888 óta plébános Bottyánban 
(Zemplénm.). — Czikkeket írt a Havi 
Közlönybe; a M. Államnak is munkatársa. 

M. Sión 1891 . 706 . 1. — Schematismus C a s -

s o v i e n s i s 1893. 

Lojka Hugó, állami felső leányiskolái 
tanár, szül. 1815. jan. 6. Gelsendorffban 
(Galiczia); atyja, ki morvaországi szár-
mazású volt, de a pozsonyi ág. ev. lyce-
umban végezte theologiai tanulmányait, 
mint fiatal lelkész is mindig benső ragasz-
kodással viseltetett hazánk iránt és ezt 
gyermekeire is átvitte. L. Lembergben 
kezdte gymnasiumi tanulmányait, me-
lyeket Eperjesen 1858 —62-ig fejezett be. 
A botanika iránti előszeretetét tanára 
Hazslinszky Frigyes ápolta benne. Azután 

Bécsbe ment, hogy az ottani egyetemen 
az orvosi pályára készüljön; hét évig 
maradt itt, orvostani, de leginkább bota-
nikai tanulmányoknak szentelve idejét. 
Innét Pestre jött és itt hosszabb és alapos 
előkészület után»a vegytanból és a szám-
tanból letette a tanári vizsgálatot. Eleinte a 
pest-józsefvárosi reáliskolában működött, 
később a belvárosi polgári leányiskolában 
s végre a budapesti állami felsőbb leány-
iskolának lett tanára. Utolsó nagy uta-
zása alkalmával, melyet a Kaukazusban 
tett, túlerőltette s meghűtötte magát. Már 
az 1886—87. tanév végén a zárvizsgá-
latok előtt kénytelen volt a tanítással 
felhagyni. A nyár beálltával Erdélyben 
keresett üdülést, de nem sokára baja 
oly komoly fordulatot vett, hogy a fő-
városba kellett visszatérnie, hol 1887. 
szept. 7. meghalt, Nem csak munkáiban # 

járult hozzá hazánk ismeretének gyara-
pításához, de az általa gyűjtött anyag 
nevezetesebb példányainak szárított ki-
adásával, az ú. n. exsiccátákkal, melyek-
nek érdekes instructiv és jól választott 
példányai messze földön jó hírűvé tették 
nevét. Legtöbbet gyűjtött hazánkban, de 
ezenkívül Alsó-Ausztriában, az Alpok közt, 
Galicziában, a Kaukázusban, Boszniában 
is. Munkái s gyűjteményei idehaza a leg-
első lichenologussá avatták és nevét az 
egész világ lichenologusai is ismerték. 
— Czikkei a Verhandlungen d. zoolog.-
botan. Ges. Wien cz. munkában (XYI1I. 
1868. Kleine Beiträge zur Lichenenílora 
Nieder-Oesterreichs, XIX. 1869. Bericht 
über eine lichenologische Reise in das 
nördl. Ungarn, unternommen im Som-
mer 1868.) — Munkái: 1. Az 1872. tett 
társas kiránduláson gyűjtött zuzmókról. 
Pest, 1872. (Mathem. és term, tudom. 
Közlemények X. 7.) — 2. Adatok Ma-
gyarhon zuzmóviranyához. U. ott, 1872., 
1871., 1885. (Mathem. és term, tudom. 
Közlemények XI., XII., XXI.) — Szárí-
tott gyűjteményei: Lichenes regni Hun-
garici. Fase. I—IY. 1882.; Lichenoteca 
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universalis continens Lichenes exsiccatos 
totius Orbis. Fase. I—V. 1885—86. 

Akadémiai Értesítő 1875. 54. , 1877. 129., 
1882. 10., 110. 1.— Szinnyei Könyvészete . — 
Vasarnapi Újság 1887. 39. s z . ( N e k r . ) — Ér-
tesítő a 1 udapesti in. kir. állami felsőbb 
leányiskola 188"—1888. iskolaévéről. Bpest, 
1888. (Sonnenfeld Zsigmond . — Gyógyszerészi 
Hetilap 1889. <i. sz. es gyászjelentés. 

Lojkó Mihály, r. kath. plébános, szül. 
1833. szept. 3. Gyöngyösön (Ilevesm.), 
ugyanott végezte középiskoláit, a theolo-
giát Egerben hallgatta; 1856. szept. 26. 
pappá szenteltetett; káplán volt Erdő-
Kövesden ; 1857-ben Miskolczra helyez-
ték á t ; innét 1859-ben Egerbe közép-
iskolai tanárrá s a Foglár-féle nevelő-
intézet aligazgatójává tették. 1860-ban az 
érseki lyceumban a latin nyelv és böl-
cselet tanárává nevezték ki. 1868-tól jog-
tanár és akadémiai hitszónok volt. 1874-
ben elhagyta Egert és Bessenyszögre 
távozott mint kinevezett lelkész ; itt né-
hány év múlva súlyos tüdőbaja támadt 
és szülőföldére Gyöngyösre helyezték át 
plébánosnak, hol 1882. febr. 1. meghalt. 
— Az Egri Népújságba írt czikkeket. — 
Munkái: 1. A japáni vértanúk története. 
Eger, 1863. (Sebők Lászlóval együtt) — 
2. Zöldág, melyet a levegőben épített 
egri közös iskola tetejére ajándékozott. 
U. ott, 1869. — 3. Hetvenhét kérdés a 
polgári házasságról. U. ott, 1868. — 4. 
Felvilágosító röpirat azon falragaszok 
ellen, melynek czíme «Nyílt szó Eger 
városa népéhez» s melynek aláírása ez 
vol t : több egri lakos. U. ott, 1869. 

Borsodmegyei Lapok 1889. 73. s z . é s g y á s z -
jelentés. 

Lokodi György (homoród-szent-már-
4oni), kir. ügyigazgatási ügyész volt 1843-
tólakir . tábla mellett Marosvásárhelyt, hol 
1854. meghalt, kiváló gyümölcstenyésztő 
is volt. — Munkája: Hérosi versek, 
melyeket mélt. báró Losonczi gróf Bánffi 
György úr neve napja alkalmatosságával 
írt, Kolozsvár, 1816. — Kézirati munkái 
özvegyénél maradtak : A magyar köz- és 

magánjog, perrendszer és kormányzat ter-
jedelmes ismertetése ; Gyümölcstenyész-
tési munka, mely saját tapasztalatain 
alapult ; Az erdélyi első foglaláskori ős-
székely és ős-magyar nemzetségnevek 
történelmi és etymologiai nyomozása; 
Maros-Vásárhely története; Az erdélyi 
vezérek, vajdák, alvajdák, székely ispánok 
sora. 

Hetilap (Kolozsvár) 1854. 74. sz. (Jakab 
Elek.) — Nagy Iván, Magyarország családai 
VII. 154. 1. — Petrik Bibliogr. 
Lokodi János (homoród-szent-már-

toni), nyug. kir. táblai hivatalnok, föld-
birtokos, szül. 1831. jún. 9. Kolozsvárt; 
Marosvásárhelyt hivataloskodott és pár 
év óta nyugalomban él u. ot t ; a maros-
vásárhelyi róm. kath. hitközség főgond-
noka s a maros-tordai gazdasági egylet 
titkára. — Czikkei a Kerti Gazdaságban 
(1857. a Marosvásárhely és környéke 
gyümölcsészetét ismertette), a Hargitában 
(1872. Vázlatok a gyümölcstenyésztés kö-
réből, czikksorozat), a Székelyföldben 
(1874. Töredékek az építészet történel-
méből), az Erdélyben (1874. Képek a 
képzőművészetek köréből, czikksorozat), 
a marosvásárhelyi Erdélyi Híradóban 
(1877. Közlemények a gyümölcstenyész-
tés történelméből, czikksorozat), a Ma-
rosvidékben (1877. Vázlatok a kereskedés 
történelméből, tekintettel annak tankö-
rére, czikksorozat); ezeken kívül költe-
ményeket s tudósításokat írt más lapokba 
(Ország, Kolozsvári Közlöny, Unio, M. 
Polgár) is. — Munkája: Elörajz a gaz-
dasági kiállításra. Marosvásárhely, 1868. 

Koncz József, A m a r o s v á s á r h e l y i e v . r e f . 
könyvnyomda története. Marosvásárhely, 
1887. 69. 1. és önéletrajzi adatok. 

Lóky Béla, bölcseleti doktor, kegyes 
tanítórendi áldozópap és tanár, L. Károly 
vasvári szolgabíró és nemes Babos Rozá-
lia fia, szül. 1872. febr. 3. Egyházas-
Terestyén-Szecsődön (Vasm.); a gymna-
sium négy osztályát Kőszegen, az V— 
VII-et Szombathelyt végezte. 1888. aug. 
27. lépett a rendbe s a próbaévét Váczon 
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töltötte ; azután Kecskeméten fejezte be 
gymnasiumi tanulmányait. Nyitrán egy 
évig theologiát tanult és rendkormánya 
az 1891—92. tanévben Máramaros-Szi-
getre helyezte gymnasiumi tanárnak. Itt 
a theologiát magánúton elvégezte s 1892 
—1894-ig egyetemi hallgató volt Kolozs-
várt ; azután egy évig tanárkodott Sátor-
alja-Ujhelyben. 1895. júl. 7. áldozópappá 
szenteltetett fe l ; 1896. márcz. 26. dok-
tori és június 27. tanári oklevelet nyert. 
1895 óta a kolozsvári főgymnasium ta-
nára, hol a mennyiségtant és természet-
tant adja e lő; (1900. okt. óta egyszer-
smind a lyceumi könyvtár őre) — Több 
feladatot oldott meg a Math, és Phys. 
Lapokban (1894—95. 1896.) és egyet a 
Középisk. Math. Lapokban (VII. évf.). 
Czikke az Ellenzékben (1897. decz. 10. 
Calazanzi szent József). — Kéziratban: 
egy jutalmazott tanári dolgozata (Nyitra, 
1891.) és a kolozsvári egyetemen jutal-
mazott két pályamunkája és ugyanott 
az egyetemen kitüntetéssel elfogadott két 
szakdolgozata. — Munkája : A négy adott 
sikot érintő gömbök sugarai és a köz-
tük fennálló metrikus relácziók. Kolozs-
vár, 1895. (Különny. az Orvostermészet-
tudományi Értesítőből, doktori értekezés.) 

Vascármegye. B u d a p e s t , 1898. 349. 1. (Ma-
gyarország városai és vármegyéi). — A m . 
kegyes-tanitórend Névtára. B u d a p e s t , 1899. é s 
önéletrajzi adatok. 

Lollok József, lazarista atya, előbb 
esztergomi prépost-kanonok, L. Károly 
bányatanácsos és bányaakadémiai tanár 
és Lucám Karolina fia, szül. 1824. nov. 
16. Körmöczbányán; iskoláit végezvén, 
mint szatmáregyházmegyei növendékpap 
a bölcseletet és theologiác Szatmárt (az 
I. évi theologiát 1842—43. Pesten) hall-
gatta. Fölszenteltetett 1848. ápr. 22.; 
segédlelkész volt Munkácson, Nagybá-
nyán és Szatmárt. 1851-ben az eszter-
gomi főegyházmegyei papok közé lépett 
és segédlelkész lett Selmeczbányán, 1852. 
nagyszombati főgymnasiumi tanár, 1861. 

bécsi pázmáneumi lelkiigazgató, 1868. 
júl. nagyszombati szentszéki ülnök, 1874. 
júl. 3. pápai kamarás, 1876. jún. 5. esz-
tergomi kanonok és papnevelői igazgató, 
majd Nagyváradról cz. prépost, pázmá-
neumi rector s a pápa házi főpapja; 1888. 
máj. 12. sasvári főesperessé lépett elő. 
1890. aug. 27. lemondott javadalmáról, 
rangjáról és összes czímeiről és a laza-
risták rendjébe lépett. Magyarországban 
többször tartott missiókat. — Munkái: 
1. Maerzveilchen dargebracht der Königin 
des Himmels Maria durch den Marien-
Verein der Gymnasial-Schüler zu Tyrnau. 
Tyrnau, 1854. — 2. Hirtenbrief des Fürst-
primas von Ungarn, Erzbischofs von 
Gran, gelegentlich seiner Reise zum Con-
cilium Vaticanum . . . nach dem unga-
rischen Originaltexte veröffentlicht . . . 
Wien, 1869. — 3. Norma vitae Sacer-
dotalis privatim et publice agendae. Aue-
tore P. Benedicto Valuy, S. J. sacerdote 
edita et in linguam latinam translata . . . 
U. ott, 1870. — 4. Rede, gehalten in der 
17. General-Versammlung des St. Josef 
von Arimathaea-Vereines. U. ott, 1874. 
— 5. Preces in usum collegii Pázmánianiy  

anno a partu Virginis 1874. XXVIII. 
Sacri prineipatus Pii P. IX. U. ott, 1875. 
— 6. Ansprache, gehalten in der Gen.-
Versammlung des Frauen-Wohlthätig-
keits-Vereines für Wien und Umgebung. 
U. ott, 1875. — 7. Ignis holokausti seu 
affectus ex divinis literis et sanetis pat-
ribus collecti. Editio nova. U. ott, 1890. 
— Egyházi beszédei vannak a Kath. 
Lelkipásztor cz. folyóiratban. 

Fasciculi Ecclesiastici 1808. 56. ] . — Hor-
váth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. 118. l a p . — 
Zelliger Alajos, E g y h á z i írók Csarnoka . N a g y -
s z o m b a t , 1893. 296. 1. — Kollányi Ferencz, 
Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 
507. 1. 

Lollok Károly M., nyug. m. kir. bá-
nyatanácsos és bányaakadémiai tanár. 
Meghalt 1880. júl. 20. Pozsonyban 87. 
évében. — Czikkei a pozsonyi Verhand-
lungen für Naturkundeban (1859. Sitzungs-
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berichte, Über Wassersäulen-Maschine, 
1861—1865. Sitzungsberichte, Über die 
Braunkohlen-Ablagerungen beillandlova). 

Gyászjelentés. 

Lombard Mihály. L. Szent-Ábrahámi 
Lombard Mihály. 

Lombardini Sándor, ügyvéd, szül. 
1851. ápr. 10-én Nagy-Bicsén (Trencsén-
megyében), hol olasz születésű atyja ke-
reskedő volt ; a gymnasiumot Zsolnán, 
Trencsénben és Pozsonyban, Esztergom-
ban, Nyitrán és Beszterczebányán járta ; 
a jogtudományokat a pozsonyi akadé-
mián hallgatta. 1872-ben a volt budai 
kir. törvényszéknél joggyakorlatra lépett; 
1876-ban a volt zsolnai kir. törvény-
székhez aljegyzőnek neveztetett, ki s még 
azon évben a bazini járásbirósághoz át-
helyezték, a hol, miután még 1875-ben 
ügyvédi oklevelet nyert, állásáról lekö-
szönt és Zsolnán letelepedve, ügyvédi 
irodát nyitott. — Czikkeket írt a Vag-
völgyi Lapba (1879. Még valami a régi 
időkből, 1880. Egy költemény 1816-ból, 
1881. A zsolnai középiskolák története, 
1882. Adatok a zsolnai könyvnyomda 
történetéhez, 1883. Helyesen lett- e Konszka 
község neve magyarosítva ?), a Jogtudo-
mányi Közlönybe (1882. Az 1881. LX. 
t.-czikk 70. és 181. §-aihoz, 1884. Az 
örökösöknek az örökhagyó adósságai miatt 
elmarasztalása kérdéséhez); a Selmecz-
bányai Híradóba (1883. Bicse vára) ; a 
Slovenské Pohladyba (Óvár, Sztrecsnó, 
Lietava, Bicse, Ivricsó, Szúlyó, Besz-
tercze és Illava várakról és a régi Zsol-
náról tótul). — Munkája: Stručný de-
jepis slobodného mesta Žiliny. Turócz-
Szent-Márton, 1874. (Zsolna város tör-
ténete). 

Onéletraj zi adatok és a m. n. múzčtimi 
könyvtár példányáról. 

Lombay Imre, ügyvéd és több telepít-
vényes község lakosainak meghatalma-
zottja, szül. 1819. Félegyházán (Kis-
Kunság); 24 éves korában ügyvédi iro-
dája volt. 1849. ápr. végén Pest város 

kapitánya lett és ezen tisztét júl. ele-
jéig, a császáriak bevonulásáig viselte. 
1851. okt. 7. a cs. kir. haditörvényszék 
halálra ítélte, bűnéül róván fel, hogy 
«vörös zászlóval kezében a népfelkelésre 
összegyűlteket a városházától a múzeum-
térre vezette» ; halálbüntetését azonban 
ő felsége teljesen elengedte. Lauber csa-
ládi nevét 1846. ápr. 24. változtatta 
Lombayra. 1849 után Pest városi taná-
csos volt. 1868. Fegyverneken (Jász-Nagy-
Kún-Szolnokm.) élt. Később Nagy-Kikin-
dára költözött, hol ismert védő-ügyvéd 
volt és ott halt meg 1882. jún. 14. 62. 
évében. — Munkája : Emlékirat a tele-
pítvényesek ügyében. Pest, 1868. 

Pesti Hírlap 1846. 663 . S z á i n . — M. Hirlap 
1851. 581. sz. (Hadi-törvényszéki Ítélet). — 
Petrik Könyvészete és leányának Lombay K. 
Etelkának szives közlése. 

Lombay János, a pesti testgyakorló-
egvlet titkára s Pesten városi írnok, a ki 
Lauber családi nevét 1846. ápr. 24. szin-
tén Lombayra változtatta. — Munkája : 
A pesti testgyakorló-egylet Evkönyve. 
Pest, 1854. (magyar és német szöveggel). 

Pesti Hirlap 1846. 663. s z . é s a b u d a p e s t i 
egyetemi könyvtár példányáról. 

Lombai Jenő. L. Lobmayer Jenő. 
Lomniczi A. és Lomnitz Hugó. L. 

Meltzl Hugó. 
Lomnitzer Sámuel, orvosdoktor, szül. 

1796-ban Poprádon (Szepesm.) polgári 
szülőktől; segédorvos volt a pesti or-
vosi kar kórházában, hol egy lázbetegről 
reá ragadt a halálos nyavalya s 1821. 
febr. 10. meghalt 25. évében. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de asth-
mateacutoperiodico miliari. Pestini, 1820. 

Tudomány. Gyűjtemény 1821 . I I . 111. l a p . — 
Szinnyei Könyvészete. 

Lomniczy Endre, kerületi kapitány 
Budapesten ; utóbb a fővárosi államrend-
őrségi tolonezosztály főnöke ; 1848 - 49-
ben honvéd-őrnagy. Meghalt 1886. ápr. 
5. Budapesten 69. évében. Több tudo-
mányos társulat és jótékony-egylet tagja 
volt. Miután senkije sem volt a világon, 
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a gyászjelentést két barátja, Muttnyánsky 
Ádám és Varga András, adták ki. — 
Czikkei vannak a Regélő Pesti Divatlap-
ban (1842. 58. sz.), a Gazdasági Lapok-
ban (1858. 9. sz.) és az Archaeologiai 
Értesítőben (1871.) — Munkája : A csoda-
szép bábu viszontagságai. Kis leánykák 
mulattatásául Aulnay Luiza kisasszony 
«Memoires d'une poupée» elbeszélése 
után. Pest, 1844. 

Pesti Napló 1886. 97. s z . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Lomnitzy Vilmos, ügyvéd, Feketehegy 
fürdőtulajdonosa és hydropata orvos, 
1848—49. honvédhadnagy. Meghalt 1897. 
decz. 4. Arcoban 71. évében. — Mun-
ká ja : Átnézet a feketehegyi vízgyógyinté-
zetről (Schwarzenberg) Szepesmegyében. 
Rozsnyó, 1883. 

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

Londesz Elek, hírlapíró és tartalékos 
honvéd-hadnagy, szül. 1868. decz. 13-án 
Debreczenben; középiskolai tanulmányait 
ugyanott végezte, majd később a londoni 
University Collegeban bölcseletet hallga-
tott és Párisban irodalomtörténeti s phi-
lologiai tanulmányokat folytatott. 1889-
ben Budapesten a hírlapírói pályára lé-
pett, melynek azóta állandó munkása. 
Időközben egy ideig Debreczenben és 
Aradon működött mint a Debreczen és 
Arad és Vidéke politikai napilapok se-
gédszerkesztője. Belső munkatársa volt 
a Kis Újságnak, a Budapestnek, a Ma-
gyarországnak. Ez időszerint a Pesti Napló 
szerkesztőségének tagja. — Czikkei poli-
tikaiak, szépirodalmiak és irodalomtörté-
netiek. — Munkái: 1. Kain. Drámai 
költemény. Debreczen, 1886. — 2. Képes 
könyv. Humoros rajzok. U. ott, 1892. (2. 
kiadás. U. ott, 1893.) — 3 Faustus. 
Marlowe drámai költeménye. Angolból 
ford. Arad, 1895. (Ism. Aradi Közlöny 
46., Nemzeti Iskola 23. sz.) — Sajtó 
alatt: Himfy-krónika a Himfy-Albumban 
(1900. karácsonkor fog megjelenni). 

M. honylészet 1886. és önéletrajzi adatok. 

Longay János, ág. ev. gymnasiumi 

tanár, ó-zólyomi származású ; Eperjesen 
tanult 1717-ig; azután tanító volt és ké-
sőbb külföldre ment ; 1721. júl. 8. irat-
kozott be a vittenbergai egyetemre, hol 
hat évet töltött. 1727. júl. 12. az iskola 
rectora lett Eperjesen, hol 1749-ben meg-
halt. — Latin elegiát írt Chladni Márton 
halálára : Lacrimae . . . Vittebergae, 1725. 
cz. munkába. 

Ľartholomaeides Memoriae Ungaror. 216. 1. 

Longinus, a capucinus szerzet gvár-
diánja Budán. — Munkája: Lob-Predigt, 
welche am Fest deren II. II. Schutz-
Engeln Anno 1727. den 31. Augusti in 
der Löbl. Haupt-Pfarr- u. Societät Jesu 
Kirchen königlicher Haupt-Stadt Ofen in 
Hungarn, zu Ehren deren zweyen von 
Ihro Päpstlichen Heiligkeit Benedicto XIII. 
den 31. Decemb. 1726. Heilig-gesproche-
nen Aloysii Gonzaga und Stanislai Koska 
der obgedachten Societät Jesu, in grosser 
Anzahl deren Zuhörern vorgetragen wer-
den. Ofen. 

Petrik Bibl iogr . 

Lonkay Antal (lovag), hírlapíró és 
Szerkesztő, szül. 1827. szept. 12. Bocskón 
(Máramarosm.), hol atyja államhivatal-
nok volt ; L. első oktatását a márama-
ros-szigeti kegyesrendiek gymnasiumában 
nyerte ; a VI. osztály végeztével a pia-
rista rendbe lépett és magánúton elő-
szeretettel tanulta az akkor még az is-
kolákba be nem hozott görög nyelvet. 
Tanulmányait Szatmárt és Pesten foly-
tatta. Mint növendékpap tanár volt Nagy-
Becskereken. A szabadságharcz kitörése-
kor ő is társaival együtt honvéd lett. 
Perczel Móricz tábornok főhadnagy-segéd-
tisztje volt és napi parancsait ő fogalmazta. 
A temesvári csatában megsebesült, A sza-
badságharcz után sok üldöztetésnek volt 
kitéve; hosszas rejtőzés után Pestre ment, 
a hol visszavonultan élt, irodalmi, paeda-
gogiai s történelmi tanulmányokkal fog-
lalkozva ; de a szépirodalmat sem ha-
nyagolta e l ; 1852-ben rendes munkatársa 
volt a Pesti Naplónak és az Uj M. Mu-
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zeiimnak. Lefordította ifjabb Plinius Le-
veleinek tíz könyvét, a Dicsbeszédet 
egészen és a görög classikusokból De-
mosthenes összes műveinek felét; a Re-
ligio Chrysostomus munkáinak fordítá-
sából közölt mutatványokat. 1852 végén 
Bartakovics Béla egri érsek Cantu Caesar 
Világtörténete középkorának fordítását 
reá bízta. Nőül vette Tóth Kálmán költő 
nővérét Jolánt. 1855-ben tanár volt a 
budai gymnasiumban, 1858—59-ben a 
magyar nyelv és irodalom helyettes ta-
nára a budapesti kath. főgymnasiumban. 
1856. máj. 1. alapította a Tanodai La-
pokat, mely 1871. jún. 30-ig fennállott; 
szerkesztésében jelszava volt : a keresz-
tény és hazafias alapon álló haladás. 
1860. jan. 1. alapította az Idők Tanuja 
cz. kath. politikai napilapot, Napilapja 
1868. decz. 16. összeolvadt a Török Já-
nos Pesti Hírnökével Magyar Állam czí-
m e n ; felelős szerkesztője előbb Jósika 
Kálmán báró volt, 1870. máj. 1-től Lon-
kay, 1872-től ismét Jósika Kálmán báró, 
okt. 9-től Hornig Károly báró, 1875. 
júl. 1-től ismét Jósika Kálmán báró, 1877. 
ápriltól Lonkay Antal 1888. aug. 29. tör-
tént haláláig; a lap kiadótulajdonosai 
előbb Török János és L., 1873-tól maga 
L., halála után örökösei. 1870. máj. ala-
pította a Hunyady Mátyás kath. irodalmi 
intézetet. 1887-ben a vágsellyei választó-
kerület képviselőjelöltje volt. Részt vett 
a Szent-István társulat kebelében léte-
sített tudományos és irodalmi osztály 
megalakításában, melynek tagja is volt. 
A magyar katholikus ügyeknek szenve-
délyes védője volt ; gyűjtött péterfilléreket 
és rendezett zarándoklásokat; ezen buzgó 
tevékenységének elismeréséül a pápa a 
szent Gergely-rend lovagjává, a Szent 
Szilveszter-rend kommendátorává és 
aranysarkantyús vitézzé nevezte ki. Vá-
lasztmányi tagja volt a Szent István és 
Szent László társulatnak. Több év óta 
betegeskedett, vese- és idegbaja gyötörte; 
Karlsbadban keresett gyógyulást; onnét 

balatonfüredi villájába tért vissza, hol 
1888. aug. 29. meghalt. — Czikkei és 
ford, színműve a Hölgyfutárban (1850. 
Túlvilági levelek és költemények, 1851. 
költ., 1852. Fénygolyók, 1856. Attilius 
Regulus dr. 3 felv. Metastasiótól, 20 
aranynyal koszorúzott ford, olaszból); 
az Uj M. Múzeumban (I. 1850—51. De-
mosthenes és beszéde a rhodosziak sza-
badsága mellett, II. 1851—52. Szóionnak, 
az atheneiek számára írt honfiúi tan-
költeménye, bevezetéssel és jegyzetekkel, 
1855. A HomerféleBékaegérharcz, Schiller 
legszebb elegiája : A séta, 1857. Hellász 
istenei Schillertől); a Pesti Naplóban 
(1852. 799. sz. könyvism., 1854. 288. sz. 
Koháry István, 1534., 1855. 304. sz. Er-
dősi, Sylvester János, 1855. I. 304. sz. 
Levele Stier Gottlieb wittenbergi tanár-
hoz, II. 18., 20., 23., 28., 30., 31. és 33. 
sz. írjunk egyenlően); a Családi Lapok-
ban (1853. Peru, tört., föld- és népismei 
vázlatok, 1855. Költői levél Haas Mihály-
hoz, A kezesség, műford. Schillerből); 
a Divatcsarnokban (1853. A kávé 1855. 
NŐi méltóság, műford. Schillerből); a 
Szikszói Enyhlapokban (1853. A szala-
mini ütközet, Hérodotosz nyomán és 
költ.); a M. Sajtóban (1855. 83., 84., 
1856. 3., 6. sz. Vegyes körszemle, leg-
inkább magyar érdekek és mozzanatok 
fölött, kiválólag bírálati irányban); a 
Család Könyvében (1856. A karavánok 
és karavánszállások keleten); a Buda-
pesti Viszhangnakés Religiónak is munka-
társa volt. — Munkái: 1. A magyar iro-
dalom ismertetése a legrégibb időktől 
napjainkig. Olvasókönyv felsőbb tanodák 
használatára. A Szent-István társulat 
megbízásából. Pest, 1855. Két kötet. (Ism. 
M. Sajtó 99. sz.) — 2. Gyakorlati német 
nyelvtan. Az austr. birodalombeli elemi ta-
nodák II. és III. oszt. számára. Bécs, 1855. 
— 3. Cantu, Caesar, Világtörténelem. 
Ford. Pest, 1857—77. és 1881. (IV—XV. 
kötet. Névtelenül.) — 4. Magyar védhangok 
Krisztus és a kereszténység mellett, Renan 
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és a Renanisták ellen. U. ott, 1864. — 
5. A rajztanítás alapvonalai, összekötve 
a főelemi IV. oszt. tanítói s tanulói szá-
mára írt módszertani útmutatással. Jarisch 
Antal után ford. Bécs, 1866. — 6. Beszéd 
a kath. autonómiai kongressus 1871. 
márcz. 18. gyűlésén. Pest, 1871. (Tótul. 
U. ott, 1871.) — 7. Ébresztő szózat. U. 
ott, 1872. — 8. Az én első római utam 
és vaticani zarándoklatom 1877-ben. 
Bpest, 1879. — 9. Az én második római 
utam, vaticani és lourdesi zarándoklatom. 
U. ott, 1882. Két rész. — Kiadta Környei 
János, A gymnasium és a reáltanoda. 
Pest, ] 861. cz. munkáját. — Szerkesz-
tette s kiadta a Tanférfiak, szülők s ne-
velők Évkönyvét I860., 1861. 186H. és 
1865-re négy évfolyamát; a Lehel Kürtjét 
1871. októbertől 1873. márcziusig és a 
Mátyás Diákot 1871-től 1875-ig Buda-
pesten. — levele Simonffy Kálmánhoz, 
Buda, 1858. nov. 16. (a m. n. múzeum-
ban.) — Leánya: LonJcay Lenke for-
dította Wildermuth Ottilia, Elbeszélések 
az ifjúság számára. Bpest, év n. cz. 
munkát. 

Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . 300. 1. — 
Egyetemes M. Encyclopaedia X . 330. h . — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Napilap 
1877. 347. sz. — Petrik K ö n y v é s z e t e és Bi-
b l iogr . — Közoktatás 1886. 19. sz. (L. iro-
d a l m i pá lyájáró l ) 1888. 32., 33. SZ. — Hlagyar 
Állam 18S6. 135., 1888. 200—203. Sz. — Verédy, 
Paedagogiai Encyclopaedia. Budapest, 1886. 
577. 1. — 1888 : Nemzet 355. , Vasárnapi Újság 
36. SZ. a r c z k . , Religio I I . 18., Budapesti Hir-
lap 240., Egyetértés 240., Ország-Világ 36. SZ. 
a r c z k . , Fővárosi Lapok 240., Közművelődés 
36—39. , Népnevelő 15. , 16. SZ., Kath. Szemle 
567. 1. — István bácsi Naptára 1890. a r c z k . — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XI. 648. 1. fZe l l i ger V i lmos . ) — 
Sziklay János, N e g y v e n év a k a t h o l i c i s m u s 
történetéből. (A Magyar Állam 1859—1899.) 
Bpest, 1899. arczk. és gyászjelentés. 

Lonovics Imre, orvosdoktor, nagy-
mihályi (Zemplénm.) származású, 1797-
ben a pesti egyetemen nyert orvosdok-
tori oklevelet. Biharmegye főorvosa és 
táblabírája volt és Nagyváradon lakott 

a 40-es évekig. — Czikke az Orvosi Tár-
ban (1839. I. Rövid rajza a bujasenyv-
nek a biharmegyei köznép közt, Zsogovics 
István orvossal együtt.) — Munkája : Rö-
vid oktatás miképpen lehessen must 
forrás közben a pinczékben ártalom és 
a megfulladás félelme nélkül forogni, és 
azokból a fojtó levegőnek (Aer fixus) 
szabad kimenetelt szerezni. Heinzl Ferencz 
munkája szerint boros gazdák hasznára 
rövideden magyarázta. Nagyvárad, 1827. 

Rupp, B e s z é d 148. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Lonovics József, (krivinai), theologiai 
doktor, kalocsai és bácsi érsek, cs. kir. 
valóságos belső titkos tanácsos, a m. 
tudom, akadémia tiszteleti és igazgató 
tagja, szül. 1793. jan. 31. Miskolczon 
(Borsodm.); elvégezve iskoláit az egri 
egyházmegye papnövendékei közé véte-
tett fel és a theologiát Egerben hallgatta. 
1817-ben pappá szentelték ; nyolcz évig 
szentszéki jegyző, majd titkár volt Fischer 
István egri érsek mellett és főnökével 
többnyire Budán lakott. Ennek halála 
után, 1825-ben sajóvárkonyi (Borsodm.) 
plébános lett. Itt elvonultságban élt és 
működött a lelkészet terén, szorgalom-
mal tanulmányozta a régi classikusokat 
és az újabb irodalmat, 1826-ban a Klo-
busiczky József főispán fölött mondott 
beszéde mélyen megindította a jelen-
voltakat, egyszersmind nevet szerzett a 
szerény falusi lelkésznek. Nem csekélyebb 
hatású volt azon beszéde, melyet Reviczky 
Ádám főispáni beiktatásakor mondott. Ez 
időben élénk részt vett a közéletben is, 
míg 18'29-ben egri kanonok lett. Egerben 
a papnevelő kormányzója, a lelkipász-
torkodás és erkölcstan tanára volt, egy-
úttal az érsek mellett az egyházmegyei 
kormányzatba is befolyt. Az 1830. és 
1832-—36. országgyűléseken mint káp-
talani követ vett részt. 1833. febr. 20. 
a vallási sérelmek ügyében mondott be-
szédjével általános figyelmet keltett. Ezen 
országgyűlés alatt 1834. márcz. 9. csa-
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nádi püspökké neveztetett ki. 1835—38-ig 
csanádi püspökmegyéjében püspöki láto-
gatásait teljesen és nagy pontossággal 
végre is hajtotta. Munkája eredményéről 
tanúskodik a püspöki levéltárban ívrétű 
kilencz kötetnyi látogatási munka, mely 
a megye összes plébániái történetének 
és jogviszonyainak tökéletes kimutatásául 
tekinthető. (1842—48-ig másodszor is 
beutazta megyéjét). Az 1838. országgyűlés 
után kir. táblai főpap és 1840-ben való-
ságos belső titkos tanácsos lett (1845-
ben a szent István rend középkeresztjét 
kapta a királytól, a Leopold rend nagy-
keresztjének is tulajdonosa volt.) 1841 
—1843-ban munkás tagja volt a büntető 
törvényköny kidolgozására rendelt or-
szággyűlési választmánynak és eszközölte 
másfelül a consistoriumi tárgyalások ma-
gyar nyelven tartását. Széchenyi István 
gróffal szoros baráti viszonyban élt és 
hű barátja maradt annak utolsó per-
czéig. Temesvárt teljes lyceumot ala-
pított, 1841-től bölcseleti, 1841-től jogi 
s lelkipásztorsági tanfolyammal, és ez 
utóbbin, melyet addig mindenütt latinul 
adtak elő, szintén magyar tannyelvvel; 
a tanyákon iskolákat, a városokban 
kisdedóvókat emelt, templomokat épített 
és saját vagyonából 10,000 frttal az 
elaggott papok nyugdíjintézetének alapját 
vetette meg. 1837-től 1847-ig a nagy-
váradi kir. akadémia igazgatója és tan-
kerületi főigazgató volt. 1841-ben a ma-
gyar püspöki kar Rómába küldte, hogy 
a vegyes házassági ügyek elintézést nyer-
jenek, mely megbízatásának sikeres ered-
ménye volt. 1843. júl. 6. Krassó vár-
megyei Krivina helységre királyi ado-
mányt nyert, mely testvére gyermekeire 
is kiterjedt, okt, 7. pedig a m. tudom, 
akadémia tiszteleti tagnak választotta. 
Pyrker halála után, 1848-ban Y. Fer-
dinánd egri érsekké nevezte ki (mely 
az egyetlen magyar nyelven készült ér-
seki kinevezés volt), de székét a közbe-
jött szabadságharcz miatt nem foglal-

hatta el. L. mint a békés megoldás híve, 
aggódva nézte a feltornyosult veszélyt. 
Ragyogó ékesszólása meghallgatásra talált, 
midőn kijelentette, hogy a magyar püspöki 
kar örökre lemond a tizedjogról a nem-
zet javára. 1848. decz. 31. este a pesti 
országgyűlés Batthyány Lajos miniszter-
elnök indítványára, békekövetséget kül-
dött ki Windisch-Grätz altábornagyhoz, 
hogy a király és a nemzet közti békés 
kiegyenlítést a nemzet becsülete, tör-
vényes szabadsága és jóléte fentartásá-
val kísértsék meg; ezen küldöttségnek 
L. is tagja volt; az osztrák fővezér 1849. 
jan. 3. Bicskén fogadta az országgyűlés 
küldötteit mint magán embereket, föl-
tétlen hódolatot kivánt és a királyhoz 
Olmüczbe meneteltől eltiltá őket. 1849. 
nyarán gyengélkedő egészsége miatt a 
marienbadi fürdőbe ment ; midőn onnét 
visszatért és a lanzendorfi zárdában útjá-
ban megpihenve megszállott, elfogták és 
Bécsbe, majd Pozsonyba vitték a vizi 
kaszárnyába; innét szabadon bocsátották 
és Pesten tartózkodott, hol ismét elfogták 
és több hónapig letartóztatták ; decz. 24. 
azonban a nélkül, hogy hadi törvényszék 
elé állították volna, visszanyerte szabad-
ságát, de arra kényszerítették, hogy úgy 
a csanádi püspökségről, mint az egri 
érsekségről lemondjon és hazáján kívül 
válaszszon magának tartózkodási helyet. 
1850—-54-ig a mölki benczések-kolostorá-
ban, azután Bécsben tartózkodott, hol 
egészen a tudományoknak élt. Csak 1860-
ban térhetett vissza hazájába, a mikor 
amasiai cz. érsek és a hétszemélyes 
tábla ülnöke s pápailag kinevezett vizs-
gáló lett. 1866-ban kalocsai érsekké ne-
veztetett ki, de veszélyes torokbaja miatt 
székét nem foglalhatta el. Meghalt 1867. 
márcz. 13. Pesten. A m. tudom, aka-
démiában 1868. máj. 18. Ipolyi Arnold 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Munkái: 
1. Halotti oratio. Melyet azon alkalma-
tossággal, midőn Borsod vármegyének 
státusai és rendei néh. nagymélt. klobu-
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siczi Klobusiczky József úr halotti exequiáit 
tartották, amiskolczi parochialis templom-
ban 1826. pünkösd havának 10. napján 
elmondott. Miskolcz, 1826. — 2. A pro-
testáns reformátio históriája Angliában 
és Irlandban. Cobbet után angolból ma-
gyarra fordítva. Nagyvárad, 1832. — 3. 
Sermo pastorális occasione canonicae 
suae ad sedem episcopalem introductionis 
die 23. mensis Septembris 1834. ad cle-
rum populumque dioecesaneum habitus. 
Posonii, 1834. — 4. Egyházi beszéd, 
mellyet az aradi kórház kápolnájának 
felszentelése alkalmával tartott . . . Arad, 
1835. — 5. Egyházi beszéd, mellyet az 
ujdon épült egri fő-templom ünnepélyes 
fölszentelése alkalmával az 1837. év 
május 7. mondott. Eger. — 6. Az egy-
házi bíráskodási jog. Az 1842. országos 
bizottmány határozatára vonatkozó külön 
vélemény. Pest, 1842. — 7. Aliquae con-
stitutions summorum pontificum ad ad-
ministrationem sacramenti poenitentiae 
adtinentes. Temesvárim, 1846. (Kiadta 
először L. és utána többször Csajághy 
és Bonnaz csanádi püspökök, ez utóbbi 
1884-ben.) — 8. A Josephinismus és az 
egyházat illető legújabb császári rendel-
vény. Bécs, 1851. (Névtelenül. Németül, 
U. ott, 1851., francziául is megjelent). — 
9. Az angol türelem. U. ott, 1851. (Né-
metül. U. ott, 1851.) — 10. Népszerű 
egyházi archaeologia, vagyis a kath. 
ünnepek, szentségek, ünnepélyek s szer-
tartások értelmezése, és a különféle ren-
des s rendkívüli szószéki jelentések, ré-
szint rendes szent beszédekben, részint 
hirdetmény alakú oktatásokban. Kiadta 
Hopf János. U. ott, 1857. Három kötet. 
(I. Az egyházi évkör, II. A szentségek, 
III. Ünnepélyek és hirdetések. Ism. Pesti 
Napló 1856. 489., 490. sz., M. Sajtó 1857. 
126., 127. sz., 3. kiadás. Pest, 1865., 4. 
kiadás. U. ott, 1870. Németül csak az 

I. kötete jelent meg. Lincz, 1861.) — 
II. Emlékbeszéd idősb Székhelyi Maj-
láth György igazgatótag felett. Pest, 

1863. (M. tudom. Akadémia Évkönyve 
X. 11. darab). — 12. Néhány szó a 
«La vie de Jésus» czímű könyv fölött. 
Levél t. Mertian atyához Felix J. atyától. 
Ford. Kalocsa, 1864. — 13. Lonovics 
József, kalocsai s bácsi érsek emlékeül, 
magyar és latin beszéde. U. ott, 1867. 
(Kiadta Hopf János.) — A vallás tárgyá-
ban tartott beszédét 1840-ből Toldy István 
közölte (A magyar politikai szónoklat 
kézikönyve. Pest, 1866. II.) — Az Egye-
temes M. Encyclopaediának munkatársa 
volt. A Szentírás átdolgozása alkalmával, 
mint a püspöki kar által felkért bíráló 
60 ívnyi bírálatot írt. — Levele Horváth 
Mihályhoz, Pest, 1848. decz. 10. (a m. 
n. múzeumban). — Országgyűlési be-
szédei az egykorú hírlapokban és a kép-
viselőházi s főrendiházi Naplókban. — 
Kőnyomatú arczképe neve aláírásával 
Eybltől 1842, nyomt. Leykum A. Bécs-
ben. 

Pauer János, A z e g y h á z i rend. érdeme Ma-
g y a r o r s z á g történetében. Székesfejérvár, 
1847. 381. 1. — Országgyűlési Emlék. S z e r k . 
V a h o t Imre . B p e s t , 1848. — Közlöny 1849. 1., 
3. SZ. — M. Hirlap 1850. 333. s z . — Ungarns 
politische Charaktere v o n F . K. M a i n z , 1851. 
— Danielik, M. í r ó k II . 181. 1. — Nagy Iván, 
M a g y a r o r s z á g csa ládai V I I . 156. 1 .— Vasár-
napi Újság 1860. 22. sz. arczk . (Zi lahy Károly) , 
1867. 12. SZ. a r c z k . — Pester Lloyd 1861. 159. Sz . 
— Ország Tükre 1862. 4. sz. arczk. (Marastoni 
r a j z a . ) — Budapesti Szemle XVI . 1862. 352. 1. 
— Emlékkönyv. E g e r , 1865. 277. 1. — Kakay 
Aranyos, Ujabb fény- és árnyképek. P e s t , 
1866. — 1867: Hon 63. SZ., Pesti Napló 62. Sz. , 
Magyarország és a Nagyvilág 12. SZ. a r c z k . , M. 
Sión 240. 1. — Országgyűlési Emlékkönyv, S z e r k . 
F a r k a s Albert . Pest , 1867. arczk. — Egyete-
mes 31. Encyclopaedia X. 330. 1. — Ipolyi Ar-
nold, Bar takov ic s József emlékezete. Pest , 
1868. (M. tudom. A k a d é m i a É v k ö n y v e XI.) 
és kü lön mint az Idők Tanuja mel léklete . 
— Petrik K ö n y v é s z e t e és Bibl iogr. — Gróf 
Széchenyi István levelei. B p e s t , 1889., 1891. I . , 
III . — Koncz Ákos, E g r i e g y h á z m e g y e i pa-
pok az irodalmi téren. Eger , 1892. 158. 1. és 
gyászje lentés . 

Lonovics Miklós, orvosdoktor, nagy-
váradi származású, Biharmegye rendes 
seborvosa. Meghalt 1883. jan. 8. Berettyó-
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Újfalun 74. évében. — Munkája : Disser-
tatio inaug. medica de dysenteria, Budae, 
1835. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés . 

Lónyai Albert (naményi), Segnia kapi-
tánya és kormányzója 1500—1501-ben, 
L. Miklós fia. II. Ulászló nó'sülése alkal-
mával, midőn aráját Kendeli Annát (XII. 
Lajos franczia király rokonát) 1501. aug. 
23. nagy pompával hozták be az or-
szágba, L. fogadta s első volt, ki Magyar-
ország területén jelentette hódolatát a 
királynénak. Több ízben viselt követséget 
Velenczében. 1504. febr. 15. ő írta alá 
azt a szerződést, melynek értelmében a 
köztársaság évenkint 30,000 aranyat fizet 
a magyar királynak a török háború se-
gélyezésére. 1515. ápr. 4. visszatért Ma-
gyarországba. 1522-ben még élt, mert 
ekkor vádat emelt rokona, Lónyay János 
f ia : István ellen. — Lónyay Albert 
velenczei követségei 1501 — 1515. Közle-
mények a velenczei állami levéltárból. 
Bpest, 1877. (Magyar Történelmi Tár 
XXII. 1—44. 1. Az itt közlött okleveleket 
és jelentéseket összesen XL-ct., Lónyay 
Menyhért, a m. t. akadémia elnöke, 
Mirese János által Velenczében lemásol-
tatván az akadémia tört. bizottságának 
rendelkezésére bocsátotta). 

Doby Antal, Lónyay család. Bpest, 1895. 

Lónyay Albert (nagy-lónyai és vásáros-
naményi), ugocsai főispán, L. János való-
ságos belső titkos tanácsos és Lónyay 
Florentina fia, L. Menyhért gróf miniszter-
elnök testvéröcscse, szül. 1823-ban. A 
történelmi tudománynak alapos ismerője 
volt. 1860-ban az októberi diploma után 
Ugocsavármegye főispánjává neveztetett 
ki, decz. 19. ünnepélyesen beiktattatott 
és ez alkalommal hazafias beköszöntő 
beszédet mondott (megjelent akkor Mára-
maros-Szigeten). A provisorium bekövet-
keztével leköszönt főispáni állásáról, de 
azt 1865. okt. 15. ismét elfoglalta. — 
Munkája : Emlék a Lónyay-család múlt-
jából s különösen a XVII. század első 

felében élt Lónyay Zsigmond leszárma-
zásáról és életéről. Bpest, 1890. arczk. 
és hat leszármazási táblázattal. 

Nagy Iván, Magyarország családai VII. 162. 
1. — Doby Antal, Lónyay család. Budapest, 
1895. 

Lónyai András (naményi), kállói vár-
kapitány, L. István szatmári s tokaji 
kapitány és Szaniszlóffy Báthory Kata 
fia, tevékeny részt vett korának mozgal-
maiban ; utóbb mint a hajdúság vezére 
és kállói várparancsnok szerepelt; 1608-
ban a lázongó hajdúkat a császár hű-
ségére terelte. Midőn Lónyay Farkas tá-
bornokot a Báthory Gábor orgyilkosai 
1613. okt. 23. megölték, haláláért e do-
logban ártatlan Bethlen Gábort okolta a 
család és később rajta akart bosszút 
állni. Mint Bethlen Gábor leveleiben ol-
vassuk : «Lónyai András a császár javára 
akarja megnyerni a megyéket ellenünk.» 
Utóbb alaptalanul erőszakoskodással vá-
doltatott az 1620. kassai országgyűlésen, 
de itt a rendek őt a gyanú alól tisztáz-
ták. Ezután rövid idő múlva meghalt. 
— Kassán 1608. márcz. 4. kelt jelentése, 
minő sikerrel értekeződtek (Hoffmann 
György és Barkóczi László társaival) 
Bethlen Gáborral a lázongó hajdúk le-
szállítása iránt. (Erdélyország Tört, Tára 
1845. 127. 1.) 

Nagy Iván, Magyarország családai VII. 160., 
165. 1. — Doby Antal, Lónyay család. Bpest, 
1895. 
Lónyai András (naményi), prépost-

kanonok, előbbinek és Perneszi Erzsébet 
fia ; az egyházi pályára lépett, Rómában 
végezte tanulmányait 1638—42-ig a colle-
gium - germanico - ungaricumban ; 1643. 
okt. 22. esztergomi kanonokká, 1644. nov. 
29. sasvári főesperessé nevezték ki. 1648-
ban elnyerte a váradi szentistváni pré-
postságot. Ez évben jelen volt a nagy-
szombati zsinaton. Örökké podagrában 
szenvedett, mint egy régi feljegyzésben 
olvassuk. Meghalt 1649-ben Pozsonyban. 
— Két magyar levelét ismerjük, mely 
szép, tősgyökeres magyarságáért meg-
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érdemli a figyelmet, egyiket 1616. máj. 
14. Káliéból Thurzó György nádorhoz, 
a másikat ugyanez év okt. 4. Forgách 
Zsigmondhoz írta. (Tört. Tár 1881. 441. 
1., az elsőt Doby is közli). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c sa láda i VII . 160., 
165. 1. — Doby Antal, L ó n y a y család. Bpes t , 
1895. — Kollányi Ferencz, E s z t e r g o m i k a n o -
nokok. Esztergom, 1900. 257. 1. 
Lónyay Anna, Kemény János erdélyi 

fejedelem neje, L. Zsigmond báró és 
Yarkocs Margit leánya, előbb Wesselényi 
István középszolnoki főispán hitvese; 
ennek elhalálozása (1656. júl. 7.) után 
egy év múlva már jegyben járt gyerő-
monostori Kemény Jánossal. Midőn Ke-
mény János 1657. jan. II. Rákóczy György 
erdélyi fejedelemmel Lengyelország ellen 
harczolt, tatár fogságba esett, honnét az 
1659 tavaszán váltatott ki. L. Anna, a 
hagyomány szerint 116 ezer tallért képes 
volt ékszereinek zálogba adásával össze-
teremteni, hogy vőlegényét a rabságból 
kiválthassa. Hazaérkezve aug. L. felesé-
gül vette s 1661. január 1. erdélyi feje-
delemmé választatott; azonban az Apafi 
Mihály ellen folytatott csatában Segesvár 
és Nagy-Szöllős közt 1662. jan. 23. el-
esett. L. 1666. nov. 5. a debreczeni colle-
giumnak az ő jószágából oda vitetett só 
árából évenként 50 forintot ajánlott fel. 
1689. június 10. kelt királyi adomány 
szerint még élt. — Magyar leveleit közöl-
ték a Történelmi Tárban, 1893. és 19C0. 
tizenkettőt; az utóbbiakat jegyeséhez és 
férjéhez intézte; ugyanitt vannak Kemény 
Jánosnak hozzá intézett levelei, szám-
szerint 51. (Közli Tóth Ernő.) L. levelei 
valódi mintái a levélírásnak; vallásos 
megnyugvással tűri Istene ostorát, s ha 
olykor-olykor fogy is türelme, nem béké-
telenkedik a gondviselés ellen, hanem 
remél és bízik jegyese szabadulásában. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai VII. 160. 
1. — Doby Antal, L ó n y a y - c s a l á d . B p e s t , 1895. 

Lónyay Béla (nagy-lónyai és vásáros-
naményi gróf), a 70-es évek elején or-
szággyűlési képviselő, L. Menyhért gróf 

miniszterelnök és Kappel Emilia fia, szül. 
1846. szept. 5. Pesten, hol később költ-
séges életet folytatott; versenyistállót tar-
tott és lovai minden versenyen részt 
vettek ; 1886-ban lábát törte s azóta tel-
jesen visszavonult a világtól. Meghalt 
1890. február 8-án rövid betegség után 
influenzában Alsó-Farkadinon (Hunyad-
megyében.) — Munkája: A papok élet-
biztosítása. Bpest, 1881. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Nemzetségi 
Zsebkönyv I . 159. l a p . — Hunyad 1890. 15. SZ. 
— Doby Antal, L ó n y a y c sa lád és g y á s z j e l e n -
tés. 
Lónyay Etelka (nagy-lónyai és vásá-

ros-naményi), Szirmay Ödönné ; L. János 
valóságos belső titkos tanácsos és Lónyay 
Florentina leánya, szül. 1824. márcz. 
Tuzséron (Szabolcsra.); Sasku Károly 
író volt az ő és testvérei nevelője, a ki 
még a latin nyelvre is megtanította; 
ritka tehetségű és nemesszivűnő, csinosan 
festett virágokat, a zenét művelte, jóté-
kony egyesületeknek kézimunkákat csi-
nált. Agg korában sokat betegeskedett 
és visszavonulva élt újpesti nyaralójá-
ban, hol 1896. aug. 11. meghalt 73. évé-
ben. — Az 1831. felvidéki paraszt láza-
dás idejéből sok érdekes visszaemlékezést 
adott ki egyik-másik hetilapban. — Mun-
kája : Töredékek . . . Lónyay Jánosné 
Lónyay Florentina úrnő emlékirataiból. 
Bpest, 1891. Négy kötet. (Németből fordí-
totta s bevezetésül édesanyjának életraj-
zát, beleszőve önéletrajzát is, írta meg). 

Doby Antal, L ó n y a y csa lád . Bpest , 1895. 

Lónyay Ferencz (nagy-lónyai és vásá-
ros-naményi). jogi doktor, miniszteri titkár 
és cz. osztály-tanácsos a földmívelési 
minisztériumban, L. László és Elek Te-
rézia fia. — A Köztelek munkatársa 
(1892-től a gazdasági érdekképviselet 
szervezése Francziaországban sat.) — 
Munkája : A mesterséges borok készítésé-
nek és forgalombahozatalának tilalma-
zásáról szóló törvény (1893. XXIII. tör-
vényczikk) magyarázata. Bpest, 1893. — 
Szerkesztette a Szőlészeti és borászati 

43. iv sajtó alá adatott 1.900. november 7. 
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Évkönyvet 1891. évre és a Gazdák Zseb-
naptára 1890—99. összesen tíz évfolyamát 
Budapesten. 

