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o. 
Ótócska Béla, uradalmi főtiszt, volt 

bérlő Sopron-Kövesden, a mely birtokot 
a Széchenyi grófoktól 1863-ban atyja (Ó. 
Ignácz, ki előbb gr. Károlyi Lajos tót-
megyeri s más uradalmainak felügyelője 
volt) bérelt ki s 1878-tól Ó. volt ott a bérlő, 
ki jelenleg Széchenyi Imre gróf somogy-
vári (Somogym.) uradalmainak főtisztje. 
(Szül. 1847-ben). — Munkái: 1. A kopár 
és terméketlen területek kihasználása Kö-
vesden, Sopronmegyében. Sopron, 1896. 
— 2. Kurze Beschreibung der gräflich 
Emerich Széchenyischen Gutspachtung 
Sopron-Kövesd durch den Pächter. Buda-
pest, 1897. 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyaiból és unokabátyjának Útócska Károly-
nak szives közlése. 

Otócska Károly, jogi doktor, ügyvéd, 
0. Antal gazdatiszt és Frank Klára fia, 
előbbinek unokabátyja, szül. 1840. febr. 
9. Nagyszombatban (Pozsonym.), hol a 
gymnasiumot az érseki papnevelőben, a 
jogot a bécsi egyetemen végezte ; ott vizs-
gázott és ügyvédi oklevelet a budapesti 
egyetemen nyert és mint gyakorló ügy-
véd Pozsonyban telepedett le, hol az 
ügyvédi kamara elnöke volt; jelenleg a 
Szent István-társulat tudományos osztá-
lyának tagja. — Czikkei a Jogtudományi 
Közlönyben (1875. Az exceptio solutionis 
kérdéséhez, 1880. A telekkönyvi rendelet 
74. §-ának alkalmazásához, 1887. A va-
dászati jogról szóló 1880. XX. t.-cz. 3. 

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

§-ához, 1888. A kezesnek az adóshozi 
viszonyához); írt a M. Államba is. — 
Munkái: 1. Die Jesuitenfrage in Press-
burg im Jahre 1873. Pressburg. (Név-
telenül). — 2. Szent Vincze egyletek. 
Előadás a katholikus egyesületek 1896. 
(milleniumi) évi országos gyülekezetén 
Budapesten. Tartotta . . . Mint kézirat. 
U. ott. — Szerkesztette a Rechtet 1875 
—1880-ig Pozsonyban. 

A m. n. múzeumi hir lapköny vtár példá-
nyaiból és önéletrajzi adatok. 

Otrobán Nándor, orvosdoktor, nyug. 
honvéd ezredorvos, szül. 1828. jún. 5. 
Kőhalomban (Nagy-Küküllömegye); ta-
nult Brassóban és Kolozsvárt; 1846-tól a 
pesti egyetemet látogatta; az 1848. sza-
badságharcz kitörésekor a 82. honvéd-
zászlóaljba állott, több csatában vett részt 
és az 1849. júl. 31. segesvári csatában 
hadnagy lett. Ezután Bécsben folytatta 
tanulását, hol 1856. máj. 20. orvosdoktorrá 
avatták. Utóbb] Karczag megválasztotta 
városi orvosnak; azonban 11 hóna^ffhulva 
tanulása bevégzése végett visszatért Bécsbe 
s 1857. máj. 12. sebész-doktor, máj 20. 
szülészmester lett. Olasz- és németországi 
utazása után mint gyakorló orvos Bras-
sóban telepedett le, hol 1869-től fogva 
a 23. honvédzászlóaljban ezredorvos is 
volt. Alapítója volt az első brassói pet-
róleum-gyárnak, tagja a megyei és Brassó 
városi törvényhatóságnak. Később nyuga-
lomba vonult. Meghalt 1901. márcz. 9. 

1 



3 Otrok—Otrokocsi 4 

Brassóban. — Czikkei a M. Futárban 
(1859. 317., 320. sz. Kovászna, Kászon, 
Tusnád); az Ung. Med.-Chirurg. Presse-
ben (1866. Die Heilquellen in Borszék); 
a Gyógyászatban (1872. Könyvismert.); 
a M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálataiban (XVII. 1875. Az Erdélyben 
1870-től 1873-ig uralkodott roncsoló to-
roklob járvány). — Munkái: 1. Borszék 
gyógyvizei. Természettudományi szem-
pontból leírta dr. Meyr Ignácz. Németből 
fordította. Brassó, 1863. — 2. Látogatás 
Erdély némely délkeleti fürdőhelyein. A 
magyar orvosok és természetvizsgálók 
1864. szept. Marosvásárhelyt tartott X. 
nagygyűlésének emlékeül. U. ott, 1864. 
— 3. Élőpatak és vidéke. U. ott, 1875. 
(Nagy Gusztávval együtt). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Gusbeth, D i e S a -
nitätsverhältnisse in Kronstadt. Kronstadt, 
1884. 86. l a p . — Gross, Julius, K r o n s t ä d t e r 
Drucke. Kronstadt, 1886. 98., 100. lap. — 
Vasárnapi Vjság 1901. 11. Szám. (Nekr . ) . — 
Kronstädter Zeitung 1901. 57 . SZ. 

Otrok Mihály, állami főreáliskolai ta-
nár, szül. 1874. július 9. Kétegyházán 
(Békésm.) földmíves szülőktől. Középisko-
láit a temesvári és dévai főreáliskolában, 
a budapesti V. és VII. kerületi főgymna-
siumokban, felsőbb tanulmányait pedig 
a budapesti, párisi és a genfi egyetemen 
végezte. Külföldről hazatérve, 1898 őszén 
a temesvári, majd egy év múlva az egri 
állami főreáliskolához nevezték ki rendes 
tanárnak, hol jelenleg is működik. — 
Első czikke még VIII. oszt. tanuló korá-
ban jelent meg a Fővárosi Lapokban 
(Müsset: La porte doit etre ouverte ou 
fermée cz. prologjának fordítása); ugyan-
ekkor már a vidéki lapokba is írt czik-
keket. Paedagogiai czikket írt a Magy. 
Paedagogiába, apróbb czikkeket pedig a 
fővárosi és egri lapokba. — Munkái: 1. 
Törring mint lovagdrámaíró és a német 
lovagdráma hatása irodalmunkra. Eger, 
1900. (Különnyomat az egri főreáliskola 
Értesítőjéből). — 2. A direkt módszer 
az idegen nyelvek tanításában. U. ott, 

1902. (Különnyomat az egri főreáliskola 
Értesítőjéből. Ism. M. Paedagogia). — 3. 
Augier-Sandeau: Legendre de M. Poirier. 
vígj. Bevezetéssel, életrajzzal és magya-
rázatokkal ellátta. Bpest, 1902. (Francziá 
Könyvtár 5.). — 4. La Fontaine: Choix 
des Fables. U. ott, 1903. (A franczia nyelv 
tanításához a direkt módszer szerint fel-
dolgozta. Irodalmi segédkönyvek. Pozsony, 
1903.). — Legutóbb a m. tudom, aka-
démia Pyrker László egri érsek életraj-
zának megírásával és műveinek méltatá-
sával bízta meg és a szükséges kutatá-
sok végzésében anyagilag is támogatta. 

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

Otrokocsi Fóris Ferencz, bölcseleti, 
theologiai és jogi doktor, akadémiai jog-
tanár, szül. 1648. okt. Rimaszécsen, mások 
szerint Otrokócson (Gömörm.), Kálvin 
vallását követő szülőktől, kiktől a magyar 
faj erős szeretetét és szinte rajongásig 
menő vallásos buzgalmát nyerte. A pro-
fán tudományokért, mint maga vallja, 
sohasem lelkesült, csak a szent tudo-
mány vonzotta. Alig hogy kijárta iskoláit, 
a szatmári városi tanács hívta meg az 
ottani ref. collegiumba Veszprémi István 
mellé második oktatónak, 56 forint évi 
fizetés, hat véka búza és 12 köböl bor 
mellett. Külföldi egyetemek után vágyott; 
ezért fölírt Gömörvármegyéhez útikölt-
ségért. Vágya még azon évben teljesült 
és Utrechtbe ment akadémiai tanulmá-
nyokra. Burmann, Essenius, Voetius, Gis-
bert és a nagyhírű hebraista Leusden 
János rector voltak tanárai; az utóbbi 
különösen szerette őt, mivel nagy hajla-
mot tanúsított a keleti nyelvek iránt. 
1672. febr. 21. nyilvánosan disputált az 
akadémián. 1673-ban hazájába visszatért 
és Rimaszombatban választották meg 
lelkésznek. Az antireformáczió 1674-ben 
kezdte meg az idézéseket és Szelepcsényi 
György márcz. 5-re hívta meg Pozsonyba 
a királyi tábla elé á""protestáns lelkésze-
ket és tanítókat. Mint maga mondja, Po-
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zsonyban csak szabad fogságban voltak 
és igen emberségesen bántak velük. A 
primás és Kolonics püspök, vagy ezek 
megbízottai naponként meglátogatták őket 
és folyton lelkükre beszéltek, liogy tér-
jenek meg és ne tanítsák többé a ka-
tholikusokra szórt rágalmakat. A hajt-
hatatlan 0. és sok társa annyira sérel-
mesnek találták az eléjük adott föltéte-
leket, hogy egyiket sem akarták elfogadni. 
Azért kimondták rájuk a végzetes Ítéletet, 
mely őket börtönbe, majd a nápolyi gá-
lyákra vitte; jún. 6. vitték őket Lipót-
várra. Itt Kellius jézus-társasági atya 
látogatta meg őket az áttérítés czéljából. 
Rabságuk idejét mindenféle szolgai mun-
kával kellett tölteniök : sánczokat ástak, 
köveket, homokot hordtak, gabonát ros-
táltak sat. Végre 1675. márcz. 18. elindul-
tak a hosszú útra, Morvaországon, Ausz-
trián, Stájerországon át az Adriai tengerre. 
Triesztnél levették szakállukat és katona 
ruhát adtak rájuk. Így kényszerültek 
tovább vándorolni a nápolyi gályákra. 
Tíz hónapi sínlődés után 1676. febr. 11. 
Ruyter tengernagy kiszabadítá őket és 
holland hajókon mentek Velenczébe, 
onnét Zürichbe. Itt jólelkű reformátusok 
házaiban mint vendégek tartózkodtak; 
0 . Balberus Rudolf házában lakott. Kü-
lönösen Lavater János tanár érdeklődött 
sorsuk iránt és kérte őket, írják meg az 
ő számára szenvedésük történetét, a mit 
meg is cselekedtek; így 0. is engedett a 
felszólításnak és röviden leírta száműze-
tését és kiállott sanyarúságait; azonban 
mindezt részletesebben is megírta Furor 
bestiae cz. munkájában. Zürichből tár-
saival Utrechtbe ment, hogy régi isme-
rőseit fölkeresse, kik őt örömmel látták 
és segítették is további tudományos pá-
lyáján. Mindenekelőtt, még 1676-ban, hét 
társával átkelt a tengeren, Angolországba 
ment, hol a király megengedte, hogy 
segélyt gyűjthessenek. Oxfordban időzött, 
de már 1678-ban ismét Utrechtben volt 
és Czvittinger szerint itt a felsőbb tudo-

mányokat tanította; e mellett egyházi 
tudományokkal és tudományos könyvek 
írásával foglalkozott. 1677-ben csak mint 
«pro Christi nomine exul» szerepel. 1679. 
már otthon volt rimaszécsi lelkészi lakában 
és azon év júl. és 1680-ban ugyanott 
prédikált. Hogyan került haza, midőn 
csak az 1681. országgyűlés XXV. t,-cz, 
értelmében lett volna szabad társaival 
hazatérnie, erre vonatkozólag nincsenek 
adataink. Még ugyanazon évben Gyön-
gyös lelkésze lett és imakönyvet adott 
ki hívei számára. Lampe szerint delí-
riumban szenvedett és tél idején a hóval 
és jéggel borított mátrai hegyek közt 
barangolt eszeveszetten, apró leánykájá-
val. Valószínűleg a túlfeszített szellemi 
munka idézte elő idegbaját. A híveivel 
meghasonlott és 1687-ben Kassára ke-
rült; itt Ladányival lelkészkedett, de csak 
két évig, mert Ladányi halála után a 
város egyedüli református lelkésze volt. 
A katholikusokkal gyakran érintkezett. 
Lelkének e nagy tépelődése meglátszott 
külső magaviseletén, felesége és családja 
iránt bizonyos apathia fogta el, mogorva 
és mélabús, olyan volt élete, mint a 
rideg aszkétáké. Ezért hívei hóbortosnak 
tartották és hivatalától felfüggesztették. 
1690. márcz. 8. Udvarhelyi István, a 
helvét felekezet főkuratora, kizavarta őt 
a lelkészségből. Nagy-Britanniába igye-
kezett, hogy III. Vilmos előtt a magyar-
országi reformátusok szomorú sorsát 
ecsetelje s azok számára hathatós védel-
met kérjen. Brémán és Emdenen át Am-
sterdamba ment, hova aug. 28. érkezett. 
Itt újra a katholikusok ellen fordult és 
két munkát is adott ki, hogy bebizonyítsa 
igaz református meggyőződését; az egyiket 
III. Vilmos királynak ajánlotta. Őszkor át-
kelt a tengeren, hogy az oxfordi könyvtárt 
látogassa. Különösen a két protestáns fele-
kezet, a kálvinisták és lutheráuusok egye-
sülésén dolgozott. Itt újra a kathol. vallás 
felé hajolt és kezdte ennek tanait nagyobb 
figyelmére méltatni; nem kelt ki többé mű-

1* 



7 Otrokocsi 8 

veiben a kath. vallás ellen. 1691. aug. 20. 
elhagyta Oxfordot barátainak ajánló leve-
leivel és nov. 20. Franekerába érkezett, 
hol az egyetem tanárai szivesen látták 
és másfél évig tartóztatták. Itt írta meg 
nagyobb feltűnést keltő Origines Hun-
garicae cz. két kötetes munkáját, mely 
összehasonlító nyelvészetünkben hosszú 
ideig kiváló iskolát nyitott meg. 1693. 
máj. Utrechtben tanárát, Leusdent láto-
gatta meg, kinek ajánló levelével Am-
sterdamon és Németországon át hazájába 
tért vissza, Kassára, óvatosan kerülték 
őt protestáns hitsorsosai; ez annál inkább 
késztette, hogy nyiltan kezdje tárgyalásait 
a katholikusokkal, főleg a jezsuitákkal, 
és 1694-ben kiadott munkájában véde-
kezik a protestánsok rágalmai ellen és 
a katholikusokkal való nyílt tárgyalásá-
nak okait fejtegeti. Fölkereste Jászon az 
egri püspököt, ki jászói prépost is volt 
és a megtérőt kegyesen fogadta s Nagy-
szombatba vitte magával, hogy ott tudo-
mányszomját kielégítse. Kempis Tamást 
olvasgatva, első dolga volt, hogy a nyom-
dát foglalkoztassa, 1694. szept. 30. I. 
Lipót évente száz tallért utalványozott 
ki neki, 1695 óta pedig «ex cassa paro-
chorum» kap évenként 150 forintot. Az 
esztergomi káptalan megkínálta akadémiai 
tanársággal, de ennek elfogadását még 
korainak tartotta, előbb újabb munkáit 
akarta kiadni. 1696. szept. Bécsbe ment, 
hogy magát az urlakodónak bemutassa; 
innét pedig Rómába utazott. Sokat épülve 
és nagy kitüntetéssel, mint a hittudomány, 
bölcselet és mindkét jog doktora több mint 
egy évi tartózkodás után tért vissza Nagy-
szombatba. Visszatérte után, mint világi, 
niert hogy kath. pap lett volna, sehol se 
akadunk nyomára, rendezte a káptalan 
könyvtárát és levéltárát. 1699-ben újból 
kapott meghívást a nagyszombati aka-
démia jogi tanszékére. Most már engedett 
a meghívásnak és jogi tankönyvet is írt 
hallgatói számára. A hitbuzgó férfi fejébe 
vette, hogy Istentől kapott hivatást a pro-

testánsok visszatérítésére. 1711-ben Bécs-
ben járt I. József királynál, hogy e törek-
vésében őt pártfogolja és 1712-ben szintén 
Bécsben járt és ott adott ki munkákat. 
Végre 1718. okt. 1. meghalt Nagyszom-
batban. Könyvei nagyobbrészt az eszter-
gomi főegyházmegyei, akkor még káptalani 
könyvtárba kerültek. — Munkái: 1. Dis-
putatio Theologica De Vocatione Abra-
hami, juxta locum Genes. 12. vers 1. 2. 
3. Quam . . . Sub Praesidio . . . Francis« 
Burmanni . . . Publice ventilandam pro-
ponit . . . Ad diem 21. Februarii . . Ultra-
jecti, 1672. — 2. Kereszt alatt nyögő 
Magyar Izraelnek Hálá-adó és Könyörgő 
Imádsági. Siral. 3. v. 48. 49. 50. Vizek-
nek folyamati mennek alá az én szemem-
bül az én népem leányának nyomorúsága 
miatt. Az én szemem folly és nem szűnik 
meg [a sirástul] (azért, hogy nincs szüneti 
a nyomorúságnak); míg reánk nem tekint, 
és meg nem lát Jehova az égbül . . . 
Kolosvár, 1682. (Tartalma öt imádság). 
— 3.1dvességes Beszélgetések, Némelly vá-
logatott Szent írásbeli hellyekrül. Mellvek-
nek alkalmatosságával, hellyel hellyel, a 
Szent írásnak értelmében gyönyörködő 
elméknek, igen szükséges Kérdések meg-
magyaráztatnak; és minden idvezülni 
kívánkozó lelkeknek épületire, szép Tanú-
ságok és azokból ki-folyó Hasznok alkal-
maztatnak. U. ott, 1683. — 4. Apocalyptica 
Tuba Quinta, Ortum, Progressum & Inte-
ritum, Locustarum, Aculeis & omni strata-
gemate armatarum, pandens ; in Eccle-
sia Dei multis persecutionibus jactatae 
consolationem, contra magnós & prae-
cipuos Antichristi Satellites, An. D. 1683 
explicata. . . . in qua deplorandus Eccle-
siae Hungaricae Status compendiose de-
lineatur. Amstelaedami, 1690. — 5. Stre-
nae Cujus Discussio Pacifica. Seu Que-
stionis Decantatae, Ubi fuerit Ecclesia 
Reformata, ante Lutherum, Zwinglium 
& Calvinum ? a Sacerdote quodam Or-
dinis Jesuitici, loco muneris novi anni 
ad alios missae, compendiosa Resolutio. 
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pace, modestia & charitate Cristiana tem-
perata. Amstelodami, 1690. — 6. EipYjv.y.ov, 
Seu Pacis Consilium. Pro Ineunda Unione 
& Concordiâ, inter Fratres Protestantes 
Augustanae & .Helveticae, ceterisque cog-
natis confession ibus addictos ; Ecclesiae 
Dei hoc tempore infausto, inprimis in 
afflictissimaHungariasaluberrimum: pan-
dens simul pacificé, brevem Controversiae 
enarrationem. & sententiae utriusque 
Partis de Eucharistia, veram ante Refor-
mationem, originem. Profectum a Chari-
tate & labore Francisci Foris Otrokocsi, 
Minimi Servi J. Christi, é Triremibus 
Neopolit. quondam liberaţi. In Hungaria 
primum A. 1682. rudiori Minerva elabo-
ratum; et Oxonii A. 1691. limatius & 
perfectius factum. Psal. 133. vs. 1 . . . 3 . . . 
Franekerae, 1692.. — 7. Qrigines Hun-
garicae; Sey^ Liber, Quo Vera Nationis 

•iîvngaricae Origo & Antiquitas é Veterum 
Monumentis & Linguis praecipuis, pan-
duntur: Indicatô hune in finem fonte, 
tum vulgarium aliquot Vocum Hungari-
carum, tum aliorum multorum Nomi-
num, in quibus sunt: Sevtha, Hunnus, 
Hungarus, Magyar, Jász, Athila, Hercules, 
Ister, Amazon &c. Opus hactenus desi-
deratum . . . Pars Prima et Secunda. 
U. ott, 1693. — 8. A jó lelkiismeretnek 
maga mentő tanúbizonysága. Kassa, 1694. 
(Egy példánya sem ismeretes). — 9. A 
tévelygő juhról való Praedikatzio. Nagy-
Szombat, 1694. (Bod szerint írta és el-
mondotta, midőn a római kath. hitre által-
tért. Egy példánya sem ismeretes). — 
10. Apologeticum Bonae Conscientiae Te-
stimonium, De Paciíico Studio. Quô Fran-
ciscus Foris Otrokocsinus, Hungarorum 
Helveticae Confessioni addictorum qui-
busdam in locis suo tempore, ac proxime 
Cassoviae Pastor in Spiritualibus, Contra 
sinistre judicantes protestatur, se non ali-
ter, quam unicé validis é Scriptura 
Sacra depromptis ai'gumentis permotum 
esse á Deo, ad dandam Ecclesiasticae Paci 
Cathol'cae operam; Insinuans ijsdem, 

id quod hie in bonum eorum spectat. 
& quod aequissimum est. U. ott, 1694. — 
11. Examen Reformations Lutheri et 
Sociorum Ejus Ab An. D. 1517 factae; 
Justum, modestum, pacificum, animaeque 
in salutem necessarium, Quo ostenditur, 
Lutherum ejusque Socios non fuisse ve-
ros Reformatores â Deo specialiter mis-
sos; ac proinde non eorum Reforma-
tionem esse Dei verbo & Fidei veteris 
Ecclesiae Orthodoxae conformem: Quodve 
hâc ratione, Viam Pacis & ünionis cum 
Ecclesia Romana salutarem, . . . aperuit. 
Quam ut alii quoque Protestantes videant, 
& sequantur: validis rationibus, modeste, 
candide & solicité agit Author. U. ott, 
1696. — 12. Laetum ad Lugentes Sion 
Nuncium. Quo ex Isaiae XXX. v. 28. 
Ostenditur instare tempus amplissimae 
Lucis Spirituális In Ecclesia Christiana; 
Nec non Conversionis Turcarum, Et tot 
Yulnerum Scissionumque Ecclesiae Sana-
tionis, Per Christianorum Unionem fu-
turae. Insuper, Specialius primaria in 
pectoribus Protestantium obstacula cogi-
tandae Pacis & Ynionis cum Romano-
Catholicis ineundae, amoventur. U. ott, 
1696. — 13. Roma Civitas Dei Sancta. 
Seu, Opusculum tale, Quo Juxta ductum 
Psalmi XLVII-mi (al. XLVIII.-vi) osten-
ditur. quod per veterem literalem Jeru-
salem & Sion, (sensu strictiori) Romanae 
Urbis Ecclesia, ut aliarum Ecclesiarum 
Caput fuerit praefigurata. Demum. ad 
Protestantes Epilógus salutaris vertitur. 
U. ott, 1698. — 14. Róma Istennek Sz. 
Városa. Avagy, Oily Munkácska, Melly-
ben a 47-dik (máskép 48-dik) Sóltárnak 
vezérlése szerint, meg mutattatik, hogy 
a régi betű szerint való Jerusalemen és 
Sionon (szorossabb értelemben) a Róma-
város-béli Ecclesia, mint egyéb Eccle-
siáknak Feje példáztatott. Végre, a Pro-
testánsokhoz, idvességes bé rekesztő-
beszéd fordíttatik. U. ott, 1698. — 15. 
Breve Specimen Introductionis In Juris-
prudentiam Methodicam. Uná cum an-
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nexa suis locis Succincta Juris Canonici 
Collatione cum Jure Civili. Huic subnec-
titur, Experimentum Reductionis Juris 
Hungarici Ad Suos Fontes In aliquot 
Exemplis. U. ott, 1699. — 16. Isten előtt 
járóknak tökéletessége ; Avagy, igaz ke-
gyességnek és szentségnek úttya; Mely-
lyet az Sz. Irásbúl, és a régi Sz. Atyák-
nak s-egyéb hiteles Doctoroknak tanítá-
sokbúi, hűséges munkával le-irt . . . Hogy 
az idvözülni kívánkozó hívek a Szentek-
nek példájok szerint, olly Szentséget 
érhessenek ez életben, melynek vége 
minden bizonnyal az örök boldogság 
légyen . . . U. ott, 1699. — 17. Theologia 
Prophetica, Seu, Clavis Prophetiarum et 
Typorum Scripturae Sacrae, Ex ipsa 
Scriptura S. & SS. Patribus (aliisque 
eximiis Doctoribus) ita adornata, Ut eâ 
recté utentes Scopulos Novitatum, paci 
& unitati S. Ecclesiae adversantium evi-
tare, pedes in via Veritatis tigere, magna-
que de futuris S. Ecclesiae & Mundi 
nationum rebus arcana in dies intelli-
gere, & in vera quoque pietate proficere 
possint: Studio et laboré . . . . U. ott, 
1705. (I. kiadása. Oxonii, 1691). — 18. 
Antiqua Hungarorum Religio Veré Chris-
tiana & Catholica, Temporibus Sancto 
Stephani, Primi eorum Regis Christiani 
ab ipsis suscepta, & ab eodem Sancti 
Rege, Filio suo S. Emerico per modum 
instructionis summarié tradita: Nunc 
vero Cum debita illustratione & explica-
t i o n , pro meditanda & maturanda sancta 
christianorum in Fide Unione, DD. Hun-
garis, ac praesertim DD. Protestantibus 
utriusque Partis, modesté & cum sincero 
aeternae salutis eorum desiderio, Sub 
auspiciis, & cum Consensu speciali Cel-
sissimmi ac Rev. Principis & Dni Pauli 
Szecseni, Archiepiscopi Cologgnsis pro-
posita . . . U. ott, 1706. —;fl9JSanctus 
Joseph Patriarcha, Ut Vir Deo charus. 
ac diversis Praerogativis. (Futurorum 
signiticativis) ab eodem donatus, Et ut 
Speculum Magnarum Virtutum, Inprimis 

Clementiae & Charitatis perfectae, ac 
etiam Exemplum Validae Consolationis 
in adversis, de iisdem suo tempore su-
perandis, Ex Codice Sacro succincté 
descriptus Viennae, 1711. (Eredeti 
kézirata a m. n. múzeumban). — ílžO, 
Media vitae prolongandae. Seu, op u sen-
ium, quo, praemissa expositione textus 
psalmistae, dies super dies regis adjicies, 
&c. docetur, quibus mediis vita fidelium, 
inprimis regum & principum ita prolon-
getur, ut hie Deo, s. ecclesiae, & rei-
publicae christianae diu vivant, ac de-
mum aeterna in coelis beatitudine per-
fruantur; inter quae media, ultimo loco, 
sanctae pacis & unionis christianorum 
laboriosum studium, ut summo hoc tem-
pore necessarium traditur & suadetur. 
U. ott, 1712. — 21. Princeps Nadib 
Christus in suis principibus. Seu tractatus, 
quo, ex Isaiae cap. 32. v. 8. explicato, 
ostenditur, Christum Dominum, ut sum-
mum principem, Nadib per Isaiam dic-
tum, ultimisisce temporibus suscitaturum 
tales populi sui eximios principes & 
ductores utriusque status, quos ipse 
plene inhabitabit, per eosdemque magni-
fica & principe digna aget in populi sui 
bonum; et quod inter eos, primarius 
erit pastor excclesiae visibilis; sub quo, 
juxta Joan. 10. v. 16. (sensu pleniori) 
unum ovile futurum est. Exaltationi glo-
riosae piorum principum utriusque status, 
ac verae emendationi populi christiani 
maturandae & promovendae inserviens. 
Ugyanott, 1716. — 22. Bellum sacrum, 
juxta scripturas propheticas, contra hos-
tes s. ecclesiae, sancte, et cum feliei 
successu gerendum. Seu, tractatus, quo 
ex sacris prophetiis docetur, per chris-
tianos diversarum partium erga se invi-
cem conciliandos, & ad mutuam concor-
diam adducendos, hostes s. ecclesiae in-
ternos & externos, specialius turcam, 
utpote novum Assyrium, novumque Moab 
certo debellatum ir i : ubi tempus etiam 
quoddam novi Moab (ex Isaia) tan-
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gitur explicatul-; deque optata contra 
hostes illos vicioria obtinenda, modi per 
aliquot puneta piorum instructionum, ad 
decorem & gloriosam s. ecclesiae dila-
tationem spectantium, traduntur. U. ott, 
1717. — Gyászverse van a Ferialis Ac 
Inopinaţi Occasus . . . Juvenis D. Johan-
nis Raatz Beszermenyi, . . . . Stephani 
Kvn Seniori s ab Osdola . . . rapido Viadri 
ad Uratislaviam llumine, 1687. die 4. 
Julii (fato cocleşti) suffocati . . . Memoria. 
Ultrajecti, 1677. cz. munkában. — Kéz-
irati munkái a magyar n. múzeumban: 
Furor Bestiae contra testes Jesu Christi 
in Hungaria horumque victoria divini-
tus data; sive partorum Hungaricorum, 
Christo fidelium varia calamitas speciatim 
vero multorum inaudita mortiticatio, 
dunq. captivitas, a pontificiae ecclesiae 
praelatis inflieta; una cum perseve-
rantia eorum coelitus donata et libe-
ratione superstitum desiderata breuiter 
et succincte descripta. Accedit Kocsy 
Valentini: Narratio brevis de opressa 
libertate Hungaricarum ecclesiarum, 4rét 
342 1. XVII. századbeli másolat. Ugyanez: 
Anno 1777. in usum sui posteritatisq. 
suae describi curavit n. Stepbanus Peter 
Halasino cumanus. 4rét 109 levél; De 
morte crudeli & violenta novemdecim 
martyrum. Végén : Scribebam anno re-
paratae Salutis 1676. die 25. Novembris, 
4rét 22 levél. Egykorú másolat (az előb-
beni munkának végső része). 

Czvitinger, S p e c i m e n 147. l ap . — Bod, M. 
Athenas 205. 1. — Horányi, Memoria II. 711. 
l a p . — ti. Kurir 1791. 1481. l a p . — Annalen 
der Literatur. Wien, 1803. Intelligenzblatt 
24. SZ. — Bartholomaeides, Comitatus Gömör. 
422. 1. — Katona, História Critica XXXVIII. 
877. 1. — Fejér, História Aeademiae 42., 43. 
lap. — Pauer János, Az egyházi rend érde-
mei. Székesfejérvár, 1847. 435., 436., 439. 1. 
— Ferenczy és Danielik, Magyar írók I. 347. 
l a p . — Sárospataki Füzetek 1860. 318., 1863. 
258. 1. — Nagy Mihály, S z a t m á r n é m e t i t ö r -
ténetei. Szatmár, 1861. 171. 1. — Toldy Fe-
rencz, M. Nemzeti Irodalom Története. — 
Szabó'Hellebrant, Kégi M. Könyvtár I., II., 
I I I . 1, és 2. r é sz . — Rácz Károly, A p o z s o n y i 

vértörvényszék. Sárospatak, 1874. 137. 1. — 
M. Könyv-Szemle 1878. 236. , 1881. 120., 188G. 
230-, 247. , 1901. 290. 1. — Pauler Tivadar, A 
budapesti egyetem története I. 29. lap. — 
Uj M. Athenas 546. 1. — Figyelő 1885. X V I I I . 
60. 1. — V. Sión 1886. 837. 1. — Szabad Egy-
ház 1887. 16. sz., 1888. 13—16. sz. — Petrik 
B i b l i o g r . — Pallas fiagy lexikona V I I . 378. 1. 
( F a r k a s J ó z s e f ) . — Irodalomtörténeti Közle-
mények 1896. 445. 1. — Zoványi Jenő, T h e o l o -
giai Ismeretek Tára III. 21. lap. — Fallen-
büchi Ferencz, Otrokocsi Foris Ferencz élete 
és irodalmi működése. Esztergom, 1899. 

Ott Ádám, egyházjogi doktor, r. kath. 
plébános, szül. 1843. decz. 24 Pesten ; 
az esztergomi főegyházmegyei papok közé 
lépett és a theologiát Bécsben végezte. 
1867. júl. 28. felszenteltetett; segédlelkész 
volt Nagy-Sallóban, 1869-ben Udvardon 
és szept. 2. Nagy-Czétényben, 1871-től 
Patakon. Innét nevelőnek ment a Berch-
told grófokhoz Nagy-Orosziba. 1874-ben 
Budapest—Józsefvárosba küldetett káp-
lánnak s 1890-ben kapta a budaújlaki 
plébániát. — Czikkei a Beligióban (1881. 
A pápa és a zsidók, IX. Pius utolsó nyug-
helye, Pogány temetés Rómában, Az 
első római keresztények és az első pápa 
a föld alatt, A hullaégetés, 1882. Az első 
keresztény templomok keletkezése, A bojt 
a katholika egyházban, A bucsújáratok 
a katholikus egyházban, Hiszek Szentlé-
lekben, Régibb idők templomainak oltá-
ráról, 1883. Az örök világosság az oltár-
szekrény előtt, A liturgiái ruhák a keresz-
ténység kezdetén, Pázmány Péter és a 
Pazmaneum, 1886. Ilofbauer Kelemen 
Mária, A lateráni bazilika); a Nemzeti 
Ilirlapba s a Hittudományi Folyóiratba 
is írt. — Munkái: 1 .Az egyházi javak-
ról. Kánonjogtudori felavató értekezés 
Bpest, 1879. (Különnyomat a Beligióból). 
— 2. Das Buch der heiligen Rosen-
kränze, oder Anweisung, 50 verschiedene 
hl. Rosenkränze zu beten. Für fromme 
katholische Christen gesammelt von Franz 
Jáky weiland Pfarrer zu Osli. Nach der 
dritten ungarischen Auflage ins Deutsche 
übertragen. U. ott, 1898. 
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Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Zelliger Ala-
jos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 
1893. 378. l a p . — Némethy, Ludovicul, S e r i e s 
Parocborum. Strigonii, 1894. 843. 1. 

Ott Antal, Jézustársasági áldozópap 
és ünnepi egyházi szónok. 1757-ben 
Kremsben volt missionarius; 1773-ban 
(a rend feloszlatása után) Pozsonyban 
tartózkodott mint esztergomi főegyház-
megyei világi pap, hol 1777. nov. 16. 
meghalt. — Munkája : Drey fache Hülf 
der Liebe einer Oedenburgischen katho-
lischen Gemeinde in ihrer hochlöbliche 
bürgerlichen Liebs-Versammlung, welche 
unter dem Schutz eines grossen Schirm-
Geist Michaelis errichtet. Als diese hoch-
löbliche Versammlung Ihr Titular-Fest in 
der allhiesigen Pfarr-Kirchen St. Michael 
höchst-feyerlich begienge den 29. Sep-
tember 1755. vorgetragen. Oedenburg. 

Catalogus Societatis Jesu 1757—73. — Ke-
crologium Sacerdotutn Archidioecesis Stri-
goniensis. Strigonii, 1889. 51. lap és a m. 
n. müzeumi könyvtár példányáról. 

Otth Károly, ág. ev. tanuló a sel-
meczi iskolában. — Munkája: Pietatis 
documentum quod viro clar. Joanni Roiko 
natalem suum die 24. Junii anno quo 
GaLLIa terfeLIX gaVDet spLenDIDa IVno 
annVIt heV thoro reX BVonaparte TVo! 
feliciter recolenti universi ejus auditores 
grati obtulerunt. Schemnicii. (Költemény). 

Petrik B ib l iog r . 

Otth Leopold, trinitarius szerzetes. — 
Munkája: Geheimnissrede auf die drey-
einige Gottheit, bey Erneuerung der Wür-
denswahlen der englischen Erzbruder-
schaft der' allerheiligsten Dreyfaltigkeit 
von Erlösung gefangener Christen und 
hohen Titularfest dieses heiligsten Ordens. 
Vorgetragen in eigener Kirche zu Co-
morn den zvveyten des Brachmonats 
1776. von dem tugendsamen Jüngling. 
Pressburg. 

Petrik B ib l iogr . 

Ottava Ignácz, orvosdoktor, szemorvos, 
egyetemi magántanár, szül. 1852-ben Ér-
sekújvárt (Nyitram.); középiskolai tanul-

mányait ugyanott és Pozsonyban végezte. 
1872-ben a budapesti egyetem orvosi 
fakultására iratkozott be. 1879-ben kapta 
meg az összes orvostudományok doktori 
oklevelét, 1878—88-ig a budapesti egye-
tem szemészi tanszékénél volt alkalmazva, 
eleinte mint gyakornok, 1881-től pedig 
mint tanársegéd. 1887—88-ban a «szem-
operálások elméletileg és gyakorlatilag» 
cz. tan magántanárává képesíttetett. Két 
eszközt talált föl: spatulát a trachomás 
szem kötőhártyájának masszálására és 
szondát a ductus naso lacrymalis masszá-
lására. — Czikkei a Szemészetben (1881. 
A szemhéjakon előforduló sarcoma car-
cinomatodes két esete, 1882. Graefe-féle 
hályogkivonás után halál, Syphilitikus 
fekély a kötőhártyán, Veleszületett iris 
chorioidea coloboma mindkét szemen, 
A corneák veleszületett elhegesedésének 
esete, Febris malaricához szegődő kera-
titis esete, 1883. Szemhéj-tályog esete, 
Adatok az iris és chorioidea veleszületett 
colobomájához, 1884. Tapasztalások a 
hydr. oxyd. flavumos szemkenőcsről, 
Szemorvosok gyűlése IIeidelbergbenl883-
ban, Kődarab a lencsében, A pilocarpin 
és atropin alkalmazása a cornea és a 
sclera sebeinek gyógyításánál, A blepha-
ropasmus idiopathicus műtéti gyógyítása, 
Cocain, a szem érzéstelenítője, 1885. Az 
atropin, mint veszedelmes szemorvosság, 
Klinikai közlemények, 1886. A chorioidea 
és a retrobulbaris szövetes metastaticus 
gyuladása, A kankós szemgvuladás con-
servativ gyógyítása, 1886—87. Észrevéte-
lek a cocáin káros hatásáról, 1888. Adatok 
a látószervekben levő Cysticercus tanához, 
A washingtoni nemzetközi congressus 
szemorvosí szakosztályának tárgyalásai, 
A gonococcusok értéke a kankós szem-
gyúladás diagnosisánál); a Gyógyá-
szatban (1886. A himlősök szembeteg-
ségei, 1893, Tapasztalási adatok a tra-
chomás szembetegség aetiologiájáhož); 
a Jó Egészségben (1893. A ragályos tra-
chomás szemgyúladás terjedése a nép kö-
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zött); az Orvosi Hetilapban (1894. Miként 
lehetne hazánkban a ragadós trachomás 
szembetegségeket megszüntetni). — Mun-
kái : 1. A szem fénytörési és alkalmaz-
kodási rendellenességei. Bpest, 1884. és 
1886. — 2. Szemészeti műtéttan. U. ott, 
1886. — 3. Tanulmány a szem-kötő-
hártya trachomás betegségének sebészi 
orvoslásáról. U. ott, 1893. — 4. Szem-
betegségek balneotherapeutikus kezelése. 
U, ott, 1896. 

II. Könyvészet 1893., 1896. — Pallas Nagy 
lexikona X I I I . 619. 1. — Högyes Endre E m -
lékköny\ e. Bpest, 1896. 793. lap. — Nyitra-
vármegye. Rpest, 1899. 289., 290. 1. arczk. 

Ottenberg Tivadar, takarékpénztári 
vezérigazgató, 0. Vilmos izraelita igaz-
gató-tanító lia, szül. 1858. nov. 2. Ara-
don ; iskoláit szülővárosában kezdte s 
Budapesten folytatta. Két évtizedig mű-
ködött az aradmegyei takarékpénztárnál 
€S az utolsó két évben ezen intézet czég-
vezető titkára volt. 1895. okt, 1. az aradi 
•első takarékpénztár igazgatását vette át. 
— Szépirodalmi czikkeket és tárczákat 
írt az aradi hírlapokba; közgazdasági s 
pénzügyieket pedig a szaklapokba. — 
Munkája: Az aradi első takarékpénztár 
hatvan éve. Az első magyar vidéki pénz-
intézet története. 1840—1900. Az igaz-
gatóság megbízásából. Arad, 1901. Több 
fénynyom. képpel, a szerző arczk. 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányából és önéletrajzi adatok. 
Ottenreiter Lipót, okleveles állatorvos 

Sina báró házánál Pesten. — Munkája : 
Anti-rheumatischer Liniment für Pferde, 
bekannt unter der Linimentum-anti-
rheumaticum equi. Pest, 1863. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Ottinger Ede (ifjabb) körjegyző, 0 . 
Ede könyvnyomda-tulajdonos és Nánay 
Vilma fia. szül. 1865-ben Nagy-Kőrösön 
és az ottani főgymnasiumban tanult. 
1894—96-ban joghallgató volt a buda-
pesti egyetemen. 1897-ben a jegyzői 
pályára lépett és 1901 óta bereg-komlósi 
körjegyző. — Jogász korában (1895 — 

1896) az Egyetértésnek volt belmunka-
társa. 1897-től elbeszéléseket, tárczákat 
és vegyes czikkeket írt a Nagy-Kőrösi 
Hirlapok, Kecskeméti Lapok, Pestmegyei 
Hírlap és a Bereg cz. lapokba. — Mun-
kája : A törvényszék előtt. Elbeszélések. 
Nagy-Kőrös, 1896. 

V. Könyvészet 1896. 

Ottlik András (felső-ozoróczi és koha-
nóczi) a thorni egyetem hallgatója volt 
1709-ben. — Munkái: 1. Publicus Pieta-
tis Interpres, Quo Serenissimo atq. Cel-
sissimo Principi ac Domino Francisco 
Rakoczio, de Felső-Vadász, Comiti de 
Sáros . . . Domino suo Clementissimo, 
debitum humillimae mentis obseqium 
demississima reverentia Die XIV. Octo-
bris Anni M.DCCIX. approbare voluit, 
Serenissimae Suae Celsitudini devotissi-
mus. Thorunii. — 2. Hogy Tekéntettes 
Nemzetes és vétézlű Gmainer István Uram^ 
Sontag Jacob Uram eö ely hagyot öz-
vögyét Nemes és Nemzetes Anna Christi-
nat kedves Hazás tarsájúl akarna venni 
Nemes Ötlik András evei a kis ajandikal 
kedveskedni akart. U. ott, 1709. 

Szabó-Helle bran t, Régi M. Könyvtár H í . 
2. rész 706. 1. — .)/. Könyv-Szemle 1892—93. 
227. 1. 
Ottlik Dániel (felső-ozoróczi és koha-

nóczi), ítélőmester, 0. Mátyás és Tihanyi 
Mária fia; Pest vármegyénél kezdte pá-
lyáját 1801-ben, előbb mint aljegyző, 1806. 
mint főjegyző szolgált, lblO-ben Pest 
vármegye másod alispánja, utóbb királyi 
személynöki ítélőmester és a pesti ág. 
ev. egyház főgondnoka volt. 1810-ben a 
magyar nemzeti színházra 200 forintot 
adott. Meghalt 1825. április 11. Pesten 
52. évében. — Munkája: A tisztbéli 
írásmódnak saját szavai. Mellyek t. 
Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült 
vármegyék rendeléséből öszeveszedettek. 
Pest, 1806. (2. kiadás. Ugyanott, 1807. 
Újonnan kiadatott deputationális ülésből. 
U. ott, 1826.) 

ľudom. Gyűjtemény 1826. I I I . 116. l a p . — 
Kagy Iván, Magyarország Családai VIII. 30G., 
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307. 1. — Doleschall, E., A., Das erste Jahr -
hundert aus dem Leben einer hauptstädti-
schen Gemeinde. Bpest, 1887. — Bayer Jó-
zsef, A nemzeti Játékszín története. Buda-
pest, 1887. I. 436. lap. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1897. 133., 135. l a p . — Köszeghi 
Sándor, Nemes Családok Pestvármegyében. 
Bpest, 1899. 272. 1. és gyászjelentés. 

Ottlik György (felső-ozoróczi és koha-
nóczi), jószág-kormányzó, Ottlik János 
Trencsén vármegye viczeispánjának (meg-
halt 1664-ben) és Mednyánszky Ilona 
Íra; korán árvaságra jutva, anyja ne-
velte ; előbb Körmöczön, 1670-től pedig 
Eperjesen tanult. Ulésházy György gróf 
1672-ben birtokát erőhatalommal elfog-
lalta ; ekkor Bessenyei János barsmegyei 
nótáriushoz ment és nála szolgált két 
évig; onnét 1674-ben Osztrosith Mátyás 
udvarába került komornyiknak, kinél hat 
évig szolgált. 1680. júl. 21. nőül vette 
Czébáni Évát, Ostrosithné nevelt leányát 
és kamarahölgyét, ekkor Ozoróczra köl-
tözött ; innét is kizavarták a kuruczok; 
kóborlása közt a kolosiak három lövéssel 
megsebesítették. 1683-ban Thököly híve 
lett és a Petneházi ezredében szolgált, 
utóbb Tbököly udvari lovas-karabélyos 
testőrezredének ezredese lett; később a 
császáriaknál is decretált ezredes és 
Salm herczeg miniszterelnök magyaror-
szági jószágainak kormányzója, majd 
Rákóczinak lovas-ezredese, brigadérosa, 
s utóbb, Bercsényi gróf ajánlata folytán, 
főudvarmestere s udvari gazdasági taná-
csának elnöke volt. Mindezen magasb 
rendű s befolyásos állásánál fogva az 
irányadó vezérférfiakkal sűrűn érintke-
zett, a dolgokról jól értesülve lehetett, 
minthogy íöljegyzéseiben sok ismert dol-
gokat bővebben és más oldalról meg-
világosító részletet találunk. Caraffa őt 
is tömlöczre vettette s kínpaddal, hóhér-
ral ijesztette Eperjesen. 0. azonban nem 
volt jellemes ember, nem tudta: mi az 
állandóság, ő is az idők viharai szerint 
forgó politikai szélkakas volt, e mellett 
dicsekvő, rágalmazó. Nem a közügyet, 

hanem saját hasznát tekintette. 1683-ban 
a szorongatott császári pártot odahagy-
ván, önként beállt kurucznak és midőn 
1685-ben Thököly ügyét hanyatlani látta, 
nemcsak, hogy maga árúlóvá lett, hanem 
jó jutalom fejében még másokat is átcsalt 
Caprarához és Kassának német kézre 
juttatásában közreműködött. Buda alatt 
a császárt szolgálta; de az ostrom alatt 
megszökött. Utóbb a nyakas lutheránus 
a katholikus Salm herczeg magánszol-
gálatába állott ismét és a hatvani ura-
dalom magyar jobbágyait sanyargatta. 
Rákóczi kuruczai elöl Trencsénbe mene-
kült ; midőn itt szorongatták, ismét fel-
csapott kurucznak. Bercsényi ezredessé, 
dandárnokká, majd a fejedelem főudvar-
mesterévé tette ; mégis naplójában (mely 
a szatmári béke után Íratott)" Bercsényit 
rágalmazza. 1711-ben Munkács várában 
ura, Rákóczi ellen conspirált és hízelegve 
hódolt Pálffynak és Károlyinak. — Mun-
kája : Felső-ozoróczi és kohanóczi Ottlyk 
György önéletírása. 1663—1711. Közli 
Thaly Kálmán. Bpest, 1875. (Monumenta 
Hungáriáé Historica. Magyar történelmi 
Emlékek. II. osztály. írók 27. kötet, 1 - 1 2 0 . 
lap. Ezen önéletleírás eredeti kézirata a 
m. tudom, akadémia birtokában van ; 
a Thököly-Rákóczy-korra nézve megbe-
csülhetetlen és a szerző életét leplezetlen 
hűséggel írja le). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Ottlik Iván (felső-ozoróczi és kohanóczi), 
miniszteri tanácsos, 0. Géza földbirtokos 
volt országgyűlési képviselő és Benyovszky 
Bianka fia, szül. 1858. decz. 28. Gyön-
gyösön (Hevesm.); iskoláit Budapesten 
végezte; de még tanulmányainak befe-
jezte előtt 1876-ban Lónyay Menyhért 
gróf volt miniszterelnöknél magántitkári 
állást nyert és az ő nagyszabású tudo-
mányos és közgazdasági tevékenységében 
évekig segédmunkása volt és az maradt 
haláláig. 1880-ban br. Kemény Gábor 
meghívására, az akkor szervezett országos 
borászati kormánybiztosságnál, Miklós 



21 Ottlik—Ottmayer 22 

Gyula mellett, mint kormánybistosi segéd 
alkalmaztatott, pár hónapi működés után 
pedig a földmívelés-, ipar- és kereske-
delmi minisztériumban miniszteri fogal-
mazóvá neveztetett ki, hol 1889-től mint 
titkár, 1893-tól osztálytanácsosi minőség-
ben működött. 1901-ben miniszteri taná-
csossá neveztetett ki. Tagja a közös vám-
konferencziának, a magyar tarifa-bizott-
ságnak, igazgatósági tagja az országos 
központi hitelszövetkezetnek. Szerkesztője 
a földmív. minisztérium évi Jelentései-
nek. Közgazdasági ismereteinek gyarapí-
tása végett több tanulmányutat tett : 1886-
ban bejárta egészFrancziaországot,főképen 
a filloxera által elpusztított szőlőterületek 
felújítását tanulmányozva; majd borki-
vitelünk előmozdítása érdekében a közép-
európai államokban utazott; 1893-ban 
pedig már mint osztálytanácsos a chica-
gói kiállítás alkalmából, közel félévi idő 
alatt egész Éjszak-Amerikát beutazta. Ezen 
útjáról a Budapesti Szemlében czikksoro-
zatot írt. Az 1890—91. kereskedelmi szer-
ződési tárgyalásokban előbb mint a föld-
mívelési miniszter képviselőjének adlátusa, 
majd a későbbi szerződéseknél mint a 
miniszter megbízottja vett részt. Ezen 
működésének elismeréseül kapta a szerb 
Takova-, a román korona-, a belga Lipót-
és a Japán fölkelő nap-rendeket. Az 1896-
ban megindult kiegyezési tárgyalásokban 
mint a magyar kormány képviselőinek 
egyike működött és a kiegyezési törvény-
javaslatok előterjesztése alkalmával 1898-
ban a III. oszt. vaskorona-rendet kapta; 
az új osztrák-magyar vámtarifa-javaslat 
elkészülte alkalmával pedig, melynek tár-
gyalásánál ő volt Magyarország mező-
gazdasági érdekeinek képviselője, ő fel-
sége a Lipótrend lovagkeresztjével tüntette 
ki. — Czikkeket írt a földmív. minisz-
térium Hivatalos Lapjába, a Köztelekbe, 
a Veterinariusba, a M. Nemzetgazdaságba 
s a napilapok közgazdasági rovatába. — 
Munkája: A nagyin, gróf Bethlen András 
földmívelésügyi m. kir. minister úr ö 

excellentiájához tiszteletteljes jelentése az 
1893. év folyamán tett amerikai tanul-
mányútjáról. Bpest, 1894. 

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

Ottlik Pál (felső-ozorócziéskohanóczi)t 

birtokos, 1700. és 1701. a thorni egyetemen 
tanult. 1730-ban sárosmegyei birtokán 
lakott. — Munkái: 1. Q. F. F. Q. S f 
An Trium posteriorem Monarchiarum 
Capita, Cyrus, Alexander M. & Augustus, 
in Templo Hierosolymitano Sacrificia olim 
obtulerint, nec ne? Praeside M. Georgio 
Wendio . . . a. d. XX. Octobr. A. M CCC.M. 
e Documentis Historico Theologicis elu-
cidare conabitur . . . Opponendi spartam 
in se suscipientibus: Ernesto Friderico 
Vahlen , , , Sigismundo Berzevitzi de 
Darotz . . , Michaele Zabel . . . E. Chal-
cographeo Thoruniensium. (1700). — 2. 
Cidaris Austriaca, Expectationi Gentium,. 
Amori Populorum, Seren, et Poten. Prin-
cipi Ac Domino, Josepho Primo, Dei 
Gratia. Regi Germanorum, et Hungáriáé 
Coronato . . . Tanquam Character perennis 
Adorationis, ä Cultore Omnium Minimo 
. . . Consecrata. U. ott, 1701. (Ottlik-család 
czímerével). 

.Aagy Icán, Magyarország Családai VIII. 
306., 307. 1. — Fabó, M o n u m e n t a I I . 110. I. 
— Szabó-Htllebrant, Régi M. Könyvtár III . 
2. rész 560., 590. 1. 
Ottmayer Antal, jogi doktor, egyetemi 

tanár, szül. 1796. aug. 23. Zsolnán (Tren-
csénm.); 1817. okt. 25. az összes jogtu-
dományok doktora s 1822. június 9. a 
pesti egyetem jogi karának tagja lett; 1832. 
és 1833-ban e kar dékánja volt. 1825. 
nov. 12. a budai főkormányszékhez és 
attól függő katonai intézethez ügynökké 
neveztetett ki. 1827-ben a megüresült 
statisztikai tanszéket is betöltötte ; ügyvéd 
és egyszersmind ideiglenes könyvvizsgáló 
is volt. 1834-ben Hamulják Mártonnal 
együtt Pesten tót irodalmi társaság kelet-
kezésén fáradoztak és ezen társaság Zora 
cz. Almanachjába 1836-ban elbeszélést 
is írt. — Munkái: 1. Conspectus et ex-
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planatio legum de summaria repositione 
perlatarum. Pestini, 1825. — 2. Aliquid 
de indubia, statui convenienţe, ac dura-
bili universorum advocatorum i. Regni 
Hungáriáé partiumque eidem adnexarum 
provisione. U. ott, 1829. — 3. Wechsel-
Gesetz-Buch für das Königreich Ungarn 
und Nebenländer aus dem ungarischen 
Originaltexte getreu übersetzt. Ofen, 1840. 
Három kötet. — 4. Ansichten über die 
neuen Creditgesetze Ungarns in prak-
tischer Hinsicht. U. ott, 1840. 

Hazai s Kiilf. Tudósítások 1826. I . 6 . s z á m , 
1829. I. 48. sz. — Fejér, História Academiae 
237., 155. l a p . — Slovenské Pochlady 1887. 12. 
sz . — Petrii: B ib l i og r . — Vlček, D e j i n y L i -
teratúry Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 
1890. 267. 1. 

Ottmayer Mihály, orvosdoktor, zsolnai 
jTrencsénm.) származású, gyakorló orvos 
Váczon. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica sistens generalem ideám hominis. 
Pestini, 1822. 

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, 66. lap. — Szinnyeí 
Könyvészete. 

Ottó József, bölcseleti doktor, főreál-
iskolai tanár, szül. 1861. jún. 5. Gyetván 
(Zólyomm.); tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte, hol tanári és bölcse-
letdoktori oklevelet nyert. 1883-ban mint 
tanár a budapesti VI. (V.) kerületi állami 
főreáliskolához került, hol jelenleg is 
működik, 1893-ban a közoktatásügyi kor-
mány tanulmányútra küldte ki külföldre. 
A közoktatásügyi miniszter megbízásából 
még ez év októberében és 1895-ben 
rendezett a középiskolai tanárok számára 
első ízben játéktanfolyamot. 1894-ben a 
Budapesten tartott demográfiái congres-
sus alkalmából bemutatta a congressus 
tagjainak a külföldi és hazai ifjúsági 
játékokat. A közoktatási tanács megbízá-
sából kidolgozta az új középiskolai tan-
terv számára a testgyakorlásra vonatkozó 
utasításokat. A budapesti tornaklub elnöke, 
a magyarországi tornatanítók egyletének 
és az országos közegészségi egyesület vá-

lasztmányi tagja. — Sok czikket írt a test-
nevelési szaklapokba, a Tanáregyesületi 
Közlönybe s a Pallas Nagy Lexikonába 
(világtörténeti czikkek), úgy szintén a 
Pótkötetekbe is. — Munkái: 1.1. Mátyás 
külföldi diplomacziája. Bpest, 1884. — 
2. Ifjúsági játékok középiskolák számára. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium megbízásából. A munka 
polgári- és kereskedelmi iskolák, nem-
különben tornaegyletek számára, vala-
mint magánhasználatra is alkalmas. U. 
ott, 1897. — 3. A testgyakorlás alap-
elemei. Pozsony, 1901. (Tudományos 
Zsebkönyvtár 90—91.). 

Pallas Nagy Lexikona X I I I . 624. , X V I I I . 
397. lap. — M. Könyvészet 1896., 1901. — A 
budapesti V. ker. főreáliskola Értesítője 1898., 
1899., 1901. — lajda Névkönyve. 

Ottovay Zoltán, jogi doktor, ügyvéd-
jelölt, 0. Károly nagykereskedő fia. Ta-
nulmányainak bevégezte után külföldi 
utazást tett és Londonból hazaérkezve, 
Szivessy László szegedi ügyvéd irodájába 
lépett. Tudományosan képzett fiatalember 
volt és több nyelvet beszélt. 1902. no-
vember 7. 24 éves korában öngyilkos 
lett Szegeden. — Munkája: A művésze-
tek bölcselete. Budapest, 1898. (Ism. M. 
Kritika). — Kéziratban: Az érzelmek 
evolutiója (befejezett munka). 

M. Könyvészet 1898. — Budapesti Hírlap 1902. 
307. sz. 
Óvári Ferencz, jogi doktor, ügyvéd, 

országgyűlési képviselő, O. Ferencz föld-
birtokos, takarékpénztári könyvvivő és 
Kováts Lidia fia, szül. 1858. május 3-án 
Veszprémben ; a gymnasium hat osztá-
lyát Veszprémben, a felsőbbeket Székes-
fejérvárt 1876-ban végezte, a jogot a 
budapesti egyetemen hallgatta, hol három 
ízben pályadíjat is nyert. 1880—81-ben 
katonai kötelezettségének tett eleget, mely 
alkalommal cs. és kir. tartalékos had-
nagyi rangot nyert. 1882-ben jogi dok-
torrá avatták. Mint ügyvédjelölt három 
évet gyakorlaton Budapesten és Vesz-
prémben töltött; itten ügyvédi irodát 
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nyitott. Veszprém város tiszti ügyészszé 
nevezte ki; a megye törvényhatósági 
bizottságának tagja, a központi választ-
mánynak öt évig jegyzője is volt és 
tagja lett a megyei jegyző szigorló bi-
zottságnak ; hat évig működött az adó-
kivető bizottságban. A gazdasági egye-
sület alelnöke ; a közigazgatási bizottság 
is tagjául választotta; alelnöke a vesz-
prémi vörös-kereszt-egyesületnek sat. 
Több ízben tett külföldi utazásokat a 
tűzoltó-intézmény tanulmányozása vé-
gett; Olaszországot kétszer bejárta, hosz-
szabb időt töltött Belgiumban és Angol-
országban is ; konstantinápolyi útja al-
kalmával Kis-Ázsiába is ellátogatott. 1892 
óta tagja az országgyűlésnek, a szabad-
elvű pártnak és a közoktatásügyi bizott-
ságnak. Választókerületében 15 községi 
olvasókört alakított és ellátta azokat 
könyvekkel; kisdedóvókat is létesített. 
Az ezredéves kiállításra saját költségén 
900 polgárt hozatott fel. Legeredménye-
sebb a Balaton-kultusz érdekében kifejtett 
tevékenysége, különösen Badacsonyban 
és Almádiban, hol a fürdő-részvénytár-
saságnak titkára. Obele családi nevét 
1872-ben változtatta Óvárira. — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Siáiadunk Névváltoztatásai. Bpest, 1895. 
173. l a p . — Veszprém 1896. 47 . SZ. — Sturm 
Alben, Országgyűlési Almanach. Budapest, 
1901. 333. 1. — Vasárnapi Vjság 1901. 48 . SZ. 
arczk. 
Ovari Sidó János. L. Sidó János. 
Owari János, ev. ref. lelkész, 1678. 

okt. 28. a gyulafehérvári collegiumban 
tanult; professor ai jóváhagyásával ugyan-
azon évben Naláczi Istvánnal, Apaffy 
portai követével Törökországba ment, az 
adót a portára beviendő. A portáról 
1679. jan. 18. visszatértek s ekkor Óvárit 
fáradozásaiért a fejedelem 12 aranynyal 
jutalmazta. Ugy látszik, hogy Gyula-
Fehérvárra visszament tanulmányait be-
fejezendő s onnét jött Magyarországba s 
lett Miskolczon rector. Itt összegyűjtvén 
a szükséges pénzösszeget, 1682. márcz. 

9. a nyugati egyetemekre ment és külö*-
sen Leidenben tanult. Hogy meddig volt 
külföldön, nem tudjuk, csupán még egy 
adat van és ez a halálozásának dátuma. 
Meghalt 1705. decz. 4. Miskolczon, mint 
pap, a mint azt fia, de ki már magát 
Stephanus Fodor de Óvárynak írja. fel-
jegyezte. — Latin naplót hagyott hátra: 
Johannis Owari Peregrinatio. Quam ex 
peculiari Dei Providentia affatim media 
administrantis confecit in tota Europa 
versus Orientem et Occidentem cum rä-
ritatibus, quas ubivis terrarum vidit, par-
tim anno 1678 partim 1682. tertio et 
quarto. Ezen munka megjelent a Törté-
nelmi Tárban (1882. 499—506 1.). Egy ér-
dekes Emlékkönyv a XVII. századból; ki-
adta Pettkó Béla jegyzetekkel cz. Az 1678. 
portai járatról igen kevés tudósítás ma-
radt fenn, azért ezen része igen becses: 
de a feljegyzések túlnyomó része orvosi 
reczepteket és jó tanácsokat tartalmaz. 
(A naplójegyzetek az 1678. okt. 28-tól 
1679. jan. 18-ig és az 1682. márcz. 9.— 
1683. júl. 20. időközt foglalják magukban). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Óvári József,\ főgymnasiumi tanár, 
szül. 1839. április 27. Magyar-Óvárt; a 
gymnasiumot 1858-ban Szegeden, bölcse-
leti tanulmányait 1858-tól a budapesti 
egyetemen végezte, hol 1866—1867-ben 
a latin, görög, német irodalomból és 
bölcseletből tett tanári vizsgálatot. He-
lyettes tanár volt 1864. április 28-tól a 
budai kir. egyetemi főgymnasiumban; 
innét 1866-ban áthelyezték a pesti kir. 
kath., 1869-ben pedig, mint rendes ta-
nárt a pozsonyi főgymnasiumhoz. A 
pozsonyi akadémián egyszersmind a böl-
cselettudomány magántanára volt az 
1874—1875 tanév nyári szakában. Wiche 
családi nevét 1868-ban változtatta Óvárira. 
Súlyos viszonyok közt minden erejét az 
anyagiakkal való küzdelem emésztette 
fel, és ennek tulajdonítható szánalomra 
méltó állapota, melytől 1880. febr. 1. a 
halál szabítá meg. — A Biedl Szende 
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által szerkesztett Kritikai Lapokba (1862— 
1863) és a Kalauzba (1863—1865) több 
czikket ír t ; az Orsz. Tanáregylet Közlö-
nyébe (1871—1872) könyvismertetést. — 
Munkái: 1. Földrajz a felső elemi osz-
tályok, magán nevelő-intézetek számára, 
iigy szintén magánhasználatra. 9 szöveg-
ábrával Pest, 1864'. — 2. A tanügyi 
reformról. Egy jogtanár nézetei a közép-
tanodák, egyetem és jogakadémiák újjá-
szervezéséről. Ugyanott, 1870. (Névte-
lenül). 

Az Országos Tanáregylet Közlönye 1879—80. 
351. 1. — Pozsonyi kir. kath. fögymnasium Ér-
tesítője 1880. 30. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — 
Orteay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
életéből. Bpest, 1884. 185. lap. — Századunk 
y év változtatásai. Bpest, 1895. 172. 1. 

Óvári Kelemen, jogi doktor, egyetemi 
tanár, a m. tudom. akad. levelező tagja, 
előbbinek testvéröcscse. szül. 1844. nov. 21. 
Pécsett (Baranyam.); gymnasiumi tanul-
mányait Szabadkán kezdte, Temesvárt 
folytatta és Pesten végezte; 1863—67-ig a 
pesti egyetemen a jog- és államtudományi 
tanfolyamot hallgatta, az államtudomá-
nyokból államvizsgát tett és 1869-ben 
jog- és államtudományok doktorává avat-
ták. 1870-ben a polgári törvénykezésből 
magántanári képesítést nyert és két tanév 
alatt előadásokat is tartott. 1867-ben a 
pesti kir. váltótörvényszékhez joggyakor-
nokká s ez év végén az utóbbihoz segéd-
fogalmazóvá neveztetett ki. 1870-ben szol-
gálattételre a pesti kir. ítélő táblához 
rendelték be, s miután időközben az 
ügyvédi vizsgát is letette, 1871-ben az 
igazságügyi minisztériumhoz osztották be 
szolgálattételre és 1872. j an. a kuria legfőbb 
ítélőszéke osztályához fogalmazóvá léptet-
ték elő ; 1871-ben a budapesti egyetem 
jogi karán magántanár volt, 1872. szept. 
29. óta az egyetemes európai és hazai jog-
történet rendes tanára a kolozsvári egyete-
men, hol 1880—81. és 1884—85-ben jog-
kari dékán, 1891—92. rector volt. 1892. 
máj. 5. a m. tudom, akadémia levelező 
tagjának választotta. — Czikkei a Jog-

és Államtudományi Folyóiratban (1871. 
Kritikai rovat); a Jogtudományi Köz-
lönyben (1871. Telekkönyvi előjegyzés 
igazolása); az Erdélyi Híradóban (1891. 
50. és köv. sz. A középkori kereskedés 
fejlődésének főtényezői); czikkei vannak 
még a M. Igazságügyben, a Századokban 
és a kolozsvári egyetem Actáiban. — Mun-
kái : 1. A csődrendszer tekintettel a neve-
zetesebb külföldi csődtörvényekre s külö-
nösen a magyar csődeljárás részletes is-
mertetése.Irománypéldákkal ellátva elmé-
leti s gyakorlati használatra. Pest, 1871. 
— 2. A magyar törvényhatóságok jogsza-
bályainak gyűjteménye, összegyűjtötték, 
felvilágosító, összehasonlító és utaló jegy-
zetekkel ellátták Kolosvári Sándor és 
Óvári Kelemen. Bpest, 1885—1902.1-IV. 
kötet. (Magyarországi jogtörténeti emlé-
kek. Monumenta Hungáriáé juridico hi-
storica). — 3. Werbőczy István Hármas-
Könyve A m. tudom, akadémia által 
gondozott harmadik kiadás. Az eredeti-
nek 1517-ki első kiadása után fordították, 
jogi műszótárral és részleles tárgymutató-
val ellátták. U. ott, 1894. (Kolozsvári 
Sándorral együtt Magyar Törvénytár. Mil-
leniumi emlékkiadás 1000—1895.). — 
A Magyar Törvénytárban 1342—1655-ig 
lefordította Kolosvárival a törvényeket, 
eltérésekkel és kiegészítésekkel látva el. 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
vészete. — M. Könyvészet 1892., 1897. — Pal-
las Nagy Lexikona X I I I . 629. 1. — A kolozs-
vári egyetem története. K o l o z s v á r , 189G. 100. 
lap. — Ország-világ 1899. arczk. 
O váry Lipót, lovag, m. kir. országos 

levéltárnok, miniszteri osztálytanácsos, a 
m. tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1833. decz. 31. Veszprémben; gymna-
siumi tanulmányait ugyanott és Pápán 
végezte. 1848-ban félbeszakította tanulá-
sát, Altstädter családi nevét Óvárira vál-
toztatta és a honvédekhez akart állni, 
de fiatal kora miatt nem vették be és 
csak 1849-ben Buda várának bevétele 
után sikerült neki a honvédtüzérséghez 
bejutnia. Nagy Sándor József dandárában 
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a hatodik vörössapkás ütegnél szolgált,; 
az aug. 2. debreczeni csatában sebet ka-
pott és orosz, majd osztrák fogságba 
esett, de nov. szabadon bocsátották. 1850-
ben az akkori József-ipariskolába irat-
kozott be, honnét azonban, csakhamar 
otthagyva az iskolát, Bécsbe ment, hol 
öt évet töltött és az egyetem bölcseleti 
és nemzetgazdasági előadásait is hall-
gatta. 1856-ban Pestre visszatért és a 
Friebeisz Délibábjánál belmunkatárs lett. 
1859. jún. 1. az Aradi Hiradó szerkesz-
tését vette át és ő rendezte az aradi 
Kazinczy-ünnepélyt; ezért üldözték és ő 
decz. 25. megvált a laptól és Olaszor-
szágba vándorolt ki. 1860-ban Garibaldi 
hadseregében küzdött és a csatatéren 
főhadnagynak léptették elő s arany érdem-
pénzt kapott; azon év nov. 1-től a ma-
gyar légióban szolgált századosi ranggal; 
1861 máj. azonban visszavonult, nőül 
vette Pessina jogtudós és volt olasz mi-
niszter nővérét és Nápolyban telepedett 
le. Később az olaszországi levéltárakban, 
különösen Nápolyban (hol fölfedezte a 
Margit-legendát), történeti kutatásokat tett 
a m. tudom, akadémia részére. 1875-ben 
a magyar kormány az olasz levéltárak 
szervezésének tanulmányozásával bízta 
meg és ezen működéséről terjedelmes 
jelentést küldött be, mely kéziratban van 
az országos levéltárban. 1876-ban kine-
veztetett országos allevéltárnoknak és 
végképen visszatért hazájába s az or-
szágos levéltár újjáalakításában nagy 
része volt; ő vette át a pénzügyminisz-
tériumtól és hozta rendbe a kincstári 
levéltárt és a szebeni fiskális levéltári; 
ő állította fel a magyar diplomatikai le-
véltárat. Az olasz korona-rend lovagja. 
A magyar történelmi társulat 1877 jan. 
4. választmányi tagjává, 1892 máj. 5. 
a magyar tudományos akadémia leve-
lező tagjává választotta; a heraldikai 
s genealógiai társaságnak is igazgató vá-
lasztmányi tagja; a nápolyi Pontaniana 
tud. akadémia s a Societâ di Storia Pa-

tria levelező tagja. Az olaszországi ma-
gyarellenes rumén izgatók ellen az olasz 
lapokban megjelent czikkeivel és önállóan 
kiadott röpirataival és felolvasásaival si-
keresen lépett fel. Mint a magyar k. mi-
niszterelnökség sajtóosztályának kültagja 
1878 óta állandó tudósítója hazai viszo-
nyainkról az olasz, szükség esetében a 
franczia sajtónak is. 1893 és 1894-ben 
beutazta Olaszországot és nevezetesebb 
városaiban felolvasásokat tartott hazánk 
politikai viszonyairól. Résztvett az 1899. 
hágai s ugyanazon évben a cividalei tör-
ténelmi congressuson, utóbbin alelnöki 
tisztséggel tüntették ki; az 1903. ápr. 
római történelmi congressuson pedig osz-
tályelnökké választották meg és előadá-
sokat tartott, ismertetve a magyar diplo-
matikai levéltár rendszerét. — Czikkei 
a Délibábban (1857—1858. beszélyek és 
könyvism.) ; a Két Garasos Újságban 
(1859. beszély Andersen nyomán); a 
Hazánk és Külföldben (1866. Nápolyi le-
velek, 1867. Nápolyi brigantik); a ná-
polyi Italia cz. lapban (1865—66. Lettere 
di un emigrato Ungherese, Magyarország 
politikai viszonyainak ismertetése); a 
Budapesti Szemlében (1874. A nápolyi 
magyar történelmi műemlékek); a Szá-
zadokban (1875. A nyitrai központi bi-
zottság jelentése, 1877. Kutatások a ná-
polyi Fornese - levéltárban, A nápolyi 
Anjou-korszak történelmi kútfői, 1879. 
Nagy Lajos nápolyi hadjárata, Durazzói 
Károly, Durazzói, máskép Nápolyi László, 
1881. Otrantó felszabadításának 400-ik 
évfordulója, 1884. Jelentés olaszországi 
kutatásaimról, 1885. Hazai állapotaink a 
mohácsi vész előtt, 1889. Zsigmond ki-
rály és az olasz diplomaczia, A modenai 
és mantuai levéltári kutatásokról: Mátyás 
király találkozása Ulászlóval Iglauban, 
Az egri vadászatok a XVI. század elején, 
1890. A nápolyi Anjou regesta-könyvek-
ről, II. Ulászló és Beatrix házassága. 
1893. Nápolyi Johanna) ; az Életképekben 
(1876. Dante és ábrándvilága, 1877. Saissy 
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Amadéé előadásai); a Honban (1877. 
237. sz. Thiers Adolf, 255. sz. Korvin 
Mátyás Milanóban); az Archaeol. Érte-
sítőben (1878. A pompeii viasztáblák); 
a Nemzeti Hírlapban (1879. Kiválóbb 
Íróinkhoz); a Történelmi Tárban (1885. 
Mátyás király szárazföldi s vizi hadsere-
gének leírása az 1479. hadjáratból, 1888. 
Regesták); czikkeket írt a Perzeveranza, 
Nazione, Corriere della Sera, Roma, 
Mattino, L'Oppinione Liberale, La Gazetta 
di Torino, L'Époque, L'Italie, Diritto cz. 
olasz és franczia lapokba. — Munkái: 
1. Emlény. Eredeti s külföldi beszélyek. 
Arad, 1859. — 2. La Costituzione Vn-
gherese. Nápoly, 1864. (Függelék Bieder-
mann Die Repraesentativ Systeme cz. 
Ovary által olaszra ford, és jegyzetekkel 
fellátott művéhez). — 3. Nápolyi törté-
nelmi kutatások. Bpest, 1874. (Értekezés 
a tört. tud. köréből IV. 1.). — 4. Ná-
polyi Anjou-kori kutatások. Ugyanott, 
1879. (Különnyomat a Századokból). — 
5. III. Pál pápa és Farnese Sándor 
bibornok Magyarországra vonatkozó di-
plomacziai levelezései (1535—1549.). A 
nápolyi állami levéltárban létező Far-
nese-osztályban tett saját kutatásai nyo-
mán. U. ott, 1879. (Magyar történelmi 
Emlékek. I. osztály. Okmánytárak. Mo-
numenta Hungáriáé Historica. Diploma-
taria XVI.). — 6. Báró Nyáry Albert 
emlékezete. Ugyanott, 1886. (Különny. a 
Századokból). — 7. Oklevéltár Bethlen 
Gábor diplomacziai összeköttetései tör-
ténetéhez. A velenczei állami levéltárban 
Mirese János által eszközölt másolatok-
ból a m. tud. akadémia tört. bizottsága 
megbizásából szerkesztette. U. ott, 1886. 
— 8. Bethlen Gábor diplomacziai össze-
köttetései. U. ott, 1888. (Értekezések a 
tört. tud. kör. XIII. 12.). — 9 . A m . 
tud. akadémia tort. bizottságának oklevél-
másolatai. Ismerteti. U. ott, 1890. Három 
kötet. 4664 oklevél kivonata, korrendi 
jegyzékkel, név- és tárgymutatóval). — 
10. A magyar Anjouk eredete. U. ott, 

1893. (Értekezések a tört. tud. kör. XVII. 
1. Székfoglaló). — 11. La quistione Daco-
Romana e lo stato Üngherese. Róma, 
1894. (Megjelent francziáúl. Páris, 1894. 
és németül, ford. Schwarz Izidor. Buda-
pest, 1894.). — 12. Emlékbeszéd Cantú 
Caesar külső tagról. Budapest, 1897. 
(Emlékbeszédek IX. 1.). — 13. Memorie 
pur la storia della Liburnica citta di 
Fiume. Scritte dal Giovanni Kobler. Buda-
pest, 1899. (Kobler munkáját ismerteti a 
szerző életrajzával). — 14. Emlékbeszéd 
Capasso Bertalan felett. U. ott, 1901. 
(Emlékbeszédek X. 9.). — Szerkesztette 
az említett lapon kívül az Alföldi Képes 
Naptárt 1860-ra Aradon; II Progressa 
Nazionale cz. politikai lapot 1867-68-
ban sógorával Pessinával együtt, mely 
különösen a magyar érdekeket vette vé-
delembe. 

Kertheny, Namensverzeicliniss Ungriseber 
Emigration. Brüssel & Leipzig, 1864. 44. 1. 
— Századok 1870. 63., 1871. 157. 1. — Magyar 
Akadémiai Értesítő 1872. 9 . 1., 1874. 39. 1. 
(Jelentései nápolyi sat. tört. kutatásairól), 
1890. 29. 1. — Lakatos Ottó, Arad története. 
Arad, 1881% III. 102. lap. — Petrik Könyvé-
szete. — ül. Könyvészet 1886., 1888., 1893., 
1897., 1901., 1902. — Kiszlmgstein Kön.yvé-
s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 629. , 
XVIII. 398. 1. és önéletrajzi adatok. 

Ováry Pál (csedregi), orvosdoktor, 
született 1814-ben Szánthón (Abaujm.); 
Abaujmegye járás-orvosa volt és Szán-
thón lakott. — Levele van az Archaeol. 
Értesítőben Abauj-Szánthóról (1870). — 
Munkája: Értekezés aléles italokról, kór-
oktani és orvosrendészeti tekintetben. 
Irta orvostudorrá létekor. Pest, 1841. 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 
Magyarországban. Bpest, 1876. 4. lap. — 
Szinnyei Könyvészete. 
Ováry Pető Alexandriában (Egyptom-

ban). — Munkatársa volt a Borászati 
Lapoknak 1874—86-ig. (Alexandriai le-
velek sat.). 

A m. n. múzeumi hir lapkönyvtár példá-
nyából. 
Oytha Henrik. — Kézirati munkája: 

Quaestiones sententiarum. A. 1383., ívrét 
1. iv sajtó alá adatott 1903. decz. 12. 
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252 levél (a gyulafehérvári Batthyány-
könyvtárban). 

Beke Antal, Index Manuscriptorum 42. 1. 

Ozdi Ferencz (gálfalvi), az erdélyi ud-
vari kanczelláriának protokollistája, szül. 
1741. j an. 11. Kiskeden (Udvarhelyszék); 
tanulmányait Kolozsvárt végezte, ezután 
a királyi ítélőszéknél joggyakorlatra lé-
pett. Hosszú tűnődés után arra határozta 
el magát, hogy a kath. vallásra tér, a 
miért szülei kitagadták; e miatt 1762. 
febr. 18. elhagyta Erdélyt és egy ideig 
Nagyváradon tartózkodott. Innét Pata-
chich Adám váradi püspök közbenjárá-
sára Bécsben a császári kápolnában, 
Mária Terézia királynő és fia II. József 
jelenlétében azon év máj. 28. megke-
reszteltetett és arany lánczczal megaján-
dékoztatott. Az erdélyi udvari kanczel-
láriánál nyert alkalmazást, egyszersmind 
a bécsi egyetemen folytatta tanulmányait 
és különösen az államtudományokban 
való képességének hivataloskodása alatt 
fényes jeleit adta. — Munkája: A nagy 
parancsolatnak tudniillik a felebaráti sze-
retetnek igaz magyarázatja, mellyet haj-
dan írt Muratorius Lajos Antal . . . most 
pedig fordított . . . Bécs, 1776. — Ilorányi 
még következő fordításait említi: Mura-
torinak A pestisről írt könyve; Buffier-
nek A keresztyéni vallásnak igazságáról 
győzedelmes mutogató okokkal írt mun-
kája ; Bellegard apát úrnak A nevetséges 
dolgokról és azokat kerülő módokról 
szólló könyve, mellyben a mostani sze-
mélyek hajlandósága és erkölcse ábrá-
zoltatik ; Dell-Ossanak A nagyvilági csaló 
semmiről, avagy a mostani boszorkány-
ságról írt tudós könyve; Bossuet, Az 
ellen-mondók hitbéli tudományok történt 
dolgainak fontos leírása; (mindezen mun-
kák megjelenéséről nincsen tudomásom, 
valószínűleg kéziratban maradtak). 

Horányi, M e m o r i a I I . 716. 1. — Danielik, 
Magyar í rók II. 242. 1. — Fetrik Bibliogr. 

Ozoli Ferencz, bölcseleti doktor, győri 
egyházmegyei pap, a bécsi Pázmány-

Id. S z i n n y e i J. Magyar írók. X. 

intézet alumnusa s theologiai hallgató. 
— Munkája : Connubium Dei Et Hominis 
In Igne Divini Spiritus, Oratoria Dictione 
Celebratum . . . Deferente . . . Patre Hen-
rico Herdingh, e Soc. Jesu . . . in Cae-
sareo Academico Collegio Praefecto . . . 
In Basilica Divi Stephani . . . nono Ka-
lendas Junij Anno M.DC.LXV. Yiennae. 
(Egyetlen ismert példánya a bécsi udvari 
könyvtárban). 

M. Könyv-Szemle 1900. 276. 1. 

Ozolyi Flórián, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1683-ban Szombathelyt; 
1704-ben lépett a rendbe; bölcseleti tanul-
mányait Győrben, a theologiát Pozsonyban 
végezte. 1711-ben miséspappá szentelte-
tett és theologiai tanár lett, 1720-ban 
nagyszombati házfőnök és hitszónok volt, 
majd a veszprémi, utóbb a nagyszombati 
növendékpapok igazgatója. VI. Károly 
király rendeletéből hat másik társával 
mint hittérítő az Őrségbe (Vasm.) kül-
detett ; végre definitor és pozsonyi ház-
főnök lett. Meghalt 1755. okt. 25. Budán. 
— Munkái: 1. Lelkiiskola és a jó halálnak 
mestersége, melyben minden keresztény 
tanitatik gonosztol eltávozni és jót csele-
kedni, melly a Serapliicus SzentFerencz kis-
ded szerzetbéli BoldogAszszony Provinciá-
jában levő egy szerzetes által deák nyelv-
ből magyarra fordíttatott és a, superiorok 
engedelméből, a kegyes patronusok költ-
ségével a keresztény lelkek oktatására és 
vigasztalására külső betűkre kibocsáttatott. 
Pozsony, 1722. — 2. A halandó testben 
szenvedő halhatatlan Istennek Szentséges 
históriája, mely a Jézus zászlója alatt 
vitézkedő sz. társaságbeli tiszt, P. Guiliel-
mus Stonihurstus által deák nyelven ki-
adattatott, most pedig több keresztény 
híveknek lelki üdvösségekre SzentFerencz 
szerzetbéli Magyar országi Boldog Asz-
szony provincziájabeli F. P. provinciális 
rendeléséből magyar nyelvre fordéttatván 
a mélt. báró Iklandi Szluha Ferencz . . . 
istenes költségével ki nyomtattatott. U. ott. 
1727. (Több kiadást ért. az utolsó jav. kiad. 
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Eger, 1776.) •— 3. Jó reménységnekhaj ócs-
kája. Buda. 1743. (Imádságos könyv). 
Mind ezen munkákat névtelenül adta ki ; 
Danielik és többen a munkák szerzőségét 
tévesen Ozolyi máskép Frangepan Flórá-
nak, Klára-rendű apáczának tulajdonítják. 