M. Könyvészet 1894. — Daby Antal, L ó n y a y 
csa lád . B p e s t , 1895. — Budapesti Hirlap 1900. 
23. SZ. 

Lónyay Gábor (nagy-lónyai és vásáros-
naményi), főispán, L. János és Lónyay 
Florentina fia, szül. 1778. márcz. 28.; 
Zemplénmegyénél kezdtehivataloskodását 
mint megyei ügyész ; 1801—1809-ig al-
ispán és országgyűlési követ volt; közben 
1806-ban királyi adományt nyert Ujhely 
egy részére s több uradalmakra is. 1809-
ben Beregmegye helytartójává neveztetett 
ki, s ez időben a franczia háború alkal-
mával saját költségén 50 gyalog katonát 
állított ki. 1817-ben Ungmegye főispánja 
s a Tiszán inneni ev. ref. superinten-
dentiának és a sárospataki főiskolának 
fogon dnoka lett. Érdemeiért a szent István-
rend kis keresztjével diszíttetett. fel. Meg-
halt 1821.máj. 8. Deregnyőn (Zemplénm.). 
Ravatala felett Szatmári József mondott 
gyászbeszédet (mely: A főpolczoknak 
nevezetesebb terhei. . . cz. Sárospatakon 
jelent meg 1821-ben.). — Munkái: 1. 
Beszéde t. n. Ungvármegyei főispáni 
székébe lett beiktatásakor és a tiszti-kar 
építő szék alkalmatosságával elmondott, 
beszédek. Sárospatak, 1817. — 2. Beszéde 
Tiszán innen lévő ref. eccl. főcuráturának, 
Vay József utolsó megtiszteltetésekor mon-
dott . . . Miskolcz, 1822. — Levele Kazinczy 
Ferenczhez, Sátoralja-Ujhely 1808. decz. 
1. (a m. n. múzeumban). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i VII. 161., 
167. 1. — Figyelő I . 1875. 113. 1. — Kazinczy 
Ferencz l e v e l e z é s e I I I — V I I I . — Doby Antal, 
Lónyay-család. Bpest, 1895. és gyászjelentés. 

Lónyay Gábor (nagy-lónyai és vásá-
ros-naményi), országgyűlési képviselő, 
L. Gábor főispán és báró Prónay Piroska 
fia, szül. 1805. okt. 1. Deregnyőn (Zem-
plénm.) ; iskoláit 1811-től Sárospatakon, 
a pozsonyi ág. ev. lyceumban, a késmárki 
collegiumban, végre a jogot 1823—21-ben 
ismét a sárospataki főiskolában végezte, 

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

törvénygyakorlatát szülő-megyéjében és 
Pesten. Zemplénmegyében kezdte köz-
pályáját, hol kiterjedt jószágokat bírt, 
1826-ban mint aljegyző, 1827. mint szol-
gabíró ; 1830-ban letevén hivatalát Dereg-
nyőn gazdálkodott. Az 1835—36. ország-
gyűlésre követül választották és e kitünteíés 
ismételten érte 1811. és 1817., valamint 
1818-ban is, midőn a pesti parlament 
tagja lett s 1875-ig, 10 éven át folyton 
az is maradt. Egy alkalommal kormány-
hivatalt is viselt a magyar minisztérium 
rövid fennállása idejében, midőn ugyanis 
a cultusminiszteriumban protestáns osz-
tályfőnök volt. A pozsonyi országgyűlé-
seken az ellenzéki hazafi-pártnak egyik 
fontos és jelentékeny vezértagja, a leg-
nagyobbak hű barátja volt s a nemzet 
átalakításában, a szabad elvek védelmé-
ben s érvényre juttatásában előkelő részt 
vett. Mint a Pesti Hirlap munkatársa a 
centralisatió kérdésében kifejlett megha-
sonlás alkalmával az új szerkesztés alatti 
Pesti Hirlap tanai felé hajlott. Kossuth 
Lajosnak fiatal korában meleg pártfogója 
és szükség esetén családjának hű segí-
tője volt. Országgyűlési írott tudósításai 
kiadását, melyek miatt Kossuth Lajos el-
ítéltetett és fogságba került, első sorban 
ő tette lehetővé, s ő vezette be a fényes 
tehetségű de szegény sorsú itjút az or-
szággyűlési körökbe és nagybefolyású s 
tekintélyes hazafiak társaságába. Kazin-
czy Gábornak sógora s hű barátja volt, 
ennek nővérét Kazinczy Ottiliát bírván 
nőül. Ennek révén jött összeköttetésbe 
az irodalommal és ennek munkásaival, 
kiket gyakran látott vendégszerető aszta-
lánál. 1830-ban ő volt az országos gaz-
dasági egyesület 131 alapítójának egyike 
s ez időtől fogva 1867-ig, eleinte mint 
egyes osztályok elnöke, majd mint az 
egylet alelnöke és végül első elnöke vett 
részt annak üdvös munkáiban; e díszes 
székéről csak 1876-ban mondott le éle-
medett kora miatt, de azontúl is teljes 
buzgalommal és kitartással viselte egyes 

11 
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osztályok elnökségét. 1860-ban az erdélyi 
gazdasági egylet is tiszteleti tagjává vá-
lasztotta. 1860 után Ung vármegye fő-
ispánságával lett megkínálva, de ezt mint 
akkor nem teljesen törvényes és alkot-
mányos hivatalt el nem fogadta. Nejét 
1883. decz. 5. elvesztvén, ennek és egyet-
len Ödön fiának kora halála megtörte. 
Meghalt 1885. aug. 5. a teplitzi fürdőben, hol 
szívszélütés okozta halálát. — Czikkei a 
Pesti Hírlapban (1841-től, a legfontosabb 
közjogi s politikai kérdésekről, 1841. 170. 
sz. Képviselet, 1842. 122. sz. Örökváltság 
sat.); a Gazdasági Lapokban (1852. Pest, 
ápr. 24., 1853. A magyar marha tejelési 
tekintetben, 1854. A takarmányszerek 
minő viszonyban állanak a trágyakészí-
téshez, különösen a trágya minőségéhez, 
1855. Trágyaszerek, 1857. Egy jól ren-
dezett s intensiv mívelt jószág Bajoror-
szágban, 1858. A magyar marha tejelési 
tekintetben, Mezőssy Lászlóhoz a hegy-
aljai társulatról, 1861. könyvism., 1862. 
A váltógazdaságról, a bel- és külterjes 
földmívelésről, 1863. Az országos ma-
gyar gazdasági egyesület igazgató vá-
lasztmányához intézett előterjesztés a 
magyarországi erdők fenntartása, a köz-
ségi erdők feletti felügyelet, s a faülteté-
sek érdekében, 1864. A szarvasmarha-
tenyésztés Magyarországban, A heves-
megyei gazdasági egyesület útmutatása 
állataink teleltetésére nézve, és az ok-
szerű táplálási tan jelen álláspontja, 1867. 
A gazdasági levelek írójához); az Erdő-
szeti Lapokban (1863. L. Gábornak az 
orsz. m. gazdasági egyesület folyó évi 
júl. 5. tartott igazg. választmányi ülésé-
ben felolvasott előterjesztése, a magyar-
országi erdők fentartása, a községi erdők 
feletti felügyelet s a faültetések érdeké-
ben, A magyar erdészeti egylet emlék-
irata L. előterjesztésére); az Egyesületi 
Közlönyben (Elnöki jelentés a gazdasági 
egyesület 1870. febr. 13. tartott közgyű-
lésén, 1871. Az orsz. m. gazdasági egye-
sület kérvénye a képviselőházhoz a gaz-

dasági tanintézetek vezetése, a gazdasági 
oktatás ügyének kérdése és külön föld-
mívelési minisztérium fölállítása tárgyá-
ban) ; a P. Naplóban (1880. 159. sz. Kos-
suth elfelejtett leveleiről és az Ország-
gyűlési Tudósítások keletkezéséről); a 
Hazánkban (IX. 1888. L. naplója 1836— 
1837-ből.) — Országgyűlési beszédei az 
egykorú politikai lapokban és a Naplókban 
vannak. — Munkái: 1. A mezőgazdaság 
tankönyve. Pabst Henrik Vilmos után a 
3. kiadás szerint. Pest, 1852—54. Négy 
kötet. (I. Növénytermesztés, 1. rész. Ál-
talános növénytermesztés, 2. rész. A 
mezőgazdasági növénytermesztés 1852. 
II. 1. rész. Állattenyésztés : A mezőgaz-
dasági háziállat-tenyésztés mellékczím-
mel 1853., IV. Növénytermesztéstan. 1. 
rész. Általános növénytermesztés, Mező-
gazdasági üzlettan mellékczímmel 1854. 
A teljes munka czímbeosztása hibás). — 
2. Jószágrendezésről, L. levelei Korizmics 
Lászlóhoz. U. ott, 1884. (A Gazdasági 
Lapokból külön kiadás.) — Kőnyomatú 
arczképe: Molnár J. rajza 1858., nyomt. 
Röhn Pesten és Fischer János L. rajza, 
Mahlknecht C. metszette. 

Ujabbkori Ismeretek Tára V. 262. 1. — Or-
szág Tükre 1863. a r c z k . — Vasárnapi Újság 
1870. 14. sz. arczk., 1878. 17. sz. L. és neje 
a r c z k . — Figyelő V . 1878. 382. 1. — Lehoczky 
Tivadar, B e r e g v á r m e g y e m o n o g r a p h . U n g -
v á r , 1881. I I . 146. 1. — Pesti Napló 1880. 149. 

sz. (Kossuth levele 1833. L.-hoz). 1885. 32. 
SZ. ( N e k r . ) , — M. Könyvészet 1884. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — 1885 : Egyetértés 215. , P. Napló 
214., Nemzet 214., Fővárosi Lapok 185. SZ. 

— Galgóczy Károly, A z országos m. g a z d a s á g i 
egyesület Emlékkönyve. Bpest, VI. 1891. 
1—19. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I . 649. 1. 

(Tóth Lörincz) . — Doby Antal, L ó n y a y - c s a l á d . 
Budapest, 1895. és gyászjelentés. 
Lónyay János (nagylónyai és vásáros-

naményi), valóságos belső titkos tanácsos 
és főispáni helytartó. L. Menyhért ország-
gyűlési követ és Szemere Erzsébet fia, 
szül. 1796. decz. 15. Vásáros-Naményban 
(Beregm.); 1829-től Beregmegye első al-
ispánja s országgyűlési követe, 1833-tól 
az udvari kanczelláriánál előadó tanácsos, 
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1836-ban Bihar- és 1816-ban Beregmegye 
főispáni helytartója, Nagy érdemeket szer-
zett 1838-ban a pesti árvíz alkalmával 
mint teljhatalmú kir. biztos; érdemei 
jutalmául a belső titkos tanácsosi méltó-
ságot nyerte. E conservativ jellemű férfi 
igazságérzete ismeretes volt az egész or-
szágban ; ez szerezte meg számára József 
és fia István főherczeg nádor becsülését 
i s ; ez utóbbi nagylónyai kastélyában 
meg is látogatta. Utolsó föllépése 1858-
ban történt, midőn az uralkodó előtt a 
protestánsok óhajtásait tolmácsolta. Pest 
városa díszpolgára volt. Meghalt 1859. 
decz. 19. Nagy-Lónyán. — Beszéde, me-
lyet mélt. vajai Vay Ábrahám . . . Borsod 
vármegye volt első alispánja Bereg vár-
megyében főispáni helytartói hivatalába 
1830. jún. 22. Beregszász városában . . . 
beiktatása . . . a lkalmatosságával . . . mon-
dott. Sárospatak, 1830. (Többek beszé-
dével együtt.) — Aczélmetszetű arczképe, 
rajzolta Fischer Leopold, metszette Mahl-
knecht C. Bécsben (Emlény 1839. czím-
képe.) 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e -
t é snapja i . P o z s o n y , 1846. 123. lap . — Nagy 
Iván, Magyarország csa ládai VII. 162., 167. 
1. — Petrik B i b l i o g r . I. 270. l a p . — Fővárosi 
Lapok 1894. 134. s z . — Gróf Széchenyi István 
levelei I — I I I . — Doby Antal, L ó n y a y - c s a l á d 
64. 1. és gyászjelentés. 

Lónyay Jánosné (nagylónyai és vá-
sárosnaményi Lónyay Florentina), L. Gá-
bor beregmegyei főispán és báró Prónay 
Piroska leánya, előbbinek neje, szül. 
1802. ápr. 25. Deregnyőn (Zemplénm.); 
1811-ben húgával L. Piroskával Bécsbe 
küldték szülei a Steinacker-családhoz ne-
velésbe. Azon társaság, melyhez Stein-
ackerné tartozott, jobbára művészek, fes-
tők, írók és tudósokból állott; ezen tár-
saság lelkületére felemelőleg, nemesbítőleg 
hatott. Tizenhat éves korában került haza 
Deregnyőre. Nagy műveltségű nő volt, 
ki családja körében Deregnyőn, majd 
Tuzséron és a nagylónyai ősi kastély-
ban élt, gyermekeit nevelve töltötte éveit. 

Horváth Mihály püspök, a történetíró és 
miniszter, a világosi fegyverletétel után 
a L. családhoz menekült és ezen jószívű 
nő készítette elő menekülését. Meghalt 
1885. okt. 25. Budapesten 84. évében. 
— Munkája: Töredékek emlékirataiból. 
Bpest, 1891. Négy kötet. (Németből for-
dította és kiadta leánya L. Etelka, any ja 
életrajzával. I. Visszaemlékezések, II. Éjjeli 
elmélkedések, III. Gondolatok, IV. Bibliai 
gondolatok. Vallásos elmélkedések. Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 27. sz., Mára-
marosi Lapok 43. sz.) 

ill. Könyvészet 1891. — Doby Antal, L ő n y a y -
család. Bpest, 1895. és gyászjelentés. 

Lónyay János (nagylónyai és vásá-
rosnaményi), főispán, előbbiek fia, L. 
Menyhért volt miniszterelnök testvér-
bátyja, szül. 1828. jún. 29. Tuzséron; 
1841-ben lépett a hadmérnöki akadé-
miába, honnét 1846-ban lépett ki, mint 
a 6. könnyű lovas-ezred hadnagya. Ké-
sőbb a dsidásoknál szolgált mint főhad-
nagy és 1850-ben a 11. huszár-ezred 
századosa volt. Katonáskodása utolsó 
éveiben Galicziában tartózkodott. Midőn 
1856. nov. 13. feleségül vette Kovniaczka 
Constancet, kilépett a katonai szolgálat-
ból és nejét ősi birtokára Nagy-Lónyára 
hozta, hol gazdálkodása mellett tanult 
és olvasott. 1867. márcz. 5. beregmegyei 
főispáni helytartónak neveztetett ki, mely 
hivataláról 1872. aug. 28. a tiszaháti 
járásban képviselővé történt megválasz-
tatása alkalmával lemondott. Az észak-
keleti vasút-társaság elnöke is volt. 1877. 
jún . Maramaros főispánjává neveztetett 
ki s jún. 20. foglalta el székét beköszöntő 
beszéddel. Működése első évében meg-
alakította a sajttermelő szövetkezetet; 
sokat tett megyéje közgazdasági érdekei-
nek előmozdítására. A főispáni méltóságot 
1893-ig viselte. Ekkor érdemei elismeré-
seül a király a szent István-rend kis-
keresztjével tüntette ki. A főrendiháznak 
1891-től tagja volt. Meghalt 1897. ápr. 
22. Máramaros-Szigeten. — A közigaz-

44* 
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gatás körébe vágó törvényjavaslatok szer-
kesztésénél közreműködött. A delegátió-
ban mint a hadügyi albizottság tagja 
általános érdekeltséget keltő beszédet tar-
tott. — Munkája: Rövid értekezés a ja-
vító-intézet beléletéről és jelen rendszeré-
nek módosításáról. Bpest, 1897. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g csa láda i VII. 162 
1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Máramarosi Lapok 
1887. 25., 175., (Szabó Sándor), 1893. 43.. 1894. 
134. , 1897. 20. SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I . 
650.. XVIII . 165. 1. — Doby Antal, L ó n y a y -
család, Bpes t , 1895. — Máramaros 1897. 17. 
SZ. — Vasárnapi Vjság 1897. 17. SZ. ( N e k r . ) 

— Budapesti Hirlap 1897. 113. SZ. 

Lónyay László (nagylónyai és vásáros-
naményi), országgyűlési képviselő, L 
László alispán, országgyűlési követ és 
Plathy Anna fia; Borsodmegye szolga-
birája volt hét évig; 1848-ban nemzet-
őri őrnagy ; 1848—49. és 1861-ben ország-
gyűlési képviselő; neje Tolcsvay Bónis 
Terézia. Meghalt 1865. okt. 20. Puszta-
Császtán (Borsodm.) 74. évében. A nép 
annyira szerette, hogy az Edelényből 
császtai házához vezető utat, több száz 
öl hosszában, önként kavicsolták ki egy 
nap alatt, hogy temetésére minél többen 
minden akadály nélkül mehessenek. (Fia 
L. László, kincstári gazdasági főtiszt 
Zsámbókon, szolgáltatta a genealógiai s 
történeti adatokat Doby Antal, Lónvai-
család cz. munkájához). — Munkája: 
Széki gróf Teleki László máj. 8. 1861. 
Pest, 1861. (Költemény.) — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Nagy Ivan, M a g y a r o r s z á g csa láda i VII. 161. 
' l a p . — Fővárosi Lapok 1865. 249. SZ. — Doby 

Antal. L ó n y a y - c s a l á d . Bpest , 1895. és g y á s z -
jelentés. 

Lónyay Menyhért (nagylónyai és vá-
sárosnaményi gróf), bölcseleti és állam-
tudományi doktor, a m. tudom, akadémia 
elnöke, magyar miniszterelnök ; L. János 
v. b. t. tanácsos és Lónyay Florentina 
fia, szül. 1822. január 6. Nagy-Lónyán 
(Beregm.); tanulmányait otthon, azután 
(szülei 1833-ban Budára költözvén) a 
budai piaristáknál és a pesti egyetemen 

végezte ; 1839-ben bölcseleti doktor lett 
és Tanárky Gedeonnak, mint felkért 
mentorának és testvéreinek társaságában 
beutazta Magyarország nagy részét és 
Erdélyt; azután nagyobb utazásokat tett 
külföldön, hol szakismereteit, különösen 
a közgazdasági téren, a legnagyobb siker-
rel növelte. A gazdaságban és a megyei 
életben talált foglalkozást és készült a 
közpályára. Bereg vármegye már 21 éves 
korában egyhangúlag választotta meg 
követévé az 1843. országgyűlésre. Minden 
kérdésben a Széchenyi iskolájához tar-
tozó szabadelvű párttal szavazott. Az 
országgyűlés által kiküldött országos keres-
kedelmi választmány munkálatait, mint 
tollvivő, szerkesztette. Az országgyűlés 
befejezése után 1845-ben házasságra lépett 
Kappel Emiliával (kit Petőfi, ifjúkori 
hóbortjában, egyszeri szinházi látás után 
feleségülkért). Hosszabb utazásaiból 1847-
ben hazaérkezve azonnal feltűnést keltett 
Hazánk anyagi érdekei cz. munkájával. 
Szorgalmas munkatársa volt a Szalay 
László, majd Csengery Antal szerkesztése 
alatt megjelenő Pesti Hírlapnak. Az 1847. 
országgyűlésre Beregmegye ismét meg-
választotta követének és buzgó részt vett 
az 1848. törvények megalkotásában. Az 
1848. júl. megnyílt parlamentnek is kez-
dettől végig tagja volt. A második minisz-
térium alakulásakor államtitkár lett a 
pénzügyi tárczánál. A világosi fegyver-
letétel után ő is külföldre menekült, és 
egy ideig Párisban tartózkodott és a Collége 
de Francéban Michel Chevaliernak szor-
galmas hallgatója volt. Királyi kegyelem 
útján már 1850-ben visszatérhetett hazá-
jába, hol egyelőre mezei gazdasággal 
foglalkozott, de egyúttal az irodalom 
akkori szűk korlátai közt és társadalmi 
téren is fejtett ki hasznos munkásságot. 
Fő része volt legjelentékenyebb pénz- és 
hitelintézeteink létrehozásában ; így egyik 
első alapítója (1858.) volt az első hazai 
biztosító társaságnak s az ebből kelet-
kezett Pannónia magyar viszontbiztosító 
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részvénytársaságnak és mindkettőnek el-
nöke is lett, úgyszintén a magyar föld-
hitelintézetnek Dessewffy Emil gróffal 
együtt, kinek halála után az elnökségben 
helyére lépett és azt húsz évig viselte. 
A Tisza-szabályozás ügyében mint a 
felsőszabolcsi társulat elnöke, s az ő 
indítványára összehívott 1857—58. nagy-
gyűléseken vitt vezérszerepet. Az orszá-
gos gazdasági egyletnél a közgazdasági 
szakosztály elnöke volt ; ezeken kívül is 
számos vidéki egylet, takarékpénztár, 
iparegylet és más közhasznú vállalat 
köszöni az ő buzgalmának létrejövetelét. 
E mellett soha sem szűnt meg az iro-
dalom terén is terjeszteni eszméit és elő-
mozdítani törekvései sikerét. Nagybecsűek 
a hitelintézetről és pénzügyekről írt tanul-
mányai. 1858. decz. 15-től a m. tudom, 
akadémiának levelező, 1861. decz. 20. 
tiszteleti, 1866. jan. 21. igazgató tagja, 
1866. ápr. 15-től másodelnöke s Eötvös 
József báró halála után 1871. máj. 17-től 
első elnöke lett. Kiváló szerepe volt a 
protestáns egyház ügyeinek vezetése és 
érdekeinek megóvása körül is. A hírhedt, 
Thun-féle pátens idejében egyike volt a 
legelsőknek, kik bátor szót emeltek a protes-
táns hitfelekezetek önkormányzati jogai 
érdekében, és az akkori rendőrfőnök, 
Prottmann, az ez ügyben küzdő egyházi 
lapot éppen a L. czikke miatt foglalta le. 
E buzgalmáért tisztelő hitsorosai 1860-ban 
a békés-bánáti református egyházmegye 
gondnokává, 1870. pedig a dunamelléki 
superintendentia főgondnokává válasz-
tották. 1861-ben képviselővé választatott; 
ez országgyűlésen jelentékeny beszédet 
tartott, melyben az absolut rendszer pénz-
ügyi politikáját bírálta. Az 1865—67. az 
országot újjá teremtő országgyűlésen már 
a nagy tényezők sorába lépett és Andrássy 
Gyula gróffal együtt működött Bécsben a 
kiegyezés nehéz munkájában. AzAndrássy-
miniszteriumban febr. 19. ő nyerte el a 
pénzügyminiszteri tárczát, melyet 1870-ig 
viselt és sikerült neki a korszerű pénzügyi 

kezelés helyes rendszerét meghonosítani 
és pénzügyünket Ausztriáétól elkülöníteni. 
Ekkor közös pénzügyminiszterré nevez-
tetvén ki (máj. 27. tartotta a képviselő-
házban búcsúbeszédét), Bécsbe tette át 
lakását, hol az uralkodó kegyeit nagy 
mérvben megnyerve, 1871-ben grófi rangra 
emeltetett; a Lipót-rend nagykeresztjének 
is tulajdonosa volt. A királyi ház feltét-
len bizalmát birta ez időben és a királyné 
is kiválóan kedvelte. Ferdinánd király 
végrendelete végrehajtójául őt szemelték 
ki ; a gödöllői kir. kastély berendezését 
ő reá bízták, úgyszintén az olasz-osztrák 
határviszály kiegyenlítését is, s ő mind 
e megbízatásokban az udvar legteljesebb 
megelégedésére járt el. 1871 végén aközös 
külügyi tárczát átvevő Andrássy Gyula gr. 
helyébe jött le Budára a miniszterelnöki 
palotába ; de itt töltött két éve gazdagabb 
volt keserűségekben, mint kivívott sikerek 
örömeiben; végre a kormányra vágyó bal-
középnek mindinkább élesedő támadásai 
folytán 1872. decz. 2. kénytelen volt le-
mondani a miniszterelnökségről. Parla-
menti helyét megtartotta a fuzio után a 
Tisza-kormány idejében is, véleménye 
függetlenségét a fuzionált pártok ellené-
ben is megőrizte. Többször tett kísér-
letet Sennyey báróval szövetkezve Tisza 
Kálmán megbuktatására, s 1877. febr. 
a budgettárgyalás alkalmával tartotta 
utolsó nagy parlamenti beszédét, mely-
ben ebbeli programmját kifejtette. A 
főrendiházban legutolszor 1883-ban hal-
latta szavát, a midőn a polgári házasság-
ról szóló törvényjavaslat mellett nyilat-
kozott. De bonyolódott családi ügyei 
mindinkább elvonták figyelmét a politiká-
tól. Sikerült is vagyoni viszonyait rendbe 
hoznia és sokféle bonyodalmaiból mene-
külnie. Kiköltözött a budai vár lejtőjén 
épített, fényesen berendezett és vendég-
látó palotájából Budapest melletti szent-
lőrinczi birtokára, hol azután halálaig 
lakott; szabolcsmegyei, zempléni, beregi 
s erdélyi birtokait rendezte, gazdaságát 
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javította, háztartásában takarékosabb 
rendszert hozott be és szabad idejét az 
elnöklete alatti akadémiának, földhitel-
intézetnek és a tudományoknak szentelte. 
Kiváló kedvvel foglalkozott az általa 
rajongva tisztelt Széchenyi István gróf 
szellemi hagyatékának rendezésével is, 
mely czélra kieszközölte a m. t. aka-
démiánál, hogy ez a grófnak összes kéz-
irati hagyatékát megvegye Tasner Antal-
nak, volt titoknokának örököseitől 20,000 
frtért. 0 hozta rendbe Csengeryvel együtt 
a m. tudom, akadémia pénzügyeit, és ez 
intézet anyagi helyzete az ő elnöksége 
alatt emelkedett annyira, hogy az alap-
vagyon 1883 végén meghaladta a két 
milliót. Angol pénzemberekkel egyesülve 
magyar tengerészeti bankot akart ala-
pítani ; egy másik consortiumot arra a 
czélra szándékozott létrehozni, hogy Ma-
gyarország összes lápjait és mocsarait ki-
száríttassa és mívelhetőkké tegye. Er-
délyi hunyadmegyei regényes birtokán, a 
Nopcsa-családtól szerzett Farkadin, nagy 
terjedelmű vastelepeket fedezvén fel, 
ennek kiaknázására tett nagyszerű elő-
készületeket. Mindebben Budapesten 1884. 
november 3. bekövetkezett halála gátolta 
meg. Temetése az ország és főváros álta-
lános részvéte mellett a magyar aka-
démia palotájának előcsarnokából történt 
az uralkodó képviselőjének jelenlétében. 
A m. tudom, akadémiában 1885. máj. 
31. Trefort Ágoston tartott fölötte emlék-
beszédet. - Nemzetgazdasági, statiszti-
kai, politikai és különféle tárgyú czikke-
ket írt a napilapokba, különösen a P. 
Naplóba, Magyarországba, Politikai Heti-
lapba, a Keletbe sat . ; néha a német 
és franczia journalistikában is hallatta 
szavát. — Czikkei a Budapesti Szemlé-
ben (1858. A íöldbirtoki hitel és a hitel-
intézetek, 1859. Adatok a földbirtoki hitel 
kérdéséhez, Az életbiztosítás Angliában, 
tekintettel a magyar biztosító intézetre, 
18(31. Magyarország szerepe Európa élel-
mezésében, 1865. Az országos magyar 

gazdasági egyesület emlékirata és hazánk 
vasúti kérdése, 1874. Észak-Amerika, 
Khina és Japán jelen állapotáról, Ilübner 
után); a M. Akadémiai Értesítőben (1860. 
A Tiszaszabályozás története és nemzet-
gazdasági fontossága, székfoglaló), a Pro-
testáns Egyh. és Isk. Lapban (1860. 1. 
sz. A protestánsok önkormányzati joga 
mellett írt czikkeért Prottmann a lapot 
lefoglalta); a Statistikai Közleményekben 
(I. 1861. Ujabb adatok a magyar biro-
dalom földterületi viszonyairól s egyenes 
adójáról, IY. 1862. A hazánk területén 
létesült vasutak ismertetése: A tiszai 
vaspálya társaság, Y. 1863. A birtok-
rendezés előhaladása, Az osztrák örökös 
tartományokban és Magyarországban ka-
matbiztosítás mellett épült vasutak viszo-
nyai az államhoz); a Statistikai és nemzet-
gazdasági Közleményekben (I. 1865. Az 
úrbéri rendezés és tagosítás ügyének 
állása Magyarországon); a M. Anyagi 
Érdekeinkben (1865. Az országos magyar 
gazdasági egyesület közgazdasági szak-
osztályának működése a múltban s szán-
dékai a jövőre, Közlekedési eszközeink 
hiányai); a Kertészgazdában (1867. Mar-
hasó); a Yadász- és Versenylapban (1873. 
A méntelepekről); a Pesti Naplóban 
(1878. 146—148. sz. Emlékbeszéd gróf 
Károlyi György felett a m. tudom, aka-
démiában) ; az Akadémia Évkönyveiben 
(Elnöki megnyitó beszédei 1871—1877,, 
1879—84.); a Nemzetgazdasági Szemlé-
ben (1877. A vízszabályozó társulatokról, 
1878. Néhány adat a vám- és kereskedelmi 
szerződéshez); országgyűlési beszédei az 
egykorú lapokban (Pesti Hirlap, Közlöny 
sat.) és a Naplókban vannak (1865—83.). 
— Munkái: 1. Hazánk anyagi érdekeiről. 
I. Közlekedési eszközök. 1. Kőutak, 2. 
Yiziutak, 3. Vasutak. Tekintve azoknak 
a művelt nemzet eknéli kifejlődését, hazánk 
azok iránti viszonyait, eddigi intézkedé-
seit és teendőit. Pest, 1847—48. Két 
füzet. — 2. Pénzügyi levelek. Pest, 1848. 
(1. A pénzügyi miniszter máj. 23., 24. 
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rendelete, 2—4. Eszmei öredékek hazánk 
jelen hitelviszonyairól.) — 3. Lónyay 
Menyhért máj. 18. tartott beszéde. U. 
ott, 1861. (Pap Mór beszédével a Magyar-
ország 118. száma után. Németül: U. 
ott, 1861.) — 4 . Jelentése a jelen ország-
gyűlés teendó'iről hozandó határozat szer-
kesztésével megbizott választmánynak 
1861. júl. 7. U. ott. (L. mint előadó.) — 
5. Közügyekről. Nemzetgazdászati ujabb 
dolgozatok. U. ott, 1863. (1852-62-ig a 
Pesti Naplóban sat. megjelent dolgozatai). 
— 6. Az államvagyonról. Hódolatteljes 
előterjesztése ő csász. és apóst. kir. fel-
ségének. Mellékletekkel. Buda, 1869. Két 
kötet. (A m. kir. pénzügyminisztérium 
kiadása.) — 7. Lónyai Menyhért neve-
zetesebb országgyűlési beszédei. Pest, 1871. 
— 8. Közügyeinkről. Nézetek Magyar-
ország pénzügyi állapotáról. Bpest, 1873 
—1875. (I. A pénzügyről, II. A bank-
ügyről. Németül ford, az utóbbit Dux 
Adolf. Bpest, 1876. Az I. rész ezer pél-
dányban nyomatott és az első napokban 
mind elkelt.) — 9. Gróf Széchenyi István 
és hátrahagyott iratai. (Különnyomat a 
Budapesti Szemléből. 2. kiadás.) U. ott, 
1875. (Németül: ford. Dux Adolf. U. ott, 
1875.) — 10. Önéletrajzi töredéke. U. ott, 
1885. (Különnyomat a Budapesti Szemlé-
ből, közli Kónyi Manó.) — Szerkesztette 
a Budapesti Szemle új folyamát 1865— 
1866. évf. húsz füzetét Csengery Antallal 
együtt. — Szent-lőrinczi kastélyában terje-
delmesebb munkákat írt az Adóreformról 
és a Regale-megváltásról, melyeket azon-
ban elbetegedése miatt be nem végez-
hetett. Élete utolsó évében megrongált 
egészsége helyreállítása végett az Adriai 
tenger partján időzvén, élete rajzának 
rendszeres leírásához fogott, de ebben 
csak az egyetemi évekig haladt; a későbbi 
időből azonban évekig vezetett és sokszor 
terjedelmes naplójegyzetei vannak, melyek 
a későbbi nemzedék számára az ideje-
beli történelemre nagybecsű adalékul fog-
nak szolgálni. (Hátrahagyott irataiból 

részleteket közöltek M. Salon II. 1885., 
Budapesti Hirlap 148. sz., Egyetértés 4. 
szám.) — Levelei a m. n. múzeumban: 
Horváth Mihályhoz, Pest, 1871. máj. 30.; 
Simonyi Ernőhöz, Bpest, 1876. júl. 3 . ; 
Pesty Frigyeshez, Bpešt, 1877. máj. 20., 
Hátszeg, 188Í. június 11. és 18.; a m. 
tudom, akadémia levéltárában: Aranyhoz, 
Pest, 1867. márcz. 21., 23., 1872. jún. 
18., Buda, nov. 26., Helgoland 1873. aug. 
28. —Arczképe kőnyomat Eybltől, nyomt. 
Leykum A. Bécsben 1848.; Marastonitól 
és Jobbágytól I860:, 1867.; Barabástól, 
nyomt. Pollák (Légrády) testvérek Pesten 
1866. (a Vereby Soma, Honpolgárok 
Könyvében); olajfestés : Temple János-
tól 1885. (a m. tudom, akadémiában) és 
egy másik a földhitelintézet üléstermében. 

Croquis aus Ungarn. L e i p z i g , 1843. I I . 213. 
1. — Ujabbkori Ismeretek Tára V . 261. 1. — 
Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . 300. 1. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i . P e s t , 
1860. V I I . 168. 1. — Vasárnapi Újság 1860. 18. 
sz. arczk., 1871. 48. sz. arczk., 1884. 45. sz. 
a r c z k . — Ország Tükre 1862. 5. SZ. k ő n y o m , 
a r c z k . — Horváth Mihály, H u s z o n ö t é v Ma-
gyarország Történelméből. Genf, 1864. Két 
kötet és Magyarország függetlenségi har-
czának története. U. ott, 1865. Három kötet. 
— Káka y Aranyos, U j a b b f é n y - és á r n y k é p e k . 
Pest, 1866. és Nagy férfiaink. Bpest, 1874. — 
Családi Kör 1866. 49. Sz. k ö n y . a r c z k . — Ma-
gyarország és a Nagyvilág 1866. 5 . SZ. a r c z k . , 
1871. 47. s z . a r c z k . — Világ 1866. 3 6 — 3 7 . , 
39. s z á m ( É r k ö v y . ) — Honpolgárok könyve. 
P e s t , 1866. X . (Vereby Soma. ) — Akadémiai 
Értesítő 1867., 1870—75., 1877—78., 1880., 1883 
—1885. — Országgyűlési Emlékkönyv. B p e s t , 
1867. 451. 1. arczk. (Farkas Albert.) — Haj-
nal. Album, Bpest, 1867. 107. 1. könyqm. 
a r c z k . — Hazánk és a Külföld 1867. 11. SZ. 
arczk . , 1871. 48. SZ. arczk . — budapesti Köz-
löny 1869. 58 . , 70. s z á m . — Protestáns Képes 
Naptár 1872. 54. 1. arczk . (Ba l lag i Géza . ) — 
Toldy, M. Nemzet i irodalom története. — 
Egyetemes M. Encyclopaedia X . 332. 1. — Le-
hoczky Tivadar, B e r e g v á r m e g y e Monogra -
phiá ja . U n g v á r , 1881. II. 146. 1. — Török 
Zsigmond, Apró Fényképek. Szabadka, 1882. 
— Dömény Jézsef, 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. 48. 1. — 1884 : Pesti Napló 
158. , 304. , 305 . , 312. , 317. , 323. SZ., Egyetértés 
158., 304. SZ., Pesti Hírlap 158 , 304. Sz . , Nem-
zet 304—306. SZ., Délmagyarországi Lapok 257 . , 
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258. SZ., Fővárosi Lapok 259 — 261. SZ., Buda-
Pesti Hirlap 304. SZ., Független 305., 306. s z . , 
Nemzetgazdasági Szemle s a t . — Galgáczy Ká-
roly, Az országos m. gazdaság i egyesü le t 
E m l é k k ö n y v e . Bpest , 1885. V. 24. 1. — Hl. 
Tudom. Akadémia Évkönyve X V I I . 1885. ( T r e -
fort Emlékbeszéde . ) — 31. Salon II. 1885. 
arczk. (Vikár Béla.) — Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap 1885. 24. sz. (Szász K.) — Petrik K ö n y -
v é s z e t e és Bibl iogr . — JM. Akadémiai Alma-
nach 1886. 340. l a p . — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete . — Széchenyi István levelei . Budapest , 
1891- Három kötet . — Várady Gábor, Hulló 
l e v e l e k . Máramaros-Sziget , 1895. — Pallas 
Nagy Lexikona XI . 650. 1. ( T ó t h Lör . ) — Doby 
Antal, Lónyay-csa lád . Bpest, 1895. és gyászj . 

Lónyay Zsigmond (nagy-lónyai s namé-
nyi báró), főispán, L. István szatmári és to-
kaji főkapitány és Báthory Katalin fia, szül. 
1593-ban ; a Bethlen G. és Rákóczy Gy. 
erdélyi fejedelmek alatti hosszú harcz alatt 
.ezen fejedelmekkel megosztotta a háború 
veszélyeit, a győzelemkor pedig bölcs 
tanácsaival a békére oly utat igyekezett 
készíteni, mely a gyászos polgári háborút 
megszüntesse. 1626-ban Bethlen részéről 
L. volt mint követ egyik szerzője a béké-
nek, melyet Pozsonyban decz. a fejede-
lem nevében ő írt alá. Az I. Rákóczy 
Györgytől folytatott háborúban 1631. 
márcz. 31. ismét mint békeszerető lépett 
fel. Ismeretes e részben Eszterházy Miklós 
nádorral folytatott levelezése, mely hat-
hatós előkészítője volt a magyar protes-
tánsok jogainak sarkkövét képező Lincz-
ben 1645-ben megkötött békének. Erdemei 
elismerése ül Kraszna és Beregmegyék 
főispánjává neveztetett ki. 1627. jan. 16. 
II. Ferdinand őt magát, utódait és örö-
köseit bárói rangra emelte. Meghalt 1653. 
máj . 7. — Levelei Lorántffy Zsuzsanná-
hoz Naményból 1650. július 28. (Tört. 
Lapok III. 1876.) és Medgyesi Pálhoz 
Medgyesről 1652. aug. 22. (Erdélyi Prot. 
Közlöny 1877. 2. sz.); magyar végren-
delete, kelt Aranyos-Medgyesen 1648. 
decz, 7. (Tört. Lapok II. 1875. 9 - 4 3 . 
sz.). — Rézmetszetű arczképe Wideman 
E.-től 1649. (Hasonmása Lónyay Albert 
munkájában.) 
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Képes Újság 1860. 4. SZ. a r c z k . — Figyelő I . 
1876. 107. l a p . — Zsilinszky 3Iihály, L . é s a 
n a g y s z o m b a t i béke tanácskozmány . Bpest , 
1886. (Értekezések a tört. tudom, köréhöl 
XIII . 1.) — Történelmi Tár (1880., 1882,, 1884., 
1886—87., 1891., 1894—96.) — Lónyay Albert, 
Emlék a Lónyay család m ú l t j á b ó l . . . L ó n y a y 
Z s i g m o n d leszármazásáról és életéről . Buda-
pest , 1890. arczk. 

Loock János, tanító. — Munkája r 
Kurze Anrede und Lehren an seine Zög-
linge die Gebrüder Franz, Karl und Felix 
Niemandsfreund bei der Gelegenheit, als 
Franz der älteste Zögling seine Schul-
pflichten mit Handlungsgeschäften ver-
tauschte. Eperies, (1807.) 

Petrik Bibl iogr . 

Loog László, gyógyszerész Eleken 
(Aradm.) — Czikkei a Gyógyszerészi 
Hetilapban (1863. A szervi festanyagok 
telítés általi kivonása és élénkítéséről, 
1864. A gyógyszertárban előjövő különb-
féle üveg-, porczellán- vagy agyag- cs 
rézedények kellő takarításáról és azoknak 
minden kellemetlen szagtóli megmentésé-
ről, agalvanoplasticus hártya alkalmazása 
által pedig némelynek használatra alkal-
masabbá tételéről.) 

Loósz István, főgymnasiumi tanár, L. 
József földbirtokos és Mukics Margit fia, 
született 1868. aug. 11. Szabadkán (Bács-
megye); középiskoláit szülővárosában vé-
gezte, 1886-ban a budapesti egyetemen 
a bölcseleti szakra iratkozott be és 1893-
ban középiskolai tanári oklevelet nyert 
a magyar és latin philologiából. Mint 
tanár hét évig működött a lugosi állami 
gymnasiumban, azután a szabadkai köz-
ségi főgymnasiumhoz került, hol jelenleg 
is működik. — Irodalomtörténeti és aesthe-
tikai czikkeket írt az Egyetemi Lapokba 
(1889. Reviczky Gyula emlékezete), a 
Szabadkai Hírlapba és a Krassó-Szörényi 
Lapokba; czikkei az Egyetemes Philologiai 
Közlönyben (18S9. Salamon és Markalf, 
1892. Csongor és Tünde, Arianna sirása, 
Markalfról, 1894. könyvism.) — Munkája: 
Költői olvasmányok. Románczok, balla-
dák és lyrai költemények bevezetéssel, 
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rendszeres verstannal és magyarázatok-
kal, gymnasiumi használatra. Bpest, 1897. 
(Tones Gusztávval.) 

Vajda N é v k ö n y v e 195. 1. és öné le trajz i 
adatok. 
Loosz József, cancellista. — Munkái: 

1. Auf den feierlichen Einzug Seiner 
Excellenz . . . Ladislaus Grafen von Kollo-
nits aus Kollegrad Erb Herrn zu Zay-
Ugrócz würdigsten Erzbischoffen zu Ka-
locsa den 2. Juni 1788. Kalocsa. (Költe-
mény.) — 2. An den Hochiv. H. Joseph 
Fengler Bischof zu Raab im Namen des 
Kollegiums der frommen Schulen zu 
Dotis. Wien, 1788. — 3. Bei cler Abreise 
des Hochwürd. Herrn Maximilian von 
Yerhowatz, Bischofs von Agram in seine 
Diözes. Pesth, 1788. — 4. Die Gruft 
bei Gelegenheit der für Gr. v. Nitzky 1788. 
abgehaltenen Todesfeyer. Hely n. 

Petrik Bibl iogr . — Goedeke, Grundr i sz . D r e s -
den, 1898. VII. 68. 1. 
Loos József, főgymnasiumi tanár, szül. 

1839-ben Neczpálon (Turóczm.); közép-
iskoláitBeszterczebányán, egyetemi tanul-
mányait Bécsben végezte s a tanári képe-
sítést Pesten nyerte a classica-philologiá-
ból. 1862-től helyettes és 1865-től rendes 
tanár volt a beszterczebányai kir. kath. 
főgymnasiumban. Mint a tanári könyvtár 
őre azt újból rendezte s leltározta s ki-
adta teljes katalógusát. A segélyegyletben 
is mint titkár, majd mint igazgató mű-
ködött. 1872-ben Budapestre az Y. kerü-
leti kir. kath. főgymnasiumhoz helyezték 
át. 1878-ban nyomtalanul eltűnt; talán 
fürdés közben a Dunába fúlt. — A besz-
terczebányai kir. kath. főgymnasium Érte-
sítőjében (1872. Zur Mythologie slova-
kischer Volksmärchen); a Figyelőben 
(1872. Tót Népmesék mythologiájához); 
az Országos Tanáregylet Közlönyében 
(1874. Könyvism.). —Munkái: 1 .Mluvnica 
nemeckého jazyka. Pest, 1864. (Német 
nyelvtan.) — 2. Slovenska citanka pre 
gymnasia. U. ott, 1869. Két füzet. (Tót 
olvasókönyv.) — 3. A magyar, német 
és tót nyelv szótára. U. ott, 1869—71. 

(Háromféle változatban, ugyanannyi kö-
tetben. A m. tudom, akadémia aFekésházy 
díjjal jutalmazta. Ujabb kiadása. Bpest, 
1896.) — 4. Josef Victorin's Grammatik 
der slovakischen Sprache. Zum Schul-
und Selbstunterrichte. Bevidirt . . . 4. 
Aullage. Bpest, 1878. 

M. tudom. Akadémia Értesítője 1872. 152. , 
195. 1. — Slovenské Pohlady 1888. 58. l a p . — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — A beszterczebá-
nyai kir. kath. főgymnasium Értesítője 1895. 
264. 1. — Pallas Nagy Lexikona XI . 652. l a p 
(Sebeszta . ) — M. Könyvészet 1896. 

Loósz József, városi tanácsos és pol-
gármester-helyettes Kassán. — Munkája: 
Szilicze a jégkirály unokája. Rege a 
Magyarhon előkorából 16 énekben. Kassa, 
1862. (Kiadta a kassai jótékony nőegylet 
és fele jövedelme a kassai szegények 
intézete javára fordíttatott.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Magyarország v á r -
megyéi és városai I. Abauj-Torna-várme-
gye és Kassa. Budapest, 1896. 101., 211. 1. 
fénynyom. arczk. 
Loosy Adolf, az északamerikai Egye-

sült-Államokban lakó hazánkfia, ki az 
ott, használt gazdasági gépeket és eszkö-
zöket különösen azon szempontból ta-
nulmányozta, hogy azok miként lenné-
nek hazánkban alkalmazhatók. A föld-
mívelésügyi m. kir. miniszter támogatá-
sával folytatott ezen tanulmányairól a 
következő jelentést küldte be : Gazdasági 
gépek és eszközök az északamerikai 
Egyesült-Államokban. Kiadja a földmí-
velésügyi m. kir. miniszter. Bpest, 1894. 
Rajzokkal. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Lo Presti Lajos (Fontana d'Angioli 
báró), L. Rókus báró cs. ezredes (ki az 
1764—65. 47. tvczikkel magyar honfiú-
sítást nyert) és Eimbach Anna fia, szül. 
1767-ben ; a temesi bánátban telepedett 
le, hol L.Lajos 1804-ben megvette Saurau 
gróf pénzügyminisztertől a Mercyfalva és 
Zsadány birtokokat. Temesmegyében 
minden közügyben tevékeny részt vett, 
a miért is 1819-ben a megye elismerését 
nyerte. 1826-ban királyi adomány útján 
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kapta Aradmegyében a Tok, Iltyó és 
Szelistye uradalmakat. Meghalt 1832-ben 
Mercyfalván. 1829-ben kelt végrendele-
tében meghagyta, hogy fiai a magyar 
nyelvre s a hazai törvényekre taníttas-
sanak ; ha örökös nélkül halna el, va-
gyona a pesti Ludovicaeumra szálljon. 
— Munkája: An seine ... Majestät als 
Grossfürsten von Siebenbürgen, allerun-
terthänigste Beschwerden des . . . als 
seiner Mutter bevollmächtigten . . . wi-
der das Urtheil des königl. Siebenbürgi-
schen Guberniums in Ansehung ihrer 
Schuldforderung an Se. Excellenz den 
Herrn Grafen Georg von Bánffy des 
Grossfürstenthums Siebenbürgen Guber-
nators. Hely n., 1792. 

Fontana d'Angioli báró Lo Presti család 
n e m z e d é k r e n d j e , B p e s t , 1885. — Petrik B i b -
l i o g r . 

Lo Presti Lajos Álmos (Fontana 
d'Angioli báró), nagybirtokos, előbbinek 
és Le Roy de Lozembrune Jozéfa fia, 
szül. 1823. okt. 25. Mercyfalván (Temesm.); 
kiváló tehetségű, de különcz ember volt; 
már a Theresianumban is enfant terribl-
nek mutatkozott. Az 1818—49. szabadság-
harczban saját költségén huszár csapatot 
toborzott. Világos után nejével, Eszterházy 
Szerafinnal, Nápolyban élt két évig, a 
honnét visszatérve uradalmait teljesen 
eladósodott állapotban találta. Ekkor a 
hitbizományi oklevélbe becsúszott forma-
hibára támaszkodva, a majoratussal mint 
szabad birtokkal kivánt rendelkezni s e 
czélból öcscse Árpád és két huga ellen 
összesen 114 pört indított, melyeket 
elvégre megnyert, de aradmegyei birtokai 
rámentek a perköltségekre, öcscsével pe-
dig azóta teljesen meghasonlott. A 60-as 
években a család Pozsonyba költözött, 
a hol L. technikai tanulmányokra adta 
magát és többi között merészen szerkesz-
tett egyvágányú hegyi vasutat tervezett, 
melyet azután Diós-Győrött, iltyói birto-
kán és Albrecht főherczeg tescheni ura-
dalmában tényleg meg is épített, 1860-ban 

2100 frtot adományozott a m. tudom, 
akadémiának. Meghalt 1878. ápr. 10. 
Ilosszú-Pályiban (Biharm.) — Munkái: 
1. Bemerkungen über die Verwendbarkeit 
der vorkommenden Baumstockentwurze-
lungs-Vorrichtungen und insbesondere 
derpriv. ungarischen Stockrode-Maschine. 
Zur Richtschnur für Forst- und Land-
wirthe,. welche Maschinen dieser Art 
beurtheilen wollen. Pest, 1857. — 2. 
Advokaten-Instruction. Leitfaden der Lo 
Prestyschen Rechtswissen. U. ott, 1857. 
-— 3. Die ungai ischen TJniversal-Bahnen. 
Ein neues System von billigen und ver-
stellbaren Bahnen, die proportionel mit 
der Grösse der Verkehrsactivität aus-
geführt werden können. Vom technischen 
und mechanischen Standpuncte bespro-
chen. U. ott, 1868. — Öcscse L. Árpád 
(szül. 1829-ben), a szabadságharczban 
őrnagy volt ; 1860-ban a m. tudom, aka-
démiánál 47,585 forint alapítványt tett. 
Meghalt 1879. júl. 13. Pozsonyban és vele 
a Lo Presti család férfi-ágban kihalt. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Fővárosi Lapok 
1878. 3., 100. SZ. — Vasárnapi Újság 1879. 29. 
SZ. — Pesti Hirlap 1879. 198. SZ. — Lo Presti 
család nemzedék-rendje. B p e s t , 3885. — Cata-
logus B i b l i o t h e c a e J o a n n i s C a r d . S i m o r . 
S t r i g o n i i , 1887. 831. 1. — Magyar Nemzetségi 
Zsebkönyv. B p e s t , 1888. — Petrik B i b l i o g r . — 
Pallas Nagy Lexikona X I . 656. 1. é s g y á s z -
j e l e n t é s . 

Lopussny Ferencz, theologiai doktor, 
egyetemi tanár és apát-kanonok, szül. 
1813. szept. 12. Breznóbányán (Zólyomm.); 
1831—36-ig a pesti egyetemen theologiát 
tanult és seminariumi tanár volt Besz-
terczebányán. 1836. szept. 24-én misés 
pappá szenteltetett fel ; káplán volt Besz-
terczebányán, 1837. ceremoniarius és a 
püspöki könyvtár igazgatója, 1839. tanul-
mányi felügyelő. 1840. okt. 7. theologiai 
doktori oklevelet nyert és azon év nov. 
1-től a beszterczebányai főgymnasiumban 
tanár lett; egy hónap múlva azonban 
seminariumi tanárnak, 1849-ben a bpesti 
egyetemhez theol. rendes tanárnak nevez-
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telelt ki. 1860-ban lett nagyváradi kano-
nok. 1866-ban apát. Meghalt 1874. okt. 7. 
Breznóbányán. — A Religioban (1851) 
Putz Vilmos történeti munkáját ismertette; 
az Egyetemes magyar Encyclopaediának 
is munkatársa volt. — Munkái: 1. Sermo 
academicus, dum facultas theologica caes. 
reg. scientiarum universitatis Pestiensis 
immaculati conceptus beatae Deiparae 
virginis Mariae dogmaticam delinitionem 
a sanctissimo domino nostro Pio IX. pont. 
maximo, exultante universo ecclesia edi-
tam, II. non. maji 1855. ritu solenni 
ageret, in aula universitatis majore dictus. 
Budae, 1855. — 2. Propinatio occasione 
installations episcopi Transylvaniensis 
Michaelis Fogarasy. Viennae, 1865. 

Fasciculi Ecclesiastici 1868. 56. 1. — Cata-
logus Bibi. Joannis Card. Simor. Strigonii, 
1887. 831. 1. — Petrik B i b l i o g r . — ál. Sión 
1892. 141. 1. — A beszterczebányai kir. kath. 
főgymnasium Értesítője 1895. 256. 1. é s g y á s z -
jelentés. 

Lopussny Gyula Ágost, r. katb. plébá-
nos, szül. 1855. decz. 31.; fölszenteltetett 
1878. jún. 23.; segédlelkészkedett és 
1883-ban administrator volt Vaskón (Bi-
harm.), 1884. ugyanott plébános, 1885-
ben Bikácson; 1886. szentszéki jegyző 
és püspöki ceremoniarius, 1887. szent-
széki ülnök és 1889-től a nagyváradi 
Szent-József-intézet aligazgatója, — A M. 
Állam munkatársa. — Munkái: 1. A 
szent József intézet múltja és jelene. 
Visszaállításának százados évfordulója 
emlékeül. Nagyvárad, 1895. — 2. Tordai 
Szaniszló Ferencz váradi püspök. Nagy-
várad, 1896. (Ism. Kath. Szemle 1897.) 

Schematismus H i s t o r i c u s M a g n o - V a r a d i -
nensis 1896. 

Loránd János, erdélyi szász iskola-
mester ; írt 1899-ben egy iskolakönyvet, 
hogy honfitársait magyar szóra tanítsa, 
melybe fölvette a Szózatot és Himnuszt, 
de a saját szája íze szerint átalakítva; 
a könyvet, mely Brassóban jelent meg, 
fölküldötte a közoktatási minisztériumba, 
mely a könyvet, mivel egyébként is tele 

van a szász mester képtelenségéivel, nem 
engedélyezte. 

Budapesti Hirlap 1899. 107. s z . 