Korányi, M e m o r i a I I . 719. l a p . — Katona, 
História Critica XXXVIII. 879. 1. — Danielik, 
M . í r ó k I I . 243. 1. — Magyarország és a Nagy-
világ 1876. 22. 1. — Farkas, Seraphinus, S c r i p -
tores. Posonii, 1879. 4(5. 1. — Petrik Bibliogr. 
Ozoray (Nincsich Tóbiás) Árpád, hír-

lapíró, szül, 1833. szept. 3. Ó-Kanizsán 
(Bács-Bodrogm.); tanulmányainak félbe-
szakításával 1848-ban a szegedi gymna-
sium IV. osztálybeli hallgatóival Pétervá-
radon az első lovas tüzér-ütegbe lépett, hol 
fokozatosan hadnagyi rangra emelkedett. 
Résztvett a vár és a hídfő védelmezésében, 
a kameniczi sánczok ostromában és bevé-
telében. Itt sebet kapott bal vállán. I849.máj. 
Guyon hadtestéhez helyezték át, mellyel 
részt vett a szőregi csatában, hol fején 
kapott sebet. Innét 400 sebesülttel Uj-
Aradra vezényelték, hol átadta a sebe-
sülteket, mire Lúgosra húzódott, hol aug. 
12. ismét Guyon tábornok vezetése alatt 
részt vett az oroszok ellen vívott csatá-
ban, hogy menekülőink időt nyerjenek ; 
nyolcz óráig vívott csata után visszavo-
nultak. Ezután bujdosott és 1850. febr. 
tizenegyedmagával fogták el és Nagy-
váradra kisérték, hol Braunhof tábornok 
németül így szólt hozzájuk: «menjetek 
haza, anyátokhoz, szopni». Szülőföldére 
visszatérve, sebeinek begyógyulása után 
folytatta tanulmányait Hódmezővásárhe-
lyen, majd Szegeden a főgymnasiumban. 
1855-ben a fővárosba jött és be akart 
iratkozni az egyetemre; de miután ott az 
előadás német nyelven folyt, elállott szán-
dékától. Egy ideig (1858—60.) vidéki szín-
társulatoknál súgó is volt. 1860-ban ismét 
a fővárosba jött és az irodalom terén 
kezdett működni; írt a Hölgyfutárba, 
Délibábba s Napkeletbe. Megismerkedett 
az akkori fővárosi írókkal és baráti vi-
szonyban volt Beöthy László, Lisznvay 

Kálmán, Kövér Lajos, Balázs Sándor 
sat. írótársaival. Az említett lapoknak 
állandó munkatársa lett, majd az 1861-
ben megindult Nefelejtsnek, Ország Tük-
rének, a Jövő cz. politikai lapnak (1862— 
1863.) főmunkatársa; később a Magyar-
ország és Nagyvilágnak és Képes Világ-
nak. 1868-ban műszaki fordítónak lépett 
be a m. kir. vasútépítészeti igazgatóság-
hoz, honnét 1870. szept. 1. a m. kir. 
államvasutak igazgatóságához mint fogal-
mazó helyeztetett át. Itt sem maradt 
sokáig. Ezután lázas munkával dolgozott, 
fordított és apró füzeteket készített ki-
adóknak; ebből élt sanyarogva, de azért 
nagy buzgalmat fejtett ki a mások sor-
sának javításán; így szervezte a ház-
mesterek egyletét, majd leányegyletet 
alakított a gyári munkásnők között. A 
legnagyobb komolysággal nyári ruhában 
tél idején tartotta az ünnepi beszédet egy 
asztaltársaságnak szegény gyermekeket 
ruházó ünnepén. Megéljenezték. Meghalt 
1896. aug. 12. a budapesti Szent István 
kórházban és az írói segélyegylet temet-
tette el. — CzikkeiaHölgyfutárban(1859— 
1864. Költemények és francziából lord. 
beszélyek); a Divatcsarnokban (1859. Ugv 
legyen, Dumas Sándor legújabb regénye 
ford., 1860. Leonardo da Vinci, ford.); 
Emich G. Nagy Naptárában (1860. Dózsa 
Dániel); Emich Nagy Képes Naptárában 
(1861. Verbőczy István életrajza); a 
Balatonfüredi Naplóban (1861. 12. sz. 
Szőllösi Nina síremlékének leleplezése 
alkalmával mondott beszéde); a Szegedi 
Híradóban (1861. czikkek Figaró álnévvel); 
a Honban (1861. Magyar vasúti politika, 
három czikk); az Ország Tükrében (1863. 
A pesti gyep történetének vázlata, 1865. 
Egy éj az egyptomi katakombákban); 
a Képes Világban (1867. beszély); a 
Vasárnapi Újságban (1872. A pesti víz-
vezeték) ; a Pécsi Figyelőben (1878. 17. 
sz. Az ötvenes évek irodalma a fővá-
rosban); a Hölgyek Lapjában (1883—87. 
Az ötvenes évek irodalmi élete a fővá-
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rosban. Csongor álnévvel); a Gyulafehér-
várban (1889. 41. sz. Egy költemény tör-
ténete) ; a Tasnádban (1890. Tóth Kálmán 
és az öreg Bucsánszky); írt még a Magyar 
Föld, Budapesti Újság, Nemzeti Hirlap, 
Pesti Hirlap, Pesti Napló, Budapesti 
Hirlap, Pester Journal czímű lapokba 
s 1876—1878-ig főmunkatársa volt a 
Curiai Értesítőnek és a Magyar Jogász-
nak. — Munkái: 1. Játékszini Em-
lény 1858-ra. Gyula, 1858. — 2. Pécsi 
nemzeti színházi Emlény 1858—1859-re. 
Pécs, 1859. — 3. Játékszini Emlény. 
Nemzeti színházi évkönyv. Magyar-Ovár, 
1860. — 4. Emlény. Emlék-zsebkönyv. 
Egész új, komoly és tréfás napkeleti 
virágnyelv. Kiadta Yahot Imre. Pest, 
1860. — 5. Eredeti virágnyelv humo-
riszt. kifejtés szerint. Agg és ifjú sze-
relmesek részére. Ugyanott, 1860. — 6. 
Nefelejtsbokor. Eredeti virágnyelv. A vi-
rágra alkalmazott költői gondolatok gyűj-
teménye. U. ott, 1865.— 7. Tapin asszony. 
Regény. írta Kock Pál, francziából ford. 
U. ott, 1870. — 8. Vasut-építési,- üzleti,-
távirászati- és gépészeti német-magyar és 
magyar-német szótár. U.ott, 1872. és 1877. 
(Czímkiadás). — 9. A szeretet áldozata. 
Regény. Irta Dash grófnő, francziából ford. 
U. ott, 1872. — 10. Kis patakból lesznek 
nagy folyók. Regény. Ch. P. de Kock 
után. Francziából ford. U. ott, 1873. — 
11. Friquet. Regény. Ch. P. de Kock 
után francziából ford. U. ott, 1873. — 
12. A kovácsok strájkja. Irta Coppée 
Ferencz, francziából. U. ott, 1873. (Vers-
ben). — 13. Judásfiak. Regény Ponson 
du Terrailtól, francziából ford. Bpest, 1874. 
Két kötet (két kiadás, fametszetekkel). 
— 14. Casanova Jakab emlékiratai és 
kalandjai. Lipcse, 1873—76. 22 rész 11 
kötetben. (Fordították többen, legtöbb 
részét 0. fordította). Ezeken kívül a Révai 
testvérek számára egy levelező, egy po-
hárköszöntő s egy gyermekköszöntő köny-
vet írt ; Méhner Vilmos részére pedig 
körülbelöl'18 füzetnyi erkölcsi olvasmányt 

dolgozott át németből. — Kéziratban: 
Nőm alszik, vígj. egy felv. (először a 
pesti nemzeti szinházban 1861. júl. 10.); 
A szerencse gyermeke, jellemrajz, öt felv. 
Irta Birchpfeifer Sarolta, ford, (a kassai 
szinházban 1873. szept. 12. adták elő). 
— Kiadta a Szőllösi Nina költeményeit. 
— Szerkesztette a Család Lapját 1878. 
szeptembertől 1879. márczius végéig és 
a Pénzügyőrségi Közlönyt 1884 első négy 
hónapjában ápr. 17-ig. — Álnevei az 
említetteken kívül: Szemes, Tünde az 
Omnibusban (1869.), a Pikáns Lapokban 
(1884.), a Budapesti Újságban (1886.), 
Pesti Hírlapban (1886.) és Nemzeti Hír-
lapban (1885—86.) és jegyei: y—d., y. 

Vasárnapi Újság 1860. ( J ó s i k a M. leve le) . 
— Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete és Bibliogr. — Kisilingstein Könyvé-
sze te . — Figyelő XI I I . 111. l ap . — Vasárnapi 
Újság 1896. 33. SZ. ( N e k r . ) . — Hazánk 1896 . 
259. SZ. ( E r d é l y i Gyu la ) . — Budapesti Hirlap 
1896. 222. sz. és önéletrajzi adatok. 

Ozorai Imre, az első magyar refor-
mátorok egyike, szül. Ozorán (Tolnám.);, 
papnak készült és a reformáczió híve 
lett. Midőn a krakói egyetemről, melyre 
az 1530. év téli félévében, s a vitten-
bergairól, melyre 1531-ben iratkozott be, 
visszatért, azonnal a protestantismus ér-
dekében kezdett működni s mint békési 
lelkész Békés, Bihar és Zaránd várme-
gyék összeszögellő vidékein Luther ta-
nait buzgón hirdette. — Munkája: De 
Christo, et ejus Ecclesia, Item de Anti-
christo, eiusque Ecclesia. Krakkó. 1535. 
(Csak négy példánya' ismeretes, melyek 
mindegyike csonka ; czímlevele egyiknek 
sincs meg, és így a valódi czímmás nem 
adható. Ezen egészen magyar szövegű 
könyv latin czíme a szöveg kezdete fölé 
nyomott föliratból vétetett. A legteljesebb 
példány a m. tudom, akadémiáé ; ennél 
csonkább a m. n. múzeumi példány; a 
harmadik ennél is csonkább Nagy István 
könyveivel a British Muzeumba került; 
legcsonkább a nagyenyedi ev. ref. col-
legiumé. Ismert, M. Akadémiai Értesítő 

2* 
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1852. 240. 1. Újra nyomatott u. ott 1546 
Egyetlen ismert csonka példánya a m. 
n. múzeumban van. Ezen munkából: 
Ozorai szentírás-fordításai cz. idézeteket 
közöl az Irodalomtörténeti Közlemények 
(1896. 290—308.1.), összehasonlítva azo-
kat a latin szöveggel és Pesti Gábor Uj-
testamentom-fordításával. 

Bod, M. Athenas.^ —" Toldi/, M. Nemzeti 
Irodalom Története. — M. Könyv-Szemle 1884. 
103. 1. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v l á r I . 
3. , 9. I . — Pallas Nagy lexikona X I I I . 640. 1. 
(Zoványi Jenő). 

Ozorai József, jogi doktor és ügyvéd, 
Ozoróvszky János (kinek nevét 1830— 
1840-ben közigazgatási úton Ozorákra 
egyszerűsítették) és Prihoda Mária föld-
mívelő szülők fia, szül. 1855. okt. 2-án 
Érsekújvárt (Nyitram.); a gymnasium 
alsó négy osztályát szülővárosában, a 
felsőbbeket Esztergomban végezte 1875-
ben, hol a VIII. osztályban az önképző-
kör elnöke volt. Leczkeadással tartotta 
fenn magát. Azon évben a budapesti 
egyetemen bölcselethallgatónak iratkozott 
be s mint egyéves önkéntes katonai szol-
gálatot is tett, hol lába megsérült, mire 
félévi szolgálat után súlyos betegen tért 
vissza a szülői házhoz. Ezután Nedeczky 
Flóris ügyvédi irodájába került; ekkor 
írta : Az ármentesítő társulatokról általá-
ban és a csallóközi ármentesítő társulatról 
cz. munkáját, mely az Ardényi Dezső 
által szerkesztett Pozsonyvidéki Lapokban 
jelent meg hat folytatásban és Simor 
János herczegprimás által 100 forinttal 
jutalmaztatott. Ugyanakkor az Érsekújvár 

és Környékének főmunkatársa volt és 
később a Vág-balparti ármentesítésről 
czikkeket írt az Egyetértésbe s a Pesti 
Naplóba. Lábbaja miatt a tanári pályá-
ról, melyre szánta magát, lemondva, 
Budapestre jött és joghallgatónak irat-
kozott be az egyetemre s jogi tanulmá-
nyait 1884-ben elvégezte. Ekkor meg-
hívást kapott Simor János herczegpri-
mástól, hogy hozza rendbe világi levél-
tárát, melynek rendezésével négy évig 
volt elfoglalva. 1887-ben jogtudományi 
szigorlatot és ügyvédi vizsgát tett; köz-
ben írt az esztergomi hírlapokba és a 
P. Naplóba. 1889-ben ügyvédi irodát 
nyitott Érsekújvárt és megindította az 
Érsekújvári Lapokat, melyet közel két 
évig 1890 végéig szerkesztett. Azóta ügy-
védi hivatásának él. Városi s megye-
bizottsági tag. Ozoróvszky, illetve Ozorák 
családi nevét 1882-ben változtatta Ozo-
raira. — Elbeszélései, tárcza- s egyéb 
czikkei, franczia fordításai, költeményei 
az esztergomi, komáromi, érsekújvári, 
nyitrai és pozsonyi helyi lapokban je-
lentek meg. — Czikke a M. Sionban 
(1887. Az esztergomi érsek praediális 
nemesei). — Munkája: Az egyházi vagy 
praediális nemesek és birtokuk. Jogtör-
ténelmi tanulmány. Esztergom, 1887. 
(Különnyomat a M. Sionból. Ism. Kath. 
Szemle, Jogtudományi Közlöny 1887., 
Századok 1888.). — Szerkesztette az Ér-
sekújvári Lapokat 1870-ben. 

Hl. Könyvészet 1887. — Zelliger Alajos, E s z -
tergom-vármegyei irók. Bpest. 1888. 154. 1. 
— Századunk n é v v á l t o z t a t á s a i 173. 1. és ö n -
életrajzi adatok. 

Öconom Naum, hírlapíró Pesten. — 
Czikke a Jahrbuch des deutschen Ele-
ments in Ungarnban (Bpest, 1846. Schwert 
nnd Myrthe IV. 1. Scene). — Munkái: 
1. Clemens Lativer. Trauerspiel in 3 

ö. 
Akten. Pesth, 1840. — 2. Agnes Sorel. 
Trauerspiel in 5 Akten. Als Manuscript 
gedruckt. U. ott, 1844. — Nevét Oeco-
nomnak is írták. 

Petrik ß ib l iog r . I I . 912. 1. 
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Öcsényi Anzelm (családi neve Fran-
schitz), theologiai doktor, szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1848. 
decz. 13. Sopronban, 1864. szept. 8. 
lépett a rendbe; Pannonhalmán végezte 
a theologiát és 1871. okt 6. fölszentelték ; 
1871—72-ben a kőszegi gymnasiumban 
volt tanár, 1872—74. a hittan és bölcse-
let tanára Pannonhalmán, azután ugyan-
ott theologiai tanár, szentszéki ülnök és 
házasságvédő. — Czikke a Religióban 
(1903. Jubileumi elmélkedés); a Hittudo-
mányi folyóirat munkatársa. — Kézirat-
ban : Az egyházi zenéről, 2rét 40 lap ; 
Szent Benedek rendű cant, sz. Anzelm. 
2rét 500 lap és négy szent beszéd. 

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobo-
nae , 1881. 325. 1. — Schematismus O r d i n i s S. 
Benedicti. Jaur ini , 1899. 

Ödönfi Miksa, jogi doktor, ügyvéd, 
szül. 1866. márcz. 31. Nagyváradon (Bi-
harm.), hol a premontrei főgymnasiumban 
tanult és a jogot is az ottani akadémián 
végezte. 1892-ben letette az ügyvédi vizs-
gát és*azóta gyakorló ügyvéd Budapesten. 
Singer családi nevét 1887-ben változtatta 
Ödönfire. — A Nagyváradnak volt előbb 
munkatársa; czikkei, melyek különösen 
a büntetőjogot és bűnvádi eljárást tár-
gyalják, az általa szerkesztett lapokon 
kívül, a Jogban, az Ügyvédek Lapjában, 
a Törvényszéki és Rendőri Újságban je-
lentek meg. — Munkái: 1. A Ill-ad 
osztályú keresetadó. A III-ad osztályú 
keresetadóra, az adókivető bizottságok 
összeállítására és működésére, a felebbe-
zési hatóságok előtti eljárásra vonatkozó 
törvények, rendeletek és fontosabb elvi je-
lentőségű határozatok gyűjteménye. Bpest, 
1902. — 2. Sajtóeljárásunk és annak 
fejlődése. U. ott, 1904. (Sajtó alatt). — 
Szerkesztőtársa volt Horváth Gyulának 
a Magyar Jogász cz. szaklapnál 1898-tól 
1901-ig; az Ügyvédek Közlönyének pedig 
1895-ben felelős szerkesztője Budapesten; 
Persz Adolffal megindították a Nagyváradi 
Hírlapot 1890-ben. 

Ország-Világ 1900. 12. SZ. a r c z k . — Magyar 
Könyvészet 1902. — Századunk Névváltoztatásai 
173. 1. és önéletrajzi adatok. 

Ökröss Bálint, kir. tanácsos, köz-
jegyző, a m. tudom, akadémia levelező 
tagja, szül. 1829. febr. 13. Debreczenben 
jómódú földmívelő szülőktől; születése 
helyén az ev. ref. collegiumban kezdte 
meg és folytatta tanulmányait. 1848-ban 
beállt a Károlyi huszárokhoz önkéntesnek 
és ez ezred zászlója alatt mint altiszt 
vett részt a Haynau vezérelte osztrák 
főhadsereg elleni 1849. nyári hadjárat 
több ütközetében egészen a világosi fegy-
verletételig. Idegen helyeken tartózkodva, 
a besorozást szerencsésen kikerülte s 
buzgón folytatta jogi kiképzését, egyide-
jűleg nevelői tisztet is viselt az Uray 
családnál. Azután Pestre jött és az egye-
temre beiratkozott. Egyetemi tanulmá-
nyainak befejezése után előbb a pesti 
országos törvényszéknél, utóbb Székes-
fejérvárt kisebb hivatalokat viselt; majd 
pedig közjegyzővé neveztetett ki Szen-
tesre, mely hivatalát azonban csak mint-
egy háromnegyed évig viselte, mert a 
magyar törvények visszaállításával ezen 
intézmény megszűnt. Ekkor Pesten lett 
egy köz- és váltóügyvédi iroda főnöke s 
váltójegyző. Midőn két terjedelmes műve 
megjelent, neve nemcsak a jogászvilág, 
hanem a nagy közönség előtt is ismertté 
vált, úgy hogy gyakran fordultak hozzá 
fontos jogi kérdésekben. Midőn 1867-ben 
megalakult az alkotmányos magyar kor-
mány, Horvát Boldizsár igazságügymi-
niszter meghívta őt titkárának. Az életbe 
lépett ideiglenes perrendtartás (1868:54-ik 
t.-cz.) formulázása főkép s majdnem ki-
zárólag az ő műve; ő készítette annak 
megokolását is. Mint az úttörők egyike, 
legtöbbet tett a szóbeliség ellen szegülő 
előítéletek felvilágosítására, az üdvös 
rendszer előnyeinek feltüntetésére s a 
nagy reform elfogadtatásának lehetségessé 
tételére. Minisztere külföldre küldötte 
ezen rendszer tanulmányozására. 1868. 
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aug. a bajor Pfalzba utazott, hol és pedig 
Zweibrückenben néhány hétig tartózko-
dott ; 1870. ápr. és máj. havát pedig 
Genfben, Mannheimban, Hannoverben és 
Kölnben töltötte az új genfi, badeni, 
hannoveri s az ezeknek alapul szolgáló 
franczia eljárás tanulmányozása végett. 
Ezen tanulmányútja eredményéről ter-
jedelmes jelentéseket tett a miniszternek. 
A közjegyzői törvény (1874. 35.) életbe-
lépte után a közjegyzőség tanulmányo-
zására fordította figyelmét; ezért a mi-
nisztériumban viselt tanácsosi állását 
1875-ben a főváros VIII. kerületének kir. 
közjegyzőségével cserélte föl. Pauler mi-
niszter a közjegyzői törvény tervének 
elkészítésével őt bízta meg. 0 felsége ez 
alkalommal kir. tanácsossá is kinevezte ; 
a kir. közjegyzői kamara pedig elnökéül 
választotta. A m. tudom, akadémia 1868. 
márcz. 18. választotta levelező tagjai 
sorába, hol azon év decz. 14. tartotta 
székfoglalóját A törvénykezés reformjai 
cz. értekezéssel. Családi élete nem volt 
boldog, mert fiúgyermekeit kis korukban 
elvesztette, leányát pedig, kit fölnevelt 
és férjhez is adott, férjhezmenetelének 
már második évében eltemette. E gyá-
szos haláleset magával vitte a szerető 
apa legfőbb örömét. Leánya elvesztése 
testi s lelki erejét megtörte. Váczon vett 
házat és szőlőt, ott akarta leélni hátra-
lévő éveit. De mire váczi kis fészke tel-
jesen rendbe jött, 1889. jan. 4. Buda-
pesten meghalt. A m. tudom, akadémiá-
ban 1889. nov. 23. Tóth Lőrincz tartott 
fölötte emlékbeszédet. — Czikkei a Csa-
ládi Lapokban (1855. Látogatás Samil-
nál, francziából); a Hazánk és a Kül-
földben (1866. Sajtó és törvényhozás) ; 
a Jogtudományi Közlönyben (1866. A 
sanctio pragmatica, Koronázási ünnepély 
Budán 1792-ben, Az 1843—44. ország-
gyűlés, 1867. Miniszteri felelősség és idő-
leges törvényhozás, Területen kívüliség, 
Biztosítás a közpolgári ügyekben, A per-
újítás elévülése, Kodifikatio, A javaslat-

tevő bizottmány, A szóbeliség és nyil-
vánosság kérdéséhez, Polgári törvény-
kezési rendtartás, Motívumok a törvény-
kezési rendtartáshoz, Közlemények az 
országos bizottság tanácskozásairól a 
polgári törvénykezési rendtartás tárgyá-
ban, Főeskü); az Igazságügyben (II. 1874. 
A módosított ügyviteli szabályok. IV. 
1875. írásbeliség és szóbeliség). —- Mun-
kái : 1. Nápolyi Johanna, vagy egy ki-
rályné bűnei. Történeti regény. Molé-
Gentilhomme után ford, francziából Ö** 
B** Pest, 1857. — 2. Magyar polgári 
magánjog. Az 1848-dik évi törvényhozás 
és az országbírói tanácskozmány módo-
sításai nyomán kézikönyvül. U. ott, 1861. 
(2. átdolg. és bőv. kiadása: Átalános 
magyar polgári magánjog . . . cz. U. ott, 
1863., 3. kiadás 1867., 4. k. 1873. U. ott.). 
— 3. Atalános magyar törvénykezési 
eljárás peres és perenkívüli ügyekben a 
legújabb törvényhozás szerint. Felvilá-
gosító jegyzetekkel és kimerítő iromány-
példákkal, birák, ügyvédek s a közélet 
használatára. U. ott, 1863. (2. kiadás. 
U. ott, 1867.). — 4. Magyar polgári ma-
gánjog és törvénykezési eljárás a leg-
újabb törvények és legfelsőbb rendeletek 
nyomán jogtanulók használatára. U. ott, 
1864. — 5. Austriai átalános polgári 
törvénykönyv, felvilágosító jegyzetekkel s 
az ezen törvénykönyvre vonatkozó tör-
vényekkel és rendeletekkel kisérve. U. 
ott, 1865. Két kötet. (Űj Törvénytár III., 
IV.). — 6. Magyar fenyítőtörvény. írta 
Szlemenics Pál. 4. jav., a legújabb tör-
vények- és rendeletekkel bőv. kiadás. U. 
ott, 1865. — 7. A törvénykezés reform-
jai. U. ott, 1869. (Értekezések a törvény-
tud. köréből I. 10. Székfoglaló). — 8. 
Törvények és hivatalos rendeletek gyűj-
teménye, a nemzeti felelős kormány 
visszaállításától fogva 1867-ig. Kiegészítő 
jegyzetekkel. U. ott, 1869. Két íüzet. — 
9. Magyar polgári törvénykezési rend-
tartás (1868 : LIV. Törvényczikk), össze-
hasonlító és fölvilágosító jegyzetekkel. 
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U. ott, 1870. — 10. Magyar közjegyzői 
törvény (1874 : XXXV. Törvényczikk). Az 
e törvényre vonatkozó miniszteri rende-
letekkel, összehasonlító és kiegészitő jegy-
zetekkel kisérve. Budapest, 1875. (2., az 
1886 : VII., a közjegyzői törvényt módo-
sító és kiegészítő törvény-czikkel bőv. 
kiadás. U. ott, 1886.). — 11. A törvény-
kezés reformja a szóbeliség, közvetlen-
ség és nyilvánosság alapján. Javaslatul 
a polgári perrendtartáshoz. U. ott, 1880. 
— 12. Előadói javaslat a magyar pol-
gári perrendtartás tárgyában. U. ott, 1871. 
(Különnyomat a M. Themisből). — 13. 
Czinka Panna. Színmű dalokkal 4 felv. 
U. ott, 1887. (Czinka Panna életrajzával. 
Ism. P. Napló 1887. 194. sz., Színészek 
Lapja 27. sz.). — Szerkesztette az Orszá-
gos Naptárt 1866., 1867. és 1868-ra; 
alapította és szerkesztette a Jogtudományi 
Közlöny cz. hetilapot 1866—68. már-
cziusig; társszerkesztője volt a Jogtudo-
mányi Szemle cz. havi folyóiratnak (Pest, 
1868—70.). — Kéziratban : Előadói ja-
vaslat a magyar (szóbeli) polgári per-
rendtartás tárgyában és általános indo-
kolása a magyar polgári perrendtartás 
tárgyában készült előadói javaslatnak; 
több tervezett szinműtöredék. 

Akadémiai Ertesitö 1868. 98. 1. — illoenich-
Vuikovich, Magyar írók Névtára. Pozsony, 
1876. 501. 1. — Petrik Könyvészete és Bib-
liogr. II. 768. 1. — .V. Könyvészet 1886—87. — 
Tóth Lőrinci, Emlékbeszéd Ökröss Bálint 
felett. Bpe8t, 1889. (Emlékbeszédek VI. 2.). — 
il. Akadémiai Almanach 1890. 190. 1. — Pallas 
y agy Lexikona XIII. 644. 1. 

Ökrös József. — Munkája: Élő rózsa-
füzér, mellyben a szent olvasó-társulat-
nak minden holnap első vasárnapjaira, 
úgy az olvasó minden részeire imádságok 
és énekek foglaltatnak. Szarvas, 1853. 

Petrik B ih l iog r . 

Olvedy Károly, vadász, a szombat-
helyi vadásztársulat felügyelője. — Mun-
kái: 1. A vizslatanító. Okszerű tankönyv 
a vizslák betanítása és miként való alkal-
mazásáról. Egy ábrával. Szombathely, 

1874. — 2. A gyakorlott vadász. Magá-
ban foglalja a fáczán- és fogolytenyész-
tést, úgyszinte minden vad ismertetését, 
a vadászat különböző ágait külön-külön 
tárgyalja, melyben az olvasó megtalálja 
a kívánt magyarázatot és felvilágosítást. 
Többrendbeli ábrával. Nagy-Kanizsa, 1876. 
Hozzákötve:; 1879. évi XXXI. t.-cz. Erdő-
törvény és az új vadásztörvény hiteles 
kiadása. U. ott, 1890. 

Kiszlingstein Könyvészete és a magyar n. 
múzeumi könyvtár példányából. 

Öppy Jakab, az egyetem hallgatója 
volt Strassburgban, rajkai (Mosonmegye) 
származású. — Munkája: Dodecas VII. 
Miscellanearum Quaestionum, Ex C. Cor-
nelii Taciţi, De Situ moribusquae Ge-
manorum {sie), libello desumptarum: 
Quam a se conscriptam . . . In inelyta 
Argentoratensium Academia, Praeside M. 
M. Mathia Berneggero . . . . Publicae 
disquisitioni submittit Ad diem 8. Április 
Jacobus Öppy Raikâ-Pan. Argentorati, 
M.DC.XVI. (Ajánlja Br. Listi István leg-
főbb ítélőbirónak). 

Szabv-Uellerant, Régi M. Könyvtár III . 1. 
rész 348. 1. 

Ördögh Dániel és Endre L. Eördögh. 
Ördögh Gyula. — Regényt, elbeszélést 

és rajzokat írt az Ország-Világba (1895. 
Megbűnhődtek cz. regénye, elb. és rajz, 
1896. rajz.) 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Öreg János, bölcseleti doktor, evang. 
ref. akadémiai tanár, szül. 1838. jan. 16. 
Pátkán (Fehérm.); 1847-ben szülei a 
német szó kedvéért Budára vitték, hol 
a II. normális osztályba vették föl. 1850-
ben Pápára ment a III. latin osztályba; 
itt végezte a gymnasiumi osztályokat ki-
tűnő eredménynyel. Mint ügyes rajzoló 
és szépen író a gymnasium hat alsó osz-
tályában szépírás- és rajztanítóvá lett még 
tanuló korában. 1856-ban Pestre jött és az 
újonnan felállított egyesült protestáns pap-
nevelőben hallgatta a theologiai előadá-
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sokat. 1859-ben bevégződvén theologiai 
cursusa, Pesten maradt és az ev. ref. 
egyházban tanító káplánul alkalmaztatott. 
1861-ben a II. papi vizsgát is letette s 
külföldre ment az utrechti egyetemre, 
hol két évet töltött a Berchardinum ösz-
töndíjat élvezve. Ezen idő alatt nemcsak 
a theologiai előadásokat hallgatta, de 
Karsten philologustól a classica philo-
logiát, Opsoannetől pedig a bölcseletet is. 
Hogy a franczia nyelvben kellő jártasságra 
tegyen szert, a hosszú szünidők egyikét 
Brüsszelben, másikát Párisban töltötte, 
mindkét helyen az egyetemet is látogatva. 
Majd visszajövet, Németország nevezete-
sebb városaiban a műkincseket tanul-
mányozta. Itthon Gángol János kilitii 
lelkész mellé ment segédlelkésznek. 1863-
tól Szentesen a gymnasium V. és VI. 
osztályában a latin és görög nyelvet 
tanította, de már 1865-ben Verebre (Fe-
hérm.) ment helyettes lelkésznek, hol 
1866-ban rendes lelkésznek választották 
meg. Itt töltött hivataloskodásának leg-
szebb emléke a 10,000 frtba került tem-
plom. 1874-ben Nagy-Kőrösre ment tanár-
nak, hol a bölcseleti tanszéket foglalta 
el. A középiskolai tanári vizsgát még 
1870-ben a budapesti egyetemen, a dok-
tori vizsgát pedig a paedagogiából és 
bölcseletből ugyanott, 1879-ben tette le. 
1884-ben Debreczenbe ment főgymna-
siumi tanárnak s itt 1891 óta mint az 
akadémia bölcseleti tanára működik. — 
— Czikkei a Protestáns Képes Naptárban 
(1859. Ha éhezik ellenséged, adj ennie); 
a Hazánk és a Külföldben (1870. Verebi 
ref. templom); a Székesfehérvárban (1875. 
A magas nőnevelés fontosságáról, 1876. Az 
éghajlat és talaj befolyása az emberi 
műveltségre és társadalomra, 1877. Lelki 
állapotaink ismertető jeleiről); a Székes-
fehérvár és Vidékében (1875. A figyelemre 
szoktatás); a Pesti Naplóban (1876. szept. 
A történelem előtti idők); a Prot. Egyh. 
és Iskolai Lapban (1876. A középiskolai 
rendtartás); a Természettudományi Köz-

lönyben (1876. Az őstörténelmi és em-
bertani congressus budapesti közgyűlé-
séről, 1883. Az elevenen bonczolásról); 
a Néptanítók Lapjában (1877. A tanító 
veheti-e hasznát a tökéletesített gondol-
kodástannak, 1878. A néptanító mint 
népnevelő); a Vasárnapi Újságban (1880. 
A középtanoda újra szervezéséről); a 
M. Szemlében (Az állatok szellemi éle-
téről) ; a Középiskolai Szemlében (1882. 
A lelki tünemények élettani szempontból. 
A középiskolák reformjáról, Tudományos 
vagy irodalmi legyen-e a nevelés); a M. 
Philosophiai Szemlében (1885. A szabad 
akaratról); a M. Pestalozziban (1899. Nyo-
morúságos nyelvtanítás); a Közoktatási 
Szemlében (1889. Tudomány és költészet); 
írt még a Fővárosi Lapokba és az Egyházi 
Szemlébe, részben névtelenül. — Munkái: 
1. Értekezés, melyet a n.-körösiref. lýceum 
bölcsészettanári székének elfoglalásakor 
tartott. Székesfehérvár, 1874. — 2. Ér-
telmi, erkölcsi s testi nevelés. Irta H. 
Spencer, ford, angolból. Nagy-Kőrös 1874. 
(Ifj. Losonczy Lászlóval együtt és Bpest, 
1898.). - • 3. A történelem előtti idők. 
Megvilágítva a régi maradványok és az 
ujabbkori vadnépek életmódja és szokásai 
által. Irta Sir John Lubbock, angolból ford. 
Bpest, 1876. (Két kötet. Természettud. 
Társulat könyvkiadó vállalata IX., X. kö-
tet). — 4. Nevelés és oktatástan. Ugyan-
ott, 1879. (2. kiadás. Kiss Áronnal együtt). 
— 5. Gondolkodástan az egyetemesítő 
(inductiv) s lehozó (deductiv) módszer 
alapján. Nagy-Kőrös, 1877. (2. jav. kiad. 
Bpest, 1880 , 3. k. U. ott, 1899.). — 6. 
Tapasztalati lélektan Nagy-Kőrös, 1884. 
(2. kiadás. Debreczen, 1887., 3. k. Buda-
pest, 1895., 4. k. U. ott, 1900. és a Kis 
Tükör cz. Kézikönyvek Tárában. U. ott, 
1888.). — 7. Természettan és gazdasági 
vegytan a népiskolák számára. 15 a 
szöveg közé nyomott fametszettel. Bpest, 
1880. (2. kiadás 1884., 3. jav. k. 1888., 4. 
k. 1893. U. ott). — 8. Elbeszélések a római 
történetből az V. században. A nyugati 
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birodalom végső napjai. Irta Thierry 
Amadé. A m. tudom, akadémia megbízá-
sából az ered. 2. kiad. után ford. U. ott. 
1884. (M. Akadémiai könyvkiadó válla-
lat I. sorozat). — 9. Utazás a Nap-
sugáron. Irta Lady Brassey. Az angol 
-eredetiből átdolgozta. U. ott, 1885. (Uta-
zások Könyvtára 5.). — 10. Erkölcsiség 
szabad akarat nélkül. Debreczen, 1887. 
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1888.) — 11. 
Aranyszájú szent János és Eudoxia csá-
szárné. Thierry után francziából ford. 
Bpest, 1887. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap). 
— 12. A franczia középoktatás és tanár-
képzésről. A Nagy József-féle ösztön-
díjon 1887-ben tett utazásának eredmé-
nyeképen. Debreczen, 1888. — 13. Szent 
Jeromos. Thierry után f ranciából ford. 
Bpest, 1889. — 14. Biíntárs-e a philo-
sophia ? U. ott, 1890. (Különnyomat a 
Philosophiai Szemléből). — 15. Bölcse-
leti erkölcstan. Iskolai használatra. Deb-
reczen, 1891. — 16. Schliemann ása-
tásai Mykéne, Orchomenos és Ithakában. 
A mai tudomány világításában előadja 
Schuchard Károly, ford. Budapest, 1892. 
Két arczk., hét abroszszal és 321 ábrá-
val. (A m. tudom, akadémia könyvkiadó 
vállalata. Uj Folyam XI. kötet). — 17. 
A jog- és állambölcselet kézikönyve. Deb-
reczen, 1897. — 18. A böleseleti tudo-
mányok. U. ott, 1898. — Szerkesztette a 
Gyakorlati Lelkészet 1—3. füzetét 1874— 
1875. Székesfej érvárt és 1877-ben Debre-
czenben (Vasadi Balog Lajossal együtt). 

Székesfehérvár és Vidéke 1874. 66. s z á m . — 
Domény József, Zsinati Emlékkönyv. Szé-
kesfehérvár, 1882. 207. 1. — Petrik Könyvé-
Sze te . — Uj iV. Athenás 311. 1. — Hl. Köny-
vészet 1886-87., 1892., 1894., 1897., 1900. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Zoványi Jenő, 
Theologiai Ismeretek Tára III . 26. 1. 

Öri Fülöp Gábor. L. Fülep Gábor (őri). 
Ori G. György. — Munkái: 1. Mar-

gitsziget törtenelme az I. századtól a je-
lenkorig és a Margitszigeten lakott hét 
szerzetes rendnek eredete, rendeltetése, 
főbb szabályai, szines öltözete s rövid 

történelme. 50 ábrával. Kassa, 1875. — 
2. IV. Béla a Margitszigeten, vagy a 
margitszigeti apáczák. Tört. színmű egy 
felv. Kassa, 1876. — 3. Báró Wenck-
heim Béla emléke. Arad, 1880. 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
vészete. 

Örley György, jogi doktor, ügyvéd 
Budapesten. — Munkája: Az általános 
szavazatjog. Nagyvárad, 1897. (Suffrage 
universel). 

M. Könyvészet 1897. 

Orley János, kir. iparfelügyelő, Ő. 
János és Grossinger Sarolta fia, szül. 
1864-ben Pesten ; a zerge-utczai reálisko-
lába járt, hol Ring Armin tanár élesz-
tette benne a chemia iránti hajlamot, a 
műegyetemen pedig Wartha Vincze. 1887-
ben bevégezvén tanulmányait, Trefort 
Ágoston miniszter az agyagipar tanul-
mányozása végett állami ösztöndíjjal kül-
földre küldötte. Az ellhageni porczellán-
gyárban nyolcz hónapot töltött, és Né-
metország nevezetesebb gyárait tanulmá-
nyozva, egy év múlva visszatért. Ekkor 
a herendi porczellángyárban vállalt el 
művezetői állást; azonban a gyár akkori 
külföldi igazgatójának összeférhetetlen-
sége miatt négy hónap múlva otthagyta 
állását és a feketeerdei (Biharm.) üveg-
gyárhoz szegődött vegyésznek. 1889-ben 
Baross Gábor miniszter ismét külföldi 
tanulmányútra küldötte, honnét vissza-
térve még ugyanazon évben a herendi 
porczellángyár igazgatója lett. Ekkor ké-
szítette a Mária Valeria főherczegnő kelen-
gyéjéhez tartozó porczellántárgyakat. A 
részvénytársaságnál viselt állását 1893-
ban felmondotta s ekkor a részvénytár-
saság a gyárat eladta. Az új tulajdono-
sok alatt még fél évig maradt. Herenden 
a német lakosok megmagyarosítására tö-
rekedett, azért olvasókört, hitelszövet-
kezetet létesített; kezdeményezője volt 
az állami iskola felállításának, melynek 
ottléte alatt iskolaszéki elnöke volt. 1895 
elején a budapesti Fischer-féle majolika-
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gyárnak műszaki vezetője lett, honnét a 
részvénytársaság válsága következtében 
még azon évben a körmöczbányai kő-
edénygyár igazgatását vállalta el. Itt a 
magyar egyesület titkárának választotta ; 
az egyesület számára Angyal Béla tanár-
ral színpadot épített és azon színi elő-
adásokat rendezett, melyekben maga is 
játszott. 1897-ben a budapesti állami felső 
ipariskola vegytani tanszékéhez nevez-
tetett ki, s 1901 óta a kereskedelmi mi-
nisztériumban teljesít szolgálatot. — Több 
közgazdasági czikket írt a vidéki napi-
lapokba (Székely Lapok, Székely-Udvar-
hely 1802—1903), melyek közül neveze-
tesebbek : A fazekasság helyzete és jö-
vője). — Munkái : 1. A körmöezbányai 
magyar egyesület XVII. évi működése. 
Szerk. Körmöczbánya, 1897. — 2. Ipar 
és iparfejlesztés Udvarhely vármegyében. 
Székely-Udvarhely, 1901. — 3. Útmutntó 
fazekasok és kályhások részére. Bpest, 
1903. 

Önéletrajzi adatok. 

Őrley László, bölcseleti doktor, egye-
temi magántanár, m. n. múzeumi állat-
tári segédőr, előbbinek testvérbátyja, szü-
letett 1856. okt. 27. Pesten; 1876-ban 
elvégezte a bölcseleti tanfolyamot a pesti 
egyetemen és kiváló hajlamot tanúsítván 
az állattan iránt, tanársegéd lett az egye-
temi állat- és összehasonlító boncztani 
tanár Margó Tivadar mellett s ezen 
minőségben öt évig működött. 1878-ban 
lett bölcseletdoktorrá. Tanársegédi idejé-
nek leteltével állami ösztöndíjjal két évig 
külföldön tartózkodott, hogy magát az 
állattanban kiképezhesse. Ebből egy évet 
Lipcsében Leuckart Rudolf tanár inté-
zetében s egyet Londonban a világhírű 
búvár Huxley Tivadar mellett töltött; 
de ugyanekkor jeles szakképzettségénél 
fogva, miután az angoloknak akkor fér-
gekkel foglalkozó oly specialistájok nem 
volt, kire a páratlan gazdaságú British 
Museum eme állatcsoportjának rendezé-
sét bízhatták volna, ezen intézetnél fize-

téses szakrendezőül volt alkalmazva. 
Hazatérve külföldi kiküldetéséből, addig 
tanúsított rendkívüli tevékenysége mél-
tánylásául s további kiképeztetése végett 
a közoktatási miniszter Nápolyba küldte 
az ottani állattani állomáson levő ma-
gyar dolgozó-asztal elfoglalására, hol 
folytatta féregtani tanulmányait, de más 
tengeri állatok boncz- és fejlődéstani, 
nemkülönben biologiai és rendszertani 
viszonyaival is megismerkedett. Onnét 
hazatérve 1882. nov. 3. a m. n. mú-
zeum állattári segédőrévé s 1883. ápr. a 
budapesti egyetemen a helmithologia (bél-
féregtan) magántanárává neveztetett ki. 
1884-ben másodízben kiküldetett egy évre 
a nápolyi állomásra, hol nemcsak több 
érdekes fölfedezéssel gazdagította a tu-
dományt, de dús zsákmánynyal is tért 
haza. Nagyon értett a természettudo-
mány népszerűsítéséhez, mit a termé-
szettudományi társulat estélyen 1885. 
decz. 11. az állatok színéről tartott elő-
adása is bizonyít. A nápolyi állomás te-
remtője s vezetője Dohrn tanár Ö. szak-
ismeretét annyira kitüntette, hogy az 
általa kiadott Zoologischer Jahresbericht-
ben a bélférgekről szóló világirodalom 
szemléjét reá bízta. De szervezete a túl-
feszített munkát nem bírta meg; idegei 
megrendültek és az egykori bátor katona, 
ki elszántsággal nézett szembe a halállal 
Boszniában, munkaképtelenné lett és 
erőszakos módon kereste fel az életében 
nem ismert nyugalmat 1887. június 12. 
Budapesten. — Czikkei a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban (XX. 
1879. A belférgek szereplése, keletke-
zése és elterjedése, különös tekintettel az. 
emberre); a Természettudományi Köz-
lönyben (1889. Gubó mimicry, Száraz-
földi örvénykék, Turbellaria. 1880. Ma-
darak májában kóros képződmények, 
1882. A disznómájban talált hólyagféreg-
ről, Az emberi bélférgekről, A földi gi-
liszták szerepe a húmusz képződésénél, 
Darwin után, 1883. A zoologiai állomá-
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sok és az állattani kutatások újabb mód-
szerei, Munkák a korállokról, 1886. Dua-
lizmus a tengeri rákok életében. Az ehető 
kagylók mérgező hatása, 1887. Hadi hajó 
az állattan szolgálatában. A tenger mély-
ségeinek életéről, 1888. A bélgilisztának 
nincsen kis gazdája), a londoni The An-
nals and Magazin of natural Historyban 
(1881. On Hairworms in the Collection 
of the British Museum, egy táblával, 1882. 
Reparton the Nematodes in the Posses-
sion of Natural History, egy táblával, 
1884. Notes of some Parasites of Fishes 
from Madras,' determined by dr. Örley); 
a Zoologischer Anzeigerben (1881. Bei-
träge zur Lumbricinen-Fauna der Balea-
ren); a Természetrajzi Füzetekben (1884. 
A Serpula-félék légzési viszonyairól, kü-
lönös tekintettel bőrük festő anyagára. 
1885. Adatok a czápa-embryók élettanához, 
A czápáknak és rájáknak belférgei, 1886. 
Budapest és környékének alsóbbrangú 
rákfajai); a Mittheilungen aus der Zoolo-
gischen Station zu Neapel cz. munkában 
(1884. Die Kiemen der Serpulaceen und 
ihre morphologische Bedeutung; ugyanez: 
a Zeitschrift f. wiss. Mikroskopie u. f. 
mikr. Technikben, (1885.); a Biologisches 
Centralblattban (1866—87. Die Rabditi-
den und ihre medicinische Bedeutung); 
a Quarterly Zournal of microscopical 
science-ben (1887. Morphological and 
Biological Observations on Criodrilus 
lacuum, Hoffmeist.). — Munkái: 1. Ada-
tok a nematodák fejlődéséhez. Budapest, 
1878. Kőnyom, táblával. (Bölcseletdoktori 
értekezés.) — 2. Az Anguillulidák ma-
gánrajza. A királyi m. term, társulatnak 
Bugát-féle pályadíját, nyerte. 7 táblával. 
U. ott, 1880. (Különny. a Természetrajzi 
Füzetekből. Ugyanott francziául is). — 3. 
A magyarországi Oligochaeták faunája. 
I. Terricolae. U. ott, 1881. 3 táblával. 
(Mathem. és term. Közlemények XVI. 
5.). — 4. Rhabditisek magánrajza orvosi 
és természetrajzi szempontból. Hat rajzzal 
U. ott, 1885. i(A Degenfeld Imre gróf 

100 aranyból álló pályadíját nyerte. 
Mathem. és term. Közlemények XXI. 1. 
szám.). — 5. A palearktikus övben élö 
terrikoláknák revisiója és elterjedése. U. 
ott, 1885. (Természettud. Értekezések XV. 
18.). — 6. Az állatok színéről. U. ott. 1886. 
(Népszerű természettud. előadások Gyűj-
teménye. XV. k.). — 7. magyarországi 
pióczák faunája. U. ott, 1887. (Mathem. 
és term. Közlemények XXII. 2.). 

Daday Jenő, A magyar állattani irodalom. 
Bpest, 1882., 1891. I., II. — )I. Könyvészet 
1 8 8 6 - 8 7 . — 1888 : Főv. l.apok 161. , P. Napló 
161. , Nemzet 161. , Egyetértés 161., Budapesti 
Hirlap 161. S z á m . ( N e k r . ) . — Chyzer Kornél, 
Megemlékezés Örley László tanár felett. 
B p e s t , 1888. — Gyógyszerészi Hetilap 1889. 9. 
SZ. — A Magyar Nemzeti Múzeum (1802—1895. ) , 
Bpest, 1896. 79. 1. és gyászjelentés. 

Őrlősy Ferencz (szépfaludi), megyei 
levéltárnok és szerkesztő, szül. 1845. ápr. 
27. Máramaros-Szigeten; 1855—65-ig vé-
gezte a gymnasium nyolcz osztályát Nagy-
váradon a premontreieknél és azután az 
egyetemet Budapesten; mint ügyvédsegéd 
Aradon töltött két évet, hol az Alföldnek 
is munkatársa volt. 1862-ben a Gom-
bostűben és a Napkeletben jelentek meg 
első elbeszélései. 1868-ban belső dolgozó 
társa lett a b. Podmaniczky Frigyes Ha-
zánkjának, hol több tárczája jelent meg. 
1869-ben félévig a Fővárosi Lapoknak 
segédszerkesztője és 1869-től 1875-ig a 
Rákosi Reformjának dolgozótársa volt; 
innét visszakerült a Fővárosi Lapokhoz, 
melynek két évig volt ismét segédszer-
kesztője. 1878—79. Toldy István Nem-
zeti Hírlapjánál dolgozott, majd a So-
mogyi-féle Magyar-Lexikon dolgozótársa. 
1881—83-ig pedig az Egyetértés új don-
sági rovatának vezetője volt. 1883 végén 
Máramaros levéltárnoka és a Máramarosi 
Lapoknak 1884. jan. 1-től augusztusig és 
1887. jan. 1. óta szerkesztője; közben 
(1884. szeptembertől 1886. végéig) Vékony 
Antallal a Máramaros cz. hetilapot szer-
kesztette. — Elbeszélései 1863-tól a követ-
kező lapokban jelentek meg : Gombostű 
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(Egy magyar költőnő cz. beszélye), Nap-
kelet, Vasárnapi Újság, Magyarország és 
a Nagyvilág, Fővárosi Lapok. Életképek, 
Regélő, Egyetértés (1885-ben Szinre szint 
cz. egy kötetes regénye is megjelent), 
Alföld, Aradi Lapok, Hazánk és a Kül-
föld. Máramaros, Máramarosi Lapok, 
Hazánk. Hölgydivatlap, Hölgyek Lapja, 
Budapesti Hirlap, Képes Családi Lapok, 
Magyar Bazár, Budapesti Bazár, Nefelejts, 
Családi Kör sat. Régi bün cz. regénye 
szintén megjelent egyik lapban; saját 
lapjába pedig több száz beszélyt írt. — 
A Szükség törvényt ront cz. vígjátéka 
Szegeden 1871-ben a Mansberger-féle 
pályázaton 10 darab aranyat nyert; többi 
vígjátékai: Nőm térje, Vihar után, Tűz-
oltók ; Deák Farkassal lefordította Sar-
<lou Szeraíina cz. öt felv. szímnűvét, 
mely a pesti nemzeti színpadon először 
1869. szept. 24. adatott; továbbá Mariana 
Lindautói, A nők hatalma Rosiertől, a 
Házasságkerülők Benedixtől, a Két nő 
Ferraritől; írt Örvény szélén cz. nép-
színművet is, mely 1874-ben Kassán ada-
tott elő, Művésznő férje, Régi és az uj, 
ez utóbbi a m. tndom. akadémia által 
megdicsért színmű. — Munkái: 1. Az 
apácza. Diderot után. Francziából ford. 
Szépfaludi. Pest, 1869. — 2. A regény 
vége, vígj. egy felv. Pest, 1871. (A pesti 
nemzeti színházban 1871-ben). — 3. Egy 
rút hölgy története. Regény. Irta Dinck-
lage Campe bárónő. Ford. gróf Teleki 
Géza és Szépfaludi 0. Ferencz. U. ott, 
1873. — 4. A temetőben. Regény. About 
Edmund után francziából ford. Szépfaludy. 
U. ott, 1873. — 5. Úgy a mint volt. El-
beszélések. Budapest, 1883. (Előszót írt 
hozzá Kazár Emil). — Álnevei és jegyei: 
Rododendron (Magyarország és a Nagy-
világ 1868—70.). Bús Vidor, Narczisz és 
Sz. O. F. (Pesti Hirlap 1880—81.) Alföld 
(budapesti levelei 1868—72.), Fővárosi 
Lapok (tárczák és színi kritikák 1873— 
1875.). — Nevét Szépfaludi 0. Ferencznek 
és Szépfaludy 0. F.-nek is írja. 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
v é s z e t e . — Pallas Nagy lexikona X V . 614. 1. 
— Máramaros. M.-Sziget, 1896. (Monogra-
phia). — Máramarosi lapok. M.-Sziget, 1896. 
(Monographia) és önéletrajzi adatok. 
Öröm Miklós I. L., népköltő. — Mun-

kája : így áll a világ. Magyar koronánk-
nak dísze, légy örökön dicsőítve. Igazság 
és öröm a népek közt légyen, az igaznak 
lelke háromságba mégyen. A népeknek 
adódik, 2 ezüst krajczárért meg is ve-
hetik. Nagyvárad, 1849. (Költemény). 

Petrik B ib l iog r . 

Örömy József, győri építész. — Czikke 
a Győri Közlönyben (1860. 93. sz. Észre-
vételek a magyar tudományos akadémia 
palotájának építése ügyében). 

A hí. n. múzeumi hir lapkönyvtár példá-
nyából. 

Örtel János Gottfried. L. Oertel. 
Örvendi (Molnár) Ferencz. L. Molnár. 
Örvény Iván, állami főreáliskolai ta-

nár, Ö. József (ó-becsei származású) és 
Gyalokay Teréz iparos szülők fia, szül. 
1856. június 23. Veszprémben ; a gym-
nasium hat osztályát szülővárosában, a 
VII. és VIII. Pécsett 1876-ban végezte. 
1876—79-ig a budapesti egyetem hall-
gatója volt és tanári vizsgálat alapján, 
azonnal a kegyesrendiek privigyei gym-
nasiumán nyert alkalmazást mint világi 
helyettes tanár. Tanári vizsgálatot a ter-
mészetrajzból és földrajzból 1881-ben 
tett és ekkor a zentai községi gymna-
siumhoz választották meg, hol egy évig 
mint helyettes, azután mint rendes tanár 
működött. 1897. szept. 1. egészségi okok-
ból a zsolnai kir. kath. gymnasiumhoz 
helyezték át és onnét 1899-ben a szé-
kesfejérvári állami főreáliskolához ne-
veztetett ki. A természet iránt való ér-
deklődés keltette föl benne a vágyat, 
hogy tanulmányi czélból beutazza csak-
nem az egész országot; megtanulta a tót 
nyelvet és a Tiszavidék diluviális állat-
világát tanulmányozta. — Czikkei a pri-
vigyei r. kath. gymnasium Értesítőjében 
(1880. Privigye nagyközség helyrajzi és 
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földrajzi leírása); a zentai városi köz-
ségi gymnasium Értesítőjében (1882. Az 
ismert földpátnemek, különös tekintettel 
alaktani, optikai s vegyi tulajdonaikra, 
1888. Kirándulás a tengerhez, Budapest-
ről Fiúméba). — Fölolvasásai s ünnepi 
beszédei: A drágakövekről, Az észak-
amerikai átjáró, Néhány szó a mozgás-
ról s a bolygó csillagokról, A jelenkori 
vadnépekről, Az emberek ingyenes szol-
gáiról, a természeti erőkről, A tengerek 
állatvilágából, A gejzírekről s a vulka-
nizmusról, Emlékbeszéd Deák Ferencz 
halálának évfordulóján sat. Mindezek 
legtöbbje s egyéb czikkei megjelentek a 
Zentai Közlönyben, a Zsolna és Vidé-
kében és a Székesfehérvári Hírlapban; 
állandó munkatársa volt az Alsó-Tisza-
vidéknek, a Zentai Közlönynek; tanügyi 
czikkeket írt az Ó-Becse és Vidékébe, 
társadalmiakat a pozsonyi Nyugatma-
gyarországi Híradóba. A földrajz tanítá-
sáról az Országos Tanáregylet Közlö-
nyébe. — Munkája: Zenta város köz-
egészségügyi viszonyai. Zenta, 1895. (Kü-
lönnyomat 600 példányban a zentai köz-
ségi gymnasium 1894. Értesítőjéből). 

Vajda N é v k ö n y v e 214. ). — A zsolnai kir. 
kath. gymnasium Értesítője 1898. — A 1X1. n . 
múzeumi könyvtár példányaiból és önélet. 
raizi adatok. 
Ory Fábián. — Munkája: Az anyák-

hoz való jó tanácsa Hufelandnak. Po-
zsony, 1802. 

Kiss Áron, A magyar népiskolai tanitás 
története. Bpest, 1881. 206. 1. 

Őri Fülöp. L. Fülep Gábor (őri). 
Ory János, tanár. — Czikkei az Or-

szágos Tanáregylet Közlönyében (1874. 
Valami a tanárok képességéről, 1875. 
Gazdálkodásunk és a budapesti kereske-
delmi akadémia, 1876. A szakiskolák 
ügyében, Az állami felső leányiskoláról, 
1877. A tárgyalás végén és könyvism.). 
— Munkája: Az éjszaknyugati átmenet-
nek Mac Clure által felfedeztetése, Kutzner 
és mások után. Pest, 1868. Nyolcz képpel. 

Petrik Könyvészete. 

Öse (Maksai) Péter. L. Maksai. 
Őshegyi József, ügyvéd, megyei tiszti 

főügyész Moson vármegyében, Eyersperg 
József kir. tanácsos és pénzügyi igaz-
gatónak, ki családi nevét 1866. decz. 19. 
változtatta Oshegyire, meghalt 1885. ápr. 
27. Magyaróvárt) és Pintér Mária fia, 
szül. 1850. aug. 18. Bózsahegyen (Liptó-
megye), 1888. jan. 18-tól előadó a ma-
gyar-óvári gazdasági akadémiában. — 
Munkája: Mathias Eyrl von Eyersperg, 
Bürgermeister von Wiener-Neustadt; ge-
boren 1614, gestorben 1689. (Als Manu-
script zu betrachten). Ungarisch-Alten-
burg, 1898. Czimerrajzzal. 

Bálás Árpád, Magyarország mezőgazda-
sági szakoktatási intézményei. M.-Óvár, 1897. 
231. 1. és a m. n. múzeum könyvtárának 
példányából. 

Ősi András. L. Eössi. 
Österreicher József Manes. L. Oester-

reicher. 
Ősz János, tanító, született 1833-ban 

Kiiküllő-Királyfalván, hol atyja kántor-
tanító volt; tanulmányait a Bethlen fő-
iskolával kapcsolatos tanítóképzőben 
Nagy-Enyeden végezte. 1884-ben Kibéden 
(Aranyos-Tordamegye) lett tanító, hol je-
lenleg is működik. 1893-ban ő vetette 
meg alapját a községi faiskolának. — 
Czikkei az Ethnographiában (1900. Ün-
nepi rigmusok, karácsonyi, nagypénteki 
és húsvéti rigmusok, 1901. Hajnal-csil-
lag, székely népmese, Kántáló énekek). 
— Előadásokat tartott: A jellem és 
annak neveléséről az iskolában, A mód-
szerről, továbbá Ki mint vet, úgy arat. 
A néptanító physikai és szellemi kel-
lékeiről. 

Vaday József, A m a g y a r t a n f é r f i a k Al-
buma. R.-Csaba, 1896. Fénynyom. arczk. 
Őszi Kornél, hírlapíró, szül. 1869-ben 

Szilágy-Somlyón ; tanulmányait szülővá-
rosában és Budapesten végezte. 1889— 
1892-ben a Budapesti Hirlap, 1893—96. 
a Pesti Hirlap, 1896-99. ismét a Buda-
pesti Hirlap és Esti Újság munkatársa 
volt. Jelenleg a Budapesti Napló szer-
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kesztőségének tagja. — Munkái: X.Ma-
gyar Turfkrónika. A «Magyar Turf» 
kiadása. Budapest. 1900. — 2. Telivérek. 
Jó kompania és egyéb elbeszélések. U. 
ott. 1901. — Szerkesztette a Magyaror-
szág Párisban czímű képes folyóiratot 
1897—98-ban, hogy az 1900. párisi kiál-
lítás iránti érdeklődést előkészítse, és szer-
keszti 1897 óta a Sportélet cz. lótenyész-
tési, versenyügyi és katonai sportlapot, 
melybe elbeszéléseket írt a sport köréből, 
és szerkeszti egyszersmind 1900 óta a 
Magyar Turf cz. szaklapot Budapesten. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 402. 1. — M. 
Könyvészet 1901. 

Ötevényi. L. Nagy Ferencz (ötevcnyi), 
buziási ügyvéd. 

Öttl Antal József, magyar lovag. — 
Munkája: Acclamatio /esŕwaSerenissimae 
&c. Elisabethae Christianae &c. natae 
Principi Brunsvico-Guelpherbytanae, dum 
ad ineundum cum Carolo III. Rege Catho-
lico connubium Vienna discederet ab 
Univ. Viennensi per Ant. Jos. ab Öttl 
Equitem Hung, oblata. Viennae, 1708. 

Catalogus Bibi. Franc . Com. Szécliényian., 
Sopronii. 1807. Supplementum II. 4. 1. 

Ötvös (Silberstein) Adolf. L. Silberstein. 
Ötvös Ágoston, orvosdoktor, a magy. 

tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1811. ápril 27-én Gyulafehérvárt, hol 
atyja kereskedő volt; alsóbb iskoláit az 
ottani gymnasiumban. a felsőbbeket a 
püspöki lyceumban végezte. 1828-ban az 
orvosi tudományok hallgatásavégett Pestre 
ment, hol a rendes orvosi tanulmányokon 
kívül leginkább Weszerle tanár előadásai 
szerint a történelmet tanulmányozta. 
1834-ben Bécsbe ment, hol a közkórház-
ban dr. Seeburg udvari orvos osztályában 
magát nyolcz hónapig tovább képezte. 
1836-ban nyert Pesten orvosdoktori ok-
levelet. Ezután visszatért szülővárosába, 
hol orvosi gyakorlatot folytatott. 1839-ben 
Alsó-Fehérmegye megválasztotta tiszte-
letbeli táblabirájának, 1841-ben a kir. m. 
természettudományi társulat rendes tag-

jának, 1844. a gyulafehérvári olvasó (pol-
gári) egylet, melynek létrehozásában tevé-
keny részt vett, igazgatójának, mely 
álláson megmaradt mindaddig, míg a 
szabadságharcz vihara magát az egye-
sületet is szétrombolta. 1846-ban az er-
délyi udvari cancellária kinevezte gyula-
fehérvári kir. pénztárnoknak, 1848-ban 
az utolsó erdélyi országgyűlésre Gyula-
fehérvár város küldte fel követnek. 1851-
ben az előpataki templom építését mint 
néhai Erőss Sándor gyulafehérvári őr-
kanonoknak teljhatalmú biztosabevégezte 
és Kovács Antal apát által ünnepélyesen 
felszenteltette. Korán osztotta meg haj-
lamát az orvosi tudomány és a törté-
nelmi kutatások közt, melyeknek a gyula-
fehérvári könyvtár kincsei bő anyagot 
nyújtottak. Az 1849. események után 
még nagyobb szenvedélylyel folytatta tör-
ténelmi kutatásait, most már az országos 
levéltárban is. A m. tudom, akadémia 
1860. deczember 16. választotta levelező 
tagjának. A tudományos búvárlatainak 
eredményeit mindenkivel örömest közlő, 
szerény, humánus tudóst okmánygyűjte-
ményének feldolgozása közben 1861. 
október 25. érte a halál Gyulafehérvárt. 
— Czikkei a kolozsvári Hetilapban (1853. 
24. sz. Fölszólítás Erdély régiségei ügyé-
ben, 66., 67. sz. II. Rákóczy György be-
iktatási szertartása s több oklevél, 1855. 
1., 14. sz. A károlyfejérvári Batthyányi-
intézet ismertetése, Csillagda); az Erdélyi 
Naptárban (1854. Erdély régiségei ügyé-
ben) ; czikkeket, okleveleket közölt 1856-
—1860-ban a M. Futárban, az Erdélyi 
Múzeumban, a Mikó Imre-féle Erdélyi 
Történelmi Adatokban (1855., 1858.); a 
temesvári Delejtűben (1858. Bécs bevé-
tele és Mátyás király végnapjai, Nyilt 
levél, 1859. A csángó magyarokról Zöld 
Péter levele 1781. jún. 11. és oklevél-
közlés, 1863. Staszburg Pál követsége 
IV. Amurát szultánhoz az 1631. és 32. 
években); a Hazánkban (I. 1858. Páz-
mán Péter bibornok levele I. Rákóczy 
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Györgyhöz 1634. és oklevél, 1860. Ok-
levélközlés) ; az Uj Magyar Múzeumban 
(1859. Gelei Katona István élete és le-
velei I. Rákóczy Györgyhöz); az Erdélyi 
Történelmi Adatokban (IV. 1862. Halier 
Gábor titkos írásmódjának kulcsa és saját 
aláírásának hasonmása); a M. Törté-
nelmi Tárban (VIII. 1861. Báthori István 
lengyel király levelei); a M. Akadémiai 
Értesítőben. Philos. T. T. Közlöny II. köt. 
(1861—62. Tholdalagi Mihály követségi 
naplója s oklevelek). — Munkái: 1. Or-
vostudori értekezés Erdélyország gyógy-
vizeiről. Buda, 1836. (Latin czímmel is.) 
— 2. Rejtelmes levelek első Rákóczy 
György korából. Megfejtette és közli. 
Kolozsvár, 1848. (I. Rákóczy György 
arczképével, a titkos jegyek magyaráza-
tával és hat hasonmással. Ezen gyűjte-
mény régészeti s államtudományi szem-
pontból egyformán érdekes; legbecsesebb 
része a Pázmány Péter bibornoknak I. 
Rákóczy Györgyhöz titkos számokkal írt 
intőlevele). — 3. Brandenburgi Katalin 
fejedelemsége. Bpest, 1861. (M. Akadé-
miai Értesítő. Második osztály II. köt. 
Székfoglaló). 

Ferenczy és Danielik, Magyar í rók I. 347. 1. 
— Gyulafehérvári Füzetek I . 1861. 137. l a p . 
( O m p o l y i ) . — Pesti Napló 1861. 262. SZ. — 
Erdélyi Vúzeum-Egylet Evkönyve I I . k ö t . 1862. 
(Vesze ly i K á r o l y ) . — Akadémiai Almanach 
1863. 311. 1. — Szinnyei Könyvészete és Re-
pertóriuma I. osztály. Történelem. — Petrik 
Könyvészete és Bibliogr. — Armenia 1888. 
331. 1. — Pallas Nagy lexikona X I I I . 691. 1. 

Ötvös Ferencz. L. Eötvös Ferencz. 
Ötvös Gyula, fővárosi tanító, Ö. Jó-

zsef és Sperling Luiza, a m. nemzeti 
színház tagjainak fia. Szigligeti Ede unoka-
öcscse, szül. 1865. ápr. ô. Pesten; kö-
zépiskoláit és a tanítóképzőt Budapesten 
végezte; 1887-ben Pest-Jenőn, 1888-tól 
1899. ápr. 11. történt haláláig Buda-
pesten tanított; (1892-től egyszersmind 
ipariskolai tanár volt és 1895-ben a szent 
Terézia jótékony egylet elnökévé válasz-
tatott meg). A majolika festészet és taní-

tás terén is kitűnt. Az iskolai rajztömbök 
egyik gyakorlati és könnyen kezelhető 
találmánya is az ő érdeme. — Munkája : 
Útmutató a majolika- és porczellánfesté-
szetben, műkedvelők részére. Budapest. 
1893. (Nyom. Székesfejérvárt). 

M. Könyvészet 1892. és testvérbátyjának 
Ötvös József orvos-irónak szives közlése. 

Ötvös István (szathmári). L. Szath-
mári. 

Ötvös József\ orvosdoktor, az orszá-
gos közegészségügyi tanács rendkívüli 
tagja, előbbinek testvér-bátyja, született 
1857. január 1-én Pesten, hol közép-
iskolai s orvosi tanulmányait végezte és 
1881. október 21-én egyetemes orvos-
doktorrá avatták. Mint IV. éves orvostan-
hallgató irodalmi dolgozatával és boncz-
tani készítményével pályadíjat nyert. 
1880—86-ig a székesfővárosi Szent-Rókus 
kórházban mint externista, majd mint 
segédorvos működött; 1882-ben katonai 
főorvossá, 1886-ban pedig a székesfővá-
rosi fertőző-kórházhoz a himlőosztály 
rendelő főorvosává neveztetett ki; 1892. 
és 1893. a székesfővárosi járványbizott-
ság részéről az akkor uralkodott cholera 
okának kinyomozásával lévén megbízva, 
ezen működéséről két nagy könyvalakban 
nyomtatásban megjelent és számos gra-
fikai rajzzal, táblával s térképpel ellá-
tott jelentésével számolt be. 1883-ban a 
budapesti kir. orvosegylet rendes tagja 
lett. Mint középiskolai egészségtani tanár 
1889—1900-ig a gyakorló-gymnasiumban 
működött. A fővárosi iskolaszék rendes 
tagja. 1890-ben a budapesti törvényszéki 
fogházhoz orvossá nevezték ki, 1899-ben 
József főherczeg margitszigeti fürdőor-
vossá nevezte ki; az ő tanácsa alapján 
történt a sziget újabb fürdői berendezése. 
1902-ben szaktanulmányok végett kül-
földön (Wörishofen, München, Drezda 
sat.) utazást tett. — Czikkei a Gyógyá-
szatban (1884. Fejizomgörcs, Nervus me-
dianus hűdése, A féloldali tonicus arcz-
görcs, 1885. Erb-féle vállkarhűdés, 1886. 
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Az egyenes hasizmok clonicus görcse, 
1901. Szt. Margit-sziget mint téli gyógy-
fürdőbely); az Orvosi Heti Szemlében 
(1887. A xylol gyógyértéke a himlőnél, 
1889. Heveny agyhártyagyuladás, Pecz-
kelő ujj); a M. Szalonban (1890. A ra-
bok egészsége); az Orvosi Hetilapban 
(1891. Ujabb gyógyszerek az 1890. évben, 
1895. Az 1892—93. évi székesfővárosi 
cholera oka, 1900. Szt. Margit-sziget jö-
vője, 1903. A Kneipp-öntések orvosi bí-
rálata) ; a Medicinische Revue f. interne 
Medicin u. Therapieban (1891. Der jetzige 
Stand der Theorie über Diabetes mellitus); 
az Egészségben (1895. A főváros ivóvize 
és a cholera); a Gyermekgyógyászatban 
(1899. Az elzüllött gyermekek gondo-
zása) ; a Pester med.-chirurg. Presseben 
(1899. Fürsorge der verwahrlosten Kin-
der). — Munkái: 1. Az 1892—93. évi 
fő- és székvárosi cholerának oka. Bpest, 
1893. Színes térképpel, két grafikai táb-
lával és 14 táblázattal. (Különnyomat a 
fő- és székvárosi főorvosi Cholera-Jelen-
tésből). — 2. Budapest székesfővárosban 
1893 második felében fellépett cholerának 
oka. U. ott, 1894. Színes térképpel, két 
grafikai táblával, nyolcz táblázattal és 
hat szövegrajzzal. (Különnyom. a főor-
vosi Jelentésből). 

Pallas Nagy Lexikona X I I I . 691. 1. — Pesti 
Alfréd, Magyarország orvosainak Évkönyve. 
Bpest, 1899. 158. 1. és önéletrajzi adatok. 

Ötvös Károly, a műegyetem rektori 
irodájának hivatalnoka Budapesten. — 
Munkája: Technikusok Zsebkönyve az 

1885—86. tanévre. Hiteles adatok nyo-
mán összeállította és kiadta. I. évfolyam. 
Bpest, 1885. Rajzzal. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Ötvös Miklós. — Munkája: Lelki 
szem gyógyító könyvecske. Kassa, év n. 
(XVII. század). 

Sándor István, M . K ö n y v e s h á z G7. l a p . — 
Szenczi Molnár Albert Naplója. B p e s t , 1898. 
290. 1. (Oetvös Miklóst említi 1620-ban mint 
Nagyszombatban tartózkodó ismerősét). — 
W. Könyv-Szemle 1878. 236. 1. (Ötvös Mihály-
nak írva). 

Őz Pál, ügyvéd, kit a Martinovics-féle 
összeesküvési ügyben halálra ítéltek. Az 
elítélt akkor 25 éves volt és kegyelemért 
nem akart folyamodni, hanem ártatlan-
ságára hivatkozva csak igazságot kivánt. 
1795. jún. 3. a budai vérmezőn nagy lélek-
nyugalommal ment a halálra. «Az egri 
ifjú hóhér Őzhez kétszer vágott.» — Kéz-
iratai 1895. július 2. kerültek a m. n. 
múzeumba az országos levéltárból csere 
utján, a Szolarcsik- és Hajnóczy-féle ira-
tokkal együtt. Ezen iratok nyolcz csomó-
ban (250 darabnál több) az illetők magán-
viszonyaira, tanulmányaikra, összekötte-
téseikre vetnek világot és e tekintetben 
becses adatok azon érdekes kor megíté-
lésére. Őz utolsó levelét (1795. jún. 2.) 
közölte a Vasárnapi Újság (1869. 186. 1. 
megvan a nagy-kőrösi ev. ref. lýceum 
kézirattárában). 

Vasárnapi Újság 1869. 13., 14. SZ. — Szir-
may Antal, M. Jakobinusok 29., 91. lap. — 
Fraknúi Vilmos, Martinovics és társainak 
összeesküvése. Budapest, 1884. — V. Könyv-
Szemle 1895—96. 

2. »» sajtó alá adatott 1.903. decz. 17. 



p. 
Paál Árpád (betlenfalvi), magyar kir. 

állami számvevőszéki számtanácsos, P. 
Rezső ős primor-székely eredetű, J 848— 
1849. honvédszázados fia, szül. 1861. 
máj. 19. Nágyváradon; iskolai tanulmá-
nyait a IV. gymnasiumi osztályig a nagy-
váradi prémontreieknél folytatta ; azután 
a székelyudvarhelyi főreáliskolába lépett 
át, hol 1880-ban érettségi vizsgát tett; 
majd négy évig a budapesti műegyetemet 
végezte, hol a társaséleti mozgalmakban 
szónoklati tehetségével szerepelt és 1884-
ben a műegyetemi ifjúság segítő-egye-
sületének elnökévé választatott meg. Mű-
egyetemi tanulmányait abba hagyva, a 
jogi pályára lépett. Innét a közműnk, és 
közlekedési minisztérium szolgálatába 
állott, mint műszaki gyakornok. 1887. 
jan. 7. a m. kir. igazságügyi miniszté-
riumhoz számtisztté neveztetett ki s jogi 
tanulmányainak befejeztével a m. kir. 
állami számvevőszék szolgálatába lépett, 
a hol ma mint számtanácsos működik. A 
Szabad Lyceum tudományos egyesületnek, 
melynek megalapításában is tevékeny részt 
vett, három év óta pénztárnoka. — Szép-
tani dolgozatokat, elbeszéléseket, rajzokat, 
tárczaczikkeket, színi kritikákat és könyv-
ismertetéseket írt 1883-tól a következő 
lapokba és folyóiratokba : Székely Nem-
zet (1883. Az ember tragédiája, tanulmány), 
a kolozsvári Ellenzék (Az ős-ok és az 
istenség lényege a görög bölcsészeknél), 
P. Hirlap, Fővárosi Lapok, Ország-Világ, 
M. Salon (1885-ben a 250 frankos pályá-
zatán a 34 pályamű közül Futó felhők 
cz. elbeszélése első helyen dicsértetett 
meg), Pesti Napló, Képes Családi Lapok, 
Élet és Irodalom, M. Polgár, Nagyvárad, 
Hód-Mező-Vásárhely, Kolozsvár, Szinház, 
Felebarát, Divat-Salon, Ifjú Magyarország, 

Id. S z i n n y e i J. Magyar írók. X. 

M. Szemle, M. Lányok, Arasárnapi Lapok, 
Néptanítók Lapja, Nemzet; több elbe-
szélését átvette a Székely Nemzet és más 
vidéki lap is. Költeményt utóbb keveset 
írt .* a M. Szemle, Kolozsvár, Székely 
Nemzet és Ország-Világba (1903. jún.). 
— Munkái: 1. Szeretve mind végig. (El-
beszélések és rajzok). Bpest, 1885. (A 
M. Salon pályázatán első helyen lett 
megdicsérve, de a díjat ki nem adták. 
Ism. Fővárosi Lapok 14. szám). — 2. 
Salon történetek. U. ott, 1886. (Ismert. 
Nemzet 117. sz.). 

M. Könyvészet 1886. — Kiszlingstein K ö n y -
vészete és önéletrajzi adatok. 

Paál Arpádné (pákei Dávid Anna), 
előbbinek neje, D. Antal jószágigazgató 
és Huszti Sárossy Anna leánya, 1887-ben 
ment nőül Paál Árpád számtanácsoshoz. 
— Czikkeket írt a Fővárosi Lapokba, a 
Kolozsvárba, Én Újságomba, a M. írónők 
Albumába, az Olajágba s vidéki lapokba. 

Férjének Paál Árpádnak szives közlése. 

Paál Ferencz, nyug. állami tanítóképző-
intézeti igazgató-tanár, szül. 1832. okt. 
14. Kolozsvárt, hol iskoláit (egy évi meg-
szakítással, mely idő alatt honvéd volt) 
1852-ben végezte az ev. ref. kollégium-
ban, hol azután két évig theologiát is 
hallgatott, egyszersmind nevelő volt b. 
Bornemisza Ignácznál; innét 1855-ben 
gróf Halier Györgyhöz ment nevelőnek 
Medgyesre, a hol egyidejűleg a szászok 
főgymnasiumában és a vele kapcsolatos 
polgári iskolában a magyar nyelvet taní-
totta 1857-ig, a mikor a berlini egyetemre 
ment, a hol bölcseleti s természettudo-
mányi előadásokat hallgatott és a téli 
félévben rendes látogatója volt a Diester-
weg szervezte tanítóképzőnek. Berlin-
ből hazajővén, gr. Teleki Domonkosnál 

3 
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nevelősködött Kolozsvárt 1866-ig, a mikor 
a székely-udvarhelyi ev. ref. kollégium 
tanárának választatott meg. Működése kez-
detén újra szervezte az ifjúsági önképző-
kört. Tanított a jogakadémián neveléstani 
és bölcseleti tárgyakat, 1870-ben a kolozs-
vári állami képző-intézet igazgatójává 
neveztetett ki, mely intézetet akkori kelet-
kezésében szervezte. 1896-ban nyuga-
lomba vonult. Meghalt 1903. január 13. 
Kolozsvárt. — A kolozsvári Család és Is-
kolának munkatársa volt. — Munkái: 1. 
Beköszöntő értekezés. Székely-Udvarhely, 
1866. (Jenei Viktoréval egy füzetben je-
lent meg). — 2. Zene-Abécze. A hang-
jegyírás és olvasás okszerű ismertetése. 
Pesten. 1873. (Ism. Néptanítók Lapja 
1888. 727. 1.). — 3. Iskoláink és az 
egészségtan. Bpest, 1875. — 4. Olvasó-
könyv az alsófokú ipariskolák számára. 
I. kötet. Az ipariskolák I. oszt. számára. 
Kolozsvár, 1884. Kiss Sándorral együtt. 
(Ism. Néptanítók Lapja 1884. 548., 1886. 
61. 1. 4. kiadás. Ugyanott, 1890.). — 5. 
Nösselt Frigyes Világtörténelme leányok 
számára. Ó-kor. Nösselt Frigyes után 
németből magyarra fordították Demeter 
Sándor, Kiss Lajos és Paál Ferencz. 
Debreczen, 1886. 

Petrik Ivönyvészete. — Kiszlingstein Köny-
v é s z e t e . — M. Könyvészet 1890. — A székely-
udvarhelyi ev. ref. kollégium Értesítője 1895. 
53 . 1. — Család és Iskola 1903. 3 . s z . 

Paal Gyula, állami tanító, Paal Ferencz 
iparos és Galambos Mária fia, szül. 1852. 
aug. 29. Tatán (Komáromm.); iskoláit 
Tatán, Pozsonyban és Pesten végezte. 
A színi iskolába lépése után 1874-ben 
a nagy-kőrösi ev. ref. tanítóképző-intézet 
magántanulója lett, mivel abban az időben 
nevelő volt Tisza-Várkonyon Szűcs Lajos-
nál, Márton Ferencz (Abonyi Lajos író) 
sógoránál, hol Abonyival és Degré Ala-
jossal gyakran érintkezett. 1885 óta ok-
leveles állami tanító Rimaszombatban 
(Gömörm.). — Czikkei, elbeszélései, köl-
teményei a Budapestben (1881—1903.), 

a Képes Családi Lapokban (1886 — 96.), 
az Urambátyámban (1893—1902.); az 
Ország-Világban (1891. A gömöri hegyek 
között); a Vidéki költők Albumában 
(Kassa, 1896. szintén van egy költeménye); 
külmunkatársa volt a következő vidéki 
lapoknak: Székesfehérvár és Vidéke, Pécsi 
Figyelő, Komárom, Győri Közlöny, Nyir-
vidék, Szabolcsmegyei Közlöny (1879—• 
1884), Gömör-Kishont, Rozsnyói Hiradó, 
Sajóvidék, Gömöri Hirlap. — Munkái: 
1. Téli esték. Komárom, 1881. (Versei 
és elbeszélései) — 2. Elbeszélések. Rima-
szombat, 1890. (A Tompa-szobor javára 
kiadta Győrffy Pál Gábor). — 3. Kandalló 
mellett. U. ott, 1892. (Képekkel). — 4. 
Vaskeresztesek. Regény a lovagkorból. U. 
ott, 1896—97. Három köt. (12 füzet, előbb 
1881-ben a Budapestben jelent meg). — 5. 
Tarkaképek. (Elbeszélések). Rimaszombat, 
1899. (Rajzokkal). — 6. Oszi rózsák. U. 
ott, 1900. (Költemények). — Kéziratban 
színművei: Kié a kincs ? vígj. két felv. 
(Komáromban adták elő) ; Biró uram 
lánya, népszínmű három felv. (Mándoki 
Béla színigazgató Komáromban 1883. 
szept. 20. adatta elő; ismert. Komáromi 
Lapok 1883. 30. sz.); Czégér, népszínmű 
három felv. (1896. szept. 30. a kolozs-
vári nemzeti színházban adták elő); elő-
adattak még : Héregiék háza, népszínmű 
(először Rimaszombatban 1889. szept. 22.); 
Czine mintye, népszínmű három felvonás-
ban (Rimaszombatban 1893. okt. 14. mű-
kedvelők adták elő), Nótárius, népszínmű 
(először Rimaszombatban 1893. decz. 3.); 
Jukker leány, életkép (először ugyanott, 
1895. máj. 22.), A tulipános láda, nép-
színmű három felv. (A biró uram lánya 
átdolgozva, ugyanott 1888. márcz. 24.), 
Petőfi, színmű egy felv. (u. ott, 1899. 
júl. 30), Ne bántsd a magyart népdráma 
három szak. (u. ott, 1902. január 18.), 
Uram bátyám kalandja, farsangi bohóság 
két felv. (műkedvelők adták elő Rima-
szombatban 1902. júl. 28.); Lagadére 
Henrik, dráma négy felv. (bírálat alatt 
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van a budapesti Vígszínháznál). — Szer-
kesztette a Gömöri Hírlapot és a Rima-
szombati Lapokat 1889. áprilistól rövid 
deig. 

JU. Könyvésiet 1900., 1901. é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Paál János, r. kath. lelkész ; 1823-ban 
Csepreghen (Sopronm.) volt segédlelkész 
a győri egyházmegyében, 1826. Röjtökön 
(Sopronm.) plébános ; 1834-ben neve már 
nem fordul elő a Schematismusban. — 
Munkája : Egyházi beszéd a papi hivatal-
nak terhes kötelességeiről. Mondotta . . . 
midőn tiszt. Kiss István karácson havá-
nak 8-kán 1822-ben a csepregi templom-
ban első szent áldozatját a Felségesnek 
bemutatta. Weszprém, 1823. 

Schematismus Jaurinensis 1826—1834. — 
Petrik B i b l i o g r . 

Paál Sándor (kézdi-polyáni), polgárisko-
lai tanár, P. István és Bögözi Anna nemes 
lófő-székely eredetű birtokos szülők fia, 
szül. 1875. júl. 10. Kézdi-Polyánban (Há-
romszékm.); neveltetéséről, miután szülei 
elszegényedtek, nagybátyja Paál Kapisz-
trán János szent Ferencz-rendi szerzetes 
és kolostor-főnök gondoskodott. 1884-től 
Marosvásárhelyt és Csík-Somlyón tanult, 
hol a gymnasium négy osztályát és a róm. 
kath. tanítóképzőt is végezte. 1894—95-ben 
gyakorlat végett tanítói állást vállalt Ma-
gyar-Soókon (Nyitram.); ezután Csík-Som-
lvón megszerezte az elemi iskolai tanítói 
oklevelet.Tanulmányait a budapesti paeda-
gogiumban folytatta a nyelv- és történet-
tudományi szakon, és itt tanára Király Pál 
buzdította az irodalomra. 1898-ban vé-
gezte a Paedagogiumot, a mikor mint 
polgáriskolai tanár a trencséni polgári 
iskolánál nyert alkalmazást, 1899-ben 
pedig a breznóbányai állami polgárisko-
lához neveztetett ki. — Az 1900 aug. 
elején megindult Garamvidéke cz. lap 
aug. 21. sz. Társadalmunk vezérczikkével 
lépett fel, mely egyszersmind kezébe 
juttatta a bukás szélén álló lapot, mely 
két hónap múlva megerősödött és sike-

resen küzd a pánszláv áramlatok ellen; 
november 11-től az év végéig a lap fele-
lős szerkesztője is volt; azóta főmunka-
társi czímmel vezeti a lapot, melyben 
eddig 122 czikke jelent meg; költeménye-
ket is ír a Garamvidékébe; a M. Nyelv-
őrben és a Polgári Iskolai Közlönyben 
is jelentek meg czikkei. — Munkája: A 
székely nép. Breznóbánya, 1904. (Sajtó 
alatt). 

Önéletrajzi adatok. 

Paap János (száldobosi és márkói), 
Európa majd minden tartományát be-
utazta ; a hessen-homburgi, stockholmi 
tudós társaságok tagja s a bajor gazda-
sági társaság titkára. — Munkái: 1. Hat 
hangú ének. Avagy; hat nyelveken folyó, 
kérdezkedésekre, s feleletekre egyformán 
elintéztetett magyar, deák, német, anglus. 
franczia és olasz, szükségesebb nemzeti 
beszélgetések. Mellyeket egybe szedett, és 
közönségessé tett. Buda, 1796. — 2. Car-
men eteosticho-votivum, idque elegiaco 
encomiasticum, oblatum summo musa-
rum maecenati, seren. ac. rev., Hungá-
riáé et Bohemiae regio haered. principi 
dno F. Carolo Ambrosio, ecclesiae me-
tropolitanae Strigoniensis archi-episcopo 
. . . quod cum supremi comitis officium 
ampleeti dignaretur, in nobili ac populari 
concursu multorum plaudentium, tenui 
castalidum filo deducere voluit die XVIII. 
Augusti, anno eoque post partum virginis 
mirabili; 1808-vo, qVo popVLI Varil, 
slbl noXIa beLLa MlnantVr CLassICa 
ConCVrrVnt; statqVe LabatqVe Cohors. 
Comaromii. — 3. Ara honoris, quam in 
memoriam festi celeberrimi, rev. dni 
Alexandri Budnay de Eadem et Divék-
Ujfalu . . . quo ex speciali caes. reg. 
dementia, consiliarii encomio condecora-
retur, erexit anno quo : HIspanlae prln-
Ceps VIX,nae VIX CVM Bonaparte, AngLIa 
IVs tethlDos; aeqVore Vota parat. Pridie 
nonarum Julii. Tyrnaviae. (Költemény) 
— 4. Votiva facies exhibens ill. ac. rev. 
Dni A. Makkai, archi diaecesis Agriensis 

3* 
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canonici . . . cum episcopi gradu & honore 
condecoraretur. Pridie nonar. Aug. Co-
maromii (1808.). — 5. Az öröm mellé 
bánatot ragasztó ének, mellyet, egy pél-
dát csak alig esmérő uri menyegzőnek 
tisztesség-tételéül, a nemes násznépnek 
képében Osztrolutzky Miklós, kellemetes 
jó urnák ns. Zólyom vármegyének nótá-
riussának t. n. Gosztonyi Lizia iíiu drága 
szűzzel, nem külömben: t. n. Petróczy 
Apollonia, hajadon gyenge kisasszonnyal 
való egybepárosodások ünnnepe-napjára 
készített akkor, a mikor az őszi mord 
szelek le csendesedésével alkalmas fény 
kerülvén láthatárunkra : Már ; feLLegbe 
IUtott nap Ytán, VI CsILLaga sort áD. 
Hely n. (1818.). — 6. Carmen eteosticho-
votivum; idque : elegiaco-encomiasticum 
Musarum maecenati, cels., ac. rev. Dno 
principi Ernesto, .Toanni, Francisco de 
Paula in Schwartzemberg, duci Crumlaviae 
. . . in laudem: cum episcopatu Jauri-
nensi ornatus, urbem ingrederetur. Anno 
quo SChwartzeMberg prlnCeps ! antlstes 
IaVrl DelnCeps; offert aetherels thVra 
benígna plls. Hely n. (1813.). 