Ö Lorántffy Zsuzsánna (serkei), Sáros-
patak úrnője, alig lépte át a gyermekkort, 
midőn atyja L. Mihály meghalt, és fel-
serdült hajadon volt, mikor mostoháját 
Andrássy Katát is sírba tette; néhány 
hóval utóbb 1616. ápr. 18. férjhez ment 
Rákóczy Györgyhöz, Rákóczy Zsigmond 
egykori erdélyi fejedelem fiához ; a roko-
nok 13 évig tartó pert folytattak ellene, 
végre is a L. család főbirtoka, Sárospatak, 
a család kezén maradt. Itt élt férjével, 
ki 1619 nyarán Bethlen Gábor hadaihoz 
csatlakozott. L. férjével együtt emelni 
igyekezett Sárospatak fényét, az iskolát 
kitűnő tanárokkal látta el, segélyezte és 
eltartásban részesítette a tanulókat, a 
jobbakat saját költségén külföldi egye-
temekre küldötte ; a kor irodalmi mozgal-
maiban élénk részt vett, díjazta az írókat 
és kinyomatta munkáikat. Rákóczy fényes 
udvart tartott, kihez messze földről küld-
ték a főurak fiaikat apródoknak. Bethlen 
Gábor halála után Rákóczy Györgyöt 
hívták meg az erdélyi fejedelmi székre ; 
1630. okt, 1. nejével és három fiával 
elhagyta Sáros-Patakot és Váradra ment. 
Ellenségei leveretése után valóban erdélyi 
fejedelem lett. A család birtokait az ok-
szerű gazdálkodás tetemesen növelte; 
több mint tíz harminczad, öt sóakna, 
néhány gazdag ezüst- és kénesőbánya 
jövedelmei a pataki kincsesházba folytak. 
Minden gazdatiszt velők állt összekötte-
tésben, azok jelentéseiket a termésekről 
közvetlen hozzájok küldték be, s ők dön-
tötték el, hogy mi történjék. A legkisebb 
falu termése felett is a férj vagy neje 
határozott. Innen ered L. fenmaradt nagy 
terjedelmű levelezése. Gyermekeinek neve-
lése, a házi gond nagyrészt L. vállait 
terhelte. Rákóczy joggal nevezi leveleiben 
hűséges «gazdasszony»-ának. Ily nemű 
teendői mellett nem hanyagolta el a 
szellemieket sem. A sárospatakin kívül 
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hathatós támogatásban részesítette a deb-
reczeni, nagyváradi, kolozsvári és gyula-
fehérvári református főiskolákat is. Fele-
kezete lelkészeinek dotatiójához, tem-
plomainak emeléséhez, nagyobbításához, 
megújításához mindig hozzájárult, anya-
gilag és befolyásával. Különös szervező 
képességének adta tanúságát férjének 
felső magyarországi hadjáratában 1644 
—1645-ben ; míg a tulaj donkép eni kor-
mányzást György fia vitte, ő fogadta a 
csapatokat, azokat férje után küldte, a 
várak felügyeletéről, az Erdélybe küldött 
foglyok ellátásáról, a hadak pontos fize-
téséről gondoskodott. Férje 1648. okt. 11. 
halt meg. L. most Zsigmond fiával Sáros-
patakra vonult vissza; élete alkonyán 
majdnem kizárólag a jótékonyságnak, a 
református vallásnak és a sárospataki 
főiskolának szentelte idejét. Tíz évig har-
czolt a presbiteriánusok élén (a kik az 
egyházban a gyülekezet összeségének 
autonómiájáért küzdöttek) az episcopalis-
ták ellen (a kik a püspöki hatalom 
hierarchiáját akarták megvalósítani). E 
szabadszellemű törekvései miatt sok gyűlö-
letes rágalmat kellett elszenvednie ellen-
ségeitől. lljítólag lépett fel a tanügy terén 
is. 1650-ben Sárospatakra hívta a XVII. 
század legkiválóbb paedagogusát, Come-
nius J. Ámost. Meghalt 1660. ápr. 18. 
Sárospatakon. Fiai közül: II. Rákóczy 
György atyját követte a fejedelemségben, 
kisebbik fia Zsigmond a székelység fő-
generalisa és kassai generális volt. — 
Lorántffy-egyesület alakult Budapesten 
1892-ben ; czélja a keresztény szeretet 
gyakorlása és a keresztény erkölcsi élet 
felvirágoztatása különösen a nők között. 
Ezen egylet már 1892-ben száz család-
nak nyújtott ruhát vagy élelmiszert. — 
Szobrát 1860. júl. 14. leplezték le Sáros-
patakon az általa alapított collegiumban, 
mely ünnepélyre Tompa Mihály írt ódát. 
— Kőnyomatú arczképe 1860-ban jelent 
meg Bpesten. — Munkája: Moses es az 
Prophetak, az az : Az igaz keresztyeni 

vallasnak negyven öt ágazatinak szent 
írásbeli győzhetetlen bizonságh- tétele. 
Mellyek nagy részént az Fejedelmi Mel-
tosaggal tündöklő Erdélyi Fejedelem Asz-
szonytul Lorantffi Susannatul másoknak 
jo példa adásával, az szent írásnak gyakor 
olvasása között ki szedegettettenek, és 
az után megh bővíttetvén, az idvességre 
ohajtozokhoz való buzgoságbol közön-
ségessé téttenek, Luk. 16. 29. Vagyon 
Mosesek és Prophetájok, hallgassák azokat. 
Fejervárott 1641. (Ez nem egyéb mint 
egyszerű anthologia: Szentirásbeli he-
lyek, egybeállítva a református vallás 45 
hitágazatának győzhetetlen igazságtételei 
gyanánt.) — Vanoviczai János fehér ba-
rát még egy másik munkáját is említi: 
Szent léleknek származásáról cz., melyet 
magával vitt 1658-ban Bómába (Ennek 
azonban egy példánya sem ismeretes; 
kézirata is elveszett.) — Levelei a Bumy, 
Monumenta I., a Sárospataki Füzetekben 
1866., a Történelmi Lapokban (Kolozsvár, 
II. 1874. III. 1876.) és a Történelmi Tár-
ban 1879—1900. 

Bod, M. A t h e n a s 163. 1. — Horányi, Me-
moria II . 503. 1. — Benkő, T r a n s s i l v a n i a II . 
280., 422. 1. — M. Musa 1787. 44. SZ. — Ma-
gyarországi Minerva 1831. 161. 1. — Honművész 
1833. 35. SZ. — Remény 1852. I I . 190. I. — 
Magyar- és Erdélyország képekben. P e s t , 1854. 
IV. — Uj M. Múzeum 1859. I. (Gróf K e m é n y 
Józse f . ) — Pesti Napló 1860. 160—162., 1872. 
120—122. SZ. — Erdélyi János, A s á r o s p a t a k i 
ref. iskola háromszázados ünnepe. Sáros-
p a t a k , 1860. — Hazánk és a Külföld 1865. 25. , 
38. s z . — Sárospataki Füzetek 1866. 878. 1. — 
Vasárnapi Újság 1867. 37—39. Sz. arczk . — 
Családi Kör 1869. 18. Sz . M i i l a p p a l . — Fővá-
rosi Lapok 1871. 299., 1872. 121. SZ. — Reform 
1872. 144—146. SZ. — Szilágyi Sándor, L . Z s . 
M. Tudom. Akadémia É v k ö n y v e XIII. 1872. 
és Rajzok és Tanulmányok. Bpest, 1873. I. 
257—351. l a p . — Történelmi Lapok I . 1874. 1. 
S z á m . — Egyetemes M. Encyclopaedia X . 364. h . 

— Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I. 311. 1. 
— Történelmi Tár 1879—80., 1884—87., 1889., 
1891—96., 1898—1900. — Lehoczky Tivadar, 
Bereg vármegye monographiája. Ungvár, 
1881. 147. 1 . — Magyar hölgyek életrajza. 
pest, 1885. I. (Endiödi Sándor.) — Történelmi 
Könyvtár. Bpes t , 1885. 79. (Tóth Pál . ) — M. 
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Könyv-Szemle 1885. 332. 1. — Fáylni-Hentaller 
Mariska, A m a g y a r í rónőkrő l . Bpest , 1889. 
21. 1. arczk. — Farkas József, L. Zs. Bpes t , 
1895. — Pallas Nagy Lexikona X I . 657. 1. ( N a g y 
Géza és Szilágyi Géza.) 

Lorántházi Ferencz, ev. ref. lelkész; 
1683. ápr. 17. Debreczenben a felső osz-
tályba iratkozott be ; 1717. nov. 24. már 
Szikszón (Abaujm.) volt pap. -— Fel-
vinczi Sándor debreczeni pap halálakor 
verset írt a Hedera Poeticaba (Debre-
czen, 1686.) 

Protestáns Szemle 1893. 218. 1. é s a d e b r e -
czeni ev. ref. főiskola jegyzőkönyvéből . 

Lorberer György, birtokos Kálózon 
(Fehérm.); a család hontmegyei szárma-
zású és 1788. júl. 10. nyert magyar ne-
mességet. — Czikke a Gyakorlati Mező-
gazdában (1874. Nagymérvű vérhas a 
bárányoknál). — Munkája: Etivas über 
die gegenwärtige Geld- und Handels-Cri-
sis in Ungarn. Pesth, 1841. 

Petrik B ib l iogr . — lllésy-Pettkó, A k i r á l y o k 
könyve. Bpest, 1895. 130. 1. 

Lorberer János Konrád, magyar ne-
mes. — Verssel üdvözölte Rhener Má-
tyás königsbergi egyetemi tanulót ennek 
De Necessitate Doctrinae (Königsberg, 
1643) cz. munkájában. 

Lord Albert, műépítész, L. Lajos nagy-
iparos és Lord Adél (ki a külföldi la-
pokban a magyar képzőművészetről írt 
czikkeket) fia, szül. 1874. decz. 23. Buda-
pesten ; középiskoláit a budapesti V. ke-
rületi főreáliskolában, építészéti tanul-
mányait a budapesti és müncheni mű-
egyetemen végezte. Szakismereteinek ki-
egészítése czéljából Európa nagyvárosait 
több ízben fölkereste, különösen város-
rendezési szempontokat kisérve figyelem-
mel. — Leveleket írt a Vasárnapi Új-
ságba (1895. 26., 27. sz.) Kiéiből és Ko-
penhágából, czikkeket a Magyarországba 
és a műszaki lapokba. — Munkái: 1. 
Budapest jövője. Budapest, 1898. (A 
kereskedelmi kikötő kérdéséről.) — 2. 
Budapest a huszadik században. Város-
rendezési tanulmányok. Ugyanott, 1899. 

(Melyben azt fejtegeti, hogy a gyárváros-
nak Budapesten nem az újpesti úton, 
hanem Kelenföld felé kell épülnie és első 
feladat erre nézve a kelenföldi kikötő 
megépítése. Ism. Vasárnapi Újság 46. sz, 
Budapesti Szemle CIII.) — 3. Buda fej-
lesztésének programmja. U. ott, 1900. 
(Ism. Budapesti Hirlap 267. sz.) — 4 . A z 
építési válság haszna. Városrendezési ta-
nulmány. U. ott, 1900. (Ism. Budapesti 
Szemle CIII.) — Főszerkesztője és ala-
pítója a Honi Ipar cz. közgazdasági folyó-
iratnak 1900. ápr. 1. óta Budapesten. 

Nemzet 1899. 121. SZ. — Corvina 1899. 31 . , 
1900. 4. sz. és önéletrajzi adatok. 

Lord József\ földbirtokos, előbbinek 
nagybátyja, született 1816-ban Hliniken 
(Trencsénmegye); 1846-ban a bajmóczi 
Pálffy-uradalom bérlője volt. Midőn Petőfi 
a Kárpátokba kirándulást tett, ő kalau-
zolta a költőt. 1848. márcz. 14. a józsef-
napi vásárkor L. ügyeinek elintézése 
végett Pestre jött, mikor Petőfit is föl-
kereste. Az 1848—49. szabadságharezban 
Görgey adjutánsa volt és a kapitányi 
rangig vitte ; az isaszegi csatában lándzsa-
szúrástól megsebesült. Kossuth egy fon-
tos levelet bízott reá, melyet parasztnak 
öltözve vitt az osztrák csapatokon ke-
resztül 1849-ben Klapkához a komáromi 
várba. A szabadságharcz után több hó-
napi fogságot szenvedett. Azután vissza-
tért szülővárosába Trencsénbe. Később 
bérbe vette Pálffy János gróf bajmóczi 
birtokát és harmincz év alatt nagy va-
gyont gyűjtött. 1885-ben nyugalomba 
vonult Pozsonyba, hol 1899. ápril 7-én 
meghalt 84 éves korában. Végrendeleté-
ben több jótékony alapítványt tett. — 
Czikke a Pesti Naplóban (1898. 74. sz. 
Egy szemtanú a márczius tizenötödiki 
eseményekről); a Pressburger Grenzbote-
nak állandó munkatársa volt. — Mun-
kái : 1. A vágvölgyi vasút Trencséntől 
Zsolnáig leendő kiépítésének kereskede-
lem-politikai szüksége a kassa-oderbergi 
vonathoz csatlakozása czéljából. Bpest, 
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1880. 2. Müvelődéstörténelmi vissza-
emlékezések. U. ott, 1883. — 3. Cultur-
historische Reminiscenzen. Pressburg, 
1887. Két rész. — 4. Essai und Einlei-
tung zur Geschichte des ungarischen Frei-
heitskrieges vom J. 1848 u. 1849. Als 
Fortsetzung der «Culturhistorische Re-
miniscenzen» als Anbang zum zweiten 
Theile. U. ott, 1888. — 5. Das Urbild 
des Socialismus und dessen Konsequen-
zen. U, ott, 1889. — 6. Das System des 
Schutzzolles, und der Freihandel. Vor-
getragen im Repräsentanten-Saale der k. 
Freistadt Pressburg am 6. Jänner. U. 
ott, 1891. — 7. Beiträge zur Geschichte 
des ungarischen Freiheitskrieges vom 
Jahre 1848 und 1849. U. ott, 1894. — 
8. Politisch-ökonomische und politisch-
historische Vorträge. U. ott, (1897.) — 
9. breier Vortrag über den m u t m a s s -
lichen Ursprung des Menschen, seinen 
Übergang zur Civilisation und zu den 
politischen Systemen. U. ott, év n. — 
10. Freier Vortrag über den Zusam-
menhang und die historische Entwicke-
lung der alten indischen, der alten aegyp-
tischen, der alten griechischen und der 
mit ihr parallel laufenden mosaisch-
hebräischen und der christlichen Reli-
gion. U. ott, év n (Munkáinak jövedelmét 
a pozsonyi közművelődési egyesületnek 
és Toldy-körnek adta.) — Emlékiratainak 
megírásához is hozzáfogott, de e mun-
kához már nem maradt sem ereje, sem 
ideje. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Budapesti 
Hirlap 1899. 9 8 . , 100. SZ. — Reggeli Újság 1899. 

95 . SZ. — Westungarischer Grenzbote 1899 . 9127 . 
SZ. — Vasárnapi Újság 1899. 16. SZ. ( N e k r . ) é s 

a m. n múzeumi könyvtár példányairól. 
Lorenz Norbert (liburnaui lovag), böl-

cseleti doktor, vegyész, szül. 1859. febr. 
26. Fiúméban ; a gymnasiumot és egye-
temet Bécsben végezte, hol az I. egye-
temi vegyészi laboratóriumban dolgozott, 
1881-ben bölcseleti doktorrá avat ták; 
1882—86-ig a bécsi gazdaság-vegyészi 
kísérleti állomás assistense volt s 1886 

óta segéde. — Chemiai, gazdászati s 
physiologiai vegyi czikkeket írt a bécsi 
s németországi szaklapokba, melyek kö-
zül Eisenberg többet felsorol. 

Eisenberg, Ludwig, D a s g e i s t i g e W i e n . 
Wien, 1893. ir. 310. 1. 
Lorinser Gusztáv, orvosdoktor és fő-

gymnasiumi tanár, szül. 1811. aug. 28. 
Niemesben (Csehországban); 1838-ban a 
prágai egyetemen nyert orvosi oklevelet. 
1850-ben az egeri (Csehország) gymna-
siumban a természetrajz tanárának nevez-
ték ki ; 1852-ben ugyanazon tanszékre a 
pozsonyi államgymnasiumhoz helyezték 
á t ; 1861-ben rendelkezési állapotba he-
lyeztetett. Meghalt 1863. máj. 20. Bécs-
ben. — Czikke a pozsonyi kir. kath. 
főgymnasium Programmjában (1854. és 
1856. Die Marmaroser Diamanten). — 
Munkái: 1 .Dissertatio ... medico-bota-
nica sistens conspectum Stachyopter i . . . 
quam publicae disquisitioni submittit. 
Pragae, 1838. — 2. Bemerkungen über 
die Art und Weise, Pflanzen für 's Her-
bar zu trocknen. Pressburg, 1854. — 3. 
Botanisches Excursionsbuch für die 
deutsch-österreichischen Kronländer und 
das angrenzende Gebiet. Wien, 1854. 

Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n XVI. 51. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Lorx Sándor, orvos-sebészdoktor, szü-
lész, megyei főorvos, szül. 1839-ben; 
1865-ben nyert Pesten orvosi oklevelet; 
előbb a szepesi XVI város főorvosa volt 
és Iglón lakott; jelenleg Szepesmegye 
tiszti főorvosa Lőcsén. — Munkája: A 
szepesmegyei orvosok és gyógyszerészek 
egyesületének 25 évi működése 1867-től 
1892-ig. Lőcse, 1893. 

U la h Gyula, Az e g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t 
Magyarországon 1875-ben. Bpest , 1876. 312. 
1. — A szepesmegyei történeti társulat kiadvá-
nyai. L ő c s e , 1895. I . 109. 1. — Pesti Alfréd, 
Magyarország orvosainak É v k ö n y v e . Bpest, 
1899. 250. 1. 

Losárdi Zsuzsánna, költőnő, született 
1681-ben Sátoralja-Ujhelyen nemes szü-
lőktől (bátyja L. Miklós II. Rákóczy Fe-
rencz zászlótartója volt; szülei Sátor-
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alja-Ujhelyen házat, ezenkívül Kis-Rozvá-
nyon, Ricsén és Agárdon is bírtak). 
A harczi kürt hangjaira az alig 20 éves 
leány a békés családi kört a csatamező 
zajával cserélte föl ; követte bátyját és a 
fejedelem zászlója alá szegődött. A ku-
rucz sereg előtt saját szerzette dalokat 
énekelt, lelkesítve a harczüakat, és ápolta 
a sebesülteket. Midőn Herbeville tábor-
nok 1705. nov. 11. a kuruczokat Zsibó-
nál megverte, L. elfogatott és Maros-
vásárhelyt tömlöczbe került. A zsibói nép 
még ma is mutogatja a Rákóczy-hegy 
oldalán azt a természetalkotta asztalt, 
melyen Rákóczy Ferencz a végzetes na-
pon L. Zsuzsannával együtt ebédelt. 
Versei, melyekben «a hanyatló hazát» 
siratta, a nép közt háborgást idéztek elő, 
a miért aztán a lelkes nőt felségsértési 
pörbe fogták és halálra ítélték. Kivégez-
tetése előtt történt Pekry Lőrincz betö-
rése, mikor is 1706. máj. 29, sikerült 
neki börtönéből megszökni és Törökor-
szágba menekülni. Szökése előtt máj. 
12. levelet írt pártfogójának, Budakynak 
kiszabadulása ügyében. E terjedelmes 
levél maradt meg mint egyedüli hagya-
téka a nemes gondolkozású nőnek. A 
krónikaírók följegyezték, hogy 1738-ban, 
midőn Rákóczy József Peresinán át Oláh-
országból Erdély felé közelgett, seregét egy 
fekete férfiruhába öltözött befátyolozott 
arczú magyar nő, a ki gyaníthatólag az 
akkor 57 éves L. volt, vezette. II. Rákóczy 
Ferencz erdélyi fejedelemmé választása-
kor írt egy dicsőítő ódát Erdély rendeihez, 
melyet a fejedelem Gyulafej érvárt ki is 
nyomatott s több ezer példányban kiosz-
tott, de egy példánya sem ismeretes. L. 
így ír költeményeiről: «Nem azért éneke-
lem énekeimet, hogy német uramékat ki-
irtsam, hanem hogy hazámat hazámban 
megsirassam » — Börtönéből írt levelét 
a Marosvásárhelyi Füzetetekben (1858) 
Zilahy Károly közölte; L. e négy sor 
verssel kezdi meg : «A magyarok istene 
adjon minden jó t ! A mint hajdan jó 

hazámban volt, Ezt szivéből kívánja, 
Szegény hazánk rab leánya» ; azután így 
panaszolja sorsát, kérve kiszabadíttatását: 
Nem hihetem, hogy német császár ő felsége 
katonáit azért küldötte légyen áldott föl-
dünkre, hogy asszonyokat fogasson velek, 
mert bizony nagy gyávaság lenne a ma-
gyar szivet csak magyar asszonyokban 
keresni . . .» Versei valószínű, hogy pöré-
vel, mint corpus delicti, Bécsbe küldettek. 
— Leánytestvére a felkelés egyik kitűnő 
vezetőjéhez, Csicseri Orosz Pálhoz, ung-
megyei alispánhoz ment férjhez, ki 1703-
ban a mozgalmak elején Erdélybe ütött, 
később az erdélyi kurucz hadak főparancs-
noka lett. 

Marosvásárhelyi Füzetek I . 1858. 143. 1. — 
Korunk Tárczája 1865. 3 . SZ. — Zilahy Károly, 
Hölgyök Lantja. Pest, 1865. (a „Magyar 
Írónők" czimü bevezetésben.) — Családi Kör 
1865. 25. sz. (Zilahy Károly.) — Losárdy Zsu-
zsána. Költői elbeszélés hat énekben. Ki-
adta a Kisfaludy-Társaság. Pest, 1867. — 
Faylné-Hentaller Mariska, A magyar Írónők-
ről. Bpest, 1889. 28. 1. 

Losgott Szaniszló, Capistrán-rendi szer-
zetes ; hat évig volt lector a temesvári 
conventben. Meghalt 1772. márczius 2, 
Radnán (Aradm.) — Munkája: Elenchus 
seu ordinata methodus tradendi in scho-
lis theologicas difíicultates a rev. p. Cle-
mente a Panormo praescripta, et quoad 
tractatum polemicum de statii nempe 
mortuorum, et resurgentium, de paradiso, 
deque inferno, et purgatorio. Tradita in 
conventu Temesvariensi ad S. Joannem 
Nepomucenum. Anno 1762. Augustae 
Vindelicorum. — Scholastica Theologia. 
Tom. I. Varia pietatis exercitia cz. mun-
káját és imakönyvét említi a Schematis-
mus, ezeket azonban nem ismerem ; le-
het, hogy kéziratban maradtak. 

Schematismus Prov. S. Joannis a Capistrano 
Ord. Minorum S. P. Francisci . Temesvá-
rim, 1887. 15. 1. — Petnk Bibliogr. 

Lósi. L. Lósy. 
Loska György, Jézus-társasági áldozó-

pap és tanár, szül. 1720. jún. 20. Sel-
meczbányán és 1739. okt. 19. lépett a 
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rendbe ; előbb grammatikát és rbetorikát 
tanított, azután Kassán és Budán a böl-
cseletet adta elő ; innét theologiai tanár-
nak küldték Győrbe, hol 1758. jan. 5. 
meghalt. — Munkája : Oratio de SSmae 
Virginis intemerato conceptu. Tyrnaviae, 
1749. 

Catalogus Soc ie tat i s J e s u 1759. — Stoeger, 
Scriptores 164. 1. (Neve hibásan Jóskának 
írva.) — De Backer-Sommervogel, Bibl iot l lé-
que-Bibliogr. V. 27. h. 

Lóskay Bekény (József), cziszterczi-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1828. 
febr. 29. Pápán (Veszprémm.); az al-
gymnasiumot ugyanott, a humaniorákat 
Székesfejérvárt és Budán végezte ; ekkor 
a benczés rendbe lépett és 1848-ban 
honvéd lett. Világos után sok zaklatást 
szenvedett, veszprémi papnövendék is 
volt ; 1852. aug. 28. a cziszterczi rendbe 
lépett; 1854. szept. 22. pappá szentelték. 
1853—54. gymnasiumi tanár volt Eger-
ben, 1854—55. Pécsett, 1855—59. Szé-
kesfejérvárt, 1859—1863. ismét Pécsett, 
1863—65. Egerben; 1865—81. lelkész 
Nagy-Tevelen és 1881 óta ugyanaz Nagy-
falván (Vasm.). — Czikkei a Tanodai 
Lapokban (1857. Igénytelen észrevételek 
a magyar helyesírás körül, nyolcz arany-
nyal jutalmazott pályamunka, Miként ta-
níttassák a magyar nyelv az alsó osz-
tályokban, öt aranynyal jutalmazott pá-
lyamunka) ; az Ifjúsági Plutarchban (Eger, 
1858. I. Horvát István, III. Pápa, 1859. 
Vörösmarty Mihály); a Napkeletben (1859. 
Nőnevelésünk körüli eszmék); a Pécsi 
Lapokban (1860. Visszapillantások, 1861. 
Nézetek a latin és görög nyelv körül); 
az Idők Tanujában (1860. 281., 285. sz. 
A tanügy körüli nézetek). — Munkái: 
1. Örömdal, melyet nagys. és főt. Re-
zutsek Antal . . . apát tiszteletére fényes 
méltóságábai ünnepélyes beiktatásakor 
nyújtanak a székesfehérvári zircz-czisz-
tercziek bőjtelő-hava 10. 1859. Székes-
fehérvár. — 2. Örömdal, melyet nagys. 
és főt. Királyhegyi Farkas Ferencz úrnak 

. . . apát . . . kanonok . . . arany-miséje 
ünnepélyére nyújt a székesfehérvári kö-
zönség tavaszelő 19. 1859. U. ott. — 3. 
Egyházi beszéd, melyet nagys. és főt. 
Királyhegyi Farkas Ferencz úrnak . . . 
apátkanonok . . . a püspöki lýceum ta-
núim. igazgatója és hittudora . . . arany-
miséje ünnepélyére szerkesztett és a 
székesfehérvári papnöveldei egyházban 
előadott . . . Bőjthava 19. 1859. U. ott. 
— 4. A magyar nyelv, irodalom és mű-
veltség története. A legrégibb időtől a 
mohácsi vészig. Tanodai és magánhasz-
nálatra. Pest, 1863. (Ism. Sárospataki 
Füzetek 847. 1. 2. kiadás. U. ott, 1871.) 
— 5. Örömdal, melyet nagymélt. és főt. 
Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek 
. . . félszázados áldozatünnepe emlékére 
nyújt a zircz-cziszterczi szerzet helybeni 
főgymnasiuma. U. ott, 1865. — 6. Hódo-
lat, melyet mélt. és főt. Kovács Zsig-
mond pécsi püspök úr beiktatási ünne-
pére nyújt a zircz-cziszterczi rend aug. 
25. 1869. Pécsett. — 7. Hálafüzér, me-
lyet nagys. és főt. Rezutsek Antal úr . . . 
apátjának félszázados áldozársága emlé-
kére nyújt a zircz-cziszterczi rend okt. 
3. 1^69. Veszprém. —• 8. Hálakoszorú, 
melyet nagymélt. és főt. Ránolder János 
úrnak, veszprémi püspöknek . . . huszon-
ötéves püspöki működése emlékünnepére 
nyújt a zircz-cziszterczi rend 1875. máj. 
12. Székesfehérvárott. (Költeni.) — 9. 
Nefelejts csokor, melyet nagys. és főt. 
Supka Jeromos zircz, pilis, pásztó és 
szent-gotthardi egyesült apátságok apátja 
beiktatási ünnepélyére nyújt . . . 1879. 
nov. 10. Pápán. — 10. Egyházi beszéd 
a szent-gotthardi tűzoltók zászlószente-
lési ünnepélyére 1882. szept. 10. Kör-
mend, 1882. — 11. Örömdal, melyet 
mélt. és főt. Hidasy Kornél úrnak, szom-
bathelyi megyés püspöknek, székfoglalási 
ünnepén, 1883. máj. 3. hódoló tisztelet-
tel nyújt a zircz-cziszterczi rend. Bpest, 
1883. — 12. Szent beszéd, melyet szent 
István király ünnepén az apátsági tein-

44. ív sajlo alá adatott 1900. november 10. 
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plomban mondott Zirczen 1885. aug. 20. 
Veszprém, 1885. — Levele Rómer Fló-
rishož, Pécs, 1862. nov. 2-án (a m. n. 
múzeumban.) 