M. Kurir 179G. I I . 208. l a p . — Petrik B i b -
liogr. 

Paap Sámuel, népköltő. — Munkája: 
Rendbe vegyed (kérdek ?) eszedet magyar 
úgy-é ? temérdek Szántóvá mééj habot 
á d ; tűz buborékot okád. Nints (öl az 
ellenség) védelmére semmi jelenség, 
Édip-is eddig elé nem tuda szólni belé. 
E rohogó tűznek veszedelmei engem-is 
űznek. Sir, zokog és kesereg melly miat 
annyi sereg. Embereket sértő veszedelme 
halálra kisértő. Hol vagyon az agy velő ? 
(bölts) ide jöjjön elő. Nagy dolog egy 
város meg-gyúlt e'ég! Mennyire káros. 
Lesz ki kezet ma velem fogjon, ím : 
meg felelem. Vácz, 1803. (Költemény). 

Petrik B ib l iog r . 

Paár József\ ifjabb, r. kath. plébános, 
szül. 1858. decz. 24. Mosony-Szent-Já-
noso.n ; 1882. júl. 11. szenteltetett föl a 
győri egyházmegyében; plébános volt 

Sérczen (Sopronm.); jelenleg lelkész Bá-
gyogon (Sopronm.). — Czikkeket írt a 
Népiskolai Lapokba (Dunamelléki álnév 
és P. J. betűk alatt) és a M. Államba 
alkalmi közléseket. 

Zalka E m l é k k ö n y v e 147. 1. — Schematismus 
Cleri Jaurinensis 189B. 

Paár Tamás, r. kath. plébános, lőcsei 
(Szepesm.) származású, a nagyszombati 
Mariana-collegium alumnusa volt, hol 
1733-ban baccalaureus, 173í. bölcselet-
mester lett; a theologia II. évét 1736-ban 
végezte. Hosszabb ideig volt plébános 
Tuzssinán (Schmiedshaj Nyitram.), hol 
1772. márcz. 24. meghalt. — Munkája: 
Das bey denen Heyden schmählich- u. 
verachte: Bei denen Juden ärgerlich-
und verhaste : Bey denen Rechtgläubigen 
Christen aber höchst-geehrte Gnad- u. 
Trostfliessende Kreuz Christi. Das ist: 
Lob- u. Ehren-Bede, so an dem Fest-Tag 
der Erhöhung des Heiligen Kreutzes, da 
sich von den verschiedenen Orten auf 
dem neu-erbauten heil. Calvari-Berg, 
nechst der freyen Bergstadt Schemnitz 
neun bis zehen Tausende andächtige 
Wahlfahrter versammleten, u. aus jetzt 
gemeldeter Stadt eine sehr Volck-reiche 
auferbäuliche Buss - Procession, unter 
einem neuen kostbaren Kreutz-Fahn, und 
schönen andächtigen Schau-bühnen nach 
besagten heil. Berg geführet. "Wie auch 
die am Fuss dieses heil. Bergs herrlich 
erbaute heilige Stiegen samt der anbey 
gefügten sehr zierlichen heil. Drevfaltig-
keit Capellen das Erstemahl zur Andacht 
eröfnet, u. eingesegnet wurde. Anno qVo 
In Monte CaLVarlae neoeXstrVCta saCra 
sCaLa pVbLICae VeneratlonI soLennlter 
proponebatVr. Tyrnau, 1747. 

Petrik B i b l i o g r . — Zeitiger Alajos, E g y h á z i 
írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 379. 1. 
— Némethy, Ludovicus, Series Parochorum. 
Strigonii, 1894. 835. 1. 
Pablasek Mátyás, főreáliskolai igaz-

gató, szül. 1810. febr. 24. Mödritzben 
(Morvaország), hol atyja földmívelő volt; 
Auspitz- és Nikolsburgban végezte a 
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gymnasiumot és bölcseletet, az olmützi 
egyetemen a jogot hallgatta 1834-ig; ez-
után mint gymnasiumi helyettes tanár 
és nevelő működött. 1836. júl. 22. a 
bécsi egyetemi könyvtár gyakornoka, 
1837. decz. 1. a cs. udvari könyvtár 
amanuensise lett; 1841. febr. 12. a cs. 
kir. udvari levéltárnál accessista, 1849-
ben iktató ugyanott. Időközben egyszer-
smind a franczia s olasz nyelv tanára 
volt nyilvános intézetekben és a német 
nyelv tanára a bécsi polytechnikumon. 
1850. okt. 17. a cs. kir. közoktatási mi-
nisztérium kinevezte a pozsonyi városi 
főreáliskolához igazgatónak és itt műkö-
dött lemondásáig, mely 1862. máj. 17. 
történt. Ekkor a bécsi vakok intézetének 
lőn igazgatója s mint ilyen halt meg. Bő 
nyelvismerete felölelte a classikus nyel-
veken kívül a német, franczia, olasz és 
angol nyelveket is ; értett ezenkívül spa-
nyolul is és a szláv idiomákhoz. — 
Szerkesztette a pozsonyi főreáliskola tíz 
Programmját 1850—60-ig. Ezekben czik-
kei (1851. Geschichte der Schule, 1856. 
Die deutsche Prosodie und Metrik aus 
den Grundsätzen der deutschen Sprache 
entwickelt). — Munkái mind Bécsben 
jelentek meg; czímeiket, összesen hetet, 
Wurzbach fölsorolja. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon. Wien, 1870. 
XXI. 151. l ap . — Petrik Bibl iogr . — A po-
zsonyi m. kir. állami főreáliskola Értesítője 
1895. 

Pabst Vilmos Henrik, bölcseleti dok-
tor, m. kir. gazdasági akadémiai igaz-
gató, szül. 1798. decz. 3. Maarban (hes-
seni nagyherczegség); a gazdászatot b. 
Riedesel hesseni és weimari jószágain 
tanulta. 1821-ben szélesebb körű kikép-
zése végett utazott Németországban és 
Belgiumban. Később (1823) Hohenheimba 
ment tanárnak. 1824-ben a württembergi 
király tanácsossá nevezte ki s nemessé 
tette. Mint ezen intézet igazgatója fel-
szólíttatva, 1850 okt. 1-től a magyar-
óvári gazdasági akadémia igazgatását vál-

lalta el, cs. kir. osztálytanácsosi czím-
mel, és ott igazgató volt 1861 ápr. 24-ig ; 
ekkor a cs. kir. kereskedelmi és nem-
zetgazdasági minisztériumba ment Bécsbe 
miniszteri tanácsosnak a mezőgazdasági 
ügyek élére. 1867-ben nyugalomba vo-
nult. A III. oszt. vaskorona- és több 
külföldi rend lovagja volt. Meghalt 1868 
júl. 10. Hütteldorfban Bécs mellett. — 
Sok munkát írt, melyek mind külföldön 
jelentek meg; ezeket Wurzbach fölso-
rolja. Főbb munkája: Lehrbuch der Land-
wir tschaf t , mely Bécsben 1865-ben két 
kötetben 6. kiadásban jelent meg ; ennek 
magyar fordítása: Mezőgazdaság tan-
könyve dr. Pabst H. W. után a harma-
dik kiadás szerént ford. Lónyai Gábor. 
Pest, 1852—54. Négy kötet. — Még két 
munkája jelent meg magyar fordításban : 
Mezögazdászati értéldtéstan. Ford. Kiss 
László. U. ott, 1857 és Pabst Kalauza 
a szarvasmarha tenyésztésre. Németből 
ford. Császár Ferencz. A Magyarországot 
érdeklő jegyzetekkel ellátta Galgóczy Ká-
roly. 10 kőnyom, ábrával és 44 famet-
szettel. U. ott, 1860. 

Vjabbkori Ismeretek Tára V . 628. l a p . — 
Wurzbach, Biogr. Lexikon. Wien, 1870. XXI. 

154. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Le-
xikona X I I I . 698. 1. — Bálás Árpád, M a g y a r -
ország mezőgazdasági szakoktatási intéz 
ményei. Magyar-Óvár, 1897. 231. 1. 

Pacatian V. Tivadar. L. Pakatian. 
Pacek József. L. Paczek. 
Pacher Donát (János), szent Bene-

dek-rendi áldozópap és tanár, született 
1853. jan. 2-án Zirczen (Veszprémm.); 
1872. szept. 8. lépett a rendbe s 1878. 
júl. 9. fölszenteltetett. 1882-ben nyert 
tanári oklevelet. Előbb a kőszegi algym-
nasium igazgatója volt, jelenleg rendes 
tanár a soproni kath. főgymnasiumban, 
hol a bölcseletet és német nyelvet ta-
nítja. — Czikke a kőszegi szent Bene-
dek - rendi algymnasium Értesítőjében 
(1895. A kőszegi gymnasium története 
1677—1895-ig). 
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A pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára. 
(ryör, 1893. — Vajda, Névkönyye. 

Pacher Ferenczné (Babinetz Emma), 
fő- és székvárosi lanítónő. — Munkája: 
A fehérnemű és ruhaderék szabása. Kézi-
könyv a polgári iskola kézimunka-oktatá-
sához a III. és IV. osztályban. Bpest, 
1898. Tíz melléklettel. (2. átdolg. kiad.). 

,)/. Könyvészet 1898., 1902. 

Pachinger Alajos, bölcseleti doktor, 
kegyes-tanítórendi főgymnasiumi tanár 
és okleveles gyorsíró, szül. 1846. jún. 5. 
Steffultó selmeczi bányatelepen (Hontm.); 
1863. aug. 31. lépett a rendbe s 1870. 
aug. 29. szenteltetett fel. 1880-ban nyert 
tanári oklevelet a természetrajz- és vegy-
tanból és 1883-ban lett bölcseleti doktor 
Kolozsvárt, hol egyetemi magántanárrá 
habilitálták. Tanár volt a nagybecskereki 
(négy évig), trencséni (két évig), nyitrai 
(1 évig), váczi, 1879-ben a pesti főgym-
nasiumban; igazgató a nagy-kanizsaiban ; 
jelenleg tanár a váczi főgymnasiumban. 
Szenvedélyes természetbúvár, ki irodal-
munkat több saját kutatáson és bonczo-
láson alapuló eredeti értekezéssel gazda-
gította. — Czikkei a nagy-becskereki kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1874. Anya-
rozsgomba, Claviceps purpurea); a váczi 
kegyesrendi nagy-gymnasium Értesítőjé-
ben (1876. Az állati psychologia fejlődése 
és az állatok kedélyállapotai, 1877. A 
silikátok, adalékok a részletes ásvány-
tannak methodikai tanításához; 1878. A 
természetrajz tanításának méltatása); a 
budapesti kegyesrendi főgymnasium Érte-
sítőjében (1880. A felső kryptogamok és 
phanerogamok rokonsági viszonyai); a 
kolozsvári Orvos-Természettudományi Ér-
tesítőben (1884. II. Eredeti adatok az 
Acanthocephalok természetrajzához, két 
rajzlapon 21 ábrával, 1886. Néhány adat 
a Sporozoák természetrajzához, 1888. 
Negyedik közlemény békáink parazitáihoz 
s újabb adatok a Trematódák boncz- és 
élettanához, egy tábl.); a Zoologischer 
Anzeigerben (1886. Mittheilungen über 

Sporozoen); a Természettudom. Közlöny 
Pótfüzetében (1888. A Bothriocephalus 
latus ideiglenes gazdáiról); a Természet-
tudományi Füzetekben (1890. Taenia nana, 
Sieboldt, egy tábla, A galandférgek elleni 
szerekről). — Munkái: 1. A gabonarozsda. 
A torontálmegyei gazdasági egylet meg-
bízása folytán közli. Nagy-Becskerek, 1873. 
(A nagy-becskereki kath. főgymnasium 
1873. Értesítőjében is). — 2. Distoma 
Cygnoides boncztana. Önálló búvárlatok 
alapján. 36 ábrával három kőnyomatú 
rajzlapon. Kolozsvár, 1883. (Doktori érte-
kezés). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Takáts Sándor, 
A budapesti piarista kollégium története. 
Bpest, 1895. 430. lap. — Vajda Névkönyve 
152. 1. — A magyar kegyes-tanitúrend Névtára. 

Bpest, 1902. 
Pachner Antal, orvosdoktor, nyug. 

ezredorvos Nyitrán és a megyei szegé-
nyek segélyegyletének tagja. — Czikkei 
a Zeitschrift für Natur- und Heilkundeban 
(1851. Aus der Spitalpraxis. Epilepsie. 
Tobsucht. Dyscratische Geschwüre. Kopf-
wunden mit Gehirnerschütterung ohne 
Knochenbruch. Syphilis consecutiva. 
Arthrosen, Anthropolologosis. Chronische 
Ausschläge, Lupus Excedens nasi. Ne-
crosis). — Munkái: 1. Der Ehren Zwei-
kampf und seine Normen, nach eigenen 
und fremden Anschauungen zusammen-
gestellt. Neutra, 1883. — 2. Das Armen-
und Bettelwesen und die Armenpflege. 
U. ott, 1885. (A tiszta jövedelem az ott 
alakulandó szegények segélyegylete ja-
vára). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Pachner Miklós, orvosdoktor. Nyitra-
megye főorvosa. — Munkája: Bemer-
kungen über die Entstehung, Verbreitung, 
Ansteckungsart u. des Ansteckungsstoffes 
in der orientalischen Cholera letztere 
auf reine Erfahrung gegründet. Tyrnau, 
1832. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pacsics János, lovaskapitány Duna-
földváron (Tolnám.); szül. 1771-ben. — 
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Munkái: 1. Szocsinenija pnisznoszlovszka 
Joanna Pacsicsa. Buda, 1827. (Pacsics 
költeményei. Szerző rézmetszetű arczké-
pével). — 2. Gmenosloiucsili slownik 
osobných gmen rozličných kmeňu a na-
ŕečy národu slowenského sebraný. Sa-
ustawený, latinským pjsmem a pozna-
menánjmi opatrený od Jana Kollára. 
Wydaný Jozefem Milowukem. U. ott, 1828. 
(Szláv nevek tára. Kollár János által ja-
vított és bőv. kiadás). 

Petrik B ib l iog r . 
Packh (Keresztelő) János, műépítész, 

soproni származású; a bécsi képzőművé-
szeti akadémiában végzett tanulmányai 
után visszatért hazájába. Nagybátyjának 
(anyai részről) halála után az esztergomi 
bazilika építési tervét átvette s az épí-
tést, mint primáši műépítész, vezette. A 
templom sírboltjának tervezete s kivitele 
egészen az ő műve, mely az 1828. mű-
vészeti lapban nagy dicséretet nyert. Pan-
nonhalmi praedialis nemesi czímet viselt. 
1839. okt. 9. reggel meggyilkolva találták 
szobájában ; szolgája ölte meg 44 éves 
korában. — Munkája: Neue Bauart mit 
hohlen Quader-Ziegeln, oder Abhandlung 
über die vielen und trefllichen Eigen-
schaften dieses Baumateriales ; dann über 
ihre Erzeugung und über ihre Anwendung 
bei allen Bauten überhaupt, sowie über 
ihre Verbindung zu allerlei Gewölben 
abgefasst und herausgegeben von . . . 
Pest, 1831. 16 kőnyom, táblarajzzal és 
egy czímlappal. 

Hormayr, Archiv. Wien, 1827. 407. lap. — 
Kunst-Blatt. S t u t t g a r t , 1828. 98. 1. — Nagler, 
G. h'., Neues allgemeines Künstler-Lexikon. 
M ü n c h e n , 1839. X. 453. 1. — Hirnök 1839. 83. 
Sz. — Nemzeti Újság 1841. 55. Sz. — Szinnyei 
Köny vészete. 

Packh Mihály. L. Pákh Mihály. 
Pacor Albert (karstenfelsi és hegy-

aljai), cs. és kir. altábornagy, szül. 1834. 
jan. 30. Sátoralj a-Ujhelyen (Zemplénm.); 
a bécs-ujhelyi katonai akadémiát elvé-
gezve, 1852-ben mint hadnagy a cs. és 
kir. 39. gyalogezredhez osztatott be. 1856-

ban elvégezte a hadi iskolát és főhad-
nagygyá kinevezve, a vezérkarhoz osz-
tották be, a hova mint I. oszt. százados 
1859-ben végleg áthelyeztetett. Az 1859. 
olasz hadjáratban részt vett és Magen-
tánál tanúsított kiváló működéseért a 
III. oszt. vaskoronarendet kapta. Az 1866. 
hadjáratban Kôniggrätznél súlyosan meg-
sebesült és az itt szerzett érdemeiért 
a katonai érdemkeresztet nyerte el és 
ugyanezen évben őrnagy lett. 1869-ben 
a dalmácziai lázongás elnyomásánál az 
ottani csapatok vezérkarának főnöke volt. 
1871-ben alezredessé s nemsokára a lem-
bergi hadparancsnokság vezérkari főnö-
kévé neveztetett ki. 1873-ban átlépett a 
m. kir. honvédséghez és itt a honvé-
delmi minisztériumba osztatott be mint 
ügyosztályvezető, mely állásában 1874 
máj. 1. ezredessé neveztetett ki. 1876-ban 
Kassán dandárparancsnok lett, 1879 máj. 
1. vezérőrnagy, 1881 a VI. honvéd-ke-
rület parancsnoka s 1884 máj. 1. al-
tábornagy. Állomáshelyétől távol. Bécs-
ben, a hol súlyos bajára eredménytelenül 
keresett orvoslást, 1885 nov. 23. fejezte 
be tevékeny életét. — A Ludovika Aka-
démia Közlönyének levelezője volt. — 
Munkája : A védtörvény revisiója. Buda-
pest, 1878. (Különnyomat a Ludovika 
Akadémia Közlönyéből). 

Budapesti Hírlap 1885. 325. SZ. — A ludo-
vika Akadémia Közlönye 1899. 677. 1. — Kisz-
lingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

Pacor Vilmos (karstenfelsiés hegyaljai), 
altábornagy, szül. 1841. máj. 22. Bárt-
fán (Sárosm.); miután a III. elemi osz-
tályt elvégezte, a szabadságharcz alatt 
szüleivel Gráczba költözködött, hol 1851— 
1852-ben a cs. és kir. 27. gyalogezred 
nevelő-intézetében a Grácz melletti Waitz-
ban tanult, majd 1852—56-ig a cs. és 
kir. hadapród-intézetnek négy osztályát 
Haimburgban, illetve Strassban s azután 
1856—59-ig a bécsújhelyi akadémiát vé-
gezte, honnét 1859. jún. 15. mint II. oszt. 
hadnagy a cs. és kir. 34. gyalogezredhez lé-
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pett k i ; 1864. febr. 7. 1. oszt. hadnagy-
lett, s ezen rendfokozat szerint mint az I. 
tüzérezrednél ütegfedezet parancsnoka, 
részint mint zászlóalj segédtiszt részt 
vett az 1864. dán háborúban, az Oberselk 
és Veile melletti ütközetekben, valamint 
Fredericia vár körülzárolásában. 1866. 
máj. 1. főhadnagy lett és ez évben a 
Poroszország elleni hadjáratban, neveze-
tesen a münchengrätzi és jicini ütköze-
tekben és a königgrätzi csatában vett 
részt és a háborúban tanúsított maga-
tartásáért és bátorságáért több vitézségi 
bizonyítványt kapott. 1867. és 1868-ban 
részint mint ezredsegédtiszt a 34. gya-
logezrednél, részint dandárvezérkari tiszt 
volt Lembergben, 1869—70-ig vezérkari 
szolgálatra beosztva a 9. és 19. hadosz-
tályhoz, 1871. febr. pedig a 69. gyalog-
ezredhez helyeztetett át. 1873. márczius-
ban a m. kir. honvédséghez lépett át és az 
58. honvédgy.-zászlóaljhoz osztatott be. 
1873—75-ben a cs. és kir. hadiskolát 
végezte, miközben 1874. máj. 1. száza-
dossá léptették elő; 1875. okt. 1-től 1880. 
végéig mint a Ludovika Akadémia elő-
készítő tanfolyamának parancsnoka mű-
ködött s egyidejűleg tanár volt a felsőbb 
tiszti tanfolyamban. 1880—87-ig kerületi 
segédtiszt a II. és IV. honvédkerületi 
parancsnokságnál; e közben 1882. nov. 1. 
soronkívüli őrnagygyá és 1887. máj. 1. 
soronkívüli alezredessé lépett elő. 1887. 
decz. 10. a 13. honvédféldandár ideig-
lenes parancsnoka lett, 1890. ezredessé 
lépett elő, 1891. nov. 1. áthelyeztetett a 
cs. és királyi 25. gyalogezredhez mint 
parancsnok, majd 1895-ben ismét vissza-
helyeztetett a honvédséghez és a 78. 
gyalogdandár parancsnoka lett. 1895. 
máj. 1. vezérőrnagy lett, 1896-ban meg-
kapta a III. oszt. vaskoronarendet, 1898. 
aug. 1. óta a m. kir. II. honvédkerület pa-
rancsnoka s mint ilyen lett 1899. máj. 
1. altábornagy. — A Ludovika Akadémia 
Közlönyében 1876—80-ig mint levelező 
tag működött, hol számos czikke jelent 

meg, többek közt a következők (1878— 
1879. Az oroszok átkelése a Dunán Zim-
niczánál 1877. jún. 27., Ausztria-Magyar-
ország katonai nevelésügye és hiányainak 
következményei, Jegyzetek a népek és 
seregek harczmódjairól a legrégibb idők-
től a jelenkorig, A franczia harczászat 
fejlődése a napoleoni háborúk alatt 1807-ig, 
Az angol-orosz törekvések Közép-Ázsiá-
ban, Tanulmány a működési vezérkari 
szolgálatról, 1880. Harczászati tanulmány 
a «hírszerzési és biztosítási» szolgálatnak 
békében való ápolása tárgyában). — Mun-
kái: 1. Taktik. Budapest. 1877. (Újabb 
kiadás. Losoncz, 1892.). — 2. Harczászat. 
A honvédelmi miniszter ő nagyméltósága 
által elfogadott tankönyv. Bpest, 1878. 15 
táblarajzzal. (Honvéd-Könyvtár 1., 2. át-
dolg. és bőv. kiadás. U. ott, 1880., 4. át-
dolg. k. Losoncz, 1893.) — 3. jHarczá-
szati feladatok. Arad, 1881. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Sí. Könyvészet 
1893. — Pallas Nagy lexikona X I I I . 701. . 
X V I I I . 103. 1. — A ludovika Akadémia Köz-
lönye 1899. 678. 1. 

Pacséri Károly, bölcseleti doktor, kir. 
tanfelügyelő, Prohászka Alajos zenetanár 
és pacséri Odry Erzsébet fia, szül. 1864. 
jan. 24. Losonczon (Nógrádm.) ; gymna-
siumi tanulmányait Losonczon, a VI. 
osztályt Pozsonyban, a VII. és VIII. Esz-
tergomban végezte, az utóbbi három osz-
tályt mint esztergom-főegyházmegvei pap-
növendék. A bécsi és innsbrucki egye-
temen előbb theologiai, a bécsi s buda-
pesti egyetemen utóbb bölcseleti tanul-
mányokat végzett 11 féléven át. 1884— 
1892-ig báró Babarczy Sándor, gróf Dras-
kovich Iván, gróf Zichy Jakab és gróf 
Wenckheim Frigyes házaiban nevelős-
ködött. Az 1892—93. tanévben a buda-
pesti Ferencz József nevelőintézetben 
nevelő-tanár, 1893—1894-ben kassai fő-
reáliskolai tanár volt. 1894-ben nyert 
bölcseletdoktori oklevelet a budapesti 
egyetemen és azon év júl. elején Bács-
Bodroghmegye kir. segédtanfelügyelőjévé 
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neveztetett ki. 1897-ben szolgálattételre 
a vallás- és közoktatási minisztériumba 
rendeltetett be. 1898-ban Nógrádmegye 
kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki, hon-
nét hasonló minőségben Torontálmegyébe 
helyeztetett át. Prohászka családi nevét 
1889-ben változtatta Pacsérira. — Neve-
lésügyi s tanügyi czikkeket írt a fővá-
rosi s vidéki lapokba. — Munkái: 1. 
A Szent-Imre egylet története. Budapest, 
1888. (Különnyomat, a Magyar Államból). 
— 2. Marcus Fabius Quintilianus neve-
lési elveiről. Tekintettel a római nevelés-
és művelődésügy történetére. Paedago-
giai tanulmány. Kassa, 1894. (Ism. M. 
Paedagogia 548. 1.). — 3. Tanfelügye-
letünk és a tanfelügyelői szakvizsgálat. 
Zombor, 1897. — 4. Quintilianus és Plu-
tarchos. Neveléstörténeti tanulmány.Buda-
pest, 1900. (Népnevelők Könyvtára 5. 
füz. II. évf. 1. sz.). — 5. Nógrádvár-
megye népoktatásának története. Balassa-
Gyarmat, 1900. — 6. Garamszeghi Lub-
rich Ágost élete és munkái. U. ott, 1901. 
— Sajtó alá rendezte Lubrich Ágost 
művét : Neveléstudomány, szerzőtől át-
dolgozott kiadás. B.-Gyarmat, 1901. Két 
kötet. Szerzőnek fénynyom. arczk. — 
Szerkesztette a Nógrádmegyei Tanügy cz. 
havi folyóiratot 1900. és 1901-ben Ba-
lassa-Gyarmaton. 

Iii. Könyvésiet 1894., 1900.— Századunk Név-
változtatásai 174. 1. — Önéletrajzi adatok 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Pácz Sándor, bölcseleti doktor, pré-
montrei rendű áldozópap és tanár, szül. 
1863 júl. 1. Leleszen (Zemplénm.); 1881 
szept. 4. lépett a rendbe, 1887 decz. 20. 
szenteltetett fel; tanár volt a kassai fő-
gymnasiumban ; 1889-ben bölcselethall-
gató lett a kolozsvári egyetemen ; 1891-
től a nagyváradi főgymnasiumban a 
classica philologia tanára s a latin nyelv 
rendkívüli tanára az ottani főreáliskolá-
ban. A felsőmagyarországi múzeum ala-
pító tagja, a nagyváradi kath. legény-
egylet alapító és választmányi tagja. — 

Munkája: A régi görögök családi élete. 
Bölcsészettudori értekezés. Nagyvárad, 
1891. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1893.). 

Schematismus Ord. Praemonstratensis de 
Castro-Jászó. Cassoviae, 1891. 104. 1. — A 
nagyváradi premontrei fögymnasium Értesítője 
1901. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 
Paczai Ferencz. L. Pátzai. 
Páczai Mihály, tanító. — Munkája: 

Földrajzi bevezetés, tekintettel Öcsöd 
nagyközség viszonyaira. Szerkesztette a 
III. elemi osztály részére. Gyoma, 1895. 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 
Paczek József, orvosdoktor, Szatmár-

Németi város főorvosa, kőrös-ladányi 
(Békésm.) származású. Lakott Erdődön. — 
Költeményei vannak a Koszorúban (1830 
—1833., 1838. A tudósok, vígj. két felv.); 
czikkei az Orvosi Tárban (1839. Szat-
mári orvosegyesület, 1840. Általános esz-
mék az orvostudomány jelen állapotáról, 
1848. Orvosi erők öszpontosítása). — 
Munkái: 1. Természettudományi könyv-
tár. Pest, 1835. — 2. Dissertatio in*-
auguralis medica sistens vaccinam, quam 
. . . pro dris med. laurea jure obtinenda 
. . . publici juris facit. Budae, 1835. — 
Nevét Paceknek és Patzeknek is írták. 

Bugái-Flór, Magyarországi orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 39. 1. — RuP P , Beszéd. 
Buda, 1871. — Szinnyei Könyvészete. — 
Petrik B ib l iog r . 

Paczek Károly, orvosdoktor, kőrös-
ladányi (Békésm.) származású. — Mun-
kái: 1. Cholera nyavalyáról a leginkább 
tudnivaló. Pest, 1831. — 2. Orvostudori 
értekezés. Emberismertető töredék. U. ott, 
1833. (Latin czímmel is). — Nevét Pa-
tzeknek is írta. 

Hupp, B e s z é d e k 156. 1. — Szinnyei KÖliy-
vészete. 

Paczek Mór, orvos-sebészdoktor, szül. 
1811-ben Kokován (Gömörmegyében); 
Gömörmegye főorvosa volt Rimaszom-
batban. — Munkája: Anatomia patho-
logica hepatis. Dissertatio inaug. medica. 
Budae, 1837. — Nevét Patzeknek irta. 
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Bugát-Flór, Magyarországi orvosrend Név-
s o r a 36. 1. — llupp, B e s z é d 180. 1. — Oláh 
Gyula, Az egészségügyi személyzet Magyar-
országban. Bpest, 1876. 132. lap. — Szinnyei 
Könyvészete. 
Paczek Vilmos, gyógyszerész. — Mun-

kái: 1. Várnai csata. Szomorújáték öt 
felv. Bpest, 1841. — 2. Vegy- és gyógy-
szertani értekezés az ömlesztett fojtó-
savas ezüstagról s az al-eczetsavas ol-
macsról. (Latin czímmel is). — Nevét 
Patzeknek írta. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Paczko B. — Munkája: Die drey 
Höllengaben, oder des Teufels Gross-
mutter, nach einer polnischen Volkssage. 
Pest, 1820. 

Petrik B i b l i o g r . 

Paczolay János, ügyvéd, országgyűlési 
képviselő, az esztergomi főkáptalan 
főügyésze, született 1818-ban Demén-
den (Hontmegye); nagy szerepet vitt a 
közéletben már a 40-es években, mikor a 
Pozsonyi országgyűlésre megválasztották; 
tagja volt az 1848—49. törvényhozásnak 
is, de a szabadságharczban nem vett 
részt, sőt élesen el is ítélte, a miért 
kicsiben mult, hogy a magyar kormány 
haditörvényszék elé nem állította. 1848— 
1849-ben Deménd falu birája volt. A 
szabadságharcz után teljesen visszavo-
nult a magánéletbe s még 1865-ben is 
csak nagy rábeszélésre fogadta el az 
ipolysági kerület mandátumát; azóta egész 
haláláig ezt a kerületet képviselte, s előbb 
a conservativ párt tagja volt, majd Deák 
pártjába lépett, később pedig a mérsékelt 
ellenzékhez csatlakozott. Megyéjében te-
kintélyes állást foglalt el s az országgyűlés-
nek egyik legtiszteltebb alakja volt ; tagja 
volt a vasúti bizottságnak és a delegáczió-
nak is. 1879-ben a herkulesi erejű embert 
szélütés érte; azért a fontosabb szava-
zások idején tolószéken vitette be magát 
a képviselőházba. Elete utolsó napjaiban 
egyetlen fia főbe lőtte magát. Meghalt 
1884. febr. 28. Deménden. — Czikkei 
az egykorú politikai lapokban ; beszédei 

a Közlönyben (1848—49.) és a Naplóban 
vannak; képviselőházi polémiái Tisza K. 
ellen emlékezetesek. 

Vasárnapi Újság 1880. 11. SZ. a r c z k . . 1884. 
10. s z . a r c z k . , 1902. 28. s z . a r c z k . — 1884 : 
Pesti Napló 59. , 61. SZ., Nemzet 59. , Budapesti 
Hirlap 59. , Egyetértés 59., P. Hirlap 66. SZ. é s 
gyászjelentés, 

Paczona Antal. L. Bártfai. 
Páder Rezső, r. kath. plébános és 

volt országgyűlési képviselő, szül. 1851. 
ápr. 16. Győrött, a hol iskoláit is el-
végezte. 1866-ban belépett az ottani kisebb 
papnevelőbe s 1874. júl. 30. pappá szen-
teltetett. Négy évi káplánkodás után 1878-
ban győr-szabadkai lelkészszé nevezték 
ki, mely állásában 1890-ig maradt meg. 
Azóta Horpácson (Sopronm.) plébános. 
1896-ban a sopronmegyei lövői kerület 
néppárti programmal választotta meg 
országgyűlési képviselővé. Tagja a szent 
István-társulat tudományos és irodalmi 
osztályának és tagja volt a képviselőház 
zárszámadás-vizsgáló bizottságának. — 
Czikkei a Religióban (A plébániai hiva-
talokról, Furcsa dolgok, Levelek a lelki-
pásztorkodás köréből); a Papok Lapjá-
ban (Az anyakönyvvezetésről); írt még 
a M. Koronába, M. Államba, a győri 
helyi lapokba s prédikácziókat a Borro-
meusba. — Munkái: 1. A vérrokonság 
mint házassági akadály. Győr, 1889. (Az 
egyházi pályázaton nyertes mű. Ismert. 
Kath. Szemle). — 2. A házasság szent-
sége és a polgári házasság. U. ott, 1895. 
(2. kiadás. Népiratok 110. U. ott, 1895). 

Magyar Sion 1891. 469. 1. — Zalka E m l é k -
k ö n y v e 147. l a p . — M. Könyvészet 1895. — 
Schematismus Cleri Jaurinensis 1896. — Pal-
las Nagy Lexikona X I I I . 704. 1. — Sturm Al-
bert, Országgyűlési Almanach, Bpest, 1897. 
316. 1. 
Pádly Aladár, kereskedő, Pádly Lajos 

egyetemi könyvtártiszt és Kayn Mária 
fia, szül. 1853. jan. 12. Pesten; a fő-
városban és Győrött végezte a gymna-
sium első három osztályát. 1867-ben a 
kereskedelmi pályára lépett; négy évi 
tanonczidejét Győrött kitöltvén, 1871-ben 
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felszabadult és aug. a fővárosba vissza-
tért, hol a rövidárú szakmában még 
két évig tanult. 1873-ban a Balitzky-féle 
férfi-divat kereskedésben nyert alkalma-
zást és többször megfordult Bécsben. 
1887-ben a Várady Béla-féle budapesti 
férfi-divatkereskedésben vállalt alkalma-
mazást mint üzletvezető, s azóta ott mű-
ködik. — Szépirodalmi és vegyes czikkei 
az Ungvárban (1881., 1887.), az Ungvári 
Közlönyben (1881—82. A csángók között, 
1887.), a Pesti Hirlapban (1891. aug. 19. 
Vásár és nemzeti ünnep), a Férfi Divat-
ban (1899. Divalalakulás, Raktár a zseb-
ben, 1900. Angol szövetek, Csillogó kül-
sőségek, Divatalakulás, A szalmakalap, 
A keztyű alkonya, A Gergely, A klérus 
polgári ruhában, Illatárban, 1901. Divat-
alakulás, Piros szín a férfiakon, A szö-
vött keztyű, A mi utczánk, Polgári kabát 
vagy díszruha, A nadrágtartó, Három 
apostol, A monogram, 1902. Divatalakulás, 
Frakk és szmoking, Nyári ingdivat, Az 
esernyőről, Divatröppentyűk, A nadrágról, 
Álom és divat, 1903. Divatalakulás, A 
bourett öltözet); a Magyarországban (1900. 
máj. 11-én Csillogó külsőségek, július 
30. A szalmakalap, 1902. márcz. 9. Frakk 
és szmoking); a M. Iparban (1900. Gallér 
és kézelőgyártás, 1901. Férfi divat és honi 
ipar); a Magyar Szóban (1900. szept. 
11. A keztyű alkonya); a P. Naplóban 
(1900. szept. 16-án A keztyűviselésről) ; 
a Honi Iparban (1900. decz. 15. A vigé-
czek a férfi-divat szolgálatában). — Ál-
neve és jegye: Pádár és Y—R. 

Önéletrajzi adatok. 

Pádly Gyula, ügyvéd, szül. Sághon 
(Vasm.), a pesti kegyesrendiek gymna-
siumában tanult és az egyetemen jog-
hallgató volt; később Erdélyben ügyvéd-
kedett. Mint jogász 1862-ben változtatta 
Pádly családi nevét Hevesire. — Költe-
ménye van a M. Ifjúság Evkönyvében 
(Pest, 1860). — Munkája: Szívhangok. 
Pest, 1860. 

Kertbeny, Az újabb költök. (Kefelevonat 

1880 b ó l 28. 1.). — Pelrtk B i b l i o g r . — Száza-
dunk névváltoztatásai. Bpest, 1895. 103. 1. 

Pados János, orvosdoktor, róm. kath. 
plébános, szül. 1820. jún. 21. Duna-
Földvárt (Tolnám.); a gvmnasiális osz-
tályokat Budán s Kőszegen, a bölcseletet 
Pesten végezte. 1836-ban a fehérmegyei 
papok közé vétetett fel és a theologiát 
Székesfejérvárt 1840-ighallgatta; de fiatal 
kora miatt csak 1843. jún. 21. szentel-
tetett fel. Azalatt, mint aldiakonus, a püs-
pöki udvarban b. Barkóczy László mellett 
szertartó volt. Felszenteltetvén, előbb 
káplán Bogdányban, később újra a püs-
pöki hivatalnál szentszéki jegyző volt. 
Székesfejérvárt az önkéntesekhez állott 
és mint tábori pap részt vett a pákozdi 
és schwechati csatákban: ezután Görgei 
fővezérsége alatt levonult Komáromba s 
itt az önkéntesek feloszlattatván, vissza-
tért Székesfejérvárra. Gaál Eduard csá-
szári biztos üldözése elől menekülendő, 
1849-ben besoroztatta magát Kmetty had-
testébe közvitéznek, hol a X. honvéd-
zászlóaljban szolgált mint őrmester a 
világosi fegyverletételig. Az oroszok el-
fogták, de megmenekült, bujdosása után 
azonban mégis az Újépületbe került. A 
haditörvényszék elítélte hat évi várfog-
ságra vasban. Munkácsra vitték, hol más-
fél évet töltött; onnét Olmüczbe, hol szin-
tén másfél évig volt fogva. 1853-ban am-
nestia útján kiszabadult. Püspöke Károlyi 
György gróf fiai: Gábor, Tibor és István 
nevelésére rendelte Csurgóra. A nevelés 
bevégzése után azon gondolata támadt, 
hogy az orvosi tudományok megtanulása 
után elmegy Ázsiába történelmi kutatások 
végett. Tehát 1861-ben orvosnövendék 
lett és 186/-ben letette a szigorlatokat. 
Megszerezte az útlevelet és elindult; 
azonban Budapesten új püspöke, Jekel-
falusy lebeszélte szándékáról és azonnal 
kinevezte zsámbéki plébánosnak és he-
lyettes esperesnek. A kath. autonomia 
kongresszusának jegyzője volt. Ennek 
meghiúsulása is elkedvetlenítette, azért 
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1872-ben visszavonult minden egyházi 
és polgári hivataloskodástól és előbb ta-
nulmányi útra kelt és sorra megtekintette 
a kontinens nevezetesebb orvosi intéze-
teit; azután Zalamegye egyik zugában, a 
Badacsony tövében, Nemes-Tördemiczén 
húzta meg magát, hol szerény birtoká-
nak és az orvosi gyakorlatnak jövedelmé-
ből élt 1892-ben történt haláláig. A m. 
nemzeti múzeumnak becses régiségeket 
és 100 frtot hagyott. — Czikkei a Nem-
zeti Újságban (1847. 558. szám. Ismét 
Szent Gellért hegye); a Családi Lapok-
ban (1854. Közlemények Montesquieu 
munkájából: Elmélkedések . . . Aromáik 
politikája a vallásban), az Uj M. Mú-
zeumban (1857. Csurgói természeti ne-
vezetességek), a M. Akad. Értesítőben 
(1857. Kunhalmok Csurgón), a Delejtű-
ben (1858. Kőcsákány Kis-Teesen Vesz-
prémin., 1858—1861. Schwalbach sat. 
útirajzok); a Hölgyfutárban (1859. Nyílt 
sorok Felletár Emilhez); a Pázmány Fü-
zetekben (IV. 1859. Szent Katalin nap-
jára) ; az Ifjúsági Plutarchban (II. 2. 
1860. Károlyi Antal); az Idők Tanujában 
(1860. 3. sz. vezérczikk), a Gyógyászat-
ban (1866. Az 1831. keleti hányszékelés, 
1872. Nyavalyatörés, 1873. Sáp, Bak-
tériumok, Rostdagok és habarczok a 
méhben, Terhesség, szülési akadályok, 
A méhüszögről, Hang- és szóláshiány, 
1874. Pár szó a Basedow-kórról); az 
Erdészeti és Gazdászati Lapokban (1867. 
Közlemények a Tiszafáról); írt a Reli-
gióba is, többnyire névtelenül vagy P. 
J. jegygyei; az Egyetemes M. Encyclo-
paediának is munkatársa volt. — Mun-
kái: 1. Egyházi beszéd, mellyetőszentsége 
IX. Pius pápa által hirdetett jubilaeum 
alkalmával a székesfejérvári főtemplom-
ban böjt III. vasárnapján 1847. mondott. 
Székesfejérvár. — 2. A hit szava a ko-
porsónál. Néh. Kovács Károly urnák, 
mélt. gróf Károlyi uríiak nevelőjének te-
metésekor, Csurgón, Szentmihály hava 
9. 1853. U. ott. — 3. A keresztény hit 

szerzője az Űr Jézus. Nagyböjti egyházi 
beszédekben fejtegette. Pest, 1854. — 4. 
A rómaiak nagysága és hanyatlása. 
Azoknak politikája a vallásban. Montes-
quieu után magyarította. U. ott, 1856. 
— 5. Myrtuslombok. (A belső czímlapon: 
Költeményfüzér). U. ott. 1861. (2. bőv. 
kiadás. Bpest, 1880. Ism. Ország-Világ 
1881. 70. 1.) — 6. Szécsény Pál kalocsai 
érsek életrajza. Pest, 1862. — 7. Érte-
kezések Titus Livius római történeteinek 
X első könyve fölött. Machiavelli Miklós 
után ford. U. ott, 1862. — 8. Úti jegy-
zetek levelekben. Ugyanott, 1863. — 9. 
Beszélgetések gyermekemmel a vallás első 
fogalmairól. U. ott, 1864. — 10. Utazási 
napló. Budapest, 1890. (1869 és 1872-ben 
Törökország, Németország, Dánia, Svéd 
és Norvégország, Finnland, Oroszország). 

Danielik, M . í r ó k I I . 243. 1. — Schematis-
mus Cleri Weszprimiensís 1876. — Károly 
János é s Nyirák Sándor, E m l é k k ö n y v . S z é -
kesfehérvár, 1877. 281. 1. — Petrik Bibliogr. 
és Könyvészete. — Kiszlingstein Könyvé-
s z e t e . — M. Könyvészet 1890. — 1892 : Ambrus 
József, P a p h o n v é d e k A l b u m a 120. 1., Buda-
pesti Hirlap 182. SZ., Gyógyászat 28. SZ., Va-
sárnapi Újság 28. s z á m . ( N e k r . ) . — ill, Sión 
1893. 707. 1. és Önéletrajza a Kertbeny Ká-
rolyhoz 1880. okt. 4. ir t levelében (a m. n. 
múzeum kézirattárában). 

Paecken Keresztély, orvosdoktor, szü-
letett 1694-ben Marienwerderben (Porosz-
ország) ; atyja katona volt ; Königsberg-
ben tanult, hol 1717-ben orvosdoktori 
oklevelet nyert. 1721-ben Gömör vár-
megye hívta meg tiszti orvosának, hol 
1747. aug. 14. meghalt. — Munkája: 
De Venenis. Regiomonti, 1717. (Orvos-
doktori értekezés). írt még egy német 
költeményt I. Ferencz császár koronázá-
sára, mely Weszprémi szerint Pozsony-
ban 1745-ben jelent meg. 

yVeszprémi, Succincta Medicorum Biogra-
phia I . 123., IV. 473. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 
Paecken Keresztély, orvosdoktor, előb-

binek fia, szül. 1730-ban Rozsnyón (Gö-
mörm.); szülővárosában járt gymna-
siumba; 1748. szept. 13. a wittenbergai 
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egyetemre iratkozott be, 1749. okt. vissza-
tért Halasra; 1750-ben azonban ismét 
Wittenbergába ment, hol 1751. szept. 25. 
orvosi oklevelet nyert és okt. 8. hazájába 
ismét visszatért. Miután a gömörmegyei 
orvosi állást nem sikerült elnyernie, egy 
orosz tábori orvos rábeszélésére 1755-
ben Moszkvába költözött, honnét 1760-
ban a szentpétervári katonai főkorház-
hoz neveztetett ki főorvosnak; egyszers-
mind ugyanott a sebészetet tanította az 
orosz hadseregbe belépni szándékozó 
végzett orvosnövendékeknek. 1763-ban 
a cs. orosz orvos-collegium tagja lett, 
1764-ben államtanácsos, mely állásban 
a birodalom összes orvosi ügyeinek fel-
ügyeletével bízták meg. Meghált 1779-
ben Szent-Pétervárt. — Munkái: 1. Dis-
sertatio . . . de causis et effeetis Pletorae. 
Wittebergae, 1751. — 2. Pharmacopoea 
Rossica pro iis, qui in exercitu imperiali 
medicinám faciunt. Petropoli, 1765. (Újabb 
kiadása 1779.). — 3. Ars medendi, captui 
eorum qui non sunt medici, sermone ru-
thenico accomodata. U. ott, 1765. (Ujabb 
kiadása 1768.). — 4. Pliarmacopea Rossica. 
U. ott, 1778. (Újabb kiadása, a Pharma-
copoea Castrensissel együtt, 1782.). — 5. 
De Sale essentiali Tartari. Göttingae . . . 
— Kéziratban maradt: osvosi megfigye-
lései a smolenski kolerajárvány alkal-
mából. 

Wesiprémi, Succincta Medicorum Biogra-
phia. Lipsiae, 1774. I. 123., II. 24., IV. 474. 
lap. — Bartholomaeides, Memoriae Ungaro-
rum 256. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Páger Pál, népköltő, világosi (Arad-
megye) származású. Egy csikós tarisz-
nyával és egy furkósbottal végig-verselte 
Magyarországot. A Pegazusra felkapasz-
kodott minduntalan, ha erre legalább egy 
disznótornyi alkalom kínálkozott. Verset 
írt arról, hogy hány nagyságos úrral 
beszélt életében, hány kisasszonyt látott 
és hány menyecskének csókolt kezet. 
Ponyvára nyomott verseivel járt város-
ról-városra s ebből a poétikus házalás-

ból szépen eléldegélt. Nagy ellensége volt 
Hazafi Veray Jánosnak és több «meg-
rovási kalandjuk» volt egymással. Az 
1892. temesvári kiállításkor ki is hívta 
egymást a két versenytárs költői párbajra, 
de még mielőtt elsültek volna rímes 
ágyúik, a lantosok megegyeztek abban, 
hogy elhalasztják a vetélkedést az ezred-
éves ünnepre. Páger Pál folyamodott 
is ebben a dologban Zichy Jenő grófhoz 
s bejelentette neki a költői tornát. De a 
feleletet nem győzte bevárni, mert, hogy 
megdicsőült múzsájával szóljunk, utol-
érte a halál s nem jár többé szájába 
a leveses kanál. Meghalt 1902. Kún-
Agotán (Csanádm.). 

Budapesti Hirlap 1892. 101. SZ. 

Paget János, esq. orvosdoktor, föld-
birtokos, P. János szintén földbirtokos 
és Hunt Anna fia. szül. 1808-ban Thorpe 
Satchville faluban (Leicestermegye, Angol-
ország) ; az unitárius York-Collegeban 
tanult 1823-1826-ig; tanulmányait az 
edinburgi egyetemen végezte be. Orvosi 
pályára készült és az orvosi diplomát 
kitűnő eredménynyel nyerte meg, de 
mint gyakorló orvos soha sem műkö-
dött. Tanulmányainak bevégzése után 
Párisba ment a kórházak tanulmányo-
zása végett, hol a koleráról írt értekezé-
sével az első díjat nyerte meg. Később 
Olaszországban járt szintén tanulmány-
úton és itt 1835. véletlenül megismerkedett 
a magas míveltségű báró Wesselényi Po-
lyxenával, özvegy báró Bánffy Lászlóné-
val, kit később nőül is vett és Gyére-
sen telepedett le. 1835—36-ban beutazta 
Magyarországot és Erdélyt, mely utazá-
sáról kétkötetes munkát adott ki. Be-
utazta ezután még Görög- és Törökor-
szágot Battyány Lajos gróf társaságában. 
Ugyanekkor ismerkedett meg gróf Szé-
chenyi Istvánnal is, kivel, valamint az 
erdélyi szereplő s Magyarország többi 
vezérférfiaival szoros összeköttetésben 
élt. Gvéresen angol ízlés szerint kastélyt 
építtetett; körülvette parkkal és meg-
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kezdette mintaszerű gazdálkodását. Kü-
lönösen kitűnt az állattenyésztés, a kü-
lönböző angol fajok meghonosítása által. 
Kiváló előszeretettel foglalkozott a szőlő-
míveléssel. Vagyonilag folyton gyarapo-
dott s újabb birtokokat szerzett úgy Er-
délyben, valamint Bihar- és Hevesme-
gyében is,Kolozsvárt pedig nagy házat vá-
sárolt. Az 1848—49. szabadságharczban 
tevékeny részt vett karddal és tollal. Az 
angol sajtót P. értesítette minden moz-
zanatról. Mint Bem tábornok egyik szárny-
segéde a Szeben melletti első balsikerű 
ütközetben részt vett, valamint a város 
bevételénél is jelen volt. Nagy Enyed 
elpusztítása után kis csapatával a mene-
külő vidéki magyarok védelmére kelt és 
egy nagy oláh tábor ellen sikerrel küz-
dött és személyes bátorságának is jelét 
adta. A függetlenségi harcz lezajlása után 
nejével együtt Angolországba menekült. 
Csak 1855-ben térhetett ismét vissza 
gyéresi kastélyába, hol mindent földúlva 
talált; az oláhok gazdag könyvtárát és 
irományait a kertjében levő tóba dobták. 
Visszatérése után működésének új kor-
szaka kezdődött. Mívelődésünket előmoz-
dító minden üdvös kezdeményezésben 
részt vett. Saját gazdaságának minta-
szerű berendezése mellett éltető lelke lett 
a gazdasági téren kifejtett társulati szel-
lemnek és tevékenységnek . . Egyik meg-
alapítója volt az erdélyi lovaregyletnek 
és a kolozsvári lóversenyeknek, mitől 
az erdélyi lótenyésztés nagy lendületet 
nyert. Más téren megindította a kiváló 
nemes-tenyészállatok beszerzésére alakult 
társulatot, melynek érdekében maga köz-
benjárt Angolországban. Az erdélyi pincze-
egylet alakulásában is részt vett. Az er-
délyi gazdasági-egyletnek előbb rendes, 
később alapító tagja volt. A magyar nyel-
vet annyira elsajátította, hogy az Erdélyi 
Gazdába gyakran írt a mezei gazdag-
ságról és különösen annak szőlőszeti s 
borászati ágáról. Közhasznú munkássága 
elismeréseül az 1878. párisi világkiállítás 

után a franczia becsületrend keresztjével 
tüntették ki, a magyar király pedig a 
II. oszt. vaskoronarenddel jutalmazta. A 
magyar unitáriusok is hálával vannak 
emléke iránt, mert neki köszönhető azon 
testvéries viszony, mely a magyar uni-
táriusokat az angol unitáriusokkal szoro-
sabban egybe fűzte. Kolozsvárt 1876-ban 
angol társalgó kört alapított és annak 
mintegy 2000 kötet könyvet ajándéko-
zott. Angolra fordította Kovács Istvánnak 
az erdélyi unitáriusokról írt vázlatát, 
mely 1846-ban Beard R. J., Unitarism. 
cz. művében Londonban megjelent. Bol-
dog családi életet élt, azonban két fia 
közül az egyiket 12 éves korában vesz-
tette el, a másik P. Olivér 1863-ban halt 
meg. Paget János 1892. ápr. 10. Gyére-
sen húnyt el ; Ferencz József unitárius 
püspök tartott fölötte gyászbeszédet. — 
Czikkei az Erdélyi Gazdában (1869—70. 
Borászati közlemények, 1871. Karó helyett 
drót, A szőlőeke rajzmintákkal, Észrevé-
telek, 1872. Bortermésünk 1871-ben, J. 
Pulliat szőlőmívelése Chirublesben, Mi 
kilátás van a jövő szüretre ? 1874. Er-
délyi pezsgőbor); a Borászati Füzetekben 
(1871. Boresztendőnk 1870-ben, A szőlők 
ekével megmunkáltatásáról). — Munkája: 
Hungaria and Transylvania, with re-
marks and their condition social political 
and economical. London, 1839. Rajzok-
kal. (2. kiadása. U. ott, 1855. Németül; 
ford. E. A. Moriarty. Lipcse, 1842. Ism. 
Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlands-
kunde 13., 14. sz., a Hasznos Mulatságok 
5 2 - 5 6 . sz. és Hazánk. 1858. I. kötete, 
mely a Széchenyi Istvánról írt fejezetet 
egész terjedelmében közli. 2. kiadás. U. 
ott, 1845.). — Rézmetszetű arczképe 
Morellitől: Kovács Jánosnak Pagetről 
kiadott két munkájában. 

Ujabbkori Ismeretek Tára V . 654. 1. — Petrik 
Bibliogr. — Nemzet 1892. 105. SZ. esti k. — 
Unitárius Közlöny 1892. 106., 1893. 90. l a p . — 
Kovács János, Paget János esq. életirata. 
Kolozsvár, 1893. arczk. és In memoriam. 
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John Paget esq. U. ott, 1893. — Kolozsvár, 
1893. 45. sz. és gyászjelentés. 

Paget Jánosné (hadadi Wesselényi 
Polyxena bárónő), előbbinek neje, W. 
József báró és Kendefi Mária grófnő 
leánya, született 1801-ben; első férje lo-
sonczi Bánffy László báró volt, ki 1839-
ben halt e l ; ezen házasságból született 
egyetlen leánya, Jozéfa, bethleni gróf 
Bethlen Sándorné; 1835-ben Paget János 
neje lett. Rajongott a művészetért; ezért 
Olaszországban tett utazásáról érdekes 
munkát is írt. 1835. január 1. Bécsből 
indult el olaszországi útjára leánykájá-
val és ennek nevelőnőjével; volt Rómá-
ban, Nápolyban, bejárta Pompeit; Lom-
bardiából Svájczba s Francziaországba 
utazott. Miután két fiát elvesztette, meg-
halt 1878. szept. 1. Aranyos-Gyéresen. 
— Munkája: Olaszhoni és Schweizi uta-
zás. Kolozsvár, 1842. Két kötet. (Ism. 
Regélő Pesti Divatlap 1843. I. 16. sz. 
Földrajzi Közlemények 1889. 99. 1.). 

Kővári László, E r d é l y n e v e z e t e s e b b csa-
l á d a i . K o l o z s v á r , 1854. 255. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 8. I. — M. Nem-
zetségi Zsebkönyv. Főrangú családok. Bpest, 
304 . , 452. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Kovács Já-
nos, Paget -Tános esq. életirata. Kolozsvár, 
1893. 4., 14. 1. — Kolozsvár, 1896. Karácsonyi 
melléklet (Márki Sándor) és gyászjelentés. 

Pahy László, bölcseleti magister, a 
bécsi Pázmány-intézetben a theologia 
hallgatója volt. — Munkája: Bonum 
Omen, Quod â Divi Ladislai Regis Hun-
gáriáé Magis triumphali quâm funebri 
quadrigâ, quâ sacrum ejus corpus Vara-
dinum deferebatur Felicitati Regni Apo-
stolici concepit: ac sub auspiciis Rev. 
& ill. Domini Georgii Eszterhasy de Ga-
lantha . . . In Basilica S. Stephani ad 
Senatum Consessumq. Academicum Enun-
ciavit. Viennae, 1663. 

Szabó-Hellebrant, Kégi M. Könyvtár III. 1. 
rész 679. 1. 
Paikert Alajos (ifjabb), a nemzetgaz-

dasági múzeum őre, született lb66. máj. 
31. Nagyszombatban, hol atyja katonaor-
vos volt; P. a gymnasiumot Pozsonyban 

végezte; miután a magyar-óvári akadé-
mián gazdászatot tanult és 1887. oklevelet 
nyert, egy évi katonai szolgálatot telje-
sített a kis-béri ménestelepen. A buda-
pesti egyetemen jogot végzett; anthro-
pologiát is hallgatott és Török Aurél 
mellé tanársegédnek neveztetett ki; ez-
után rövid idő múlva a m. gazdasági egye-
sület meghívására ott 1891. segédtitkárrá, 
1893-ban titkárrá neveztetett ki s részt-
vett annak agrármozgalmaiban. Tanul-
mányutat tett 1893-ban az amerikai 
Egyesült-Államokban és 1895-ben előké-
szítve az 1896. nemzetközi gazdacon-
gressust, beutazta Angol-, Franczia- és 
Németországot; 1895-ben tett nagyobb 
utazásából visszatérve, Darányi miniszter 
kinevezte a nemzetközi gazdacongressus 
titkárává. 1897. aug. az újonnan alakult 
nemzetgazdasági múzeum őrévé nevez-
tetett ki. Midőn 1900-ban a külföldi gaz-
dasági szaktudósítói (állattani) intézményt, 
megalkották, mint első gazdasági szak-
tudosítót Darányi ismét őt küldte ki az 
Egyesült-Államokba és Kanadába (szék-
helylyel Washingtonban). 1903-ban visz-
szahelyezését kérte s ezt a miniszter el-
fogadván, visszahelyezte előbbeni állá-
sába, hol a múzeum berendezésével és 
újjászervezésével foglalkozik; egyszers-
mind amerikai tanulmányainak anya-
gát dolgozza fel. A magyar gazdaszövet-
ség választmányi tagja. — Legtöbbet a 
Köztelekbe (1892. Szerbia gazdasági hely-
zete 1890-ben, 1896. A gabona-elevátor 
intézmény ismertetése sat.) és a Buda-
pesti Hírlapba írt, ezenkívül a Gazdaság-
történelmi Szemlébe és más folyóiratokba. 
A m. közgazdasági társaságban felolva-
sást tartott: A klímának befolyásáról a 
népfajok kialakulására, mely a társaság 
Értesítőjében meg is jelent. Több inter-
view jelent meg tőle az amerikai magyar 
és angol lapokban. — Szerkesztette a 
M. Gazdaságtörténelmi Szemlét 1894— 
1897-ig egyedül, aztán Tagányi Károly-
lyal 1901-ig. — Neje: Rónay Deli szin-
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tén írt néhány tárczát Amerikából a Buda-
pesti Hírlapba. 

Köztelek 1897. 1. SZ. a r c z k . — Agrár-Album 
1902. 50. 1. a r c z k . é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Paikoss Endre, ev. ref. lelkész, szül. 
1856. márczius 26. Hernád-Szurdokon 
(Abauj-Tordamegye) földmíves szülőktől. 
1866. szept. Szikszóra ment az akkor 
még fennállott kis-gymnasiumba, 1868. 
szept. pedig Sárospatakra a II. osztályba 
s ott végezte gymnasiumi s theologiai 
tanulmányait 1878. jún., mikor a kápláni, 
1880-ban pedig a lelkészi vizsgát letette. 
Káplán volt Abauj-Szinnán, Abauj-Szep-
siben és Kassán, 1886. jún. a beszteri 
(Abauj-Tornam.) ev. ref. egyház válasz-
totta meg rendes lelkészének s azóta ott 
működik, küzdve a tót elemmel, mert 
ezen helység Magyarország éjszaki ré-
szén végvára a magyarságnak és csak 
az ő hívei tudnak ott magyarúl, a többi 
hitfelekezetűek tótok. — Czikkei a Prot. 
Egyh. és Iskolai Lapban (1881. Az abauj-
szepsi ref. egyház története), a Történelmi 
Tárban (1887. Bethlen Gábor történeté-
hez), a Prot. Szemlében (1901. Az abauj-
szántói templom-per a XVIII. század-
ban). — Munkái: 1. Miként anyaköny-
veztessék a vadházasságban élő törvényes 
férjű nő gyermeke. Sárospatak, 1881.— 
2. A kassai helvét hitv. egyház megala-
kulásának története. U. ott, 1889. (Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap). 

M. Könyvészet 1890. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Paintner {Antal) Mihály, kir. taná-
"csos, novii czímzetes püspök, rátóti és 
győri prépost, született 1753 szeptem-
ber 6-án Sopronban ; 1769. október 17. 
Trencsénben lépett a jezsuita rendbe, 
melynek feloszlatása (1773) után mint 
világi pap Grassalkovich herczeg fiának 
nevelője volt a bécsi Teréziánumban; 
1774—75-ben gymnasiumi tanár Kősze-
gen ; ezután rátóti prépost és győri ka-
nonok lett, majd nagyprépost és a győri 
kerület középiskoláinak főigazgatója. 1822-
től a m. kir. udvari kanczelláriánál refe-

rendárius és a jenai mineralogiai társa-
ságnak tagja volt. Révai Miklósnak bizal-
mas barátja s anyagilag támogatója is 
volt, kivel sűrű levelezést folytatott. Meg-
halt 1826. szept. 22. Győrött. — Czikkei a 
Zeitschrift von u. für Ungernben (1.1802. 
Verzeichniss der im Königreiche Ungarn 
und den damit verbundenen Ländern 
geistlichen Würden, deren Benefizien oder 
Titel, die apostol. Könige dieses Reiches 
zu ertheilen pflegen, VI. 1804. Berich-
tigung der Beschreibung der Cistercienser 
Abtey im Bakonyer Walde, Stephan Har-
sányi Probst zu Csorna, Kritische Be-
merkungen zur Literar. Geschichte von 
Ungern gehörig, Literarische Beiträge). 
Levelei Révaihoz s részben ezek kivo-
natai (Figyelő VI-VIII . , X—XIII., M. 
Könyv-Szemle 1889. 135., 137. 1., Iro-
dalomtörténeti Közlemények 1895—99.). 
— Munkái: 1. Bernardi e com. Zamagna, 
Navis aeria. Ad exemplar romanum edi-
dit, praefatus est, appendicesque adjecit 
Michael Paintner. Viennae, 1782. — 2. 
Salutatio quam nomine i. sedis praedi-
alis nobilium de Vecse et episcopum Jauri-
nensem Josephum Fengler dixit. Hely n. 
1791. — 3. 1Iede bey Gelegenheit der dop-
pelten Jubelfeyer, den 29. April, im Jahre 
1798. am Jubilate-Sonntage, und zugleich 
Fest-Tage des Heiligen Roberts, als in der 
Abtey Zirz . . . das Angedenken des im 
Jahre 1098 gestifteten Cisterzienser Or-
dens und der vor 600 Jahren entstan-
denen Zirzer Abtey gefeyert wurde. Wesz-
prim. —• 4. Jubelrede als die hochw. 
Frau Maria Eleonora Aloysia vom heil. 
Geist, gebohrne Ben Wolsheimb . . . die 
sogenannte neueste Profession den 28. 
July, 1800. zu Pressburg feyerlich ab-
legte. Hely n. — 5. Trauerrede auf Herrn 
Jos. Christ. Fengler, Bischof zu Raab, 
als Hochdesselben Leichenbegängniss den 
26. April 1802. feyerlich gehalten wurde. 
Raab. — 6. Trauerrede auf den . . . Herrn 
Carl Ambrosius, kön. Erb-Printzen von 
Ungarn . . . als Ihrer Höchstseligen kö-

3. iv sajtó alá adatolt 1.903. decz. 22. 
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nigl. Hoheit Leichenbegängniss den 11. 
12. u. 13-ten Christmonats 1809 feyer-
lich begangen wurde. Ofen, 1810. — 7. 
Trauerrede auf den . . . Herrn Joseph 
von Wilt . . . Bischof zu Raab, . . . als 
Hochdesselben Leichenbegängniss in der 
Raaber Domkirche den 14. Christmonats 
1813. feyerlich begangen wurde. Raab, 
1813. — Pray György Syntagma histo-
ricum de sigillis . . . czímű munkájához 
(Buda, 1805) a szerző életrajzát és mun-
káinak méltatását írta. — Kéziratban 
hátrahagyta az ausztriai s magyar je-
zsuiták munkáinak jegyzékét, melyet Stoe-
ger munkájában fölhasznált; Sommer-
vogel még 23 kézirati munkáját sorolja föl. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r Ungern Y I . 1804. 
387. 1. — Katona, História Critica XLI. 619., 
XLII. 582. 1. — 1826 : D1. Kurir II. 29. szám, 
Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 80. SZ., Hazai 
s Külf. Tudósítások I I . 26. s z á m . — Stoeger, 
Scriptores 249. 1. — Petrik Bibliogr. — De 
Backer- Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . V . 

Pájer Antal, r. kath. apát-plébános, 
szül. 1817. máj. 20. Makiáron (Ilevesm.) ; 
gymnasiumi tanulmányait Egerben és 
Gyöngyösön végezte s 1835-ben belépett 
az egri papnevelő intézetbe. 1842-ben 
pappá szenteltetett és Brezovay József 
hevesmegyei első alispán házához ment 
nevelőnek, de néhány hó múlva Füzes-
Abonyban lett káplán s innét 1844-ben 
egri főszékesegyházi hitszónok. Négy évig 
a tanítóképzőben is tanított, míg végre 
tisza-bábolnai lelkészszé választatott. In-
nét Tisza-Füredre, 1862-ben pedig Jász-
Apáthiba költözött, hol élete végéig mű-
ködött. 1855-ben esperesi vörös övet 
küldött neki főpásztora, a felség pedig 
1865-ben apáttá nevezte ki. Mint költő 
különösen kath. vallásos költészetével jó 
nevet vívott ki magának. Meghalt 1881. 
jún. 4. Budapesten, hová gyógyulást ment 
keresni. — Az irodalom terén 1836-tól 
kezdve folyton működött; költeményei 
a következő hírlapokban, folyóiratokban 
és évkönyvekben jelentek meg : Szemlélő 
(1836), Rajzolatok (1837—39), Részvét 

ld . S z i n n y e i J. , Magyar Irők X. 

Gyöngyei (1838), Anasztazia (1838), Ko-
szorú (1839), Athenaeum (1840), Regélő, 
Emlény (1840—42., 1856), Kisfaludy-Tár-
saság .Évlapjai (II. 1841. Dugonics Titus, 
dicséretet nyert költ.), Nemzeti Almanach 
(1841), Őrangyal (1843., 1848., 1852), 
Pesti Divatlap (1845—46), Honderű, Pé-
csi Auróra, Szivárvány, Magyar Emlék-
lapok (1850), Családi Lapok (1856—57. 
Mária menybevétele, 8 aranynyal jutal-
mazott pályamű, 1858), Szépirodalmi 
Közlöny (1857—58),Sárosy Gyula Albuma 
(1857), Szépirodalmi Album (1858), Di-
vatcsarnok (1858), Hölgyfutár (1858., 
1860), Képes Újság (1858—59), Két ga-
rasos Újság (1859), Idők Tanúja (1860. 
261. sz.), Vasárnapi Újság (1860—66), 
Csokonai Album (1861), Kath. Néplap ; 
Hattyúdalai a M. Sionban (1877) jelentek 
meg ; beszélyei a Rajzolatokban (1839); 
czikkei a Vasárnapi Újságban (1863. A 
makói díszcsizma története és ifjabb 
Lendvay Márton, Egy jó vers következ-
ményei) ; beszédei a Kath. Lelkipásztorban 
(1867. Lelkésziktató beszéd Ficzek Károly 
jákóhalmi plébános beiktatására és Ha-
lotti beszéd Farkas Péter prépost, jász-
berényi plébános halálára). — Munkái: 
1. Emlékszózat Nagymélt. Felső-Eöri Pyr-
ker K. János László, pátriarka egri érsek 
ő Excellentiájának 1846. évben Dec. hó 
8-án tartott arany áldozatjára. Eger, 1846. 
— 2. Pajer Antal versei. Pest, 1847. — 3. 
Villámok. Kiadta barátja Futó János. 
U. ott, 1854. — 4. Szent lant. Kiadta 
Sujánszky Antal. U. ott, 1857. (Ism. M. 
Sajtó 41. sz.). — 5. Szent énekek a bold, 
szűz Mária tiszteletére, mellyet az 1845. 
évben alakúit alsó-hevesi egyházkerületi 
«Élő szent olvasó»-ról nevezett Mária-
társulat, nevezetesen a bocsonádi Mária 
élő rózsa kertje első-ünnepélyes össze-
jövetelekor énekelt Bocsonádon Heves 
megyében Sept. 8. 1857. Kiadta F. P. 
Eger, 1857. — 6. Or g ona-vir á g ok. Ki-
adta Mindszenti Gedeon. U. ott, 1858. — 
7. Kazinczy Ferencz emlékezete. Kiadta 
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az egri casinói egyesület az 1860. évi 
jan. 18. tervezett, de meg nem tarthatott 
ünnepély emlékére. U. ott, 1860. (Költe-
mények. Tárkányi Bélával együtt). 

Ferencit/ é s Danielik, M . Í r ó k I . 349. 1. — 
Album hunder t ungriscber Dichter. Dresden, 
1854. 349., 511. 1. ( K e r t b e n y ) . — Ungarns 
Männer der Zeit. P r a g , 1862. 320. 1. — Em-
lékkönyv. E g e r , 1865. 282. 1. — ľetrik K ö n y -
vészete és Bibliogr. — M. Sion 1888. 779. 1. 
— Munkálatok X L V I . — Vasárnapi Újság 1881. 
25. s z . ( N e k r . ) . — h'oncz Ákos, E g r i e g y h á z -
megyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 
— Pallas Nagy Lexikona X I I I . 712. 1. — Koncz 
Ákos, Az egri főegyházmegye két nagy köl-
tőjéről. 1. Mindszenly Gedeon, 2. Pájer 
Antal. (Jászberényi fögymnasium Értesítője 
1894. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1896.). 

Pajer Ferencz, orvosdoktor, pesti szár-
mazású. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de morbis epidemicis. Viennae, 
1773. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pajer F., es. kir. kapitány a 48. gy.-
ezredben. — Munkája: Auszug aus der 
provisorischen Instruction für die Uebun-
gen im Felddienst. Für Unteroffiziers- und 
Mannschafts-Schulen. Oedenburg, 1856. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pajer Mihály, nyug. r. kath. plébános, 
született 1821. jan. 14. Peresztegen (Sop-
ronmegye) jómódú iparos szülőktől; a 
soproni gymnasiumban és a győri aka-
démián tanult; a VIII. osztályból lépett 
a győri papnövendékek közé, de beteges-
kedése miatt hátramaradt tanulásában. 
1844. jan. 15. szenteltetett fel miséspappá 
s segédlelkésznek ment falura; nyolez 
évi káplánkodás után Nemesvölgyre ne-
vezték ki plébánosnak; azonban ezen 
falunak nagyon hírhedt népe lévén, annak 
ördögi gonoszságait már el nem tűrhette, 
azért Lorettóba kívánkozott plébánosnak, 
a mit el is nyert; 1867 óta pedig Szent-
Margitán (Sopronm.) lelkész. A leégett 
plébánia épületét közadakozásból újra 
fölépíttette; egyházmegyéje rokkant pap-
jainak segélyalapjára 300 frtot áldozott. 
Szép könyvtárt gyűjtött magyar, német, 
franczia, olasz, latin és görög művek-

ből. 1900-ban Pozsonyba vonult nyuga-
lomba. A jeruzsálemi szent sír, a római 
pápai lovagrend középkeresztese s a szent 
István-társulat tiszteletbeli tagja — Kora 
ifjúságától fogva üres idejét az iroda-
lomnak szentelte ; munkatársa volt a Re-
gélő, Honderű, Budapesti Hiradó, Kath. 
Család, Vaterland, Wiener Kirchenzei-
tung, Gegenwart, Univers cz. lapoknak, az 
Idők Tanujának, a M. Államnak (kezdet-
től fogva) és a M. Koronának; írt a 
Tanodai Lapok több évfolyamába s val-
lásos költeményeket a Szépirodalmi Kertbe 
s a M. Szemlébe. — Munkája: Virág-
csokor. Költemények. Bpest, 1900. (Ism. 
Pressburger Tagblatt 1903. 2406. sz.). — 
Álnevei: Bortavy Pál és Margiti. 

Katholikus Család 1884. 27. Sz. a r c z k . — 
M. Sion 1891. 470. 1. — A m a g y a r n . m ú -
z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l é s ö n é l e t r a j z i 
a d a t o k . 

Pajor Antal (tót-lipcsei és felső-eőri), 
birtokos Szent-Endrén,Pajor Gáspár orvos-
író és Lovcsánszky Mária fia. — Mun-
kája : Magyarország történetei rövid elő-
adásban a hazai ifjúság számára. Német-
ből Schröer után ford. Pest, 1834. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I X . 10 . 
l a p . — Petrik B i b l i o g r . 

Pajor Ernő, jogi doktor, ügyvédjelölt,, 
szül. 1878. szept. 22. Szegeden ; ugyan-
ott és Budapesten végezte a főgymna-
siumot, jogi tanulmányait pedig Buda-
pesten, Lipcsében és Berlinben. 1900. 
okt. 6. nyert jogi doktori oklevelet a 
budapesti egyetemen. Pollák családi nevét 
1890-ben változtatta Pajorra. — Munka-
társa a Magyar Jogi Lexikonnak, melybe 
az öröklési jog köréből írt czikkeket; a 
jogi szaklapokban is több czikke jelent 
meg, melyek főleg az ujabb törvényalko-
tás kérdésével és a felső birói határoza-
tok fejtegetésével foglalkoznak. — Mun-
kái : 1. A római jog rövid rendszere. 
Bpest, 1900. (Doktori dissertatio). — 2. 
Magyar polgári perrendtartás. Pozsony, 
1903. (Tudományos Zsebkönyvtár 140— 
141. sz.). 
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Századunk N é v v á l t o z t a t á s a i 174. l ap . — 
.»/. Állam 1903. 136. Sz. — Stumpfet Károly 

kiadványainak Jegyzéke. Pozsony, 1903. 
50. 1. és önéletrajzi adatok. 

"y Pajor Gáspár (tót-lipcsei és felső-eőri), 
orvosdoktor. Pajor Gáspár és Bárczy Bóra 
fia, Királyiban (Gömörm.) született; 1788-
tól a pesti egyetemen orvosnövendék volt 
és 1795. decz. 19. avatták orvosdoktorrá; 
mint gyakorló orvos Szent-Endrén (Pest-
megye) telepedett le ; 1818-tól Pestmegye 
táblábirája volt. — Munkája: Fédon, 
vagy a lélek halhatatlanságáról. Három 
beszélgetésekbe írta német nyelven Men-
delson Mózes. Magyarra fordíttatott egy 
magyar hazafi által. Pest, 1793. — Szer-
kesztette s kiadta Kármán Józseffel együtt 
1794—95-ben Pesten az Uránia három 
kötetét (melyben több czikke van P. r. 
jegvgyel). 

Philosophiai Pályamunkák I . 1835. 68. 1. — 
Danielik, M. í r ó k I I . 244. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 10. 1. — Figyelő 
V I . 1879. 155., 156. 1., I X . 48. l a p . — Bajai 
Közlöny 1880. 44. s z á m . — Bodnár Zsigmond, 
Kármán és Pajor. Bpest, 1880. — Koszorú 
I I I . 1880. 272. 1. — Petrik B ib l iogr . I I . 715., 
I I I . 18. 1. — Köszeghy Sándor, Nemes csalá-
dok Pest vármegyében. Bpest, 1899. 275. 1. 

Pajor István, ügyvéd és váltójegyző, 
szül. 1798 körül Komáromban, 1833-ban 
Győrből hirdeti munkáját, tehát ott lehe-
tett gyakorló ügyvéd. Az 1849. febr. a 
magyar kormány által Nagyváradon fel-
állított vésztörvényszékhez közvádlónak 
neveztetett ki. Az 1851. jan. 1 az osztrá-
kok által kiadott idézővégzésre szept. 17. 
maga jelentkezvén, okt. 7. Pesten hadi-
törvényszékileg négy évi fogságra ítélte-
tett. — Munkái: 1. Titkos szerelem, vagyis 
napkeleti virágnyelv, mely a virágoknak, 
füveknek, fáknak a napkeleti nemzetek-
nél bevett jelentéseit oktatja, főként a 
szépnem használatára s mulatására,honni 
esmeretes növényekkel bővítve, német 
után szerzette. Győr, 1833. — 2. A ma-
gyar váltótörvény hiányai. Buda, 1846. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1833. I I . 37. Sz. 
— M. Hirlap 1851. 581. szám. ( H a d i t ö r v é n y -
széki Ítélet). — Petrik Bibliogr. 

Pajor István (tót-lipcsei), kir. tanácsos, 
nyug. megyei árvaszéki elnök, P. József 
földbirtokos, megyei tisztviselő és Kalmár 
Johanna fia, szül. 1821. máj. 20. Ipoly-
Nyéken (Hontm.); első oktatását rokona, 
Szontagh Ádám magánnevelőjétől nyerte 
Szemeréden és Százdon (Hontmegye) ; 
a gymnasiumot Korponán 1830—34-ig 
a piaristáknál, 1834—36-ig a selmeczi 
lyceumban, 1836—39-ig a pozsonyi ág. 
ev. lyceumban végezte; a jogot Losonczon 
1839—40-ben Zsarnaytól az evang. ref. 
collegiumban tanulta. 1842-ben letette az 
ügyvédi vizsgát és 1847-ig Hontmegyében 
ügyvéd volt. Az 1847—1848. országgyűlés 
alatt mint idősb Apponyi György gróf 
magántitkára Pozsonyban tartózkodott. 
1848-49-ben Hontmegye első aljegyzője 
volt. 1849-ben Boronkay Lajos kormány-
biztos a Szent-Benedeknél táborba szállt 
Görgey Artúrhoz küldte futárnak. Mint 
nemzetőrségi hadnagy, csapatával Yáczig 
ment, honnét azonban a hadügyminiszter 
az összes csapatokat visszarendelte. 1849. 
július 9. tisztviselőtársaival Komáromba 
menekült. A szabadságharcz után 1851-
től csalomjai ősi birtokán gazdálkodott 
és ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1860-
ban Balassa-Gyarmatra (Nógrádm.) tette 
át állandó lakását és 1867-ig ügyvédkedett. 
Ekkor Nógrádmegye tiszti ügyésze lett s 
1872-ben újra megválasztatott, mely hiva-
talát 1878-ig folytatta, mikor január 3-án 
árvaszéki elnök lett. Egyéb tanulmányai 
mellett, a nyelvészetieket művelte; ma-
gyar anyanyelvén kívül a német és 
tót nyelvet beszélte, s a franczia, olasz, 
angol és spanyol nyelvek irodalmi ter-
mékeivel foglalkozott. A magyar nyelvé-
szet terén eszmecseréket is folytatott, töb-
bek közt a M. Sajtóban Joannovics György, 
Vadnay Lajos és Nyakas Gáborral. 1877-
ben a Madách Imrének emelendő szobor 
ügyében Nógrádmegye intelligentiája által 
megkezdett agitatiónak ő volt a vezető 
elnöke. A király 1882-ben kir. tanácsosi 
czímmel tüntette ki. Hont és Nógrád 
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vármegyék ünnepeire számos alkalmi ódát 
és prológot írt, a melyek közül többet 
a Kisfaludy-társaságban is bemutattak; 
ezen két megye 1892-ben 50 éves mun-
kásságát jubileummal ülte meg. Külföldön 
1867-ben Német- és Francziaországban 
utazott, 1874-ben pedig Felsó'-Ausztriában 
és Felső-Olaszországban. Meghalt 1899. 
márcz. 29. Balassa-Gyarmaton. — Köl-
teményei, levelei, czikkei a következő 
hírlapokban, folyóiratokban és évköny-
vekben jelentek meg : Athenaeum (1841.), 
Regélő, Életképek, Honderű. Pesti Divat-
lap (1844—46.), Kliegl-könyv; népdalokat 
küldött az Erdélyi János gyűjteményébe; 
Vasárnapi Újság (1858 — 59., francziából 
ford., I860., 1862—63., 1874.), M. Sajtó 
(1858. 92. sz. Ne rontsuk a nyelvet! 
119., 120. sz. Magyartalanságok, 1859. 
5. sz. A palócz népfajról), Szépirodalmi 
Közlöny (1858. 55., 56. sz. Balassa-Gyar-
mat, táj- és néprajz), P. Napló (1859. 87. 
Indítvány a mívelt külföld felvilágosítá-
sara ; a nemzetet jobban megismertető 
irányregény, 1877. 224. sz. Stubnya-fürdő, 
állandó levelezője volt a lapnak); a 60-as 
években állandó munkatársa volt az Esz-
tergomi Lapoknak és 1873-tól a Nógrádi 
Lapoknak; 1865-ben a Képes Újság pályá-
zatán az Elátkozott szőlőhegy cz. költői 
beszélyével a második jutalmat nyerte el; 
1873-ban a Kisfaludy-Társaságtól mesére 
kiírt pályázaton : A szegény ember és 
fiai cz. költeményét megdicsérték; M. 
Nyelvőr (1872.). Mint ügyvéd a jogiroda-
lommal is foglalkozott és sok czikket írt 
a szaklapokba. 1877-ben A kőszénről, 
mint fenn nem tartott ásványról írt czík-
két a fővárosi lapok nagy része közölte. 
1885-ben a Szondi-pályázaton egy költe-
ménye az első (15 arany) díjat nyerte ; 
a Honti Hírlapban (1887. Az Ipolyi-em-
léktábla), a Losoncz es Vidékében (18h0. 
47. sat. sz. Losoncz ötven év előtt); a 
Hontvármegyei Almanachban (1893—94. 
Ödák és epigrammák); az Irodalomtör-
téneti Közleményekben (1895. Kisfaludy 

Károly és Hunkár Antal), a Honti Lapok-
ban (1898. 5. szám Kontra Simonyi és 
Nyelvőr), a Magyar Szemlében (1898. 
35—48. szám Budapest a XVIII. szá-
zadban, vázlatok a főváros múltjából). 
— Munkái: 1. Költemények. írta Csa-
lomjai. Balassa-Gyarmat, 1859. — 2. 
Áldozatok. Imák. Witscheltől. Ford. a 
20. kiadás után Csalomjai. U. ott, 1859. 
(Ismert. Pesti Napló 30. sz.). — 3. Váz-
latos jegyzetek a magyar nyelv és he-
lyesírás körül. írta Csalomjai. Pest, 1860. 
— 4. Quintus Horatius Flaccus Episto-
lái, ford, s az eredeti szöveg kíséretében 
jegyzetekkel ellátta Csalomjai. B.-Gyar-
mat, 1877. — 5. Horácz levele a Piso 
fivérekhez. (De arte poetica). Az erede-
tiből ford. U. ott, 1881. — 6. Neologia 
és ortliologia. Irta Csalomjai. Ugyanott, 
1883. — 7. Schiller és Göthe epigram-
mái. Ford. Csalomjai. U. ott, 1883. — 
8. Cinna, vagy Augustus kegyelme. Tra-
gédia öt íelv. Corneille után francziából 
ford. Bpest, 1886. (Olcsó Könyvtár 219.). 
— 9. Válasz Brassai röpiratára gróf 
Csáky Albin ellen. A röpiratban 1—195 
pontok alatt foglalt kritikai észrevételek 
tüzetes czáfolata és Nagy Iván akadé-
miai tagnak a válasz szerzőjéhez inté-
zett nyilt levelével. U. ott, 1891. — 10. 
Emlékek és rajzok a 48 előtti jó világ-
ból. B.-Gyarmat, 1897. — 11. Tarka 
bokréta. Költemények. U. ott, 1898. — 
Kéziratban: János király és Perikies 
Shakespeare után angolból ford.; La^ 
mennais, Les parols d'un croyant, ford. 
— Álnevei: Káldor (a 4-0-es években), 
azután Csalomjai. 

Danielik, M . Í r ó k I I . 244. 1. — Nagy Icán, 
Magyarország Családai IX. 10., 11. lap. — 
Nógrádi Lapok 1879. . 1885. — Esztergomi Köz-
löny 1885. — Figyelő V I . 1879. 70., V I I . 80. , 
XIII. (Szemere Miklós levelei), XVIII. 132., 
399., XXVI. (Viszonya Szemere Miklóshoz 
és Madách Imréhez). — Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai. U j F o l y a m IX. 1874. 410. lap . — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l iog r . — Kiszling-
slein K ö n y v é s z e t e . — Katholikus Szemle 1890. 
— Sí. Könyvészet 1891. — Pallas Nagy Lexikona 
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XIII. 713. 1. CNegyesy László). — 1899 : Va-
sárnapi Újság 14. s z . , 17. SZ. a r c z k . , Pesti 

Hirlap 89. SZ., Budapesti Hirlap 89. SZ. é s 

önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 
Pajor Sándor, orvosdoktor, született 

1861-ben Melcsiczen (Trencsénm.), hol 
atyja Pajor György körjegyző volt; P. az 
algymnasiumot Trencsénben, a felsőbb 
osztályokat Budapesten végezte. Orvosi ta-
nulmányait a bécsi egyetemen 1885-ben 
fejezte be; az orvosi gyakorlatot is 
ugyanott a közkórházban kezdette és 
Budapesten a Rókus és István kórházak-
ban folytatta. Ezen idő alatt hosszabb 
ideig Schwimmer tanár kórházi és egye-
temi osztályán mint tanársegéd műkö-
dött. 1888-ban külföldi tanulmányúton volt 
és Winternitz egyetemi osztályát és víz-
gyógyintézetét látogatta. 1889-ben meg-
alapította Budapesten a szentkirályutczai 
vízgyógyintézetet, melynek jelenleg is az 
élén áll. — Czikkei a Gyógyászatban 
(1886. Altalános heveny szivárványcsö-
mör egy esete, 1891. Az önfertőzés neu-
rosisa, 1892. A cholerának vízzel való 
gyógykezeléséről, 1895. Az erythromelar-
giáról, 1902. Közlemények az inhalatio 
és pneumatotherapia köréből); az Orvosi 
Hetilapban (1887. A cocáin használatáról 
bőr- és bujakóros betegeknél, 1888. Ure-
thritis membranacea desquamativa) ; a 
Wiener medicin. Wochenschriftben (1887. 
Über die Anwendung des Cocain bei 
Haut- und Syphiliskranken); a Pester 
med.-chirurg. Presseben (1891. Die Neu-
rose der Onanie); a Jó Egészségben 
(1893. Az önfertőzésről). — Munkái: 1. 
Bőrgyógyászati zsebkönyv. Gyakorló or-
vosok és orvostanhallgatók részére. Buda-
pest, 1891. — 2. A neurasthenia és víz-
gyógymódjáról. Ugyanott, 1897. (Előadás 
az orvosok trencséni vándorgyűlésén. 
Különnyomat a Gyógyászatból). — 3. 
Vízgyógyintézeti közlemények. Időszaki 
folyóirat 1901 óta. U. ott. — Előadás a 
magyar orvosok és természetvizsgálók 
szabadkai vándorgyűlésén 1899. A mes-
terséges szénsavas fürdőkről. 