Moenich-Vutkovich, M. í r ó k N é v t á r a 76., 
496. 1. — Figyelő I I I . 1877. 101. 1. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — Pallas Nagy 
Lexikona X I . 661. 1. — A magyarországi czisz-
terczi rend Emlékkönyve. B p e s t , 1896. — M. 
Könyv-Szemle 1899. 266. 1. 

Lóskay Gábor, honvéd ezredes, szül. 
1853. nov. 17-én Pápán (Veszprémin.); 
katonai tanulmányait 1864—68-ig a kő-
szegi katonai reáliskolában, 1868—69-ben 
az olmüczi tüzérségi iskola 1. évfolyamát, 
1869—71-ig a morva-fehértemplomi mű-
szaki iskolát, a 2. és 3. évfolyamát 1871 
—1875-ben a bécsi hadmérnöki akadé-
miában végezte s onnét 1875-ben mint 
hadnagy a 2. hadmérnöki ezredhez so-
roztatott be ; ugyanott 1878-ban főhad-
nagy, 1885-ben pedig százados lett és 
csapatszolgálatot teljesített. 1886. szept. 
16. áthelyezték a honvédséghez és tanári 
minőségben a Ludovika akadémiába osz-
tatott be, hol a tisztképző s egy évig a 
felsőbb tiszti és törzstiszti tanfolyamon 
tanított. 1890. okt. áthelyeztetett a 18. 
honvéd gyalogezredhez, hol a 3. zászló-
alj parancsnokságát vette át. 1892-ben 
őrnagygyá s 1896. alezredessé lépett elő. 
1898. aug. a 18. honvéd gyalogezred pa-
rancsnokává neveztetett ki s 1899. máj. 
ezredessé lépett elő. A katonai érdem-
rend tulajdonosa. — Czikkei a Ludovika 
Akadémia Közlönyében (1888. Az osztrák-
magyar monarchiában 1867-től 1888-ig 
létrejött újítások a kézi lőfegyverek te-
lén, két tábla s egy rajzzal, Az 1886. és 
1888. mintájú osztrák-magyar ismétlő-
fegyver fejlődésének vázlata, négy szöveg 
ábr., 1889. A lőutasításnak az 1888-as 
mint a töltényre vonatkozó táblázatainak 
ismertetése és gyakorlati alkalmazása, 
19 szöveg ábr. és három táblázattal.) — 
Munkája: Fegyvertan a m. kir. honvéd 
és törzstiszti és a felsőbb tiszti tanfolyam 

I d . S z i n n y e i J „ Magyar írók VII. 

számára. Hivatalos kiadás. Bpest, 1891. 
(Müller Hugóval együtt.) 

M. Könyvészet 1891. — A Ludovika Akadémia 
Közlönye 1899. 667. 1. 

Lóskay Piacid {István), szent bene-
dekrendi áldozöpap és tanár, szül. 1845. 
júl. 27-én Pápán (Veszprémm.); 1861. 
szept. 8. lépett a rendbe; theologiai ta-
nulmányait Pannonhalmán befejezve, 
1868. aug. 1. felszenteltetett; ez időtől 
fogva 1879-ig a komáromi gymnasium 
tanára volt. Meghalt 1883. aug. 2. Bala-
ton-Füreden. — Czikkei a Kath. Néplap-
ban (1867. A pápa udvari órása, 1879. 
Elvazi Berengar, mindkettő ford, német-
ből.) 

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobo-
nae, 1881. 280. 1. és gyászjelentés. 
Losonczi András, evang. ref. lelkész ; 

1673. ápr. 28. Debreczenben a felső osz-
tályba lépett; 1679. decz. a franekerai 
egyetemre iratkozott be. 1686. aug. 11. 
Ecsedre ordináltatott papnak; 1691-től 
1706-ig Erdődön volt lelkész és esperes. 
— Gyászverseket írt a Peregrinum Fere-
trum . . . Leyden, 1680. cz. munkába, 
Kovásznai Péter ifjú halálára és a Honor 
Posthumusba (Debreczen, 1700.) Szilágyi 
Tönkő Márton halálára. 

Sárospataki Füzetek 1862. 555. 1. — Kiss 
Kálmán, S z a t h m á r i e g y h á z m e g y e tör téne te 
659. 1. — Debreczeni Prot. Lap 1883. 161. 1. — 
Történelmi Tár 1886. 796. 1. 

Losonczi Dániel (József Farkas), deb-
reczeni togátus diák, utóbb a róm. kath. 
hitre való megtéréseig, hódmezővásár-
helyi tanító. — Munkája: Primitiae, az 
az első zsenge vagyis a józan okos-
kodáson, és a szent íráson fundált pre-
dikáczio, melyet a kálvinista eretnek 
vallásból megtérvén, professio tételének 
alkalmatosságával bemutattatott, gróf Ná-
dasdy László csanádi püspök előtt Sze-
geden az egész város hallására 22. jún. 
1716. Nagyszombat, 1716. 

Jankovich Miklós Bibliographiája (kéz-
irat a m. tudom. Akadémia levéltárában). 
Losonczi Gergely, ev. ref. lelkész; 

1670. ápr. iratkozott be Debreczenben, a 

r £ 
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felső osztályba; 1686-ban Pályiban volt 
pap. — Gyászverset írt Felvinczi Sándor 
debreczeni pap halálára a Hedera Poe-
ticaba (Debreczen, 1686.). 

A debreczeni e v a n g . ref. fő iskola j e g y z ö -
k ö n y v é b ő l . 

Losonczy Gyula, földbirtokos Tisza-
Szent-Imrén (Jász-Kún-Nagy-Szolnokme-
gyében.) — Munkája : Magyarország köz-
gazdasági politikájának tévedései. Bpest, 
1887. 

.¥. Könyvésiet 1887. 

Losonczi István, Temesvár hős védője, 
L. Zsigmond zászlós úr, és Hononnai 
Erzse fia ; ott volt 1512-ben Pest ostromá-
nál Peréni Péterrel; ő bírta a Mátra alján 
Nána várát. 1550-ben munkás volt abban, 
hogy a törökök Szolnok vára építésében 
gáncsot ne vethessenek. 1551-ben Bátori 
Andrással, Nádasdi Tamással, Castaldo 
Jánossal Erdélybe ment annak Ferdinand 
számára Izabellától, Zápolya János özve-
gyétől elfoglalására. Castaldo onnét Te-
mesvár alá küldte, hogy azt oltalmazza 
a török ellen; mint nógrádi főispán és 
várkapitány a várat megerősítette. Midőn 
Mahumed az országba betört és azon 
év jún. 27. Temesvár alá érkezet- elő-
csapata, azt L. megtámadta s elűzte; 
eljött Mahumed is a derék csapattal; de 
a várat hiában ostromolta, visszaveretett. 
1552. tavaszán Achmet vette ostrom alá 
Temesvárt, L. ekkor is hősiesen védte 
azt és midőn utolsó kirohanásakor orosz-
lánként harczolt, de súlyos sebet kapott, 
elfogták és a török vezérhez vitték, ki 
júl. 27. fejét vétette. Tinódi Sebestyén 
az ostrom után három héttel énekelte 
meg L. hős tetteit. A család vele férfi-
ágban kihalt. Neje Pekry Anna. Egyik 
árvája, L. Anna, ecsedi Bátori Miklós 
neje lett ; második férje Ungnád Kristóf, 
harmadik Forgács Zsigmond volt. — 
Két magyar levele maradt fenn: egyik 
Egerben kelt 1550. okt. 1., a másik Te-
mesvárt 1552. júl. 12. (a Történelmi Tár-
ban 1881. 378—381. 1.) 

Budai Ferencz, Magyarország Polgár i his-
tóriájára va ló Lexikon. N a g y v á r a d , 1805. 
I I . 591 . 1. — Családi Kör 1861. 1 — 4 . s z . ( P a u -
ler Gyula, L. I s tván éa P e k r y Anna.) — 
Nagy Iván, Magyarország Családai VII. 174., 
176. 1. 

Losontzi (Hányoki) István, theologiai 
doktor, ev. ref. gymnasiumi igazgató, 
szül. 1709-ben Szilasbalbáson (Vesz-
prémin.) ; 1727-ben a nagykőrösi ev. 
ref. gymnasiumba iratkozott be ; 1729. 
ápr. 29-től Debreczenben a felsőbb osz-
tályokban tanult, hol a theologiát be-
végezte, mire 1737-ben Czeglédre ment 
rektornak ; innét 1739-ben Utrechtbe, hol 
1710. jún. 22. theologiai doktori oklevelet 
nyert. 1711-ben tért vissza hazájába s 
a nagy-kőrösi gymnasium tanára s igaz-
gatója lett; fáradhatatlanul munkás, igen 
szigorú, pontos és nagy tekintélyű férfiú 
volt. Rendes jegyzőkönyvet hozott be az 
intézetbe, úgy hogy az ő idejéről nem-
csak a subscribált tanulók, hanem a 
classisták névsora is megvan a könyv-
tárban. Azt a fontos elvet, hogy a nép-
iskolák diakizálásával szakítani s a ma-
gyar gyereket magyarul kell tanítani és 
hogy az elemi iskolákban a vallástanon 
kívül a magyar írást és olvasást, szám-
tant és történelmet is kell tanítani, kü-
lönösen hangoztatta. A körösi iskolát 
magas színvonalra emelte. Vallásosság-
ban és szigorú erkölcsben valódi pél-
dánykép volt. Szép vonás életében az, 
hogy noha magának is nagy családja 
volt, árva gyermekeket fogadott fel, kiket 
saját szülötteiként nevelt és oktatott. Kő-
rösön nagy kedveltségnek örvendett; mi-
dőn 1612. máj. 21. megnősült, a város hét 
akó bort vett 11 írtért a lakodalmára. 
1769-ben megsiketülése miatt nyugalomba 
lépett. Meghalt 1780. márcz. 29. Nagy-
Kőrösön. — Munkái: 1. Disputatio theolo-
gica ad Jesaae 51. ad diem 22. junii. 
Trajecti ad Rh., 1710. — 2. Éneklésben 
tanító mester, cLZcLZ ! ä keresztyén hitnek 
főágazatait magokban foglalt idvességes 
énekek. Pozsony, 1751. 3. kiadás. U. ott, 



1413 Losontzi 1414 

1794. Ebből vétettek át Bánóczi igazítása 
mellett a reformátusok uj énekesköny-
vébe : a 104., 106., 107., 110—118., 120 
— Í23. sz.) — 3. Artis poetice subsidium, 
complectens: I. Artis poetice elementa, 
II. Collectionem poématum faciliorum, 
III. Collectionem poématum varii generis, 
IV. Collectionem poématum elegiacorum 
ex Ovidio, V. Collect, poématum epico-
rum, VI. Flores et sententias poetarum, 
VII. Selecta scbolae Salernitanae prae-
cepta medica, paribus Huiigaricis versibus 
reddita, VIII. Pantheum mythicum con-
tractum. In usum tyronum concinnatum. 
U. ott, 1769. — 4. A szent históriának 
summája melyben az Isten anyaszentegy-
házának, e világ teremtésétől fogva, a 
keresztyén vallásnak el-terjedéséig lett 
dolgai az szent Írásból, rövid kérdések-
ben és feleletekben foglaltatván, elő 
adattnak. És most Magyarország kis 
tükörével, azaz: oly könyvecskével, a 
mely Magyarországnak földét, polgári álla-
potját és a magyar nemzetnek históriáját 
summásan ki-mutatja, a tanulóknak na-
gyobb elő-menetelekre meg-bővítetvén 
ki-bocsáttatott. Pozsony, 1771. (A Hár-
mas kis tükörnek első kiadása. Későbbi 
kiadása: A szent históriának summája. 
Irta Osterwald, ford. Maróthy György, 
és most bővítéssel kiadta L. I. K. P. 
= Losonczi István körösi professor. 
Vácz, 1783.) — 5. Hármas kis tükör, 
mely I. A szent históriát, II. Magyar 
országot, III. Erdély országot, annak 
földével, polgári állapotjával, és históriá-
jával, gyenge elmékhez alkalmaztatott 
módon, a nemes tanulóknak, summáson, 
és világosan elő-adja és ki-mutatja. Po-
zsony 1773. Két térképpel. (További ki-
adása i : U. ott, 1777., 1781., 1783., 1786., 
Vácz, 1781., 1800., Kassán, 1791., 1793., 
Pozsony és Komárom, 1793., Komárom, 
1795., 1805., 1836. ezen kiadáson meg-
neveztetik Holéczy Mihály mint átdol-
gozó, 1841., Pozsony és Pest, 1810. 1823., 
Pest, 1818., 1820., 1822., 9. kiadás 1810., 

10. kiadás 1841., Debreczen, 1822., 1830., 
1833.; ujabb átdolgozott kiadásai Szent-
miklosy Sámuel által: Pest, 1813., 1845., 
XI Toldalékkal, 1846., 1847., 1848,, 1849., 
és 1850. Érdekes belőle az 1850. ki-
adás, mely egészen osztrák szellemben 
igyekszik betölteni a magyar gyermekbe 
az osztrák állampolgári jogot. 1854-ben 
a budai volt. cs. kir. helytartótanács 
tanítását betiltotta.) — 6. A juhtartásról 
való oktatás és a dohánytermesztésnek 
mestersége. Paul Venczel után a kir. 
helytartótanács megbízásából magyarra 
ford. Pozsony, 1773. — 7. Halotti énekek, 
melyek illendő meg-jobbítással, bővítés-
sel, díszesebb rendel és egynéhány sol-
tárokkal a közhaszonra ujabban ki-bocsá-
tattak. Pozsony és Pest, 1791. — Kéz-
iratban : Succincta theologia naturalis 
expositio quam auditoribus suis exhibuit 
1746., 52 lap; Compendium theologiae 
didascalias polemicae 1746., 247 lap : 
Politica regni Hungáriáé descriptio (a 
nagy-kőrösi ev. ref. főiskola könyvtárá-
ban.) ; a m. n. múzeumban: A vallás 
eredetek rövid leírása, ívrét 252 lap; 
Systema theologiae naturalis et revelatae 
1747. 8rét 250 lap; Geograpbia orbis 
pro scholis helv. conf. in Hungaria 1746. 
8rét 487 lap ; Theologia, az igaz keresz-
tyén vallásnak világos tüköré, Földes 
1769. 8rét 152 lap; utóbbinak három 
másolata van a m. n. múzeumban, ket-
teje azonban hibásan van Losontzi Sá-
muelnek tulajdonítva. -30 d • M'fW*' 

Horányi, M e m o r i a I I . 504. 1. — Katona, 
His tór ia Critica XXXIX. 975. 1. — Egyházi\f~ 
Almanach 1836. 85, 1. — Danielik, M . í r ó k 
II. 183. 1. — Tudósítás a n a g y - k ö r ö s i h e l v . 
hitv. tanítóképezde és népiskolák állásáról. 
1873. K e c s k e m é t . — Kiss Áron, A d a l é k o k . 
Bpest. 1874. 13. 1. és a M. népiskolai tanítás 
története. Bpest, 1881. 290., 292., 336., 355., 
376. 1. — I f j . Szinnyei József, I r o d a l m u n k 
története 17U-1772. Bpest, 1876. 135. 1. — 
Kelet Képe 1876. 240. s z . ( F i n d u r a . ) — Prot. 
Nagy Képes Naptár 1876. 53. 1. — Figyelő V. 
1878. 2o0. 1. — Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1879. 
21. s z . — Prot. Figyelő 1879. 341. , 1882. 372 .1 . 
— Kálmán Farkas, É n e k l ő kar. Bpest , 1880. 

45* 
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42. 1. — Uj S. Athenás 260. 1. — Paedagogiai 
Encyclopaedia. Bpest , 1886. 578. 1. (Verédy.) 
— Nógrádi Lapok 1888. 2. , 3. sz . ( D r u g a J ó -
zsef .) — Petrik B ib l iogr . II . , IV. — Takáts 
Sándor, B e n y á k Bernát. Bpe.it, 1891. 41., 42., 
59. 1. — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I I . 305. 
l a p . — Pallas Nagy Lexikona X I . 663. 1, — 
Ádám-Joó, A n a g y - k ö r ö s i ev . ref. f ő g y m n a -
s ium története . N a g y - K ö r ö s , 1896. 187. 1. — 
Zoványi Jenő, Theo log ia i I smeretek Tára II . 
336. 1. 
Losonczi (Farkas) János, ev. ref. 

püspök; az utrechti egyetemen, hova 
1655-ben iratkozott be, végezte tanul-
mányait, mire Nagyszombatba hivatott 
lelkészül; 13 évig működött itt, mikor 
a templomot elvették és a reformátu-
sokat elűzték. Ekkor L. 1673-ban a kocsi 
(Komáromm.) egyház lelkésze lett, hol 
(saját feljegyzése szerint az anyakönyv-
ben) márcz. 19. elfoglalta hivatalát; egy 
év múlva Veszprémbe ment lelkésznek 
a gályákra hurczolt Bátorkeszi István 
helyébe. 1695-ben a veszprémi egyház-
gyűlésben a dunántúli egyházkerület meg-
választotta püspökévé. Meghalt 1702. jún. 
8. Veszprémben. — Munkája : Disputatio 
Theologica De Falsitate Ecclesiae Ro-
mano-Papisticae. Qvam, Favente Deo Opt. 
Max. Sub Praesidio . . . Abrahami Hei-
dani . . . Publice ventilandam proponit . . . . 
Ad diem 10. Martii . . . Lugd. Batav. 
M.DC.LVII. — Üdvözlő verse van : Szan-
tai Pócs István, Disputatio Theologica . . . 
Leyden, 1656. cz. munkában. 

Wesiprémi, Succ incta Medicorum Biogr. 
IV. 138. 1. — Tóth Ferencz, Helvetz ia i val lás-
tételt tartó túl a dunai püspökök élete. 
Gy6r, 1808. 139. lap. — Tóth Sámuel, A ma-
gyarország i ev . ref. egyház e g y e t e m e s Név-
tára. Bpest , 1887. 73. 1. — Dunántuli Protes-
táns Lap 1890. 13. Sz. — Pallas Nagy Lexikona 
XI. 663. 1. — Szabó-Hellebrant, Rég i Magyar 
K ö n y v t á r III . 2. rész 610. 1. 

Losonczy József\ orvosdoktor, sátor-
alja-ujhelyi (Zemplénm.) származású. — 
Munkája : Dissertatio inauguralis medica 
de abortu. Pestini, 1836. 

Szinnyei Könyvésze te . 
Losonczy József\ orvosdoktor. — Mun-

kái : 1. A pápa sem csalhatatlan. L. J.-

től. Bpest, 1873. — 2. A nap és a föld 
együttes élete. Irta L. J. U. ott, 1875. — 
3. A mindenség létesülése; az állag és 
élet keletkezése, az érzés és szellem, a 
lélek keletkezése és működése a teremtő-
isteni vilerő-egyenlítésbe. Debreczen, 1873. 
(2. bőv. kiadás. U. ott, 1877. Ugyanaz: 
A lélek keletkezése és működése. Bpestr 

1878. cz.) 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y -

vésze te . 

Losonczy Lajos, bölcseleti doktor, 
ág. ev. lyceumi tanár, szül. 1865. márcz. 
13. Kőszegen (Vasm.) kisbirtokos szülők-
től ; szülővárosában megkezdett tanul-
mányait a soproni ág. ev. lyceumban 
folytatta és a budapesti egyetem böl-
cseleti karán mint a classica philologia 
tanára fejezte be 1888-ban; szept. 1-től 
1896-ig a késmárki, azóta a pozsonyi 
ág. ev. lýceum tanára. 1891-ben nyert 
tanári s 1892-ben bölcseletdoktori okle-
velet. — 1884—89-ig a Kőszeg és Vidéke 
munkatársa (főleg a régi görögök és ró-
maiak életét ismertető tárczaczikkeket 
írt); írt még a Tanáregyesület Közlönyébe 
és a M. Nyelvőrbe. — Czikke az Egye-
temes Philologiai Közlönyben (1897. Kaibel 
Elektra-kiadásának ismertetése.) — Mun-
kái : 1. De Simonis de Keza Chronicarum 
latinitate, Dissertatio inaug. philologica. 
Kismartini, 1892. — 2. Sophokles Elek-
trája; ford. Csiky Gergely, magyarázattal. 
Bpest, 1896. (Jeles írók Iskolai Tára 52. 
és a Középiskolai Olvasmányok Tára 7.) 
— 3. A tragikum. (Székfoglaló értekezés. 
Pozsony, 1899. (Különnyomat a pozsonyi 
ev. lýceum 1898. Értesítőjéből.) — 4. 
Mythologia. U. ott, 1901. (Tudományos 
Zsebkönyvtár, sajtó alatt.) — Kéziratban 
vannak : a szepesi és pozsonyi tanár-
körökben tartott felolvasásai (A pro-
grammértekezésekről, A tanulók vándor-
lásáról, A görög nyelv tanításáról, A 
latin mellékmondatok tana); iskolai ünne-
peken tartott beszédei (királyunk negyed-
százados jubileumán, Márczius 15. fél-
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százados évfordulóján); eló'adásai a po-
zsonyi szabad lyceumban. 

Vajda Emil Névkönyve. Bpest, 1900, 176. 
1. és önéletrajzi adatok. 

Losonczy László, ev. ref. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1812. (fiának L. Gyulának 
közlése és a nagy-körösi főiskola jegyző-
könyve szerint; több életrajzában hibásan 
1818 iratik) máj. 25. Kecskeméten, hol 
tanulását a philosophia bevégzéseig foly-
tatta ; a felsőbb osztályba 1835-ben Deb-
reczenben iratkozott be ; itt végezte a 
hittant és a jogtudományt, mire pályája 
végeztével a korán elhunyt Nagy Imre 
helyébe a költészeti osztály köztanítója 
le t t ; 1841-ben Ér-Szalacson lett tanító. 
1843-ban Beöthy Ödön és Komáromi 
György biharmegyei követekkel mint 
fogalmazó a pozsonyi országgyűlésre 
ment. 1844. okt. a gyönki gymnasiumban 
lett a humaniórák t aná ra ; 1849. okt. a 
kecskeméti főiskolához hívták meg a 
latin és magyar irodalom tanszékére; 
1853. okt. pedig a nagy-körösi iskolához 
ugyanazon tanszékre. 1870-ben búskomor-
ság lepte meg, mely később elmezavarrá 
fejlődött; a budai irgalmasok kórházá-
ban ápoltatott, hol igen rövid idő alatt 
visszanyerte ugyan eszméletét és Czeg-
lédre vonulhatott fiához, 1878 őszén még 
Debreczenben is járt; . de utóbb a bús-
komorság ismét erőt vett rajta s meghalt 
1879. aug. 2. Budapesten az irgalmasok 
kórházában, hová fia gyógykezelés végett 
hozta volt ; s a vízivárosi sirkertben te-
mettetett el. Borosnyay Oszkár miniszteri 
tanácsos, ki véletlenül találkozott a gvász-
menettel, egyedül kisérte a temetőbe egy-
kori tanárát s azonnal mozgalmat indított, 
h o g y a j ó n e v ű költőnek síremléket emel-
jenek ; e czélra pár száz forint áll ren-
delkezésre. — Költeményei a következő 
lapokban, folyóiratokban és évkönyvek-
ben jelentek meg : Regélő Pesti Divatlap 
(1843. Katona József sirján sat.), Hon-
derű (1843.), Pesti Divatlap (1844—48.), 
Csokonai Lapok (1850.), Hölgyfutár (1851 

-1852 . , 1857., 1859., 1862., 1864.), Re-
mény (1851.), Losonczi Phönix (1851,), 
Budapesti Viszhang (1852.), Anyák Heti-
lapja (1852.), Értesítő (1852.), M. Thalia 
(1853.), Nők Könyve (1853.), Vasárnapi Új-
ság (1855—56., 1858-60 . 1862., 1864., 
1866—68.), M. Néplap (1856—57.), Protes-
táns Képes Naptár (1856.), Müller Gyula 
nagy Naptára (1856.), Szépirodalmi Köz-
löny (1857—58.), Nővilág (1857—60.), M, 
Posta (1857), Kalauz (1857-58.) , Nem-
zeti színházi nyugdíjintézeti Naptár (1858.), 
Napkelet (1858.), Színházi Emlény (Pécs, 
1858.), Pesti Napló (1859. 220. sz.), Divat-
csarnok (1859—1861.), Szegedi Hiradó 
(1859.), Családi Kör (I860.), Nefelejts 
(I860.), Szépirodalmi Figyelő (1860—62.), 
M. Színházi Lap (I860.), Szigeti Album 
(I860.), Nagykőrösi Naptár (1861-re), 
Csokonai Album (1861.), Széchenyi Em-
lékkönyv (1861.), Koszorú (1864.), Kecske-
méti Lapok (1874.); utolsó költeménye : 
Az országos tébolyda főorvosához, a 
Czeglédben (1879. 25. sz.) jelent meg; 
egy kiadatlan költeményét a Kecskeméti 
Lapok (1892. 1. sz.) közölték. Németül 
Kertbeny által fordítva az Album hundert 
ungrischer Dichter (Dresden, 1854.) jelent 
meg egy költeménye. — Czikkei a nagy-
körösi helv. hitvallású ev. főgymnasium 
Tudósítványában (1860. Cajus Marius 
beszéde a népgyűlésben, magyarul, 1864. 
Igazgatói beszéd, melylyel az iskolai év 
megnyittatott); a Sürgönyben (1866. 194 

— 196. sz. Költői látogatás Kecskeméten 
és Debreczenben). — Munkái: 1. Losonczy 
László költeményei. Pest, 1853. és 1857. 
Két kötet. (Ism. Uj M. Múzeum 1852. 
decz., Budapesti Hirlap 1853.. 262. sz., 
P. Napló 850., 853. sz.). — 2. Losonczy 
László ujabb költeményei. 2. kiadás. U. 
ott, 1862. — 3. Dalok és szavalmányok. 
Nagy-Kőrös, 1878. — 4. Kesergő lant, 
gyászköltemények, búcsúztatók, halotti 
énekek és sirversek. Kecskemét, 1879. 
— Szerkesztette a Czeglédet 1879. jan. 
26-tól április 12-ig. — Levelei Simonffy 
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Kálmánhoz: Nagy-Kőrös, 1853. decz. 1., 
1857. jan. 11., ápr. 6. ; Fáy Andráshoz 
1856. okt. 22. (a m. n. múzeumban); 
Arany Jánoshoz : Nagy-Kőrös, 1862. nov. 
3. és 1863. jan. 31. (a m. tudom, aka-
démia levéltárában), 1866. ápr. 26. (az Or-
szág-Világban 1892. 31., 32. sz.). — Kéz-
iratai : Egy füzet szerelmi dalai (100), 
Anakreoni dalok, egy színdarab és több 
levél magyar Íróktól. — Színművei: 
Követség cz. vígjátéka 1847 tavaszán 
Gyönkön Tóth János társulata által el-
fogadtatott; az Áljurátus és a Legátus cz. 
1848. febr. Egressy Gáborhoz küldettek, 
de az akkori zavaros körülmények közt 
elvesztek. Gyűjteményemben van egy 
levele, Nagy-Kőrös, 1866. márcz. 24. és 
Az ősi ház cz. költeményének eredeti 
kézirata. — Arczképe: kőnyomat Bara-
bástól 1853.; Ver eb y Somától 1866. 
(díszöltözetben) és Vahot Imre adott ki 
egyet allegoriai alakban. 

Kertbtny, Album hundert ungrischer Dich-
ter . D r e s d e n , 1854. — Ferenczy é s Danielik, 

M. í r ó k II. 408. l a p . — Uxgarns Männer der 

Zeit. P r a g , 1862. 320. 1. — Hazánk és a Kül-

föld 1866. 23. szám. (Néva lá í rása . ) — 1879 : 
Hon 189., Koszorú (Lauka Gusz táv) , Czegléd 
23., 25. sz. (hátramaradt iratai) , Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 32. SZ., Kecskemét 33. , 34 . , Vasár-

napi Vjság 32. s z á m . ( N e k r . ) , Fővárosi Lapok 

181., Pesti Napló 189. S z á m . — Uj M. Athenás 

262. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l iogr . — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Kecskeméti Nagy 

Képes Naptár 1894.124.1 . a r c z k . — Ádám-Joó, A 

nagy-körösi ev. ref. főgymnasium története. 
Nagy-Körös, 1896. 210. 1. és gyászjelentés. 
Losonczy (Hányoki) László, ev. ref. 

képzőintézeti tanár, Hányoki L. István 
író dédunokája, szül. 1844. márcz. 20. 
Nagy-Kőrösön, hol a gymnasiumot 1863-
ban elvégezte; a theologiai tanfolyamot 
Pesten hallgatta. 1867-ben a Vállyi csa-
ládhoz Majtisra (Szatmárm.) ment ne-
velőnek, hol három évet töltött, egyet 
pedig Jékei M. házánál Fehér-Gyarmaton 
szintén mint nevelő. Ez idő alatt a káp-
láni vizsgát Pesten, a papit pedig Deb-
reczenben tette le. 4871-ben Edinburgba 
utazott, hol mint a Free Church College 

rendes hallgatója egyháztörténelmi s az 
egyetemen bölcseleti tanulmányokkal fog-
lalkozott két évig ; időközben a glasgowi, 
st.-andrewsi és aberdeeni egyetemeket is 
meglátogatta. 1873 nyarán Angolorszá-
gon, Hollandián, Francziaországon és 
Svájczon át haza utazott és ugyanazon 
év őszén a dunamelléki ref. egyház-ke-
rület által a nagy-kőrösi ref. tanítóképző 
intézethez a neveléstani tárgyak és a~ma-
gyar nyelv rendes tanárának neveztetett 
ki. — Czikkeket irt 1872 óta a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapba, y-|-ó jegy alatt is, 
a Keresztyén Családba (1873.) és a Nép-
tanítók Lapjába (1877—80.); a Budapesti 
Szemlébe (1878—79. Herbert Spencer, 
Szertartásos kormányzat cz. értekezésé-
nek átdolgozása.); vezérczikkeket írt a 
Nagy-Kőrösbe (1881). — Munkái: 1. 
Herbert Spencer, Értelmi, erkölcsi és 
testi nevelés. Irta Spencer Herbert, ford, 
angolból. Nagy-Kőrös, 1875. (Öreg János-
sal együtt.) — 2. A tanító mint orvos. 
Kiadta Adler C. W., németből ford. U. 
ott, 1878. (Mikler Sámuellel. Ism. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap. Ujabb kiadás 1887. 
40 fametszettel.) — 3. Természetrajz a. 
népiskolák számára. Bpest, 1880. (21 
fametszettel. Kis Tükör. Népiskolai kézi 
könyvek tára. Ism. Néptanítók Lapja 
456. 1. 2. jav. kiadása 188B., 3. átdolg. 
k. 1885., 4. átdolg. k. 1889. U. ott.) — 

4. Magyar nyelv és irálytan gyakorlati 
alapon a népiskolák III—VI. osztályai 
számára. U. ott, 1880. Két rész. (Kis 
Tükör. Népiskolai kézi könyvek tára. 
2. teljesen átdolgozott kiadása a II—VI. 
osztály számára. U. ott, 1883. 3. átnézett 
kiadás 1887., 4. kiadás 1890. U. ott.). — 
5. Pestalozzi Henrik János paedagogiája. 
Nagy-Kőrös, 1895. (Felolvasás.) — Szer-
kesztette és kiadta a Közérdek cz. heti-
lapot 1895. decz. 25-től 1898. decz. 25-ig 
Nagy-Kőrösön. 

Uj M. Athenás 262. 1. — X Könyvészet 1886 
—1887., 1889. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e 
és önéletrajzi adatok. 
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Losonczi Lipót. L. Goldschmied Lipót. 
Lossai Péter, óvári, magyarországi 

származású. — Kézirati munkája : De 
geometricis mensurationibus rerum, al-
titudinum, accessibilium, et inaccessibi-
lium, etiam rerum in planicie, et profun-
ditate constitutarum in longum, latum, et 
profundum mensurandarum notationes et 
delinationes quas Bononiae in studiis 
anno 1498. existens confecit4rét 17 levél, 
papir-codex, több épület tollrajzával. (A 
m. n. múzeumi kézirati osztályban.) 

Lossits István, vittenbergai ág. ev. 
tanuló volt, hol 1613-ban iratkozott be ; 
csáktornyai (Zalamegye) származású. — 
Munkája: Disputatio Logica Tertia De-
cima De Argumenti Dialectici Inventione, 
Et Sede. Quam in . . . Wittenbergensi 
Academia Praeside Dn. Jacobo Martini 
. . . proponit . . . Wittebergae, 1614. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 118. 
1. (hol neve Lossinak van irva.) — Szabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 
336. 1. 
Lóstáiner Antal, orvosdoktor, Pest-

városi seborvos. Széki Teleki József gróf 
taníttatta Pesten a sebészi tudományokra ; 
előbb Pest vármegye seborvosa volt. 
— Munkái: 1. Orvosi tanítas a hirtelen 
veszedelmet okozható betegségekbe való 
serény segedelemhozásról, mely a mun-
kás falusi népért a sebész ifjak fölszaba-
dulásokkori próbatételökre alkalmaztatva 
kiadott. Pest, 1835. Rézmetszettel. — 2. 
Az onánbűn gyakorlásának szomorú kö-
vetkezései, meg azon mód, mely által 
attól megszabadulni lehet. U. ott, 1837. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1835. I . 43. SZ. 
— Magyarországi Orvosrend Névtára 1840-re . 
Pest, 60., 62. 1. — Szinnyei Könyvészete. — 
Petrik Bibliogr. 

Losteiner Károly, orvosdoktor, szül. 
1831-ben Nagy-Sarlón (Barsm.); 1859-
ben nyert orvosdoktori oklevelet a pesti 
egyetemen ; 1861-ben telepedett le Kom-
polton (Hevesm.) és jelenleg debrői ura-
dalmi s parádi fürdőorvos. — Czikkei 
a Heves és Külső-Szolnok t. e. vár-

megyék leírása. Eger, 1868. cz. munká-
ban (Parád gyógyvizei és fürdő intézetei), 
a M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálataiban (XIII. 1869. A parádi vaskénes 
timsós fürdőknél tett némely élet- és 
gyógytani észleletek). — Munkája : Parád 
gyógyhely Hevesmegyében kénsavas va-
sas- timsós fürdőkkel, égvényes kénes 
savanyuvizű forrásokkal. Orvosok és 
fürdővendégek számára. Bpest, 1885. 
(Németül: Eger, 1888.) 

Hupp, B e s z é d 171. l a p . — Oláh Gyula, A z 
egészségügyi személyzet Magyarországon. 
Bpest, 1876. 150. 1. — Horváth lgnácz Köny-
vészete 1888. 84. 1. — Kiszlingstein Könyvé-
szete. (Neve Lostainer Gyulának irva.) — 
Pesti Alfred, Magyarország orvosainak E v -
könyve. Bpest, 1899. 217. 1. 

Lóstájner Lajos. L. Arányi. 
Lostainer Lénárt, szent Ferecz-rendi 

szerzetes Erdélyben. — Kézirati munkája : 
Theatrum orbis Christiani hungarico-
transilvanicum in tres aetates videlicet 
legis naturae, legis scriptae et legis evan-
gelicae divisum statum sacrum & profa-
num, ac praeeipuos eventus universi in 
parallelis lineis ab orbe condito usque 
ad annum M.DCCXC. exhibens, ívrét 266 
lap (a m. n. múzemban.) 

Lósy Imre, esztergomi érsek, szül. 
1580 körül Loóson (Sopronm.) L. Máté 
és Németszeghy Anna ág. evang. szülők-
től. A protestáns vallást Lamormaini 
Vilmos Jézus-társasági atya közreműkö-
désével elhagyván, Rómában (hova 1599. 
decz. 20. érkezett) bölcseletet és hittudo-
mányt tanult és itt pappá szenteltetett. 
1606. jún. 5. hazájába visszatérve egy 
ideig a lelkipásztorkodás terén működött; 
Forgách Ferencz által azonnal nyitrai 
kanonokká neveztetett ki; 1607. okt. 27. 
pozsonyi, 1611. nov. 5. esztergomi kano-
nokká és nyitrai főesperessé tette. 1623. 
szept. 15. kapta a tapolczai apátságot, 
szept. 20. a csanádi püspökséget, 1624. 
nov. 20. iktattatott az ó-budai prépost-
ságba. (A beiktatásáról való Relatio a 
budapesti egyetemi könyvtár kéziratai 
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közt). 1625. okt. 24. a nagyváradi vá-
lasztott püspöki székre helyeztetett át. 
1628. júl. 7. nyerte a saághi prépost-
ságot. 1631. ápr. 28. káptalani nagy-
prépost lett. Pázmány Péternek 16 évig 
volt helynöke; jún. 21. szentelték föl 
püspökké. 1633. okt. 24. egri püspökké, 
Pázmány Péter halála után 1637. ápr. 
esztergomi érsekké lett. 1635-ben követ-
ségben járt Lengyelországban az el-
zálogosított városok visszaváltása végett. 
Pozsonyban 1642. jan. 26. alapította a 
szent Imréről nevezet papnevelőt. Sokat 
tett a könyvnyomtatásnak Magyarorszá-
gon való elterjesztése ügyében. Vég-
rendeletében a nagyszombati egyetemen 
a törvénytudományi kar felállítására 
harminczezer forintot hagyott. Az 1637. 
ínség alkalmával magtárait kiüríttette, 
hogy a szegény népnek kenyeret ad-
hasson. Meghalt 1642. nov. 7. Nagy-
szombatban. — Péterffy, Concilia cz. 
művében: az 1635. jászói és az 1638. 
nagyszombati zsinaton tartott beszédei 
jelentek meg; Wagner, Analect. Scepus. 
Part. II. 278—292. 1. pedig: Excerpta 
historica ex Vilicationibus diabus prae-
positurae, capituli et parochiarum Sce-
pusiensium ab Emerico Losy et Joan. 
Sigray concinnatis et per C. Wagner in 
unum corpus contractis. 

Katona, História Critica XXXII. 911. 1. — 
Kölesy é s Melczer, M. P l u t a r k u s I V . 71. 1. — 
Fejér, História Academiae 26. 1. — Hasznos 
Mulatságok 1837. I . 51., 52. Sz. — Pauer Já-
nos, Az egyházi rend érdeme. Székesfejér-
v á r , 1847. — Bartay Gusztáv é s Ede, M a g y a r -
ország prímásai. Buda, 1847. — Vasárnapi 
Vjság 1856. 35., 36. sz. arczk. (Majer István.) 
— Török János, Magyarország prímásai. Pest, 
1859. — M. Sión 1866. 664., 1890. 304. 1. — 
Egyetemes Magyar Encyclopaedia X . 337. h . — 
Franki, Pázmány Péter és kora II. 388. 1. — 
Pauler Tivadar, A budapesti egyetem törté-
nete. Bpest, 1880. I. 10., 21., 37., 435. 1. — 
Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 161. 1. — Zelliger 
Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszom-
b a t , 1893. — Kollányi Ferencz, E s z t e r g o m i 
kanonokok. Esztergom, 1900. 213. 1. — Szá-
zadok 1900. 459. 1. 

Losy Pál (császári). L. Császári Losi 
Pál. 

Lotits Ljtibomir, tanító, szül. 1865. 
júl. 8. Nagy-Kikindán (Torontálm.), hol 
a gymnasiumot és Zomborban a képzőt 
végezte. Tanítói működését 1883-ban Kar-
lován (Torontálm.) kezdte s 1888 óta 
Nagy-Kikindán működik a szerb feleke-
zeti iskolában. Az újvidéki Maticza 1894-
ben irodalmi körében előadó és biráló 
tagjának választotta. — Czikkei a Ja-
vorban (1884), a nagy-kikindai Sadas-
njostban (1885—90.), a zombori Školskí 
Listben (1885—90. Az apa mint nevelő 
cz. pályadíjat nyert szerb értekezése sat.); 
az újvidéki Zenski svet (Nővilág) cz. 
lapban (paedagogiai czikkek különösen 
a nőnevelésről); a pancsovai Srpkinja 
(Szerb nő) cz. lapban (1885); gyakran 
írt az újvidéki Starmali (Okosdi) cz. élcz-
lapba is (1884—90.). Első fellépése óta 
csaknem szakadatlanul fordít szerbre s 
legtöbbet foglalkozott a bolgár nép- és 
műköltészettel. A Letopisban (1894. Raj-
zok a bolgár népről és irodalmáról, szer-
bül). A Javorban (1887) Velicskov és 
Vazov bolgár költők műveiből szemel-
vényeket közölt, melyeket részletes tár-
gyi s irodalomtörténeti magyarázatokkal 
látott el. Lefordította Bérezik Árpádnak 
Jótékony czélra cz. vígjátékát. — Mun-
kái : 1. Odmor i dokolica. (A pihenés és 
szünet). Nagy Istvánnak, Téli estékre cz. 
műve után átdolgozva. Újvidék, 1889. — 
2. Dobri i nevoljali sinovi. (A jó és 
rossz fiúk). Nagy-Kikinda, 1889. — 3. 
Ženská vlada. U. ott, 1889. (Pozorisna 
Bibliotéka 7. Szigligeti, Nőuralom cz. 
három felv. vígjátéka.) — 4. Škola i 
učiteljstvo. (Az iskola és a tanítók). U. 
ott, 1897. — Szerkesztette a Posestrima 
(Nővér) cz. lapot nők számára 1890-ben 
Nagy-Kikindán. 

Horváth ignácz K ö n y v é s z e t e 1889. 98. 1. é s 
Popovics Iván tanár szives közlése. 

Lováky Antal, r. kath. plébános, szül. 
1839. szept. 19. Budán; a gymnasiumot 
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itt, a bölcseletet Nagyszombatban, a theo-
logiát Esztergomban végezte. 1863. júl. 
27. fölszenteltetett; káplán volt Nyéken, 
Doroghon, 1869. szept-től Pest-Terézváros-
ban. 1881-ben a csolnoki plébániát kapta; 
1892 óta süttői plébános. — Mint a 
Jézus szent gyermekségének magyaror-
szági volt igazgatója évi Jelentéseket adott 
ki az egyesület czéljai előmozdítására, 
melyekben a közléseket nagyobbrészt ő 
írta vagy fordította. 

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. 
Nagyszombat , 1893. 297. 1. — Némethy, Lu-
dovicus, Series Parochorum. Strigonii, 1894. 
750. I. 
Lovárday. — Munkája : A lókereskedők 

minden kereskedési haszonhajtása és ló-
szépítés mesterségeinek fölfedezett titkai. 
Néhai Mortgen Ábrahám dessaui lókeres-
kedő irományaiból közli . . . Buda, 1842. 

Toldy, Bibliogr. (Tudom. Tár 1843. XII. 
498. 1.) — Szinnyei Könyvészete. 

Lovas (Röszler) Gyula, fővárosi ok-
leveles vívómester, Röszler Ármin kecske-
méti városi ellenőr és Rosenfeld Regina 
fia, szül. 1870. febr. 22. Szegeden (Cson-
grádm.); a gymnasium alsó osztályait 
Kecskeméten tanulta magánúton, mert 
a sok viszontagság között, mely az 1879. 
szegedi árvízkor érte, megsiketült. Tizen-
két éves korában nyomdász lett és az 
is maradt húsz éves koráig; 1890-ben a 
vívómesteri pályára lépett és 1896 óta 
vívómester Budapesten. Röszler családi 
nevét öcscsével együtt 1900. máj. változ-
tatta Lovasra. — Első czikke a Kecske-
métben (1884. jan. 10.) jelent meg és 
attól fogva rendes munkatársa lett e lap-
nak. 1890-ben mint főmunkatárs szer-
kesztette az Orosházi Közlönyt. 1890-től 
több évig munkatársa volt a Herkules cz. 
sportlapnak (1891. A modern vívás művé-
szete és a párbajvívás, 1892. A nők és 
a párbaj, 1895. Az athletika az iskolában, 
1896. A tornatanárok és vívómesterek 
amateursége, sat.); írt továbbá tárczát, 
költeményt s egyéb czikket még a követ-
kező lapokba : Kecskeméti Lapok, Kecske-

mét és Vidéke, szabadkai Szabadság, 
Orosházi Közlöny, Orosházi Újság, Czeg-
léd, Nagykőrösi Lapok, Nagybánya és 
Vidéke, Esztergomi Lapok, Esztergom és 
Vidéke, esztergomi Szabadság, Budapest, 
Népszava, Typographia sat. — Munkái: 
1. Pihenő órák. Bpest, 1890. (Költemé-
nyek és elbeszélések.) — 2. Sugarak. 
Költemények és elbeszélések. Kecskemét, 
1892. (Ism. Kecskemét 30. sz.) — 3. Út-
mutató a lovagias ügyek elintézéséhez. 
Párbajszabályok. A párbajvívás. Lovas 
(Röszler) Lajos eredeti rajzaival. Bpest, 
1898. — Szerkesztette és kiadta a Kecske-
mét és Vidéke cz. helyi lapot 1892. jan. 
és februárban. — Két kötetnyi verseit 
most rendezi sajtó alá, — Költeményei 
közül többet megzenésítve kiadtak Bor-
deaux Géza, Nemesszeghy István és 
Lovas Izsó tanárok. 

M. Könyvészet 1892., 1898. és önéletrajzi 
adatok. 

Lovas (Röszler) Izsó, zenetanár, előb-
binek testvéröcscse, szül. 1872. febr. 26. 
Szegeden; az 1879. árvíz alkalmával 
lábain bénulást szenvedett, úgy hogy 
azok fejlődésükben visszamaradtak és így 
két mankó segítségével jár. 18 éves korá-
ban befejezve magán úton reáliskolai 
tanulmanyait, a zenei pályára lépett és 
később zenetanár lett Kecskeméten, hol 
öt évig működött. Jelenleg Nagy-Kőrösön 
van zeneiskolája. — Tárczákat, irodalmi 
s művészeti czikkeket írt a Kecskeméti 
Lapokba, a Kecskeméti Naplóba, Színházi 
Lapokba, Nagy-Kőrösi Hírlapba, Pester 
Lloydba s több vidéki lapba. Több zene-
műve is megjelent. — Munkája: A zene-
világ nagyjai rövid életrajzokban. I. 
sorozat, Bpest, 1899. (Haydn, Mozart, 
Cherubini, Spohr, Reissiger, Chopin. Ism. 
M. Kritika III. 6. sz. A II. kötete kéz-
iratban van.) 

Önéletrajzi adatok. 

Lovas Sándor, kultur - főmérnök és 
műszaki tanácsos a földmívelésügyi m. 
kir. minisztériumban. — Czikkei a M. 
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Mérnök- és Epítészegylet Közlönyében 
(1885. A fen-síkság kiszárítása, 1890. A 
keletindiai öntözésekről). — Munkája: 
Vizi munkálatok végrehajtása a magyar 
kir. vizmesteri iskola részére. Kassa, 
1893—95. Három rész. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Lovassy Andor, megyei főjegyző L. 
Albert és Balogh Karolin fia, a 30-as 
években a szabadságért lángoló s ezért 
fogságot szenvedett L. Lászlónak unoka-
öcscse (a család neve Lovasi Szakáll 
volt és a XVIII, század közepe táján 
Nógrádmegyéből szakadt Biharmegyébe 
s azontúl csak előnevét használta); szül. 
1860. febr. 24. Nagy-Szalontán (Biharm.); 
ugyanott és Nagyváradon a gymnasiumot, 
a jogot Debreczenben és Nagyváradon 
végezte. 1883-ban Biharmegye szolgá-
latába lépett, hol mint árvaszéki ülnök, 
tanácselnök, első aljegyző s tiszteletbeli 
főjegyző működött. 1896-ban Nagy-Sza-
lontán képviselőjelölt is volt, de kisebb-
ségben maradt. 1897-ben Budapestre köl-
tözött, hol az Országos Hirlap munkatársa 
lett. Jelenleg Tor da-Aranyos vármegye 
főjegyzője. — Tárczaczikkeket, költemé-
nyeket és humorisztikus verseket írt 
1879 óta a Borszem Jankóba, a Nagy-
várad, Bihar, Biharmegyei Lapok, Nemzet, 
Szalontai Lapok, Bagoly és Bolond Istók 
(saját rajzaival) cz. lapokba s a Bolond 
Istók Naptárába (1882). — Munkái: 1. 
Költemények. Nagyvárad, 1883. — 2. 
Tintacseppek. U. ott, 1890. (Ism. Egyet-
értés 205. sz.) — 3. Nevető betűk. U. ott, 
1896. (Ism. Pesti Hirlap 20., Nemzet 87., 
88. sz. Fővárosi Lapok 29,) — 1900. 
márcz. 24. és 25. a Kis püspök cz. víg-
játékát adták elő a debreczeni színház-
ban, mely a Telegdy K. László-féle 800 
koronás díjat nyerte. — Szerkesztette a 
Bagoly cz. élczlapot és maga rajzolta 
hozzá a képeket; a nagyváradi Szabad-
ság (1894. febr. 27-től 1897. okt. 9-ig) 
és Nagyváradi Napló (1898. decz. 18-tól 
1899. aug. 13-ig) cz. politikai napilapokat; 

1900. jún. 2. óta az Aranyosvidéket szer-
keszti. — Kéziratban a Hölgycsere cz. 
bohózata. — Álnevei: André, Iphigenia, 
Csaholmányi Ebaminondás. 

•U. Könyvésiet 1890. — A nNagyvárad" jubi-

láris Albuma. Szerk. Fehér Dezső. Nagyvá-
r a d , 1895. ( Ö n é l e t r a j z . ) — Debreczeni Ellenőr 

1900. 82. , 83., 85. SZ. — Pesti Napló 1900. 85. 

sz. és önéletrajzi adatok. 
Lovasi (Szakái János) Benedek, szent 

Ferencz-rendi szerzetes, a nagy-szalontai 
ev. ref. prédikátornak a fia, később katho-
lizált; utóbb kassai magyar hitszónok 
és 1795-ben lector volt. — Munkái: 1. 
Gyászbeszéd Tarrodi József felett a ludasi 
templomban 1795. Karácson hava 18. 
— 2. A szelid atyának, és szelíd pász-
tornak, t. t. Sándor András apát urnák, 
Kecskemét mezővárosi lelkipásztorának 
örök emlékezete. Pest, 1812. 

Kecskeméti Lapok 1872. 44. s z . — Kazinczy 

Ferencz, Pályám emlékezete. Budapest, 1879. 
(Nemzeti Könyvtár III.) és Levelezése I. 
5(i4., 593. I. — Petrik Bibliogr. 
Lovassy Emma (Lovassy Sándor 

keszthelyi gazdasági tanintézeti tanár és 
írónak anyai ágon mostoha nővére), szül. 
1872. aug. 25. Debreczenben. A polgári 
iskolának Budapesten elvégzése (1885) 
után, a felsőbb leányiskolái tantárgyak-
ból magánoktatást nyert a szülői háznál, 
majd ausztriai s fiumei tartózkodása alatt 
a német, franczia és olasz nyelv tanu-
lására fordította ideje egy részét. — 
Czikkei a Keszthelyi Hírlapban (1893. 
Lelki világ, 1894. Nyári hangulat, költ., 
Szirénének, 1899. Egy alpesi völgy, 
Töviske, A Gurk vizén). 

Lovassy Sándor tanár szives közlése. 
Lovassy László, a szabadságharczot 

megelőzött idők politikai vértanúja, L. 
István, Biharvármegye táblabírája és 
Illésy Örzse leánya, szül. 1815-ben; a 
gymnasiumot és jogi tanfolyamot Debre-
czenben, Késmárkon és Nagyváradon 
fejezte be. Mint 20 éves ifjú Pozsonyba 
ment országgyűlési gyakornoknak és itt 
egész hévvel belevegyült e kor politikai 
mozgalmaiba; 1834-ben pedig Szemere 
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Bertalannal, Vukovics Sebővei és mások-
kal Pozsonyban egy társalkodási egye-
sületet alapított, mely őt választotta 
elnökéül és mint ilyen ő fogalmazta 
azt az üdvözlő iratot, melyet az ország-
gyűlési ifjúság Wesselényihez küldött és 
a Wesselényi mellett Pesten rendezett 
tüntetésnél ő szónokolt. L. volt, ki a 
biharmegyei nemesség közt legjobban 
izgatott; mikor Balogh Jánost notapörbe 
vonták és a kormány új választást ren-
delt, Barsmegyében a politikai tüntetést 
ő szervezte. A kormány rossz szemmel 
nézte e demonstratiókat és Lovassyt 
1836. máj. 30. több társával elfogatta s 
tíz évi várfogságra ítélte, melyet Spiel-
bergen (Morvaország) kellett volna el-
töltenie. Az 1840. országgyűlés kegyelmet 
eszközölt ki számára; az ápr. 29. amnestia 
következtében máj. 13. kiszabadult ugyan, 
de a kegyelem már őrült elmével találta 
a foglyot és a magyar kormány 600 
frtnyi kegydíjával ily állapotban élt kis 
birtokán Erdő-Gvorokon (Nagy-Szalonta 
közelében). Meghalt 1892. jún. 6. Nagy-
szalontán. Vahot Sándor, Külföld rabja 
cz. költeménye róla szól. — Börtöndala 
megjelent a sárospataki Őrállóban (1894., 
7., 9., 23. sz. közli dallamával Ecsedy 
Károly); czikke a Vahot Imrének Ország-
gyűlési Almanachjában (1843. Egy kép 

előtt cz. L y alájegyzéssel, melyet 
1836-ban Pozsonyban az ifjak olvasó- és 
társalkodási körében felolvasott); beszéde 
Biharmegye közgyűlésén (Történelmi La-
pok III. 1876. 48. sz.); levele b. Wesse-
lényi Miklóshoz (Hazánk és a Külföld 
1860. 36-ik sz. Wesselényi válaszával), 
Illésy Jánoshoz, Pozsony, 1834. aug. 26. 
(a magyar n. múzeum kézirati osztályá-
ban). 