Magyar Könyvészet 1891. é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Pák Dienes (karacsfalvi), nyug. gazda-
sági felügyelő előbb Szénáson, Békés-
megyében, majd Károlyi György grófnál 
Nagy-Károlyban, hol 1864. jan. 12. meg-
halt 64. évében. — Czikkei a Magyar 
Gazdában (1845. Gazdasági tudósítások 
Békésmegyéből, Birkaorvoslás). — Mun-
kája: Vadászattudomány, vagyis a vadá-
szat és madarászat egész kiterjedésében 
a magyar nemesség és vadászat kedvel-
lők javára és gyönyörködtetésére. Buda, 
1829. Két kötet. (Ism. Hazai s Külföldi 
Tudósítások II. 20. sz.). 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 
Pák Emil, róm. kath. lelkész^ szül. 

1870. május 2-án, felszenteltetett 1893. 
szept, 8., segédlelkész volt Várad-Olaszi-
ban, jelenleg helyettes lelkész Görbédén 
(Biharm.). — Munkája: Esketési beszéd 
Marossy Endre járásbiró és Rozslay Etelká-
nak egybekelése alkalmából tartotta a 
nagyvárad-olaszi róm. kath. plébánia-
templomban. Szeged, 1899. 

Schematismus Magno-Varadinensis 1896 és 
a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pakatian V. Tivadar, szerkesztő és 
hírlapíró. — Munkái: í. Scopulin drept. 
Bukurest és Szeben 1898. (Ihering Ru-
dolf, Küzdelem a jogért cz. munkájának 
rumén ford.). — 2. Principiile politicei. 
Szeben, 1899. (Holtzendorff munkájának 
ford.). — 3. Libertatea. Bukurest, 1899. 
(John Stuart Mill munkájának ford.). — 4. 
Cartea de Aur sau luptele politice-natio-
nale ale Românilor de sub Coroana Ungară. 
Vol. I. Nagy-Szeben, 1902. (Arany könyv, 
vagy a magyar korona területén lakozó 
rumének politikai s nemzeti küzdelme). — 
Szerkesztette a Gazeta Poporului társa-
dalmi szépirodalmi és közgazdasági képes 
rumén hetilapot 1886 elejétől (de mindjárt 
II. évfolyamnak jelezte magát, mint aTimi-
siana folytatása); kiadta eleintén ugyanő, 
de 1888. április 13. a tulajdonjog Kosarin 
Miklós megyei árvaszéki ülnök tulaj-
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donába ment át, ki a lap szerkesztőjeül 
azon év jún. 17-ig megtartotta Pakatiánt. 

Berkesii István, A t e m e s v á r i k ö n y v n y o m -
dászat és hír lapirodalom története. Temes-
vár, 1900. 151. 1. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányaiból. 
Pakay Ferencz, a bécsi Pázmány-in-

tézet növendéke, nemes származású. — 
Mnnkája: S. Ladislaus Rex Ter Maxi-
mus Inclytae Nationis Hungaricae Tute-
laris Ad Consessum Academicum In Ba-
silica D. Stephani Proto-Martyris annua 
Celebritate laudatus . . . Deferente . . . 
Dno Frid. Ferd. Illmer . . . Inclytae Na-
tionis Hungaricae Procuratore. Yiennae, 
1667. (Ajánlja gr. Nádasdy Ferencznek, 
Zala, Sümeg és Yas vármegyék főispán-
jának). 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár UI. 
1. rész 741. 1. 
Pákay János, bölcseleti doktor, Jézus-

társasági áldozópap és tanár, szül. 1643. 
júl. 25. Nagyszombatban ; 1659. okt. 8. 
lépett a rendbe ; előbb a grammatikát és 
humaniorákat tanította ; 1660-ban theo-
logus volt Nagyszombatban, ugyanott 
theologiai, 1677-ben pedig Kassán böl-
cseleti tanár volt és 1696-tól a növen-
dékpapok kormányzója. Meghalt 1706. 
jan. 20. Kolozsvárt. — Munkái: 1. Amo-
ris ac doloris duellum pro Magno In-
diarum Apostolo S. Francisco Xaverio. 
Cassoviae, 1675. — 2. Zodiacvs Hercvleo-
Atlantis Pannoniae Sive Selectiores Duo-
decim Joannis Corvini Heroici Labores. 
Reverendis, Generosis, Nobilibus, Eru-
ditis, D. D. Pro Prima Sapientiae Laurea 
Candidatis, Per . . . In Alma Episcopali 
Universitate Cassoviensi Solenni ritu 
Condecoratis . . . 1677. Leutschoviae. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 250. 1. — Szabó Kárvly, 
Régi M. Könyvtár II . 373., 385. lap. — De 
Backer - Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . 
VI. 96. h. 
Pakei (B.) Antal, bujdosó magyar. — 

Munkája: E bölts munka tiszt, tudós 
defendensének, mind tudományának, mind 
pedig majd gyermekségétől fogva gya-
korlott társaságának jussán érdemlett 

tisztességét megadni egyenes szívvel igye-
kezte 1729. (Öt strófa Gyöngyösi szerint). 

Lexicon Eruditorum (Kéz i r a t H o r v á t I s t -
vántól a m. n. múzeumban). 
Pákei József (pákei), unitárius tanár, 

1798—1802-ben igazgató Kolozsvárt, hol 
1798. ápr. 3. könyvvizsgálónak nevezték 
ki; az unitárius ekklézsiának generális 
nótáriusa is volt. Külföldi egyetemeken 
tanult, honnét hazajővén, 1785. ápr. 10-
tőj fogva a bölcselkedést tanította a ko-
lozsvári főiskolában. Meghalt 1802. febr. 
13. Kolozsvárt 43. évében. — Munkája : 
A vallásnak becses volta egy tanítasba fog-
lalva. Kolozsvár, 1800. (Beszédek a val-
lásról és józan okosságról . . . mellyek 
. . . a kis-sárosi templomban 1799-ben 
elmondattak cz. Körmöczi János beszé-
dével együtt). 

Aranyos-rákosi Székely Sándor, U n i t á r i a v a l -
lás történetei Erdélyben. Kolozsvár, 1839. 
177. , 179. 1. — Figyelő X . 260. l a p . — Petrik 
Bibliogr. I. 266. 1. és gyászjelentés. 

Pákh Albert, ügyvéd, a m. tudom, 
akadémia s a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, a Vasárnapi Újság alapítója és 
szerkesztője, Pákh Mihály ág. ev. super-
intended és Reményik Mária fia, szül. 
1823. márcz. 11. Rozsnyón (Gömörm.); 
tanult szülőhelyén (1829—34., 1835—36.), 
Miskolczon (1834—35.), Iglón (1835—36.), 
Lőcsén (1837—39.); a bölcseletet és theo-
logiát Sopronban (1839—42.) hallgatta, 
hol a magyar társaság 50 éves jubileumán 
1841. jún. 10., mint a társaság titkára s 
közlönyének, a Szünórák-nak szerkesz-
tője, saját költeményét szavalta, mely 
megjelent az akkori pozsonyi Hírnökben ; 
a jogi pályát Debreczenben (1842—43.) 
végezte ; a két utóbbi helyen Petőfivel, 
kit nyomorúságában segített, szoros ba-
ráti viszonyba lépett. Debreczenben is-
merte meg a magyar faj sok nemes tu-
lajdonságát ; innét küldte első humorisz-
tikus genreképét az Életképekbe (1844. 
Egy estve a debreczeni színházban, Ka-
ján Ábel álnév alatt), mely feltűnést 
keltett friss humorával. Foglalkozott ide-
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gen irodalmakkal is s a magyar közélet 
és irodalom benyomásai közé némi euró-
pai szellemet vegyített (Gyulai). 1844 aug. 
végén Pestre jött jurátusnak, 1844 aug. 
végétől 1846 febr. közepéig Karlowsky 
ügyvédi irodájában foglalkozott, de bár 
1846-ban letette az ügyvédi censurát, 
kizárólag az irodalomnak szentelte életét. 
Csengery 1845 júl. átvévén a Pesti Hir-
lap szerkesztését, őt vette maga mellé 
tárczaírónak; e lapba a fővárosi újdon-
ságokat írta n jegy alatt és 40 frt havi 
díjjal, a szatíra és humor hangján. Elénk 
humoros szelleme csakhamar meghódí-
totta a közönséget, mely különben csak 
czikkeiből ismerte meg a névtelenül vagy 
Kaján Ábel név alatt (különösen az Élet-
képekben) dolgozó írót. Annál jobban 
ismerte a fiatal írói nemzedék, neveze-
tesen a Petőfi köre, mely a jövő humo-
ristáját üdvözölte benne. 1846 közepén 
tagja volt az ifjú írói nemzedék tizek-
társaságának, mely együttesen akart 
egy közlönyt megindítani s abba kizáró* 
lagosan dolgozni; a társaság azonban 
még azon év végén fölbomlott. 1846 
őszétől 18*7 júliusáig Petőfivel együtt 
lakott és közösen olasz leczkéket vettek. 
De a szépen indult írói pálya három év 
múlva megszakadt. 1847-től egy rosszul 
gyógyított betegség sújtotta 20 évig, egész 
haláláig. »A Bécs melletti Laab-féle víz-
gyógyintézetbe ment 1847 júl. és ott töl-
tötte 1848—49-et is. Egészsége nem állott 
helyre, 1850. aug. visszatért és kedvét 
vesztette az írói pálya iránt. Szerkesztő 
lett, hogy mégis szolgáljon nemzetének. 
Azon évben az Ujabbkori Ismerettárnak 
szerkesztését vállalta el, melyet 1855-ben 
végzett be; a czikkek egy jó részét,is ő 
írta. Ezen időben a pesti nemzeti casino 
könyvtárnoka is volt. 1853 jan.—jún. 
szerkesztette Gyulai Pállal együtt a Szép-
irodalmi Lapokat. Oly lapot tervezett, 
mely mintegy közvetítse az írót a nem-
zettel és egy erős magyar művelt olvasó-
közönség képződését elősegítse. így ala-

pította meg 1854-ben a Vasárnapi Új-
ságot, melyet 12 évig szerkesztett; .maga 
keveset dolgozott bele (az újévi bekö-
szöntőt és az év végén a visszapillan-
tást ; de ő írta a szerkesztői üzeneteket 
élénk humorával, melyek oly kedveltek 
voltak, hogy nem egy felszólalás történt 
azok kiadása végett); igen sok czikket ő 
öntött formába és szelleme, tapintata, 
tárgyilagossága s józan mértéke a lap 
minden során meglátszott. (A lap elő-
fizetőinek száma 5 — 7000 volt). (Többeket 
buzdított az irodalomra, így én is az ő 
buzdítására írtam hírlapirodalmunk tör-
ténetét, mely a Vasárnapi Újságban jelent 
meg; így lettem magyar íróvá). Nem 
kevésbé fontos organuma volt a Vasár-
napi Újság melléklapja, a Politikai Újdon-
ságok, mely egy évvel később, 1855-ben 
indult meg és a politikai ismeretek nép-
szerűsítését tűzte ki feladatául. Ebbeli 
működése a reactio korában országos 
elismerésre tett szert. A nagy-kállói casino 
arany tollal tisztelte meg; több egylet 
és casino dísztagjának választotta; 1863-
ban, midőn a Vasárnapi Újság 10 éves 
jubileumát ünnepelte, Tompa Mihály köl-
teményben dicsőítette. 1863-ban a Magyar 
Ember Könyvtára cz. vállalat négy köte-
tét szerkesztette 1863. július 1-től 1865. 
április 3-ig. Greguss Ágost társaságában 
a Magyar Sajtó szerkesztését vállalta el, 
noha beteg volt és igen gyakran csak 
ágyában dolgozott. Erdemeiért a magyar 
tudom, akadémia 1864. január 20-án, a 
Kisfaludy-társaság 1865-ben tagjukká vá-
lasztották. (A m. tudom, akadémiában : 
A magyar hírlapirodalomról akart szék-
foglalót tartani, azonban a halál meg-
akadályozta). Munkából és szenvedésből, 
szerkesztésből és a maga orvoslásából 
állott egész élete, de a humor géniusza 
nem hagyta el őt. Kedélye csak halála 
közeledtével sötétült el. Meghalt 1867. 
február 10-én Pesten. Emlékbeszédet az 
akadémiában Gyulai Pál tartott fölötte, 
gyászbeszédet a sírnál Greguss Ágost; 
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síremléket (Izsó műve) pedig 1870-ben a 
Vasárnapi Újság olvasói állítottak neki, 
melynek felirata: «Szenvedt s panasz 
helyett tréfálva vágott, De gúny szavát 
megczáfolá szíve, S a fáklya, melyet 
mind elül vive, Nem szórt tüzet, csupán 
világosságot». — Czikkei az Életképekben 
(1844 Egy nap egy instructor életéből, 
francziául: Nouvelles Hongroises. Bpest, 
1885., 1845. Utazás Debreczenben, Egy 
városi írnok szerelme, 1846. A sípládás 
fia, Fiatal óriás, 1847. A honszerelme-
sek) ; a P. Hírlapban (1846. 731—733. 
szám. Az ág. liitv. evang. négy egyház-
kerületének egyetemes gyűlése Pesten 
aug. 15—19.); Röpívekben (1849. Hu-
moristikus tanulmányok); Pesti Böpívek 
(1850. Spectabilis tanulmányok, Hunyadi 
János); a M. Hírlapban (1851. 484—86., 
488., 489. sz. Nép képviselet rendi s al-
kotmányos rendszere, történeti és állam-
jogi szempontból); a Pesti Naplóban 
(1852. 762. sz. Kerényi); a Szépirodalmi 
Lapokban (1853. Magyar dolgok külföldön, 
Nemzeti színház, Krízisek, Haramják, 
Tamás bátyja és tárczák); a Vasárnapi 
Újságban (1854. Visszapillantás az év 
utolsó napján, 1855—1858., Hírmondó cz. 
új néplap és a Vasárnapi Újság, 1859— 
1863. 1862. 4. sz. Petőfi életrajza ügyé-
ben, 1863. 1., 2. sz. Hol és mikép terem 
a Vasárnapi Újság, Beköszöntők és utó-
szók az olvasókhoz.) — Munkái: 1. 
Kalauz a nemzeti casino könyvtárához. 
1852. Pest. — 2. Pákh Albert humoros 
életképei. Kiadta a Kisfaludy-társaság. 
U. ott, 1870. — Levelei Kazinczy Gábor-
hoz 1854, 1857. (Figyelő XX.); Arany 
Jánoshoz 1852—58., 1859., nyolcz levél 
(a m. tudom, akadémia levéltárában); 
Tompához írt három levelét a Rozsnyói 
Hiradó 1881. aug. 28. közölte. — Álneve 
s jegyei: Kaján Ábel, P. A. és K. Á. 

Bonder ii 1847. II. 8. SZ. (Severus). — Da-
nielik, M . í r ó k I I . 389. 1. — Családi Kör 1862 . 

6. sz. kőnyom, arczk. (Marastonitól), 1867. 
7. SZ. — Ország Tükre 1863 . 24. SZ. ( A g a i ) , 

kőnyom, arczk. (Marastoni). — Kisfaludy• 

Társaság Évlapjai. U j F o l y a m 1865. I I . k ö t . 
59. 1. — Vasárnapi Újság 1867 . 7. SZ. a r c z k . 
(Gyulai, Greguss Á. gyászbeszéde), 1870. 46-
sz. (Gyulai Emlékbeszéde és síremléke raj-
zával), 1879. 11. sz. arczk. (Gyulai), 1880. 2. 
SZ. ( P o r z ó ) . — Fővárosi lapok 1867 . 35. SZ. 
(Vadnai), 1882. 281. sz. (Frankenburg Adolf). 
— 1867 : Magyarország és a Nagyvilág 8 . sz. 
a r c z k . , Hazánk és a Külföld 7., 8. SZ. a r c z k . 
( V a d n a i ) , Pesti Napló 3 5 . Szám, Hon 3 5 . SZ. 
(Vadnai) , Neues Fremdenblctt 43., 44. s z á m , 
Wiener Abendpost 3 5 . SZ., Zellner's Blätter f ü r 
Musik , T h e a t e r . . . 14. SZ. — Greguss Ágost, 
Tanulmányok. Bpest, 1872. I. — Gyulai Pál, 
Emlékbeszéd Pákh Albert felett. Budapest, 
1879. — Figyelő V I I . 71 . , X . 4 7 . , 193 . , X I I . 
312 . 1. — Rozsnyói Hiradó 1883 . 16 . , 25 . SZ. 
(Tompa levelei Pákhoz 1848., 1854.). — Petőfi-
Múzeum I — V . — Petrik I v ö n y v é s z c t e é s B i b -
l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 7 1 3 . 1. 
(Négyesy László). — Petőfi Összes Munkái 
I — I V . — Petőfi-Album 59 . l a p . — Weber, S.t  

Ehrenhal le verdienstvoller Zipser des XIX. 
J a h r h u n d e r t s . Igló. 1901. 89. 1. — Szabó Mózes, 
Pákh Albert pályája. Kolozsvár, 1903. arczk. 
és gyászjelentés. 

Pákh Károly, ág. ev. nyug. főgymna-
siumi tanár, előbbinek testvéröcscse, szül. 
1828. máj. 26. Rozsonyón (Gömörm.); 
a gymnasiumot Iglón, Rozsnyón, Miskol-
czon és Lőcsén járta, a bölcseleti tan-
folyamot három évig a soproni evang. 
lyceumban és a jogot 1847—48-ban a 
győri kir. akadémián végezte. 1848—49-
ben a szepesi önkéntes csapatnál, utóbb 
a honvédségnél teljesítette hazafiúi köte-
lességét. Világosról betegen tért haza, 
egy évnél tovább küzködött egy makacs 
váltólázzal. Mire felgyógyult 1850. beso-
rozták Lőcsén a cs. kir. Wasa-ezredbe. 
Egy forradalmi költemény leírása miatt 
azonban várfogságra ítélték és 1851. 
ápr. 18-tól 1852. aug. 24-ig az olmützi 
katonai fogházban volt elzárva. A fogság-
ból kiszabadulva, visszakerült ezredéhez 
Prágába, de a fogság annyira megron-
totta egészségét, hogy a katonaságtól kény-
telenek voltak őt elbocsátani. így jött 
vissza 1852. decz. végén Iglóra. Ekkor 
Wieland András földbirtokos Artúr fiá-
nak nevelését vállalta el Farkasfalván 
(Szepesm.), hol három évet töltött. 1856. 
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szept. az iglói ev. egyház által újjászer-
vezett algymnasium tanárává választatott 
meg. 1862-ben beutazta Németországot}. 
Belgiumot, Francziaországot, Svájczot és 
északi Olaszország egyes részeit. 1865 
kezdetén a gymnasium igazgatását reá 
ruházták, melyet aztán több ízben 11 
évig viselt. A főgymnasium könyvtárát 
36 évig ő kezelte, melynek gyarapításához 
1616 kötettel járult. 1898. jún. 7. nyuga-
lomba lépett. Tagja a magyarhoni ág. 
ev. egyetemes egyházi törvényszéknek, az 
iglói m. kir. állami tanítóképezde igaz-
gató-tanácsának és a helybeli ev. pres-
byteriumnak. — Czikke: Petőfi Iglón 
1845-ben (Vasárnagi Újság 1898. 23., M. 
Szalon 1902.). — Munkái: 1. Az iglói 
ág. hitv. evang. főgymnasium, könyvtárá-
nak Gzímjegyzéke. Igló, 1883. — 2. Az 
iglói ág. h. ev. főgymnasium története. 
Bpest, 1896. (Előbb az iglói ág. ev. fő-
gymnasium Értesítőjében). 

M. Könyvészet 1896. — Iglói ág ev. főgymna-
sium Értesítője 1896., 1898. 

Pákh Mihály, ág. ev. superintendens, 
P. Mihály és Heutschy Zsuzsánna szegény 
szülők fia, szül. 1795. okt. 18. Dobsinán 
(Gömörm.); gymnasiumi tanulmányait 
Rozsnyón, a theologiát 1814-től Pozsony-
ban, a jogot 1816-tól Debreczenben és 
1819—20. a bécsi egyetem prot. theolo-
giai intézetében végezte. (Időközben 
1813—1814-ben 13 hónapig nevelő volt 
a Tornallyai családnál Tornallyán, 1817—-
1819-ben Dobsinán tanító is volt). Alig 
végezte a hittani folyamot, midőn 24 
éves korában meghívást kapott egy felső-
ausztriai Kematten nevű falu ev. egy-
házába. A jeles készültségű s tudományos 
törekvésű i f jú elfogadta e csekély állo-
mást, hogy az Ausztriában elszórva élő 
kevés számú prot. hívek egyházi életének 
némi kedvező lendületet fog adhatni. 1821-
ben szülőföldén megnősülvén, visszautaz-
tában Rozsnyón egy napot töltött, midőn 
az ottani lelkész hirtelen megbetegedett és 
helyette megtartotta rögtönzött egyházi be-

szédét, mely oly hatást tett, hogy a meghalt 
lelkész helyére 1822. j an. 28. őt válasz-
tották meg lelkészüknek és ugyanott, hol 
magyarul, németül és tótul kellett hir-
detnie az Isten igéjét, 12 évig működött. 
A jeles szónok híre elhatott távolabb egy-
házakba is. így 1834. jan 14. a XVI 
szepesi város fő- és. székhelyének tekin-
télyes evang. gyülekezete hívta meg pap-
jának Iglóra, hová családjával költözött. 
1841. jan. 17. a Rozsnyón tartott tiszai 
egyházkerületi gyűlésen jegyzőnek válasz-
tatott; 1842-ben a szepesi városok alespe-
resévé, 1847. ugyanott főesperessé, 1848. 
júl. 19. pedig az Eperjesen tartott egyház-
házkerületi gyűlésen a tiszai egyházke-
rület superintendensévé választatott és 
ugyanazon évben a Pesten tartott gene-
ralconvent ülésében résztvett. Mint sza-
badelvű hazafi a magyar ügyért lelkese-
dett ; a miért is Vogel osztrák tábornok 
foglyul vitte magával Rozsnyóra. Midőn 
az oroszok Szepesmegyébe is betörtek, 
Iglóról Dobsinára, majd Holló-Patakra, 
Redo vára s Felső-Sajóra menekült. 1850-
ben superintendens társaival együtt hiva-
talától felfüggesztetett. 1852. február 2. 
Iglón elfogták és Kassán aug. 12. négy 
évi súlyos börtönre ítéltetett és még 1854. 
ápr. 24. Josephstadtban történt kiszaba-
dulása után sem léphetett be ismét papi 
iglói hivatalába. 1856-ban Rimaszombat 
evang. községe választotta meg a hirtelen 
megöregedett, roncsolt egészségű férfiút 
lelkészének és e hivatalát aug. 24. fog-
lalta el. Azon év okt. 19. a nyíregyházai 
község hívta meg papjának; 1857. jan. 
18. pedig a kevésbbé jövedelmező Dob-
sinára, szülőhelyére választották meg ; a 
honvágy hívta hónába, hova 1857 ta-
vaszán költözött át és ápr. 12. tartotta 
belépő beszédét, de alig töltött hét hó-
napot az egyház körében, szélütési roham 
örökre ágyba fekteté s 1859. decz. 24. 
meghalt. A hálás község 1860. szept, 29. 
emlékoszlopot állított sírjára. — Munkái: 
1. Worte der Ermunterung. Rosenau, 1820. 
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— 2. Egyházi beszéd, mellyet az ágost. 
vallású nagytiszt. Tisza mellyéki super-
intendentiának 1833. eszt. szeptemb. 26., 
27. napján Rozsnyó városában tartott 
gyűlése alkalmával mondott. Pest, 1834. 
— 3. Worte am Sarge des weil, wohlgeb. 
Herrn Martin Köhler Richters der XVI 
Zipser Städte. Iglo am 19. Jänner 1840. 
Leutschau. — 4. Predigt zur Gedächtniss-
feier der Reformation. Kaschau, 1841. 
— Nevét Packhnak is írta. 

Magyar Hirlap 1852. 852. Szám. ( H a d i t ö r v . 
í t é l e t ) . — Protestáns Képes Naptár 1860. 29. 1. 
a r c z k . — Vasárnapi Újság 1868. 6. sz. a r c z k . 
— Petrik B i b l i o g r . — Hörk József, A z e v . 
Tiszakerület püspökei. Kassa, 1888. — Pallas 
Nagy Lexikona X I I I . 714. l a p . — Weber, S., 
Ehrenhal le verdienstvoller Zipser des XIX. 
Jahrhunder ts . Igló, 1901. 28. 1. fénynyom. 
arczk. 

Pákolicz János, r. kath. plébános, szül. 
1849. jan. 29. Kalocsán (Pestm.), hol 
középiskoláit és a theologiát végezte s 
1871. júl. 26. pappá szentelték ; azon év 
febr. tanítói oklevelet is szerzett és mint 
elemi iskolai tanító félévig Kalocsán, 
négy évig Fajszon tanított kápláni teendői 
mellett. 1875. aug. 21. kalocsai karkáplán 
volt, 1886 óta horgosi (Csongrádm.) plébá-
nos. — Munkái: 1. Egyházi beszédek 
hármas sorozata. Az év minden vasár-
napjára és ünnepére. Kalocsa, 1883—84. 
Három kötet. (A budapesti egyetem hit-
tudományi kara a Horváth-féle 400 frtos 
díjjal jutalmazta.) — 2. Újabb egyházi 
beszédek. Szeged, 1892. 

la. Sión 1888. 374. 1. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 714. 1. 

Pákor Adorján, premontrei áldozópap 
és tanár, szül. 1855. aug. 20. Pápán (Vesz-
prémin.) ; 1873. szept. 27. lépett a rend-
be s 1878. szenteltetett fel. 1888-ban tett 
tanári vizsgát. 1882 óta a keszthelyi fő-
gymnasium tanára. — Czikkei a keszt-
helyi főgymnasium Értesítőjében (1882. 
Regényirodalmunk Jósika Miklósig, 1889. 
A jellemképzésről). 

Györffi Endre, A keszthelyi kath . főgym-
nasium története. Keszthely, 1896. 210. 1. — 

A csornai prémontrei rendi kanonokok Névtára 
1899. — Vajda N é v k ö n y v e 119. 1. 

Pakots József, hírlapíró Budapesten. 
— Elbeszélései, rajzai az Ország-Világban 
(1897-től), a Szépirodalmi Kertben (1903), 
czikke a Hazánkban (1899. 181. szám, 
Petőfi sírja), regénye a Friss Újságban 
(1902. 198. számtól: Az Ördögök pusz-
tulása). — Munkája: Legényavatás. 15 
elbeszélés. Budapest, 1900. (Ism. Hazánk 
303. sz., Magyar Géniusz 1901. 5. sz. és 
Bécsi Közlöny 346. sz.). 

Friss Újság 1902. 197. SZ. 

Pákozdy László, katonai állatorvos, 
a homoródi kincstári teleposztálynál. — 
Munkája: Állatvédelem, állategészségügy. 
Kiadja az országos állatvédő egyesület. 
Bpest, 1901. 

SI. Könyvészet 1901. 

Pakróczy (Nepomuk) János, r. kath. 
plébános, P. Mihály és Borbély Katalin 
fia, született 1792. május 10. Sáródon 
(Sopronmegye); tanult Sopronban 6 évig, 
bölcselethallgató volt Szombathelyt két 
évig. 1816. deczemberben pappá szen-
teltetett ; előbb segédlelkész volt Székes-
fejérvárt, 1845-től plébános Adonyban 
(Fehérm.), hol 1849. aug. 10. meghalt 
57 éves korában. — A Bäuerle Adolf 
által 1828-ban Bécsben I. Ferencz csá-
szár 60. születésnapja emlékére kiadott 
német Emlékkönyvben van egy magyar 
költeménye, úgy szintén a Koszorúban 
(1830.) is egy. — Munkái: 1. Munkás 
lelki pásztor a betegek, haldoklók és 
rabok mellett. Ford. Köhler után. Pest, 
1821. — 2. M élt. és főitszt. Kopácsy 
Jó'sef úrnak a székesfejérvári püspök-
ségbe Sz. Jakab havának 14. napján 
1822. eszt. lett beiktatására. Székesfejér-
vár. (Költemény.) — 3. Nmélt. Ürményi 
Ürmény szül. Komjáthy Anna asszony 
névnapi tiszteletére 1823. eszt. U. ott, 
1823. (Költ.). — 4. Óda Mélt., Főtiszt. 
Kopácsy József úrnak a székesfejérvári 
püspökségből a veszprémibe lett által-
kelésére. Búcsúzás képpen kisasszony 
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havának 21. napján 1825. U. ott. — 5. 
Gyászóda, néhai Ürményi Ürményi Jósef 
úrnak Vál mezővárosi jószágán 1825. 
eszt. Szent Iván hava 8. napján történt 
halála emlékezetére. U. ott. — 6. Nagy-
mélt. Cziráki és Dienesfalvai gróf Czi-
ráky Antal úrnak, ő Excellentiájának, 
a T. Ns. Székes-Fehérvámegye főispányi 
hivatalába Sz. Mihály hava 26. napján 
1827. eszt. lett beiktatására. U. ott. (Költ.) 
— 7. Töredékek a szent előidőbűl. Gehon. 
Ninive. Bethulia. U. ott, 1827. (Versben. 
Ism. Hazai s Külf. Tudósítások 1827. 
II. 42. sz.). — 8. Mélt. Patséri Szutsits 
Pál Mátyás urnák, a székesfejérvári 
püspökségbe pünköst havának 18. nap-
ján 1828. lett beiktatására. U. ott. (Költ.) 
— 9. Jankovics Jósef cs. k. tanácsos t.. 
Fehérvármegye alispánja tiszteletére. U. 
ott, 1829. (Költ.). — 10. Vigasztalás 
Borbély Györgyhöz Csornára. U. ott, 
1829. (Költ.). — 11. Néhai Mélt. Váson-
keői idösbb gróf Zichy János úr . . . 
Bács-Bodrogh t. e. vármegyék főispánja 
emlékezetét hirdette a nagy-lángi szent-
egyházban, 1830. eszt. Szent-Mihály hava 
6. napján. U. ott. — 12. Horváth János-
nak a székesfehérvári püspöki székbe lett 
beiktatására ajánlott versek. U. ott, 1832. 
— 13. Örömóda, Nmélt. Horváth János 
úrnak, a székes-fejérvári egyházi megye 
püspökének . . . az 1835. eszt. első nap-
ján. U. ott, 1834. -— 14. Gyászóda, néhai 
Nagy m. Főtiszt. Horváth János urnák, a 
székesfej érvári egyházi megye püspökének 
. . . az 1835. bőjtelő hava 25. napján a 
sz.-fejérvári székesegyházban felejthetet-
len emlékezetére állott gyász koporsója 
fölött. Végső tiszteletadásul a sz.-fejér-
vári egyházi megye árváji nevében. U. 
ott, 1835. — 15. Szent István első apóst, 
magyar király igenis méltó köztiszteletre 
tetteiért; követésre tetteiben. Megvilágo-
sította 183ö-ikben nemzeti ünnepén a 
székes-fejérvári püspöki templomban . . . 
U. ott. — 16. Mélt. Fö Tiszt. Szalai 
báró Barkóczy László urnák, a székes-

fejérvári püspöki székbe 1837. kisasszony-
hava 15. napján lett örvendetes beikta-
tására. U. ott. — 17. Néhai mélt. Rad-
ványi gróf Győry Ferencz ur . . . . 
Bács-Bodrogh t. e. vármegyék főispánja 
. . . emlékezetét hirdette a perkátai szent-
egyházban 1839. eszt. Szent Iván hava 
4. napján. Pest. — 18. Dicséreti beszéd 
Szent Bernárd apát tiszteletére. Monda-
tott Zirczen 1839. kisasszonyhó 20-dik 
napján. Székesfejérvár. — 19. Gyászóda, 
néh. Vásonkeői gróf Zichy Tivadar, Vá-
sonkeői gróf Zichy György és Erdődi 
Pálffy Ludovika grófnő ő Nagyságoknak 
12 évű első szülött fia Nápolyban 1839. 
történt szomorú halála és Nagy-Lángon 
történt eltemettetése felejthetetlen emlé-
kezetére. U. ott. — 20. Szent István első 
apostoli koronás magyar király igazi 
nagysága; nemzete boldogsága. Hirdette 
nemzeti innepén Bécs császári városában 
a T. T. Assisi szent Ferencz rendű kapu-
czinus atyák templomában ]842. kis-
asszonyhó 21. napján. Bécs, 1842. 

Pauer, Joannes, História Dioecesis Alba-
Regalensis. Albae-Regiae, 1877. 450. lap. — 
Petrik B i b l i o g r . — M. Sión 1893. 707. 1. — 
Horvát István kézirati iegyzetei a Lexicon 
Eruditorum-ban (a m. n. múzeum kézirat-
tárában) és Jankovicb Miklós Bibliographiája 
(a m. tudom, akadémia levéltárában). 

Paksi Ábrahám (szathmári), ev. ref. 
püspök, szül. 1725-ben Marosvásárhelyt, 
a hol tanulni is kezdett, míg 1734-től 
Sárospatakon folytatta iskoláit. Ezek be-
fejeztével külföldre ment, hol 1751 végén 
franekerai, 1783 őszén pedig az utrechti 
egyetem hallgatói közé lépett. Hazájába 
1754. visszatérve, három évig a tokaji, 
19-ig a kazinczi, azután a mezőkeresztesi 
lelkészi állásban működött. Miután előbb 
a borsodi egyházmegye jegyzői, majd 
esperesi tisztét viselte s egy ideig egy-
szersmind a tiszáninneni egyházkerület-
nek generalis notariusa és ez időben a budai 
zsinat tagja is volt, 1792. szept. püs-
pökké választatott. Meghalt 1797. márcz. 
6. — Munkái: 1. Halotti tanitás Vag 
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Judit özv. Vass Dánielné felett. Kolozs-
vár, 1772. — 2. A nagy Fréderiknek 
Elisiumát előadó könyvnek tetemesebb 
mételyei kimutattatnak oly véggel, hogy 
az Izraelnek erőtelenebb juhai azoknak 
befalásoktól iszonyodjanak. Philadelphia, 
1789. — 3. A mennyei haza felé utazó 
híveknek bujdosó énekei. Kassa, 1794. 
•— 5. Az örökkévaló királyhoz . . . nyúj-
tandó alázatos könyörgések. U. ott, 1794. 
— Üdvözlő verset írt Ouwens (1752.) 
és Vriemoet (1753.) franekerai tanárok-
hoz rektori állásuk elfoglalásakor. 

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
III . 252. 1. 

Paksi K. András, ev. ref. lelkész Lo-
sonezon (Nógrádmegye). — Munkája: 
A Jézus Krisztusnak vére és az újjá-
szülő szent lélek Istennek hathatós ereje 
által, a maga szenteiben fel-állittatott 
evangyéliomi tökélletességnek és igaz-
ságnak tüköré. Mellyet . . . Kajali Klára 
uri asszonynak . . . Rádai Rádai Pál . . . 
özvegyének utolsó tisztessége meg-adat-
tatásakor 1741. Bőjtelőhavának 26 
minden tökélletességreés igazságra vágya-
kozó lelkeknek szemek eleiben tett. Ivo-
losvár, 1747. (A gyors és serény asszonyi 
állatnak . . . cz. gyászbeszéd-gyűjtemény-
ben Téglási B. János és Kármán András 
beszédeivel együtt). 

Petrik B ib l iogr . 

Paksi Dániel (szathmári), evang. ref. 
lelkész és tanár, szül. 1769. febr. végén 
Mezőcsáton (Borsodm.), hol atyja pap, 
(nagyatyja P. Szatmári Mihály volt); P. 
Sárospatakon tanult, honnét külföldre 
menve, 1791. az utrechti, 1792. a göttin-
gai egyetemre iratkozott be. Hazatérte 
után P. Balmazújvárosban lelkészkedett, 
midőn a tiszamelléki ref. gyülekezetek 
szavazatával hittanárul Választatott, mely 
tisztébe 1810. szept. 26. Boronkay Zsig-
mond algondnok és Tót István alsózem-
pléni esperes vezette be. Beköszöntő be-
szédét magyarul tartotta s ugyanazon 
nyelven adta elő szaktudományait is. 

Derék, kegyes, vallásos, de szigorú jel-
lemű tanár volt, ki egész odaadással 
élt hivatalának. A hittan mellett «Mis-
cellanea» cz, alatt többféle vallásra tar-
tozó dolgokat tanított, így a Michaelis 
által kiadott héber jogtant. Azonban a 
nagy erőfeszítéssel járó szellemi munka 
csakhamar megtámadta szervezetét és 
annyira kimeríté idegzetét, hogy 1816-
ban a közvizsgákon már Kálnicky Bene-
dek contrascriba helyettesítette. Ekkor 
le is akart mondani, de az egyházkerü-
let kérelmére elállott szándékától. 1817. 
jan. 20. Kis-Gvőrben (Borsodm.) saját 
birtokán keresett üdülést. Júliusban kül-
döttség ment hozzá, mely őt előadásai-
nak folytatására volt rábírandó. Engedett 
a bizalomnak és az 1817—18. iskolai 
évben újra fellépett, de az aratási szünna-
pok beálltával betegsége nagyobb mérvre 
fokozódott, visszavonult Kis-Győrbe, hol 
1818. aug. 3. meghalt. Halotti ünnepélye 
szept. 6. Sárospatakon tartatott, midőn 
Láczai S. József és Somosi István beszél-
tek felette. — Két költeménye van a M. 
Hírmondóban (1792. III. 263. és 296. 1.). 
— Munkái: 1. Halotti beszéd, mellyet 
néhai Szemerei Szemere László utolsó 
tisztességének megadására készített és 
decz. 20. 1812. elmondott. Sárospatak, 
1813. — 2. Keresztyén hittudomány. U. 
ott, 1815. Két kötet. — 3. Compendium 
juris Mosaici ad ductum Joannis Davidis 
Michaelis concinnatum, et usus publici 
factum. U. ott, 1818. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1810. I I . 18. Sz . 
— Tudom,. Gyűjtemény 1818. X I I . 112. l a p . — 
Sárospataki Lapok 1890. 50. sz. (Lász ló J á n o s ) . 
— Petrik B i b l i o g r . I I I . 496. l a p . — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 252. 1. 
Paksy Elemér, chemiai doktor, gyógy-

szerészsegéd Budapesten. — Munkája: 
A nehéz fémnek titrimetrikus meghatá-
rozása. (Doktori értekezés). Bpest, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Paksi K. György, ev. ref. püspök, 
Sárospatakon tanult, hol 1636-ban lépett 
a nagyobb diákok sorába. 1633-tól 1643-ig 
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Kecskeméten volt lelkész és onnét ment 
Rimaszombatba, hol 1651. meghalt. 1639. 
táján dunamelléki püspökké is választot-
ták, miután 1639. ápr. 6. Patajban az ő el-
nöklése alatt tartatott synodus. Az ő 
közreműködésével nyomatták ki a kerü-
letbeli lelkészek a komjáti kánonokat 
új latin-magyar kiadásban (Nagyvárad, 
1642.) — Tyukodi Márton nagy-kőrösi 
lelkésznek 1641. kiadott műve elé latin 
üdvözlő verset írt. — Munkája : Az Sacra-
mentumok kiszolgáltatasanak, az Hazasok 
és Birák Megesküttetésének, és az bünböl 
meg-tértenek Bé-vételének bizonyos mód-
gya és rendi; Melly mellé adattattak 
reggeli és estvéli szokot Könyörgések is, 
az Ecclesiának közönséges hasznára. 
Várad, 1643. (Névtelenül). 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 325. 1. 
— Dunántúli Prot. Lap 1891. 32. s z . — Kecske-
méti Nagy Képes Naptár 1892. 173. 1. — Mokos 
Gyula, Adalékok. Pápa, 1892. 24. 1. — Pro-
testáns Szemle 1897. (Fö ldvá r i Lász ló ) . — 
Zoványi Jenő. Theologiai Ismeretek Tára 
III . 33. 1. 

Paksi István, (szathmári), ev. ref. püs-
pök, szathmári P. Mihály lelkész s tanár 
és Ember Judith (Ember Pál író leánya) 
fia, szül. 1719-ben Marosvásárhelyt, hol 
tanulását kezdte és 1734-től Sárospata-
kon folytatta. 1740. decz 9. az odera-
frankfurti, 1741. decz. 16. a franekerai 
egyetemre iratkozott be, hol neve Ste-
phanus Szathmárinak van bejegyezve. 
1745-ben aszalói (Abauj-Tornam.) pap 
lett, hol feleségül vette Miskolczról Óvári 
Máriát. 1747-ben tanár lett Debreczen-
ben, hol a történelmet, a latin s görög 
nyelvet és irodalmat tanította; 1760-ban át-
helyeztetett a hittani tanszékre, melyet már 
előbb is több évig helyettesített. 1762-ben 
egyházkerületi jegyző lett, 1785. okt. 11. 
pedig püspökké választották, mely hiva-
talát együtt folytatta a tanársággal. 1790. 
jan. 18. lemondott a tanárságról. Meg-
halt 1791. márcz. 2. Debreczenben. — 
Munkái: 1. Dissertatio theologico-philo-
logica in vers. 13. cap. II. tlebr. Frane-

kerae, 1743. — 2. Dissertatio quinta ad 
vaticinia Danielis de posteriore parte 
regní quarti. U. ott, 1744. — 3. Oszlop 
ember' halálán való siralma az Isten 
népének: Avagy, néhai tek. nemz. és 
vit. Domokos Márton urnák, . . . Debre-
czen városa sok esztendeig volt főbirá-
jának . . . eltemettetésének alkalmatossá-
gával tett halotti tanítás: mellyet 1764. 
Szent-György havának 6. napján a szo-
morú ház udvarán elmondott. Debreczen. 
— 5. E világi élet felett való választása 
a mennyei boldogságnak. Mellyről . . . 
Szuhai Ersébet aszszonynak . . . báji 
Patai Sámuel . . . úri párjának . . . temet-
tetésekor a báji gyászos uri háznak ud-
varán, 1765. jún. 30. együgyüen tanított. 
Hely n. (Szathmári Paksi Mihály és Pál 
beszédeivel együtt). — 6. H at napra 
való vallástevó'vagy poenitentiális könyör-
gések. Hely n. — Utasítása az esperesek-
hez és egyes lelkészekhez, hogy az isko-
lákról szóló hivatalos tudósításokat a 
római katholikus tanfelügyelőkhöz semmi 
szín alatt ne küldjék, 1789. február 14. 
(M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1873. 
99. 1.) írt latin gyászverset Muys frane-
kerai tanár halálára (1744.). A magyar-
országi reform, egyháznak üldöztetéséről 
írt éneket (1751-ben Sión siralma cz. 
összesen száz strófa, a M. Prot. Egyh. 
és Isk. Figyelmezőben 1875.). 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
I V . 369. 1. — 31. Kurir 1791. I . 361. l a p . — 
Hadi Történetek I V . 1791. 340. 1. — Tóth Fe-
renci, T ú l a t i s za i p ü s p ö k ö k 192. 1. — Révész 
Figyelmezője 1875. V I . 192. l a p . — Tört. Tár 
1887, 203. 1. — Petrik B ib l i og r . II . 705. 1. — 
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 
253. lap. 

Paksi József (szathmári), ev. reform, 
püspök, Sz. P. Abrahám ref. püspök fia, 
szül. 1763. márcz. Kazinczon (Borsodm.), 
tanulmányait Sárospatakon végezte, hon-
nét külföldre ment és 1785-ben a göt-
tingai egyetem hallgatói közé lépett. 
Hazájába visszatérve, 1788. szikszói, 1790. 

! jan. miskolczi lelkész lett. A tiszáninneni 
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kerület előbb al-, később főjegyzővé, 
1820. püspök-helyettessé, végre 1823. 
püspökévé választotta. A göttingai egye-
temtől 1830. theologiai doktori czímet 
nyert. Meghalt 1848. jan. 11. Miskolczon. 
— Munkái: 1. Igaz elöljárójának vagy 
néhai t. Kis-Csoltói Ragályi József úr-
nak, . . . t. n. Borsod vármegye első vice 
ispánynyának képe, mellyet le rajzolt s 
ezen boldogult úr utolsó tisztességére 
öszve gyűlt nagy tekintetű közönségnek 
eleibe terjesztett Miskolczon . . . 1804. 
Pest, 1805. (Végh János beszédével és 
Palóczy László gyászverseivel együtt). 
— 2. A bölts asszonynak vagy néhai 
mélt, Bocsári Mocsári Erzsébet asszony-
nak, életében . . . Vajai Vay József ő 
nagysága kedves élete párjának képe, 
mellyet lerajzolni s utolsó tisztességtéte-
lére egybegyűlteknek eleikbe terjeszteni 
igyekezett A. Zsoltzán, 1813. április 13. 
Sárospatak, 1813. — 3. Az evangyéliomi 
szent vallás mint jó hazafiak oskolája 
lerajzolva a reformátio harmadik szá-
zadjának berekesztésével, a Tiszán innen 
lévő helv. vallástételt követő főtiszt. 
Szuperintendentia consistoriuma előtt, M. 
Keresztesen okt. 12. 1817. U. ott, 1817. 
— 4. A fö-polczoknak nevezetesebb terhei, 
mellyeket néb. mélt. N. Lónyay és V. 
Naményi Lónyay Gábor urnák 
utolsó tisztesség tétele alkalmatosságával 
előadni igyekezett S. Patakon júl. 11. 
1824. U. ott, 1824. — 5. Halotti beszéd, 
mellyet néhai . . . Jakabfal vai Jakabfalvy 
Erzsébet asszonynak életében . . . Sze-
pesy Szabó István ur kedves hitvesének, 
utolsó tisztességére tartott Miskolczon 
1827. október 15. Miskolcz, 1818. — 6. 
Hálaadásnak áldozatja, mellyet félszáza-
don keresztül folytatott papi szent hiva-
tala tiszteiben lett megerősíttetéseért a 
felséges Ur Istennek nagyszámú gyüle-
kezet, különösen a tiszáinneni helv. val-
lástételt követő főtiszt, superintend, kö-
zönséges consistoriuma előtt a miskolczi 
újabb templomban bemutatni igyekezett 

április 29. 1838. S.-Patak, 1842. — Új 
kiadásban közrebocsátottaBenkő Sámuel: 
Topographia oppidi Miskolcz cz. munká-
ját (Miskolcz, 1818.). — Nevét általában 
Szathmáry Józsefnek írják. 

Petrik B i b l i o g r . I I I . 497. 1. — Zoványi Jenő, 

Theologiai Ismeretek Tára III. 253. 1. 
Paksy József, mérnök, műszaki taná-

csos ; 1877-ben a vallás- és közoktatási 
minisztérium tanulmányaiban való to-
vábbi kiképzése végett kiküldte külföldre, 
hol a délnémet folyók, különösen a bajor 
és bádeni folyam szabályozási munkála-
tokat tanulmányozta, a téli hónapokat 
Carlsruheban töltötte jegyzeteinek össze-
állítása végett; ezután a Rajna mellék-
folyóinak szabályozását tanulmányozva, 
átment Hollandiába, Francziaországba 
és Svájczba, hol szintén gyarapította 
tapasztalatait. — Munkája: Jelentése 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatási 
m. kir. minisztérium által vízépítészeti 
tanulmányok tétele és e téren további 
kiképezése végett kiküldött Paksy József-
nek. Bpest, 1879. Tíz tábla rajzzal. 

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányából. 

Paksi Lajos, theologiai doktor, remete 
sz. Pál-rendi szerzetes; 1873. október 1. 
lépett a rendbe, 1714. okt. 2. fölszentel-
tetett, helyettes rendkormányzó és rend-
ház főnök volt Mária-Nosztrán, hol 1751. 
febr. 23. meghalt 56 éves korában. — 
Munkája : Florilegium ... sponsalitium 
. . . ad usum curatorum animarum Dioe-
cesis Magno-Varadiensis. Comaromii, 
1740. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 1. 1. — M. Könyv-
Szemle 1901. 365. 1. és Catalogus Panlinorúm 
1647—1786. (Kézirat a m. n. múzeumban). 

Paksi Mihály (szathmári), ev. ref. 
kollégiumi tanár, 15.66. máj. 20. a wit-
tenbergai egyetemre iratkozott be, hol 
neve Paxinak van írva ; azután Telegdi 
Miklós segélyével Genfben folytatta tanul-
mányait ; több nemes ifjú nevelője volt, 
kikkel 1568-ban Heidelbergben, Párisban, 
és Olaszországban is utazott. Hazajővén, 
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1576-ban Debreczenben volt lelkész, majd 
Tokajban, azután Gyulafehérváron és Ma-
rosvásárhelyen lelkészkedett, végre Sá-
rospatakon volt tanár 1577-ben. Külföldi 
tudósokkal, Bullingerrel, Simlerrel sat. 
levelezett; ezen levelekből az utóbbihoz 
intézett három levele: 1572. ápr. 12. 
decz. 4. és 1573. ápr. 5. megjelent. (Mis-
cell Tigur. 213-227.) . 

Horányi, Memoria Hungarorum III. 1. 1. 
— Bartholomaeidcs, Memoriae Ungarorum 
47. 1. — Sárospataki Füzetek 1S64. 404. 1. — 
Irodalomtört. Közlemények 1896. 288. 1. 

Paksi Mihály (szathmári), evang. ref. 
főiskolai igazgató, P. István evang. ref. 
lelkész-író és Békési Anna fia, született 
1681-ben Mező-Kászonyban (Beregm.) és 
mint korán árvaságra jutott fiú, a gyula-
fehérvári kollégiumba ment és ott alsóbb 
tanulmányait dicséretesen végezte; ekkor 
visszament Magyarországba s az akkori 
tállyai iskolába lépett és itteni pályájának 
befejezése után Nagy-Győrbe hivatott 
meg tanítónak; onnét 1702-ben Kassára 
ment és az onnét visszatért tanulókkal 
1703-ban Sárospatakra, hol theologiai 
tanulását befejezte. 1708-ban Tokaj váro-
sába kapott meghívást tanítónak, honnét 
azután külföldre indult; 1710-ben a frane-
kerai, később az utrechti egyetemre irat-
kozott be. 1711-ben tért. haza s ezen év 
végén tokaji lelkésznek választották. Gyor-
san terjedt jó híre s 1716. febr. 21. az 
erdélyi ref. főconsistorium meghívta a 
gyulafehérvári kollégiumba a bölcselet 
és természettudományok tanítására. Innét 
márcz. 27. elűzött iskolájával Krakkóba 
(Alsó-Fehérm.), 1716. decz. 2. Marosvá-
sárhelyre kellett vonulnia, hol előbb mint 
vendég, 1718. ápr. 30-tól pedig ugyanott 
az egyesült sárospatak-gyulafehérvár-
marosvásárhelyi kollégiumban folytatta 
működését. 1719-től a theologiai tudo-
mányokat adta elő. 1728-ban az erdélyi 
egyházkerületnek generális nótáriusává 
választatott a püspökségre következés 
jogával. Ezt azonban nem várta be, a 

mennyiben 1734. szept. 3. a sárospataki 
kollégium igazgatására hivatván meg, 
ez év aug. oda költözött s 1144. jún. 2. 
történt haláláig ott működött, úgy is mint 
a zempléni egyházmegye esperese. Theo-
logiai irányára nézve atypusok keresésébe 
mélyedt coccejanusok közé tartozott. — 
Munkái: 1. Gyászbeszéd Bethlen Elek 
fölött . . . 1717. — 2. Physica contracta 
juxta principia Neotericorum, in usus 
collegii Marosvásárhelyiensis concinnata. 
Glaudiopoli, 1719. — 3. Bethlen Judit 
Kölcséri Sámuelné fölött oratio . . . U. ott, 
1720. — 4. Nemes ajándékok tüköré, 
tekint. Petki Nagy Sámuel úrfi. Kit szo-
morú, de boldog halála után is ez egy-
ügyü oratiónak ereje szerint megelevení-
teni kivánt 1723. eszt. Szent-Iván havá-
nak 12. napján. U. ott, 1723. — 5. 
Szomorú halotti pompa . . . Kemény 
Simonnak és fiának Kemény Jánosnak 
. . . koporsóba tétetésekor . . . U. ott, 
1724. (Többek beszédeivel együtt.) — 6. 
Isten oskolája . . . Bethlen Julia Wass 
Lászlóné felett gyászbeszéd . . . 1731. — 
7. Sátán harezain és kisértetein győze-
delmeskedő kegyelem . . . Széki Teleki 
Pál . . . felett gyászbeszéd. U. ott, 1732. 
— 8. Lázár Mária . . . Bethlen Samuné 
felett könyörgés és prédikáczió. 1732. 
— 9. Tyroeinium emblematico prophe-
ticum seu meditationes in S. Jobi cap. 
XXXVIII. Franequerae, 1732. — 10. 
Teleki József felett prédikáczió . . . 1733. 
— 11. Testi dolgokkal való gazdagságnak 
hijjába-valósága, mellyről, néhai régi 
úri törsökű Pongrátz Nagy Mihályi János 
. . . özvegye, mélt. Széki Teleki Judit gróf 
asszonynak . . . utósó megtiszteltetése al-
kalmatosságával, a gernyeszegi nagyobbik 
palotán világosan tanított . . . 1733. okt. 
11. Kolosvár, 1734. (Mások gyászbeszé-
deivel együtt.) — 12. Halotti oratio . . . 
Vesselényi István . . . és neje Bánffi 
Kata felett 1734. aug. 22. . . . a temető 
helyen. U. ott, 1734. — 13. Dissertatio 
de arbore scientiae boni et mali, seu : 
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vite ferali, litterali et mystica. Ugyanott, 
1736. — Latin verse Pápai Páriz Ferencz 
halálára (1717), Üdvözlő verse István nevű 
fiához (1743.). — Kéziratban maradt: Háza-
sulandók praescriptiója, Yargyasi Dániel 
István és gróf Teleki Judita menyegző-
jökre 1731. (Székely Naptárban 1884.); 
Tokajban öt év alatt írt munkái. — 
Szathmári előnevét használta. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
I I I . 288. 1. — Koncz József, A m a r o s v á s á r -
helyi ev. ref. kollégium története. Maros-
vásárhely. 1884. 149. lap. — Történelmi Tár 
1887. 198. 1. — Petrik B ib l iog r . I I I . 498. 1. 
— Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
III . 253. 1. 
Paksi Mihály (szathmári idősb), ev. ref. 

kollégiumi tanár, előbbeninek és Ember 
Judit fia, szül. 1715-ben; 1739. június 
iratkozott be a franekerai egyetemre; 
1741-ben tért vissza s 1742-ben lett sá-
rospataki tanár, közben egy évig 1743-ban 
mező-csáti pap volt, azután ismét Sáros-
patakon működött 1772-ig. Meghalt hosz-
szas betegsége után 1778. márcz. 15. Sáros-
patakon. — Munkája: Isten igazgatásá-
ból vett nevének hit által meg-felelő 
Ersébeth aszszony: kinek szép példáját, 
néhai Szuhai Ersébeth aszszonyban Báji 
Patai Sámuel ur . . . élete párjában fel-
találta és leirni igyekezte Bájon 1765. 
eszt. Hely n. (Szathmári Paksi István 
és Pál gyászbeszédeivel együtt.) 

Sárospataki füzetek 1864. 404. 1. — Törté-
nelmi Tát 1887. 202, 1. — Petrik B i b l i o g r . I I . 
705. 1. 

Paksi Mihály (szathmári ifjabb), böl-
cseleti doktor, sárospataki reform, tanár, 
szül. 1745-ben; meghalt 1773. jún. 24. 
Sárospatakon. — Munkája: Specimen 
inaug. ehem. phys. sistens novas et. mele-
temata circa pyrophorum aluminosum 
et ignem. Trajecti ad Rh., 1771. 

Szinnyei Könyvészete 753. 1. 

Paksi Pál (szathmári), orvosdoktor, 
ev. ref. kollégiumi tanár, szül. 1743. 
márcz. 31.; 1757—-58-ban a franekerai 
egyetemen tanult, hol 1758. június 29. 
orvosdoktori oklevelet nyert, azután a 

bölcselet tanára volt Sárospatakon 1759-
től 1766. aug. 7-ig, mikor meghalt. — 
Munkái: 1. Dissertatio de simplicium 
remediorum prae operose concinnatis 
praestantia. Praes. Guilielmo Ouwens. 
Franequerae, 1757. — 2. Dissertatio in-
aug. medica de morte naturali. U. ott, 
1758. (Mind a két munka utánnyomatott 
Kolozsvárt 1760-ban). — 3. Kis világ, 
mellynek elenyésztését néhai Szuhai Er-
zséheth úr aszszonynak, Báji Patai Sámuel 
úr élete párjának: utolsó tisztességekor 
magyar versekben foglalt Bájon 1765. 
Hely n. — Atyjának életrajzát is megírta, 
mely a Neues gelehrtes Europa czímű 
vállalatban (Wolfenbüttel, 1757. 856. és 
köv. 1.) megjelent. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
I I I . 282., 288. 1. — 'lörténelmi Tár 1887. 205. 1. 
— Petrik B ib l iogr . I I . 705. 1. 

Pál nótárius. Anonymus krónikájá-
nak prologusa e szavakkal kezdődik: 
«Pdictus magister ac quondam bone 
memorie gloriosissimi Bele regis Hun-
garie nótárius N. suo dilectissimo amico, 
uiro uenerabili et arte litteralis scientie 
inbuto, salutem et sue peticionis effec-
tum.» A Pdictus-t a kutatók egyrészt P. 
dictus-nak, másrészt Praedictusnak ol-
vassák ; a szöveg e szerint vagy egy 
«P-nek nevezett mester»-ről, vagy egy 
«megnevezett mester»-ről tesz említést. 
Azok a kutatók, a kik a «P. dictus» 
mellett foglaltak állást, a névtelent rend-
szerint olyan Árpádkori nótáriusokkal 
azonosították, a kiknek neve P betűvel 
kezdődik. Ebben az irányban Kollár Ádám, 
a bécsi udvari könyvtár igazgatója kocz-
káztatta meg az első véleményt, midőn 
1771-ben IV. Béla Péter nevű nótáriusát 
szóba hozta. Pray csakhamar kiderítette, 
hogy e Bélának nem volt ilyen nevű 
kanczellistája s egyidejűleg kifejezte azt 
a véleményét is, hogy a névtelen esetleg 
IV. Béla Pál nevű alkanczellárjával volna 
azonosítható. Később Katona István I. 
és II. Béla korával kísérletezett, de mi-

4. iv sajtó alá adatott 1903. decz. 28. 
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vel P-vel kezdődő alkalmas nevet találni 
nem tudott, örömmel fogadta azt az 1785-
ben kiadott Spiesz-féle híres oklevelet, 
a melyet III. Béla országos tanácsának 
egyik tagja, a király egykorinak nevezett 
nótáriusa, Pál erdélyi püspök 1181-ben 
állított ki (hoc cyrographum factum est 
a P. Vltrasiluano episcopo). Midőn Katona 
e Pált szóba hozta, a keresett névtelennel 
való azonosítás oly meggyőzően hatott, 
hogy még az éles elméjű Pray is hűte-
len lett IV. Béla Pál nevű alkanczellár-
jához. E tekintélyekkel szemben Szeredai 
Antal kétkedése és Engelnek az a helyes 
megjegyzése, hogy a néhainak nevezett 
III. Bélát ez a Pál püspök nem élte túl, 
semmit sem használt. Mellette határo-
zottan állást foglaltak Schwartner Márton, 
Eder József, Szirmay Antal, Molnár 
János, az oláh Maior Péter, Réső-Ensel 
Sándor, Fábri Pál és Horvát István. 
Azok, a kik a névtelent I és II. Béla 
jegyzőjének tartották, Pál erdélyi püspök 
hitelét nem tudták megingatni. Köztük a 
német Cassel az 1055-iki tihanyi alapító-
levél íróját, Miklóst, Foltiny János az 
1067-iki Dersy érseket, Fejér György egy 
1134-ben szereplő Pétert, Enessy György 
egy Vilcina Péter nevű egyént, Podhrad-
szky egy 1146-ban szereplő Péter comest, 
Békey Ödön pedig egy 1143-iki Pált ho-
zott szóba, a nélkül, hogy jegyző voltukat 
is bebizonyították volna. Cornides szin-
tén II. Béla korának híve volt s a titok-
zatos szerzőt Benedeknek tartotta, mivel 
a krónika kezdőszavait Bdictusnak, azaz 
Benedictusnak olvasta. A baj csak az 
volt, hogy egy ilyen nevű nótárius em-
léke nem maradt reánk. IV. Béla korá-
nak hívei közül Bartal György, Mátyás 
esztergomi érseket tartotta a krónika 
szerzőjének, holott Mátyás a tatárjárás 
vértan uja volt és így «néhai jóemlékezetű» 
ura halála után krónikát nem írhatott. 
Az újabb írók közül Marczali Henrik IV. 
Béla Pous nevű jegyzőjét tartja a. név-
telennek, Ez túlélte ugyan urát, de ugyané 

Id. S z i n a y e i J „ Magyar Irők X. 

czímen szóba hozhatta volna azt a Pál 
nevű alkanczellárt is, a kire először Pray 
terelte rá a ügyeimet. Mivel Mátyás Flórián, 
Pauler Gyula és Sebestyén Gyula mú-
zeumi őr újabban bebizonyították, hogy 
a névtelen krónikás III. Béla jegyzője 
volt, nyilvánvalóvá tették azt is, hogy 
I., II. és IV. Béla kanczellistáival kísér-
letezni teljesen meddő dolog. Mivel III. 
Bélának az a Pál nevű jegyzője, a ki 
utóbb erdélyi püspök lett, urát nem élte 
túl, Pauler Gyula egy 1181-iki oklevél 
írója gyanánt szereplő másik Pált azo-
nosított a szerzővel. Sebestyén Gyula 
azonban kimutatta, hogy ezt az okleve-
let nem Pál (Paulus), hanem az a Saul 
(Saulus) írta, kinek nevét csakis az ok-
levél kiadói ferdítették el. A másfél szá-
zados kutatás utolsó hozzávetése, hogy 
a krónikát Adorján erdélyi püspök, III. 
Béla egykori jegyzője s idősb fia (Imre 
király) politikusa írta 1203-ban Jakabnak, 
III. Béla ifjabb fia (II. András herczeg) 
nevelőjének s későbbi kanczellárjának. 
Ez a meghatározás, a melyet minden 
rendelkezésünkre álló adat támogatni 
látszik, Sebestyén Gyula m. nemzeti mú-
zeumi őrtől származik. 

Horányi, M e m o r i a I . 37. 1. — Molnár János, 
M. K ö n y v h á z VII . 266. 1. — Endlicher, Ano-
nymi Belae regis notarii De Gestis Hunga-
rorum liber. Bécs, 1827. — Sebestyén Gyula, 
Ki volt Anonymus? I—II. köt. Bpest, 1898. 
(Az Anonymus-irodalom teljes bibliogra-
phiájával). 

Pál, veszprémi püspök, tápláltatását 
és neveltetését az egri székesegyházi isko-
lában nyerte, valószínű tehát, hogy azon 
a tájon született is. Ennek idejét csak 
hozzávetőleg tehetjük a XIII. század ele-
jére, de 1227-nél nem későbbre, mint-
hogy 1257-ben, midőn veszprémi püspök 
lett, már legalább 30 évesnek kellett 
lennie. IV. Béla királynál és ennek utó-
dainál, úgy látszik, kegyekben állott. IV. 
Béla segítségével püspökségének több el-
idegenített jószágát sikerült visszavívnia, 
a király és fia, István közt kitört szomorú 
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viszályt tehetsége szerint csendesítette. 
Tekintélye volt István királynál is, ki őt 
1271-ben egyik, követéül küldötte azon 
béketárgyaláshoz, melynek czélja volt az 
István és Ottokár cseh király közt folyt 
háborút befejezni, IV. vagy Kún László 
pedig előbb 1270-ben királynői, majd 
királyi kanczellárrá nevezte ki. Meghalt 
1275. szept. vagy október havában. — 
Munkája: A pálos rendű magyarországi 
szerzetesek részére szabályokat írt. Ber-
talan pécsi püspök volt az első, a ki sz. 
Pál rendjének, melynek első kolostorát, 
az ürögit, ő emelte, szabályokat írt elő, 
melyek azonban csak ennek az egy ko-
lostornak szólottak. Sz. Özséb, előbb esz-
tergomi kanonok, kolostorba gyűjtvén a 
Szent-Kereszt tájékán elszórva élő reme-
téket, számukra a Bertalan szabályait 
kérte el. Miután pedig az egymásután 
támadt pálos kolostorok egy provincziába 
egyesültek és sz. Özsébet provincziálissá 
választották, ez Rómába ment, hogy a 
rendnek megerősítését és azt kérelmezze, 
hogy annak tagjai sz. Ágoston szabályai 
szerint élhessenek. A pápa Pál veszprémi 
püspököt bízta meg, hogy a dolgot meg-
vizsgálván, Özséb kérelmét, ha a körül-
mények engedik, teljesítse. Ámde Pál 
úgy találta, hogy a rend akkor még nem 
bírt elegendő anyagi ellátással arra, hogy 
sz. Ágoston szabályai szerint élhessen. 
Maga írt tehát számára 1263-ban más 
szabályokat. Ezeket (ki vannak adva 
Acta Sanctor. Ungariae. Tyrnaviae, 1744. 
II. k. Append. 14. 1.) 1294-ben Lodomér 
esztergomi érsek is megerősítette, átír-
ván azokat a megerősítő okiratban, 
melyet azután 1297-ben ismét András 
egri püspök írt át s ez oklevél ki van 
adva Fejérnél Cod. dipl. VI. 2. 95. lap, 
Schmidtnél is Episc. Agriens. I. 228. 11. 
de itt a szabályok elhagyásával. 

Orosz., Synopsis Eremicoenob. Sopronii, 
1747. XI. és XII. fej. — Róka, Vitae Wesz-
prem. Praesulum. Posonii, 1779. — Horváth 
Mihály, Magyarország Történelme I I . ki-

a d á s 1. k ö t . 444. l a p . — Kath. Szemle 1896 . 

726. 1. (Békési Emil, Magyar írók az Árpád-
házi királyok korában). 

Pál Antal, erdélyországi áldozópap és 
főgymnasiumi tanár, Pál Antal és Deák 
Zsuzsánna fia, született 1857. május 1. 
Baróton (Háromszékm.); tanult Maros-
vásárhelyt az I. és Székely-Udvarhelyt a 
II—VIII. gymnasiumi osztályokban. A 
theologia I. évét a bécsi egyetemen, a 
továbbiakat Gyulafehérvárt végezte. 1880. 
augusztustól 1883-ig káplán volt Csik-
Szent-Györgyön, 1883-tól 1885. aug.-ig 
helyettes tanár Székely-Udvarhelyt, 1885. 
helyettes tanár Kolozsvárt a kath. főgym-
nasiumban; 1887—88-ig helyettes, 1888— 
1901-ig rendes tanár és 1901 óta főgym-
nasiumi igazgató Gyulafehérvárt és az 
egyházmegyei hittanárvizsgáló bizottság 
rendes tagja. — Czikke a gyulafehérvári 
róm. kath. főgymnasium Értesítőjében 
(1889. A Döbrentei codex nyelvi sajátsá-
gai) ; írt a kolozsvári Család és Iskolába 
is. —1887—88-ban szerkesztőtársa, 1889 
—1890. fel. szerkesztője volt az erdélyi 
római kath. irodalmi társulat heti közlö-
nyének, a Közművelődésnek, melybe több 
irányczikkel, nyelvészeti apróságot, költe-
ményt és finn eredetiből fordított nép-
mesét közölt. 

A gyulafehérvári róm. kath. főgymnasium 
Értesítője 1889. és önéletrajzi adatok. 

Pál Gábor (bethlenfalvi), főgymnasiumi 
tanár, szül. 1852. jan. 19. Bethlenfalván 
(Udvarhelym.); középiskolai tanulmányait 
Marosvásárhelyt és Székely-Udvarhelyt, 
az egyetemet Kolozsvárt végezte. 1876-tól 
1900-ig a mennyiségtan és természettan 
tanára a csiksomlyói r. k. főgymnasium-
ban, azóta igazgató ugyanott. 1880-ban 
nyert tanári oklevelet. — Czikke a csik-
somlyói római kath. főgymnasium Érte-
sítőjében (1883. és 1884. Csik-Somlyó 
földrajzi fekvése, Kossuth Lajos temetése, 
ünnepi beszéd, 1901. és 1902. ünnepi 
és megnyitó beszédei); a Csiki Lapokban 
(1894., 1896., 1902. Erzsébet királyné 
emlékezete, 1848. ápr. 11-ének jelentő-
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sége, A középiskolai tanulmányi kirán-
dulások hasznossága, 19U3. Magyar kul-
tura és német nyelvű katonaiskola). 

Vajda Névkönyve 73. lap és önéletrajzi 
adatok. 

Pál György, 48-as honvéd, született 
1825. ápril közepén Sajó-Gömörben, 
jogot végzett és a vármegyénél szolgált; 
nyugalomban él szülővárosában. — Mun-
kája : Költemények 1895. évtől. Sajó-
Gömör, 1898. 

A magyar nemzeti múzeumi könyvtár 
példányából. 

Pál Imre. — Munkája: Sermo super 
scientia. santimoniaque Scoti singulorum 
scriptorum (Sedis sanctiss.suffragio)scrip-
toris subtilissimi ... dum ... assertiones 
theologicas publice propugnaret Anasta-
sius Miksiczek. Cassoviae, 1743. 

Petrik B ib l i og r . 

Pál Imre, m. kir. posta- és távíró ta-
nácsos, szül. 1856-ban Nagyváradon ipa-
ros szülőktől; középiskoláit ugyanott és 
Budapesten az ev. ref. gymnasiumban, 
jogi tanulmányait a nagyváradi királyi 
jogakadémiában fejezte be. Mint postatiszt, 
fogalmazó, felügyelő, titkár és tanácsos 
szolgált Nyíregyházán, Nagyváradon és 
Budapesten. A budapesti posta- és táv-
író tisztviselők ének- és zeneegyletének 
«lnöke. — Szerkeszti a Posta és táviró 
Évkönyvet 1902 óta. — Czikkeket írt a 
Posta Közlönybe és a Posta és táviró 
Évkönyvbe. — Munkái: 1. Postai irály-
tan és mintatár. Vezérkönyv a postai 
hivatalos iratok minden nemének szer-
kesztésére és a postai irodai szolgálat 
ismertetésére megfelelő mintákkal. Buda-
pest, 1884. — 2. Tárgymutató a «Postai 
Rendeletek Tárá»-hoz. U. ott, 1886. 

Orszáy-Yilág 1898. 49. sz. arczk. és önélet-
rajzi adatok. 

Pál Jakab, orvosdoktor, bécsi egye-
temi magántanár, szül. 1863. jan. 23. 
Budapesten ; az orvosi tudományokat 
Bécsben hallgatta az egyetemen, hol 
1886-ban orvosdoktorrá avatták és azon-

nal mint I. osztályú másodorvos mű-
ködött a bécsi közkórházban ; 1891-ben 
a bécsi egyetemen mint magántanárt ha-
bilitálták. — Czikkei vannak a Medi-
cin. Jahrbücherben (1886—89., 1891), a 
Wiener Klinische Wochenschriftenbti 
(1891) és a Wiener medicin. Presseben 
(1891). 

Eisenberg, Ludwig, D a s ge i s t i ge W i e n . 
Wien, 1893. II. 364. 1. 

Pál János, m. k. honvéd százados, szül. 
1850. márcz. 24. Bökényben (Ugocsam.); 
a gymnasium négy osztályát végezve 
1872-ben besoroztatott mint közhonvéd a 
34. zászlóaljhoz és a Ludovika akadémia 
előkészítő és tisztképző tanfolyamának 
végzése után 1875-ben hadapróddá ne-
veztetett ki s áthelyeztetett a 73. honvéd 
zászlóaljhoz. 1877. tiszthelyettes és még 
azon évben hadnagy lett, 1879-ben mint 
segédtiszt a 71. h. zászlóaljhoz helyez-
tetett át. 1883-ban pótcsapat parancs-
nokká, 1884. főhadnagygyá neveztetett 
ki. 1886-ban a 17. h. féldandár nyilván-
tartó tisztje, 1887. pedig a népfölkelő 
nyilvántartó törzsőrmesteri tanfolyam 
tanára volt és ezen évben a honvédelmi 
minisztériumba vezényeltetett, hol 1889-
ben századossá léptették elő. 1896-ban 
áthelyeztetett a helyi alkalmazásbeli tisz-
tek 2. csoportjába, s mint ilyen 1898-
ban a 30. népfelk. járásparancsnokság 
nyilvántartó tisztje lett. — Czikkei a 
Ludovika Akadémia Közlönyében (1885. 
Az ideiglenesen felmentett védkötelesek-
ről, azok nyilvántartásáról ésajogczím-
vesztettekkel követett eljárásról, 1886. 
Az ellenőrzési szemlékről, 1887. Kísér-
leti czéllövészet a Tisza folyón, egy táb-
lázattal, 1889. A népfölkelés nyilvántar-
tásáról, 4 tábl., 1890. A népfölkelés tiszti 
szükségletének fedezéséről). 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 680. 1. 

Pál Károly, tanár volt 1864-ben a 
tengermelléki tüzérezredbeli magyar kato-
náknál ; 1870-ben Martonvásáron tartóz-
kodott. — Munkája: Általános német-
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magyar és magyar-német hadi-szótár. 
Német-magyar rész. Pest, 1871. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pál Károly, főgymnasiumi tanár, szül. 
1876-ban Félegyházán (Pestm.), 1896-ban 
nyert tanári oklevelet és azon évtől 
kezdve a félegyházi városi római kath. 
főgymnasiumban helyettes, 1901 óta ren-
des tanár, hol a magyar és latin nyel-
vet és irodalmat tanítja. — Munkája: 
Báró Kemény Zsigmond mint regényíró. 
Aesthetikai tanulmány. Kún-Félegyháza, 
1899. 

Vajda Névkönyve 91. 1. és a magyar n. 
rrúzeumi könyvtár példányáról. 

Pál Sebestyén. — Munkája: Kalen-
dárium Es Ez Jelen Való 1583 Eszten-
dey Practika mind az egh forgásaban, 
ideonek valtozasaban, és orszagokban 
való teortenetekkel eggietemben, melliet 
az Slouatius Peter mester Craccai Astro-
logus iteleti szerent, mastan Pal Sebestyen 
magyarul fordeitotta. Az feolseges Romai 
Czyaszarnak kegyelmes engedelmeből 
Beczben Apffel Mihali niomtatta. (Fa-
metszet : az ország czímere a czímlapon. 
Egyetlen példánya a Batthyány-könyv-
tárban Körmenden). 

M. Könyv-Szemle 1892—93. 220. 1. 

~ Palágyi Lajos, állami tanítóképzőinté-
zeti tanár, szül. 1866. ápr. 15. Ó-Becsén 
(Bács-Bodrogm.), hol atyja tanító volt, 
(ki bölcselettel és irodalommal is foglal-
kozott és számos paedagogiai czikket írt); 
P. öt éves volt, mikor atyja Temesvárra 
került tanítónak, majd Abauj-Szepsibe, 
innét Kassára, Budapestre, azután Szik-
szóra, végre 1878-ban állandóan Buda-
pestre ; így P. gyermekévei vándorlások 
és nyomorúságok közt teltek el. A fővá-
rosban önerejéből sajátította el minden 
ismeretét, mert iskolába soha sem já r t ; 
egyetlen tanítója bátyja, P. Menyhért 
volt. Tizenhárom éves korában kezdett 
verseket írni. Egész gyermekkorát bete-
geskedés közt töltötte s azért első versei 
is már az élet sötét oldalait mutatják 

be. A fővárosban egészen elhagyatva, 
pajtások nélkül, mondhatni az utczán 
nőtt fel és megismerkedett az élet min-
dennemű sanyarúságaival. 1879-ben kez-
dett a lapoknak verseket küldözgetni. Az 
első lap, melyben neve alatt vers jelent 
meg, Ábrányi Emil Magyar Népbarátja 
volt. Egy ízben összes írott verseit a Va-
sárnapi Újságnak küldötte be; Szász 
Károlynak buzdító levele bátorította s 
azóta sűrűn jelentek meg költeményei a 
Vasárnapi Újságban; majd a Magyar-
ország és a Nagyvilág, később az Ország-
Világ hozták költeményeit; ezen utóbbi 
lap szerkesztője magához vette munka-
társnak, hol két évig dolgozott, miközben 
több szépirodalmi lapnak is írt. Ezen 
állását is elveszítve, nevelőnek ment 
vidékre; de csak két hónapig bírta ki a 
falusi magányt, visszavágyott a fővá-
rosba; itt tengődött, küzködött egy dara-
big, míg Urváry Lajos, a Pesti Napló 
szerkesztője, ki már több költeményét 
közölte lapjában, fölvette a szerkesztő-
ségébe mint belmunkatársat; időközben 
szerkesztette a Magyar Háziasszonyt és 
számos tárczáit s költeményeit sűrűn 
közölte a Magyar Salon, Ország-Világ 
(1894-től), a Képes Családi Lapok (1885-
től), Fővárosi Lapok, (melynek rendes 
belmunkatársa lett), P. Napló, Nemzet 
és más lapok. 1890-ben a Petőfi-társaság 
által kitűzött és az aradi vértanúk szob-
ránál elszavalandó 100 aranyas pálya-
díjat nyerte el. 1898-ban kinevezték hód-
mezővásárhelyi polgári iskolai tanárnak, 
1899. szept. a sárospataki állami tanító-
képző intézethez helyezték át. — Mun-
kái: 1 . Humoros költemények. Esztergom, 
1888. (Mulattató Zsebkönyvtár 50.) — 
2. Küzdelmes évek. Költemények. Bpest, 
1890. (Ism. Vasárnapi Újság 1889. 42. sz.). 
— 3. Komor napok. Ujabb költemények 
1889—90. U. ott, 1891. (Ism. M. Szemle 
46. sz., Pesti Napló 272. sz., Hét 45., 
Főv. Lapok 291., Ország-Világ 43., M. 
Hirlap 224.; Budapesti Hirlap 293. sz.). 
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— 4. Magányos úton. Legújabb költe-
ményei. Ugyanott, 1893. (Ism. Budapesti 
Hirlap 1892. 358. sz.). — 5. Az i f j ú szerze-
tes. Bölcseimi költemény. (Előszóval ki-
sérte Palágyi Menyhért). U. ott, 1894. (Ism. 
Vasárnapi Újság 16. szám, M. Szalon, 
Nemzet 115. sz., Fővárosi Lapok 131., 
M. Szemle 13., Hazánk 90., Budapesti 
Hirlap 121., Jókai 17. sz., Élet 306.1.). — 6. 
Uj magyar szavalókönyv az ifjúság szá-
mára. U. ott. 1895. — 7. Nemzeti dalok. U 
ott, 1895. (Ism. Nemzet 228., Főv. Lapok 
80., 94., Vasára. Ujs. 15., M. Géniusz 15., 
Egyetértés 95., Egyenlőség 18., Élet 30., 
Ország-Világ 14. sz., Otthon II. 375: 1., 
M. Szalon 23 k. 195. lap). — 8. Vajda 
János emlékezete. U. ott, 1897. — 9. 
Bibliai emlékek. Ugyanott, 1896. (Ezt és 
Húgomhoz czímű költeményét április 28. 
a Petőfi-társaság a Vigyázó-féle pálya-
díjjal jutalmazta. Ism. Vásárnapi Újság 
5. sz.) — 10. Uj költeményei. Ugyanott, 
1901. (Ism. Budapesti Hirlap 62. száma. 
Vasárnapi Újság 10. sz. P. Napló, 69., 
Uj Idők 11., M. Szó 48., Ország-Világ 
13., Budapesti Szemle VI. k.). — 11. 
A rabszolga. Dráma. A m. tudom, aka-
démia Karátsonyi-jutalómmal kitüntetett 
mű. Bpest, 1902. (Ism. Vasárnapi Újság 
19., Polit. Hetiszemle 18., M. Géniusz, 
M. Szó 94., 1904. jan. 4. a budapesti nem-
zeti színház tagjai az operaházban elő-
adják). Családi neve Silberstein. 

M. Könyvészet 1888., 1891—92., 1894—1895.. 
1901—1902.— Egyenlőség 1891. 2. Sz. — Pallas 
Nagy Lexikona X I I I . 719., X V I I I . 405. 1. — 
Hl. Géniusz 1900. 14. SZ. — Felsömagyarországi 

Hirlap 1900. 26. s z . 

Palágyi Menyhért, bölcseleti doktor, 
gymnasiumi tanár, a Petőfi-társaság tagja, 
előbbinek testvérbátyja, szül. 1859. decz. 
26. Pakson (Tolnám.); az elemi tanítás-
ban atyja részesítette, ő tanította a latin 
és franczia nyelvre is. A reáliskolát Te-
mesvárt és Kassán végezte s ekkor atyjának 
segédtanítója lett. A következő évben a 
kassai reáliskola VI. osztályába lépett 
és ott az érettségi vizsgálatot letette. 

Ekkor a fővárosba jött és 1877-ben a 
műegyetemre iratkozott be (hol családi 
nevén : Silberstein M. Salamon van be-
írva) ; 1881-ben középiskolai tanári vizs-
gálatot tett a mennyiségtan- és termé-
szettanból. Az egyetemi évek alatt két 
mathematikai értekezést írt, az egyiket 
(Vonalgeometriai tanulmányok) 1880. az 
akadémia adta ki. Ezután a bölcselettel fog-
lalkozott, majd aesthetikai-kritikai czik-
keket írt a Petőfi-társaság Koszorújába, 
a Pesti Naplóba sat. A Petőfi-társaság 
1887-ben rendes taggá választotta s a 
társaságban több felolvasást tartott. 1886-
tól mint tanár működik a fővárosban 
és 1889 óta a IX. kerületi felső kereske-
delmi iskola helyettes tanára. — Czik-
kei az Ország-Világban (1884. könyv-
ismertetés, 1891. költemény, 1893. Mo-
dern aesthetika); a Műegyetemi Lapok-
ban (Végtelen szorzatokról); a Koszo-
rúban (1885. Gyulai Pál, Vajda János, 
Dalmady Győző, Endrődi Sándor, A 
magyar regényről, Az irodalmi helyzet, 
Az akadémia és az önálló magyar tudo-
mányosság, 1886. A szép és fenség fo-
galma Kantnál, Fichte széptana, Rákosi 
Jenő a tragikumról) ; az írod. Szemlének 
belső munkatársa volt; a Hölgyek Lapjá-
ban (1886. Petőfi és Arany egymás közt 
való viszonya); az Egyetértésben (1886. 
1. sz. Zoláról és a naturalismusról, 149. 
sz. Vajda Jánosról, Ujabb lyrai költésze-
tünk) ; a Pesti Naplóban (1888. 83. könyv-
ism., 92. sz. Egy irodalmi agitator: Ka-
zinczy Ferencz, 273., 274. sz. Petőfiről, 
1889. 71. sz. könyvism., 1890. 158. sz. 
A szép psychologiája, 1891.72. Uj nem-
zedék a magyar irodalomban, 205. Né-
met kultura a magyar irodalomban, 1897. 
266. Madách Imre ifjúsága, 318. Madách 
Imre jogászévei, 1899. 354. A Pesti Napló 
Bánk bán-ja); a Pesti Hírlapban (1890. 
7., 8. sz. Emlékbeszéd Reviczky Gyula 
fölött); a M. Szemlében (1892. A mai 
magyar irodalom, Irodalmi törekvések); 
az Athenaeumban (1892. Az ébrenlét-
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ről); a Jelenkorban (1896. A nyelvújító 
mozgalom, A költő joga, Lermontof); 
a Vasárnapi Újságban (1897. Madách 
rajza); a Polgáriskolai Közlönyben (1899. 
Petőfi Sándor); a M. Szóban (1901. A 
magyar irodalom megújhodása); Tolnai 
Lajos Irodalom és az Egyenlőség cz. 
lapoknak is munkatársa volt. — Mun-
kái : 1. Az ész törvénye. A logika új alap-
vetése. Tudori értekezés. Bpest, 1896. — 
2. Petőfi. Bpest, 1889. (Ism. a nagyváradi 
Szabadság 285. sz.) — 3. A hellenizmus 
és a philonismus cosmogoniája. U. ott, 
1899. — 4. Neue Theorie des Raumes 
und der Zeit. Leipzig, 1901. — 5. Der 
Streit der Psychologisten und Formalis-
ten in der modernen Logik. U. ott, 1902. 
— 6. Kant und Bolzano. Halle a. S. 
1902. — 7. Madách Imre élete és köl-
tészete. Képekkel. U. ott, 1900. (Ismert. 
1899: Egyetértés 10., Kolozsvári Lapok 
45., P. Lloyd 54. r. sz., M. Nemzet 83., 
292. sz., Budapesti Szemle Cl., Irodalmi 
Tájékoztató 1. sz., P. Napló 340., Hazánk 
261., Ország-Világ 45. sz., Erdélyi Mu-
zeum 648. 1., M. Kritika III. 4. sz., Mű-
vész-Világ II. 9. sz., Alkotmány 270. sz., 
A Könyv 5. sz., Egyet. Pbilol. Közlöny 
1901.). — Szerkesztette 1882. az Irodalmi 
Lapokat, melyből azonban csak négy szám 
jelent meg; az Uj Nemzedék cz. szép-
irodalmi lapot 1887-ben, ebből is csak 
tíz szám jelent meg; 1896 elején a Je-
lenkor cz. kritikai heti szemlét indította 
meg, mely 1897-ben szintén megszűnt. 

A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói 
1851—1882-ig. Bpest, 1883. 80. 1. — Hl. Köny-
vészet 1888—89. — Egyenlőség 1891. 12. SZ. — 
Ország-Világ 1891. 51. SZ. arczk., 1899.45. sz. 
arczk. — Schack Béla, Kereskedelmi isko-
láink és tanáraik. Bpest, 1896. 28. lap. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 720. , X V I I I . 405. 1. 

Palánki János. L. Drégely-Palánki. 
Palánky Károly. — Munkája: Leg-

újabb pesti titoknok. Az élet minden 
körülményeihez egyedül magyarnyelven. 
Magában foglalja az élet különféle viszo-
nyaihoz alkalmazandó levelek készítés 

módjának példány mintáit, elméleti és 
gyakorlati szabályokkal sat. Pest, 1842. 

Petrik B i b l i o g r . 

Palárik János, r. kath. plébános, szül. 
1822. áprlis 17. Rakovon (Trencsénm.); 
a gymnasiumot Zsolnán és Kecskeméten 
végezte. 1839-ben papnövendék lett az 
esztergomi főegyházmegyében s egy évet 
a pozsonyi Emericanumbun töltött. 1840-
től a bölcseletet és theologiát Nagyszom-
batban hallgatta. 1847. jan. 16. fölszen-
teltetett. Segédlelkész volt O-Barson, 1850. 
Szélaknán, 1851, júl. 6. Selmeczbányán, 
1852. decz. 6. Budapest-Terézvárosban. 
1862-ben plébános lelt Majtényban (Po-
zsonyin.), hol 1870. decz. 7. meghalt. 
— Czikkeket írt a tót Cyrill-Methodba 
(1850.) és a Kat. Novinyba (1854—55.). 
— Munkái: — 1. Ohlas Pravdy . . . 
Pest, 1852. (Az igazság szava a szláv 
Írásmódot illetőleg). — 2. Spisy pre 
mládež . . . U. ott, 1855. (Schmidt Kris-
tóf ifjúsági iratai, fordítás). — 3. Znelky 
k slávnosti cirkevného Wisviacaniae novo 
vystavenej Basiliky Ostrihomskej . . . 
Buda, 1856. (Beszéd, az esztergomi ba-
zilika fölszentelésekor). — 4. Reč, kterú 
pri slávnych zaduénicách dni 31 ladna 
1861. vo fárskom chráme u sv. Anny 
v. Budine . . . U. ott, 1861. (Hanka Ven-
czel gyászünnepélyén mondott beszéd), 
— o. Sobrané dramatické. Pest, 1870. 
(Összegyűjtött drámái.) — A cs. kir. 
helytartótanács megbízásából átdolgozta 
a használatban volt cseh Kátét, ABC-és 
könyvet, az I. és II. oszt. olvasókönyvet 
és nyelvtant. — írt tót drámákat és víg-
játékokat : Smierenie (Kibékülés, vígj. 
három felv.), Incognito (vígj. négy felv.), 
mely szerbre lefordíttatott és 1861-ben 
egy szerb színésztársaság által előadatott; 
Drotár, melyet Vapkovic fordított le hor-
vátra s a zágrábi színházban gyakran 
előadták; Dimitry Samosvanec, szomorú-
játék öt felv. (Az ál Dimitri) és Obzinky 
cz. — Szerkesztette a Cyrill a Method első 
tót" egyházi lapot, a List pre výchovu, 



I i i Palasovszky—Palásthy 142 

školu a literatúr u cz. melléklappal 1850. 
márcz. 14-től 1852. júl. 9-ig; a Katolické 
Novinyt 1852-től 1855. jún. BO-ig a szent 
István-társulat, kiadásában; 1858-ban 
pedig Viktorin Józseffel kiadta a Con-
cordia folyóiratot Budán. — írói álneve: 
Beskidov. 

Slovník Náučný. P r á g a , 1895, V I . 36. l a p . 
(Rieger ) . — Pester Lloyd 1861. 185. s z á m . — 
Viőek, Jarosfav, Dejiny Literatúry Sloven-
skej. Turócz-Szent-Márton, 1890. — Petrik 
Bibliogr. — Zelliger Alajos, Egyházi írók 
Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 380. 1. 

Palasovszky Ödön, az állami órás 
ipariskolának művezető tanára, P. József 
tanító (ki tíz éves korában 1834-ben 
költözött Magyarországba) és Hoffmann 
Mária fia, szül. 1857. nov. 11. Jászapátbin, 
hol atyja magániskolájában a középiskola 
VI osztályát elvégezte és a jászberényi 
kir. kath. főgymnasiumban vizsgázott. 
Azután Mohácson (Baranyam.) anyjának 
testvérbátyjánál Hoffmann Ignácznál órás 
mesterséget tanult; ennek üzletét később 
átvette és ugyanott 1882-től 1890-ig órás 
mesterséget folytatott. Több kiállításon 
részt vett munkáival; kiállítási nagy ér-
met nyert Budapesten 1885-ben és állami 
ezüst érmet Pécsett 1888-ban. Mohácson 
megalakította az állami ipartestületet, 
melynek elnöke is volt, úgyszintén ipar-
hatósági biztos, tanoncziskolai felügyelő, 
városi képviselő sat. Alakított műkedvelő 
társaságot, ellátta a társaságot, könyv-
tárral, ruhatárral és szervezte az állandó 
színügyi bizottságot. 1890-ben feloszlatta 
üzletét és Németországba utazott, hol a 
nagyobb városokban, úgy Svájczban is 
az óraipart tanulmányozta. 1891-ben 
Budapesten telepedett le. Ekkor szer-
veztek itten órás szakiskolát és pályázati 
munkája (Fogaskerék és fogastengely egy-
másközti viszonya) alapján 1892-ben a 
kereskedelmi miniszter kinevezte a szer-
kezettan és szakrajz tanárává az órás-
szakiskolához, hol nov. 23. kezdette meg 
előadásait.. 1895-ben a kormány kiküldte 
Ausztriába s Németországba az iparok-

tatás tanulmányozására, hol megismer-
kedett a külföldi óraipari szakírókkal és 
ezen ismeretség buzdítólag hatott reá, 
hogy az órás szakirodalommal is foglal-
kozzék. Az órásiskolát 1898-ban «állami 
mekanikai és órásipari szakiskola» czím-
mel átszervezték és kinevezték ezen iskola 
művezetőjévé s tanította a szerkezettant 
szakrajzot és vezeti a gyakorlati tanítást. 
1901-ben ismét, tanulmányútra küldte a 
kormány és ő beutazta Németországot 
és Svájczot. Tervezte s kiszámította a 
nyolcz napig járó ingás-óra tervrajzait 
és költségvetéseit, melyek elkészítésére 
eddig 70 magyar órás jelentkezett és a 
kész óraművek a jövő évi kiállításon be 
lesznek mutatva. — 1902. aug.-tól állandó 
munkatársa a Magyar Órások Szaklap-
jának és 1903. júl.-tól szakrovatának 
szerkesztője. Czikkei: Időmérés az ó kor-
ban (Vasárnapi Újság 1894., Iparosok 
Olvasó-Tára 1899. VII., VIII., Magyar 
Órások Szaklapja 1902.); czikkei a M. 
Órások Szaklapjában (1902. Az inga; Erő 
és munka, A fogódzás, 1903. Jeles órá-
sok életrajza: Bichard Jean Dániel, Bre-
quetLajos, Le Boy Gyula, Vízszintes inga, 
A motorrúgó, A zsinórhenger, Egy kis 
számtan, Etektromos ezredmásodperczes 
kronográf, Tengelyek és vastag tengely, 
Csapok fényesítése, Az országos iparegye-
sület órásipari szakosztályának munka-
programmjáról, A máltai kereszt., Tanul-
ságok, Zsebóráknak helyzetekben való 
szabályozása, Divatos háziórák, Botációs 
inga kompenzálása). —Munkája: Az órák 
szerkezettana. Első rész: A fogaskerekek, 
azok szerkesztése és alkalmazása az órák-
ban. 52 eredeti ábrával, órások számára. 
Bpest, 1893. (Kéziratban van a II. rész. 
Az órák gátszerkezete. III. A szabályozók : 
Inga, ketyegő.) 

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

Palásthy Ferencz (palásti és keszi-
hóczi), tábornok, P. Ferencz referendarius 
és Várady Erzse, özv. Berthótvné fia, 
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1753-ban cs. kir. tábornok voll. — Mun-
kája : Dictamina seu scita variae doc-
trinae, politicae, morális, stoicae, chris-
tianae, et, spirituális. Ex operibus R. P. 
Joannis Eusebii Soc. Jesu collecta. Lau-
reato honori . . . promotore Antonio 
Hellmar . . . 1736. Majo die 15. Tyrnaviae. 

Nagy Iván, Magyarország Családai VIII. 
31. I. és a magyar n. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 
Palásthy Márton (palásti és keszi-

hóczi), a bécsi udvari cancellária titkára, 
P. Ferencz tábornok és Baranyai Mag-
dolna fia, Kazinczy szerint magas tehet-
ségű, jeles képzettségű, több idegen nyelv-
ben jártas, a családra nagy reményű, a 
haza szolgálatában fényes kilátású fiatal 
férfiú lehetett. Azonfölül, hogy Európa 
országainak majdnem minden fővárosát 
beutazta, Bécsben a m. k. udvari can-
celláriának fogalmazója, majd titkára volt 
Ürményi kormányzása alatt. A császár 
által, nyelvismereteiért, a külföldi udva-
rokhoz (London, Páris, Nápoly, Velencze) 
futárként is kiküldetett. A nemes gon-
dolkozású férfiú, hogy a bécsi fojtó le-
vegőtől magát megmentse vagy a halál 
magvát magában érezve. Bécset és hiva-
talát elhagyta és atyai birtokain Abauj-
ban keresett menedéket és talált 1790. 
febr. halált. — Német levele Kazinczyhoz 
1788. okt. 31. Bécsből (Kazinczy Ferencz 
levelezése I. 231. L). — Kézirati könyv 
maradt a budapesti piarista-rendház bir-
tokában, melyben 60 —70 többnyire Bécs-
ből 1781—89-ig Koppy Károlyhoz intézett 
latin levele maradt fenn, Koppy válaszai-
val együtt. (A levelek tárgya : II. József 
császárnak az egész birodalomra, de kü-
lönösen a kalh. egyházra és magyar ha-
zánkra végzetszerű veszélyekkel telt erő-
szakos újítási rendeletei. Ezen levelek, 
melyek az aknamunkában ördögi ügyes-
séggel dolgozó bécsi államhivatalnokok 
indokait felfedik, a történelemhez becses 
adatokat nyújtanak). 

Orpheus 1791. I . 80. 1. — Horányi, S e r i p t o r e s 
P i a r u m S c h o l a r u m IT. 2 i l . 1. — Nagy Iván, Ma 

gyarország Családai IX. 31. 1. — Palásthy 
Pál, A Palásthyak. Budapest, 1891. III. k. 
XIII. 1. 

Palásthy Pál (palásti és keszihóczi), 
theologiai doktor, sareptai fölszentelt 
püspök és esztergomi kanonok, P. László 
birtokos és Csom Juli fia, szül. 1825. 
márcz. 29. Magyar-Izsépen (Zemplénin.); 
a gymnasiumot Kassán végezte; a kassai 
egyházmegyei papok közé felvétetvén, 
Pesten hallgatta a hittant. 1848. jún. 10. 
fölszenteltetett. A bécsi szent Ágoston-
féle intézetben theologiai doktor, Sátor-
alja-Ujhelyt kaplán, a kassai papnevelő-
ben lelki igazgató lett. 1855. febr. 22. a 
pesti egyetemen az erkölcstan tanárává 
neveztetett ki. 1861. július 25. a hittani 
kar dékánjává választotta. 1871. október 
esztergomi kanonok, 1878. júl. 1. Kava 
vagy Káváról nevezett czímzetes apát, 
1881. november 6. nyitrai főesperes lett. 
1886. máj. 9. sareptai püspökké szentel-
tetett föl és az esztergomi bíbornok-érsek 
segédpüspöke volt. Meghalt 1899. szept. 
25-én Esztergomban. Egy millió korona 
vagyonát tőkésíteni rendelte s kamatait 
az esztergomi egyházmegye plébániáinak 
segélyezésére hagyta addig, míg a plébá-
nosok kongruája rendezve lesz s életbe 
lép, azontúl az esztergomi káptalan ama 
tagjai számára, a kik a délutáni officiu-
mon jelen vannak. — Czikkei a Religió-
ban (1850. Hivatás és irány, 1853. A 
breviariumi imádság, jelentősége és köte-
lezettsége szempontjából, 1854. Kéziköny-
veink és az egyház imái, 1856. A bol-
dogságos szűz Máriáról való szent beszé-
dek, 1858. Jótékonyság Bernben, 1859 
Az erkölcstanrendszer elleni igények, 
1860. Csendes szent mise karácsony éjje-
lén, Nyugati tájképek az egyház láthatá-
rán, 1863. II. Olaszországi levelek); a 
Családi Lapokban (1856. Korrajzok Nagy 
Theodorik történetéből, 1857. Imaköny-
vek küldísze, történeti értekezés); egy-
házi beszédeket közölt a Pázmány-füze-
tekben, a Kath. Lelkipásztorban és Garay 



145 Palás thy-—Palcsó 146 

szent beszédjei gyűjteményében. — Mun-
kái : 1. Theologia morum catholica. Pars 
I. et II. Senctio 1. et. 2. Ratisbonae. 
1861. Két kötet. — 2. Gyászbeszéd Fábry 
Ignácz kassai püspök temetése alkalmával, 
Kassán 1861. júl. 1 mondott. Pest, 1867. — 
3. A polgári házasság. Esztergom, 1868. — 
4. Paláshyak. Budapest, 1890—91. Három 
kötet. (Ism. M. Sión 1890—91., Kath. 
Szemle 1891). — Szerkesztette a Religiót 
1864—68-ban Pesten. 

Nagy Ivan, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. Sil. 
l a p . — Egyetemes M. Encyclopaedia X I I . 11. 
l a p . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Uj ill. Sión 
1888. 837. 1. — Zelliger Alajos, Egyházi írók 
Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 381. lap. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 722., X V I I I . 405. 
lap. — Violet Gyula, Emlékkönyv. Kassa, 
1893. 234. , 243. 1. — Egyetértés 1899. 265. SZ. 
— Budapesti Hirlap 1899. 265. SZ. — Magyar 
Állam 1899. 220. š z . 

Palásthy Sándor (palásti és keszihóczi), 
hírlapíró és szerkesztő, szül. 1842-ben 
Felső Csájon (Abaujm.); ifjúságában had-
apród volt egy huszárezredben. Később 
az irodalommal kezdett foglalkozni és 
Szatmárt a Szamos cz. vegyes tartalmú 
hetilapnak 1869-ben munkatársa s 1870. 
I. felében szerkesztője volt. 1872-ben 
Pestre jött, hol széles körű tudásával, 
éles tollával csakhamar előkelő szerepre 
tett szert. Eleinte a Haladásnál és Delej-
tűnél dolgozott, majd az Ellenőrnek ve-
zérczikkírója és színi kritikusa lett. Midőn 
Csernátony megvált az Ellenőrtől, 1877. 
febr. 6-tól 1878. aug. 12-ig e lap felelős 
szerkesztője volt. Utóbb a Pesti Hírlap-
hoz került, melynek haláláig vezérczikk-
írója volt (a nyilas jegy alatti czikke-
ket ő írta). A legjelesebb journaliszták 
egyike, neve nem sokat forgott a közön-
ség előtt, noha igen sokat dolgozott, za-
matos magyarsággal tudott írni. A sor-
vasztó melibaj akadályozta, hogy előkelő 
helyet foglaljon az irodalomban. Meghalt 
1881. június 10-én Felső-Csájban. — 
Munkái: 1. Persa levelek. Montesquieu 
után ford. Budapest, 1874. — 2. A jó-
zan magyar néphez. Ugyanott, 1875. — 

3. Az angolok az éjszaki sarkon. (Hat-
teras kapitány kalandjai. Verne Gyula 
regénye. Ford. U. ott, 1875. Két kötet. 
(Ujabb kiadás, 1879. U. ott.). — 4. Mi az 
igazság ? U. ott, 1878. (Megjelent néme-
tül és ruménul is 1878-ban u. ott.) — 
Egy nagyobb műve : Byron Childe Ha-
roldjának fordítása, melyen évek óta 
dolgozott, kéziratban maradt. Álneve: 
Nyilas. 

Pesti Hirlap 1881. 161. SZ. — Figyelő X I I I . 
112. 1. — Vasárnapi Újság 1881. 25. SZ. N e k r . 
— Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 722- 1. 
és gyászjelentés. 

Palatin Gergely {István), szent Bene-
dek-rendi áldozópap és tanár, született 
1851. aug. 31. Kőszegen (Vasm.), 1870. 
szept. 8. lépett a rendbe, 1877. júl. 14. 
szenteltetett fel; 1877—79-ig gymnasiumi 
tanár volt Győrött, 1879-től egyetemi 
hallgató Budapesten; jelenleg a pannon-
halmi főapátsági főiskolában az elméleti 
és kísérleti természettan és a physikai 
földrajz rendes tanára és a természettani 
műszertár őre. — Munkái: 1. Schreib-
Kalender auf das Jahr 1902. Raab, 1901. 
— 2. Schreib-Kalender auf das Jahr 
1903. U. ott, 1902. (Astronomisches Pro-
gnosticon). 

A pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára 
1880., 1888., 1898. 

Palatini János Jakab, orvosdoktor, 
magyarországi származású. — Munkája: 
Theses inaugurales medicae. Viennae, 
1777. 

Szinnyei Könyvészete. 

Palcsó István, ág. ev. lyceumi tanár, 
szül. 18l;6. jan. 12. Kézsmárkon (Szepes-
megye) szegény szülőktől; szülővárosában 
tanult a főgymnasiumban a grammatikai 
osztályokban, a bölcseletet és jogot is 
ott tanulta. 1846. júl. 2. Dessewffy Egyed 
gróf házánál nevelő lett; e mellett ta-
nulta a theologiát, a héber, görög, franczia 
és angol nyelvet, részt vett a magyar és 
német önképzőkörök gyakorlatain és a 
papjelölti vizsgát is letette. Az 1848— 
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1849. szabadságharczban részt vett mint 
nemzetőr és 1849. januártól Klapka se-
regében harczolt mint honvédtüzér ápr. 
15-ig, mikor betegen visszatért szüleihez. 
Ezután ismét nevelő volt és megszerez-
vén a költséget, 1852 tavaszán a jenai 
egyetemre iratkozott be. Innét meghívták 
a kézsmárki lyceumhoz tanárnak, hol 
1853. ápr. 15-től tanított; egyszersmind 
30 évnél tovább az alumneumban a nö-
vendékek felügyelője s a lyceumi könyv-
tár kezelője volt. 1893-ban ünnepelte ta-
nárságának 40. évét. 1895. ápr. 21. mi-
dőn a kézsmárki eonventi gyűlésben szólt 
utoljára, szívszélütés érte s még aznap 
meghalt. — Czikkeket írt a Zipser Botéba, 
a Prot. Egyh. és Isk. Lapba s a Karpa-
ten Postba. — Munkái: 1. A késmárki 
ág. ev. kerületi lýceum Értesítője 1867., 
1880., 1881. és 1882. — 2. A késmárki 
ág. hitv. ev. kerületi lýceum története. 
Kézsmárk, 1893. 

Weber, S., Ehrenhalle verdienstvoller Zip-
ser des XIX. Jahrhunder ts 1800—1900. Igló, 
1901. 271» 1, (önéletrajz) arczk. — Karpaten-
Post., 1895. 17. SZ. — Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1895. 19. sz. és gyászjelentés. 

Palczer Kálmán, róm. kath. plébános, 
szül. 1839. jún. 13. ; Egerben végezte a 
gymnasiumot és ugyanott 1858-ban kis-
pap lett; 1862-ben főpásztora szentelte 
fel míséspappá. Káplánkodott Bodonban, 
Recskén, Kápolnán és Gyöngyösön; 1875-
ben csányi plébános lett, hol haláláig 
működött és 1887-től esperesi tisztet is 
viselt. Meghalt 1893. július 22-én Csá-
nyon. — Czikkeket, elbeszéléseket írt az 
Idők Tanujába, Kath. Néplapba, Egerbe^ 
Gyöngyösbe és a Mindszenthy s Luga 
egri népies füzeteibe. 

Koncz Ákos. Egr i egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger . 1892. 190. 1. — Sche-
matismus A g r i e n s i s 1894. 

Páldi István, nyomdász, szül. 1717. 
decz. 17. Kolozsvárt, a gymnasiumot is 
ott végezte, hol 1734—1741-ig togátus 
diák volt. Elhatározta, hogy könyvnyom-
tató lesz és bejárta Szathmári-féle nyom-
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dába gyakorlatra. A kolozsvári ev. ref. 
tanács 400 frt. segélyével 1741-ben Ley-
denben bölcseletet, természettant és vegy-
tant tanult, 1751-ben pedig szintén ev. 
ref. tanuló volt Utrechtben, hol különösen 
a könyvnyomtatást tanulta, s a küldött 
újabb 300 frt segélyt saját betűivel nyom-
tatott lapon nyugtatta. 1752 őszén tért 
vissza Kolozsvárra, hol 1755. február 
15-én megkapta a református collegium 
könyvnyomtató műhelyét. Meghalt 1769, 
márczius hó 10-én Kolozsvárt. — Mun-
kája : Mennyei épület, vagy az örök id-
vesség épületének díszes alkotványa, 
mellyet a szent írás metsző késire vigyáz-
ván az erőtlenség miatt, nem annyira 
lerajzolhatott, mintsem csak lengeteg és 
vékony árnyékban kimutatott egy halandó 
kéz 1757. esztendőben. Kolosvár, 1767. 

Weszprémi, Succincta medicorum Biogra-
phia IV. 136., 141. 1. — Petrik Bibliogr. — 
Ferenczi Zoltán, A kolozsvári könyvnyom-
dászat története. Kolozsvárt, 1896. 80. 1. 
Palei Quidantonius.— Munkája: Neun-

tägige Andacht an der jungfräulichen 
Mutter Gottes Mariae Königin von guten 
Rath, durch neun Sonntage, oder so viele 
Täge nacheinander um erlangung einer 
besondern Gnade verfasset: Mit geist-
lichen Betrachtungen auf jeden Tage von 
der himmlischen Übertragung, derwunder-
thätigen Bildnusz Maria von guten Rath. 
Nunmehro aus der Welschen- in die 
deutsche Sprache mit kleinen Anhang 
übersetzet. Tyrnau, 1760. 

Petrik B ib l iog r . 

Paleocapa Péter, olasz mérnök, cs. 
kir. építési főigazgató, később olasz mi-
niszter, szül. 1789-ben Bergamoban; atyja 
magasrangú hivatalnok volt. P. a mo-
denai katonai mérnöki iskolában tanult. 
A katonai szolgálatot elhagyva a velen-
czei közmunkák szolgálatába lépett s 
csakhamar kiváló helyet foglalt el az új 
lombard-velenczei királyság mérnökei 
között; 1840-ben már építési főigazgató 
lett. Nevezetesebb munkálatai ez időből 
az Adige (Etsch) folyó hajózhatóvá tétele, 
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csatornák építése és mocsarak kiszárítása. 
1845-ben József nádor Magyarországba 
hívta a Tisza-szabályozás terveinek felül-
bírálása czéljából. P. Széchenyivel és a 
Tisza-völgyi társulat központi választ-
mányi tagjaival beutazta a Tisza vona-
lait a Dunába szakadásaig és azokat ala-
posan megvizsgálta. Hosszabb ideig tar-
tózkodott Magyarországon és a szabályo-
zásra vonatkozólag részletes jelentést tett, 
melyet a társulat a további munkálatok 
alapjául elfogadott. Érdemeiért a vas-
korona-rendet kapta. Nemsokára azután 
a velenczei kormány tagja, a közmunkák 
minisztere, késó'bb belügyminiszter lett, 
Majd a nép lázadása folytán lemondott 
és Piemontba ment, hol Károly Albert-
nek ajánlotta fel szolgálatait. Itt magas 
mérnöki állást foglalt el, majd 1849-ben 
a közmunkák minisztere lett és 1859-ig 
megmaradt ez állásában. Piemontban 
nagy és szép közmunkákat hajtott végre. 
Foglalkozott a suezi csatorna létesítésének 
eszméjével is és igen becses tervezetet 
dolgozott ki erre vonatkozólag. 1859-ben 
megvakult, állásáról lemondott és csak 
a senatusban foglalt állást haláláig. Meg-
halt 1867-ben Torinoban. — Munkája: 
Parere sulla regolazione del Tibisco. Pest, 
1847. (Az előszó 1846. aug. 17. Sáros-
patakon kelt; megjelent Milanóban is 
1861. Magyarul: Vélemény a Tiszavölgy 
rendezéséről. Olaszból ford. Sasku Károly 
1846. Pest. Németre Weber János fordí-
totta. Pest, 1847.). — Ezenkívül a Duna 
torkolatairól, az Adriai tenger áramlatai-
ról sat. értekezett. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Le-
xikona XVIII. 40.5. 1. (Bogdánfy Ödön). 

Pales Henrik (Pál), kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, Pales János és Stein-
hibel Anna fia, szül. 1756. február 15. 
Gaj delén (Nyitram.); 177H. okt. 17. lépett 
a rendbe Privigyén ; 1776—78-ig Rózsa-
hegyen hitoktató s a papnövendékek fel-
ügyelője volt; 1779—80. Nyitrán bölcse-
letet tanult. 1781—82. Privigyén a huma-

niórák tanára volt; theologiát tanult 1783. 
Nyitrán, 1784. Budán, 1785. Egerben; 
1786—92-ig a humaniórák I. osztályának 
tanára Podolinban, 1793. Privigyén a 
növendékpapok helyettes mestere, 1794— 
1796. a humaniórák II. oszt. tanára Po-
dolinban, 1797. ugyanaz Kalocsán, 1798— 
1802. a béli plébánián segédlelkész, 1803— 
1804. a novitiusok promagistere, 1805 — 
1806. ugyanazok magistere; 1807—14. 
Breznóbányán rector és a gymnasium 
igazgatója, 1815—17. a papnövendékek 
mestere, 1818—19. rector Podolinban, 
béli plébános és gymnasiumi igazgató, 
1820. rektor, 1821. Polhorán a plébánia 
administratora, 1822. Breznóbányán vice-
rektor, 1823. Privigyén a novitiusok ma-
gistere s 1824-től Pesten volt házi lelki 
atya, hol 1835. január 17. meghalt. — 
Munkái: 1. Ode, quam exc. ac ill. dno 
Josepho Kluch episcopo Nittriensi etc. 
dum in inclyto comitatu Trenchiniensi 
ecclesias Dei canonice visitaret, obtule-
runt scholae piae Trenchinii anno 1815. 
Tyrnaviae. — 2. Carmen lyricum quod 
ill. ac rev. dno Joanni Ladislao Pyrker 
de Felső-Eőr episcopo Scepusiensi dum 
dioeceseos regimen adiret, obtulit scho-
larum piarum collegium Podoliense. Anno 
1819. Leutschoviae. — 3. Carmen lyri-
cum eels, ac rev. principi dno Alexandro 
Rudnay de Eadem et Divék-Ujfalu, me-
tropolít. ecclesiae Strigoniensis archiepis-
copo etc. dum sacrum regimen auspica-
retur nomine cleri XVI Scepusii oppi-
dorum oblatum die 16. Maii anno 1820. 
U. ott. — 4. Puncta Meditationum de 
Passione Christi et quatuor hominis no-
vissimis pro singulis hebdomadae diebus 
totidem distychis memoriae causae con-
cinnata. U. ott. 1820. — 5. Ode, qua 
ill. ac rev. dn. Antonius Makay episco-
pus Neosoliensis cum districtum Brezno-
Banyensem visitaret salutatus est. U. ott, 
1822. — 6. Carmen lyricum quod Josepho 
Bélik de Dezser, episcopo Neosoliensi, 
dum sacram dioeceseos regimen adiret 
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oblatum est anno 1823. Ugyanott. — 
7. Carmen, quod ill. ac rev. dno Jo-
sepho Belánszky episcopo Neosoliensi, 
dum sacrum dioeceseos regimen adiret, 
obtulit scholarum piarum collegium Pri-
vidiense anno 1824. (Pestini). — 8. Car-
men adm. rev. Petri Martino Bolia e 
clericis regularibus schol, piarum per Hun-
gáriám et Transilvaniam praeposito pro-
vinciali oblatum ad 8. kal. Augusti, qua 
die quinquagesimum sacerdotii sui annum 
complevit anno 1825. U. ott. — 9. Car-
men exc. ac. ill. dno Josepho Sigray de 
Felső et Alsó Surány, dum munus su-
premi comitis inel. com. Simighiensis 
mense Augusto adiret dicatum a scholis 
piis anno 1825. U. ott. — 10. Ode qua 
Joanni Nep. Alber, post superatum ca-
lendis Augusti 1826 vitae periculum 
gratulatus est amicus eodem ex ordine 
U. ott. 1826. — 11. Carmen adm. rev. 
patri Martino Bolia e clericis regulari-
bus scholarum piarum per Hungáriám 
et Transilvaniam praeposito provinciali 
oblatum ad III. id. Novembris cum diem 
Divo Martino sacrum celebraret anno 

1826. U. ott. — 12. Ode pro sacro jubi-
laeo, quod papa Leo XII. indiscit orbi 
a. 1826. Leutschoviae. — 13.' Ode rev. 
dno Georgio Palles. abbati B. M. V. de 
Jászó canonico . . . oblata per Henricum 
fratrem e S. P. ad Idus Septembres, qua 
die secundas suas primitias celebravit. 
U. ott. 1826. — 14. Carmen, quo augu-
stissimae domus Austriacae in Hungaria 
regnantis tertium seculum die 3. Novem-
bris, anni 1827-mi completum, provincia 
scholarum piarum hungarica celebravit. 
Pestini — 15. Ode honoribus exc. ac. 
rev. dni Joannis Pyrker de Felső Eőr, 
dum solenni ritu archi-episcopus Agrien-
sis, nec non inel. comitatuum Heves et 
Exterior Szolnok a. u. perpetuus ac sup-
remus comes inauguraretur, a scholis 
piis provinciáé Hungáriáé dicata. U. ott, 
1827. — 16. Ode honoribus ill. ac rev. 
dni Josephi Yurum, dum solenni ritu epi-

scopus Nitriensis inauguraretur, a scho-
lis piis provinciáé Hungáriáé dicata mense 
Novembri anno 1827. Tyrnaviae. — 17. 
Carmen exc., ill., ac rev. dno Petro Klo-
busiezky de eadem, metrop. ecclesiae 
Colocensis archi-episcopo etc. die 29. 
Junii divo Petro sacra oblatum a scholis 
piis, a. 1828. Pestini. — 18. Carmen 
ill dno Georgio Majláth de Székhely dum 
munus supremi comitis inel. comitatus 
Honthensis adiret, dicatum a scholis piis 
anno 1828. U. ott. — 19. Epigramma 
A. R. Patri Martino Bolia S. P. Praep. 
Provinciali ad diem nominis oblatum. U. 
ott, 1828. — 20. Ode, quam honoribus 
exc. ac ill. dni comitis Antonii Cziráky 
de eadem et Dienesfalva, incl. comitatus 
Albensis supremi comitis, dum munus 
praesidis reg. scient. universit. Pesthien-
sis solenniter adiret, obtulit provincia 
scholarum piarum Hungarica anno 1829. 
die 2-da Marţii. U. ott. — 21. Ode eels, 
principi Alexandro a Rudna et Divék-
Ujfalu, metrop. ecclesiae Strigoniensis 
archiepiscopo etc. dum eminentiss. car-
dinalis honoris ornaretur, oblata a pro-
vincia Hungáriáé scholarum "piarum. 
Budae, 1829. — 22. Ode, quam dum 
bonarum artium a Sigismundo et Mathia 
regibus Hungáriáé Budám indictarum, 
sed belli terrore fugatarum, dein vero 
ab aug. dna regina Hungáriáé Maria 
Theresia revocatarum, ac die 25. Junii 
anno 1780. Budae constabilitarum, an-
nus 50-mus a regia universitate scien-
tiarum Pestana celebraretur, obtulit scho-
larum piarum provincia Hungarica die 
27. Junii anno 1830. Pestini. — 23. Epi-
gramma rev. ac eximio patri Joanni 
Bapt. Gosser e S. P, assistenU provin-
ciális et collegii Pesthiensis rectori ad 
diem natalem oblatum. U. ott, 1830. 

Hazai s Kiilf. Tudósítások 1835. I . 7 . SZ. — 
Petrik Bibliograph, és a budapesti rendház 
jegyzőkönyvéből (Rulla). 

Pálífy Albert, ügyvéd, regényíró és 
lapszerkesztő, a Kisfaludy-Társaság és a 
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m. tudom, akadémia tagja, P. Ferencz és 
Nyéky Róza (meghalt 1869. máj. 8.) fia, 
szül. 1820. április 20. Gyulán (Békesm.); 
Debreczenben, Nagybányán és Aradon 
végezte középiskoláit. 1837-ben kispap 
lett a szatmári egyházmegyében és ott 
a papnevelőben bevégezte a bölcseletet, 
majd a hittani tanfolyamot is egészen 
az utolsó évig, de nem érezvén hivatást 
az egyházi pályára, közvetlenül a fel-
szentelés előtt kilépett. Ekkor a nagy-
váradi jogakadémiára ment, a hol félév 
alatt letette a vizsgálatokat; egy évi jog-
gyakornokság után 1842. aug. Pestre jött 
jurátusnak és itt Lányi septemvir mellett 
esküdött fel és bár 1843-ban letette az 
ügyvédi censurát és megkapta diplomáját, 
soha hasznát nem vette; életében egy 
pert sem vitt, de nem is keresett, mert 
kizárólag az irodalommal foglalkozott. 
A franczia szépirodalom hatása alatt 
kezdte írói pályáját. 1843-ban néhány 
novellája jelent meg a lapokban, melyek 
kevés figyelmet keltettek. Petőfivel, ki 
18í4-ben telepedett Pestre, szoros barát-
ságot kötött és mindvégig jelentékeny 
befolyással volt reá. Nagy szegénységben 
élt. 1845-ben Magyar millionair czímű 
regényt írt, melyet sem a közönség, sem 
a kritika nem fogadott kedvezőn. Azon-
ban a szépirodalmi lapokban megjelent 
beszélyei által némi hírre tett szert. Egyike 
volt azon tíz írónak, kik elhatározták, hogy 
többé lapokba nem írnak, hanem egy 
általok kiadott folyóiratban fogják kiadni 
műveiket. Ez egylet részben a szerkesz-
tők ellen volt intézve, de a régibb iro-
dalom ellen is. P. tevékeny részt vett 
az egylet gyűléseiben; indítványozta, 
hogy az iíjú irodalom «magyar roman-
tikusok» nevet vegyen föl és küzdjön 
a democrata eszmékért, a népnemzeti 
alapra fektetett költészet mellett, melyet 
Petőfi annyi szerencsével megindított. 
Azonban az egylet különböző okok miatt 
fölbomlott s közlönyéből (Pesti füzetek) 
egyetlen szám sem jelent meg. 1847-ben 

a Pesti Hirlap újdonságait ^ írta, igen 
könnyeden és elmésen; egyike volt azon 
íróknak, kik a hírlapok stíljében a sal-
langos rhetorika helyébe az egyszerűbb 
ízlést honosították meg. 1848-ban a már-
cziusi napok alatt Pesten volt és meg-
indította a Márczius Tizenötödike czímű 
politikai napi lapot, mely a «Nem kell 
táblabíró politika» jelmondatot tűzte 
zászlójára. E lapot eleinte csak a fővá-
rosban olvasták, és mint pártközlönyre 
kevés súlyt helyeztek reá. Vakmerő cynis-
mussal támadta meg a minisztériumot 
és az ország legtiszteltebb férfiait s a 
respublica mellett kezdett izgatni. A vidé-
ken roppant bosszankodást idézett elő ; 
olvasó-egyletek megégették s egymást 
érték a fővárosban a bizalomszavazó 
küldöttségek az ország legtávolabbi me-
gyéiből is. Azonban a nemzetgyűlés 
megnyíltával közönsége napról-napra nö-
vekedett. 0 és társa Csernátoni, meré-
szebb, húrokat kezdettek pengetni, miután 
egy pár klubban hatalomra vergődtek 
s a nemzetgyűlésen néhány követet párt-
jukhoz számláltak. Lapjok ekkor neki 
kezdett egészen a nép szenvedélyei és 
hiúságának tömjénezni s tárháza lőn 
minden gúny, rágalom és izgatásnak, mit 
a pillanat haLásaitól vezetett utczai po-
litika, sértett hiúság, ifjú rajongás és 
számító önzés a kormány ellen csak ki-
gondolhatott. P. elmés, pikáns stylista 
volt és a táblabírók iránt, kiket beszélyei-
ben annyiszor tett nevetségessé, könnyen 
felkölthette a nép ellenszenvét, mely a 
könnyed írmodor miatt leginkább lapjá-
ból kezdé meríteni nézeteit. A honvé-
delmi bizottmány úgy hitte, hogy érde-
bében van, ha magának megnyeri. Hiva-
tallal kínálta meg szerkesztőjét, mit az 
elfogadott. Ekkor P. rendszeres izgatást 
kezdett a monarchia ellen és kijelölte 
azokat a tényeket, miket a szabadság-
harcz ügye követel. Azonban a magyar 
nép józan esze visszhang nélkül hagyta 
összes indítványait. Ellenében egy ha-



155 Pálffy—Palkó vi cs 188 

sonlóan ügyes, elmés hirlap Jókai Esti 
Lapja lépett fel. Midőn a kormány Pestre 
tette át székhelyét, újult erővel fordult 
az új minisztérium ellen s magát a kor-
mányelnököt is megtámadta, kit eddig 
kimélni látszott. Lapja betiltatott és ő 
fogva vitetett Szegedre. Még a világosi 
fegyverletétel előtt kiszabadult, eltűnt és 
azután nyomát veszíté a hír. Novellái, 
melyek még 1848 elején nyomattak ki, 
1850-ben kerültek a közönség elé Egy 
földönfutó hátrahagyott novellái czím 
alatt. Két társával együtt augusztus 13. 
Biharba talált utat s Belényes vidékén 
Dobsa Lajos írónk atyjának birtokán 
húzódott meg. Az októberi vérnapok 
idejében Arad vármegyébe mentátSzintye 
faluba, hol anyai nagybátyja, Nyéky Alajos 
ispán volt István főherczeg kis-jenői ura-
dalmában. Itt töltött négy évet teljes biz-
tosságban s noha kiléte később köztudo-
mású lett, a Bach-korszak hivatalnokai 
sem akartak róla hivatalos tudomást venni. 
1853. febr. 2. Pestre ment, a hol csak-
hamar hadi törvényszék elé állították és 
letartóztatták; öt hónapig volt fogva az 
új épületben, de elítélni nem lehetett, 
mert már ki volt adva a rendelet, hogy 
1849. dolgokért új politikai pöröket ne 
kezdjenek. Tehát csak internálták Bud-
weisba, Csehországba, hol két évig és 
néhány hónapig lakott; a polgárság nagy 
rokonszenvvel s a bürokrácia is rend-
kívüli előzékenységgel volt iránta. Itt 
meg is nősült, feleségül véve Newek-
lowsky Fannit, egy odavaló patrícius-
család leányát (a ki 1886. okt. 20. halt 
meg, miután már előbb két virágzó gyer-
mekét, egyenkint 18 éves korában el-
veszítette). Megszabadulása után Pestre 
tért vissza s itt az irodalommal és hír-
lapírással foglalkozott. Általán P. a régibb 
publicista-gárdának igen kiváló tagja volt, 
ki több száz vezérczikkében nagy ha-
tással volt kora közvéleményére. De írói 
pályájának ez újabb szakában még ne-
vezetesebb volt szépirodalmi munkás-

sága. A Kisfaludy-társaság 1864-ben tag-
jául választotta; 1884. június 5-én a m. 
tudom, akadémia levelező tagja lett. A 
Kisfaludy-Társaság részére két regényt 
ír t ; majd Gyulai Pál ösztönzésére írt 
még több regényt is. Egyébként az utolsó 
években a legteljesebb visszavonultságban 
élt. Meghalt 1897. decz. 22. Budapesten. 
Szülőházát Gyulán emléktáblával látták 
el, melyet 1899. máj. 28. lepleztek le ; 
márvány obeliszk síremlékét a kerepes-
úti temetőben ugyanazon évben halottak 
napján leplezték le, melynek fölírása ez: 
Lelkesedett ifjan s szárnybontva hónáért 
Es eszményeiért harczola férfiasan, Majd 
száműzve siratta hónát s szabadon haza-
térve Új munkába fogott s hirdete jót s 
igazat, Most fáradtan tért a szabad haza-
földbe pihenni Es nyugodtan néz a magas 
égből alá. — Humoreszkjei, beszélyei, el-
beszélései, czikkei a következő lapokban 
és évkönyvekben jelentek meg: Élet-
képek (1844—47. h umoreszkek, beszélyek), 
Pesti Divatlap (1844., 1847. beszélyek, 
humoreszkek); Aradi Yészlapok (1844. 
beszély) ; Nemzeti Újság (1844. II. 34., 
37. szám Le Bas, Ph. Hongrie. Paris, 
1843. ismertetése), Vasárnapi Újság 
(1855., 1848., 1865—1866. bészélyek); 
Politikai Újdonságok (a vezérczikkeket és 
politikai tájékozásokat írta); Hölgyfutár 
(1857), Szépirodalmi Közlöny (1857.), 
Nővilág (1857.), Budapesti Hirlap (1859.), 
Hon (1861—67. a külföldi rovat vezetője), 
Családi Kör (1861), Emich G. Nagy Nap-
tára (1862. Ang. 9. 1849. Töredék jegy-
zeteimből), Kisfaludy-Társaság Évlapjai. 
Uj folyam (II. 1864. Radvánszky György 
Eperjesen, székfoglaló), Fővárosi Lapok 
(1864. Ujabb adatok Petőfi születéshelyét 
illetőleg és beszélyek, 1887. 74. szám. A 
képviselők szabad vadászcsapata Jelachich 
ellen), Országgyűlési Emlékkönyv (1866. 
Gróf Andrássy Gyula, Ifj. Bartal György, 
Báró Eötvös József, Báró Kemény Zsig-
mond, Szentiványi Károly), Budapesti 
Hirlap (1884. 74. sz. Egy lap keletkezése 
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1848-ban. ugyanez az Ország-Világban 
I I . sz.). Ország-Világ (1885. Mikor Jela-
chich ellen indultunk). — Munkái: 1. 
Magyar millionaire. Regény. Pest, 1816-
Két kötet. — 2. A fekete könyv. Regény. 
U. ott, 1847. — 3. Egy földönfutó hátra-
hagyott novellái. Pest, 1850. Két kötet. 
(Névtelenül. Ism. Pesti Napló 79. szám 
Pesti Röpívek 4. sz.). — 3. A fejedelem 
keresztleánya. Regény. U. ott, 1856. Két 
kötet. (Ism. P. Napló 223., Hölgyfutár 
I I I . , 112., M. Sajtó 101. Budapesti Hir-
lap 64. sz. Salamon Ferencz. 2. kiadás. 
Olcsó Könyvtár 1893. 333.). — 5. Az 
atyai ház. Regény U. ott, 1857. (Előbb 
a M. Sajtóban 223—73. szám, 2. kiadás. 
Olcsó Könyvtár 1891. 298. szám). — 6. 
Egy kastély az erdőben. Elbeszélés. Bpest, 
1875. (Olcsó Könyvtár 21.). — 7. A 
szebeniház. Beszély. U. ott, 1880. (Olcsó 
K. 112.). — 8. Attila Isten ostora. Be-
gény a magyar nép számára. Ugyanott, 
lí-59. (Vasárnapi Könyvtár III. 8., 2. k. 
1872., 3. kiadás 1878. és Tört. Könyvtár 
15. 1899. 5. kiadás. U. ott). — 9. Az 
ítélőmester leánya. Regény. Ugyanott, 
1881. (Előbb a Hölgyfutárban 1858. 46— 
71. sz. és Bpest, 1881. Olcsó K. 117.). 
— 10. Esztike kisasszony professzora. 
Regény. Bpest, 1884. Két kötet. Kiadja a 
Kisfaludy-társa&ág. (Ism. Kisfaludy-Társa-
ság Évlapjai XVIII. 1882., Pesti Napló 
lb83. 3o7. sz.). — 11. Egy mérnök re-
génye. U. ott. 1885. Két kötet. (Kiadja a 
Kisfaludy-társaság. Ism. Fővárosi Lapok 
148., P. Napló 162. sz.). — 12. Anya és 
grófné. Regény. U. ott, 1886. és 1897. 
— 13. A báróné levelei. Beszély. U. ott, 
1888. (Olcsó K. 240.). — 14. Egy leány 
mint özvegyasszony. Regény. Ugyanott, 
1881. — 15. A régi Magyarország utolsó 
éveiben. Regény. U. ott, 1894. (Ismert. 
Bud. Szemle 78. k., Kath. Szemle 1895., 
Fővárosi Lapok 1897. 55. sz.). — 16. 
A Dabóczy család. Regény. Ugyanott, 
1896. (Olcsó K. 365.). - 17. Ne hallja 
hirét az anyjának. Regény. U. ott, 1897. 

(Olcsó K. 384). — 18. A 63. sz. l-gy. p. 
Regény. U. ott, 1899. (Olcsó Könyvtár 
1114. 1115. Regényei közül a 12., 13., 
15., 16. és 17. sz. előbb a Budapesti 
Szemlében jelentek meg; úgy szintén A 
grófné betegsége cz. beszélye 1883-ban). 
— Szerkesztette a Márczius Tizenötödike 
cz. politikai napilapot 1848. márcz. 19-től 
deczember 30-ig 247 számát (ekkor 733 
példány küldetett szét a pesti postán); 
1849. jan 2—4-ig és június 7-től júl. 6-ig 
Pesten; 1849. febr. 14-től május 31-ig 
Debreczenben (1849. I. felében 1115 volt 
az előfizetők száma); szerkesztette az 
Esti Lap cz. politikai napilapot 1867. 
július 1-től 1870. decz. 31-ig Pesten. — 
Regényeinek kézirata 1898-ban a m. n. 
múzeumba került. — Jegyei: (-(-) és 
(-rt) a Honban. 

Irodalmi Őr 1845. 8 . , 1846. 152. 1. — Hon-
derű 1847. I I . 11. SZ. — Vjabbkori Ismeretek 
Tára V . 637. l a p . — Ferenczy é s Danielik I . 
350. , I I . 413. 1. — Ungerns illänner der Zeit. 
Prag, 1862. (Kertbeny). — Ország Tükre 1863. 
27. sz. köny. arczk. (Marastoni). — Buda-
pesti Közlöny 1867. 93. s z . — Vasárnapi Újság 
1867. 25. sz. arczk., 1879. 11. sz. arczk., 
1897. 23. sz. arczk., 1898. 1. sz. arczk., 1899. 
23. sz. (Emléktábla). — Hon 1869. 108. sz.— 
Alföldi Ilirlap 1869. 111. s z á m . — Kisfaludy-
Társaság Évlapjai V I I . 1871 — 1872. 246. l a p . 
(Jókai). — Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
— fi. Könyvészet 1886—91., 1893., 1896—98. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy le-
xikona XIII. 730., XVIII. -JOG. 1. — P. Hirlap 
1897. 355. sz. — Nemzet 1897. 354. szám. — 
Budapesti Hirlap 1897. 355. SZ., 1899. 289. SZ. 
— Hl. Könyv-Szemle 1898. 184. 1. — Akadémiai 
Értesítő 1898. (Szász Károly), 1899. (Gyulai 
P á l ) . — Budapesti Szemle X C l V . 355. 1. ( V a d -
n a y K . ) . — Athenaeum Nagy Képes Naptára 
1899. 62. 1. arczk. és gyászjelentés. 

Pálfi Benjamin, tanár Erdélyben. — 
Latin logicát, metaphisicát és számtani 
kézikönyvet adott ki a XVIII, században, 
írja Szilágyi Sándor, de könyvészeti le-
írásukat nem adja. 

Budapesti Szemle 1859. V I . 26. 1. 

Pálffy Elemér (gaádi), miniszteri osz-
tálytanácsos, szül. 1856-ban Aradon, a 
főgymnasiumot is ott, az egyetem jogi 
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karát pedig Budapesten végezte. Katonai 
kötelezettségének eleget téve, tartalékos 
tiszti minőségben a 61. gyalogezredben 
szolgált. 1879-ben tiszteletbeli megyei 
aljegyzővé neveztetett ki Temesmegyé-
ben, 1880. ugyanott árvaszéki ülnökké, 
1883. fehértemplomi főszolgabiróvá vá-
lasztatott és ezen minőségben szolgált, 
míglen 1892-ben a fehértemplomi kerü-
letben országgyűlési képviselővé válasz-
tatott ; a szabadelvű párt híve volt. Ezen 
állásából neveztetett ki belügyminiszteri 
osztálytanácsossá. Délvidéki telepítési kor-
mánybiztos is volt. Meghalt 1903. febr. 
26. Budapesten ; holttestét Altringenbe 
(Temesm.) szállították. — A Borászati 
Lapok munkatársa volt. 

Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
B p e s t , 1892. 289. 1. — \asárnapi Újság 1903. 
9. sz. (Nekr.). 

Pálíi Ferdinánd (erdődi gróf), egri 
püspök, P. János gróf, lovasok vezére, 
Komárommegye főispánja, koronaőr és 
Amadé Judit fia, szül. 1620-ban és 1636. 
febr. 28. atyjával együtt grófi rangra 
emeltetett; 1640-ben a jezsuita rendbe 
lépett és a nagyszombati collegium rek-
tora volt. 1672. aug. 19. csanádi püspökké 
neveztetett ki, 1678. márcz. 3. pedig egri 
püspök lett Meghalt 1680. okt. 31. — 
Munkája: Directorivm Ecclesiasticvm Seu 
Ordo Perpetuus recitandi Officium Divi-
num iuxta Breviárium Bomanum In Vsum 
totius Vngariae Begni Apostolici Anno 
Domini M.D.C.LXXIV. Tyrnaviae. (Név-
telenül. Ugyanezen kiadás új czímlappal 
megvan a m. n. múzeumban). 

Fejér, História Academiae. Budae, 1835. 
33. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i 
VIII. 47., 77. 1. — Szabó Károly, Régi Magyar 
Könyvtár II. 368. 1. 

Pálffy Ferencz (erdődi gróf), cs. kir. 
kamarás, Pozsony vármegye főispánja, 
P. Budolf gróf cs. kir. őrnagy és Ko-
lowrath-Krakovszky Mária grófnő fia, 
szül. 1785. máj. 23. Pozsonymegye örö-
kös főispánja volt. Meghalt 1841. jún. 
28. Vöröskőn (Pozsonym.). — Munkája: 

Búcsúzó beszédje, mellyet Beleházi Bar-
tal György úrnak cs. s kir. tanácsos 
itélő mesterének mondott, midőn Poson 
városában tartatott megyebeli közgyűlés 
alkalmatosságával az al-ispányi hivata-
lától megvált. Pozsony, 1827. 

Nagy Iván, Magyarország Családai VIII. 
73., 81. 1 . — J a n k o v i c h Miklós B i b l i o g r a p h i á j a 

(a m. tudom, akadémia levéltárában). 
Pálfy Ferencz (zákányi), kir. tanácsos, 

Szeged polgármestere, szül. 1824. márcz. 
28. Szegeden ; iskoláit u. ott és a pesti 
egyetemen végezte; 1844-ben a pozsonyi 
országgyűlésen mint jurátus az ország-
gyűlési ifjúság mozgalmaiban élénk részt 
vett. Az országgyűlés befejezése után 
ügyvédi oklevelet nyert és szülővárosában 
telepedett le. 18í8-ban tiszti alügyésznek 
választották meg. A szabadságharcz alatt 
mint nemzetőr részt vett a délvidéki had-
járatban. Az absolut időszak alatt gaz-
dálkodással foglalkozott és 1872-ben Sze-
ged polgármesterének választatott meg. 
Szeged újabb történelme, a város hala-
dása és minden alkotása az ő nevével 
van egybeforrva. 1872-ben kir. tanácsosi 
czímet nyert, 1876-ban a vaskoronarend 
lovagja lett, 1884-ben pedig zákányi elő-
névvel magyar nemességet kapott. — 
Munkája: Pálfy Ferencz Szeged város 
polgármesterének évi Jelentése. Szeged, 
1880. — Alkalmi beszédei az egykorú 
helyi lapokban jelentek meg. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XVIII. 406. 1. (Reizner). 
Pálfi Ferencz, szent Benedek-rendi ál-

dozópap, szül. 1845. júl. 26. Sternbergen 
(Morvaország), 1863. szept. 8. lépett a 
rendbe ; a theologiát Pannonhalmán el-
végezvén, 1870. július 26. fölszenteltetett 
(Paulicsek családi nevét 1868-ban vál-
toztatta Pálíira); főgymnasiumi tanár volt 
1870—75-ig Sopronban, 1875—76. könyv-
tárnok Tihanyban, 1876—78. tanár a fő-
apátsági lyceumban Pannonhalmán, hol 
1878. márcz. 14. meghalt. — Czikke a 
soproni főgymnasium Értesítőjében (1873. 
A szónoklattan állapota a rómaiaknál). 

5. iv sajtó ala adatott 1903. decz. 30. 
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Striptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae, 
1881. 3z9 . 1. — Századunk Névváltoztatásai. 
Bpest, 1895. 

Pálfy Gyula, nyug. kir. aljárásbiró, 
P. András és Rácz Eszter polgári állású 
szülők fia, szül. 1840. okt. 1. Szatmárt; 
gymnasiumi tanulmányait szülővárosában 
végezte, hol 1859. aug. a papnevelőbe 
lépett; de már 1862-ben a jogi pályát 
kezdette meg Pesten és 1863—65-ben 
Nagyváradon fejezte be. 1865. szept. a 
szatmári törvényszéknél jegyző lett és 
előbb mint kir. aljárásbiró, majd mint 
telekkönyvvezető szolgált Nagy-Károly-
ban, később nyugalomba vonult. Vár-
megyei bizottsági tag, a nagy-károlyi egy-
háztanács jegyzője s a népnevelési egy-
let alelnöke volt. Meghalt 1891. jan. 9. 
Nagy-Károlyban. — Irodalmi működését 
már a gymnasium felsőbb osztályaiban 
kezdte meg, midőn feladványait versek-
ben dolgozta ki; mint növendékpap a 
papnevelőben a Szent Alajos irodalmi 
önképzőkör tagja volt, hol több legen-
dáját és lyrai költeményét fogadták el ; 
ugyanekkor a szatmári lapok és a Vahot 
Imre Napkeletje, előbb Pap Gyula, majd 
saját neve alatt közölték verseit. 1864-
ben szerkesztette Nagyváradon a Várad 
cz. jótékonyczélú albumot, melyben négy 
költeménye megjelent. — Szerkesztette 
a Szatmármegyei Közlönyt 1876 elejétől 
1880 jún. 30-ig és 1882 aug. 13-tól 1884 
szept. 14-ig Nagy-Károlyban (különösen 
a Tárcza-rovatot írta). 

Bozoky Alajos, A nagyváradi kir . akadé-
mia százados múltja. Bpest, 1889. 221—224. 
l a p . — Vasárnapi Vjság 1891. 3. s z . ( N e k r . ) 
— Szatmármegyei Közlöny 1891. 2. , 189(1. 18. 
sz. — Önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 

Pálfi János (kanizsai). L. Kanizsai. 
Pálffy János (erdődi gróf), Magyar-

ország nádora, P. Miklós gróf főispán és 
koronaőr és Harrach Eleonora grófnő 
fia, szül. 1663 aug. 20. Vöröskőn (Po-
zsonyin.), mások szerint Bécsben ; ugyan-
itt tanult 1677—1678-ban és Parmában 
végezte be tanulmányait. 1681-ben ka-

id. S z i n n y e i J., Magyar Irők X. 

tona lett, előbb a neuburgi, utóbb Isem-
bourg-féle német gyalogezredben mint 
önkéntes és még ugyanazon évben lépett 
át a gróf Pálffy János vasasezredébe mint 
zászlótartó, és abban 1683-ban Bécs vé-
delmében mint zászlós harczolt; 1684-
ben lett kapitány és mint ilyen maradt 
ott 1687-ig, részt vett Buda ostromában 
is. 1688-ban Károly lothringeni herczeg 
és fővezér oldalas segéde, 1689. a Czo-
bor magyar lovas ezredben ezredes és 
ennek még ez évben ipja Czobor Ádám 
gróf halála után vezénylő parancsnoka, 
1693 ápr. 3. tábornok lett. Életének e 
szakában nevezetes párbaja volt a csá-
szári házhoz sógorságban álló János 
Fridrik württembergi herczeggel, kit a 
magyar sereg ellen ejtett sértő szavaiért 
a magyar nemzet dicsősége iránti ke-
gyeletből párviadalra hívott ki és pisz-
tolylyal, melynek híres mestere volt, ka-
lapját (a királyfalvi családi levéltárban 
most is látható) lőtte le; erre azonban 
a másik fél golyója által ő is találva 
összerogyott; ekkor a nevezett herczeg 
Lengyelországba futott, később I. Leo-
poldtól kegyelmet nyert. P. 1700 jan. 26. 
altábornagy lett és az eddigi magyar 
huszár ezrede helyett német vasas ez-
redet kapott. 1704 jan. 15. Dalmáczia, 
Horvát- és Szlavonország bánjává s máj. 
5. lovas tábornokká, 1709 nov. 7-én a 
hűtlenségbe esett II. Rákóczy Ferencz 
helyébe Sárosmegye főispánjává nevez-
tetett ki. 1710 márcz. 28. Magyarország 
felső részének vezénylő fő hadiparancs-
noka, 1724 jan. 5. m. kir. helytartósági 
tanácsos, 1731 okt. 5. gr. Koháry István 
helyébe országbíró, okt. 27. a hétsze-
mélyes tábla közbirája, 1732 márcz. 14. 
Pozsony vármegye örökös főispánja s 
azon vár kapitánya, 1740 febr. 20. az 
aranygyapjas rend vitéze, decz. 15-én 
(Mária Terézia által) valóságos belső tit-
kos tanácsos, 1742 decz. 16-án szóval, 
utóbb kinevezés által a magyarországi 
császári hadsereg fővezére, 1741 június 
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22. az országgyűlésen magok a kijelöl-
tek által is ajánlva, Magyarország ná-
dora és királyi helytartója. O eszközölte 
a Rákóczyakkal 1711-ben a szatmári bé-
kességet, valamint az ausztriai háznak 
leányági örökösödése megállapításában 
nem csekély érdemekkel fáradozott; ezen 
érdemeinek emlékeül M. Terézia királynő, 
ki őt atyjának nevezte, egy drága mén-
nel, arany karddal és gyémánt gyűrűvel 
ajándékozta meg. Ugyan ő nyert még 
1734-ben a családja által jelzálogul bírt 
bazini és szent-györgyi uradalmakra is 
örökösítő kir. adományt. Meghalt 1751 
márcz. 24. Pozsonyban. — Munkái: 1. 
David Hungáriáé, Sive Divus Ladislavş, 
Regali Fortitudine Inclytus, Qvem Sub 
Auspicijs Rev. et Cels. Principis Dni 
Joannis Caspari, D. G. Generalis Militiae 
Hierosolymitanae, Ordinis B. M. Teuto-
nicorum in Prussia Administratoris . . . 
Regni Vngariae Administratoris &c. . . . 
Nomine Inclytae Nationis Hungaricae in 
Basilica Divi Proto-Martyris Panegyrica 
Dictione celebravit Encomiastes Illvstris-
simus Comes Joannes Ferdinandus Palffy 
ab Erdőd . . . Poeticae Facult. Auditor. 
Deferente Praenobili et Clar. Dno Joanne 
Georgio Widureck . . . Inclytae Nationis 
Vngaricae p. t. Procuratore. Viennae, 
1678. (Újra kiadta Cetto Ign. Fer., Virtus 
Coronata divi Ladislai I. Bécs, 1693 cz. 
munkájában 310—326. 1.). — 2. Extract-
Schreibens aus Debreczin, Von dem Kay-
serl. General-Feld-Marschall Herrn Graffen 
von Balfy, an einen vornehmen Minister 
in Wien unterm 2. May 1711 abgangen. 
H. n. (4rét két sztlan levél. Jelentés a 
szatmári békekötésről). — Magyar levele 
1744 aug. 23. (M. Akadémiai Értesítő 
1851, 327. 1,). — Arczképei rézmetszet, 
rajz. Fendi P., metszette Eiszner Xaver 
Ferencz és rajzolta Ehrenreich A. (Bild-
nisse berühmter Ungarn aller Zeiten 
1834, 34. füz.). 

Csapodi, Ladislaus, Laudatio funebris . . . 
comitis J. Palffy ab Erdödi. Tyrnaviae, 

1751. — Palatini Regni Hungáriáé bello pa-
ceque clarissimi . . . Tyrnaviae , 1752. — 
Hormayr, Archiv. Wien, 1826. 19. sz. (Sír-
i r a t a ) . — Gemeinnützige Blätter 1834. 3. SZ. — 
Arneth, Alfred, R i t t e r v o n , E u g e n v o n Sa-
voyen. Wien, 1858. és Maria Theresia. U. 
o t t , 1863. — Kölesy é s Welczer, M . P l u t a r k u s 
I . 239. 1. — Hon és Külföld 1844. I . 2. SZ. — 
Nagy Iván, Magyarország Családai VIII. 57. f 
77., 78. 1. — Szab ó-H e lie bran t, Régi Magyar 
Könyvtár III . 2. rész 128. lap. — .11. Könyv-
Szemle 1900. 264. 1. 

Pálffy János (tarcsafalvi), képviselő-
házi alelnök, P. Elek és Pálffy Anna fia, 
szül. 1804 jan. 10. Tarcsafalván (Udvar-
helym.), székely primőr családból. Isko-
láinak végezte után József-nádor ezredi 
huszár lett. Mint hadnagy három társá-
val beutazta Olaszország nagy városait. 
Kossuth Pesti Hirlapjába Erdődi János 
név alatt írt czikkeiért nyugdíjaztatnia 
kellett magát. Udvarhelynek közgyűlésén 
1848-ban az Unió mellett legelőbb ő 
szólalt fel. Ama 30 székelyt, a kiket a 
közgyűlés azért küldött Teleki József 
grófhoz, Erdély kormányzójához, hogy 
a rendkívüli európai események tekin-
tetéből máj. 30-kára az erdélyi ország-
gyűlést összehívja, ő vezette, s mikor a 
kormányzó a kihallgatás után megje-
gyezte : nem érti Udvarhelynek 30 kül-
döttének követelő eljárását, Pálffy azt 
felelte rá : Eljövünk mi, kegyelmes úr ! 
majd harminczezeren is . . . Őt e szék 
elébb az 1848. erdélyi, utóbb a júl. 2. 
pesti országgyűlésre képviselőjéül vá-
lasztotta meg. A hozott Unio-törvényt, ő 
és Weisz Farkas vitte megerősítés végett 
Innsbruckba Ferdinand királyhoz.. A pesti 
országgyűlés Erdély részéről képviselő-
házi alelnökké választotta. Volt pénz-
ügyminiszteri államtitkár az első honvé-
delmi bizottmánynál és a Kazinczy Gá-
bor által alkotott békepártnak tagja. A 
debreczeni országgyűlésnek július 2t-ig 
volt tagja. A lefegyverzés után Haynau-
nál jelentkezett és 1850 febr. 25. az új-
épületben záratott el. Haynau ismeretes 
kegyelmezési ténye nem sokára kisza-
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badította őt fogságából; azonban szel-
leme és kedélye beteg maradt. Haza nem 
mehetett, tehát Tarczalon es Sátoralja-
újhelyen tartózkodott és itt Naplót írt 
és valami életkép írásába fogott Kendi 
Ferencz cz. Meghalt 1857 ápr. 13. Tar-
csafalván. Nőtlen lévén, összes vagyonát 
(15,000 pfrtot) az erdélyi múzeumnak 
hagyta. — Politikai leveleket írt az Er-
délyi Híradóba; 1840—él-ben három 
kisebb regényt írt és adott ki: kettőt 
Szentiváni Mihály Remény cz. zsebköny-
vében (1840. Kendefi Dénes és Tengeri 
mátkák), egyet az Erdélyi Hiradó cz. 
politikai lap Nemzeti Társalkodó czímű 
melléklapjában (A siró örvényei); a 
debreczeni Esti Lapban a köztársaság 
mellett küzdött; czikke a M. Sajtóban 
(1856. 3 - 5 . sz. Hegyalja). Naplóját 1852 
—1853-ról, melyet bujdosásában Tarcza-
lon és Sátoralja-Ujhelyben írt és test-
vérének küldött, Jakab Elek ismertette a 
Nemzetben(1895.123. sz.). — Kéziratban: 
A Zsadányi család cz. regény I—VIII. 
fejezete s Tihamér cz. regénye. Van egy 
politikai értekezése: Eszmetöredékek a 
keleti ügy körül. P. az 1848—49. ma-
gyar államférfiakról Emlékiratot dolgo-
zott, melyet Mikó Imre grófnak átadott, 
a ki az erdélyi múzeumegylet kézirat-
tárának hagyta; P. többi kéziratai is az 
erdélyi múzeumba kerültek. 

M. Hirlap 1850. 221. sz. (Hadi törvényszéki 
Í té le t , ) . — Hölgyfutár 1857. 95. SZ. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai VIII. 83., 84., 
515. 1. — Figyelő V . 1878. 328., 329. l a p . — 
Nemzet 1895. 123. SZ. — Pallas Nagy Lexikona 
XIII. 731. 1. 

Pálffy József\ cs. kir. lovaskapitány a 
nádor huszár ezredben és a hadi pe-
reknek ítélőmestere (hadbíró) volt; mi-
után 1813 után nyugalmaztatott, a pesti 
invalidusok kaszárnyájába költözött és 
ott a rokkant katonák ifjúsága számára 
iskolát rendezett be (1823-ban 120 tanuló 
volt ott, 1827 végén pedig 319 volt a 
számuk 19 tanító alatt). Ezen érdemeiért 
1828 márcz. 23. az arany érdem-érem 

fiiggesztetett mellére, a királyné pedig 
díszes lábon álló órával ajándékozta meg. 
Ez alkalommal mondott Beszéde meg-
jelent Pesten, Pálffy József nyug. audi-
tor kapitány jutalmaztatása cz. Hely 
és év n. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pálfy József, ág. ev. lelkész, képző-
intézeti igazgató-tanár, szül. 1812-ben 
Farádon (Somogym.), hol atyja haszon-
bérlő volt. Tanulmányait Kis János su-
perintended védszárnyai alatt Sopronban 
kezdte s mivel külföldre nem mehetett, 
1833-ban a bécsi theol. fakultásra irat-
kozott be. Hazatérte után három évig 
gr. Zay Károly, az ág. ev. egyház akkori 
felügyelőjének házánál nevelősködött, 
majd komáromi segédlelkész és a leányok 
tanítója lett. 1839-ben a Balaton mellé 
Mencshelyre (Veszprémm.) vitték lelkész-
nek ; innét csakhamar Sopronba hívták 
meg a grammatikai osztály vezetésére, 
mely állásában a latin helyett a m agyai-
nyelvet tevé az intézet tannyelvévé. Ta-
nári székét azonban ismét papsággal 
cserélte föl a nagy-geresdi (Sopronm.) 
egyházban, a midőn az egyházi ügyekben 
is tevékeny részt vett mint kerületi szám-
vevő (1842—49.). A kerület kívánságára 
1853-ban jövedelmesebb papi hivatalát 
ismét elhagyta és Sopronba ment a lý-
ceum és tanítóképző igazgatására s egy-
szersmind magyar lelkészül. Az általa 
indítványozott gyámoló intézet (munkára 
képtelen lelkészek, tanárok és tanítók 
vagy ezek özvegyei s árvái, az általuk 
mérsékelt összeg befizetése mellett nyug-
díjban részesülnek) 1846-ban létesült. A 
képző-intézet külön választása, új épü-
letben és önállóan szervezése (1858) az 
ő érdeme ; az egyházaknak általános tö-
meges biztosítása szintén az ő eszméje 
s műve. Részt vett abban a tanácsko-
zásban, mely a magyar prot. egyház 
szervezete ügyében 1855 máj —jún. Bécs-
ben tartatott. Meghalt 1869 júl. 4. Sop-
ronban. — Nevelősködése alatt írt a 
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Jelenkorba és a Honművészbe; czikke a 
Néptanítók Lapjában (1868. A tanító-
képezdékről). — Munkái: 1. Pálfy Jó-
zsef bejárta egyházi oklevél-tárokban 
tett tapasztalások, pályákra fölosztva. 
Fölajánltatik e dolgozat a magyar nagy 
közönségnek, kivált azon széplelkű hon-
fiaknak, kik magokat a vallás ügyében 
vakon vezettetni nem hagyják. A kor 
sürgető kívánatit pótló eredeti munka, 
készült Ungvárt 1843. és 1844. év. Buda, 
1846. — 2. A keresztyén vallástudomány 
veleje. Sopron, 1850. — 3. A dunántúli 
ágost. hitv. evang. egyházkerület Névtára 
1853-ra. Pápa, 1853. — 4. Oskolai be-
szédek, mellyek a soproni ág. v. evang. 
főtanodai ifjúság előtt tartattak az 1853 
—1854. és az 1854—55. tanévben. Sop-
ron, 1854—55. Két füzet. — 5. Gya-
korlati útmutatás a fejszámolásban, te-
kintettel az új pénznemekre. Elemi ta-
nítók és képezdei növendékek számára. 
U. ott, (1858.). — 6. Ábécé és elemi ol-
vasókönyv ev. népiskolák számára. U. 
ott, év n. — 7. Luther Márton kis ká-
téja, Wendel Henrik magyarázatával, át-
dolgozta. U. ott, 1859. (2. kiadás 1862., 
4. k. 1880. U. ott.). — 8. A keresztény 
anyaszentegyház rövid története. Nép-
iskolák számára. U. ott, év n. (2. ki-
adás. Pest, 1863., 3. k. Bpest, 1877., 4. 
k. 1881., 5. k. 1886., 6. k. 1891., 7. k. 
1896. U. ott.). — 9. Magányos áhítatos-
ság oltára. Imádságos könyv evang. ke-
resztyének számára. Pest, év n. (2. bőv. 
kiadás. U. ott, 1861.). — 10. Utasítás 
ev. népiskolatanítók számára. Pest, 1860. 
(Nyom. Sopronban I860.). — 11. Segéd-
könyv. Evang. népiskola-tanítók számára. 
I. kötet. A zsidó földnek és a zsidó nép 
erkölcseinek megismertetése. Šoprony, 
1864. Palaestina térképével. — 12. A ke-
resztyén anyaszentegyház története, pro-
testáns itjuság számára. Pest, 1865. 2. 
jav. kiadás, 3. k. Bpest, 1874., 4. jav. k. 
1879., 5. jav. k. 1888., 6. k. 1893.). — 
13. Bibliai történetek ev. népiskolák szá-

mára. 2. kiadás. Magyar-Óvár. 1869. és 
1880. 

Vasárnapi Újság 1862. 18. s zám, a r c z k . — 
Soproni ág. evang. lýceum Tudósitványa 1870. 
( D o m a n o v s z k y E n d r e ) . — Protestáns képes 
Naptár 1871. 50. 1. a r c z k . — Kiss Áron, A d a -
lékok Magyarország nevelés és oktatás tör-
ténetéhez. Bpest, 1874. 109. 1., Nevelés tör-
ténete 270. 1. és M. Népiskolai Tanitás Tör-
ténete 196.. 402. 1. — Petrik Könyvészete és 
Hibliogr. — Hl. Könyvészet 1886., 1888., 1890., 
1896. — Uj V. Athenás 312. l a p . — Zoványi 
Jenő, Theoiogiai Ismeretek Tára III. 37. 1. 
és gyászjelentés. 

Pálfiy Károly Jeromos (erdődi her-
czeg), főispán, P. Miklós gróf országbíró 
és Althann Mária Anna grófnő fia, szül. 
1735 szept. 30. Bécsben ; gondos neve-
lésben részesült és államhivatali pályáját 
az alsó-ausztriai tartományi törvényszék-
nél kezdte; 1757-ben cs. kir. kamarás 
lett. mely tisztében tényleges szolgálatban 
állott 13 évig II. József császár környe-
zetében. 1762 decz. 5. mint cs. kir. ud-
vari tanácsos a cs. és kir. udvari kama-
ránál a bank udvari küldöttségéhez volt 
kinevezve. 1763-ban nőül vette Liechten-
stein Emanuel leányát Mária Teréziát, 
mely házasságból származott fia József 
a majoratust örökölte. 1774 máj. 17. az 
udvari kamara alelnöke lett és azon év 
júl. 18. valóságos belső titkos tanácsossá 
neveztetett ki. 1777 decz. 2. óhajtása 
szerint, hazájának akarván szolgálni, a 
magyar udvari kamara alelnöki tisztét 
nyerte el. Mária Terézia királynő 1778, 
a bajor örökösödési háború kitörése után 
II. Józsefhez küldte a hadsereghez. 1779 
márcz. 9. Zemplénmegye főispánja lett; 
1780-ban az egyetemnek Budán tartott 
felavatási ünnepélyére kir. biztosul küldte 
a király; 1782 nov. 14. az aranygyapjas 
rendet és 1783 aug. 4. a curiae regiae 
magister méltóságot kapta. II. József csá-
szár 1787 márcz. 4. Magyar- és Erdély-
ország udvari kanczellárjává nevezte ki 
s a magyar szent István-rend nagy ke-
resztjével azon rend kanczellárjává tette. 
1791 máj. 14. mint a család legidősbike 
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Pozsony vármegye örökös főispánja és 
Pozsony várának kapitánya lett. Midőn 
1807-ben előhaladott kora miatt nyuga-
lomba lépett, nov. 1. hűséges szolgála-
taiért herczegi méltóságra emeltetett. Az 
akkori magyar irodalmi vállalatok nagy 
részét íróink az ő pártfogásával igyekez-
tek megindítani; ezért Péczeli és Ka-
zinczy folyvást magasztalták őt mint a 
nemzeti törekvések buzgó előharczosát. 
Meghalt 1816 máj. 25. Bécsben. — Pé-
czeli Józsefhez intézett franczia levelét 
Voltaire Henriásának fordítása ügyében 
Kazinczy az Orpheusban (1790. I. 15— 
17. 1.) magyar fordításban közli; latin föl-
terjesztése az uralkodóházhoz Zemplén-
megye közgyűlése határozatából. Bécs, 
1801. ápr. 24. (Kazinczy Ferencz Leve-
lezése II. 594. 1.). — Munkája: Gróf 
Tálffy Károly udvari kantzelláriusnak 
az ország rendeihez tartott beszéde (1790), 
Böjt más havának 13-dik napján volt 
közönséges audientiának alkalmatosságá-
val. (Ezt követi: Responsum primatis 
regni C. Josephi a Battian occasione 
eadem). Hely és év n. — Arczképe réz-
metszet : rajzolta Pauer, metszette Mark 
Bécsben, 1791. (Merkur von Ungarn. 
Pest, 1786. II. 3. füzetében és Orpheus 
1790. I. kötetében ; ugyanennek lenyo-
mata a Vasárnapi Újságban 1891 50. sz.). 

Pressburger Zeitung 1779. 59., 6u. s z . , 1787. 
45. SZ. — Ungarische Nachrichten 1787. 42. SZ. 
— V. Kur i r 1787. 375. 1.. 1816. I. 48. szám. 
Melléklet. — SI. Hírmondó 1801. 498—501. 1. 
— Unterhaltungsblatt. Pressburg, 1816. 48. sz. 
— Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1816. 19. , 
50. SZ. — Tudományos Gyűjtemény 1817. M e l -
léklete (arezk.). — A'agy Iván, Magyarország 
Csa láda i IX. 66., 79. 1. — Figyelő XXI. 187. 
1 (Péczely és P. levele). — Petrik Bibliogr. 
Pálíi Károly (várfalvi), állami polgár-

iskolai igazgató-tanár, P. István és Fülöp 
Anna unitárius székely szülők fia, szül. 
1847. júl. 14. Várfalván (Torda-Aranyos-
megye); szülei a tordai algymnasiumba 
hozták, hol az V. osztályt végezte s ki-
váló jelét adta a költészet iránti hajla-
mának és arra való tehetségének. 1865 

őszén a kolozsvári unitárius főiskola ki-
tűnő növendéke lett, hol 186S-ban érett-
ségi vizsgát, tett. Rendes tanulmányai 
mellett tevékeny munkásságot fejtett ki 
az ifjúsági önképző-olvasó-egyletekben, 
hol előbb mint jeles tollú jegyző tűnt ki, 
később mint szerkesztő s elnök vitte a 
vezérszerepet. A gymnasiumi tanfolyamot 
végezve, papnövendék lett. Az 1870. uni-
tárius főtanácsi gyűlés már mint II. évet 
végzett theologust. a székely-keresztúri 
gymnasium segédtanárává választotta. 
1871 őszén külföldi tanulmányútra kül-
dötte az egyházi főtanács. Fél évet Mün-
chenben, másik fél évet Heidelbergben 
töltött növény- és ásványtani ismeretei-
nek gyarapítása végett. Külföldi útjából 
hazatérve 1872-ben a tordai unitárius 
algymnasium igazgató-tanára lett. Sokat 
javított az intézet állapotán; a magán-
tanítási intézményt helyesebb alapra fek-
tette, megkezdette a nagy munkát, hogy 
a gymnasium teljesen fölépüljön; ő nyerte 
meg ez eszmének a várost és megyét, 
és alig pár év alatt elérte czélját. Az 
iskola növény- és ásványtani gyűjtemé-
nyeinek szaporítása végett gyakran tett 
kirándulásokat és beteges testalkatával 
sokszor egész nap barangolta a hegye-
ket. Népszerű kedvelt egyénisége által 
már négy év múlva a város és megye 
vezéregyéniségei között szerepelt, még a 
politikai téren is. A megye kir. tanfel-
ügyelője, mint a kormány képviselője 
1878-ban megnyerte őt azon eszmének, 
hogy a tordai algymnasium alakíttassák 
át állami polgáriskolává. Ez eszme ke-
resztülvitelét az egyházi főtanácsnál foly-
ton szorgalmazta, míg végre hosszas 
küzdelem után a gymnasium polgári 
iskolává alakult, melynek tíz évig volt 
igazgatója, miután megelőzőleg a gym-
nasiumnál hat évet töltött. A torda-ara-
nyosmegyei tanító-testület jegyzője volt, 
ő írta jegyzőkönyveit és évi jelentéseit; 
ő volt az egyesületnek kezdetben szer-
vező elnöke is ; 1887-ben az egyesületnek 
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ismét elnöke lett, de időközben ezen 
állásáról lemondott, hogy szabadabban 
vitatkozhassék Rohamos tüdővész oltá 
ki életét 1888 szept. 5. Várfalván. — 
Az ifjúsági lapokban megjelent költemé-
nyeit és paródiáit többnyire Turul álnév 
alatt adta ki; a tordai ifjúság által 1871-
ben kiadott Remény cz. emlékkönyvben 
több költeménye s népdala van, külö-
nösen a Martius 15. cz. Czikkei a Ke-
resztény Magvetőben (1874—75. Tordai 
középtanodánkról, 1880. A családi neve-
lésről). 

Néptanítók lapja 1880. 253. 1. — Keresztény 
Magvető 1888. 338. 1. (Iszlai Márton). — Ka-
nyaró Mihály, Emlékbeszéd Pálfi Károly fe-
lett. Torda. 1891. — Varga Dénes, A tordai 
állami polg. fiu- és leányiskolának 16 évi 
t ö r t é n e t e 33. 1. — Sándor János, A s zéke ly -
keresztúri unitárius gymnasium története. 
Székely-Keresztúr, 1896. 135. 1. és gyász-
jelentés. 

Pálffy Károly (tarcsafalvi), állami nyug. 
főreáliskolai tanár, szül. 1849 nov. 11. 
Tarcsafalván (Udvarhelvm.) birtokos ne-
mes szülőktől; középiskoláit a székely-
keresztúri algymnasiumban és a kolozs-
vári unitárius főgymnasiumban 1870-ben 
végezte s két évig ugyanott theologiát 
hallgatott. 1872- és 7S-ban a kormány 
állami segélylyel tanügyi tapasztalatok 
szerzése végett Németországba küldte. 
1875 máj. 1. tanári oklevelet nyert Ko-
lozsvárt a német nyelvből és irodalomból 
s a mennyiségtanból. 1873-ban helyettes 
tanár lett a székely-udvarhelyi főreál-
iskolánál, 1875-ben ugyanott rendes ta-
nárrá neveztetett ki. Tíz évig mint az 
udvarhelymegyei gazdasági egylet és a 
népnevelési egylet titkára működött. A 
m. unitárius egyház főtanácsának, az 
udvarhelymegyei törvényhatósági bizott-
ságnak és az udvarhelymegyei takarék-
pénztári igazgatóságnak tagja. 1900-ban 
agyszélütés érte, a miért is nyugalmaz-
tatta magát. — Czikkei a Keresztény 
Magvetőben (1873. Észrevételek a nép-
iskolai vallástanításról), a székely-udvar-

helyi főreáliskola Értesítőjében (1875. 
Lessing mint epigrammista) ; írt még 
tanügyi, társadalmi és közgazdasági czik-
keket a régi Nemzetbe s a P. Naplóba 
névtelenül vagy jegyek alatt. 

A székely-udvarhelyi m. kir. állami főreál-
iskola Értesítője 1893. 29. 1. — Vajda N é v -
könyve 212. 1. 

Pálfi Lajos, állami tanítóképző-intézeti 
méhészeti tanító Székely- Keresztúron ; 
1874-től fogva az okszerű méhészettel 
foglalkozott. — Munkája: Okszerű mé-
hészet kézikönyve kérdésekben és felele-
tekben. Képezdei, népiskolai és magán-
használatra. A szöveg közé nyomatott 
ábrákkal. Ungvár, 1894. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pálffy Lipót (erdődi gróf), dandár tá-
bornok, pozsonyi főispán, P. Lipót grót 
kir. főudvarmester és Daun Teréz grófnő 
fia, szül. 1764-ben; a katonai pályára 
lépett és a Schachmin ezredben mint 
hadnagy kezdte szolgálatát.; 1779-ben 
ugyanott főhadnagy, 1785-ben a Graeven 
huszárezredben kapitány, 1790. őrnagyi 
ranggal a m. kir. testőrséghez lépett át. 
1793-ban a Cavanagh vasas ezredben 
őrnagy és még azon évben alezredes, 
1796. ezredes, 1799. tábornok lett; 1810-
ben dandár-tábornoki ranggal a hadi pá-
lyától búcsút vett, 1816-ban valóságos 
belső titkos tanácsos és 1822. aug. 12. 
Pozsony vármegye főispánja s a pozsonyi 
kir. vár kapitánya lelt. Meghalt 1825. 
febr. 24. Pozsonyban. — Munkái: 1. 
Briefwechsel des österr. General-Majors 
Grafen von Pálffy mit dem französischen 
Reichs-Marschall Davoust. Hely és év 
n. — 2. Berichte des Gr. Pálffy an des 
Erzherzogs Palatin K. H, nach Ofen. 
Pressburg 15. Nov. 1805 & 17. Nov. 1805., 
21. Nov. (Franczia levelei Davousthoz; 
P. és Davoust levelei megvannak a m. 
n. múzeum kézirattárában). — 3. Acta 
protocollaria dum ill. dnus Leopoldus 
Pálffy Comes ab Erdőd in officii supremi 
comitis inel. comitatus Posoniensis ad-
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ministratorem a. 1810. die 19. febr. so-
lenniter introduceretur. Posonii. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i I X . 70., 
89. 1. čs a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyaiból. 