Hazai s Külf. Tudósitások 1837. I . 27. SZ. 
(L. el í téltetése.) — Életképek 1848. II. 11. sz. 
(Atyjának kére lemleve le a kir. táblához.) — 
Vahot Imre, Országgyűlés i A lmanach . Pest , 
1843. ( V e z é r s z ó X. 1.) — Horváth mhály, H u -
szonöt év Magyarország történelméből . Genf, 
1864. 1. 488—497. 1. — Sí. Polgár Naptára 1869. 

és 1872. (Adalék a L. pörhez. Közl i K. Papp 
M i k l ó s . ) — Vasárnapi Újság 1872. 1., 2., 3 . , 
6., 50. sz. arczk. , 1892. 2. s z . arczk. , 3. sz . 
( N é v a l á í r á s a . ) — Történeti Lapok I I . 1875. 
14—22. 1. (L. bünpöre és Z a l a m e g y e fel irata 
1837-ben a Kossuth és L. érdekében) , III , 
1876. 48. sz. — Figyelő XXII. 97—100. 1. (Va-
chott Sándorné.) — Nagy-Szalonta és Vidéke 
1889. 23. é s k ö v . SZ. — Pallas Nagy Lexikona 
XI. 676. 1. (Dézsi.) — Móricz Pál, N é h á n y 
irat a L. e l len fo lytatot t pörböl . Budapest , 
1891. — Budapesti Hirlap 1892. 8. S z á m . — 
— Egyetértés 1892. 9. s zám és a m. n. mú-
zeumban levő Kossuth- iratok közt és g y á s z -
je lentés . 

Lovassy Márton, államvasuti állomási 
főnök,L. Sándor gazdasági tanintézeti tanár 
testvéröcscse, szül. 1861. ápr. 18. Abony-
ban (Pestm.); középiskolai tanulmányait 
Debreczenben kezdte s 1871—74-ben az 
ottani akkori alreáliskolában végezte. 
Ezután Budapesten (1875—78.) közép-
kereskedelmi iskolai tanulmányokat vég-
zett. 1879-ben szülőföldén a községi 
jegyzői irodában nyert alkalmazást; de 
innét csakhamar az államvasutak szol-
gálatába lépett mint gyakornok. Külön-
böző szolgálati fokozatokon keresztül 
1880—84-ben Szolnokon, 1885. Szecsőn, 
1885—88. Püspök-Ladányban, 1889. Bál-
don, 1890. Karácsonfalván, 1891. Réven, 
1892-95 . Feleden, 1896. Nagy-Disznó-
don, 1897. Segesvárt és Szépviz-Szent-
Mihályon működött; ez utóbbi helyen 
jelenleg állomásfőnök. A galambtenyész-
téssel szakszerűen foglalkozik. — Czikkei 
a Szárnyasainkban (1898. A segesvári 
kiállításról, A dán szarka-galamb, A 
galicziai ezüst-szarkáról, Reminiscenciák, 
A galamboknak téli elkülönítéséről, 1899. 
A galambok költéséről, Kikeléstől a ki-
repülésig, Sárga Wyandotte) ; a Zoologiai 
Lapokban (1899. Galambjaink eredetéről); 
a Baromfitenyésztési Lapokban (1900. 
Miért bukik a purczli-galamb ?); ezenkívül 
a Pásztor Ferencz szerkesztésében meg-
jelent Jász-Nagy-Kun-Szolnok cz. heti-
lapban néhány lyrai költeménye jelent 
meg, jobbára L—y M—n. jegy alatt. 

Bátyjának Lovassy S.-nak sz ives köz lése . 



1427 Lovassy 1432 

Lovassy Sándor, bölcseleti doktor, 
gazdasági tanintézeti tanár, L. Sándor fő-
gymnasiumi tanár (az 1700-ban hono-
sított hessenkasseli rittersteini Reitter 
János Györgytől eredő pestmegyei Reit-
ter-család azon ágából származik, mely 
a XIX. század első felében névleg is 
magyarrá lett) és Petrovics Amália fia, 
szül. 1855. okt. 28. Abonyban (Pestm.); 
gymnasiumi tanulmányait 1865—70-ben 
Baján kezdte, hol szenvedélylyel gyűj-
tötte a madártojásokat és olvasta a ter-
mészetrajzi munkákat ; ezáltal fejlődött 
ki nála az ornithologia iránti előszeretet; 
1871-ben Debreczenben folytatta közép-
iskolai tanulását s 1872-ben Székesfejér-
várt végezte. Ekkor a debreczeni felsőbb 
gazdasági tanintézetbe lépett; ennek be-
végzése s az oklevél elnyerése (1874) 
után, hogy magát a tanári pályára ki-
képezze, a budapesti egyetemen és mű-
egyetemen 1876-ig tanult ; 1878-ban kö-
zépiskolai tanári oklevelet nyert a ter-
mészetrajz-, vegytan- és földrajzból és 
1884-ben bölcseletdoktori oklevelet. 1876-
ban a nagy-rőczei (Gömörm.) polgári 
iskolához neveztetett ki tanárnak, hol 
1889-ig működött ; időközben a Gömör-
megye és az Ecsedi-láp madárvilágát 
szakszerűleg tanulmányozta; ezen mun-
kálataiban a m. tudom, akadémia anya-
gilag is támogatta. 1885-ben a bpesti orszá 
gos kiállításon 650 darabból álló magyar-
országi madártojás-gyűjteménynyel vett 
részt és ezért kiállítási nagy érmet nyert. 
1889-ben a földmívelésügyi miniszter a 
keszthelyi gazdasági tanintézet tanárává 
nevezte ki, hol ma is működik. Az inté-
zetben a természetrajzi tanszéke számára 
gyűjteménytárakat szervezett és botanikus 
kertet létesített. Az 1891-ben Budapesten 
megtartott II. nemzetközi ornithologiai 
congressus intézői őt bízták meg a be-
mutatott szakkiállítás tojás- és fészektani 
részének szervezésével; ezért a közok-
tatásügyi miniszter elismerésében része-
sült. 1891 óta Balaton madárvilágát ku-

tatja s működését a m. tudom, akadémia 
s a m. földrajzi társaság Balaton-bizott-
sága is anyagilag segélyezte. 1894-ben a 
közoktatásügyi miniszter a magyar orni-
thologiai központ levelező tagjává nevezte 
ki. 1896-ban a millenniumi kiállításra 
rovar-biologiai tanszer-gyűjteményt állí-
tott össze s ezért közreműködési érmet 
nyert, 1897-ben a földmívelésügyi minisz-
ter megbízásából Ausztria s Németország 
gazdasági fő- s középiskolái természet-
rajzi gyűjteményeinek és botanikus kert-
jeinek tanulmányozására utazásttett. Tevé-
keny részt vett az 1898-ban Keszthelyen 
alakult balatoni múzeum-egyesület alapítá-
sában, melynek ez idő szerint elnöke. A 
keszthelyi Hévízen 1898-ban meghonosí-
totta a melegföldi vörös, kék és fehér virágú 
lótusznövények több faját és ugyanott 
a Balaton-bizottság megbízásából, tropikus 
és subtropikus növényekkel honosítási 
kísérleteket folytat. 1900-ban a párisi 
nemzetközi kiállításon bemutatott madár-
tojás-gyűjteményeért bronz-érmet nyert. 
— Czikkei a Falusi Gazdában (1874. Még 
néhány szó a hasznos madarakról); a 
Gyakorlati Mezőgazdában (1875. Még 
valami varjainkról); aTermészetben (1875. 
A kánya és ölyv tojásairól); a Termé-
szettudományi Közlönyben (1875. A kánya 
és ölyv költési viszonyai, 1876. A magyar-
országi sólyomfélék fészkelési módjairól, 
A magyarországi keselyűk fészkeléséről, 
1877. A hiúz Magyarországon, 1879. Apró 
madaraink érdekében, 1893. A tyúktojás-
nak melyik vége esik ki előbb a tyúkból? 
1896. A gólya fán fészkeléséről, Por a 
hóban, 1899. Az őszi baraczkfát rontó 
Aphis persicae Fons. és irtása); a nagy-
rőczei polgári iskola Értesítőjében (1883. 
A terményrajzi szertárak berendezésének 
helyes irányáról); a keszthelyi gazdasági 
tanintézet Évkönyvében (1891—92. A 
tanintézet rovargyűjteménye); az Aquilá-
ban (1894. A sarlós- vagy kazári fecske 
érkezési ideje Nagy-Rőczén, németül is); 
a Köztelekben (1897. A denevérek gaz-
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dasági fontosságáról); a Vasárnapi Új-
ságban (1897. A keszthelyi Georgicon 
történetéből); a Természetben (1898. Téli 
vadkacsáink, 1899. A madártojások ok-
szerű gyűjtéséről.) A Keszthelyi Hirlapba 
1892 óta közel 400 kisebb-nagyobb czik-
kei írt, melyek közül a tudományos vo-
natkozásúak : 1893. A fonyód-kereszturi 
szőlőtelepen. Széchenyi Imre gr. könyve, 
1894. A Quarnero vidékein, 1895. Föld-
del kevert havazás, 1896. Uj korszak 
gazdasági tanintézetünk életében, 1897. 
A phylloxera és peronospora fellépésének 
történetéből, 1898. Növényhonosítási kí-
sérletek Hévízen és a szőlőhegyen, A 
lisztharmat szőleinkben, A nílusi lótusz-
virágok a Hévízen, Szőlőink főellenségei 
föllépésének történetéből, 1899. A pad-
lók elpusztulásáról, A balatoni gőzhajó-
zás, Ujabb növényhonosítási kísérletek 
a Hévízen, A szőlő egyik kevésbé közel-
ismert ellensége, Az egres- és ribiszke-
bokrok megkoppasztásáról, A keszthelyi 
gazdasági tanintézet új botanikus kertje, 
Bosnyákországi utiképek, Az őszibaraczkfa 
egyik ellensége, A keszthelyi gazdasági 
tanintézet a párisi világkiállításon, 1900. 
Az utolsó 33 év nagyobb hidegei Keszt-
hely vidékén, Lesz-e szőleinkben liszt-
harmat az idén, Az olasz bor beözönlése 
ellen, A holnapi napfogyatkozás, Lótusz-
virágok a Hévizén, A balatoni hínár.) — 
Munkái: 1. Adatok Gömörmegye madár-
faunájához. Budapest, 1883. (Akadémiai 
mathem. és természettud. Közlemények 
XVIII. 10.). — 2. A Murányvölgy murány-
nagyrőczei szakaszának földrajza. U. ott, 
1884. (Ism. Földrajzi Közlemények.) — 
3. A Milvus regalis tojásairól. U. ott, 
1884. (Németül különynyomat a Zeitschrift 
für die ges. Ornithologieból.) — 4. A 
polgári iskolák ezélszerü természetrajzi 
gyűjteményének képe. Nagy-Rőcze, 1884. 
(Különny. a nagy-rőczei polgári iskola 
Értesítőjéből.) — 5. Ragadozó madaraink 
magyar elnevezései. Bpest, 1887. (Külön-
nyomat a Természettud. Közlönyből.) — 

6. Adalékok Magyarország ornithologiájá-
hoz. U. ott, 1887. (Mathem. és termé-
szettud. Közlemények XXII. 5.). — 7. 
Adalékok Gömörmegye madárfaunájának 
ismeretéhez. U. ott, 1887. (Mathem. és 
természettud. Közlem. XXII. 6.). — 8. 
Az ornithologiai kiállítás magyarországi 
tojás- és fészekgyűjteményének katalógusa. 
U. ott, 1891. (Németül is.) — 9. Az árpa-
fénybogár. Keszthely, 1893. — 10. A 
madártojásnak gyűjtemények számára 
való kikészítéséről. Bpest, 1893. (Külön-
nyomat a Természettud. Közlöny Pót-
füzetéből.). — 11. Dolgozatok a keszthelyi 
m. k. gazd. tanintézet természetrajzi tan-
széke köréből. Keszthely, 1894. — 12. A 
Balaton madárvilágának rendes jelenségei. 
Bpest, 1897. (Különny. a Balaton tanul-
mányozásának eredményeiből. Németül 
is.) — 13. Ujabb dolgozatok a természet-
rajzi tanszék köréből. Keszthely, 1899. 
(A 9., 11. és 13. sz. munkák különnyoma-
tok a keszthelyi gazdasági tanintézet Ev-
könyvéből.) — Kézirati munkái : A sas-
keselyű magánrajza, a természettudo-
mányi társulat által 1893-ban a Bugár-
féle 300 frt díjat nyerte ; A természetrajz 
a németországi és ausztriai gazdasági 
fő- és középiskolákon ; A gazdasági állat-
tan kézikönyve, a m. orvosok és termé-
szetvizsgálók nagygyűlése megbízásából 
100 aranyos pályamunka ; Magyarország 
ragadozó madarai ; Gömörmegye madár-
világa ; Az Ecsedi-láp madárvilága. — 
Szerkeszti a Keszthelyi Hírlapot 1892. 
nov. 6 óta. — Jegyei: Dr. L. S. és 
L. (a Keszthelyi Hírlapban.) 

Daday Jenő, A m a g y a r állattani irodalom 
ismertetése . Bpes t , 1882., 1891. — M. Köny-
vészet 1888. — M. Könyv-Szemle 1889. 29. 1. 
(Chernel I s tván . ) — Kiszlingstein K ö n y v é -
s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I . 677. 1. — 
Ország-Világ 1897. a r c z k . — Köztelek 1897. 82. 
sz. arczk. — Bálás Arpád, Magyarország 
mezőgazdaság i szakoktatás i intézményei . 
Magyar-Óvár, 1897. 228. 1. 

Lovász András (nánási), ev. ref. lel-
kész Maros-Szentkirályon (Maros-Torda-
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megye). — Munkái: 1. Isten házának 
mezején legelő szelid juhokra, melyről 
. . . Kemény Kata asszonynak, ifj. b. 
Bánffi Zsigmond . . . igaz házas társának 
. . . eltemettetésének alkalmával, más 
prófétákkal együtt szólott és tanított . . . 
1746. sz. Jakab havának 3. Kolozsvár, 
1747. — 2. Amaz egy szükséges dologról 
való tanítás, melyet a néh. mélt. Bánffi 
Judit kis-asszonynak . . . halálának alkal-
matosságával élő szóval előadott. U. ott, 
1747. (Bánatra adatott bánat . . . cz. 
gyűjteményes munkában többek beszé-
deivel együtt.) 

Petrik Bibl iogr. I. 174. 1. 

Lovász Imre, orvosdoktor és gyakorló 
orvos, debreczeni (Biharm.) származású, 
Bécsben tanulta az orvostudományokat; 
1831-ben Pesten nyert orvosdoktori ok-
levelet és Mező-Túron (Jász-Nagy-Kun-
Szolnokm.) telepedett le, hol megnősült; 
azonban nejétől elvált és Pestre költözött; 
itten a Karacs-családdal barátságban élt, 
mely segélyezte is; miután orvosi gyakor-
lata nem jövedelmezett, az irodalommal 
is segített magán; azonban a mellbeteg-
ség erőt vett rajta s 1843 körül, midőn 
a Rókus-kórházba akart menni, az utczán 
össze esett és csakhamar meghalt. — 
Czikkei a Tudom. Gyűjteményben (1834. 
XII. A meghűlés ártalmairól, 1835. Észre-
vételek az éghajlatnak s más természeti 
viszonyoknak a népek charakterére való 
befolyásáról, 1836, III. Az őrültség er-
kölcsi okairól, X. Az álomról, 1837. I. 
Philologiai és természettudományi vizs-
gálódások a különböző emberfajok his-
tóriájáról) ; a Társalkodóban (1838. 63. 
sz. Egypár szó, feleletül Argenti Döme 
tr. «Mit tartsunk a homoeopathiáról» cz. 
czikket illető észrevételeire.) — Munkái: 
1. Dissertatio inauguralis physiologico-
medica de perspiratione cutanea, quam 
. . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . 
eruditorum disquisitioni submittit. Pestini, 
1831. — 2. Értekezés a magyar nyelv-
újításról, és annak némely nevezetesebb 

hibáiról. U. ott, 1835. (Különny. a Tudom. 
Gyűjtemény 1834. X. kötetéből.) - 3. 
Értekezés a tanuló gyermekre nézve 
gyakoroltatni szokott testi fenyítékről, 
philosophiai és orvosi szempontból te-
kintve. U. ott, 1836. — 4. Mit tartsunk 
a homoeopathiáról ? Dr. Kraus, Most, 
Caspari és Hufeland német munkáik 
után (főkép) a nem orvosok számára 
közrebocsátotta. U. ott, 1838. — 5. Neve-
lést tárgyazó értekezések. I. A tanuló 
gyermeken gyakoroltatni szokott testi 
fenyítékről psychologiai és orvosi szem-
pontból tekintve. 2. kiadás. II. Nevelési 
elvek, Matternek a franczia akadémia 
által 10,000 franknyi rendkívüli jutalom-
mal megkoszorúzott pályamunkájából for-
dítva. U. ott, (1844.). — Kiadta Fazekas 
Mihály verseit Pesten 1836. (63 költe-
mény és Ludas Matyi eredeti magyar 
rege négy levonásban. A bécsi második 
kiadás után.) — Levelei Horvát Istvánhoz, 
Bécs, 1837. febr. 6. és Pest, 1838. nov. 
28. (a m. n. múzeumban). 

Hazai s Külf. Tudósítások 1835. I . 21. SZ. — 
Rupp, B e s z é d 156. lap. — Szinnyei K ö n y v é -
sze te . — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a é s Karacs 
Teréz sz ives közlése. 
Lovász Jaroslaus. L. Jaroslaus. 
Lovászy István, r. kath. plébános 

Pruszkán (Trencsénm.), hol 1885-ben meg-
halt. — Munkája: Kazen pri slávnosti 
storočnej zalszenia kalvarii Dubnickej. 
1870. (Egyházi beszéd a dubniczi kal-
varia százados emlékére). 

iV. Sión 1890. 304. 1. 

Lovászy Sándor, megyei aljegyző, szül. 
1832. okt. 10. Szegeden (Csongrádm.); 
a gymnasiumot szülővárosában végezte 
s 1849-ben mint honvéd-vadász Dem-
binszky táborában szolgált; 1852-ben 
orvosnövendék lett. 1854—64-ig a Fiáth 
családnál nevelő, majd titkár volt. 1867-
ben Fehérmegyében második aljegyzőnek 
választatott; később tiszteletbeli aljegyző 
volt ugyanott. — Elbeszéléseket fordított 
francziából a Családi Körbe és Nefelejtsbe 
(1856., 1858), leveleket írt a Napkeletbe 
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(1859) a Vasárnapi Újságba (1860) és a 
Divatcsarnokba (1860—61.), vezérczikke-
ket és tárczákat írt 1861—67-ig a Pesti 
Hírnökbe s a Reformba, a székesfehér-
vári Szabadságba és a Székesfehérvárba ; 
a Zalai Közlönyben : Társadalmunk sebei 
cz. pályaműve jelent meg ; a' Fehérvári 
Híradóban (1881. 48. sz. Pázmándy Dénes, 
Fehérmegye 1848 — 49. főispánjának élet-
rajza). — Szerkesztette a Virányfüzér 
cz. zsebkönyvet a szegedi főtanodai ifjúság 
közremunkálásával Wiener Salamonnal 
együtt (Szeged, 1851.); ebben prózai dol-
gozata, költeményei és Remete cz. drá-
mája van három szakaszban, olasz szöveg 
után szabadon írva, melyet 1859-ben a 
székesfehérvári színházban előadtak ; és 
a Pesti Emlényt 1854-re, szintén Wiener 
Salamonnal (ism. Budapesti Hirlap 602. 
sz.) — Jegye: —y— 

Petrik B io l iogr . I. 624., III. 794. 1. és ön-
életrajzi adatok. 

Lovcsányi Alajos Gyula, képzőinté-
zeti tanár, szül. 1850-ben Ipolyságon 
(Hontm.); tanult Seímeczbányán és Besz-
terczebányán ; 1868—1872-ig a kegyes-
tanítórend tagja volt; mint ilyen 1871 - 72. 
Privigyén és Trencsénben tanított. 1872— 
1874-ben a budapesti egyetem hallgatója 
volt; 1874—76. a zilahi polgáriskolánál 
tanár; ez állásáról önként lemondott, mire 
Bécsben és Berlinben tanult. 1877 óta a 
budai elemi és polgári tanítóképzőben 
a földrajzi és történelmi, majd csupán 
a történelmi tárgyak tanára. — Czikkei 
a Néptanítók lapjában (1878. A földrajzi 
szemléltetés eszközei és kellékei, 1879. 
A szerkesztő módszer a földrajzi oktatás-
ban) ; az Ethnologische Mittheilungenben 
(1896. Der Tod in Glauben und Brauch 
der Slovaken); az Osztrák-Magyar Monar-
chia írásban és képben cz. vállalat szá-
mára leírta Turócz, Trencsén és Nyitra 
vármegyéket. — Munkái: 1. Természet-
tani földrajz tanodai és magán haszná-
latra, 18 fametszettel. Bpest, 1878. — 2. 
Európa összehasonlító földrajza különös 

tekintettel Magyarországra. U. ott, 1878., 
1880. Két rész; III. rész Ázsia, Afrika, 
Amerika, Ausztrália. U. ott, 1879. — 3. 
Mennyiségtani földrajz módszertani ala-
pon. U. ott, 1879. — 4. A Vág és vidéke 
topographiai leírása, egyszersmind kalauz 
a Vág völgyében utazók, fürdővendégek 
stb. számára. A szöveg közé nyomott 
54 eredeti rajzzal. U. ott, 1881. (Ism. a 
Néptanítók Lapja 1882. 718. 1.) - 5. 
Adalékok a mohácsi vész előtti magyar 
lengyel érintkezés történetéhez. U. ott, 
1888. (Különnyomat a Századokból.) — 
Szerkesztette és kiadta a Magyar Gea 
cz. földrajzi és statisztikai havi folyó-
iratot 1880-ban Budapesten. — Még 
piarista korában két jutalmazott munkát 
í r t : Verba mpivent, exempla trahunt és 
A vallás hatása a népek művelődésére. 
Egyetemi hallgató korában egy érmészeti 
s egy paedagogiai dolgozatával elnyerte 
a Pasquich-féle jutalmakat. 

Néptanítók Lapja 1879. 426. l a p . — Horváth 
Ignácz K ö n y v é s z e t e 1888. 45. 1. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona 
XI. 677. 1. (Herrmann Antal). 

Lovich Ádám, ágost. ev. superinten-
d e d ; 1784-ben Vittenbergában tanult, 
honnét 1785. ápr. visszatérve, Tályán 
nevelősködött és onnét 1788. jan. 30. a 
beszterczebányai kir. kath. főgymnasium-
hoz jött tanárnak; 1790. október 21. 
helytartótanácsi rendelettel a tanítástól 
fölmentetett. 1791. szept. a besztercze-
bányai ág. ev. hitközség megválasztotta 
gymnasiumának igazgatójává. 1795. febr. 
14. helybeli harmadik lelkésznek válasz-
tatott meg, de a mellett az iskola igaz-
gatását is megtartotta 1796. jún. 23-ig. 
1715. jún. 15. a bányavárosok kerületé-
nek superintendensévé választatott és 
mint ilyen megalapította 1812-ben Tablié 
Bohuslávval a bányakerületi tót tudós 
társaságot. Meghalt 1831. deczember 7. 
Beszterczebányán 76. évébení — Mun-
kái: 1. Ratio institutionum scholae Neo-
soliensis Aug. conf. addictorum ab. a. 
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1792. 1. Sept. Neosolii. — 2. Pohrební 
rec prižalostnem d. kripty . . . pana Rak-
sányi Samuele . . . U. ott, 1801. (Gyász-
beszéd Raksányi Sámuel felett.) — 3. 
Letzte Predigt in dem baufälligen Bet-
hause der evang. Gemeinde zu Neusohl, 
gehalten am vierten Sonntage nach Ostern 
oder Cantate den 26. April 1807. U. ott. 
— 1. Ecclesiarum evangelicarum a. c. 
districtus montani senioribus, consenio-
ribus . . . animarumque pastoribus . . . 
gratiam et pacem a Deo patre nostro et 
Jesu Christo precatur. U. ott, 1815. — 
5. Ferialia piae memoriae dni Petri 
Balogh de Ócsa, inel. comitatus Zolien-
sis supremi comitis etc. celebrata in eccle-
sia aug. ev. Neosoliensi pridie idus No-
vem. 1818. U. ott. 

Bartholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 282. 
l a p . — Vereinigte Ofner-Pesther Zeitung 1831. 
102. SZ. — Petrik B i b l i o g r . — Kaiinciy Fe-
rencz L e v e l e z é s e V . — A beszterczebányai kir. 
kath. főgymnasium Értesítője. B e s z t e r c z e b á -
n y a , 1895. 251. 1. ( L é v a y I s t v á n . ) 

Luvik Károly, hirlapíró, szül. 1871. 
márczius 9. Budapesten; középiskoláit 
ugyanitt és Eperjesen végezte; majd Buda-
pesten és Kolozsvárt jogot hallgatott és 
1897-ben absolutoriumot kapott. 1893-ban 
már hirlapíró lett és tárczákat írt a M. 

Hírlapba; ezenkívül a Hét munkatársa 
lett ; e két lapba írta elbeszéléseit. Ál-
neve és jegye: Délibáb, D—b. — Neje 
Somló Emma színésznő, kivel 1899-ben 
lépett házasságra, mikor a színpadról 
visszavonult. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 167. 1. 

Loy Simon, naplóíró, valószínű, hogy 
városi tanácsos volt Brassóban, mert 
ezen város megbízásából 1613. szept. 9. 
és okt. 6. követségekben járt a török 
táborban Magyaroglinál és Skender basá-
nál. — Naplót hagyott hátra 1613—1616. 
évekről, melyet Teutsch József használt 
fel az ő Jahresgeschichte-jében. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n II . 368. 1. 

Loykó Mihály. L. Lojkó Mihály. 
Loysch Imre, bölcselethallgató volt 

1822-ben és Bánhidán tartózkodott. — 
Czikke a Társalkodóban (1833. Szemilyuk 
barlang leírása). — Munkája: A tékozló, 
vagy-is a hivség jutalma. Érzékeny játék, 
4 felv. Győr, 1822. — Kézirata a m. n. 
múzeumban : Rövid észrevételek a kísér-
tetekről sat. és az erdélyországi oláh 
nemzet eredetének, szokásainak sat. le-
írása. 4-rét 16 levél. 

Petrik B i b l i o g r . 

45. ív sajtó alá adatott 1900. november 14. 
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