Pálffy-Pawn Lipót (ifjabb erdődi gróf), 
teánoi herczeg, idősb erdődi gróf Pálffy-
Daun Lipót Nándor teánoi herczeg, ri-
volai őrgróf, elsőrangú spanyol grand, 
val. b. t. tanácsos és Lobkovitz Szidónia 
herczegnő fia, született 1834 nov. 21-én 
Bécsben; kitűnő s testedző nevelésben 
részesült; merész lovas, kitűnő úszó, a 
legjobb vívók és lövők egyike lett. Gyer-
mekkorát és ifjúsága legnagyobb részét 
Stomfán a család birtokán töltötte. Első 
nevelője Ipolyi Arnold volt, ki 1849 jú-
niustól szeptember közepéig mint udvari 
káplán volt a családnál, később is mint 
zohori plébános szoros baráti összeköt-
tetésben maradt vele. 1848—49-ben a 
család a Bécs melletti Badenben tartóz-
kodott. Az 1818. év vége felé szülei a 
bécs-ujhelyi katonai akadémiába küldöt-
ték, melyet 1853-ig kitűnő sikerrel vég-
zett. Itt azonban a német és horvát ta-
nulókkal gyakori összetűzései voltak, mert 
védte hazáját, védte nemzetét, még Kos-
suth nevének védelmére is síkra szállt, 
az ellenkező véleményűekkel tollkéssel 
párbajt is vívott; sőt elöljáróival is voltak 
összeütközései olvasmányai miatt, mert 
történeti munkákat és Petőfi költeményeit 
olvasta, ezért meg is büntették. (Érdekes, 
hogy a bécs-ujhelyi katonai akadémián 
a magyar irodalom és költészet történetét 
a 70-es években éppen az ő aUegoriai 
képe alapján tanították.) 1853-ban mint 
hadnagy oszlatott be a Schwarzenberg-
dsidások lovas ezredéhez, melly akkor 
Gyöngyösön tanyázott; 1854 második 
felében, saját kívánságára a 6. (Würtem-
berg király) h uszár-ezredhez főhadnagygyá 
neveztetett ki. Ezen időben Kossuth néze-
tétől eltérve, inkább Széchenyi felé haj-
lott és a békés kiegyenlítést óhajotta. 
1857-ben magasabb katonai kiképeztetése 

végett a bécsi felsőbb hadi iskolába jelent-
kezett, melyet egy év múlva, mint az 
osztályban a második, elhagyott. 1859 tava-
szán már kapitány volt a Radetzky-huszá-
roknál, honnét rövid idő múlva Károly 
Ferdinand főherczeg mellé osztatott be 
mint segédtiszt. A Villa-Francanál meg-
kötött béke után elhagyta az osztrák 
hadsereget, hogy Magyarországon az újra 
ébredő állami élet körében résztvegyen. 
Ezen időbe esik bizalmasabb ismeretsége 
Széchenyi István gróffal, kit Döblingben 
többször meglátogatott. 1860 tavaszán 
az olasz-római háború küszöbén az An-
conában szervezendő idegenek légiójához 
jelentkezett és ápr. 15. másodkapitánynyá 
neveztetett ki; pár hét múlva pedig pápai 
chef de compagnie-rangra emeltetett és 
Lamoriciére tábornok mellé osztatott be ; 
később mint őrnagy és a hadműveletek 
irodájának főnöke a hadjárat valamennyi 
tényeiben részt vett. A pápai vitézségi 
arany érmet nyerte. Hazájába vissza-
térve, 1860 nov. 27. a pozsonymegyei 
gyűlésen aljegyző lett. Az olaszországi 
hadjárat okozta túlerőltetés beteggé tette s 
fejtyphusos baja gyógykezelésére 14 hó-
napig a döblingi gyógyintézetben kellett 
tartózkodnia, 1863 máj. 21. elhagyta az 
intézetet és 1866-igStomfán visszavonulva 
élt. Ez idő alatt szülei stomfai birtokukat 
eladták és Stübíngbe költöztek és ő a 
közeli Gráczban lakott és a tudományok-
nak élt; itt magyar olvasó-egyletet szer-
vezett, de különösen művészi, rajzolási 
és festészeti hajlamait kezdte művelni; a 
történeti rajzolás nem könnyű faját bámu-
latos virtuozitásig vitte. 1868-ban öcscsé-
vel Vilmossal tanulmányutat tett külföldön 
és Párisban több jeles művésszel, neve-
zetesen Doré Gusztávval ismerkedett meg. 
Visszajövet Németországban időzött hosz-
szabb ideig. Ekkor egymásután készültek 
magyar történeti képei, összesen 14 db. 
1879 őszén a népszínház részére Erkel 
Elek és Lukácsy Sándor Székely Katalin 
cz. operettjéhez korhű jelmezképeket, 
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azután még egy pár dalműhöz • és az 
ezredéves ünnepélyhez 14 albumlapot 
rajzolt. A «Vörösmarty álma» (a század 
megszülemlése) cz. nagy rajzát a m. n. 
múzeum könyvtárának ajándékozta, mi-
után előbb kisebb-nagyobb fényképeket 
készíttetett róla s ezeket árúba bocsátá az 
aradi vértanuk szobra javára; elkelt 2998 
példány és 4128 forintot jövedelmezett. 
1881 okt. 4. nőül vette Lónyay Olgát, 
Lónyay Gábor legifjabb leányát és 1882 
őszén ismét visszatért hazájába s a fő-
városban telepedett meg. Több hazai tudo-
mányos és művészeti társulatnak ala-
pító vagy részvényes tagja lett. 1883 
tavaszán egészsége megrendült s orvosai 
június végén Hallba küldötték ; de aug. 
20. betegen érkezett haza Berkeszre (Sza-
bolcsin.), hol 1884 szept. 22. meghalt. 
— Az olaszországi hadjáratról czikket 
írt a bécsi Oesterr. Militärische Zeit-
schriftbe (1861.), mely különnyomatban 
is megjelent és ezt életírója bő kivonat-
ban közli magyarul; ugyanitt van közölve 
Ipolyi Arnoldhoz írt nyolcz magyar levele 
(1860. 1862.), két német és egy magyar 
költeményes levelezésének kivonata; czik-
kei a Fővárosi Lapokban (1867. 272— 
274. sz. Magyar emlékek külföldön, 1871. 
A legrégibb magyar harczokról, A régi 
hazai építészetről, 1880. A fénykor, daliás 
idők I. Mátyás idejéből). — Munkái: 1. 
A magyar haza története cz. kép magya-
rázata kivonatolva . . . kéziratából (A kép 
és magyarázó füzet egész jövedelme a «Ma-
gyar Múzeum» javára fordíttatik.) (Pest) 
1868. — 2. Tájékozás a magyar költők 
cz. képemhez. Pozsony, 1880. (A magyar 
költők rövid életrajza). — Kéziratai Ipolyi 
Arnold gyűjteményében: A nádorválasz-
tási ünnep, töredék 1853—54-ből, 4rét 
két és fél ív; Das Journal eines Menschen 
. . . Theresienstadt, 1857 máj. 1—28-ig, 
4rét, 23 lap; Az öreg jó Toldi utazása 
Magyarországon 1857-ben, kézrajzokkal 
illustrálva, ívrét, 22 lap (Az öreg Toldi-
nak, ki Nagy Lajos idejében szállott sír-

jába, egy Pozsonyban elhalt vén Bezirker 
annyit beszél Magyarország civilisatiójá-
ról, hogy Toldi kikél sírjából s beutazza 
Magyarországot a vén némettel. De úgy 
megutálja a mit lát, hogy búsan száll 
vissza sírjába; csak az az egy vékony 
reménye maradt, hogy a vidéki falusi 
földmívelő népet romlatlanul találta); 
politikai czikke magyarul és németül. 

Pesti Hírlap 1879. decz. 21., Heti Mellék-
le te 1880. 8. sz. a r c z k . — Pesti Napló 1882. 
j a n . 2 . — Fővárosi lapok 1886. 263. S z á m . — 
Ifjabb grof Pálffy-Daun Lipót teanoi berezeg 
emlékezete. Ir ta egy jó barát. Bpest, 1886. — 
Kiszlingstein Könyvészete és íryászjelentés. 
Pálfíi Lörincz, a hittudományok boros-

tyánosT, minorita-rendi szerzetes, szül. 
1720 jún. 20. Mindszenten (Csikm.); mint 
tanuló ifjú a minorita-rendbe lépett; 
áldozópappá szenteltetvén, szónoklala ál-
tal híressé lett. Több előkelő családnál 
kápláni tisztet viselt, és mint ilyen hiva-
talos teendőin kívül méhészettel is foglal-
kozott. Hittérítő, szent-demeteri és gvőr-
falvi plébános is volt. Meghalt 1775 aug. 
24-én Kolozsvárt. — Munkája: Erdélyi 
méhecske, mely a méhekkel való bánás-
nak titkait és mesterségét rövid summá-
ban foglalván, szemünk eleibe terjeszti. 
Mellyet sok irásokbul s hasznos experi-
mentiákbul ki tanult és egybe szedett 
szent Ferencz minorita conventualis szer-
zetiben lévő egy áldozó pap és egy nagy 
méltóság nemzetéhez való szeretetétől 
viseltetvén dicséretes költségével vilá-
gosságra bocsátott. Elöljárók engedelmé-
ből. Kolozsvár, 1762. (Névtelenül. 2. kiad. 
1767., 3. k. 1785. U. ott). 

Horányi, M e m o r i a I I I . 2. — Danielik. M. 
írók II. 245. 1. — Szinnyei Könyvészete 567., 
874. l i . — A magyarországi Minorita-rend Név-
tára. A r a d . 1883. 147.. 180. 1. 

Pálfi Márton (várfalvi), unitárius lo-
gymnasiumi tanár, P. Benedek és Faza-
kas Judit földmíves székely szülők fia, 
szül. 1873 nov. 11. Várfalván (Aranyos-
székm.) ; a gymnasiumot Tordán és Ko-
lozsvárt végezte. 1893-ban a kolozsvári 
egyetem bölcseleti karára iratkozott be, 
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mint másodéves bölcselő ösztöndíjat'^ s 
pályadíjat, III. éves korában a magyar 
tudom, akadémia ajándékából a Magyar 
történelmi szótári nyerte. 1899-ben nyert 
tanári oklevelet (magyar-latin szakra). 
1897 szept. óta az unitárius kollégium 
tanára Kolozsvárt, hol a magyar, latin és 
német nyelvet tanítja, előbb mint he-
lyettes, 1900 óta mint rendes tanár és 
a kollégiumi nagy könyvtár őre. — Czik-
keket írt 1910 óta a Keresztény Mag-
vetőbe, Unitárius Közlönybe, M. Nyelv-
őrbe, az Újságba (IV. évf. 388. sz. Aeso-
pus), Ellenzékbe (1903. 252. sz. A bor); 
az Országos Tanáregyesület Közlönyébe, 
A kolozsvári unitárius kollégium Köz-
lönyébe (Ulár Pál) és a Kolozsvári Ké-
pes Naptárba. — Munkái: 1. Az «ok-
szerű vezér» s Brassai nyelvtanító mun-
kássága. Kolozsvár, 1900. (Különny. a 
kolozsvári unitárius kollégium Értesítő-
jéből. Ism. M. Nyelvőr). — 2. A nyelv-
érzék és az iskola. U. ott, 1B02. (Kü-
lönny. a Keresztény Magvetőből. Ismert. 
Erdélyi Muzeum és M. Nyelvőr 1903.). 
— A készülő akadémiai Nagy Szótár 
számára feldolgozza Kónyi-Gellert er-
kölcsi meséit. 

A kolozsvári unitárius kollégium Ertesitöje 
189S—1901. és önéletrajzi adatok. 

Pálffy Mihály (gagyi és tarcsafalvi), 
ügyvéd, szül. 1843 máj. 11. Tarcsafalván 
(Udvarhelym.), hol atyja birtokos volt; 
a székelykeresztúri unitárius algymna-
siumban kezdte tanulását és a kolozs-
váriban végezte; a jogi tanfolyamot a 
marosvásárhelyi s a kolozsvári akadé-
mián fejezte be ; ugyanitt állotta ki a 
jogtudományi államvizsgát. Ügyvédi ok-
levelet 1876 júl. Budapesten nyert. Mint 
gyakorló ügyvéd Marosvásárhelyt tele-
pedett le, 1883-ban Nyárádszeredán ta-
karékpénztárt alapított, melynek vezér-
igazgatója és jogtanácsosa. A maros-
tordamegye tiszti főügyészi helyettese 
volt; a marosi unitárius esperesi kör 
jogtanácsosa s a magyar unitárius fő-

tanács tagja. — Czikke az Erdélyi írók 
Almanachjában (1892. Hogy lettem szer-
kesztő ?) — Alapította és szerkeszti a 
Közérdek cz. politikai hetilapot, melynek 
kiadó-tulajdonosa 1876 júl. 1. óta Maros-
vásárhelyt. 

Önéletrajzi adatok. 

Pálify Miklós (erdődi gróf), kanczel-
lár, országbíró, P. Leopold gróf ezredes 
és Souches Mária grófnő fia, szül. 1710 
szept. 4. Bécsben; 1732-ben lett cs. k. 
kamarás, 1734 jan. 16-án Magyarország 
főudvarmestere, 1739 okt. 7, a m. kir. 
udvari kanczelláriánál tanácsos, erre 
nézve 1741 okt. 6. letette az esküt és 
mindjárt a kanczellár után kapott szé-
ket; 1745 okt. 5. I. Ferencz császár ke-
gyéből a római birodalmi titkos taná-
csosságot nyerte; 1746 jún. 4. Mária 
Terézia királyasszony decretuma szerint 
valóságos belső titkos tanácsos; ugyan 
ez évi júl. 8. váratlanul a kanczelláriai 
tanácsosságot leteszi, azonban 1758 márcz. 
15-én Magyarország főkanczellára lesz; 
1759 nov. 13. I. Ferencz római császár-
tól az aranygyapjas rendet kapja; 1760 
szept. 28. Pozsonyban mint kir. biztos 
az újonnan állított magyar nemes test-
őrséget felesküdtette. 1762 nov. 27. a 
kanczellárságról lemondott, valamint a 
hétszemélyes táblától is búcsút vett; 176o 
ápr. 27-én Mária Terézia Magyarország 
birájává nevezte ki; 1767 júl. 30. II. 
József császár sz. István apostoli kir. 
rendjének nagykeresztesévé tette. Meg-
halt 1773 febr. 6. Bécsben.— Munkája: 
Gróf Pálffy Miklós fökanczellár emlék-
iratai Magyarország kormányzásáról. Ada-
lék Mária-Terézia korának történetéhez. 
Kiadta Marczali Henrik. Budapest, 18?44. 
(Értekezések a tört. tud. köréből XI. 9.). 

Nagy Iván, Majryaror?zág Családai IX. 63.. 
79. 1. — Kiszlingstein Könyvészete. 

Pálffy Móricz (erdődi gróf), a főrendi-
ház tagja, cs. kir. kamarás, valóságos 
belső titkos tanácsos, P. Ferencz gróf cs. 
kir. kamarás és Erdődy Jozéfa grófnő 
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fia, szül. 1812 júl. 12. Már ifjú korában | 
a császári seregben a 7. sz. vértesez-
redbe lépett, a hol csakhamar kapitány 
lett; 1847-ben Pozsony vármegye ad-
ministratora. 1848-ban Lamberg meg-
öletésekor boszúra sarkalta a bécsi kor-
mányt s munkásságát meg életét aján-
lotta föl a magyarok ellen. Nemsokára 
őrnagy lett és Windischgrätz mellé osz-
tatott be. Midőn a Kossuthtól küldetett 
Ivánka a béke ügyében Windischgrätz 
táborában járt, P. kijelentette neki, hogy 
ha igaz az, hogy 15 nap alatt minden 
magyar köteles hazájába visszatérni, úgy 
ő megszűnik magyarnak lenni. Midőn 
Windischgrätz 1848 decz. 27. Görgey 
visszavonulása után Győrt megszállotta, 
a város kulcsaival őt küldte Ferencz 
Józsefhez Olmüczbe. 1849-ben Haynau 
táborszernagy szárnysegéde lett, majd 
csendőrségi alezredes, utóbb huszár ez-
redes. P. egyike volt azon mágnásoknak, 
kik 1849 máj. 17. felszólítást intéztek a 
magyar nemzethez a fegyverletétel ér-
dekében. 1852-ben a szent István-rend 
kiskeresztjét nyerte. 1855. vezérőrnagy 
és az I. sz. lovas hadtest parancsnoka 
lett, 1859. altábornagy és zágrábi had-
osztályparancsnok. Ebben az évben kapta 
a II. osztályú vaskoronarendet. Az 1861. 
emlékezetes országgyűlés feloszlatása után 
Magyarország kormányzójává neveztet-
vén ki, közönynyel intézte hazája szel-
lemi életének elnyomását. E hivatalában 
1865 júl. 18-ig maradt. Távozásakor a 
Lipót-rend nagy keresztjével tüntették ki. 
1861-től rendelkezési állapotban volt mint 
a 15. sz. huszárezred tulajdonosa s lo-
vassági tábornok; 1889-ben az arany-
gyapjas rendet kapta. Meghalt 1897. szept. 
14. Kaltenleutgebenben. — Czikke a Heti-
lapban (1847. 135. szám, Pályakérdés a 
belföldi gyarmatosítás ügyében). A fő-
rendiházban a polgári házasság és a 
főrendiházi reform tárgyalásai alkalmá-
val szólalt fel több ízben. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 74., 

81. 1. — Somogyi Zsigmond. M a g y a r o r s z á g 
nádorispánjainak Albuma. Szombathely, 
1889. 326. 1. — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i 
A l m a n a c h . Bpes t , 1892. 99. 1. — Pallas Nagy 
lexikona X I I I . 730. l a p . — Budapesti Hirlap 
1897. 260. s z . — Szerencs János, A f ő r e n d i h á z 
Évkönyve 1900. Budapest, 424. 1. és gyász-
jelentés. 

Pálfy Mór (várfalvi), bölcseleti doktor, 
m. kir. osztálygeologus, a földtani tár-
sulat első titkára, P. Máté és Biró Iza-
bella birtokos szülők fia, szül. 1871 okt. 
21. Bágyon (Torda-Aranyosm.); tanult a 
tordai polgári iskolával kapcsolatos uni-
tárius algymnasiumban, azután a kolozs-
vári unitárius főgymnasiumban, hol 1890-
ben érettségi vizsgát tett. Egyetemi éveit 
szintén Kolozsvárt töltötte el és ott a 
természetrajz-vegytan-földrajzi szakcso-
port elvégzése után, 1894 szept. 1-től 
1895 szept. végéig mint az ásvány-föld-
és őslénytani tanszék tanársegéde mű-
ködött Koch Antal egyetemi tanár mel-
lett. 1895 óta Budapesten működik mint 
a m. kir. földtani intézet geologusa s 
1896-tól fogva a gyalui havasok, majd 
az erdélyrészi érczhegység geologiai al-
kotását tanulmányozta s erről szóló je-
lentései a m. kir. földtani intézet Évi 
jelentéseiben jelentek meg. 1901 óta a 
magyarhoni földtani társulatnak is első 
titkára és szerkeszti a társulat kiadásá-
ban megjelenő Földtani Közlönyt. Mint 
a földtani intézet tagja már kezdet óta 
élénk részt vett az intézethez kerülő 
gyakorlati kérdések megoldásában s az 
utóbbi időben főként a magyarországi 
folyók szabályozásához használt kőbá-
nyák kőzeteinek elbírálása foglalkoztatta. 
— Czikkei a kolozsvári Orvos-Term.-
Értesítőben (1895. A pyrrhotit előjövetele 
Boréven); a Földtani Közlönyben (1899. 
Adatok Székelyudvarhely környékének 
geologiai és hydrologiai viszonyaihoz. 
1900. Ujabb adatok a Cserhát geologiá-
jához, 1901. Szászcsór és Sebeshely kör-
nyékének felső krétarétegeiről, Geologiai 
jegyzetek néhány dunamenti kőbányáról, 
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1903. Két új óriási inoceramus-faj az 
erdélyi részek felső krétarétegeiből, Elő-
zetes jelentés az erdélyrészi Érczhegység 
andesitjeinek korviszonyáról); a Földtani 
Intézet Évkönyvében (XIII. 1902. Alvincz 
környékének felső krétarétegei, 9 tábl. akir. 
m. természettudományi társulat 1900-ban 
a Bugát-díjjal jutalmazta). — Munkái: 1. 
A Hargita hegység andesites kőzetei. 
Petrographiai tanulmány. Kolozsvár, 1895. 
(Dissertatio. Különnyomat az Orvos-Ter-
mészettudományi Értesítőből). — 2. Mu-
tató a magyar kir. földtani intézet évi 
jelentése 1882—91. évfolyamaihoz. Bpest, 
1895. (A m. kir. Földtani-Intézet kiad-
ványa). — 3. Ugyanez németül. U. ott, 
1895. 

Önéletrajzi adatok. 

Pálffy Nándor gróf. L. Pálfi Ferdi-
nand. 

Pálffy Pál (erdődi grót), Pozsony vár-
megye örökös főispánja, a szent István-
rend vitéze, császári királyi kapitány, P. 
Miklós gróf es. kir. kamarás és Rossi 
Teréz grófnő fia, született 1827 június 
27. Bécsben; cs. kir. kamarás és lovas 
kapitány volt; nőül vette 1855 máj. 9. 
Károlyi Geraldina grófnőt. Boldog csa-
ládi életet élt Malaczkán. Nagy volt ba-
rátainak köre. Mint a magyar sports-
man egyik mintaképe, mint a fóthiróka-
kopók egykori jeles vadásza, a versenypá-
lyának buzgó pártfogója, az általa néhány 
évvel halála előtt alakított ménesnek mind-
inkább szebb eredménynyel tenyésztett 
ivadékai által a legjelesebb sportkedvelők 
közt foglalta el helyét. De mindenek felett 
a malaczkai vadásztérnek nagyszerű fő-
vadállománya, jelesen rendezett vadá-
szatai, cserkészetei és szívélyes vendég-
szeretete által, melyhez ama jeligét vá-
lasztotta, melyet őseinek egyike a ká-
rolyházi vadászkastély kapuja felett tü-
zetett ki: «Sibi et amicis», a legkitűnőbb 
vadászúr hírét szerezte meg. Meghalt 1866 
ápr. 4. Bécsben. — Czikkei a Vadász- és 
Versenylapban (1858. Általános nézetek 

a fővad ápolásáról és vadászatáról, 1859. 
Zergevadászat, térképpel, 1861. Zerge-
vadászatok, 1862. Angol ménesek és 
lovak). 

Nagy n-án. Magyarország Családai IX. 69., 
80. 1. — Vadász és Versenylap 1866. 10. SZ. é s 
gyászjelentés. 
Pálffy Rudolf (erdődi grót), cs. kir. 

altábornagy, P. Leopold gróf ezredes és 
gr. Souches Mária fia, szül. 1719 márcz. 
4., Vöröskő, Szent-György, Bazin örökös 
ura, cs. kir. kamarás, altábornagy, egy 
magyar lovas-ezred tulajdonos ezredese. 
Meghalt 1768 ápr. 1. Pozsonyban. Neje 
volt gróf Kaunitz-Rittberg Eleonora. — 
Mint bécsi tanuló adta ki a következő 
munkáját: Imago tricolor quasi per spe-
culum in aenigmate summi Dei, veri Dei, 
Unius & Trini. Dreyfärbige Bildnuss. Das 
ist: hochheiliges dreyfärbiges Scapulier 
gleichsam durch einen Spiegel in einem 
Räthsel des Allerhöchsten Gott, dess wah-
ren Gott, des drey- und einfachen Gott. 
Anzuschauen vorgestellet durch eine de-
mütigsL-verpflichte Lob- und Ehren-Rede 
von dem unergründlichen gottlichen Ge-
heimnuss dreyeinigen Gottheit . . . am 
hohen Titular-Fest dess Barfüsser-Ordens 
. . . allhier zu Wien. Wien, 1732. 

Nagy Iván, Magyarország családai. IX. 65., 
79. 1. — ľetrik B ib l iogr . 

Pálffy Sámuel (baracskai), birtokos, a 
Dunántúl született, valószinűen Tatán 
(Komáromm.) 1774- vagy 1775-ben. Éle-
tének nagyobb részét Komárommegyében 
töltötte, hol birtokos és nagytekintélyű 
férfiú volt. Itt írta Erbia cz. regényét is. 
Később anyagi helyzete nagyon aláha-
nyatlott; e miatt kénytelen volt elhagyni 
eddigi tartózkodása helyét és vagyona 
romjaiból 1815 körül a biharmegyei Tó-
tiban még elég tekintélyes földbirtokot 
vásárolt. Itt gazdálkodott és itt halt meg 
1835 jún. 26. 60 éves korában gutaütés 
következtében. Sírja bár jeltelen, még 
ma is kimutatható. A tótii ev. ref. egy-
háznak nagy jóltevője volt: templomot 
építtetett és harangot öntetett, melybe 
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állítólag neve bele van öntve. Katona 
(insurgens) is volt és a napoleoni hábo-
rúkban őrnagyi rangig vitte föl, később 
táblabíró s nagyhírű keresett ügyvéd. 
Nagy tudományú, fényes képzettségű 
egyén volt, a ki barátjával, gróf Csáky 
Sándorral bejárta a külföldet is. Második 
regényét (Zomilla) már Tótiban írta. Neje 
Körmendi Katalin, ki nagy vagyont vitt 
férje házába, röviddel utána halt meg 
1835 aug. 16. 46 éves korában. Tizenkét 
gyermekük közül négyen fiatalon haltak 
el. Három fiúról (Sámuel. Károly, János) 
emlékeznek még ma is, a kik előbb Tó-
tiban gazdálkodtak és utóbb Margittára 
mentek. Egyik leánya, egy tisztes hetven 
éves matróna, még ma is é l ; egy uno-
kája is él még, a ki most 60 év felé 
közelgő férfiú. — Munkái: 1. Erbia v agy 
Abules és Agétás szívreható története. 
Pest, 1811. (Névtelenül). Újra nyomatott 
1822. u. ott (Jankovich Bibliogr. szerint), 
valószínű, hogy később is többször után-
nyomatott, sőt a ponyvára is került, így 
jelent meg Debreczenben 1867-ben. — 
2. Zomilla. Az Erbia szerzője Pálffy 
Sámuel által. Pest, 1824. (Egy magyar-
nak története Chinában. Az Ajánlás Tó-
tiban kelt, 1822 nov. 9. és kis-rhédei gróf 
Rhédei Lajos úrhoz Biharmegye admi-
nistrátorához szól. Ism. Hazai s Külf. 
Tudósítások 1825. II. 10. sz.). — Van 
még egy Hunyadi cz. s egyéb műve is. 
de ezek teljesen ismeretlenek. 

Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — Egye-
temes Philologiai Közlöny 1901. ( H e i n r i c h 
Gusztáv, „Erbia é3 Zomilla"). — Kazinczy 
Ferencz Levelezése VIII. 252., 276., 644. 1. és 
Jankovich Miklós Magyar Bibliographiája. 
(Kézirat a magyar tudom, akadémia levél-
tárában). 

Pálfi Sándor. — Munkája: Kis-Czell 
város történelme és jelen viszonyainak 
leírása. Szombathely, 1875. 

Petrik Könyvészete. 

Pálffy Tamás (erdődi báró), nyitrai 
püspök és kanczellár; atyja P. Mihály 
egyike volt az ország legtekintélyesebb 

nemeseinek ; fia P. T. 1633-ban Pozsony-
ban, azután Nagyszombatban tanult, hol 
a bölcseletet elvégezvén, 1641-ben Bó-
mába ment a collegium germanico-hun-
garicumba. Bómában tartotta 1645 jún. 
első miséjét is Visszatért azután hazá-
jába s még azon év decz. 13. eszter-
gomi kanonokká neveztetett ki ; ezen 
minőségben sok évig élt Lippay primás 
mellett. 1647-ben honti főesperessé lépett 
elő s elnyerte az Oltárszentség oltárának 
igazgatóságát. 1649-ben zólyomi főespe-
res, 1651 máj. 10. őrkanonok és báthi 
apát lett. 1652-ben a király csanádi 
püspökké tette s 1653 aug. 10. a szent-
tamási prépostság javadalmának birto-
kába lépett. 1654-ben Bómába utazott, 
hogy megerősítését a csanádi püspök-
ségre a szentszéknél kieszközölje, a mit 
szept. 25. el is nyert. Püspökké szentel-
tetése 1655-ben Trencsénben történt Lip-
pay György által. 1655 aug. 20. segéd-
püspökséget kért, szept. 16. pedig azért 
kereste meg a prímást, hogy ajánlja őt 
a váczi püspöki székre. 1657 jan. 1-én 
ismét előléptetéseért folyamodott a prí-
máshoz, hivatkozván arra is, hogy ro-
konai Veszprém visszavívásánál vérüket 
ontották. Óhajtása annyiban sikerült, hogy 
1658 márcz. 22. megkapta az esztergomi 
nagyprépostságot és még ezen évben a 
pozsonyi prépostságot, valamint a váczi 
püspökséget is. 1660-ban már az egri 
püspöki széket foglalta el. 1669 okt. 5. 
kanczellár lett, elég fiatalon, alig volt 
36 éves, és elnyerte a pozsonyi prépost-
ságot másodízben, miután erről 1660-ban 
lemondott, valamint a jászói prépost-
ságot is, 1670-ben pedig a nyitrai püspök-
ségre helyeztetett át, melyet közel tíz 
évig kormányzott. Nagy kegyben állott 
I. Lipótnál, a ki őt a «tanács angyalá-
nak» nevezte. Erős, hazafias, alkotmá-
nyos érzületét mutatta az a küzdelem, 
a melyet az 1678. országgyűlésen Hocher 
Pál osztrák kanczellár ellen folytatott. E 
mellett ékesszóló, tevékeny, buzgó, ál-
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dozatkész főpap volt, a ki nemcsak a 
nyitrai székesegyházat látta el gazdagon 
egyházi öltönyökkel, hanem a nevelés-
ügyért is sokat tett, a mennyiben 1678-
ban megvette Rákóczy Erzsébettől Hej-
cze falvát 27,000 forinton a Kisdy-féle 
papnevelő alapítványának növelésére s 
ezt utóbb, midőn a Tökölyek lefoglalták, 
ismét 34,000 forinton visszaváltotta. Meg-
halt 1679 máj. ö. Bécsben. — Munkái: 
1. Foelicitas Mater, Cvm Svorvm, Co-
rona, Et Gratia Filiorvm Defvncta, Siue 
Oratio Fvnebris In Exeqvijs Illustrissimae 
Comitissae, Ac Dominae . . . Mariae Fvg-
ger . . . Qvondam Comitis . . . Nicolai 
Pálffy Ab Erdeőd . . . Delictae Viduae, 
Item Illustrissimorum Heroum Fratrum, 
& memoratae Comitissae Filiorum im-
primis . . . Comitis, ac Domini . . . Ste-
phani Pálffy . . . Equitis Aurati; Comi-
tatus Posoniensis Supremi Comitis . . . 
& Deinde Illustr. . . . Comitis . . . Ioannis 
Pálffy . . . Comitatus Comaromiensis Su-
premi Comitis . . . Habita Posonij in 
Capitulari Ecclesia Sancti Martini . . . 
Anno M.DC.XLVI. Mense Maio,Die XXIX. 
Yiennae. — 2. Thesaurus Perditus seu 
Oratio In Exequijs Illustr. Comitis . . . 
Francisci Forgács de Gimes, Supremi 
Comitis Comitatus Barsiensis . . . Habita 
. . . Tyrnaviae In Ecclesia maiori S. Ni-
colai Die 17. Decembris Anno 1648. 
Trencsinii. — 3. In Exeqviis Illustr. Co-
mitis . . . Ladislai Eszterhazi De Galanta 
. . . Comitatus Soproniensis Supremi Co-
mitis . . . Item Spectabilivm . . . Domi-
norvm Francisci Eszterhazi . . . Supremi 
Capitanei . . . Thomae Eszterhazi . . . 
Praesidij Levensis Yicecapitanei, &c. 
Gašpari Eszterhazi . . . In praelio contra 
Turcas ad campum Nagy-Vezekény ha-
bito, simul pro Patria, Die 26. Augusti, 
gloriose occumbentium. Oratio . . . Habita 
Tyrnaviae, in Ecclesia S. Joannis-Bap-
tistae, Die XXVI. Novembris Anno 
M.DC.LII. Viennae 1653. — 4. Rituale 
Agriense, seu formula agendorum in ad-

ministratione Sacramentorum etc. Cas-
soviae, 1666. — Latin levelei Lobkovicz 
Venczel herczeghez, összesen 14 (her-
czeg Lobkovicz Mór raudniczi levéltá-
rában). 

Kaio n a, História Critica XXXII. 913. 1. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX . 50., 
76. 1. — Gams, Series Episcoporum. Ratis-
bonae, 1873. 368., 371., 376., 384. ]. — ,H. 
Könyv-Szemle 1879. 259. l a p . — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 198. 1. — Magyar Nem-
zetségi Zsebkönyv, Főrangú családok I. Buda-
pest, 1888. 179. 1. — ,11. Sión 1888. 780. 1. — 
Zelliger Alajos, Egyházi í rók Csarnoka. 
Nagyszombht, 1893. 381. 1, — Szabó-Helle-
brant. Régi M. Könyvtár III. 1. rész 502., 
558. 1. — Kollányi Ferencz, Esztergomi kano-
nokok. Esztergom, 1900. 261. 1. 

Pálfi Zsigmond (várfalvi), unitárius 
püspök, előbb köztanító volt a kolozsvári 
óvári iskolában, azután pap lett Ko-
lozsvárt a magyar unitárius eklesiában; 
1720 után igazgató volt a III. vagy belső-
magyar-utczai főoskolában, honnét 1724-
ben püspökké választatott, mely hivata-
lát 1737-ben történt haláláig viselte. A 
tanári széket-, az iskolafőnök egykori föl-
jegyzései szerint (Fase. rer. Scholast. III. 
92), külföldi akadémiákról hazaérkezve, 
1702 jan. 14. foglalta el : De regimine 
vitae hominis cz. értekezéssel. Hat diák, 
mint Graecia, Germania, Latium, Gallia, 
Polonia és Siculia küldöttje jelent meg, 
s mindenik diák az illető nemzet nyel-
vén és nemzeti viseletébe öltözve kö-
szöntötte a tanárt. Siculia humoros föl-
köszöntőjét is lejegyezte a senior. (Ke-
resztény Magvető 1897. 26. 1.). — Mun-
kája : Concio in Exequiis ill. dni La-
dislai Kun de Kál, sub hoc titulo : Jobb 
a hosszú tűrő az erőssnél, és a ki ural-
kodik ő indulattyán, annál, a ki várost 
veszen meg. Péld. 16. 32. Kolozsvár, 
1733. — Kézirati munkái a kolozsvári 
unitárius könyvtárban : Oratio Funebris 
habita in Funere spect. dni Ladislai 
Pekri. Declamata est oratio in Kutyfalva. 
1697. Julii; Conciones plurimae latinae 
8. Centuriae; Formulae administrandi 
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coenam Domiiiicam et formulae copula-
tionis matrimonialis; Theologiai kézi-
könyvet is írt ; (Némelyek szerint Petri-
chevich Horváth Ferencz 1701-ben név-
telenül kiadta); Apologiája, magyarból 
latinra fordította. 

Ar. Rákosi Székeli/ Sándor, U n i t á r i a v a l l á s 
történetei Erdélyben. Kolozsvár, 1840. 169. 
1. — Kanyaró Ferencz és Pálfi Márton szí-
ves közlései. 

Pálfíy Zsigmond (pálfiszegi), királyi 
posta- és távirda-főtiszt, P. Zsigmond 
uradalmi ügyvéd, később kir. ítélőtáblai 
biró és Noszlopy Erzsébet, a szabadság-
harcz alatt vértanúhalált szenvedett Nosz-
lopy Gáspár nővérének fia, szül. 1860 
ápr. 30. Nagv-Atádon (Somogym.); kö-
zépiskolai tanulmányait a budapesti bel-
városi főreáliskolában, 1875-től 1878-ig 
pedig a pécsi állami reáliskolában vé-
gezte. Atyjának elhalálozása folytán a 
család mostoha viszonyai miatt tanulá-
sát félbe kellett szakítania s 1881-ben a 
m. kir. posta szolgálatába lépett mint 
gyakornok, 1884-ben mint postatávíró 
tiszt; 1886—92-ig a budapesti postaigaz-
gatóságnál, annak IV. ügyosztályában 
mint előadó, 1895-ig mint .a leiegyházai 
postahivatal főnöke, jelenben pedig mint 
postafőtiszt a szegedi kir. posta-távíró 
hivatalnak távbeszélő osztályában ellen-
őri minőségben mőködik. — Czikkeket 
írt a posta-távírói szaklapokba. — Mun-
kája : Portomentességi rendeletek és sza-
bályok gyűjteménye 1867. évtől 1895. 
augusztus l-ig. Kis-Kun-Félegyháza, 1895. 

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

Pálházy Göncz Miklós. L. Göncz. 
Paliarik János. L. Palarik. 
Pálik Ferencz, magyar állam vasúti 

művezető, nemes Palik Gyula és Schmidt 
Mária fia, szül. 1861 júl. 22. Temerinben 
(Bácsm.); a reáliskola hat osztályát Buda-
pesten végezte; a m. állami vasutak 
egyik budapesti nagy gépműhelyében sze-
rezte meg gyakorlati kiképzését, gépé-

szeti s egyéb ismereteit pedig a külön-
féle tanfolyamokon és önképzés útján. 
1887 óta a m. államvasút főműhelyében 
mint művezető van alkalmazva. — Czik-
kei a Magyar Iparban (A vasépítkezések 
a párisi világkiállításon, Munkásügyi szak-
osztály az orsz. iparegyesület kebelében); 
a Művezetők Lapjában (A rádium, Az 
egyezmény munkáról, Élet a mozdonyon, 
Utazás a víz színe alatt) sat. — Szer-
keszti a Művezetők Lapja cz. havonként 
kétszer megjelenő értesítőt 1898 óta Buda-
pesten. (Ezen magyar-német havonként 
kétszer 3000 példányban megjelenő lap-
ban a gépészeti és ipari újítások ismer-
tetését és a művezetői pálya iránt a 
nemes ambitio fölkeltését és a társadalmi 
kérdéseknél a hazafias irányt követi czik-
keiben). 

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

Pálinkás Sámuel. Egy Pálinkás Sá-
muel őrnagy volt az 18 í8—49. szabad-
ságharczban. —• Munkája: Agarászatról 
Pest, 1832. 

Szinnyei Köny vészete, — Közlöny 1848. 174. 
szám. 
Palkovits András, orvosdoktor, Buda 

város főorvosa, siegendorfi (Sopronm.) 
származású; több megye táblabírája és 
a pesti egyetemen 1816 —1818-ig orvos-
kari dékán volt. Meghalt 1819 júl. 27. 
Budán, 69 éves korában. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de calculis 
pulmonum. Budae, 1778. 

Vereinigte Ofner-ľester Zeitung 1819. 60. , 61 
Sz. — Rupp, Beszéd 144. 1. — Szinnyei K ö n y -
vészete. — Hôgyes Endre Emlékkönyve. Buda-
pest, 1896. 10. 1. 

Palkovics Antal. L. Pálkövi. 
Palkovics Gottfried, szent Ferencz-

rendi szerzetes, szül. 1715-ben Zilling-
thalban (Sopronm.); 1736-ban lépett a 
rendbe; a bölcseletet Győrben, a theo-
logiát Pozsonyban hallgatta 1739-ben 
miséspappá szenteltetett fel; több helyt 
volt hitszónok és lelkiatya. Meghalt 1778 
márcz. 19-én Szombathelyt (Vasm.). — 
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Munkái: 1. Duchovní Vertlyacz z-trimi 
Rósiczami Va Novom Gradu, od Du-
hovnih Szinov Réda Szvetoga Ferencza 
n akincsen Bogu y Marii Offrovan, Ter 
Otczu Szeraűnszkomu darovan. Va kom 
sze nahajaju pobósné Molitve ugódne 
Jacske, y lipi Nauk Kertchanszki. Sopron, 
1753. (Bogovics Lőrinczczel együtt. Lelki 
kertecske. Imakönyv). — 2. Duchovná 
Kiticza, ka je na Novom Gradu lipo 
czvala, pak je vecha zraszla, izjacskami 
nakincsena Selézni pri Diviczi Marii po 
szkerbi i trudu. U. ott, 1760., 1778., 
1802. (Lelki kéve. Imakönyv). 

Hor dny i, Scriptores III . 3. lap. — Farkas, 
Seraphinus, Scriptores Ord. Min. S. P. Fran-
cisci Provinciáé Hungáriáé Keformatae Nunc 
8. Mariae. Posonii, 1879. 76. lap. — Petrik 
Bibliogr. 
Palkovics György, esztergomi kano-

nok, szül. 1763 ápr. 24-én Ottóvölgyön 
(Pozsonym.) szegény földmíves szülők-
től ; a theologiát 1788-ban a pozsonyi 
központi papnevelőben végezte el. Mi-
után áldozópappá szentelletett, 1789-ben 
Szélaknára rendeltetett segédlelkésznek, 
1795-ben hasonló minőségben Bazinba 
helyeztetett á t ; 1796. tanulmányi fel-
ügyelő, 1799-ben az erkölcstan tanára 
lett a pozsonyi papnevelőben ; 1803-tól 
az erkölcstant és egyházjogot adta elő 
Nagyszombatban és egyszersmind a káp-
talani könyvtár őre volt. 1816 okt. 4-én 
esztergomi kanonok lett, de megmaradt 
egyúttal tanárnak is egészen a káptalan 
elköltözéséig, 1820 júniusig. 1821 máj. 
28. komáromi főesperessé, 1825 márcz. 
24. szentistváni préposttá lépett elő. Egész 
életében a tudományoknak élt. A theo-
logián kívül nagy előszeretettel foglal-
kozott a szláv nyelvészettel, a történe-
lemmel s a természettudományokkal; 
különösen a növény-, ásvány- és kagyló-
tanban és a numizmatikában volt igen 
jártas. A nemes kövek köszörülésével is 
foglalkozott. Szenvedélyesen ragaszkodott 
anyanyelvéhez, a tóthoz, minden szláv 
nyelvjárást értett és mindannyinak iro-

dalmában is jártas volt; a cseh accen-
tustól szabadított tót nyelvnek saját iro-
dalmat szerezni fő törekvése volt; e 
végből első rendű tót írókkal levelezett, 
ú. m. Bernolák, Stratimirovics, Tablicz, 
Kollár János, Schaffarikkal, Palaczkyval 
Prágában, Kopitár Bertalan, a bécsi cs. 
kir. könyvtár őrével és több mással; 
de magyarul is jól tudott, sőt a magyar 
nyelv terjedését szívből óhajtotta. Élte 
utolsó éveiben szívbaja miatt alig hallott 
valamit s éppen nem járt emberek közé, 
hanem minden idejét irodalmi foglal-
kozással töltötte. Meghalt 1835 jan. 21. 
Esztergomban s eltemettetett a szent Ist-
ván-kápolna alá, melynek felépítéséhez 
tetemes összeggel járult volt. Miután vég-
rendelet nélkül halt el, gazdag könyvtára 
s gyűjteményei a káptalanra szállottak. 
Szülőföldjén templomot és plébániát emel-
tetett. — Munkája : Sivaté Pismo starého 
i nowého Zákona podia obecneho la-
tinského, od svv Rimsko-Katolickég Cirkwi 
potwrdeného, Preložená s Prirownánim 
gruntowného Tekstu na Svetlo widané. 
Esztergom, 1829—32. (Szentírás). (Har-
mincz évig dolgozott ezen tót fordításon). 
— Az ő kiadásában jelentek meg az 
Epistolák és Evangéliumok templomi 
használatra (Esztergom, 1834) és egy 
jelesb tót egyházi beszédek gyűjteménye 
(Nagyszombat, 1833), úgyszintén Holly 
Jánostól Vergilius Aeneise tót fordításban 
(Nagyszombat, 1824) sat. — Nagyon sok 
és kiválóan becses kéziratot hagyott hátra 
az esztergomi egyházmegye történetére 
vonatkozólag: Annales Eccl. Metr. Stri-
goniensis, három kötet; Adparatus ad 
Hist. Eccl. Strigoniensis pars I. Biogra-
phia. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1835. I . 10. s z . 
— Hasznos Mulatságok 1835. I . 13. s z á m . — 
Ofner Pester Zeitung 1835. 10. Sz. — István 
bácsi Naptára 1862. 107. l a p . — Uj M. Sión 
1886. 837. 1., 1890. 2»4. l a p . - Slovenské Po-
hlady 1888. 57. 1. — Vlček, Jaroslav, D e j i n y 
Literatúry Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 
1890. — Zelliger Alajos, Egyházi irók Csar-
noka. Nagyszombat, 1893. 735. 1. 
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Palkovics György, ág. ev. lyceumi 
tanár, szül. 1769 febr. 27. Rimabányán 
(Gömörm.); a soproni ág. ev. lyceum-
ban tanult, 1792. a nyári félévben pedig 
a jenai egyetemre iratkozott be. Hazá-
jába visszatérve, egy ideig a losonczi 
ev. ref. gymnasiumban tanított mint he-
lyettes tanár, azután báró Prónay Gá-
bor, később herczeg Porcia házában ne-
velősködött ; időközben Váczon is taní-
totta a tót nyelvet. 1808-ban Pozsonyba 
jött az ág. ev. lyceumhoz mint a tót 
nyelv tanára s e minőségben 34 évig 
működött; ugyanott egyszersmind a szláv 
irodalmi társaság titkára volt. Több évig 
Korpona sz. kir. város követe volt a 
pozsonyi országgyűlésen. Takarékos, sőt 
fukar ember volt; 84 éves korában maga 
ment a piaczra meszet vásárolni József-
utczai házának tatarozására s azt maga 
vitte haza ; az úton megbotlott, megsé-
rült és meghalt I860 jún. 13. Pozsony-
ban 1847 nov. 1. két darab pozsonyi 
I. takarékpénztári részvényt adott a po-
zsonyi alumneumnak oly feltétel alatt, 
hogy ha családbeli akad, az ingyenes 
helyet kapjon az alumneumban. A ly-
ceumi tót nyelvi tanszékre 2000 irtot, 
az alumneumra 1200 frtot, a tanárok 
özvegyeinek nyugdíjintézetére, kisdedóvó-
intézetre, az ev. kórházra pedig kisebb 
összegeket hagyományozott. — Munkái: 
1. Dva buchy a tri šuchy. Slovenská 
komedie k zasmání se pro pána a sed-
láka. Pozsony, 1800. (2. jav. kiadás. U. 
ott, 1810. Két bolond és három lusta, 
vígjáték az urak és pórnép számára). 
— 2. Kunsst prodlauzenj ziwota lidského. 
Vácz, 1800. (Hufeland Makrobiotikájának 
tót ford.). — 3. Muza se slovenských 
hor, swazeček j rwny. Vácz, 1801. (A tót 
hegyi múzsa, költemények és az Ilias 
első énekének fordítása). — 4. Poučení 
o oékowáni neb inokulowánj krawských 
osipek . . . a t. d. Pozsony, 1802. (A 
himlőoltás tanítása. Ism. Annalen. Wien, 
1807. II. 1. sz.). — 5. Známost iclasti. 

Neyvvjc pro sskoly slowenské w vhrjch 
sepsal a na svug naklad wydal . . . Od-
délenj prwnj. Známost geografická. U. 
ott., 1804. (A magyar hon ismertetése). 
— 6. Biblia sacra. Biblia svatá. Hely 
n. 1808. (A králiczi cseh-tót biblia revi-
deálva). — 7. Výtach z artikulu sné-
movnich.. . . Pozsony, 1808. (Az ország-
gyűlési törvényczikkek kivonata. Magyar-
ország alkotmánya a XIX. században). 
— 8. Knizečka o wyoeowánj sskolnjm, 
anab metodologia . . . od Mich. Steigel 
. . . U. ott, 1811. (Methodologia, ford.). — 
9. Katechysmus doktora Martina Luthera. 
U. ott, 1813 és 1815. (Ág. ev. káté). — 
10. Smlouvat pokoje . . . U. ott, 1814. 
(Békekötés az ausztriai császár és fran-
czia király közt). — 11. C. Kr. Patenty 
o zpűsobu vybytí papírových a navrá-
öeni dobnjch penez a založení banky 
vidané v Vidni r. eervna 1816. U. ott, 
1816. (Ford. Cs. kir. Patens a papírpénz-
ről és a bank jegyeiről). — 12. Obrana 
vydavatele Týdenníka proti útržce dáv-
ního soka jeho K. Moravského. U. ott, 
1818. (A hetilap kiadójának védelme a 
támadónak gáncsoskodásai ellen. Pole-
mikus munka a cseh helyesírást és nyelv-
tant, érdeklőleg). — 13. Böhmisch-deutsch-
lateinisches Wörterbuch mit Beyfügung 
der den Slowaken und Mähren eigenen 
Ausdrücke und Redensarten zunächst 
für Schulen durchaus neu bearbeitet, 
auch mit einem vollständigen deutschen 
Wortregister versehen. Prag, 1820—21. 
Két kötet. (A II. kötet Pozsonyban jelent 
meg). — 14. Abkunft der Magyaren. U. 
ott., 1827. (Ezen munkáját megtámadta 
Dankovszky, a mire P. következő mun-
kájával felelt) — 15. Ein Paar Worte 
über die Schrift: Abkunft der Magyaren, 
dargethan von Schlözer in seinem Nestor. 
Pressburg, 1827. — 16. Bestreitung der 
Neuerungen in der böhmischen Ortho-
graphie, mit Berücksichtigung der jüngst 
von Hrn Prof. Joseph Jungmann heraus-
gegebenen Beleuchtung dieser Streitfrage. 

6. in sajtó aid adatott 1904. febr. 5. 
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U. ott, 1830. — Szerkesztette a tót nap-
tárt : Kalendár nový i starý 1802—1836., 
a tót hetilapot: Tydennik 1812—18. és 
a tót folyóiratot: Tatranka 1832—1847. 
Pozsonyban. 

Annalen der Literatur und Kunst. Wien, 
1802. 52. sz,, 1804. Intelligenzblatt 13., 18. 
SZ., 1807. II . 1. SZ., 1808. 183. 1., 1812. III. 
393. 1. — Bartholomaeides, Comitatus Gömör 
4 2 3 . 1. — Uesterreichische National Encyclopä-
die. Wien, 1836. IV. 144. 1. — Ponori '1 hew-
reick Jótoef, M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i . P o -
zsony, 1846. 24. lap. — Haan, ludov., Jena 
Hungariea. Gyulae, 1858. 105. 1. — Kieger, 
Slovnik Naueny. Prága VI. 51. 1. — Jung-
mann, Josef, Historie literatúry české. Prága. 
1849. 606. 1. — Korauhev 1878. 24. SZ. — Slo-
venské Pohlady 1888. 9. SZ. — Petrik B i b l i o g r . 
II—IV. — Ábel-Mokos, Magyarországi ta-
nulók a jenai egyetemen. Bpest, 1899. 80. 1. 
— Jaroslav Vlček, Dejiny Literatúry Slo-
venskej. Turócz-Szent-Márton. 1890. — Mar-
kusovszky, A pozsonyi ágost,. hi tv. evang. 
lýceum története. Pozsony, 1896. 640., 655. 1. 

Palkovich Győző {Viktor), róm. kath. 
plébános, szül. 1850 okt. 17. Esztergom-
ban, hol 1873-ban a bölcseletet és theo-
logiát is végezte; azon év aug. 24. föl-
szenteltetett. Segédlelkész volt Egeghen, 
1875. Vadkerten, 1876. ideigl. administra-
tor Patakon, 1877. segédlelkész Balassa-
Gyarmaton és 1881. Ipolyságon; ez év-
ben Esztergomban a szentgyörgymezei 
plébániát nyerte ; innét 1886-ban Gutára 
(Komáromm.) helyeztetett át, hol 1892-
ben Komárom kerületi alesperes lett és 
ugyanott jelenleg is plébános. — Czikkei 
az István bácsi Naptárában (1871—1872. 
Mit köszönhet Magyarország a szerze-
tes rendeknek ? Pályairat); az Uj Ma-
gyar Sionban (1875. Az iskolakérdés, te-
kintettel hazai törvényhozásunkra, 1876. 
A kulturharcz alapelvei); a Népneve-
lésben (1892. Körlevél a kath. tanítói 
segélyalap ügyében); egyházi beszédei 
az Isten Igéjében és a Jó Pásztorban. 
— Munkái: 1. Részletes tan- és óra-
tervek a kath. népiskolákban végzendő 
hittani anyag feldolgozásához. A nm. 
püspöki kar által kiadott általános tan-

Id. Szinnyei .T. Magyar írók. X. 

tervhez alkalmazva. Az esztergomi ér-
seki főhatóság ajánló jóváhagyásával. 
Esztergom, 1893. (Ismertet. Magyar Ál-
lam 35. szám). — 2. Részletes tantervek 
a népiskola tantárgyainak feldolgozásá-
hoz, tekintettel a különböző iskolákra. 
U. ott, 1893. 

Uj M. Sión 1886. 837. 1. — Zelliger Alajos, 
Egyházi írók Csarnoka. Esztergom, 1893. 
383. 1. — Némethy, /.udovicus, Series Paro-
chorutn. Strigonii, 1894. 838. 1. 

Palkovics Imre, bölcseleti és theolo-
giai doktor, Jézustársasági áldozópap és 
tanár, szül. 1704 okt. 23. Deménden (Hont-
megyében) ; 1722. lépett a rendbe ; 1732-
től Nagyszombatban theologus volt; ta-
nította az ethikát Kassán, a bölcseletet 
három évig Kolozsvárt, a theologiát Eger-
ben, Kassán, Nagyszombatban és Grácz-
ban, az egyházjogot Egerben, végre a 
dogmatikát Kassán ; mindezen helyeken 
egyszersmind egyházi szónok is volt. Meg-
halt 1759 aug. 15. Budán. — Munkái: 1. 
Dissertatio commentario de Sacra Begni 
Hungáriáé Corona praemisso, de libri 
autore et ejus illustri familia. Tyrnaviae, 
1732. — 2. Idea christiani militis in 
Godefredo Bullionio Hierosolymae ex-
pugnatore, carmine epico expressa, ac 
honori . . . neobaccalaureorum, dum in 
academia Claudiopolitana promotore . . . 
prima aa. 11. & philos. laurea donaren-
tur, anno 1742. dicata a poetis Claudiopo-
litanis. Claudiopoli. — 3. Traditiones 
ecclesiasticae studio et opera Petri An-
nati collectae . . . promotore . . . U. ott, 
1746. 

Katona, História Critica XXXIX. 987. 1. — 
Fejér, H i s tó r i a A c a d e m i a e 73. 1. — Stoeger, 
Scriptores 250. lap. — Petrik Bibliogr. — De 
Backer-Sommervogel, Biblioťhéque - Bibliogr. 
VI. 110. h. 

Palkovics Károly (senkviczi), Eszter-
gom polgármestere, szül. 1816 febr. 4. 
Esztergomban, hol atyja városi főorvos 
volt; iskoláinak végeztével 1836-ban me-
gyei aljegyző s 1846-ban főjegyző lett. 
1849-ben a nagy-sallói ütközet után telj-

7 
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hatalmú kormánybiztos volt Esztergom-
megye területén. A magyar seregnek 
visszavonulásakor ő is Görgey seregéhez 
csatlakozott és Aradig kisérte. A világosi 
fegyverletétel után fogságba került s ha-
lálra ítélték; két évet a munkácsi, két 
és félévet a komáromi várban töltött. 
Midőn kiszabadult, karvai birtokán tele-
pedett le. 1861 jan. 5. Esztergom város 
díszpolgárának, jan. 7. a megye I. al-
ispánjának választotta; az októberi di-
ploma kibocsátásakor ő szerkesztette az 
emlékezetes első felirati javaslatot a me-
gyéhez s tiszttársaival együtt ő is le-
köszönt hivataláról. 1861-ben a primáši 
ebéd alkalmával, Forgách Antal gróf je-
lenlétében, nevezetes hazafiúi toastot 
mondott. 1865-ben az Eszterházy-javak 
zárgondnoka lett, mely hivatalát 1875-ig 
töltötte be s ezen idő alatt felváltva 
Kismartonban, Pécsett és Esztergomban 
tartózkodott. 1872—75-ig a kismartoni 
kerület országgyűlési képviselője is volt 
Deák-párti programmal. 1879-ben elfo-
gadta Esztergomban a polgármesteri ál-
lást és azt 1881-ig vitte; ekkor a tan-
ügy terén szerzett érdemeiért arczképét 
a gymnasium dísztermében helyezték el. 
O volt az Esztergom szentgyörgymezei 
honvéd-emlék és honvéd-temető megte-
remtője s óhajtása szerint 1897 febr. 17. 
Esztergomban történt halála után ő is 
oda temettetett. — Közadakozás útján 
emelt emlékoszlopa 1898 júl. 4. avattatott 
fel ünnepélyesen ; az emlékobeliszk kö-
zepén van bevésve hires feliratának ezen 
passusa: «Mondja ki Felséged kegyel-
mesen : Legyen meg nemzet a te kíván-
ságod.» 

Esztergom és Vidéke 1897. 14. SZ. — Buda-
pesti Hirlap 1897. 51 . Sz. — Komáromi lapok 
1898. 28. sz. és gyászjelentés. 

Palkovich Mártón, Jézustársasági ál-
dozópap és tanár, bölcseleti magister a 
nagyszombati egyetemen, szül. 1606 okt. 
4. Vittenczen (Nyitram.); 1625 okt. 17. 
lépett a rendbe; tanította Nagyszombat-

ban a zsidó nyelvet három évig, a böl-
cseletet, theologia morálist és a szent-
írás-magyarázatot négyig, a dogmatikát 
kilenczig; hat évig volt rector, 1660-tól 
nyugalomban élt Kassán, hol 1662 szept. 
15. meghalt. — Munkája: Exercitatio 
Philosophica ill. ac rev. archiepiscopo 
Strigoniensi Emerico Losi . . . Dicata in 
Alma Univers. Tyrnaviensi . . . pro Su-
premo in Philosophia GraduConsequendo 
publice instituta . . . M.DC.XXXVIII. . . . 
28. Mensis Julii. Posonii. 

De Backer-Sommervogel, Bíbliothéque«BÍb-
liogr. VI. 110. h. 

Pálkövi (Palkovics) Antal, főiskolai 
tanár, szül. 1816 decz. 4. Sajó-Kazán 
(Borsodm.). hol atyja ág. hitv. tanító 
volt; atyjának kora halála után édes-
anyja Bátkába a nagyanyai házhoz vitte ; 
első oktatását a zsipi ev. ref. iskolában 
nyerte; az alsó gymnasiumi osztályokat 
Sajó-Gömörön, a felsőbbeket Bozsnyón 
elvégezvén, 1834-ben a papi tudományok 
hallgatása végett Lőcsére ment. A papi 
vizsgát Jozéffy Pál superintendens előtt 
Tiszolczon 1838-ban letette. 1839-ben 
Eperjesen hallgatta a jogot mint pap-
jelölt, hol egyszersmind a magyar iroda-
lom rendkívüli tanára és az angol nyelv 
magántanára volt. 1840-ben szülőföldje 
Sajó-Kaza hívta meg papjának. Innét. 
1843-ban ev. ref. főiskolai tanár lett Sá-
rospatakon, hol a régiségtant, latin, né-
met és franczia nyelvet és magánvállal-
kozóknak angolt is tanított egész 1848-ig, 
midőn a haza szabadságának védelmére 
ő is fegyvert fogott; egy gerilla csapatot, 
alakított és mint kapitány működött. En-
nek lezajlása után ismét elfoglalta tanári 
székét és Csengery József halála után 
(1850) a történelem tanára lett. Szabad 
szellemben tartott előadásait elragadta-
tással hallgatta az ifjúság, de az absolut 
kormány felhívására, mely mindig élénk 
figyelemmel kisérte lépteit, kénytelen volt 
az elöljáróság őt más tanszékre áthe-
lyezni és az új szervezkedéstől fogva 
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haláláig (1862 máj. 5.) mint a VII. osz-
tály vezértanára a két felső osztályban 
a latin és német irodalmat tanította. 
Beszélt anyanyelvén kívül németül, tó-
tul, francziául, angolul, latinul; értette 
a görög, héber és olasz nyelvet. Irodal-
munk kitűnőségeivel baráti viszonyban 
volt, többek közt Petőfi Sándorral is, a 
ki midőn 1847-ben Sárospatakon meg-
fordult, az ő vendége volt. Palkovics 
családi nevét 1848-ban változtatta Pál-
kövire. — Czikkei a Társalkodóban (1839. 
50., 51. sz. Utazás Lőcséről Krakóba és 
vissza, 1842. 1., 2. sz. Egri naplómból); 
a Budapesti Híradóban (1847. 641—647. 
sz. Schlosseťs Weltgeschichte és Bajza 
Világtörténete); a Sárospataki Füzetekben 
(1857—59. Bocskay és a bécsi békekötés, 
Egyházi és világi főhatalom fölött harcz 
vagy a pápa és császárság közötti ver-
seny a középkorban és könyvism., 1861. 
A magyar szentegyház viszonya a római 
kúriához a reformatióig, 1862. Rövid 
átnézése az összes irodalom hatásának a 
politikai államélet átalakulására a XVIII. 
század utófelében); a Házi Kincstárban 
(1862.). — Munkái: 1. Az emberi elme 
kifejlésének vázlata. Beszéd, mellyet a 
sárospataki főiskolában a régiségtan ren-
des oktatói székébe lett ünnepélyes be-
igtatása alkalmával mondott 1843 sept. 
6. Sárospatak, 1844. — 2. Az emberi 
mívelődés története. Első rész. Hajdan 
vagy gyermekkor. U. ott, 1845. — 3. 
Magyarország története az olvasó kö-
zönség számára. U. ott, 1852., 1854., 
1857. Három kötet 1630-ig. (Ism. Pesti 
Napló 1854. 103. sz., 1858. 3., 15., 47., 
51., 112., 113. sz.). — 4. Emlékbeszéd, 
mellyet Széki gróf Teleki József végtisz-
teletére elmondott. U. ott, 1855. (Zsarnay 
Lajos Halotti beszédével együtt). — Kéz-
iratban maradt: Középkor története, há-
rom kötet; A pápák befolyása Magyar-
országon ; Az egyházi és világi hatalom 
feletti harcz; A pápák története. 

Irodalmi Őr 1845. 80. 1 . — Dt.nielik, M a g y a r 

í r ó k I I . 245. I. — Sárospataki Füzetek 1862. 
483. 1. — Sürgöny 1862. 109. s z á m . — Hazi 
Kincstár III. 1862. 191. 1. (Batizfalvy István). 
— Prot. Képes Naptár 1864. 84. l a p . — Petrik 
B i b l i o g r a p h . — Századunk Névváltoztatásai 
Bpest, 1895. 175. 1. 

Pallaghy Béla, városi tanácsos és al-
polgármester Miskolczon (Borsodm.), ver-
senytitkár Kassán és főpénztárnok. — 
Munkája : A kassai falka vadásztársulat 
Évkönyve 1895. évről. Kassa, 1895. 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Pallagi Gyula, bölcseleti doktor, ev. 
ref. főgymnasiumi igazgató-tanár Kis-
újszálláson, hol 1892-től volt a mennyi-
ségtan és physika tanára és 1897-től 
igazgató; egyszersmind a heves-nagy-
kunsági ev. ref. egyházmegye aljegyzője. 
Meghalt 1903. febr. 8. Kis-Ujszálláson 36. 
évében. — Munkái: 1. A Fourier-féle 
sorok összetartásának kritériumáról. Ta-
nulmány. Kisújszállás, 1894. (Különnyom. 
a kisújszállási ev. ref. főgymnasium Ér-
tesítőjéből). — 2. Rajzok a természet 
köréből. Budapest, 1899. — 3. Rudyard 
Kipling, Történetek az őserdőből (Jungle 
Book). Ford. Békési Gyula, bevezetéssel 
ellátta . . . U. ott, (1899). — 4. Hardy 
Tamás, Otthon a szülőföldön. Angolból 
ford. Békési Gyula és Pallagi. Ugyanott, 
1898. (Olcsó Könyvtár 1090—1101., előbb 
a Budapesti Szemlében). 

A kisújszállási ev. ref. főgymnasium Érte-
sítői 1893—98. — Magyar Könyvészet 1899. — 
Egyetértés 1903. 40. sz. és gyászjelentés. 

Pallay Ernő, jogász, ki négy egyetemi 
évet végzett Budapesten, hol 1888 nov. 
6. meghalt 22 éves korában. (Popper 
családi nevét 1884-ben változtatta Pal-
layra). — Tárczákat írt a Pesti Hírlapba 
(1886. 28. és köv. sz. Egy gonosztevő 
története, Braddon E. után angolból ford., 
107. sz. A kibicz) sat. 

Vasárnapi Újság 1888. 46. Szám. ( N e k r . ) — 
Pesti Hirlap 1888. 308. SZ. — Századunk Név-
változtatásai 175. 1. 

Pallay Sándor, az országgyűlési füg-
getlenségi és 48-as párt titkára Buda-
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pesten. — Az Országos Sajtóiroda cz. 
kőnyomatos hetilap főmunkatársa (1903). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyáról. 

Pallehner Henrik, orvosdoktor, po-
zsonyi származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica, de cyanosi. Vien-
nae, 1832. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pallér Kelemen (Mátyás), cziszterczi-
rendi áldozópap és tanár, P. János, kit 
még gyermekkorában munka közt ért 
szerencsétlenség következtében veszített 
el, és Cseh Rozália fia, szül. 1841 febr. 
23. Egerben (Hevesm.), hol 1852—60-ig 
a gymnasium hat osztályát végezte; a 
III. osztálytól kezdve a Rajner-féle ösz-
töndíjban részesült; 1857 szept. 17-én 
lépett a rendbe. Mint ujoncznövendék 
egy évet az anyakolostorban Zirczen 
töltött; azután ismét Egerbe került, hogy 
a VII. és VIII. osztályt elvégezze. Ugyan-
itt hallgatta a hittudományi tanfolyamot 
is 1861—63-ig az érseki papnevelőben, 
mikor a rend főpapja, Rezutsek Antal 
apát, székesfejérvári gymnasiumába ren-
delte a mennyiségtan és physika taná-
rának ; itt fejezte be hittudományi ta-
nulmányait. Ugyanitt 1865 ápr. 7. szen-
telték fel; 1863—1886-ig főgymnasiumi 
tanár volt Székesfejérvárt. Időközben 
1867 decz. tanári oklevelet szerzett a 
mennyiség- és természettudományi szak-
csoportból. 1886-tól igazgató és házfőnök 
volt ugyanott. 1888 nov. 25. tanári műkö-
désének 25 éves jubileumát rendtársai 
lelkes ovatióval ülték meg. 1889 decz. 
Csáky Albin gróf vallás- és közoktatási 
miniszter tankerületifőigazgató-helyettessé 
nevezte ki, mely tisztét 1890 aug. 11-ig 
vitte; ezen év .decz. 23. Steiner Fülöp 
püspök a székesegyházmegyei szentszék 
ülnökévé nevezte ki. Részt vett a Vö-
rösmarty-kör létrehozásában, melynek 
mindvégig választmányi tagja volt. 1886-
tól városi bizottsági tag és az iskola-
széknek is tagja volt. Meghalt 1897 ápr. 

23. Székesfej érvárt. — Czikke a székes-
fejérvári főgymnasium Értesítőjében (A 
földrengés). — Felolvasásai és szabad 
előadásai a tanító-egyesület gyűlésein r 
A villamosságról; A levegő alkatrészei-
nek egymáshozi viszonya, annak ma-
gassága* és alakjáról; A légáramlásokról; 
A szelekről; Az üstökösök; A gőzgépek 
története ; A delejesség ; A galvanizmus ; 
A táplálkozás és tápszerek sat. A Vörös-
marty-kör alakulása idején szintén tartott 
felolvasásokat, így 1873-ban Az állati 
melegségről. 

A hazai cziszterczi rend Emlékkönyve. B u d a -
pest, 1896. 366. 1. — A cziszterczi-rendi szé-
kesfehérvári kath. fögymnasium Értesítője 1897. 
(Vas Bertalan). 
Palles György, theologiai baccalau-

reus, szepesi kanonok és jászti apát, a 
szepesváraljai tanítóképzőintézet igazga-
tója, Szepes- és Sárosmegyék táblabírája. 
Meghalt 1833-ban. — Munkája: Paeda-
gogia slowenská pre triviálské školi bis-
kúpstwa Spisského. Lőcse, 1820. (Tót 
paedagogia a szepesi püspökmegye tót 
iskolái számára). 

Schematismus Inel. Regni Hungáriáé. Budae. 
1828. — Petrik B ib l i og r . 

Páll ik Béla, állatfestő, szül. 1845-ben 
Nagy-Mihályon (Zemplénm.); Ungvárt 
tanult; pár év múlva Pestre jött, hogy 
tanulmányait folytassa s a rajzolásban 
tovább képezze magát. 1867-ben állami 
ösztöndíjjal Bécsbe ment. Haladása a 
festészeti akadémián rohamos volt. Félév 
múlva már a mesteriskolába jutott. Négy 
évet töltött Bécsben és érdeklődését első 
sorban az állat- és genrefestészet bírta; 
de arczképeket is festett, mert szüleiről 
is kellett gondoskodnia, kik 1868-ban hozzá 
költöztek; a nyári hónapokat Kendeffy 
Árpád boldogfalvai birtokán vagy Wald-
stein János gróf várpalotai kastélyában 
töltötte. Később éveken át időzött a 
Tisza-családnál s Geszten készítette akol-
tanulmányait. 1871 őszén újabb állami 
ösztöndíjjal Münchenbe ment. 1874-ben 
már mint ismert nevű művész tért vissza 
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Budapestre s megfestette a Birka-akol 
képét, mely a Hotel Droustban került 
árverés alá, a hol 14,000 frankot fizettek 
érte. A hetvenes évek közepén festette 
Deák Ferencz, Sennyey Pál báró, Ká-
rolyi György gróf és a főispánok arcz-
képeit; megfestette Gödöllőn I. Ferencz 
József király arczképét is. Szemei a nagy 
megerőltetés miatt gyengülni kezdtek, 
azért az ének-pályán keresett kárpótlást; 
énekelt Düsseldorfban, Brémában, Köln-
ben, Berlinben és Weimárban. A szemei 
ezalatt megerősödtek és visszatért a fes-
tészethez. Düsseldorfi lakásán műtermet 
rendezett be és birkafőket festett. 1887 
tavaszán tért vissza hazájába s előbb 
Tatán Eszterházy Miklós gróf kastélyában 
tartózkodott mint a várszínház és mű-
vészeti iskola igazgatója, azután a fő-
városba tette át lakását. A Ferencz Jó-
zsef-rend lovagja s lb95-ben megkapta 
az állami arany érmet is. — Munkája : 
A birkapiktor fölszólítja Hock János urat, 
hogy Művészi Reform czírnű könyvében 
az 58. és 104. lapon a birkapiktorról írt 
hazug állításait bizonyítsa be. Mindaddig, 
míg ezt meg nem teszi, állításait otromba 
rágalomnak jelenti ki a birkapiktor. Buda-
pest, (1899. Névtelenül). 

Pallas Nagy Lexikona X I I I . 739. 1. ( S z a n a ) 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Palló Sándor, jogi doktor, nyug. hely-
tartósági tanácsos, szül. 1823 decz. 23. 
Sopronban, hol atyja P. Endre ügyvéd 
volt; a gymnasiumot 1834-től szülővá-
rosában, a jogot a pesti egyetemen 1844-
ben végezte. Az ügyvédi vizsga letevése 
után Sopron város segédjegyzője lett; 
1850-ben az ottani helytartósági osztály-
nál titkárrá neveztetett ki ; 1853 aug. a 
helytartótanácshoz Budára helyeztetett át 
tanácsosi minőségben ; 1858-ban az egye-
temnél az államtudományi államvizsgáló 
bizottmány alelnökévé neveztetett ki, 1862-
ben annak elnöke lett. 1867-ben a val-
lás- és közoktatási minisztériumba lépett; 
később rövid időre a közlekedési minisz-

tériumban működött. 1870-ben saját ké-
relmére nyugdíjaztatott és Sopronba köl-
tözött, hol a közügyek, főleg az egy-
háziak iránt érdeklődött; az ág. evang. 
egyháznak több évig felügyelője volt. A 
nyári hónapokban utazásokat tett, 184b-
ban Olaszországban, később Európa ösz-
szes államait (Törökországot kivéve) be-
utazta. Az 1850—60-as években Török Pál 
és Székács Józseffel baráti viszonyba 
lépett és a protestáns árvaház létesítése 
körül szerzett érdemeket; 1859-ben árva-
egylet alakulván, annak bizottmányi 
tagja, 1863-ban pedig elnöke lett. Vég-
rendeletében 90,000 frt vagyonát köz-
művelődési czélokra hagyta. Meghalt 1890 
okt. 7. Sopronban. — Ligeti által festett 
arczképe a soproni ev. egyház tanács-
termében van. — Munkája: Theses ex 
scientiis politicis, quas in reg. scient. 
univers. Hungarica pro laurea doctoratus 
ex universo jure legitime consequenda 
propugnandas suscepit anno 1844. Pe-
stini, 1844. 

Prot. Képes Naptár 1867. 44 . 1. a r c z k . — 
Evang. Glocken 1890. 234. 1. — Prot. Egyh. és 
Isk. Lap 1890. 52. Sz. — Petrik B ib l iog r . 

Pallós Albert (kis-enyedi), állami pol-
gári leányiskolái igazgató, P. Sámuel és 
kovásznai Kovács Karolina földbirtokos 
szülők fia, szül. 1855 ápr. 30. Asszony-
népén (Alsó-Fehérm.); a hat gymnasiumi 
osztályt a nagy-enyedi Bethlen-főiskolá-
ban, a VII. és VIII-at a marosvásárhelyi 
ev. ref. főiskolában végezte 1875-ben. 
Még ugyanazon évben a marosvásár-
helyi ev. ref. egyház hívta meg leány-
iskolájába tanítónak. 1876-ban a kolozs-
vári állami tanítóképzőben elemi tanítói 
oklevelet szerzett és azon év szept. gör-
gény-szent-imrei állami tanítóvá nevez-
tetett ki s az új iskola szervezésével bí-
zatott meg, hol 15 évet töltött, mely idő 
alatt polgári iskolákra képesítő tanári 
oklevelet szerzett. 1891-ben a maros-
vásárhelyi ev. ref. egyház ismét meg-
hívta leányiskolájához, melynek igazga-
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tásával és újjászervezésével bízta meg. 
A most meglevő elemi leányiskola mellé 
polgári leányiskolát és nőipariskolát szer-
vezett és mindahárom iskolát öt évig 
igazgatta. 1896-ban a kolozsvári újonnan 
szervezett állami polgári leányiskola igaz-
gatójává neveztetett ki, hol jelenleg is 
működik. — Paedagogiai czikkei 1880— 
1890-ig a Család és Iskolában (melynek 
belmunkatársa), a Néptanítók Lapjában 
és más nevelési szaklapokban jelentek 
meg, ilyenek: A kisdednevelés, A nép-
iskola közegészségügye, A rajztanítás 
módszere a népiskolákban, Nép- és ifjú-
sági könyvtárak, Tankönyvirodalmunk és 
az ajánlott tankönyvek, A nőnevelésről, 
A marosvásárhelyi ev. ref. egyház isko-
láinak története, Mária Terézia és II. 
József tanügyi rendeleteinek hatása az 
erdélyrészi oktatásügyre, Az erdélyrészi 
oktatásügy a nemzeti ébredés korában 
1790—1820., Visszapillantás népoktatás-
ügyünkre sat. — Munkája: Marostorda-
vármegye és Marosvásárhely népoktatási 
intézeteinek története. Marosvásárhely, 
1896. A Maros-Vidéknek két évig társ-
szerkesztője volt Marosvásárhelyt. 

Önéletrajzi adatok. 

Pállya István, piarista rendfőnök, P. 
Sándor, Eszterházy herczeg tiszttartója 
és Pécsi Anna fia, szül. 1740 szept. 10. 
Léván ; iskoláit szülővárosában kezdte; 
gymnasiumi tanulmányait a piaristák 
vezetése alatt folytatta a «szelid iskolák»-
ban. Korán távozván a szülői házból, 
nevelése és oktatása teljesen tanáraira 
volt bízva. A rendes tantárgyakon kívül 
megismerkedett a görög és a magyar 
irodalommal, a történelem, természettan 
és a mathematika elemeivel. Legnagyobb 
szeretettel azonban az ékesszólással fog-
lalkozott. 1756-ban, miután a humanio-
rákat elvégezte, belépett a kegyes-tanító-
rendbe s Privigyén töltötte az ujoncz-
éveket. Az akkori kor követelményeinek 
megfelelőleg a piarista tanárjelölteket a 
drámaírásba is bevezették és egy-két drá-

mát is előadattak velők. 1759-ben Rózsa-
hegyen mint próbaéves tanár az alsó 
osztályokat vezette. A következő két év-
ben (1760—61) Nagy-Károlyban műkö-
dött mint tanár, részben mint philoso-
phus; Lihán Paulin volt a tanára, ő 
vezette be a paedagogia ismereteibe is. 
1761—62. folytatta bölcseleti tanulmá-
nyait és tanította az alsóbb osztályokat. 
E korból ránk maradt magyar beszédei 
közül kiválik a karácsonyi szent beszéd. 
1762-ben rendfőnöke Kis-Szebenbe küldte, 
innét 1763-ban Debreczenbe helyeztetett 
át, hogy a szokásos theologiai tanfolya-
mot elvégezze. 1765 okt. 21-én Váczon 
fölszenteltetett és ugyanitt egy évig a 
syntaxisták és grammatisták tanára volt. 
1766-ban, midőn a magyar piarista-rend 
százados fennállásának ünnepét ülte, Vá-
czon beszédet tartott. 1767—69. Vesz-
prémben a költészet és ékesszólás tanára 
volt. A rendkormány 1769-ben Nyitrára 
helyezte á t ; ott voltak ekkor a színmű-
író Simái Kristóf, kinek írói működésére 
jelentékeny befolyással volt, Dugonics 
András, kivel 1771-től felváltva végzi a 
magyar hitszónoki teendőket, továbbá 
Koppi Károly, Hannulik János, Benyák 
sat. 1773-ban a rendfőnök a nyitrai kon-
viktus igazgatását is reá bízta. 1777-ben 
Kolozsvárra helyezték át, hogy az akkor 
átvett lyceumot rendbe hozza. 1778-ban 
királyi rendelettel Bécsbe hivatott, hogy 
Mária Terézia királynő az újonnan fel-
állítandó tanszékek ügyében meghallgassa 
véleményét. Előkelő föllépésével és ékes 
beszédeivel annyira megnyerte a királynő 
tetszését, hogy udvari ebédre is meg-
hívta s jobbja felől ültette. Bécsi utazá-
sának eredménye volt, hogy a királynő 
egy új tanszék és egy nyilvános könyv-
tár felállítását, továbbá mathematikai s 
physikai eszközök beszerzését rendelte 
el. Sokat foglalkozott Erdély törvényei-
nek gyűjtésével; a Compilatio, melyet 
Károlyi Antal gróf felszólítására és költ-
ségén készített, valamelyik levéltárban 
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lappang. 1782-ben lemondott kolozsvári 
állásáról; igy lett aztán a váczi nemesi 
konviktus igazgatója. Négy évig volt a 
váczi Terézianum igazgatója, míg József 
császár a többi nemesi konviktussal együtt 
ezt is el nem törölte. Ekkor egy ideig 
nem vállalt hivatalt, hanem mint a pesti 
ház tagja a nagynevű Dessewfly József 
gróf nevelésével foglalkozott. 1787-ben a 
virágzó sopronyi gymnasium élére he-
lyezték. Itt írta legtöbb paedagogiai ér-
tekezését ; nem alkalmazkodott a «Ratio 
educationis» utasításaihoz, hanem saját 
kipróbált módszereivel igyekezett azokon 
segíteni. Ezért a helytartótanács dicsé-
rettel halmozta el és felszólította, hogy 
fejtse ki bővebben «Super rationibus 
didacticis» cz. munkáját, mire «De po-
litico scholarum regimine» cz. másik 
munkáját is beadta. Ajánlotta a termé-
szetrajznak az élet hasznosságának meg-
felelően való előadását és szívesen látta 
volna a közjogot, a számtant és a phy-
sikát a gymnasiumi tantárgyak közt; a 
történelem tanításánál pedig a nagy jel-
lemek ismertetése alkalmával mindig elő-
térbe kívánta helyeztetni hazai nagy-
jainkat. A soproni iskolát mintaiskolává 
emelte; hirére nem egyszer érte ama 
kitüntetés, hogy az uralkodó család tagjai 
előtt mutathatta be növendékei haladá-
sát. Az 1790. káptalanban érdemei el-
ismeréseiil sopronyi állásának megha-
gyása mellett a piarista-rend kormány-
segédének választották meg. Megbízták 
egy hazafias beszéd szerkesztésével, mely-
ben a magyar ifjúság II. Lipót király 
iránt tartozó tiszteletre buzdíttatik. Ebben 
vallási türelemre serkenti az ifjúságot és 
így végzi: «Barátsággal és békés együtt-
éléssel elérhetjük, hogy mivel úgyis egy 
vérből származunk és egy nemzet gyer-
mekei vagyunk, egy vallás kebelén egye-
sülünk mindnyájan.» Sopronyi működése 
idején Széchenyi Ferencz gróffal, a nem-
zeti múzeum alapítójával, szoros barát-
ságot kötött és nagy befolyással volt a 

nemes gróf terveinek megvalósításánál. 
A rendnek 1796 őszén Váczon tartott 
káptalani gyűlésén rendfőnöknek válasz-
tották meg. 1795-ben szigorúan eltiltotta 
a rizsporral behintett hajfonatok, csattos 
czipők, háromszögletű, szalaggal díszített, 
kalapok viselését. Az 1799. pesti con-
gregatióban, valamennyi szavazattal, is-
mét őt választották meg a rend fejévé. 
Több rendház és templom összedőléssel 
fenyegetett; első sorban ezek helyreállí-
tásán fáradozott; így a kecskeméti rend-
házat és templomot, a Koháryak, mint 
alapítók, segítségével és gyűjtéssel ki-
javíttatta. O emelte fel rendjét az er-
kölcsi és szellemi tespedésből; ő óvta 
meg a szabadosság és vallástalanság ko-
rában a káros külbehatásoktól; ő plán-
tálta vissza a rendbe a régi lelkesedést, 
ő eszközölte ki az udvarnál a rend régi 
alkotmányának visszaállítását és évi do-
tálását, s ő készítette el az utat a rend 
nagyobbmérvű anyagi segélyezésére. Az 
1801. év végén hivatalos látogatás végett 
Nagy- Károly felé tartott; már közel volt. 
a városhoz, mikor a megvadult lovak 
összezúzták és felborították a kocsit és 
ő halálosan megsebesítve maradt az úton ; 
gyógykezelés végett bevitték a nagy-ká-
rolyi kollégiumba; innét napok múlva 
Pestre szállították, hol kilencz havi szen-
vedés után 1802 ápr. 6-án meghalt. — 
Munkái: 1. Oratio nomine universitate 
habita, dum D. Samuel L. B. de Brucken-
thal, M. Transilvaniae principatus guber-
nátor Dno comiti Georgio Bánffi, uni-
versit. Claudiopolit. directori regio D. 
comitem Joan. Nep. Csáki, universitatis 
directorem solenni inauguratione sub-
stitueret. Claudiopoli (1776 okt. 15.). — 

2. Oratio quam in caes. regia univer-
sitate Claudiopolitana dvm solennibus 
avspiciis aa. 11. et scientiarum studia 
instaurarentur, dixit . . . rector 1777. (Itt-
hon és külföldön négy kiadást ért). — 
3. Oratio habita dum in Claudiopolitana 
caes. regia universitate aa. 11. scientiarum 
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studia solenni auspicio instaurarentur, 
anno scholastico 1779. Claudiopoli. — 
4. Oratio qua in jvstis fvneris . . . M. 
Theresiae parentavit . . . U. ott, 1780. 
(Viennae, 1782). — 5. Oratio a S. P. 
r. Soproniensis gymnasii directore, ha-
bita ad ejusdem gymnasii alumnos post 
Leopoldi II. solennem inaugurationem in 
regem Ilungariae apostolicum. Viennae, 
1791. — 6. Oratio habita ad gymnasii 
alumnos post gloriosissimas Francisci 
II. romanorum imperatoris et regis Hun-
gáriáé apóst, inaugurationes coram. Sop-
ronii, 1792. — 7. Oratio ad juventutem 
scholasticam regii Soproniensis gymnasii 
habita. Viennae, 1794. — 8. Oratio ... 
Soproniensis gymnasii director in eodem 
gymnasio regni Hungáriáé palatino Leo-
poldo Alexandro parentavit dum in fre-
quentissimo omnis ordinis hominum con-
cursu ejusdem serenissimi principis exe-
quias Sopronii celebraret. Sopronii, 1795. 
— 9. S. Pallya orationes octo publice 
habitae. Edidit ac praefatus est de vi 
eloquentiae cum probitate coniungenda 
Alexius Horányi. Pestini, 1797. (Előbbeni 
nyolcz beszédének kiadása). — Kézirat-
ban maradtak következő iskolai szin-
művei: Darius, acta a nobilibus ac in-
genuis adolescentibus eloquentiae utri-
usque studiosis Vesprimii apud scholas 
pias Ao. 1767. (Színlapja és Argumen-
tuma maradt reánk); egy latin pásztor-
játéka, töredékben; Pazarlay és Szűk-
markosy cz. három felv. magyar szín-
műve szintén Veszprémben került színre 
(Takáts mutatványt közöl belőle; érde-
kes fölemlíteni, hogy Pazarlay szerepét 
Fábsics, Magyariét Bartakovics játszotta); 
1768-ban Veszprémben színre került egy 
czím nélküli vígjátéka, melyet a szereplő 
személyek után bátran idézhetünk a Ra-
vasz és szerencsés czímmel (ezt is bő-
ven ismerteti és mutatványt közöl belőle 
Takáts); még számos kéziratát a piarista 
rend budapesti levéltárában őrzik. 

Henkö, T r a n s s i l v a n i a I I . 589. 1. — Annalen 

der Literatur. Wien, 1802. Intell igenzblatt 
9. szám. — Zeitschrift von und für Ungern 
1802. I. 270. lap. — Vereinigte Ofner-Pester 
Zeitung 1802. 29. sz. — Horanyi, Scriptores 
Piarum Scholarum II. 434. lap. — Katona, 
H i s t ó r i a Cri t ica X L I . 619. 1. — Csősz Imre, 
A kegyes-tanitó-rendiek Nyitrán. Nyitra, 
1879. 512., 865-69. 1. — Petrik Bibliogr. — 
Takáts Sándor, A budapesti piarista kollé-
gium története. Bpest, 1895. 295. 1. és Pállya 
István élete. Bpest, 1894. (Különnyomat a 
budapesti kegyes tanító-rendi főgymnasium 
É r t e s í t ő j é b ő l ) . — Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek 1895. 453. l a p . — M. Könyv-Szemle 1898 
154. 1. 

Pallya János, iskolamester Halason 
(Pestm.). — Kézirati munkája: Szomorú 
halotti oratiója nemes Hérpai Mária felett, 
másolva Kutasy Mihály által 1768 júl. 1. 
4rét 8 levél. 

A m. n. múzeum kézirattárából. 

Pallyó András, bölcseleti doktor, ke-
gyes tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 
1806 nov. 17-én Varanón (Zemplénm.), 
1824 okt. 5. lépett a rendbe Kecskemé-
ten ; pappá szenteltetett 1832 aug. 21. 
Nyitrán. 1825 - 26. Kecskeméten novitius 
volt, 1827. ugyanott a II. grammatikai 
osztály tanára, 1828. Korponán ugyanaz, 
1829—30. Váczon bölcseletet tanult és 
elnyerte a doktorátust, 1831—32. Nyitrán 
és Szent-Györgyön theologiát tanult, 1833 
—1836. Kolozsvárt a grammatikai osz-
tályok tanára, 1837. Debreczenben az I. 
humaniórák tanára, 1838—41. Sátoralja-
újhelyt ugyanaz, 1842—43. betegeskedett, 
1844. Szegeden a logika, metaphysika és 
ethika tanára, 1845—1848. ugyanott az 
elméleti s alkalmazott mennyiségtan ta-
nára, 1849. Veszprémben rendfőnöki ta-
nácsos, a ház rectora s a helybeli gym-
nasium igazgatója, 1850. Nyitrán hivatal 
nélkül élt, 1851—52. Kolozsvárt a ma-
thematika tanára, a csillagvizsgáló s ma-
thematikai múzeum igazgatója, 1853. a 
hittannak, latin nyelvnek tanára és kate-
cheta, 1854. Szebenben gazdasági ügyek-
ben tanácsadó, 1855—56. házi lelki atya, 
1857. Rózsahegyen a háznak másod-
kormányzója s házi lelki atya. hol 
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1857 november 14-én meghalt. — Mun-
kái : 1. Tentamen publicum ex algebra. 
Szegedini, 1845. — 2. Adaequata ratio 
diametri ad peripheriam mathematice 
determinata 1846. U. ott. — 3. Honori-
bus adm. rev., ac eximii patris Marci 
Kronovszky, dum sacrum jubilare cele-
braret. Anno 1857. die 30. Augusti Cibinii. 
Leutschoviae. 

Petrik BiHiogr. és a kegyes- tanitörend 
jegyzökönyvéből (Rulla), Csaplár Benedek 
szíves közlése. 

Palma (Palm) Károly Ferencz (szóbla-
hói), nagyprépost, kalocsai kanonok és 
czímzetes püspök, szül. 1735 aug. 18. 
Rózsahegyen (Liptóm.) nemes szülőktől; 
1750 okt. 18. lépett a jezsuita rendbe, 
s miután a bölcseletet Kassán, a theo-
logiát Bécsben elvégezte s a szerzetesi 
fogadalmakat letette, tíz évig a nagy-
szombati királyi nevelőben és 1771-től 
a bécsi Theresianumban oktatta a nemes 
ifjúságot. A szerzet eltöröltetése (1773) 
után M. Terézia királynő Krisztina fő-
herczegnő udvari káplánjává nevezte ki, 
s most egész idejét a már régóta kedvelt 
hazai történelem kutatására s megírására 
fordította. 1776-ban kalocsai kanonok, 
1779. nagyprépost, 1784 júl. 20. czímzetes 
püspök és érseki helyettes lett. Meghalt 
1787 febr. 10. Pesten. — Munkái: 1. 
Heraldicae regni Hungáriáé specimen, 
regia, provinciarum, nobiliumque scuta 
complectens. Vindobonae, 1766. Két rézm. 
táblával. — 2. Notitia rerum hungarica-
rum ab origine ad nostram usque aetatem. 
Tyrnaviae, 1770. Három kötet, genealógiai 
táblával (2. bőv. és jav. kiadás. U. ott, 
1775. Két geneal. táblával; X. jav. és 
bőv. kiadás. Pest, 1785.). — 3. Abhandlung 
von den Titeln und Wappen, welche 
Maria Theresia als apostolische Königin 
von Hungarn führet. Wien, 1774. Két 
táblázattal. (Palm névvel). — 4. Specimen 
genealogico-progonologicum . . . k RU-
dolpho Coronino S. R. I. comite de Cron-
berg. Quod nunc novis genealogicis ac 

historicis accessionibus locupletavit, ad 
nostram usque aetatem continuavit. Edidit. 
. . . Viennae, 1774. 13 geneal. tábl. és 
egy rézm. 

De Luca, Das gelehrte Oesterreich. Wien, 
1778. I. 2. Stück 1—31. lap. — Horányi. Me-
m o r i a I I I . 3. l a p . — 1787 : Ungarische Nach-
richten 13. SZ., jV. Kurir 127. SZ., Presshurger 
Zeitung 16. sz. — Xato«a, H i s t ó r i a Cr i t ica 
XLI. 718. lap. — Fejér, História Academiae 
85. 1. — Oesterr. National Encyclopaedie. W i e n , 
1836. IV. 146. 1. — Stoeger, Scriptores 250. 1. 
— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 88. 
1. — Danielik, M . í r ó k I I . 245. 1. — ill. Sion 
1886. 837. 1. — Petrik B i b l i o g r . — De Backer-
Sommervogel. Bibliothéque-Bibliogr. VI. 147.1. 

Pálma Pál (szoblahói), bölcseleti dok-
tor, esperes-plébános, P. József Ferencz 
ügyvéd és Kereskényi Éva fia, született 
1789 jan. 25. Szűgyön (Nógrádm.); a 
gymnasiumot Váczon, a theologiát mint 
papnövendék Egerben végezte. 1810-ben 
bölcseleti doktor lett. 1812-ben fölszen-
telték, ekkor az aulába került, hol foko-
zatosan haladva végre irodaigazgató lett. 
Ezen állásában nagy érdemeket szerzett 
s a hazai jogtudományokban való jár-
tasságával tünt ki. Tizennyolcz évi mű-
ködés után elnyerte a füzes-abonyi pa-
rochiát, és a középhevesi esperességet. 
1832-ben patai főesperes, 1837. makiári 
plébánossá nevezte ki érseke, hol 1866. 
szept. 10. meghalt. — Munkája: A ke-
resztény kat. anyaszentegyház hit- és 
erkölcsszabályainak rövid kivonata, elmél-
kedésekbe és fohászokba foglalva, Stauch 
Benedek után német eredetiből magyarítá 
. . . Kiadja a Szent István-Társulat. Eger, 
1859. (2. kiadás. Az 1. kiadást Kovács 
Mátyás fordította). — Egyházi beszédei-
nek kézirata Mattyasovszky Kálmán plé-
bános birtokában van. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IX. 89. 
l a p . — Petrik B i b l i o g r . — hona Ákos, E g r i 
egyházm. papok 191. 1. 
Pálmai Ilka, Kinsky grófné, operette-

énekesnő, szül. 1860 szept. 20. Ungvárt, 
hol atyja Petrás Gusztáv kataszteri hiva-
talnok volt. Még alig haladta meg 15-ik 
évét, mikor mint karénekesnő Kassán 
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Lászy Vilmos színtársulatánál színpadra 
lépett és alig másfél évi működés után 
a kedvelt vidéki primadonnák sorába 
emelkedett. Kecskeméten, majd Kolozs-
várt már jelentős színpadi sikereknek 
volt részese a szubrett szerepkörökben. 
Ekkor tájt ment férjhez Szigligeti József-
hez, kitől azonban rövid boldogtalan 
házasság után elvált. A népszínházhoz, 
melynek egyik legünnepeltebb divája volt, 
először 1878-ban került, hol azon év 
febr. 17. a Cornevillei harangok cz. ope-
retteben lépett fel mint Serpolette s egy csa-
pással meghódította a közönséget. De ennek 
ellenére még ugyanazon év szept. 30. meg-
vált a népszínháztól s visszament Kolozs-
várra. 1881. ismét visszaszerződött a nép-
színházhoz, melynek 1889 nov. 8-ig első 
operette-primadonnája volt. 1886-ban 50 
arany pályadijat tűzött ki népszínműre, me-
lyet Monostori Károly az «Utolsó k e n e t -
tel nyert. Ekkor Bécsbe szerződött. Elő-
kelő színpadi képességei az osztrák csá-
szárvárosban sem hagyták cserben, ott 
is a legelsők közé küzdötte fel magát; 
1893 márcz. 31. vált meg a bécsi szín-
padtól. Ugyanott 1892-ben másodszor is 
férjhez ment Kinsky Jenő grófhoz. Ekkor 
rövid időre megvált a színpadtól. De 
másfél év után ismét megjelent a szín-
padi közönség előtt s mint vendég nagy 
diadalokat aratott Berlinben s később 
(1896. márcz.) Londonba szerződött a 
Savoy-színházhoz, hol márcz. 7. lépett 
fel először a The Grand Duke operában, 
melyet ő vele 130-szor adtak egymás-
után. 1896 aug. a budai színkörben, szept. 
28. pedig Üs-Budavárában lépett föl. — 
Visszaemlékezéseket, rajzokat írt a hír-
lapokba, így az Arad és Vidékébe (1884. 
62. sz. A kiegyenlített számla); a Képes 
Családi Lapokba (1884. A városligetben) 
sat. — Munkája: Fájó szívből. Bpest, 
1884. (Költemények. Ism. 1883. P. Napló 
343., Főv. L. 294., Budap. Hirlap 344., 
Függetlenség 345. sz.). 

Báthory-Romancsik, Sz ínészek 49., 8ü. 1. — 

P. Hirlap 1883. 295. sz. (P. mint költö). — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Magyar szellemi 
élet. Bpest, 1892. (arezk. és kézirat hason-
mása) . — Eisenberg, Ludwig, D a s ge is t ige 
Wien. Wien, 1893. I. 392. lap. — Vasárnapi 
Újság 1896. 33. sz. arczk., 1901. 3. sz. arezk. 
— ül. Géniusz 1896. 33. s z á m . — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 743. 1. 

Pálmay József (szoblahói), Udvarhely 
vármegye múzeumának titkára, szoblahói 
Pálma Constantin (később Pálmay Szilárd 
1848—49. honvéd-tiszt, a nagysarlói üt-
közetben megsebesült, 1869-től honvéd-
főhadnagy) és Nagy Mari fia, szül. 1863-
ban Eperjesen, tanult Léván a piaristák-
nál három gymnasiumi osztályt; atyjának 
halála (1877) után Bécsben végezte a 
IV. és V. osztályt. Szülei elhalván, a 
katonai pályára lépett és a budapesti 
közös hadseregbeli hadapród-iskolának 
növendéke lett, hol négy évet töltött az 
Újépületben. 1883-ban a marosvásárhelyi 
62. ezredhez hadapródnak neveztetett ki. 
Sárdi Simén Jankát nőül vévén, kilépett 
a hadseregből és rangja megtartásával 
tartalékba helyeztetett. Előbb a jegyzői 
pályán működött; 1897-ben mint a szőke-
falvi kör jegyzője Székely-Udvarhelyre 
megyei allevéltárnokká nevezték ki. Ezen-
túl kizárólag a székely családok genealó-
giájával foglalkozott, mely annyira el-
foglalta minden idejét, hogy 700 forin-
tos hivataláról is lemondott és az Udvar-
hely vármegye múzeumának titkári állá-
sát fogadta el. — Előbb tárczaczikkeket 
írt, 1897 után politikaiakat Vén Göthös 
álnév alatt a Kolozsvárba. — Munkái: 
1. Udvarhely vármegye nemes családjai. 
Székely-Udvarhely, 1900. (Ism. Budapesti 
Hirlap 291. sz.). — 2. Háromszék vár-
megye nemes családjai. Sepsi-Szent-
György, 1901. (980 család 178 illustrált 
czímerrel. Előszót Pótsa József főispán 
írt hozzá). — 3. Maros-Torda vármegye 
nemes családjai. Marosvásárhely, 1904. 
(Sajtó alatt). — Kéziratban Csik vármegye 
nemes családjai. 

31. Könyvészet 1901 és önéletrajzi adatok 
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Pálmai József.\ hirlapíró, Panegh Imre 
várm. közigazgatási irodavezető és Welsch 
Józsa fia, szül. 1873-ban Trencsénben ; 
iskoláit az ottani piarista gymnasiumban 
já r ta ; azonban tanulni nem szeretett és 
így hamar a hirlapírásra adta magát; 
több fővárosi hírlapnak levelezője volt 
nemzetiségi s egyéb tárgyban; írt tár-
czát, verset a vidéki lapokba s egy-két 
fővárosiba is. Állásai kisebb hivatali fog-
lalkozások voltak több helyt, jelenleg a 
fő- és székvárosban hirlapíró. Panegh 
családi nevét 1893-ban változtatta Pál-
maira. — Munkája: Elveszett sugarak. 
Költemények. Bpest, 1902. (Ism. Vasár-
napi Újság 1903. 3. sz.). 

Századunk Névváltoztatásai. B u d a p e s t , 1895. 
175. 1. — .V. Könyvészet 1902. és önéletrajzi 
adatok. 

Pálmai Kálmán. L. Palmer. 
Pálmay Lajos, ág. ev. lelkész Győrött. 

— A Prot. Pap munkatársa. — Munkája: 
Az Isten megsegít. Történeti elbeszélés 
a protestáns egyház múltjából. Pozsony, 
1892. (Luther-társaság XIV. kiadványa). 

M. Könyvészet 1892. 

Palme A., zenetanító Brassóban. — 
Munkái : 1. Volkshymne. Kronstadt, 1846. 
— 2. Herzensecho aus Siebenbürgen. Zur 
Feier der Genesung Ihrer Majestät un-
serer erhabenen Landesmutter Elisabeth 
. . . von einer k. k. Erzherzogin. Am 5. 
März 1855. U. ott. — 3. Die einfache 
Buchhaltung. U. ott, 1857. — 4. Fest-
gruss der Kronstädter röm. kath. Ge-
meinde zum feierlichen Empfang Sr. 
Hochwürden des Herrn Eduard Möller, 
Pfarrers und Dechanten, bei seinem Ein-
züge in Kronstadt am 28. Okt. 1858. U. ott. 
— 5. Die kleine Industrie- und Gewerbe-
halle. Eine Studie für industrielle Kauf-
und Gewerbsleute, sowie für Comptoi-
risten. U. ott, 1860. 

Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Kron-
stadt. 1888. 

Palmer Alajos, theologiai doktor, szül. 
1805-ben Uj-Bányán (Barsm.); fölszentel-

tetett 1828-ban ; az egyházjog és törté-
nelem tanáravoltNyitrán; 1843-tól nyitra-
ivánkai plébános ; utóbb tiszteletbeli ka-
nonok és a pesti egyetem theologiai kará-
nak bekebelezett tagja. Meghalt 1881 nov. 
10. — Munkái: 1. Theses e disciplinis theo-
logicis, quas praemissa dissertatione in-
augurali annuente rev. ac magn. dno 
consiliario, directore ac praeside nec non 
inel. facultate theologica, in regia uni-
versitate Hungariea in ordine ad gradum 
doctoris SS. theologiae rite consequendum 
propugnavit 11. Octobris 1834. Pestini. 
— 2. Dissertatio super eo, num omne 
fidelium coniugium sit sacramentum. U. 
ott, 1834. — 3. Sermo . . . a. 1854. die 
30. Dec. quo exc., ill. ac rev. dn. Emericus 
Palugyay jubilaeum . . . solenni ritu ce-
lebravit . . . salutavit. Posonii, 1855. — 
Boskoványi püspök tiszteletére is kiadott 
egy latin költeményt. 

.11. Sion 1S90. 306. 1. — Schematismus C l e r i 
Nitriensis 1882. 69. 1. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Palmer Andor, m. kir. főbányabiztos, 
nagybányai tűzoltó-főparancsnok, P.Endre 
m. kir. bánya- és kohóhivatali főnök és 
Nechwalsky Róza fia, szül. Oláhlápos-
bányán (Szolnok-Dobokam.); a gymna-
siumot Kolozsvárt fejezte be; 1876-ban 
a selmeczi bányászakadémiába iratkozott 
be; 1879-ben bányatanácsos lett Kapnik-
bányán, 1880-ban Felsőbányára került; 
1882-ben azalatnyai bányakapitányságnál 
mint fogaim, gyakornok működött. 1884-
ben Nagybányára ment mint bányaesküdt 
s itt magánúton megszerezte a bányaható-
ságnál a jogi minősítést. 1885-ben letette 
az államtudományi államvizsgát; 1886-
ban bányabiztos lett, 1894. főbányabiztos. 
Meghalt 1896 jan. 18. Budapesten 38 
éves korában. — A Nagybánya és Vidé-
kének mindvégig belmunkatársa volt ; 
(utolsó tárczája 1895 ápr. 25. Minő lesz 
a világ képe a kétezredik esztendőben?). 
— Szerkesztette a Nagybánya és Vidékét 
1886 aug. 10-től 1888-ig. 
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Vasárnapi Újság 1896. 4. 8Z. ( N e k r . ) . — 
Nagybánya és Vidéke 1896. 3. SZ. — Risidorfer 
János, Nagybánya és Vidéke története. Nagy-
b á n y a , 1896. 4. l a p . — Pauer János, A s e l -
meczbányai m. kir. bányászati és erdészeti 
akadémia története. Selmeczbánya. 1896. 279 
lap és gyászjelentés. 

Palmer Kálmán, országgyűlési gyors-
írói titkár, előbbinek testvéröcscse, szül. 
1860 decz. 25. Oláh-Láposbányán; közép-
iskoláit Egerben, Máramaros-Szigeten és 
Kolozsvárt végezte 1878-ban a piaristák 
főgymnasiumában. Innét kezdve 1882-ig 
a budapesti egyetem bölcseleti tanfolya-
mán hallgatta Gyulai Pál, Greguss Ágost 
és Beöthy Zsolt irodalmi s aesthetikai 
előadásait. Önkénytesi évét 1883-ban le-
szolgálván, előbb a Nagy-Szalonta melletti 
Erdő-Gyarakon vállalt nevelői állást a 
Bessenyey-családnál. melynek révén gya-
kori bizalmas érintkezésbe jutott Arany 
János szalontai rokonságával, főként sógo-
rával Ercsey Sándorral, a kivel azontúl 
évekig levelezésben állott. Arany László 
biztatására jött a fővárosba s lépett a 
magyar földhitelintézet szolgálatába; a 
honnét 1885-ben b. Nyári Adolf, József 
főherczeg egykori főudvarmestere, hívta 
fia mellé nevelőnek. 1890-től kezdve az 
országgyűlési gyorsíró-hivatalnak tiszt-
viselője. 1903-ban titkárrá léptették elő. 
Társadalmi téren mint a műbarátok köre 
és a Klotild-szeretetház-egyesület titkára 
működik; része volt a nemzeti szalon 
megalapításában is, melynek fennállása 
első évében szintén titkára volt. Külföldi 
utakat tett Olasz- és Németországban, 
Svájczban, Dél-Francziaországban, többi 
közt 1899-ben állami segítséggel neve-
zetesebb külföldi szegénynevelő intéze-
tek tanulmányozása czéljából; szerzett 
tapasztalatait a Budapesten 1903-ban fel-
állított új Klotild-szeretetház berendezé-
sében és szervezésében érvényesítette. 
— Az irodalmi téren mint versíró, for-
dító és hírlapíró működik. Első verse a 
K. Beniczky Irma szerkesztette Kis Va-
sárnapi Újságban (1874) jelent meg; köl-

teményeket írt még a következő lapokba : 
Dengi János Délibábja (1877). 1878-tól : 
Fővárosi Lapok, Vasárnapi IJjság, Ország-
Világ, M. Bazár; a Budapesti Szemlében 
(1894. Hamerling, Őszi válás cz. költ.), a 
Budapesti Hírlapban (1885. 316. szám 
Szilágyi István). A Pesti Naplónak (1896— 
1901.) tárcza- és vezérczikkírója volt. 
Czikkei közül általánosabb érdekűek a 
P. Naplóban (1885. 102. sz. Arany János 
emléke Nagy-Szalontán, 156. sz. A nagy-
szalontai Arany-szoba, 1897. 7. sz. Pápai 
István, 252. Pulszky Ferencz, 293. Wesse-
lényi szobra, 1898. 258. Ave pia anima. 
Erzsébet királyné halálára, 1899. 115. 
Demokraczia a művészetben, 193. Petőfi-
kultusz, 251. Emlékezés Erzsébet király-
néra, márcz. 1. Gróf Apponyi György, 1900. 
120. Munkácsy Mihály, decz. 1. Vörös-
marty ünnepe); Fővárosi Lapok (1886. 
293. sz. A költő és unokája, Arany-ereklye); 
Egyetértés és Pester Lloyd (1888. 97. 
szám, József főherczeg czigánynyelvtana); 
Nemzet (1896. 294. sz. Arany János a 
közügyről); a M. Szalonban (1895. Par-
lamenti szónokok); a Nyelvőr Szarvas 
Gábor Albumában (1895. Szarvas Gábor 
megdicsőülése, humoros költemény). — 
Munkái: 1. Költemények. írta Pálmai 
Kálmán. Nagybánya, 1882. — 2. Csöndes 
hullámok. Költemények. Budapest, 1888. 
(Eredetiek és Lenau, Heine, Lamartine, 
Müller von Guttenbrunn, Coppée és 
Lorm után ford. Ism. Vasárnapi Újság 
1887. 50. sz.). — 3. Nagybánya és kör-
nyéke. A magyar országos bányászati 
és kohászati egyesület első vándorgyűlése 
alkalmára többek közreműködésével szerk. 
Nagybánya, 1894. Számos műmelléklettel 
és szövegképpel (Wekerle, Jókai, Bartók 
kéziratmásaival. Ism. Vasárnapi Újság 
1894. 31. sz.). — 4. Schiller Frigyes, 
Teli Vilmos. Színmű 5 felv. ford. Bpest, 
1901. (Olcsó Könyvtár 1215—1217.). — 
Egyik dala: Páros csillag az ég alján 
Pete Lajos zenéjével a nép közt is elter-
jedt és mint «chanson populair» van föl-
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véve Polignac M. «Poetes Ilongrois» cz. 
anthologiájába. — Álnevei és jegyei : 
Pálmai Kálmán, Mai Pál (írói nevei), 
— lm lm, P. K. 

.11. Könyvészet 1888., 1894., 1901. — Vasár-
napi Újság 1895. 42. sz. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Palmer Mátyás, theologiai doktor, szül. 
1862 ápr. 20., felszenteltetett 1885 júl. 
25.; tanulmányi felügyelő és a Biblia-
magyarázat helyettes tanára volt a Csa-
nádi püspöki seminariumban. 1886 nov. 
27. theologiai doktor, 1887 szept. 1-én 
püspöki szertartó, szentszéki jegyző és 
előadó lett. Meghalt 1892 körül. — Czik-
kei a Bölcseleti Folyóiratban (1886. Ari-
stoteles és a logikai formalismus, A mo-
dern műveltség vallása); a Hittudományi 
Folyóiratnak is munkatársa volt. — Szer-
kesztette és kiadta a Bölcseleti Folyóira-
tot 1886—87-ben Temesvárt (Kiss János-
sal együtt). 

Herkeszi 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. 137. 1. — Schematismus Cleri Csa-
nadiensis 1889., 1893. 
Palocsay György, báró, II. Rákóczy 

Ferencz híve, huszártábornok, P. Mihály 
és Soós Erzse fia, szül. Palocsán (Sá-
rosm.) előkelő családból, mely Palocsa 
és Dunajecz (Nedecz) várakat, a szepesi 
Eőrt és a fejérvármegyei Tordacsot bírta. 
P. előbb a pozsonyi kamaránál mint ta-
nácsos szolgált és 1686-ban báróságot 
nyert, azután hosszabb ideig a császári 
hadseregben a Rajna mentén a francziák 
ellen harczolt, de 1703-ban Landau os-
trománál súlyosan megsebesült. Az udvar 
azután a Gombos-féle huszárezredet, 
melyben P. is szolgált, visszarendelte 
Magyarországba, hol a Rákóczy-féle fel-
kelés napról-napra jobban terjedt. P. a 
jablunkai szoroson át Palocsa várába 
vonult vissza, de míg Gombos tovább is 
Lipót szolgálatában maradt, P. Rákóczy-
nak ajánlotta föl kardját, a ki huszár-
ezredessé kinevezte s rokonának, Károlyi 
Sándornak tiszántúli hadtestébe beosz-
totta. Itt annyira kitűnt, hogy 1705-ben 

dandártábornokká léptették elő és három 
ezredet vezényelt. 1710 júl. tábornok lett 
és a dunántúli hadjárat vezetésével bí-
zatott meg 1710 végén pedig Ungvár 
parancsnokává nevezték ki. A szatmári 
béke után 1711 őszszel Bottyán tábornok 
fiatal özvegyét, Forgách Júlia grófnőt 
vette el második nejéül és csöndes vissza-
vonultságban töltötte utolsó éveit. Meg-
halt 1730-ban. — Iiumorisztikus költe-
ményeket írt nagy számmal, melyek közül 
többet közöl Thaly Kálmán az Adalékok 
II. kötetében. Versei a gazdaságvitelről 
(a Gazdaságtörténeti Szemlében 1898.); 
1703-ban az akkor érvényes hadi sza-
bályt fordította le magyarra. — Kézirati 
munkái, költeményei sat. a b. Palocsay-
féle levéltárban vannak Lőcsén. 

A'agy iváv, Magyarország Családai IX. 93. 
l a p . — Thaly Kálmán, A d a l é k o k a T h ö k ö l y -
és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez. Pest 
1872. I . , I I . k . — Hadtörténeti Közlemények 
1895. 289. l a p . — ( T h a l y K . ) . — Pallas Nagy 
lexikona XIII. 749. 1. 

Palocsay Tivadar báró, meghalt 1837 
körül. — Költeményeket írt a Koszorúba 
(1831), a Bajza Aurorájába (1832), a 
Nefelejtsbe (1834) és az Emlénybe (1837). 
— Munkája : Gedichte. Pesth, 1837. (Eöt-
vös József báró bevezetésével). 

Rajzolatok 1837. 8. s z . — Petrik B i b l i o g r . 

Palócz Ignácz, orvosdoktor, született 
1867-ben Terennén (Nógrádm.); gymna-
siumi tanulmányait Váczon a piaristák-
nál és Egerben a cziszterczieknél végezte; 
1887-ben a budapesti egyetem orvosi 
karába iratkozott be; az 1890—91. tan-
évet Bécsben töltötte; 1892-ben meg-
kapta az orvosi oklevelet. Az 1892. kolera-
járvány alkalmával segédorvos volt a 
budai barak-kórházban, később pedig mint 
másodorvos működött a székesfővárosi 
Szent János-kórház különböző osztályán, 
különösen a sebészeti és szülészeti osz-
tályban, 1895-ig. Ezen időre esik irodalmi 
működésének kezdete (Nyilt koponyatörés 
czímű művével). Úgy találta, hogy az 
alopathia elvein alapuló gyógyítás (thera-
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pia) elavult és a leghathatósabb gyógy-
szerek a levegő és világosság, a víz, a 
nyugalom és mozgás, megfelelő étrend, 
alkalmas lakás és éghajlat, villamosság 
és ártalmatlan háziszerek sat. A termé-
szetes gyógymód ezen elveinek tanul-
mányozására 1895-ben Olaszországban, 
1896. Svájczban, 1897. pedig Németor-
szágban tett hosszabb utazást. így lett 
ő a természetes gyógymódnak híve s e 
czélból alapította gyógyhelyiségét és ezen 
alapon folytatja Budapesten gyakorlatát. 
— Czikkei az Orvosi Hetilapban (1896. 
Felső ajakképzés az alsó ajakból, A 
sebekről); a Vasárnapi Újságban (1899. 
Priessnitz Vincze). — Munkái: 1. A ter-
mészetes gyógymód közikönyve. Megbe-
csülhetetlen tanácsadó mindenkinek az 
egészség megóvására és a betegségek 
megszüntetésére. Bpest, 1898. Egy rajzzal. 
— 2. Népszerű orvosi tanácsadó. Az 
egészség megóvása és a betegségek gyó-
gyítása. U. ott, 1898. 22 ábrával. — 3. 
A villamos fényfürdök. U. ott, 1899. 

Hl. Könyvészet 1898. — A m . íl. múzeumi 
könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok. 

Palócz László, hirlapíró és szerkesztő, 
Svarcz Mór és Preszler Borbála szabó-
iparos szülők fia, szül. 1859. május 7. 
Egerben (Hevesm.); iskoláit az egri czisz-
terczi s a miskolczi ev. ref. főgymnasium-
ban végezte. 1879-ben községi jegyzői 
oklevelet szerzett és hosszabb ideig mint 
segédjegyző, majd mint ügyvédi írnok 
talált foglalkozást. Szegeden családot ala-
pított és nehéz küzdelmek után 1892 nov. 
1. a Szegedi Napló szerkesztőségében 
kapott belmunkatársi állást. Már előbb 
is a szegedi s más vidéki lapokban, vala-
mint a fővárosiakban is jelentek meg 
czikkei. 1895 szept. 1. óta a Szegedi Hír-
adó politikai lapnak felelős szerkesztője. 
Tagja a szegedi törvényhatósági, köz-
igazgatási és színügyi bizottságnak, az 
iskolaszéknek, valamint több társadalmi 
intézmény vezetésében is résztvesz. A 
Dugonics-társaság tudományos osztályá-

ban rendes tagnak választották és főtit-
kára, valamint egyik megalakítója a vidéki 
hírlapírók országos szövetségének. Mun-
kássága leginkább a hirlapírásra szorít-
kozik és mint publicista az aktualis napi 
kérdésekkel foglalkozik. Svarcz családi 
nevét 1885-ben változtatta Palóczra. Czik-
kei a Politikai Heti Szemlében (1894. 
Vicinális vasutak, Parasztok és urak, az 
alföldi munkásmozgalmak sociologiája, 
1896. Az általános jövedelemadó) sat. 

Századunk Névváltoztatásai. B u d a p e s t , 1895. 

175. 1. és önéletrajzi adatok. 

Palóczi Horváth Ádám. L. Horváth. 
Palóczi Antal, építész, a fővárosi ipar-

rajziskolában az építészet rendes ta-
nára, született 1840-ben Pesten; 1868-
ban iratkozott be a budapesti József-
műegyetemre. Platzer családi nevét 1887-
ben változtatta Palóczira. — Czikkei a 
M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyében 
(melynek 1875 óta munkatársa, 1892. 
Javaslat a főváros belvárosának szabá-
lyozására, egy táblával); a M. Mérnök-
egylet Heti Értesítőjében (1893. A lelencz-
ház tervpályázata, 1894. A budapesti 
József-utcza szabályozása); a M. Ipar-
ban (1894. Városrendezés Budapesten és 
Bécsben, Székesfővárosunk és a Local-
Patriotismus, Az 18y3. építkezések Buda-
pesten, 1895. Az eskütéri híd elhelyezése 
és a kapcsolatos városrészek szabályo-
zása, 1896. Az építőmesterségek gyakor-
lásáról és az építőügy országos rendezése). 
— Munkái : 1. Vignola oszloprendszerei. 
Módszeres szerkesztéssel magyarázva. 12 
fototipografozott táblával. Bpest, 1890. 
(2. bőv. kiadás. U. ott, 1897.). — 2. Bu-
dapest főváros alaki rendezéséről. Külö-
nös tekintettel a belváros szabályozására. 
U. ott, 1892. Tervmelléklet: A belváros 
szabályozási térképe. (Különnyomat a M. 
Iparból). — 3. Budapest új székházáról. 
U. ott, 1899. (Tervjavaslattal). — 4. A 
fővárosi közmunkák tanácsa 1898. mű-
ködéséről szóló hivatalos jelentésének 
kritikai ismertetése. U. ott, 1899. (Külön-



221 Palóczy 222 

nyomat az Építő Iparból). — 5. Buda-
pest városházáról. U. ott, 1900. (Külön-
nyomat a M. Iparból). — 6. Városok 
rendezése Budapest viszonyainak egybe-
vetésével. Tanulmány. U. ott, 1903. — 
Szerkeszti az Építészek Naptárát 1895 
óta Budapesten. 

A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói. 
Bpest, 1883. 70. lap. — )1. Könyvészet 1889., 
1892—93., 1897., 1903. — Századunk Névvál-
toztatásai. Bpes t , 1896. 175. 1. 

Palóczy György, ev. ref. esperes-lel-
kész, szül. 1733-ban Miskolczon; tanulmá-
nyait Sárospatakon végezte, azután Bod-
rog-Keresztúron lett lelkész, honnét 18 
évi hivataloskodás után 41 éves korában 
1774-ben Liszkára ment. Beteges volt és 
káplánt nem tarthatott, azért egy máso-
dik papság felállítását hozta javaslatba 
Liszkán, a maga fizetése egy részének 
odaengedésével. O maga csupán az es-
peresi hivatalt, az esketést és kereszte-
lést végezte 1795-ig, a midőn ezt meg-
előzőleg esperesi s azután lelkészi hiva-
taláról is lemondott és magányba vonult. 
Meghalt 1805 decz. 27. — Munkái: 1. 
Lakodalmi köntös, az az : Az idvezitő 
kegyelmeknek jegyeire, az uri szent va-
csorára hivatalos keresztyének eleiben 
szabattatott szent életnek módja, melly 
szerént penitentzialis heteken, nem kü-
lömben, melly napon az uri szent va-
csora ki fog osztogattatni, az után-is 
mikor onnan ki-oszlanak, vagy arra a 
szent alkalmatosságra másszor is hiva-
tattnak minden Jésus szövetségesei élni, 
elmélkedni, könyörögni tartoznak. Mely-
lyet: ahoz való világossággal, szélesség-
gel, együgyűséggel, le-irni, maga-is vi-
selni, másokat is belé fel-öltöztetni igye-
kezett . . . Posonv és Kassa, 1777. — 
2. Állandó élet tüköré, melyből ki lehet 
nézni azokat a vigasztalásokat, mellyek-
kel vagy a maga halandóságán, vagy 
szerélmesseinek kimúlásában bánkódó 
szivét az Isten beszéde megerősíti. Po-
sony, 1779 és 1791. 

Sándor István, Magyar Könyvesház 190. 1. 
— Danielik, M . í r ó k I I . 246. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. S8. 1. — Uj .)/, 
Athenás. B p e s t , 1887. 387. l a p . — Petrik B i b -
l iograph. 
Palóczi L. Lajos. L. Palóezi Lipót. 
Palóczy László (palóczi), a képviselő-

ház elnöke, szül. 1783 okt. 14. Miskol-
czon (Borsodm.); kálvinista kollégiumi 
nevelést nyert s ennek typusát mindenkor 
megtartotta. Kevésbé fényes ifjúság után 
a megyei szolgálat fokozatain egész az 
alispánságig előlépett; Borsodmegyét 1826. 
és 1832—36-tól több országgyűlésen kép-
viselte, s társainak bizodalma mindenkor 
a kerületi jegyzői tollal tisztelte meg. A 
jegyzőkönyvet, melyet eddig latinul vezet-
tek, ő magyarul írta. Valóban nem csak 
mint publicista szónok, hanem mint fárad-
hatatlan szorgalmú országos jegyző is 
érdemessé tette magát arra, hogy neve a 
magyar történet évkönyveiben fenmarad-
jon. Legsajátabb mezeje volťa vallási sérel-
mek termékeny tere; itt küzdött ő eredeti 
szeszélyes modorában éveken át hitfelei-
nek jogai mellett. Rendkívüli emlékező 
tehetségénél fogva igen nagy jártassággal 
bírt a világ- és hazai történetben, a bibliá-
ban s Corpus Jurisban, melyekből roppant 
tömeg adatokat tudott ellenei fejére idézni, 
s e száraz adatokat sokszor oly elmésen 
alkalmazta, hogy a követi tábla legmulat-
tatóbb szónokainak egyike volt. Elmés 
ötletei s dúsgazdag idézetei mellett azon-
ban, mikkel hallgatóságát folytonosan jó-
kedvben tartotta s egyszersmind oktatta, 
ha megkívántatott, ünnepies komolyság 
sem hiányzott beszédéből. A nyelvújítás 
ellen sokáig küzdött, de később ő is hódolt 
a korszellem és szükség átalakító hatal-
mának. Híres toastivó volt, s e miatt 
kedvesen látott vendég közlakomákon s 
jelentékeny politikai ebédeken. Midőn 
1843 aug. 26. az országgyűlésen elfogad-
ták a pórnép felszabadítását, úgy hogy 
a paraszt is vehet nemesi birtokot, föl-
állott és így szólt: «Ma van a mohácsi 
csata napja, mely az országot veszede-
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delembe döntötte, azóta az ország rendei 
nem határoztak üdvösebb dolgot a haza 
tolvirágoztatására, mint e mai napon.» A 
szabadságnak és a magyar alkotmánynak 
mindig buzgó híve volt és az ellenzékkel 
küzdött, hogy azt tekintélyével is támo-
gassa. A márcziusi napok után is meg-
maradt a ház korelnökének mindaddig, 
mig Pázmándy Dénes az elnöki széket 
el nem foglalta; azután is a nemzeti 
gyűlés tagja s a kegyelmi szék elnöke 
volt, és az újépületből megkegyelmezte-
tés útján szabadult ki. Ezentúl Miskolczon 
éldegélt, míg az 1861. parlamentbe újból 
felküldték régi tisztelői. Ezt az ország-
gyűlést ő nyitotta meg mint korelnök, s 
az elnöki széket a megválasztott elnök-
nek még átadhatta, de azután csakha-
mar meghalt 1861 ápr. 27. Pesten. Miskol-
czon síremléket emeltek neki, melyet 1869 
aug. 2-án lepleztek le; az emlékbe van 
illesztve b. Vay Lajos által karrarai már-
ványból készített mellszobra. Hű és szép 
arczképe Borsod vármegye gyűléstermé-
ben van. — Költeményei a M. Kurírban 
(1803. II. Toldalék, Id. gróf Majláth József 
főispánt dicsőítő versei, Vasárnapi Újság 
1869. 33. sz.); a Tavaszi Virágokban (Po-
zsony, 1805.): a Ragályi Tamás által 
szerkesztett Segitő czímű havi folyóirat 
első füzetének (1806.) tekintélyes részét 
ő állította össze, ebben négy költeménye 
van, az egyik Bölöni László aláírással; 
beszédei a M. Kurírban (1817. II. 205. 
lap. Vármegyei beszéde), a Századunkban 
(1840. 8. sz. Gyászbeszéd, melyet báró 
Bánffy László temetésekor f. é. jan. 23. 
tartott), a Borsodmegyei Lapokban 1884., 
Toldy István, A m. politikai szónoklat kézi-
könyvében (Pest, 1866. I. A szólásszabad-
ságról 1839., A szerzetes rendek be nem 
vételéről 1840., A sérelmek és kivánatok-
ról 1841.) ; többi beszédei a Naplókban 
és az 1848—49. Közlönyben vannak; 
levelei a miskolczi Borsodmegyei Lapok-
ban (1883. 66—68. A magyar tudós tár-
saság első közgyűléséről sat.). — Mun-

kái : 1. Gyászversek, mellyeket kis-csoltói 
Ragályi József úr . . . hamvai felett zoko-
gott . . . 1804. Pest, 1805. (Szathmári 
József gyászbeszédével együtt). — 2. A 
tehénhimlő beoltása terjesztésének elővite-
lére a felsőbb rendelések hagyomásához 
képest a megyebéli tisztviselők, orvosok, 
szülők és a városok s helységek elöljárói 
számára. T. N. Borsod vármegye által 
kidolgozott közönséges rendszabás és uta-
sítás. Feljegyzette s kiadta . . . Miskolcz. 
1814. — 3. A helységek birái számadása 
elkészítésének módja ; és a helységek 
nótáriussai hivatalos kötelességeinek foly-
tatására szolgáló utmutatás. Mely T. N. 
Borsod vármegye kegyes rendeléséből, 
minden illető személyek számára, közön-
séges sinórmérték gyanánt készíttetett. Ki-
nyomtattatott közköltségen. U. ott, 1816. — 
4. Tek. ns. Borsodvármegye törvényszéke 
és a felsőbb ítélőszék által is rablásért és 
gyilkosságért halálra Ítéltetett Fodor Pál 
geszthi lakos ellen hozatott s Miskolczon 
1818 Pünköst hava 25-én kihirdettetett 
és végre is hajtatott Ítéletek. Ugyanott. 
— 5. Nagymélt. revisnyei Revitzky Ádám 
urnák főispányi székébe való beiktatása-
kor mondott beszédek. U. ott, 1828. — 
6. Jelentése az 1832—34. országgyűlés-
ről. U. ott. — Arczképe rézmetszet, Lüt-
gendorf Ferdinand bárótól 1827. és kő-
nyomat Rohntól (a M. Pantheonban). 

Gemeinnützige Blätter 1827. 49. SZ. — Or-
szággyűlési Almanach 1843. 27. l a p . — Neue 
Croquis aus Ungarn. Leipzig, 1844. II. 246. 1. 
— lllustrirte Zeitung. L e i p z i g , 1845. I I . ^345. 
1. a r c z k . — Ujabbkori Ismeretek Tára V. 640. 
1. — M. Hirlap 1850. 221. SZ. — Ungarns p o l i -
tische Charaktere. Mainz, 1851.— Vasárnapi 
Újság 1860. 44. SZ. a r c z k . , 1861. 18. SZ., 1865. 
40. sz., 1869. 33., 44. sz. képpel. — 1861 : 
Sürgöny 100. sz. (Ghyczy K. gyászbeszéde), 
Családi Kör 18. s z . , Szépirodalmi Figyelő 20. 
SZ. ( A r a n y ) , P. Napló 98. , 99. SZ., Házi Kincs-
tár 115. , 164. 1., Bohemia 102. Sz., Pest-Ofner 
Zeitung 100. SZ., Pester Lloyd 106. SZ., Frem-
denblatt 118. Sz. ( G u s t a v H e i n e ) , Prot, Egyh. 
és lsk. Lap 18. s z á m . — Nagy Inán, M a g y a r -
ország Családai. Pest, 1862. IX. 98. lap. — 
Országos Nagy Képes Naptár 1862. 343. l a p . — 

7. iv sajtó alá irdatott 1.904. febr. 13. 
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Ertlich Nagy Naptára 1862. 7. 1. a r c z k . — Prot. 
Naptár 1862. 24. 1. — V. Sajtó 1865. 40 . SZ. — 
Föv. Lapok 1869. 183. sz. (Lévay József be-
s z é d e ) . — Budapesti Közlöny 1869. 177. SZ. — 
.4 Hon 1872. 281. szám. — Szinnyei Könyvé-
s z e t e . — Figyelő X I I . 372. , 382. 1. — Borsod-
megyei Lapok 1884. 41. SZ. — Petrik B i b l i o g r . 
— Pallas Nagy Lexikona X I I I . 750. l a p é s 
sryászjelentés. 
Palóczy Lipót, főreáliskolai tanár, 

Pollák Mór rajztanár, czímfestő és Ru-
binstein Czeczilia fia, szül. 1849 szept. 
1. Pesten ; szüleivel már gyermekkorában 
Kajára került; itt végezte a gymnasiu-
mot ; az érettségi vizsga után Bécsbe 
ment, hogy jogot hallgasson. Bécsben 
1868-tól 1871-ig jogász volt, majd szülő-
városába Budapestre került vissza, a jogi 
tanfolyam IV. évét itt végezte; a birói 
és politikai vizsgálatokat letette. 1872-ben 
a budapesti királyi ítélőtáblához föles-
küdött joggyakornoknak. A főváros egye-
sítése alkalmából 1873-ban mint hivatal-
nok Budapest főváros szolgálatába lé-
pett. Eleinte tanácsi fogalmazó-gyakornok 
volt, majd a tanács katonai ügyosztá-
lyánál segéd lett. Ekkor döntő fordulat 
állott be életében. Régibb irodalmi s 
tudományos hajlamainál fogva sem a jogi 
s még kevesbbé a tisztviselői pályához 
elég kedvet nem érezvén, a tanári pályára 
lépett és 1875-ben letette a magyar és 
franczia nyelvből és irodalomból a képe-
sítő vizsgálatot, mire Trefort miniszter 
még azon év szept. kinevezte a buda-
pesti II. kerületi (budai) reáliskolához a 
franczia nyelv és irodalom rendes taná-
rának. E mellett 1882-ben az országos 
szinészeti iskolához is alkalmazták, a fran-
czia nyelv, majd 1883-ban külön minisz-
teri megbízás folytán a m. k. zeneaka-
démiához az olasz nyelv rendkívüli ta-
nárának ; utóbbi intézetben e tantárgyat 
még ma is. előadja. Baross miniszter 1889-
ben szervezvén az új «vasúti szaktan-
folyamot», meghívta abba mint a fran-
czia nyelv szaktanárát, minek következ-
tében a szinészeti iskolánál viselt állásától 
megvált. A mondott szaktanfolyamnál 3 

évig működött s ez idő után túlságos el-
foglaltsága miatt ez állásáról lemondott. 
1895 óta mint Messi Antal utódja a buda-
pesti kereskedelmi akadémiában tanítja az 
olasz nyelvet. Már i f jú korában sajátí-
totta el a német, franczia, olasz és angol 
nyelvet, kissé a szerbet és lengyelt is.Utazott. 
ismételten Európa művelt államaiban, 
beutazta Franczia-, Angol-, Olasz-, Német-
és Svédországot, továbbá Dániát, Hollan-
diát, Svájczot, Ausztriát, Belgiumot, Nor-
végiát. Többször tartózkodott huzamosb 
ideig Párisban, Olaszországban és Német-
ország nevezetesebb városaiban. 1886 óta 
ő eszközli a hivatalos fordításokat ma-
gyarra a svéd, dán, norvég, hollandi, por-
tugál és spanyol nyelvekből. Pollák családi 
nevét 1872-ben változtatta Palóczira. — 
Tóth Kálmán költő által buzdítva, ver-
seivel már a bajai önképzőkörben föllépett, 
eredeti s fordított költeményei közül né-
hány nyomtatásban is megjelent az akkori 
bajai gymnasiumi almanachban; első 
dolgozatai a franczia irodalom és tör-
ténet köréből a Rákosi Jenő által szer-
kesztett Reformban jelentek meg, mely 
lapnak 1871-75-ig belső munkatársa 
volt.; azonkívül 1874—75-ben az Ágai 
által szerkesztett Magyarország és a Nagy-
világban a kritikai heti rovatot szerkesz-
tette. Mint lyrikus költőt Szász Károly 
és Győry Vilmos mutatták be a Kisfaludy 
Társaságban 1874—76-ban, többször ol-
vastak fel tőle eredeti költeményeket a 
társaság ülésein. Eredeti s angol, fran-
czia, olasz és svéd nyelvekből fordított 
költeményei megjelentek főleg a Magyar-
ország és a Nagyvilágban, a Fővárosi 
Lapokban, a Bodnár Zsigmond Havi 
Szemléjében, a Nemzetgazdasági Közlöny 
szépirodalmi mellékletében sat. Azonkívül 
számos irodalmi, útleírási, néprajzi sat. 
czikket közölt tőle 1871 óta a P. Hirlap, 
Fővárosi Lapok, Külföld, Athenaeum, 
Ország-Világ, Magyarország és a Nagy-
világ, Földrajzi Közlöny sat., a hazai 
német lapok közül főleg sok tárczaczikket 
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a Pester Lloyd és a Neues Pester Journal, 
irodalmi essayket az Ungarische Revue 
sat. Külföldi lapok is közöltek tőle czikke-
ket, így a Wiener Zeitung, Neue Fr. Presse 
és a Neues Wiener Tagblatt, hosszabb, 
a magyar szellemi élet ismertetését czélzó 
essayket a lipcsei Unsere Zeit és a lipcsei 
Magazin für die Litteratur des Auslan-
des ; több útleírása a bécsi Rundschau 
für Geographie und Statistikben jelent 
meg, melynek 1876 óta állandó dolgozó-
társa, a hol a magyar nyelvészek és 
földleírók munkásságát ismertette. Egy 
ideig a párisi Siécle-nek és a zürichi 
Abendpostnak is levelezője volt Buda-
pestről ; a Pallas Nagy Lexikonának is 
munkatársa volt (modern nyelvek és iro-
dalmak). — Munkái: 1. Zur Ethnogra-
phie Polens. Wien, 1871. — 2. Lammer-
moori menyasszony. Irta Walter Scott, 
angolból ford. Pest, 1872. (Palóczy L. 
Lajos névvel. Családi Könyvtár XY. U. 
ott, 1884.). — 3. Lafontaine meséi. (Sze-
melvények). A reáliskolák felsőbb osz-
tályai számára. Irodalomtörténeti beve-
zetéssel, tárgyi s nyelvtani magyaráza-
tokkal s szótárral. U. ott, 1877. — 4. 
Franczia nyelv- és olvasókönyv a reál-
iskola alsó osztályai számára. Ugyanott, 
1881., 1884. Két rész. — 5. Sillabaire 
frangais. (Első oktatás a franczia nyelv-
ben). Ugyanott, 1888. (3. kiadás). — 6. 
Gyakorlati olisz nyelvtan dr. Ahn tan-
módszere nyomán. U. ott, 1888. (2. ki-
adás 1896., 3. tetemesen javított és a 
kiejtés pontos megjelölésével gazdagított 
kiadás 1902. U. ott). - - 7. Budapest und 
seine Umgebung. Linz, (1894. 2. kiadás 
1896. U. ott. Städte-Bilder 124., 125.). 
— 8. Ezredéves kiállítási kalauz. Szá-
mos képpel és kiállítási tervrajzzal Buda-
pest, 1896. (Németül. U. ott, 1896.). — 
9. Budapest és környéke. Baedeckerszerű 
útmutató a magyar fő- és székvárosban 
és környékén idegenek és helybeliek szá-
mára. Az ezredéves kiállítást tárgyaló 
függelékkel és a főváros környéke és a 

kiállítás térképével. U. ott, 1896. — 10. 
Les doigts de fée. (Tündérújak). írták 
Seribe és Legouvé. Kiadta u. ott, 1901. 
(Franczia Könyvtár). — Kéziratban: Un-
garische Unterrichtsbriefe für Deutsche, 
a berlini Langenscheidt czég számára 
Balassa József társaságában készülő nagy 
munka. 

Petrik Könyvészete. — 91. Könyvészet 1888., 
1896., 1898., 1902. — Kiszlingstein Könyvé-
sze te . — Századunk Névváltoztatásai. Bpes t , 
1895. 175. 1. — Bricht Lipót. A b u d a p e s t i k e -
reskedelmi akadémia története. Bpest, 1896. 
116. 1. 

Palóczy Pál, ev. ref. lelkész és esperes 
volt Tállyán (Zemplénm.), hol 1812 jan. 
elején meghalt. — Munkája: Palóczy Pál 
elmés versei. Kinyomatta szemerei Szemere 
Albert a maga költségén. Sárospatak, 1814. 
(Latin és magyar versek. Kiadva a család 
felsegélésére. Előszóval). — Kéziratban 
maradtak egyházi s egyéb beszédei. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pálos Márton. — Munkája: Röpiv! 
Magyarország mozgalmáról a pénzügy 
terén. És az egyházi javakról. II. füzet: 
Javaslat! Az első magyar bank önálló-
sítása tárgyában XXV fejezet 332 §-ba 
egybefoglalva. A kölcsönös díjtalanul biz-
tosítással, s az elemileg okozott károk 
megtérítésével, és Magyarország gyár-
iparával. Bpest, 1872—73. 

Petrik Könyvészete. 
Pálosi .Dénes, felső-kereskedelmi iskolai 

tanár, szül. 1863 márcz 5. Makkfalván 
(Maros-Tordam.), hol atyja evang. ref 
kántortanító volt, középiskoláit a nagy-
enyedi ev. ref. kollégiumban végezte s 
ott szerzett tanítói oklevelet. Üzleti gya-
korlatra mint részvénytársulati felügyelő 
bizottsági tag tett szert. Három évig a 
zilahi ev. ret. gymnasiumban tanított és 
három évig Ilosván (Szilágym.) volt pap-
tanító. Ezután a budapesti paedagogiumba 
iratkozott be, hol a mathematikai és ter-
mészettudományi szakcsoportból nyert 
polgári iskolai oklevelet; egy évig Kapos-
várt vezetett egy magániskolát. 1890 óta 
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a temesvári Wiesner-féle felső kereske-
delmi iskolában mint rendes tanár mű-
ködik ; tanítja a mennyiségtant, könyv-
viteltant és irod. munkálatokat. Az önkép-
zőkör vezetője. Megalakította Temesvárt 
a magántisztviselők országos nyugdíjegye-
sületének választmányát. Egyik szomszéd 
községben takarék-egyletet létesített és 
azt ma is vezeti; ugyanott magyar társas-
kört szervezett. — Kereskedelmi czikke-
ket írt a Kereskedők Lapjába s a temes-
vári polgári és keresk. iskola Értesítőjébe 
{1891. A biztosítás); a Tisztviselők Lap-
jába (1892—93., 1895. A kereskedők szö-
vetkezése sat.). — Munkái: 1. Az egyszeres 
könyvvitel elmélete és gyakorlata. Temes-
vár, 1895. — 2. Kettős könyvvitel elmé-
lete és gyakorlata. U. ott, 1896. 15 min-
lával. — Felolvasásokat tartott szakdol-
gokról. 

Schack 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. 80. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Palotai Ákos. L. Csorba. 

Palotai Hugó (családi nevén Bäumel), 
hirlapíró, szül. 1876 febr. 9. Uj-Pesten, 
tanulmányait a budapesti főreáliskolában 
és az egyetem jogi szakán végezte. Már 
tizenöt éves korában francziából két re-
gényt fordított az Ország-Világ számára 
(1894. A czirkusz-komédiások). 1895-ben 
munkatársa lett a Szabad Szó cz. néplap-
nak; innét a Függetlenséghez került, majd 
az Egyetértésnek és a Magyar Szónak 
lett belső dolgozótársa; az utóbbi lapnál 
dolgozik 1900 óta s különösen politikai 
s pénzügyi czikkeket í r ; a Magyar Szó-
ban a sójövedékről írt 1903 elején 30-nál 
több folytatásban. Szépirodalmi dolgo-
zatok (versek és fabulák) a fővárosi napi-
s hetilapokban és fordításban a Berliner 
Tagblattban jelentek meg. — Munkái: 
1. Versek. Bpest, 1899. (Ism. Nemzet 
164., Hét 71., Budapesti Hirlap 105. sz.). 
— 2. A magyar alkotmány. U. ott, 1902. 
(Munkás Füzetek. II. 1.). — Szerkeszti a 

Függetlenség cz. lapot, melyből 1903-ban 
96 szám jelent meg. 

M. Könyvészet 1902. és önéletrajzi adatok. 

Palotai (Purgstaller) József, bölcse-
leti és theologiai doktor, kegyes tanító-
rendi kormányzó, egyetemi tanár és a 
m. tudom, akadémia rendes tagja, szül. 
1806 jún. 26. Kőszegen (Vasm.); itt nyerte 
első oktatását, itt járta középiskolai pá-
lyáját ; 1822 okt. 8. a kegyestanító-rendbe 
Privigyén lépett, hol az új növendékház-
ban két évet töltött; azután 1825—26. 
Temesvárt a nyelvészetet tanította; innét 
1826. tanulmányainak folytatására Ko-
lozsvárra küldték. Itt a bölcseleti tudo-
mányokat oly sikerrel hallgatta, hogy 
1827-ben a pesti egyetem bölcseleti kará-
tól bölcseleti oklevelet kapott. 1828-29 . 
Nyitrán és Szent-Györgyön elvégezte a 
hittani tanfolyamot, 1829 okt. 8. Váczon 
pappá szentelték, mire 1830—31. a pesti 
gymnasium nyelvtani osztályaiban két 
évig tanított. 1833-ban a pesti egyetemen 
tanulta a keleti nyelveket és még azon 
évben hittudományi doktor lett. 1833— 
1835-ben a budai középiskolában mint 
a szónoklat tanára működött és utat 
nyitott magának a váczi lýceum bölcse-
leti tanszékére, melyet 1836-ban foglalt 
el ünnepélyesen. Erdemei jutalmazásául 
1847—48-ban a nagy-kanizsai középiskola 
igazgatójává s ottani szerzetes társai fő-
nökévé neveztetett ki. 1848-ban a Ver-
ney József nyugalmaztatásával megürült 
bölcseleti tanszéket a magyar egyetemnél 
nyerte el, s ugyanazon évben szept. 2. 
rendtársai kormányzónak megválasztot-
ták. Az akkori mozgalmak következtében 
b. Geringer cs. biztos rendkormányzóvá 
Tamásyt nevezte ki; ekkor visszavonult 
és Magyar-Óvárt irodalmi munkásságban 
lelt nyugalmat. A m. tudom, akadémia 
1844 decz. 24. levelező, 1848-ban pedig 
a bölcseleti osztályban rendes taggá vá-
lasztotta (1853 márcz. 16. az igazgató 
tanács kinevezte). Purgstaller családi nevét 
1848-ban változtatta Palotaira. 1851—52. 

8* 
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a mernyei birtok pénzjövedelmének keze-
lője volt. 1853—55. Szegeden ismét a ta-
nári pályán működött, 1854—55-ben egy-
szersmind rektor volt. 1856—58. Temes-
várt rendfőnöki tanácsos, a ház rektora, a 
nagy gymnasium igazgatója, a hittan és 
bölcselet tanára. 1858-ban Váczon tar-
tott rendtartományi gyűlésen a rend fő-
nökévé választották. 1864-ben a rend 
kormányzásával harmadízben is meg-
tisztelték. 1863-ban a gymnasiumi tanár-
vizsgáló bizottság elnöke lett. 1865-ben 
a Ferencz József-rend kis keresztjét kapta. 
1865-ben a bécsi egyetem bölcseleti kara 
tiszteletbeli taggá választotta. 1866 jún. 
30., épen mikor mint a tanárvizsgáló 
bizottság elnöke működött, elmeháboro-
dottságának adta jelét, ekkora Schwarzer 
Ferencz gyógyító intézetébe szállították, 
hol 1867 ápr. 11. meghalt. — Czikkei a 
Frankenburg által szerkesztett Életképek-
ben (1844. Szontagh Gusztáv, Propyleu-
mok a társasági philosophiához czímű 
munkájának ismertetése, 1846. A néma-
játék és színtánczról, Véleménykülömb-
ség, Egyoldalú nézetek). Az Egyetemes 
Magyar Encyclopaediának munkatársa 
volt. — Munkái: 1. A bölcsészet elemei. 
Buda, 1843. Hat könyv. (A m. tudom, 
akadémia száz aranynyal jutalmazta. I. 
Bevezetés és lélektan, 2..kiadás 1846., 
II. Gondolkodástan, 2. kiad. 1846., III. 
Ismerettan, 2. kiad. 1846., Észtan, vagyis 
gondolkodás és ismetan cz., IV. Er-
kölcstan, 2. kiad. Erkölcs- és vallástan 
cz., V. A szépműtan vázlata 2. kiad. 
1844., VI. A bölcsészet történetének váz-
lata, 2. k. 1847. ü . ott.). — 2. Szépé-
szet, azaz aesthetica. Elemző módszer 
szerint. U. ott, 1850. (Uj kiadás. Bpest, 
1875.). — 3. Philosophiai propaedeutika, 
azaz tapasztalati lélektan, gondolkozástan 
és bevezetés a bölcsészetbe. Pest, 1851. 

Fe.ren.czy é s Danielik, M . í r ó k I . 350., I I . 
413 . l a p . — Magyarország és a Nagyvilág 1867. 
17. sz. a r c z k . — Képes Világ 1868. a rczk . — 
Kőszeg és Vidéke 1881. 24. Sz. — Petrik B i b -
l iogr . — Takáts Sándor, A b u d a p e s t i ke-

gyes tanitörend kollégiumának története. 
Bpest, 1895. 7., 359. Sat, lap. — Magyarország 
Vármegyéi. Vasvármegye. Bpest, 1898. 344. 1. 
arczk. és a rend jegyzökönyvéből (Rulla). 

Palotay László, nagyváradi kanonok, 
szül. 1830 jún. 13. Máramaros-Szigeten, 
hol a gymnasiumot, a bölcseleti tanfo-
lyamot pedig Nagyváradon végezte. Mi-
után az 1848—49. szabadságharczban is 
részt vett, a hittudományok tanulása vé-
gett Rómába küldetett, a hol 1855-ben 
felszenteltetett. 1856-ban hazaérkezvén, 
a lelkipásztorkodás terén működött; in-
nét Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök 
maga mellé rendelte, hol tíz évig mű-
ködött. 1868 jan. 1-én nagyvárad-olaszi 
alesperes-plébános, 1883. czímzetes ka-
nonok lett, 1887-ben pedig a szent Ist-
ván-társulat tudományos és irodalmi osz-
tályának tagjává választatott és ugyan-
azon évben, midőn a magyarok XIII. Leo 
római pápa jubileumára zarándokoltak, 
Rómában a szent Péter templomában 
magyar beszédet tartott. A vatikáni ju-
bileumi kiállítás alkalmával kifejtett buz-
galmáért a pápa egy bulla kíséretében 
«pro Ecclesia et Pontilice» ezüst érdem-
kereszttel díszítette fel. Utóbb kanonokká 
neveztetett ki. — Czikkeket és erkölcsi 
elbeszéléseket írt a kath. hírlapokba, így 
Benan elleri népszerű czáfolatot és a 
polgári házasságról értekezést. — Mun-
kái : 1. Hasznos és biztos óvszer a világi 
megromlott tudomány ellen, vagyis a 
hit, remény és szeretet, fejtegetve és 
megvédve a modern szabadelvű kérdések 
és tévtanok ellenében. Bonomelli Jeromos 
cremonai püspök után olaszból ford. 
Nagy-Várad, 1882—83. Három kötet. — 
2. A szabadkőművességnek tana a val-
lás, erkölcsiség és társadalomról. Olasz-
ból szabadon átdolgozta Szigethy László 
álnévvel. Bpest, 1887. 

M. K<inyvészét 1888. — Kiszlingstein K ö n y -
vészete. — M. Sión 1892. 144. lap és önélet-
rajzi adatok. 

Palotai Rezső, a szt. Lukácsfürdő-
részvénytársaság vezér-igazgatója Buda-
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pesten. — Munkája: Egy gazdag ország 
szegény lakossága. Néhány szó Ausztriá-
hoz való gazdasági viszonyainkról. Buda-
pest, 1897. (Németül, ü . ott, 1897.). — 
Alapította 1887-ben a Budapesti Újság 
cz. két krajczáros politikai lapot, mely 
néhány évi fennállás után megszűnt. 

M. Könyvészet 1897. 

Palothaj Zsigmond, «Generalis báró 
Újvári commandója alatt lévő Corona 
regementnek első kapitánya.» — Mun-
kája : Vitézeknek aranyos tüköré az kiben 
külömb külömbféle szükséges hadi regu-
láknak és observatióknak rendtartásit 
rövid summában, a szerencsét vadászó 
uj vitéz magyar Híjaknak kedvéért ver-
sekben foglalván, mellyeket az időnek 
forgásával, sok régi öreg és nevezetes 
feő hadi articulusokat, és szokot jura-
mentumot, német nyelvbűi magyarra 
fordétván, regulamentaris, oralis és equi-
lis portiokkal együtt, kinek kinek carac-
tere szerint. Pozsony, 1747. 

Petrik Bibliogr. és a magyar n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Palotás Fausztin, honvéd százados, 
szül. 1855. febr. 15. Szegeden, régi pol-
gári családból; jómódú szülei gondos 
nevelésben részesítették. A középiskolákat 
Szegeden és Temesvárt végezte s szülő-
városa főgymnasiumában nyert érettségi 
bizonyítványt, mire Budapestre költözött. 
Az egyetemre beiratkozott ugyan, de 
közbejött családjának elszegényedése, mi-
nek folytán közhivatalban kellett meg-
élhetési forrást keresnie. 1880-ban hír-
lapíróvá lett és ezen a pályán maradt 
1884 végéig, a midőn Szeged város köz-
törvényhatósága városi számtisztté vá-
lasztotta s rövid idő alatt újabb előlép-
tetésben részesült, árvaszéki irodaigazgató 
és segédlevéltárnok volt 1890 jan. 14-ig. 
Katonai pályáját 1877-ben kezdte meg 
mint egyéves önkéntes a 46. gyalog-ez-
rednél, hol félévet töltött, a másik fél-
éyet pedig a 67. gyalog-ezrednél szolgálta 
le. A honvédséghez 1883 jún. 30. (Ráday 

törvény) helyeztetett át és ott 1884 máj. 
1. szab. áll. hadnagygyá, majd tényleges 
szolgálatba lépve, 1890 nov. 1. főhad-
nagygyá nevezték ki és a szegedi 5. 
honvéd gyalog-ezredhez osztották be. 
1891 okt. 1. a Ludovika Akadémián a 
magyar irodalomtörténet és a magyar 
történelem tanára lett, mely állást 1896 
okt. l-ig töltötte be. Ettől az időtől fogva 
a szegedi 5. honvéd gyalog-ezred nagy-
becskereki 3. zászlóaljához osztatott be. 
1897 máj. 16. a szegedi II. honvéd ke-
rületi parancsnoksághoz vezényeltetett és 
1898 nov. 1. elsőosztályú századossá lépett 
elő. 1899-ben ismét csapatszolgálatot tel-
jesített s ez év aug. az új nagyváradi 
honvéd hadapródiskolában a magyar 
nyelv és történelem tanárává neveztetett 
ki s ma is ezen állásában működik. A 
szegedi Dugonics-társaságnak alapítása 
óta, a nagyváradi Szigligeti-társaságnak 
pedig 1903 óta rendes tagja. Rajzo-
kat, elbeszéléseket írt a Szegedi Napló 
és Szegedi Híradóba (1878-tól, mint belső 
munkatárs a Szegedi Naplónál 1878-tól 
1880-ig, a Szegedi Híradónál 1881-től 
1884 novemb. 14-ig); a Pesti Hírlapba 
(1881. 146., 147. sz. A lányok anyja, 
rajz a népéletből); a Magyarország és 
Nagyvilágba (1879—80), a Pesti Naplóba 
(1879., 1881), a Vasárnapi Újság- és Ké-
pes Néplapba (1882), a Fővárosi La-
pokba (1884—1890. 30 elbeszélés); az 
Arad és Vidékébe (1887. 257. sz.); a 
Ludovika Akadémia Közlönyébe (1892. 
Régibb katona poéták, 1893. Ujabb ka-
tona poéták, Az alföldi zsandárvilág, 
1894. Katonai poéták mint államférfiak, 
Húszéves hadvezér, 1895. A morvamezei 
ütközet, József nádor és az utolsó ne-
mesi insurrectio, a linczi béke, 1898. 
Nazarenus katonák). — Munkái: 1. Az 
én édes otthonom. Rajzok a népéletből. 
Szeged, 1881. (Ism. P. Hirlap 174. sz.). 
— 2. Farsangi történetek. U. ott, 1883. 
(Nyolcz rajz és elbeszélés). — 3. A mi 
parasztjaink. Öt. tanyai történet, U. ott, 
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1884. (Ism. Szegedi Hiradó 146., Főv. 
Lapok 145. sz.). — 4. A kapitányságból. 
Tanyai történetek. U. ott, 1886. (Ismert. 
Szegedi Hiradó 25., Egyetértés 24., Főv. 
Lapok 22., Nemzet 44. sz.). — 5. Eresz 
alól. Elbeszélések. U. ott, 1887. (Ismert. 
Szegedi Hiradó 253. sz , Szegedi Napló 
259. sz.). — 6. Rózsa Sándorról. U. ott, 
1887. (Békefi Antallal együtt. Ism. Budap. 
Hirlap 106. sz.). — 7. A márvány fe-
szület. Bpest, 1887. (Magyar Mesemondó 
5.). — 8. Igaz gyémánt. U. ott, 1887. 
(M. Mesemondó 9.). — 9. Homokfelhők. 
Elbeszélések. Szeged, 1889. (Ism. Egyet-
értés 177. sz.). — 10. A m. kir. hon-
védségi Ludovika Akadémia rövid tör-
ténete. Bpest, 1896. (Különnyomat a Lu-
dovika Akad^nia Közlönyéből). — 11. 
Salve Regina. Regény. Ugyanott, 1898. 
(Athenaeum Olvasó-Tára VI. 15. 1885-
ben a Fővárosi Lapokban. Ism. Polil. 
Heti Szemle 24., M. Kritika 16. sz.). — 
Kéziratban népszinművei: Táltos, három 
felv. (először szinre került Budán 1878-
ban a színkörben, azután a vidéki szín-
padokon) ; A falu legszebb legénye, há-
rom felv. (először Szegeden 1878); A 
csősz unokája, három felv. (Szegeden 
1879); A holdas, három felv. (Szeged, 
1881); Tüzes nyelvek, három felv. (Sze-
geden 1885 febr. 24). — Elbeszéléseire 
s rajzaira a kizárólagos fordítás jogát 
Heksch A. F. bécsi czég szerezte meg; 
két elbeszélése van lefordítva (Aus Un-
garn. Novellenschatz, Bécs és Pozsony, 
1884. cz. gyűjteményben). 

Délibáb 1883. 1—4. s z á m . — Szegedi Napló 
1887. 259. SZ. — Hl. Könyveszei 1887., 1898. — 
Irodalmi Értesítő 1888. 19. Sz. — Kiszlingslein 
K ö n y v é s z e t e . •»— Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
751. 1. — Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 
679. 1. és önéletrajzi adatok. 

Palotás Miklós (eör-darnai). — Czik-
kei a Századokban (1871. Boldog ünne-
pek kívánása a régi magyaroknál, 1872. 
Adalék a Wesselényiek lengyelországi 
birtoklásához 1609 aug. 25.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Palsovics Antal, pozsonyi kanonok, 
szül, 1771 jan. 13. Nagyszombatban ; a 
gymnasiumot szülővárosában, a theolo-
giát 1788-tól Pozsonyban végezte. 1793 
jan. 17-én fölszenteltetett s káplán volt 
Szeniczen, 1794. Nagy-Súron, 1795. Po-
zsonyban és 1798-tól Nagyszombatban. 
1801 decz. 11. plébános lett Szobon, 
1817 nov. 15. Szent-Benedeken, 1825-ben 
kerületi alesperes ; 1831-ben nagyszom-
bati kanonok lett, 1836-ban lelki igazgató 
a bécsi Pázmány-intézetben, 1836 nov. 
25. pozsonyi kanonok, az Emericanum 
rectora, 1841. becsületvölgyi czímzetes 
apát, 1851 febr. 17. a Ferencz József-
rend lovagja. Meghalt 1864 febr. 3. Po-
zsonyban. — Munkái: 1. Vsenauka kre-
stansko-katolická v 650 káznách nedel-
ných poriadkom «Katechismusa» pôvodne 
sostavená od Buda és Szakolcza, 
1856—1869. (Poklady IX—XXIII, kötet. 
Egyházi beszédek). — 2. Kázne svia-
točné a príležitostné od vysokodôstojneho 
a prevelebného pána . . . Buda. Pest, 
Szakolcza, 1857., I860., 1868. Három 
kötet. (Poklady XXVII-XXIX. Egyházi 
beszédek). — Néhány évig szerkesztette 
a Slowensky Nowinyt (tót újság) és a 
Westnik wlady zemskeyt. 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k S z ü l e -
tésnapjai. Pozsony, 1846. 6. 1. — Katolícke 
Novine 1856. 29. s z . — Ungarische Nachrichten 
1864. 29. s z . — V. Sión 1864. 80. 1. — Vlcek, 
Dejiny Literatúry Slovenskej. Turócz-Szent-
Márton, 1890. 266. 1. — Petrik Bibliogr. III. 
117. 1. — Zelliger Alajos, Egyházi Írók Csar-
noka 383. lap. — Némethy, iudocicus, Series 
Parochorum és gyászjelentés. 

Paltauf Károly Nagyszombatban. — 
Munkái: 1. Die Kunst aus Nichts Geld 
zu machen. Gesetzvorschlag zur Grün-
dung eines Geld- und Bankwesens. Tirnau, 
1847. — 2. Ein wahres Volksgeld! 
Wirkliche Nationalbank !! Keine Staats-
schulden ! ! I Dem ersten Finanzminister 
Ungarns Ludwig von Kossuth gewidmet. 
Pressburg, 1848. — 3. Eine Million wacke-
rer Männer und zweihundert Millionen 
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Gulden zum Heil des Vaterlandes. Tirnau, 
1848. — 4. Die Beratliung und Ent-
scheidung der ersten Volksversammlung 
zu Neustadtl an der Waag über die Frage : 
Dürfen die Juden an der Volksbewaffnung 
persönlich theilnehmen oder nicht. U. ott, 
1848. — 5. Vorschlag eines neuen Gel-
des. U. ott, 1848. 

Alig. B ucker-Lexikon. L e i p z i g , 1855. I Y . B d . 
2. Abth. 106. 1. — Petrik ßibliogr. 

Paludinus János, ág. ev. theologiai 
tanuló a thorni gymnasiumban, P. Lénárt 
sváboczi lelkész fia, később olaszi (Sze-
pesm.) ág. ev. lelkész. — Munkája: Theses 
de Sacra Scriptura, Vnica, 1 Iluştri Et Per-
spicva, Atqve Infailibili, religionis Chris-
tianae normâ: De quibus ad diem 5. Martij 
in inclyto Thoruniensium Gymnasio pub-
lica . . . instituenda. Praeside M. Theophilo 
Aenetio . . . Thorunii, 1609. 

Siabú-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 
1. rész 319. i. 
Paludinus Pál, tanuló a thorni gym-

nasiumban, előbbinek rokona. — Mun-
kája: Disputatio Physica De Primo Rerum 
Naturalium Principio. Quam . . . sub Prae-
sidio M. Basilii Czölneri Conrectoris, in 
inclyto Thoruniensium Gymnasio discu-
tiendam proponit . . . Thorunii, 1626. 

Siabú-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 415. 1. 
Palugyay Imre (nagy-palugyai és bo-

dafalvi), nyitrai püspök, P. Menyhért és 
Madocsányi Teréz birtokos szülők fia, 
szül. 1780 okt. 31. Kis-Palugyán (Nyitra-
megye); a középiskolai s bölcseleti osztá-
lyokat Rózsahegyen,Kisszebenben és Eger-
ben végezte; gr.Bévay János püspök vette 
föl a szepesmegyei növendékpapok közé ; 
ekkor a hittudományok tanulása végett 
a pozsonyi várban székelő papnevelőbe 
küldetett. 1803 decz. 4. miséspappá szen-
teltetett fel és püspöki levéltárnokká nevez-
tetett ki. 1806-ban Német-Lipcse tanácsa 
kérte ki püspökétől a város plébánosának; 
nem sokára esperes lett. 1809-ben czím-
zetes apáttá (s. Nicolai de Gaczko), 1819. 
szepesi kanonokká, 1825. a kir. ítélőtábla 

praelátusává, 1827-ben a váczi székes-
káptalan éneklő kanonokjává, 1829. hely-
tartósági tanácsossá és pharosi választott 
püspökké, 1831-ben pedig kassai megyés 
püspökké neveztetett ki. 1838 nov. 22. 
a nyitrai püspökségre helyeztetett át. Az 
1839 — 40. valamint a következő ország-
gyűlések zajos vitatkozásaiban tevékeny 
részt vett, főleg a vegyes házasságok 
ügyében mondott beszédeivel tűnt ki. 
Főleg egyházmegyéje papjainak és hívei-
nek élt. Valahányszor egyházmegyéjét 
bejárta, nemcsak szellemi, hanem anyagi 
jótékonyságban is részesíté híveit, külö-
nösen a felső vidéken, hol az éhséggel 
küzdőknek igen sokat áldozott. 1849-ben 
a szent István király rendjével és való-
ságos belső titkos tanácsosi ranggal, 1852. 
a vaskorona első osztályú rendjével tün-
tette ki a király, 1854-ben pedig a Lipót-
rend nagykeresztjét kapta. Jelentékeny 
jótékony adományainak koronáját az 
1854 aug. 18. alapított, apácza zárda s 
a templom tette, melyre az alapítványul 
hagyott 68,000 frton kívül életében 300,000 
frtot költött. Meghalt 1858 júl. 24. Nyitrán. 
— Arczképe rézmetszet 1830-ból. — Mun-
kája : Beszéde, mellyel Gr. Cziráky Antal 
ország bíráját, a m. kir. universitás prae-
sesi hivatalában lőtt beiktatásakor mint 
Pest vármegyei szövetségének szónoka 
megtisztelte. Buda, 1829. (Latin czíme; 
Sermones habiti ea occasione . . . ) . — 
Kéziratban a nyitrai egyházmegyei könyv-
tárban : Protocollum privatum Emerici 
Palugyay, Canonici Scepusiensis conti-
nens Elenchum Documentorum V. Capi-
tulum Scepusiense respicientium . . . . 
1825 körül, ívrét 58 levél; Protocollum 
Consessuum Deputationis Regnicolaris, 
per Art. 8. A. 1827. pro pertractatione 
elaboratorum in sequelam Art. 67. A. 
1791. systematicorum operum exmissae, 
1 kötet; Protocollum circa rem literariam 
1776--1829. 1 kötet; Protocollum circa 
praeliminaria Systemata Fundorum p. 
Fund. 1 kötet; Protocollum circa Bona 
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pol. fundationalia, 1 kötet; Protocollum 
comissionum Ecclesiasticarum, 1 kötet; 
Protocollum circa Archi- et Dioceses, 
Cathol. in Hungaria, 1 kötet; Protocollum 
circa Dioeceses graeco-cathol. Hung, et 
Part.adnex. 1 kötet; Resolutiones in Eccle-
siastico-Fundationalibus, 2 kötet; Eccle-
siasticorum Bonorum Oeconomiam et 
Fund. Stud, concernentia, 1 kötet; Proto-
collum circa Fundationalia Cleri Regu-
láris et Miscellanea, 1 kötet; De Subsidio 
Fortificatario; minden kötet ívrét 600 — 900 
lap; a tartalom tekintélyes részét 1827-
től 1832-ig írta; Dioecesis Cassoviensis 
Acta, ívrét 8 kötet. (Kassai püspök korá-
ban nagy részét sajátkezűleg ír ta; a 
vaskos kötetek mindegyike 400—500 le-
vélre terjed és a püspökség alapítására 
vonatkozó okmányokat, végrendeleteket, 
főpásztori körleveleket, kormányrende-
leteket s az összes plébániák történeté-
hez igen érdekes adatokat tartalmaz). 

Gemeinnützige Blätter 1830. 19. SZ. — For-
gách Ágost gróf, Egyházi beszéd P. I. pappá 
üzemeltetése félszázados ünnepére. Eszter-
g o m , 1854. — hagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a -
l á d a i IX. 102. l ap . — Csősz Imre, A k e g y e s 
tanitórendiek Nyitrán. Nyitra, 1879. 613— 
617. 1. — vágner József, A n y i t r a i e g y h á z -
megyei könyvtár kéziratai és régi nyom-
tatványai. Nyitra, 1886. 131. 1. ; Adalékok 
a nyitrai székes - káptalan történetéhez. 
Nyitra, 1896. ; Adatok a Nyitra-városi plé-
bániák történetéhez. Nyitra, 1902. 49. 1. — 
M. Sión 1890. 306. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Palugyay Imre (nagy-palugyai és bo-
dafalvi ifjabb), császári tanácsos, a m. 
tudom, akadémia rendes tagja, P. Pál 
és Derekassy Zsuzsánna birtokos szülők 
<ia, szül. 1818 okt. 6. Mádon (Zemplénm.); 
középiskoláit Sátoralja-Ujhelyben, a böl-
cseletet Rozsnyón, a jogi tanfolyamot 
Kassán végezte; ezután a patvarista évet 
Zemplén, majd Borsodmegyében töltötte; 
1840 szept. 24. ügyvéddé avattatott. Az 
1840. év utolsó napjaiban a m. kir. helytar-
tótanács gyakornoka lett és ötödfél éves 
díjtalan szolgálata után 1846 júl. 16. a ta-
nulmányi bizottsággal egyesítve volt kir. 

könyvbiráló főhivatal tollvivőjévé nevez-
tetett ki. 1847 decz. 29. a magyar tudo-
mányos akadémia levelező tagjává vá-
lasztották. Az 1848. márcziusi mozgalmak 
után Szemere belügyminiszter őt a Fényes 
Elek igazgatósága alatt létesített statisz-
tikai hivatal egyik tagjává, majd utóbb 
1849 febr. hg. Windischgrätz az ideigle-
nesen alakított polgári közigazgatás tanul-
mányi osztályának titoknokává s ugyan-
ezen év szept. a budapesti főispánság 
titkárává, 1851 márcz. pedig ugyanitt 
kerületi tanácsossá nevezte ki, míg végre 
ezen hivatali minőségnek 1858 jan. 10. 
kelt legfelsőbb elhatározás folytán való 
megszűntével, császári tanácsosi czímmel 
a cs. kir. magyar helytartóság pozsonyi 
osztályánál titkár lett. Meghalt 1866 decz. 
7. Kis-Palugyán. A m. tudományos aka-
démiában 1874 ápr. 30. Keleti Károly 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Czikkei 
a Tudom. Gyűjteményben (1848. II. Kor-
rajzok) ; az Uj M. Múzeumban (lb51— 
1852. I. Történeti vázlatok Dalmatiának 
hazánkhozi viszonyairól, Statisztikai ada-
lékok Magyarország jelen ismeretéhez); 
a M. Sionban (1863. Bodafalvai plébánia 
története, 1864. oklevélközlés, 1865. Bre-
vis chronologia história illati ad cottuni 
Liptoviensem protestantismi subin in 
gremio ejusdem cottus longe lateque 
diffusi); az Egyetemes Magyar Encyclo-
paediának is munkatársa volt. — Munkái: 
1. Ügyvédek. Korszerű tervezet ezeknek 
ügyében. Buda, 1841. (Censurai kézirata 
a m. n. múzeumban). — 2. Werbőczy 
István életrajza, arczképpel. U. ott, 1842. 
— 3. Megye-rendszer hajdan és most. 
Törvény-történet-oklevelek's egyéb rokon 
kútfők után előadva. Pest, 1844—48. Négy 
kötet. (I. Megye-alkotmány, II. Megye-
hivatalok, 1844., III. Megye kiadási rend-
szer s megye statisztika. I. rész. Tiszán 
inneni s Tiszán túli megyék 44 táblázat-
tal 1847., IY. Megye statisztika. Dunán 
inneni és Dunán túli megyék és szabad 
kerületek, 45 táblázattal. 1848.). — 4. 



241 Palugyánszky-—Palumbini 242 

Túrmező oklevelekkel kisért jogtörténeti 
ismertetése. U. ott, 1848. — 5. Történeti 
vázlatok Dalmatiának hazánkhozi viszo-
nyairól; Székfoglaló értekezésül 1848-ban 
írta. U. ott, 1852. — 6. Magyarország 
történeti, földirati s állami legújabb le-
írása. Hivatalos úton nyert adatokból. 
U. ott, 1852—55. Négy kötet. (I. Buda-
Pest szabad kir. városok leírása, 1852. 
Két kőnyomattal, II. szabad kir. városok 
I. rész: Esztergom. Székes-Fejérvár, Sze-
ged, Nagyvárad, Debreczen, Szathmár-
Németi, Nagy-Bánya, Felső-Bánya, 1854. 
Két kőnyomattal, III. Jász-kún kerületek 
s külső Szolnok vármegye leírása. 1853. 
Két kőnyomattal és egy rézm. táblával, 
IV. Békés-Csanád, Csongrád és Honth 
vármegyék leírása, 1855. Egy táblázattal 
és szines térképpel. Ism. Religio 1853. 
II. 32., 33. sz., 1854. II. 7—9. sz.). — 
7. A kapcsolt részek (Slavonia-Croatia) 
történeti s jogviszonyai Magyarországhoz. 
Pozsony, 1863. (Új kiadás. Pest, 1866. 
Ism. M. Sion 1864., Pesti Napló 1866. 
79., 80., 82. szám). — 8. A magyar ten-
gerpart. Pozsony, 1864. — Kéziratban: 
Mátkaság és házasság, vígj. négy felv. 
Römer után ford, (a budapesti Nemzeti 
színház kézirattárában). 

Magyarkák. L i p c s e , 1845. — Pnnori Thew-
rewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i . Po-
zsony, 1846. 98. 1. — Jelenkor. Encyclopae-
dia. Pest, 1858. 184. ). — Danielik. Magyar 
í r o k I I . 246. 1. — Fővárosi Lapok 1866. 285. 
lap. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i 
I X . 102. l a p . —- Hon 1866. 288. ? z . — Keleti 
Karoly. Palugyai Imre emlekezete. Bpest, 
1874. (Értekezések III. 9.). — Petrik Köny-
vészete és Bibliogr. — Figyelő XVII. 200. 1. 
— Pallas Nagy Lexikona X I I I . 752. 1. — Iro-
dalomtörténeti Közlemények 1901. 208. 1. 

Palugyánszky Mihály. L. Balugyán-
szky. 

Palumbini András, ág. ev. lelkész, szül. 
Liptó-Hlinikon, tanult Osgyánbau, Sel-
meczbányán, Pozsonyban és 1794. nyári 
félévtől három évig Jenában. Hazájába 
visszatérve Királyfalván (Zólyomm.) dia-
conussá tették és 1797-ben pappá szen-

telték ; főnöke Szalay Pál halála után 
u. ott rendes lelkész volt, honnét 1815-
ben Darázsiba (Hontm.) vitték papnak 
és ott halt meg 1823. jan. 22. — Mun-
kája : Noioý modlitebnj PokTad. Pest, 
1823. (Imádságok új kincse vasárnapok-
és ünnepekre). 

Haan, Jena Hungarica 108. 1. — Korauhev 
1878. 24. sz . — Petrik B ib l iog r . 
Palumbini Jónás, ág, ev. orgonista 

Pozsonyban. — Munkája: Jesus! als 
die Quelle alles Guten, Wolle auch in 
diesem angehenden Neuen Jahre die 
Fülle seiner Gnade ausschütten . . . Press-
burg, 1755. Rézmetszettel. (Költemény). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Palumbini Jónás Sámuel, ág. evang. 

lelkész Somorján (Pozsonym.); 1775-ben 
mint pozsonyi származású theologus írta 
be nevét Rát Mátyás emlékkönyvébe. — 
Munkája: Der heilsame Gebrauch der 
Freyheit das Wort Gottes lehren und 
hören zu können: wurde in der ersten 
Versammlung der evangelischen Gemeine 
zu Sommerein in der Schütt am Sonn-
tage Cantate, als den 18. May des 1783. 
Jahres über die ordentliche Epistel Ja-
cobi I. v. 16. vorgestellt. Pressburg. 

Figyelő I I I . 163. 1. — Korauhev 1878. 24 . SZ. 
— üallagi Géza, A politikai irodalom. Buda-
pest, 1888. 180. 1. — Petrik Bibliogr. 

Palumbini Máté, orvosdoktor, divék-
ujfalusi (Turóczm.) származású, 1674. 
a nyári félévben iratkozott be a jenai 
egyetemre; miután tanulmányait bevé-
gezte, Mosóczon, majd Zsolnán tanított, 
azonban a vallásüldözés elől ismét vissza-
tért Jenába, hol 1679-ben orvosdoktori 
oklevelet nyert; még ugyanez évben vissza 
tért hazájába s Trencsénben orvosi gya-
korlatot folytatott, hol élemedett korában 
halt el. — Munkái: 1. Dissertatio Aca-
demica, De Providentia Dei Ex Lumine 
Naturae Deducta & Samueli Rhaethorforti 
Opposita. Ex Indultu, Amplissimae Facul-
tatis Philosophicae, In Incluta Sa l ana . . . 
Praeside M. Mattheo Palumbini . . . Re-
spondente Johanna Henrico Hugio . . . 
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publicae disputationi subjecta . . . 1674. 
Die 31. Juni. Jenae. — 2. Dissertatio 
Morális Actionvm Hvmanarvm, Qvam 
Ex Benevolo Amplissimae Facultatis Philo-
sophicae In Inclvtissima Salana Indvltv, 
Praeses . . . Respondente Johanne Chri-
stiano Ketschau . . . Publicae Ervditorvm 
Ventillationi Svbmisit. Anno 1676. Febr. 
12. U. ott. — 3. Dissertatio Academica 
De Objecto Formali Metaphysicae, Qvam, 
Venerandae Facultatis Philosophicae, In 
Hac Inclutissima Salana . . . Praeside 
. . . Respondens Joachimus Thomsen . . . 
Publicae Eruditorum Censurae Subjiciet 
. . . 1678. U. ott. — 4. Disputatio Aca-
demica, De Illo Quod Est Primum Et 
Ultimum in Actionibus Humanis, Praeside 
. . . Respondente . . . Joachimo Thomsen 
. . . 1679. Ad diem 5. April. U. ott. — 
5 . Dissertatio Inauguralis De Phthisi, 
Quam Inclut. Facultatis Medicae in illustri 
Salana . , . Praeside Augustino Henrico 
Faschio . . . publico eruditorum examini 
submittit . . . 1679. U. ott. — Üdvözlő 
verseket ír t : Palma Pressa Altius Assur-
gens . . . (Lipcse, 1675.) és Echo Salana 
. . . Jenae, 1678. cz. munkákba. 

iVeszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
II. 151. 1. — Klein, Nachrichten II. 380. 1. 
— Haan, J e n a H u n g a r i c a 22. 1. — Tudomá-
nyos Értekező 1862. I . 359. l a p . — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Uj ül. Athenás 574. l a p . — 
Szabíi-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 56., 133., 160. 1. 

Paluza János Keresztéig, gymnasiumi 
tanár Szathmár-Németiben, hol a második 
humaniora osztályban tanított 1814-től 
1841-ig mikor meghalt. — Munkái: 1. 
Plausus stúdiósáé iuventutis regii ma-
joris gymnasii Leutschoviensis super ex-
optatissimo adventu Seren, ac Rev. Hun-
gáriáé & Bohemiae regii haeredit. principis, 
archiducis Austriae, Dni Caroli Ambrosii 
ecclesiae Strigoniensis archiepiscopi &c. 
die 13. Április Leutschoviam ingressi. Ca-
roLVs AMbrosIVs VIX his apparVIt oris, 
abrlpVIt qVaeVis CorDa nltore sVo. 
Leutschoviae, 1809. — 2. Applausus dno 

Petro Klobusitzky . . . M.-Karolini, 1814. 
— 3. Carmen saeculare, quo liberae, 
regiaeque civitati Szathmár-Némethiensi 
dum haec, exacto feliciter libertatis suae 
saeculo solenne jubilaeum ultima anni 
centesimi die sive 31-ma Decembris anni 
1815. laete celebraret, in gremio hujus 
amplissimae civitatis neo institutum, et ab 
eadem multis favoribus exornatum, gym-
nasium regium in perpetuum gratae me-
moriae monumentum gratificatur. Magno-
Karolini. — 4. Applausus dno Petro Klo-
busiczky. U. ott, 1816. — 5. Applausus 
Rev. Dno Michaeli Korom, abbati S. Be-
nedicti de Borchi, . . , dum exactis feli-
citer sacerdotii sui 50 annis primitias 
altera vice deo omnipotenti offert die 
9-na Április 1820. U. ott. — 6. Ode ... 
dno Petro Klobusiczky de eadem, episcopo 
Szathmariensi, . . . diem onomasticum 
prospere celebrând, a. r. maj. gymnasio 
Szathmariensi in tesseram profundi cul-
tus, ac perpetuae gratitudinis, humillimae 
oblata die 29. Junii, 1820. U. olt. — 7. 
Carmen ill., ac rev. dno Floriano Kovách 
de Nagy-Darócz, episcopo Szathmariensi 
&c. occasione solennis inaugurationis a 
regio gymnasio in tesseram verae de-
votionis sinceri cultus ac profundae sub-
missionis humillime oblatum die 21. Julii 
1822. U. ott. — 8. Carmen rev. dno 
Martino Schlachta de Zadjel, cathedr. 
ecclaesiae Szathmariensis canonico &c. 
diem onomasticum feliciter celebranti 
die 11. Novembr. I8á7. U. ott. — 9. 
Carmen die natali august. Francisci primi 
imperatoris ac regis apostolici, annum 
aetatis 60-mum complentis, dictum ad 
solenne prandium, quod venerab. capi-
tulum cathedr. ecclesiae Szathmariensis 
post sacrorum solennia in tesseram debiti 
homagii, ac profundissimae devotionis 
numerosis ex omni statu hospitibus prae-
buit die 12-ma Februarii 1828. U. ott. 

— 10. Carmen ill. ac rev. dno Joanni 
Hám, episcopo Szathmariensi &c. a regio 
gremiali gymnasio occasione solemnis 
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inaugurationis in tesseram veri cultus 
ac profundae devotionis humillime obla-
tum die 15. Április 1828. U. ott. 

Schematismus Literarius 1814—41. Budae 
42. I. — Petrik Bib l iogr . I I . , IV. 71. 1. 
Pály Ede, róm. kath. plébános, szül. 

1849 febr. 21. Szatmárt; 1872 aug. 12. 
szenteltetett föl; segédlelkész volt Sán-
dorfalun, Nagy-Maj tényban, Szatmárt, 
Beregszászon, Munkácson és Felső-Bá-
nyán; 1878-ban catecheta Szatmárt; 1879 
óta plébános Sárközön (Szatmárm.). A 
szent István-társulat irodalmi osztályának 
tagja. — Költeménye a Kath. Szemlében 
(1896. Szent Péter temploma előtt); írt 
a kath. lapokba s folyóiratokba; a szent 
István-társulat által kiadott Emlékkönyv 
munkatársa. — Munkái: 1. Krisztus 
Urunk hét szava a kereszten. Nagyböjti 
beszédekben. Ungvár, 1876. — 2. Pály 
Ede költeményei 1878—1881. Sárköz, 
1882. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — V. Sión 1893. 
453. 1. — Schematismus Cleri Szatlnnariensis 
1893. 
Pály Ede. bölcseleti doktor, hirlapíró 

és szerkesztő ; 1890-ben a Budapesti Hír-
lap vezérczikkírója volt. 1892 márczius 
27-től jún. Il-ig szerkesztette a Nagy-
váradi Hirlapot. Ugyanazon évben a Ma-
gyar Hirlap munkatársa lett; 1900 febr. 
2-tól a Magyar Szó politikai napilap szer-
kesztője. Klein családig nevét 1891-ben 
változtatta Pályra. 

V. Hirlap 1892. 345. sz. (Kézirata). — Szá-
zadunk Névváltoztatásai. 

Pály Elek, (családi nevén Lukics), 
szinész, a magyar opera megalapítója, 
szül. 1796. Pápán (Yeszprémm.); elvé-
gezvén iskoláit, prémontrei pappá lett, 
azután Bécsben a karinthiai kapu melletti 
operaházban játszott; innét 1822-ben a 
kolozsvári nemzeti színházhoz szerződtette 
nejével Ecsedi Jozefával együtt Nagy 
Lázár igazgató; azután Temesvárt játszott 
a társulat és nyáron Szebenben ; innét 
visszatért Kolozsvárra, hol az akkor alakult 
színházi részvénytársaság szerződtette 

s a nyári időszakban Erdély vidéki váro-
saiban szerepelt a társasággal. 1826 jan. 
18. jutalomjátékául először adják elő 
Bossini Tolvaj szarkáját, melyet még 
Bécsben kezdett fordítani. Neje 1827 
május 24-dikén Kolozsvárt meghalt és 
1828-ban Botos Karolina színésznőt vette 
nőül. 1830-ban az erdélyi színtársulattal 
Kassára került és itt működött 1833-ig; 
ez évben a társaság kétfelé oszlott és P. 
a tagok jobb részével Budára ment. 1835 
aug. 1-től kifogadta három évre a kolozs-
vári színházat, de csak 1836 febr. 28-ig 
50 estén játszott, azután Marosvásárhelyre 
ment és Nagyváradra, hol jún. 19. leégett 
és jelentékeny kárt szenvedett. Ekkor 
aztán Debreczenbe ment, 1836—37-ben 
ismét Kassán működött. 1842-ben mint 
igazgató Bukarestben játszott magyarul, 
németül, ruménul és a töredék franczia 
társulattal francziául; innét Brassón, 
Kézdi-Vásárhelyen, Deésen, Enyeden át 
társulatával Marosvásárhelyre érkezett, 
a hol társulata feloszlott. Egész életét 
a magyar színészetnek szentelte, melynek 
nemcsak egyik buzgó s kitűnő tagja volt, 
hanem azt idegen dalművek lefordításával 
magas színvonalra is emelte. Meghalt 
1846 márcz. 4. Kolozsvárt. Havi Mihály 
szinész tartott tölötte gyászbeszédet márcz. 
6. — Munkái: 1. A tolvaj szarka. Mulat-
ságos érzékeny nagy dali-játék (opera) 
két felvonásban. Irta olasz nyelven Gui-
lielmi. Magyarra ford. . . . A muzsikáját 
írta Bossini Joachim. Kassa, 1828. — 2. 
A bűbájos vadász. Tüneményes nagy dali-
játék (opera) három felv. írta Kind Fridrik. 
Musikáját készítette néhai Weber Károly 
Mária. Ford . . . U. ott, 1828. (Előadták : 
Bűvös vadász cz. Budán. 1836 máj. 31., 
jún. 6., aug. 14. sat.). — 3. Egy óra. 
Tüneményes varázsjáték, karénekkel, há-
rom felv., angol nyelven írta Levis. Ma-
gyarra ford. (németből) . . . A muzsikáját 
készítette báróLannoy Londonban. Kassa, 
1829. (Előadták Miskolczon 1832 ápr. 23. 
Debreczenben szept. 8.. Budán 1834. szept. 
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27., azután Pesten is többször, Kassán 
1874 ápr. 26.). — 4. Don Juan, vagy a 
kőbálvány vendég. Vitézi, szomorú, víg 
dalljáték, (opera) két felvon. Irta olasz 
nyelven abbate da Ponte. Magyarra ford. 
. . . A muzsikáját készítette néhai Mozart 
Amadeus Farkas. U. ott, 1829. — 5. A 
hó. Mulattató-dalljáték (opera) négy felv. 
Irta franczia nyelven Delavigne. Magyarra 
ford. . . . U. ott, 1830. — 6. A fejéi-
asszony. Mulattató dalljáték (opera) há-
rom felv. Irta franczia nyelven Seribe; 
a muzsikáját készítette Boieldieu. Ma-
gyarra ford. U. ott, 1830. (Előadták Deb-
reczenben 1830 szept. 27.). — 7. Varázs 
síp. Nagy tüneményes dalljáték (opera) 
két felv. Német nyelven irta Schikaneder 
Emanuel. A muzsikáját készítette néhai 
Mozart Amadeus Farkas. Közrebocsájtotta 
. . . U. ott, 1832. (Előadták Kassán, 1835 
márcz. 28.). — 8. A halott rabló. Néző-
játék három felv. Irta Birch-Pfeifer Karo-
lina. Magyarra ford. . . . U. ott, 1832. 
(Előadták Debreczenben 1832 szept. 25., 
1835 szept. 14., Miskolczon nov. 15., Budán 
1884 febr. 4., 1836 okt. 8., Kassán 1875 
ápr. 10.). — 9. A méregkeverő. Színjáték 
három felv. Irta franczia nyelven Seribe. 
Magyarra tette . . . Szeged, 1836. — 10. 
Boldogasszony temploma harangozója. 
(Notre Dame). Évrajzi regényes dráma 
hat szakaszban. Hugo Viktor után Magyarra 
tette és kiadta . . . Kassa, 1836. (Pesten 
sokszor adták, a vidéki színpadokon is, 
így Kassán 1862 decz. 28.). — Kéziratban: 
Arseniusz, az asszonygyülölő, két felv. 
Meiszl Károly után ford., zenéjét szerzé 
Gläser Ferencz. Előadták Budán 1833 
okt. 20., nov. 12.): Pajzán ifjú, vígjáték 
három felv. Kotzebue után ford. (Budán 
1834 nov. 25.); Aline, golkondai királyné, 
vagy Pécs a világ más részében, tüne-
ményes víg dalljáték három felv. Bäuerle 
munkája. Magyarra tette Kiss János szí-
nész, dalait Pály Elek, zenéjét szerzé 
Müller Venczel (Előadták Pécsett 1835. 
máj. 27.); Csörgő sipka, Formenterai 

remete, Arany idő, József és testvérei, 
A kisértő hegyi lélek, énekes játékok; 
A svájezi család, Az éj királynője, Tan-
kréd, A hamupehelyke s az eredeti Béla 
futása, operák. Titus kegyessége, Metasta-
siótól, opera két felv. ford., zenéje Mozart-
tól (Kézirata a m. n. múzeumban); Bor-
zasztó éj a sziklavölgyben, vagy: halál 
áldozatja az ördöghidján, melodr. ford., 
zenéje Drechslertől (kézirata a budapesti 
nemzeti színháznál); Kézművesek lako-
mája, vígj. egy felv. ford. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1830. I . 18. SZ. — 
Nemzeti Újság 1846. 250. SZ. ( N e k r . ) . — Mult 
és Jelen 1846. 23. sz. (Havi Mihály emlék-
beszéde) . — Figyelő XIV. 1883. 236. 1. (Ke-
mény Lajos). XVII. 200. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Magyarország Vármegyéi. A b a u j - T o r n a v á r -
megye és Kassa. Bpest, 1896. 199. lap. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 754. 1. — Ferenczi 
Zoltán, A kolozsvári színészet és szinház 
története. Kolozsvár, 1897.— Magyar Könyv-
Szemle 1903. 175. 1. (Kéziratai). 

Pály Zsigmond, ev. ref. lelkész Tatán 
(Komáromm.), 1899-ben Ácson élt. — 
Munkája: Egy protestáns lelkészválasztás 
a XIX. sz. második felében. Pest, 1868. 

A dunántúli evang. reformált egyházkerület 
Névtára. Pápa, 1889. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Palyi György. L. Bátai György. 
Pámer László, Jézus-társasági ádozó-

pap, szül. 1865. ápr. 15. Zala-Egerszegen; 
gymnasiumi tanulmányait Kalksburgban, 
a felsőbbeket Pozsonyban, a budapesti s 
innsbrucki egyetemen és Kalocsán végezte. 
1883 aug. 14. lépett a Jézus társaságába. 
1897 óta tanár Kalksburgban. — Czikkei a 
Mária Kertben (Mária szeplőtelen szivének 
jelvényei, czikksorozat) és a Jézus Szent 
Szivében. — Munkái: 1. A Jézus-társa-
sági szentek és boldogok tisztelete. Oktató 
és imádságos könyv. Bpest, 1891. (Ism. 
Kath. Szemle 1892.). — 2. Gonzaga szent 
Alajos iratai. Szent Alajos boldog halá-
lának háromszázados évfordulójára. Ma-
gyarra fordította s jegyzetekkel ellátta. 
Kalocsa, 1891. — 3. Nagy asszonyunk szep-
lőtelen sz. szivének tisztelete. U. ott, 1904. 
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Tóth Mike Jézus-társasági tanár szives 
közlése. 

Pamer Mihály, szombathelyi kanonok 
és sághi esperes-plébános, szül. 1835 
aug. 8., felszenteltetett 1859 jún. 19.; 
segédlelkész volt Kis-Unyomban és Bánok-
Szent-Györgyön, 1860. Rába-Szent-Mihá-
lyon, 1861. Letenyén, 1865. Hosszu-Presz-
tegen,1866.Jánosházán: plébános 1867-től 
Sághon és 1872-től kemeriesaljai kerületi 
esperes; később kanonok lett. Meghalt 
1895 körűi. — Munkái: 1. Egyházi 
beszéd, melyet főtisztelendő Intay Vazul 
ur szent Benedek r. áldozó és a dömöl-
nöki apátság perjelének arany miséje 
alkalmával a kis-czelli bold, szűz kegye-
lem képe előtt mondott. Sopron, 1882. 
— 2. Egyházi beszéd, melyet főt. Vincze 
Paulin ur, szent Benedek-rendi áldozár 
. . . arany-miséje alkalmával 1892 febr. 2. 
kis-czelli bold, szűz Mária kegyelem képe 
előtt mondott. Kis-Czell, 1892. — 3. Egy-
házi beszéd, melyet nagys. és főt. Hol-
losy Jusztinián szent Benedekrendi ál-
dozópap . . . aranymiséje alkalmával a 
kis-czelli apátsági templomban 1893 okt. 
8. mondott. U. ott, 1893. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — A szombat-
helyi püspöki megye papságának Névtára 1887. 
Szombathely 199. 1. és a magyar n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Pán István, theologiai tanuló ; tanult 
Privigyén, Gömörben, Kézsmárkon, Po-
zsonyban ; a külföldi akadémiákra ké-
szült, azonban 1803 decz. 24. meghalt 
Tót-Prónán (Turóczm.). — Munkája: 
Supremum Pietatis Monumentum quod 
virtuti ac meritis spect. quondam ac 
perill. dni Marci Horváth Stansith de 
Gradecz . . . A. 1790. Die 13. Junii de-
nati tristes posuere musae Kesmarkienses 
mentis earum interprete . . . Leutscho-
viae, 1790. (Költemény). 

Novi Annales Ecclesiastici 1794. I I . 103. 1. 
— Petrik Bib l iogr . 

Pán Márton, ág. ev. lelkész Tót-Pró-
nán (Túróczm.) és a túróczi kerület con-
seniora. — Munkái: 1. Rädost kfestanu 

z wjtezstwjnad gegich neprátely wypl-
wagjcý, kteraužto cyrkwi ew, slovensko-
prawnaňské z prjležitosti djkcinenj pánu 
bohu za wjtézstuj nad Tureckým Náro-
dem, za dnu slawného panovanj cysare 
a krale Jozefa Druhého pod wudcem 
Fryderykem Jozyássem knjžetem Koburg 
etc. Beszterczebánva, 1790. (Keresztények 
öröme). — 2. Pohŕebnj početnost. Wysoce 
vrozené nédy panj Zuzane Rakssany. 
rozené Schindler v prostred mnohého 
slawného pansLwj a zástupu dne 8. li-
stopadu 1. p. 1795. Szakolcza, 1796. (Ha-
lotti tisztesség Raksányi Zsuzsanna asz-
szony felett). — 3. Vspozogenj kresťana pri 
omrzlosti tohoto života. Kterež prižalost-
ném pohŕebowány vrozené nékdy panj 
Anny Zuzany Rakssany, rozené Toperczer. 
Beszterczebánya, 1804 (A keresztény ki-
békülés az élet keserűségeivel). — 4. TJméni 
liogenj Ticliwy kniha ručnj o poznánj a ho-
genj obecné nakazytedlných, a zwlásstný 
osolytných nemocech lichwy spŕjdawkem 
formúl, a tabule wydana od A. Tolnay 
nynj do slowenčiny z narjzenj sl. stolicy 
turčanské preložená skrz . . . U. ott, 1808. 
(Kézikönyv a betegségek orvoslásáról. 
Tolnay Sándor után ford. Ism. N. Annalen 
der Literatur. Wien 1809. I. 4. 1.). — 5. 
Pohŕebnj Kazanj . . . U. ott, 1808. (Ha-
lotti beszéd WTartensleben Katalin grófnő 
felett). 

Korauhev 1880. 138. 1. — Petrik B i D l i o g r . é s 
a m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Pancera Gáspár, bölcseleti és orvos-
doktor, görczi (Krajna) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica si-
stens, corticis peruviani in intermittenti-
bus. Tyrnaviae, 1775. 

Itupp, Beszéd. B u d a , 1871. 143. 1. — Szin-
nyei Könyvészete. 

Panckl. L. Pankl. 
Pancratius Mihály, jogi doktor, erdélyi 

ág. ev. püspök, szül. 1631. vagy 1632-
ben Szász-Sebesen, hol atyja lelkész volt. 
(Nagyatyja a Básta Erdélybe bevonulása 
idején költözött Erdélybe). Szüleit korán 
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elvesztvén, Nagy-Disznódra (Heltau) ment, 
hol az ottani rektor Fabricius és Schmitzler 
Jakab pap vették gondjaik alá. 1648-ban 
Kolozsvárt és Pozsonyban végezte a gym-
nasiumot; 1650-ben a nagyszombati egye-
temre ment, onnét 1652. Bécsbe, majd 
Nürnbergbe, 1653. Wittenbergbe, hol theo-
logiát és jogot tanult. Meglátogatta ezután 
a lipcsei, jenai, würzburgi, altorli, mainzi, 
ingolstadti, kölni, giesseni, marburgi, helm-
städti főiskolákat is. Azután Brockdorf 
Joakim lovag fiait a rostocki egyetemre 
vitte, hol az egyházi s polgári jog dok-
torává avatták 1661-ben és előadásokat 
tartott a történelemből és az ékesszólástan-
ból. Hazautaztában 1666 őszén mint ven-
dég Eperjesen tartózkodott, hol felkérték, 
hogy, mivel Bayer Jánost, a megférhetlen 
természetű rectort megfosztották hivatalá-
tól, viselje ő ezen tisztet, míg az épülő-
ben levő ev. collegium elkészül. így lett ő 
az eperjesi collegium rectora, igazgatta 
az iskolát és felügyelt az építésre, a fel-
sőbb osztályokban pedig előadta a tör-
ténelmet és ékesszólást. Midőn a colle-
gium elkészült és az 1667 ápr. 16. párt-
fogási nagy gyűlés kívánsága szerint szer-
veztetett a főiskola, Pomarius Sámuelt 
választották lyceumi igazgatónak; bár 
ezen mellőztetése zokon esett neki, mégis 
megmaradt tanárnak praefectusi czím-
mel és átvette a gyakorlati philosophia, 
a földrajz, a történelem és a jogtudomány 
egy részének tanítását a IX. osztályban. 
1668 jún. végével, miután a pártfogás 
által neki fölajánlott tanszéket, mely le-
fokozás lett volna, nem fogadta el, Eper-
jesről távozott. Egy ideig Szepesmegyében 
időzött, de csakhamar Nagy-Szebenbe 
hívták meg rectornak, hol 1669 jan. 9. 
iktattatott be hivatalába. 1670-ben uj-
egyhází, 1671. pedig medgyesi lelkész 
lett. 1686 nov. 4. az erdélyi szász ág. 
ev. egyház megválasztotta püspökévé. 
Meghalt 1690 júl. 11. Nevét Pankratiusnak 
is írják. — Munkái: 1. Disputatio In-
auguralis De Juramento Perhorrescentiae 

Quam Divino Tavente Numine Decreto 
& authoritate . . . Praeside . . . Dn. Hen-
rico Budolpho Bedekern . . . Pro Summis 
In jure Utroque Grádu, honore & privi-
legiis Doctoralibus Consequendis Placidae 
Eruditorum ventilationi submittit Michael 
Pancratius Sabesiensis Transylvanus. 
Ad diem 28. In Auditorio Majori . . . 
Rostochii, 1661. — 2. Heinricus Rudol-
phus Redeker, Jur. D. Prof. & p. t. Am-
plissimae Facultatis juridicae Decanus 
Suo & AmplissimiCollegii Juridici nomine 
Ad Actum solennem Disputationis inaugu-
ralis De Juramento Perhorrescentiae Bono 
cum deo â Florentissimo U. J. Candidato 
Dn. Mich. Pancratio . . . In Auditorio 
majori XXI1X. Nov. ante & post meri-
diem instituendum Magn. Dn. Rectorem, 
Dom. Professores, Consules . . . summa 
cum humanitate ac officiose invitat. U. 
ott, 1661. (P. életrajzával). — 3. Votivus 
Applausus, quem favente Coelo et ge-
stiente terra in Transsylvania renascente, 
et tam quoad libertatem quam Religio-
nem ad aurea saecula succrescente, in-
comparabili Heroi, Princip um decori, Sae-
culihujus splendori et Posterorum Exem-
plari, Illustr. Cels. Principi ac D. D. 
Michaeli Apafi, Divina Gratia Principi 
Transylvaniae etc. A. M.DC.LXV. etc. 
erexit erectumque dedicavit Suae Celsi-
tudinis aeternitatisque tanti Herois devo-
tissimus et subjectissimus Cultor . . . in 
Academia Rostochiensi Eloquentiae Prof. 
Publ.et Historiarum designatus.Rostochii. 
— 4. Tractatus Politico-Juridicus In pa-
ragraphum Jus itq. duplex est, Prol. de 
jure & divisione juris. Jvris Pvblici, Regni 
Hvngariae, Magistratuum, et Statuum, 
tam Ecclesiasticorum, quam secularium, 
originem in genere & specie exhibens. 
Cassoviae, 1668. — Üdvözlő verseket ír t : 
Parschitius Dániel, Breviárium Logicum 
. . . Rostochii, 1663. és Repetitiones De-
calogi Anti Papistici . . . U. ott, 1666. 
cz. munkákba. — Kéziratban a nagy-
szebeni ág. ev. egyház könyvtárában több 
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kidolgozott kézikönyv; az ág. ev. erdélyi 
püspöki levéltárban: nagy ívrét kötet, 
mely az ev. egyház szabadalmaira, zsinati 
végzéseire és az akkori egyházjogi gya-
korlatra vonatkozik. 

Schmeizel, Martin, Dissertatio Epistolica 
de statu religionis et ecclesiae Lutherano-
rum in Transylvania. Jenae. 1722. — Benkö, 
Transsilvania. Vindobonae, 1178. 433. 1. — 
Sei vert, Nachrichten. Pressburg. 1785. 320. 1. 
— Siebenb. Quartalschrift I I . 1791. 24. 1. — 
Wallaszky, Conspectus Reipublicae Littera-
riae in Hungaria. Budae, 1808. 202., 238., 
247. 1. — Budapesti Szemle I V . 1858. 239. 1. 
— Trausch, Schriftsteller-Lexikon III . 44. 1., 
IV. 333. 1. — Szabú-Hellebrant, Régi Magyar 
Könyvtár II., III . 1, rész. — Zimmermann, 
Fram, Handschriftl iche Urkunden-Samm-
lungen. Hermannstadt, 1884. 11. 1. — Uj M. 
Athenas 575. 1. — Petrik B i b l i o g r . I I . 162. 1. 

— Pallas Nagy Lexikona X I I I . 765. 1. 

Pancsics (Pančič) József, orvosdoktor, 
a belgrádi szerb lýceum tanára és a mú-
zeum igazgatója, a m. tudom, akadémia 
kültagja, szül. 1814 ápr. 17. Bribirben 
(Nevine mellett a horvát tengermelléken); 
a gymnasiumot Fiúméban 1824-—30-ig 
végezte s 1830—32. Zágrábban hallgatta 
a bölcseletet; a pesti egyetemen orvos-
növendék volt és 1842-ben nyert orvos-
doktori oklevelet; előszeretettel foglalko-
zott a botanikával; kutatások czéljából 
1845 tavaszán Ruszkabányán (Krassó-Szö-
rénym.) tartózkodott; innét a felsőbb tudo-
mányokban való kiképzése végett Bécsbe 
ment, honnét visszatért Magyarországba, 
azután Szerbországban kerületi orvos lett. 
A m. tudom, akadémia 1868 márcz. 18. 
választotta kültagjának; a belgrádi tudós-
társaságnak, a bécsi cs. k. zoologiai-bo-
tanikai társaságnak, a cs. k. geologiai 
birodalmi intézetnek, a regensburgi kir. 
botanikai társaságnak és a cherbourgi So-
ciété des naturalistesnek tagja. Meghalt 
1888 márcz. 8. Belgrádban. A m. tudom, 
akadémiában 1S93 decz. 18. Kánitz Ágost 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Czikkei 
a Verhandlungen der k. k. zool.-botan. 
Gesellschaftban (Wien, XI. Zur Moosflora 
des nordöstlichen Banates); az Österr. 

botan. Zeitschriftben (XVIII. 1868. Zur 
Flora des Banates) sat. — Munkái: 1. 
Toxicologia botanica. Dissertatio inaugu-
ralis. Pestini, 1842. — 2. Plantarum 
serbicarum pemptas. Venetiis, 1860. — 
3. Plantae serbicae rariores aut novae. U. 
ott, 1862. (Ezen két utóbbi munkát Visiani 
tanár társaságában a növények rajzaival 
adta ki). — 4. Pisces serbicae. Belgrád, 
1860. — Többi munkáit szerb vagy szerb-
latin nyelven adta ki s mind Szerbor-
szágra vonatkoznak. 

Slavische Blätter. (Szerk. l.ukšič Bécsben) 
I . évf . 600. l a p . — Kanitz, Aug., V e r s u c h 
einer Geschichte der ungar. Botanik. Halle, 
1865. 209. lap és Emlékbeszéd P. felett. 
Bpest, 1893. (Emlékbeszédek VIII. 3.) — 
Wurzbach, Biogr. Lexikon XXI. 258. 1. — 
Szinnyei Könyvészete. 

Pánczél Dániel (albişi), hírlapíró és 
szerkesztő, szül. 1759-ben Mérán (Kalota-
szeg) Erdélyben; több évig Szacsvay 
Sándor mellett Bécsben a Magyar Kurir 
segédszerkesztője volt; Szacsvay után 
1793-ban Decsy vévén át a lapot, P.Erdély 
részére külön újság kiadására kért enge-
délyt és lapját Magyar Merkurius cz. 
adta ki; ez politikai tartalommal heten-
ként kétszer jelent meg Bécsben kis 8rét 
félíven 1793 ápr. 23-Ó1 1798 jún. 30-ig 
társlapjaival, az Uj bécsi Magyar Musával 
és a Bibliothecával (1795.), mely utóbbi 
csak ritkán jelent meg. Toldalékot is adott 
hozzá külön lapszámozással. (Ezen külön 
lapszámozás miatt, mert a kötésnél elhány -
ták, igen ritka). Ezzel együtt három ma-
gyar újság volt Bécsben ; hogy a köz-
kedveltségű Magyar Hírmondó mellett 
megállhassanak, a Kurir és a Merkurius 
egyesültek az előbbinek czíme alatt, s 
így P. Decsyvel együtt a M. Kurirnak társ-
szerkesztője (1799—1815), Decsy halála 
után tulajdonos szerkesztője volt (1816— 
1827-ig); szerkesztette még a Kedveske-
dőt, Igaz Sámuellel, mely szintén a Ma-
gyar Kurir melléklapja volt és hetenként 
kétszer jelent meg Bécsben kis 8rét fél-
íven 1724—27-ig. 36 évi hirlapírói pá-
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lyáján minden lehetőt megtett a nemzeti 
nyelv ügyéért. Meghalt 1827 decz. 15. 
Bécsben. — Munkái: 1. A mezei gazda-
ságot tárgyazó Jegyzések, mellyet a kül-
földi szorgalmatos mezei gazdáknak, és 
ezen minden tekintetben szükséges és 
hasznos mesterséget gyarapítani igyeksző 
tudós társaságoknak írásaikból kiszede-
getni és a két magyar hazákból érkezendő 
hasonló tárgyú levelekkel egygyütt a köz-
jónak előmozdítása végett apródonként 
közönségesekké is tenni szándékoznak a 
Kurírnak írói. Bécs, 1801—2.1. kötet 1., 
2. csomó, II. k. 1. csomó. Két rézmetszettel 
(Decsy Sámuellel együtt.) — 2. Tiszti 
Kalendáriom 1819. esztendőre. I. esz-
tendő. U. ott. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1827. II . 50. s z , 
— .)/. Kurir II. 1827. 29. SZ. — Tudományos 
Gyűjt. 1828. I . 124. SZ. — Nagy Iván, M a g y a r -
ország Családai IX. 106. lap. — Petrik Bib-
l i o g r . — Pallas Nagy lexikona XIII . 766. 1. 

Pánczél Ferenez (albisi), ev. ref. lel-
kész Kendi-Lónán (Szolnok-Dobokam.), 
ki e családban harmadízben folytatta 
ezen helyen a ref. papságot; atyja P. 
Zsigmond (P. Dániel szerkesztőnek unoka-
öcscse), nagyatyja P. Pál szintén ott lel-
készkedtek. P. Ferenez, atyja halála (1870 
júl. 30.) után utóda lett a lelkészi hiva-
talban. — Czikke az Erdélyi Prot. Köz-
lönyben (1871, 40. sz. Néhai Pánczél 
Zsigmond életrajza). — Munkái: 1. Állat-
tan, elbeszélő modorban és versben, nép-
iskolák számára. Kolozsvár, 1861—62. 
Két rész (I. Honi házi állatok. II. Honi 
vadállatok. I. 4. kiadás 1871. 6. k. 1881., 
8. k. 1894. II. 3. kiadás 1872., 4. k. 1881., 
6. jav. k. 1896. U. ott). — 2. Erkölcsi 
olvasókönyv a ref. népiskolák II. osztályá-
nak. Sárospatak, 1861. (Másodrendű jutal-
mat nyert pályamű. 2.k., 4. k. U. ott, 1871., 
5. k. 1878., 7. k. 1882.). — 4. A kis Andor 
és Zoltán könyve. Elemi magyar olvasó-
könyv 12 fametszettel. U. ott, 1862. — 4. 
Kolozsvár részletes leírása és Erdélyország 
földrajza. Az ujabb nevelészeti elvek szerint 
elemi és népiskolák második osztályának 

készíté . . . Két kőre metszett tér- és 
földképpel. Kolozsvár, 1865, (2. jav. és 
bőv. kiadás. U. ott, 1876. Ism. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 27. sz. 3. újból átnézett 
k. U. ott, 1879.). — 5. Legújabb szerkezetű 
irva-olvasni tanító Ábécze és olvasókönyv. 
Elemi és mindkét nemű népiskolák első 
osztályának. 103 rajzmintával. Kolozsvár, 
1871. — 6. Képes verseskönyv. Kis gyer-
mekek mulattatására. 56 színes képpel. 
U. ott, év n. és 1886. — 7. Elemi vallás-
tan, egyszerű kérdések és feleletekben. 
A reformált elemi és népiskolák haszná-
latára. U. ott, 1872. 

Erdélyi Prot. Közlöny 1871. 40. SZ. — Kiss 

Áron, A M. Népiskolai Tanítás Története. 
Bpest, 1881. 271., 274., 294. 1. — Petrik Köny-
vészete. — ,V. Könyvészet 1886., 1893., 1896. 
— Kisziingstein Könyvészete és a magyar 
n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Pánczél János (albisi), vármegyei fő-

jegyző, az arany érdemkereszt tulajdonosa 
Szolnok-Doboka megyében, előbbinek 
testvéröcscse. Meghalt. — Szerkesztette a 
Szolnok-Doboka cz. társadalmi, szépiro-
dalmi és közgazdasági hetilapot 1876 okt. 
5-től 1877-ig Deésen. 

Erdélyi Prot. Közlöny 1871. 40. SZ. — A 
„Szolnok-Doboka" rövid története. Deés, 1896. 

Pánczél Pál (albisi), ev. ref. lelkész 
Kendi-Lónán (Szolnok-Dobokam.), hol 
1786 aug. 6. köszöntött be. — Munkái: 
1. A mathematika Geographiának vagy 
a mérés tudománya szerint föld golyó-
bisának esméretére vezető tudománynak 
rövid summája. Kérdések és feleletekben 
íratott a gyengébb ifiak számokra. Kolozs-
vár, 1801. Irta a szerző 1871-ben. Ujabb 
kiadása. U.ott, 1820. — 2. A magyar nyelv-
nek állapotjáról, kimiveltethetése módjai-
ról. Megjutalmaztatott felelet. Pest, 1806. 

Erdélyi Prot. Közlöny 1871. 40. SZ. — Szin-
nyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iog r . — Ka-
zinczy Ferenez L e v e l e z é s e I I I . I V . X . 

Pandic Sándor, m. kir. honvéd-száza-
dos. — Munkája: Katonai szótár. Ma-
gyar-horvát rész. Bpest, 1900. (Többek 
társaságában), 

i A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
ív sajtó alá adatott. lUOé. febr. IS. 
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Pandur Pál, ág. ev. tanító, született 
1856 jan. 31. Mura-Keresztúron (Zalam.); 
tanult Sopronban és Csurgón; 1878-ban 
Gyopárhalmán volt segédtanító s onnét 
került Kís-Csákóra (Békésm.) levita-taní-
tónak, hol jelenleg is elemi iskolai tanító. 
— Nevelés- és gazdaságügyi czikkeket 
írt különféle lapokba. 

Veres József, O r o s h á z a . O r o s h á z a , 1886. 
170. 1. 
Panik Mihály, állami polgáriskolai ta-

nár Kapuvárt (Sopronm.), hova 1886. ne-
vezték ki. — Munkája : Magyar-tót szótár 
Lang Mihály földrajzához. Bpest, 1888. 

Néptanítók Lapja 1886. 540. 1. — M. Köny-
vészet 1888. 

Paniti .János, előkelő protestáns pol-
gár lehetett Nagyszombatban, ki 1562-
ben Sánta Pál városi kapitánynyal együtt 
vitte be Nagyszombatba azt a protestáns 
prédikátort, a kinek eltávolítását köve-
telte az érsek. — Költeménye : Házasok 
könyörgési, 14 strófa (közölve Szilády 
Áron, Régi M. Költők Tára VI. 191. 1.). 

Szilády Áron, Régi M. Költök Tára. Buda-
pest, 1896. 191., 365. 1. 

Pankl Ferencz, bölcseleti mester, Bécs-
ben tanult mint világi pap, szolnoki 
származású, később koszorús költő s 
a bécsi egyetem bölcseleti karának dé-
kánja volt. — Munkái: 1. Fungi in Se-
pulchreto Poetico Seu Epitaphiarum se-
ria, tum jocosa ab Authore recens com-
posita. Viennae, 1722. — 2. Laurus 
poetica seu exercitationes metricae, quas 
ante quidem pro temporum et occasio-
num diversitate publicam in lucem divi-
sive edidit, nunc vero favente superiorum 
annutu et munificentia in praesens opu-
sculum collegit author. Viennae, 1724. 
— 3. Feriae autumnales, seu carmen 
quod . . . Godofredo exemti monasterii 
Gottwicensis nec non exemtae abbatiae 
Szalavár ad S. Adrianum in Hung. ord. 
S. Benedicti abbati in tesseram submis-
sissimae venerationis oftert. U. ott, 1725. 
— 4. Fasces consulares, seu Carmen 
aggratulatorium perill. dno Josepho Hart-

id. S z i n n y e i J . , Magyar írók X. 

mann 30. Jan. 1725. U. ott. — 5. Vitia 
hominum et vitiorum censurae stylo poe-
tico per dislogos aliquot adumbratae. U. 
ott, 1726. — 6. Carmen onomasticum 
. . . Andreae Joanni Krai . . . oblatum 
die 30. Nov. 1727. U. ott. — 7. Cogita-
tiones criticae super quibusdam homi-
num moribus, scientiis, nationibus etc. 
recens ab authore conceptae anno 1733. 
U. ott. — 8. Aculei et Aculeoli sine 
vulnere. Seu epigrammata . . . Libri III. 
U. ott, 1834. — 9. Threnodia lugentis 
Austriae deplorabili super obitú ser. prin-
cipis Eugenii Francisci ducis Sabaudiae 
et Pedemonti . . . 21. Ápr. 1736. U. ott. 

Katona, História Critica XXXVIII. 879. 1. 
— Figyelő V I I . 44 . , X . 298. 1. — Petrik B i b -
l iograph. 

Pankl Máté, bölcseleti doktor, szül. 
1740 aug. 13. Oszlopon; a bölcseletet Bécs-
ben elvégezvén, 1758 okt. 14. Trencsénben 
a Jézus-társaságába lépett. Tanulmányai-
nak befejezése után tanulmányi felügyelő, 
1777-től bölcselettanár lett a nagyszom-
bati convictusban. 1784-től a természettan 
és gazdaságtan tanára volt halála nap-
jáig. 1794-ig hitszónoka is volt az aka-
démiai ifjúságnak. A göttingai s prágai 
tudósok társaságának is tagja volt. Meg-
halt 1798 márcz. 22. Pozsonyban, mint 
a rend eltöröltetésétől (1773) az eszter-
gomi főegyházmegye papja. Nevét Pan-
kelnek is írták. — Munkái: 1. Lobrede 
auf das einhunderte Jahr des feierlichen 
Stiftungstages des Ordenshauses der wohl-
ehrwürd. Frauen aus der Gesellschaft 
der heiligen Ursula; dessen lebhaftes 
Andenken sie am 7. Tage des Heumonats 
im Jahre 1776 zu Pressburg . . . began-
gen haben. Pressburg. — 2. Német szent 
beszéd a pozsonyi sz. Orsolyazárdai két 
szűz fogadalomlétele alkalmával. U. ott, 
1780. — 3. Lobrede auf die feyerliche 
Handlung als die hochgebohrne Fräule 
Maria Theresia Podhratzky von Podhragy 
im Jahre 1782 das geistl. Ordenskleid 
der Gesellschaft der heil. Ursula zuTyrnau 

9 
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anlegte. Tyrnau. — 4. Compendium In-
stitutionum Physicarum, quod in usum 
suorum auditorum conscripsit. Partes 
tres: I. de Corpore abstracto; II. che-
mice; III. physice considerate. Posonii, 
1790. Három kötet. Hat rajztáblával. (2. 
kiadás 1793., 3. bó'v. k. 1797—98. U. 
ott). — 5. Compendium Oeconomiae Ru-
ralis in usum suorum auditorum. Budae, 
1790. (2. kiadás magyar, német és szláv 
szómutatóval. Pozsony, 1793., 3. kiad. 
Buda, 1797., 4. k. U. ott, 1810.). 

Katona, História Critica XLI. 619. 1. — 
Fejér, História Academiae. Budae, 1835. 85. 
l a p . — Stoeger, S c r i p t o r e s 251. 1. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iogr . — Zeitiger 
Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszom-
b a t , 1893. 384. l a p . — Pallas Nagy Lexikona 
XIII. 768. 1. — De Backer-Sommervogel, Bib-
liothéque-Bibliogr. VI. 169. h. 

Pankotai Ferencz, szalontai prédikátor. 
Munkájának ajánlólevelét Jote György 
Szalonta város kapitányának és Mike 
János főbíróval élén az egész tanácsnak 
(12 esküdtnek) és szent gyülekezetnek 
ajánlja azért, mert őt a város ifjú korá-
tól folytonosan támogatta, iskolázása 
alatt segítette, külföldi akadémiákra ki-
küldte és Váradról 1635-ben a városi 
iskola igazgatójának meghítta. Ebben a 
minőségben szolgált 1640-ig, mikor a sza-
lontai gyülekezet papjává lett. — Mun-
kája : S. Hilarius. Avagy, Minden féle 
Szomorúságoknak nemei ellen, Sz. igaz 
és álhatatos örömre vezéilö Elmelkedes. 
Mely elsőben Vedelius Miklós Doctor 
által Franciai nyelven kiadattatott; Annak 
utánna egy Gallus Pareus nevü tudós 
embertől deákul fordíttatott; Most pedig 
újonnan, a sok külömb külömb féle ked-
vetlen alkalmatlanságok miatt Szomorú-
ságokban forgo együgyü híveknek ked-
vekért, Magyar nyelven ki-bocsáttatott. 
Váradon, 1650. (Az ajánlólevélben, mely 
1650 márcz. 23. kelt Szalontán, hol 1640-
től kezdve paposkodott, életrajzi adatai 
vannak). J$0 d- \ f i Ji ic t • 

Horányi, S c r i p t o r e s I I I . 5. l a p . — Katona, 

j História Critica XXXII. 913. 1. — Szabó Ká-
roly, Régi M. Könyvtár I. 357. 1. 

Pann Antal, zenetanító, szül. 1797-ben 
Slidvenben (Bulgária) és zenével foglal-
kozott ; járt Oroszországban és Bukarest-
ben telepedett le, hol zeneleczkéket adott; 
majd a törökök elől Brassóba menekült; 
később ismét visszatért Bukarestbe s ott 
halt meg 1854 nov. 3. — Népies rumén 
munkái közül Brassóban 1894-ben a követ-
kezők jelentek meg: 1. O seýétore la 
Tora. (Népies útirajzok, a szerző fam. 
arczképével és életrajzával). — 2. Nasdra-
văniile. (Példabeszédek). — 3. lnteleptul 
Arkir si Anadam (Arkir és An ad am ta-
nítása). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Pannasch Antal, cs. kir. százados a 
3. Károly főherczeg gyalogezredben. — 
Munkái: 1. Unterricht für junge Militärs 
in der Terrainlehre und Terrainbenützung, 
Felddienst und Feldfortification. Güns, 
1834. — 2. Albion. Trauerspiel in fünf 
Aufzügen. Maximilian in Flandern. Histo-
risches Schauspiel inj fünf Akten. Nebst 
einem kleinen Nachspiele: Der Kaiser. 
Dramatische Dichtungen. U. ott, 1835. 

Militär-Schematismus. Wien, 1833—35. —  
Petrik B ib l iog r . 

Pannonius István. — Munkája: De 
circulo operum et judiciorum Dei, qui 
et lapsis primi hebraeis finietur trahi in-
ceptus in erectis ultimis hebraeis; et de 
prodromis conversionis orientis et meri-
diei, cujus initia apud hungaros et venetos 
coepta; et de ratione iucundae sanctae 
pacis inter omnes christianos, qui verum 
ilium deum, essentia unum, sed tribus 
distinctum personis invocant. Theses 41. 
ad meditandum et elaboran^um propo-
sitae omnibus piis, qui ecclesiae Christi 
aedificationem, salutem, imperatoris et 
imperii sacri, aliorumquae regum et reg-
norum, principum et rerum publicarum 
christianorum, in summa, commune Orbis 
christiani bonum, pacem tranquillitatem 
hisce perturbatis temporibus et legitimam 
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contra turbatores pacis defensionem ex-
petunt, authore Stephano Pannonio Belo-
gradiensi. Actor 15. v. 8. Ilannoviae. 
1688. 

Czvittinger, S p e c i m e n 295. 1. — Uj Magyar 
Athenas 575. 1. (Fabó) . 

Pannonius János. — A krakói egye-
temi könyvtár birtokában van egy XIV., 
XV-ik századi papirkézirat (1854. BB 
XXVII. 4. jegyzéssel), melynek 395—399. 
lapjain «Carmen in mortem Wladislai 
Warnensis regis Poloniae» olvasható, a 
400—404. lapokon pedig: Sequuntur Car-
mina pulcherrima felirattal ismét hexa-
meterek. Közben a 403. lapon, «Joannes 
Pannonius» neve fordul elő, valószínűleg 
mint szerzőé. De a bécsi cs. udvari könyv-
tárban is őriztetik egy kézirat (11,735. 
Lunael. 0 . 63.), igaz, hogy csak XVI. s 
XVII. századi, mely szintén tartalmaz, 
a 107. laptól, költeményeket, melyek 
szintén Joannes Pannoniusnak tulajdo-
níttatnak; van 39 versszaka. Ki volt ezen 
Joannes Pannonius, kétségkívül magyar 
író, és vájjon e két Joannes Pannonius 
név egy személyre vonatkozik-e, eldön-
teni nem lehet. 

Dl. Könyv-Szemle 1882. 391. 1. — Katholikus 
Szemle Î899. 794. 1. (Békési Emil). 

Pannonius Kristóf.— Munkája: Elegia 
ad D. Nicolaum Perenottum ä Gravilla. 
Basiliae, 1549. (Guil Paradini, De An-
tiquo Burgundiáé statu cz. munkával 
együtt). 

Czvittinger, S p e c i m e n 286. l a p . — Simler, 
Epitome Bibi. Jesu 123. 1. 

Pannonius Mihály, theologiai doktor, a 
párisi akadémiában tanult; élt 1459 körül. 
— Kézirati munkái: De immaculata 
conceptione Beatae Mariae Virginis ; De 
Spiritu sancto ; De operibus eremitarum ; 
Sermones, praecipue ad capitula gene-
ralia spectantes. 

IU. Könyv-Szemle 1878. 22. 1. 

Pannonius Pál, Krisztus hitét buzgón 
védelmező pap; élt Theodosius római 
császár idejében. — Kézirati munkája : 

ad Constantiam Christo dicatam Virginem, 
de Virginitate & contemtu Mundi Libri II. 

Czvittinger, Spec imen 294. 1. 

Pantelin György, orvosdoktor, ladin-
czei (Szerémm.) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de va-
riola vaccina. Budae, 1832. 

Rupp, Beszéd 156. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Pánthy Endre, egri apát-kanonok, szül. 
1820-ban Tályán (Zemplénm.); felszen-
teltetett 1844-ben; mint érseki titkár lett 
török-szent-miklósi plébános, majd egri 
kanonok. Jelenleg az egri főszékesegyház 
nagyprépostja, olchini választott püspök 
és monostori apát. A török-szenf-miklósi 
leánynevelő intézetet és templomot fel-
építette. — Czikkei és költeményei a pesti 
növendékpapság Munkálataiban (1841. A 
szent atya nevezetről, Gróf Eszterházy 
Károly egri püspök élete, 1842. költ., 
1843. A szent mise áldozat); a M. Állam-
ban (1871. 287. sz. Az egri egyházmegyei 
papnyugdíjintézet és a felső jászkerület); 
még több czikket írt, de álnevek alatt, 
melyeket nem nyilvánított. — Munkái: 
1. Hét szent Beszéd, a töredelmességről 
és káromkodásról, melyeket híveinek el-
mondott és lelki épületökre közzé tett 
P. E. Eger, 1856. — 2. Szózat Eger város 
összes lakóihoz. U. ott, 1856. — 3. Pap 
a világban, vagyis azon modorról, melyet 
a papnak a világgal való érintkezéseiben 
követnie kell. Franczia eredeti után sza-
badon fordítva s hazai viszonyainkhoz 
alkalmazva. U. ott, 1878. — 4. A dinnyész 
munkaköre. írta egy öreg dinnyész. Ki-
adta dr. Frank Alajos, Hevesmegye tiszti 
főorvosa. U. ott, 1880. 

J l . Sión 1888. 780. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
Kiszlingstein K Ö n y v é s z e t e . — Koncz Akos, 
Egr i egyházmegyei papok az irodalmi té-
r e n . E g e r , 1892. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
774. 1. — Schematismus Cleri Agriensis 1903. 

Pantke Tivadar, állami gymnasiumi 
tanár volt Nagy-Szebenben, hova 1854 
aug. 26. neveztetett ki ; 1865-ben azon-
ban Troppauba helyeztetett át. — Czikke 

9* 
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a nagyszebeni kir. gymnas. Értesítőjében 
(1856. Der Brand Rom's unter Nero, mit 
besonderer Berücksichtigung der Frage, 
ob derselbe durch Zufall entstanden, 
oder von Nero veranlasst worden sei ?). 

Programm des k. k. Staats-Gymnasiums 
in Hermannstadt 1855., 1866. 

Pant l József, r. kath. plébános, szül. 
ľ/94 febr. 19.; a bölcseletet 1811 — 12., 
a theologiát Nagyszombatban a papneve-
lőben 1816-ban végezte; 1817 febr. 21. 
fölszenteltetett. Karkáplán volt Eszter-
gomban. 1823 decz. 5. bozóki (Hontm.) 
plébánosnak neveztetett ki, hol még azon 
év decz. 18. meghalt. — Munkája: Ode 
honoribus rev. dni Francisci Szily prae-
positi S. Eustachii de Csáth dum sacrum 
nominis sui diem recoleret perpetuae 
gratitudinis contestandae ergo pio affectu 
oblata IV. Kalendas Octobris 1822. Stri-
gonii. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
irók Csarnoka. Nagyszombat, 1898. 385. 1. 
— Xémethy, Ludovikus, Series Parochorum. 
Strigonii, 1894. 840. 1. 
Pan to János, ev. ref. tanár és ipar-

iskolai igazgató, P. János (hivatalszolga 
a járásbíróságnál) és Erdődi1 Julianna fia, 
született 1859. szept. 7. Nagy-Kőrösön 
(Pestm.), hol az ev. ref. főgymnasiumban 
tanult; sok családi bajok, nélkülözések 
után az iskola seniorává tették és benn-
lakást nyert és így végezte 1878-ban 
iskoláit. Ekkor a tisza-földvári tanító-
ságra választották meg, mely állását 1885 
őszén a dúsabban jövedelmező mezőtúri 
tanítósággal cserélte fel. 1887-ben ugyan-
ott ipariskolai igazgatóvá, 1889-ben pedig 
egyházmegyei tanügyi bizottsági taggá 
választották. 1896-ban szívbaja miatt 
nyugdíjaztatta magát, de az ipariskolai 
tisztséget még mindég viseli. — Tan-
ügyi és társadalmi czikkeket írt a Prot. 
Népiskolai Lapba, a Népiskolai Köz-
lönybe, Népnevelők Lapja, Tanítók Lapja, 
Iparosok Olvasótára, Tisza Vidék, Lehel 
Kürt, Szolnoki Hiradó, Mezőtúr és Vi-
déke és a Mezőtúri Hírlapba. — Mun-

kái : 1. J ász-Nagy-Kun- Szolnokmegye és 
Magyarország földleírása. A népiskolák 
III. osztálya számára. Térképpel. Tisza-
földvár, 1883. (2. bőv. kiadás. Ugyanott, 
1884. 3. k., Mezőtúr, 1887., 4. k. 1889., 
5. k. 1890., 6. k. 1891., 7. k. 1892., 8. 
k. 1894., 9. k. 1895., 10. k. 1896., 11. 
k. 1897., 12. k. 1898., 13. k. 1899., 14. 
k. 1900., 15. k. 1901., 16. k. 1902., 17. 
k. 1904. U. ott.) — 2. Mértan. A nép-
iskolák és ismétlő iskolák számára 98 
rajzzal. Bpest, 1891. (2. kiadás. U. ott, 
1900.). — 3. Képes Világtörténelem. 
Elemi népiskolák számára a tiszántúli 
egyházkerület tanterve szerint. (Nagy Ár-
páddal együtt). Mezőtúr, 1897. (2. ki-
adás. U. ott, 1904.). — Szerkesztette a 
Népiskolai Közlönyt 1888- és 89-ben 
Mezőtúron. (Kecskeméthy Lászlóval és 
Farkas Imrével együtt). 

11. Könyvészet 1886. , 1900. — Kiszlingstein 

K ö n y v é s z e t e . — Schack Béla, K e r e s k e d e l m i 
iskoláink és tanáraik. Bpest, 1896. 173. 1. 
— A m . n. múzeumi könyvtár példányairól 
és önéletrajzi adatok. 
Pántocsek József, pozsonyi prépost-

kanonok, szül. 1804 febr. 29. Vogyerá-
don (Nyitram.); középiskoláit, a bölcse-
letet és theologiát is Nagyszombatban 
végezte. Fölszenteltetett 1827 aug 21. 
Káplán volt Mogyoróson, Kospallagon, 
Börzsönyben, Bakabányán és Vágujhelyen 
1837 decz. 1844-ig plébános volt Boriban. 
1844-ben a bécsi Pazmaneumban lelki 
atya lett; innét 1861 ápr. 21. pozsonyi 
kanonokká neveztetett ki, egyszersmind 
a szent Imre papnevelő igazgatója volt 
majd a Bold. Szűzről nevezett schlangen-
mundi czímzetes prépost. Meghalt 1884 
máj. 20. Pozsonyban. — Munkája: Echo 
solemnitatis VIII. Idus Novembris 1859 
in Basilica Strigoniensi celebrate reddita 
eadem die in Capella Domestica Collegii 
Pazmániani Oratore . . . Viennae, 1859. 
— Mint bori plébános Jordánszky Elek 
püspök fölszólítására Holly Jánossal, 
Knapp Antallal és Petrovics Józseffel részt 
vett a «Bold. Szűz Mária csodaképeinek 
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leírása» cz. munkának tót nyelvre fordí-
tásában, mely 1838-ban Pozsonyban meg-
jelent. 

Petrik B i b l i o g r . I V . 72. 1. — Zelliger Alajos, 
Egyházi irók Csarnoka 385. 1. — Kémethy, 
Ludovicus, Series Paroehorum 840. lap és 
gyászjelentés. 
Pántocsek József.\ gyógyszerész és 

gyógyszertártulajdonos, szül. 1799 decz. 
31. Nagy-Tapolcsánban (Nyitram.); ok-
levelét 1820-ban Bécsben nyerte. Kivált-
képen chemiával és botanikával foglal-
kozott. Botanizált Frigyes Ágost szász 
királylyal a Tátrában és levelezett Hum-
boldt Sándorral. Gyógyszerész volt Nagy-
Tapolcsánban. A nagy aranyérem tulaj-
donosa. Meghalt 1872 június 24-én Po-
zsonyban. — Czikke az Orvosi Tárban 
(1839. II. Némely észrevételek a keres-
kedés által kapható borostyánmeggyviz 
Aqua laurocersa, külömbségéről különö-
sen eredetére nézve, honnét vétetik). — 
A pőstyéni hévvizet és annak iszapját 
1832-ben vegyelemezte 

Fiának Pantocsek Józsefnek szives köz-
lése és gyászjelentés. 

Pantocsek József orvosdoktor, a po-
zsonyi országos kórház igazgató-orvosa, 
előbbinek fia, szül. 1846 okt. 15. Nagy-
Tapolcsánban ; a gvmnasiumot Kalks-
burgban, Nyitrán és Esztergomban vé-
gezte, hol érettségit tett; az egyetemet 
Göttingában és Bécsben látogatta, hol 
1875-ben orvosdoktori oklevelet nyert. 
Kivált botanikával s mikropalaeontologiá-
val foglalkozott. 1866-tól iskolai szün-
napjait folyvást a Nagy-Tátrában töltötte 
és flóráját kutatta. 1872-ben hat. hónapig 
déli Herczegovinát, egész Montenegrót és 
Dalmacziát utazta be. Botanizált egész 
Észak-Magyarországban, Genf táján és a 
Montblancon, a Jura hegységben, Páris 
környékén, a Harzban, Alsó-Ausztriában, 
Csehországban, Istriában, Albániában, a 
Riviérán, Cannes és Nizza táján, hol egy-
szersmind a tengerfenéki górcsövi flórá-
val ismerkedett meg. Mikrologiai kutatásai 
kiterjednek az egész világ Bacillaria kőze-

teire. Növénygyűjteménye az általa gyűjtött 
és leírt új fajokat tartalmazza s magában 
foglalja az európai phanerogamok legna-
gyobb részét; kiváló becsű górcsövi prae-
paratumainak gyűjteménye, különösen a 
«Typenplatten» nevű készítménye az egyes 
magyar bacillaria - kőzetekről. 1880 óta 
kivált mikografikai, illetve mikropalaeon-
tologiai dolgozatokkal foglalkozik. O volt 
az első hazánkban, ki a mikrofotographiá-
nak készítésével foglalkozott, melyet 1885-
ben az országos kiállításon mutatott be, 
nemkülönben az első magyar amateur-
kiállításon 1890-ben Budapesten is ki-
állított. Ekkor mikroskopiumi diatoma-
fölvételeit arany éremmel tüntették ki. 
1896 júl. 30. óta a pozsonyi országos 
közkórház igazgató-orvosa. — Czikkei az 
Oesterr. Botan. Zeitschriftben (1868. Aus-
ilug in das Facskoer oder Naklate Gebirge, 
1869. Aus der Tatra, 1872. Correspon-
denz aus Cattaro, 1873. Plantae novae 
quas aestate anni 1872. per Hercegovinám 
et Montenegro collegit et descripsit, 1874. 
Pythographische Mittheilungen, Scleran-
thus Arten, 1878. Trifolium Haynaldia-
num, Correspondenz aus Tavarnok, 1881. 
Über bosnisch-herczegovinische Pflanzen 
und aus dem Comitate Neutra in Ungarn, 
1882 - 83. Correspondenz aus Tavarnok); 
a pozsonyi Természettudományi- és or-
vosi-egylet Közleményeiben (1873—75. 
Abhängigkeit alles organischen Lebens 
von Clima und Boden); a M. Növény-
tani Lapokban (1881. Plantarum novarum 
Bosniacarum et nonullarum aliarum de-
scriptiones, 1882. Notulae praeviae de 
novis Hungáriáé plantis); a Zeitschrift für 
wissenschaftliche Mikroskopieban (1888. 
Über Idicatoren); a Nyitra vármegyei 
Orvos-Gyógyszerész- és Természettudo-
mányi Egyesület Évkönyvében (1889— 
1890. A górcső története és fejlődése); 
a Botanisches Centralblattban is jelentek 
meg czikkei. — Munkái: 1 Adnotationes 
ad Floram et Faunam Hercegovinae, 
Crnagorae et Dalmatiae. Posonii, 1874. 
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(Különnyomat a pozsonyi Verhandlungen 
d. Vereins für Naturkunde. Neue Folge 
Heft II.). — 2. Beiträge zur Kenntniss 
der fossilen Bacillarien Ungarns. Nagy-
Tapolcsány, 1886., 1889., Berlin, 1892. 
(I. Theil. Marine Bacillarien mit 102 Ta-
feln in Lichtdruck. II. Theil. Brackwasser 
Bacillarien. Anhang: Analyse der Marinen 
Depots von Bory, Brenna, Nagy-Kürtös 
in Ungarn, Ananino und Kusnetzk in 
Russland. III. Theil. Süsswasser Bacil-
larien. Anhang: Analysen 15 neuer De-
pots von Bulgarien, Japan, Mähren, Russ-
land und Ungarn). — 3. Die Bacillarien 
als Gesteinsbildner und Altersbestimmer. 
Wien, 1894 (Verhandlungen II. 1.). — 
4. A Balaton flórája I. szakasz. Függe-
lék. A balatoni kovamoszatok. 17 táb-
lával. Bpest, 1902. (Balaton tudományos 
tanulmányozásának eredményei II. rész 
1. szakasz). 

Pallas Nagy Lexikona X I I I . 775. l a p . — M. 
Könyvészet 1902. és önéletrajzi adatok, 

Pantocsek Leo Valentin, orvosdoktor, 
előbbinek nagybátyja, született 1812-ben 
Kielceben (Orosz - Lengyelország), Bupp 
szerint Krakkóban; Pántocsek József 
nagyszombati gyógyszerésznél kitűnő ne-
velésben részesült. 1843 okt. a pesti 
egyetemen orvosdoktori oklevelet nyert. 
Orvosi praxissal nem foglalkozott, de a 
chemiai, kivált a pyrochemiai kutatá-
sokba annál jobban belemélyedt. 0 volt 
Magyarországon az első, ki még a 40-es 
évek elején daguerotypiával, később az 
50-es években photographiával foglalko-
zott. Tőle származnak az első ily fajta 
felvételek. Majd később az üveggyártás 
tanulmányozására szánta magát és neki 
köszönhetjük a hieloplastikának feltalá-
lását, mely magyar találmányt a párisi 
világtárlaton a nagy aranyéremmel tün-
tettek ki. A 60-as évek elején feltalálta 
az irizáló üveget. Tanulmányait és fel-
találásait Zahn György üveghutájában 
Zlatnón (Nógrádm.) végezte, hol veze-
tése alatt az első magyar tükrök és 

üvegfestmények készültek; a zlatnói üveg-
gyár fehér csiszolt üvege még a híres 
cseh üveggel is versenyre kelt. Neki kö-
szönhető a tárgyjelző tölcsérke feltalá-
lása, melyet Nachet, a híres mikroskop-
készítő Párisban készít; nem különben 
a budapesti egyetem mineralogiai inté-
zetében is láthatók remek kőzetcsiszolatjai 
górcsövi vizsgálatok számára. Felette saj-
nos, hogy találmányait le nem írta, mert 
a hieloplasztikai nyomatok és a diatre-
tumok elkészítésének módja vele. az üveg-
gyártás fejlesztésének nagy kárára, a 
sírba szállott. Meghalt 1893 szept. 11. 
Zlatnón. — Munkája: Aquae minerales 
Alsó-Sebesiensis. Dissertatio inauguralis 
medica. Pestini, 1843. 

Rupp, B e s z é d 163. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 775. 1. 

(Borbás). 

Pantu János C., a brassói görögkeleti 
rumén felső kereskedelmi iskola tanára, 
szül. 1864-ben Brassóban; tanulmányait 
ugyanitt, Antwerpenben és Budapesten 
végezte ; ez utóbbi helyen üzleti gyakor-
laton volt az első budapesti gőzmalom-
részvénytársaság irodájában. Képesítését 
1884-ben középiskolákra és kereskedelmi 
iskolákra nyerte (chemia, árúisme, könyv-
vitel, levelezés és kereskedelmi ismeretek). 
1886 óta működik a brassói felső keres-
kedelmi iskolában; tanítja a kereskedelmi 
tárgyakat, vegytant, árúismét és a franczia 
nyelvet, de olasz nyelvet is. A reálisko-
lában franczia nyelvet és chemiát tanít. 
A városi képviselőtestületnek és a rumén 
kulturegyesületnek tagja. — A rumén 
lapokban közölt kereskedelmi s ipari 
czikkeket. — Munkái: 1. Logofelulu Ma-
teiu, novela. Brassó, 1887. — 2. Intro-
ducere in scientele comerciale in usul šco-
leror comerciale. Ugyanott, 1892. (Be-
vezetés a kereskedelmi tudományokba. 
Vlaiai Arzénnél együtt.). — 3. In plasa. 
In balta. Cole gea. La code. La car-
ciuma lui triplic. Ugyanott, 1893. (A háló, 
a mocsár sat. elbeszélések). — 4. Curs 
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complet de correspondents comercială 
pentru scolele de comerciu. Nagy-Szeben, 
1897. (Kereskedelmi irálytan, a kereske-
delmi iskolák számára.). — 5. A doilea 
capitol din contabilitatea dupla, Afaceri 
de credit cambial şi afaceri de banca. 
Brassó, 1900. 

Schach Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k és 
tanára ik . Bpest, 1896. 10. 1. — Vajda Név-
könyve. Györ, 1900. 264. 1. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányairól. 

Pántzél. L. Pánczél. 
Panyák Ede. L. Iványi. 
Panyiti Mihály, ev. ref. theologiai 

tanuló Franekerában. — Munkája: De 
Praedestinatione. Franequerae, 1652. 

A marosvásárhelyi evang. ref. kollégium 
példányáról. 

Panyoki András, theologiai tanuló 
Frankfurtban. — Munkája: Dissertatio 
Tlieologica de SS.Trinitate,Quam Aspirante 
SS. Trinitate in Alma Viadrina, Praeside 
Dn Bartholdo Holtzfusz . . . D. III. Április 
A. O. R. M.DCCIV. placide examinandam 
proponit . . . Francofurti ad Yiadrum. 

Szabú-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 634. 1. 

Panz János Nepomuk. — Czikke a 
Topographisches Archívban (Wien, 1821. 
II. Der Rechen von Neusohl). — Mun-
kája : Regeln der vereinigten löbl. Scharf-
schützen Kompagnie bei einer königl. 
Freystadt Oedenburg 1791. Hely n. 

Petrik B i b l i o g r . 

Papp Albert (szabolcsi), bölcseleti dok-
tor, ev. ref. lelkész. — Munkái: 1. Dőre 
Márton felekezetnélküli akar lenni. Buda-
pest, 1897. (Koszorú 33.). — 2. A kinek 
nincsen lelke. U. ott, 1901. (Koszorú 74.). 

31. Könyvészet 1897., 1901. 

Pap András (ináncsi). — Munkája: 
Erdem-emlék néh. nt. Kis Áron úr sír-
halmára. Nagy-Károly, 1834. (Költemény). 

Petrik B ib l iog r . 

Pap András, róm. kath. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1853-ban Hatolykán (Három-
székm.); a gymnasium I—IV. oszt. Kézdi-
Vásárhelyt, az Y—VIII. a székelyudvar-

helyi r. kath. főgymnasiumban járta ; az 
után a kolozsvári egyetemen bölcselet-
hallgató volt; 1879-ben tanári vizsgát tett; 
ez év szept. 1-től 1882 szept. l-ig ugyanott 
ideiglenes tanári minőségben működött. 
1882 óta rendes tanár a csik-somlyói, 
jelenleg a székely-udvarhelyi róm. kath. 
főgymnasiumban, hol a görög nyelvet és 
történelmet tanítja. — Czikke a csik-
somlyói róm. kath. főgymnasium Értesí-
tőjében (1881. A magyar nemzet király-
választási és a Habsburgok örökösödési 
jogának kérdése a mohácsi vészig). 

Csiksomlyói r. kath. főgymnasium Értesítője 
1896. 450. lap. — Vajda Névkönyve. Györ, 
1900. 209. 1. 

Pap Antal (tyuskai). — Munkája : 
Kalászok a budai népszínház javára. Pest, 
1862. (Költemények). 

Petrik Könyvészete. 

Papp Antal, bölcseleti doktor, pénz-
ügyminiszteri fogalmazó. — Munkája: 
A községi közegeket érdeklő illetéksza-
bályok. Bpest, 1902. (Közigazgatási Könyv-
tár IV. évf. 2., 3.) 

M. Könyvészet 1902. 

Papp Artúr, debreczeni ev. ref. lelkész, 
szül. 1849 márcz. 27. Máté-Szalkán (Szat-
márm.), ősi papi család sarjadéka, a 
mennyiben atyja P. István, nagyatyja és 
szépapja mind az Úr szőlőjében mun-
kálkodtak ; a gymnasiumot Szatmárt és 
Máté-Szalkán az ottani ev. ref. gymna-
siumban, akadémiai tanulmányait pedig 
a debreczeni theologián végezte. Tökélete-
sítendő magát a theologiai tanulmányok-
ban Bécsbe ment, hol a hittudományi 
intézet látogatója volt. Haza jővén, atyja 
mellett mint segédlelkész működött 1871-
től 1877-ig, midőn atyja lemondott lelkészi 
hivataláról és a közbizalom máj. 21. őt 
emelte a rendes lelkészi hivatalra. Meg-
halt 1891 máj. 4. Máté-Szalkán. - írt 
humorisztikus és más beszélyeket az 
Üstökösbe s a Szatmármegyei Közlönybe. 
Czikke az Igazmondóban (1876. 15., 16. 
szám Egy pap liú története). — Munkái: 
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1. Tavaszi virágok. Nagy-Károly, 1878. 
(Összegyűjtött beszélyei). — 2. A máté-
szalkai ev. ref. egyház története. Szat-
már, 1883. 

Uj M. Aihenás 518. 1. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Prot. Egyh. és Isk. Lap 1891. 20 — 
23. sz. és gyászjelentés. 

Pap Bálint, ev. ref. lelkész Kis-Palá-
don (Szatraárra.). — Munkája: Egyházi 
beszéd a nagybányai ev. ref. gyűlés tar-
tama alkalmával márcz. 16. Debreczen, 
1861. 

A budapesti egyetemi könyvtár példá-
nyáról. 
Pap Béla. — Czikke az Ország Tükré-

ben (1865. 38. sz. Aranyos-Medgyesi vár 
rövid története). — Munkái: 1. Szini 
emlény. Pozsony, 1860. (Költemények). 
— 2. Nemzeti szalag. Versfüzér. Buda, 
1862. 

Petrik B ib l iog r . I., I I . 

Pap Benedek, kassai polgár, buzgó pro-
testáns volt, ki kassai házát és ingósá-
gait 1564-ben Sibenburger Mihálynak 
237 írtért eladta; 1579-ben már nem 
élt, mert fia Paap Gábor «ez világból 
kimult»-nak mondja. — Két költeménye 
maradt fenn, egyik 29 négysoros strófa, 
másik 9 háromsoros strófa, mindkettó't 
Szilády közli a Bégi M. Költők Tárában 
VI. k. 239—244. 1. 

Szilády Áron, Régi M. Költök Tára. Buda-
pest, 1896. 375—377. 1. 

Pap Dániel, orvosdoktor, deési (Szol-
nok-Dobokam.) származású. — Munkája : 
A sárgakórról. Buda, 1842. (Orvosdok-
tori értekezés. Latin czímmel is). 

Szinnyei Könyvészete. 

Papp Dániel, hirlapíró s képviselő-
házi naplószerkesztősegéd, született 1868 
febr. 11. O-Moraviczán (Bács-Bodrogm.); 
a budapesti egyetemen a jogi tanulmá-
nyokat végezte; mint nevelő hosszabb 
ideig külföldön utazott és 1891-től kezdve 
joggyakorlaton volt Budapesten, hol so-
káig közjegyzői irodában dolgozott. 1894. 
az egyházpolitika idejében Dániel pap 
név alatt írt Klerikális levelei és Mona-

chus álnév alatt írt tárczái figyelmet 
keltettek és a Pesti Naplóhoz való szer-
ződtetését vonták maguk után. Ettőlfogva 
hirlapíró, belletrista és sociologiai író 
volt; leginkább bölcseleti és társadalmi 
problémákkal szokott foglalkozni. Oly 
fogékony érzése volt a sociális kérdések 
iránt és annyi alapos ismerete is ezen 
a téren, mint kevésnek mindazok közül, 
a kik ma tollforgatásban találják hiva-
tásukat. Szorgalmasan dolgozott, czikkei 
tetszettek a közönségnek is, de főkép 
írótársainak. Munkatársa volt a Buda-
pesti Naplónak, utóbb segédszerkesztője 
egy ideig a Magyar Géniusznak és 1897-
től a Mikszáth Kálmán lapjánál az Or-
szágos Hírlapnál a tárczarovat vezetője 
volt. Társadalmi és művészi problémá-
ról száznál több tárczát írt. Az Uj Idők-
nek és 1900-ban az Uj Magyar Szem-
lének rendes munkatársa volt; néhány 
tárczája a Budapesti Hírlapban is meg- , 
jelent és irogatott az Esti Újságba. Kiss 
József lapjának, a Hétnek is állandó bei-
munkatársa volt. 1898 okt. képviselőházi 
naplószerkesztősegéddé nevezték ki. Meg-
halt 1900 aug. 14. Budapesten. — Mun-
kái : 1. Tájékoztató a házassági jog kö-
rül. Bpest, 189ö. — 2. Marcellus. Tizen-
kilencz elbeszélés. Bpest, 1898. (Ismert. 
Egyetértés 356., Nemzet 1899. 205., Pesti 
Napló 41. sz ). — 3. Utolsó szerelem és 
egyéb elbeszélések. U. ott, 1899. (Magyar 
Könyvtár 113. Ism. Nemzet 255., Poli-
tikai Heti Szemle 33. sz.). — 4. Tündér-
lak Magyarhonban. Vidám bácskai el-
beszélések. U. ott, 1899. (Ism. Kolozs-
vári Hirlap 1900. 28. sz.). — 5. A rá-
tótiak. Begény. U. ott, 1901. (Athenaeum 
Olvasótára IX. 12. sz.) — Álneve: Mo-
nachus. 

M. Künyvésset 1899—1901. — 1900. : Vasár-
napi Újság 33. SZ. a r c z k . , Budapesti Napló 
223., 225. SZ. ( M i k s z á t h ) , Politikai Hetiszemle 
33. SZ., Uj M. Szemle I I I . 277. 1.. Hevesmegyei 
Hirlap 100. SZ., Művészvilág 8, SZ., Budapesti 
Hirlap 223., 224. SZ., Pallas Nagy Lexikona 
XVIII. 411. sz. és gyászjelentés. 
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Pap Dávid. L. Köhn Dávid. 
Pap Dénes, ügyvéd Győrött, hol 1869. 

okt. 25. meghalt. — Czikkei a Győri 
Közlönyben (1868. 27. sz. Egy búcsúz-
tató 1680-ból, 31. sz. Ányos Pál «Kalapos 
király» cz. költeménye, 35., 36. sz. Deák 
Ferencz levele Klauzál Gáborhoz, Kehida 
1843 szept. 3., 27—30. sz. Oklevelek II. 
Rákóczy Ferencztől, 33. sz. Kossuth levele 
egy rokonához. Pozsony, 1835 decz. 23. 
Radvánszky János naplója, adalékul az 
eperjesi vésztörvényszékhez); a Száza-
dokban (1868. Félegyházi pecsét 1630., 
Nagy-Vázsony pecsétje 1630-ból). — Mun-
kái: 1. A peres ügyeken kívüli jogügy-
letekbeni bírósági eljárás gyakorlati kézi-
könyve. Mitlacher V. után ford. Veszprém, 
1860. — 2. A pesti magyar nemzetgyű-
lés 1848-ban. Pest, 1866. Két kötet. (2. 
kiadás. Bpest, 1881.). — 3. Okmánytár 
Magyarország függetlenségi harczának 
történetéhez 1848—49-ben. U. ott, 1869. 
— 4. A parlament Debreczenben 1849-
ben. U. ott, 1870. Két kötet. 

Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l iog r . — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
1869. 45. sz. (Nekr.). és gyászjelentés. 

ŕ^) Pap Endre, ügyvéd, szül. 1817-ben 
Zsarolyánban (Szatmárm.); iskoláit Deb-
reczenben végezte és szülei akaratának 
engedve az egyházi pályára készült. De 
hajlamai más irány felé kezdették vonni 
és a sárospataki iskolába ment jogtanulás 
végett. Gortvaynak megkülönböztetett ta-
nítványa lett s egyszersmind az iskolai 
ifjúság által kiadott Parthenon czímű 
zsebkönyvben csinos versekkel lépett 
föl. A jogot végezvén Csekét (Szatmár-
megye) választá lakásul, hogy joggya-
korlatát Kölcsey mellett kezdhesse, ki 
Szatmármegyében főjegyző s az ellenzék 
vezére volt. Ezen időtájra esnek az urbér-
és örökváltság kérdésében azon híres 
nagy-károlyi megyegyűlések, melyeknek 
viharából a pártok közt általános inge-
rültség és Wesselényi Miklós báró ellen 
politikai kereset keletkezett. Wesselényi 

miután a királyi táblára idéztetett, gyak-
ran és hosszasabb ideig mulatott Kölcsey-
nél és együtt készítették nevezetes részét 
azon mentő iratoknak, melyek az or-
szágban nagy feltűnést keltettek ugyan, 
de Wesselényi felmentését nem eszkö-
zölhették. Míg Wesselényi Csekén tar-
tózkodott, P. még mindig Kölcsey mellett 
volt és így ismerkedett meg azon nép-
szerű férfiúval, ki akkor hírének délpont-
ján állott. Ezen idő óta őt Wesselényi 
a többi ifjak felett barátságára méltatá 
s midőn P. ügyvédi vizsgájának letevése 
miatt Pestre költözött, idejének neveze-
tes részét kellett a folyamatban levő 
politikai pör körüli megbízásokra áldozni. 
De bár Wesselényi munkával és vagyon-
talan helyzete életgondokkal árasztották 
el, kitűnő előmenetelt tett a jogtudomá-
ban és az ügyvédi vizsgát dicsérettel 
állotta ki. Ezen korszakra esik apró lyrai 
dolgozatok mellett első balladája is. mely 
a Kisfaludy-társaság által meg jutalmaz-
tatván, nevét ismertté tette. Kölcsey össze-
gyűjtött munkáinak szerkesztését is majd-
nem egyedül vitte, mert Szemere, Eötvös 
és Szalay, kiknek nevei a czímlapon álla-
nak, a legáltalánosb felügyeleten túl 
egyéb befolyást nem gyakoroltak. Ügy-
védi esküjét 1840-ben tette le, mire vissza-
költözött Szatmármegyébe, hol szorgalma 
által csakhamar független helyzetet ví-
vott ki magának s a közgyűléseken is 
figyelmet érdemlő hatást kezdett gyako-
rolni. Ekkor Szatmármegye csatapiacz 
lett, hol a pártok, kivált Kölcsey halála 
után, tévesztett, sőt törvénytelen eszkö-
zökkel is küzdöttek a hatalomért s Váradon 
kívül Nagy-Károly volt az egész ország-
ban a legzavargóbb jelenetek színhelye. 
A megyei ellenzék túlzó, a kormánypárt 
szenvedélyes és makacs volt. Bakon-
czátlanul használtatott vesztegetés és 
dorong. P. az ellenzékhez tartozott, de 
mérsékeltsége és szelid jelleme által a 
többiektől elütött és azon közgyűlési tu-
dósításaiban is, melyek az Erdélyi Hir-
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adóban és a Pesti Hírlapban jelentek 
meg, kimélőbb hang, engeszteltebb kedély 
és a polemizáló modor mellett is több 
részrehaj latlanság uralkodott, mint mások-
nál. Midőn a pártok gyűlölete tetőpontot 
ért, nem vesztette el elvbarátai bizalmát, 
nem ellenfelei becsülését. De a szabad vi-
tatkozás ledorongolására becsődített nyers 
erő végtére a közadózás kérdése miatt 
akkora ingerültséget keltett, hogy az ellen-
zéknek többé sikerrel küzdeni nem lehe-
tett, s különben is a minden oldalról el-
követett kicsapongások Szatmármegyét 
a haza véleménye előtt már oly színbe 
helyezők, hogy a botrányos jelenetek 
továbbiismétlése megbélyegzést vonhatott 
volna maga után. A pártok tehát békülé-
kenyebbek lettek és az ellenzék az ürese-
désbe jött hivatalok betöltése fölött egyez-
kedni kezdett a conservativ párt főnökeivel 
és ezen alkuvások alatt befolyása napon-
ként csökkent, utoljára vagy kimaradt a 
közgyűlésekből vagy visszavonult a vitat-
kozásoktól. P. nőül vette kerencsei Kováts 
Jozéfát (ki férjét több évtizeddel élte túl; 
meghalt 1899 nov. 27. Szatmárt 80. évé-
ben) ; csendes kedélyénél fogva örömmel 
osztozott a másoknak alkalmatlan elvonu-
lásban és 1848-ig családi körében élt, óráit 
a gazdaság, ügyvédi pálya és írói munka 
közt osztván meg. Petőfi az ő vendegük 
volt 1846-ban és 1847-ben, mikor Szend-
rey Júliának udvarolt és tőlük rándult ki 
Erdődre Szendreyék házához. Elvei és 
hajlamai azon párttöredékhez vonzották, 
mely éppen Szalay vezérlete alatt az 
új Pesti Hirlap körül gyülekezett. E lapot 
választá első publicistikai dolgozatainak 
teréül és mindvégig munkatársa maradt. 
Azonban 1848-ban a magyar minisztérium 
alakulása kiragadta magányából. Közok-
tatási tanácsossá neveztetett ki és or-
szággyűlési követté választották. Hivatalát 
erélylyel és belátással vitte, de a parla-
menti küzdelmek számára már igen sza-
bálytalanok, igen átnézhetetlen körűek 
voltak. Nem tudott, nem akart velők érde-

keltetni s többre becsülte a hallgatást, 
mint a harczot, melynek fejleményeit 
sejteni sem lehetett. A világosi fegyver-
letétel után néhány hónapot otthon töl-
tött ; később jószágait bérbe adta és 
Pestre költözőt. Itt érte a halál, 1851 
végén. — Jeles lyrikus volt; eleinte 
Kölcsey hatása alatt fejlődött, később 
Goethe és Heine voltak kedvelt költői. 
Balladáiban a kor divata szerint a szónoki 
páthos uralkodik. Prózai munkáiban is 
jeles stiliszta volt. Vezérczikkei mellett 
igen értékes dolgozata Kölcsey Ferencz 
jellemzése a Csengery Antal által ki-
adott Magyar Szónokok és Státusférfiak 
könyvében (Pest, 1851.). Mint műfor-
dító is kitűnt, Heine, Goethe és Uhland 
után fordított; igen jelesen fordította 
Cicerót is. Vezérczikkeket írt és megyei 
tudósításokat küldött a Pesti Hírlapba s 
az Erdélyi Híradóba. Költeményei a kö-
vetkező hirlapokban és évkönyvekben: 
Parthenon (II. 1837.), Athenaeum (1838— 
1839.), Emlény (1838—39., 1840.), Unió 
Zsebkönyv (1848.), Budapesti Árvízkönyv 
(II. 1839.), Nemzeti Almanach (1841.), 
Kisfaludy-Társaság évlapjai (I. 1841. Béla 
herczeg, 10 aranynyal koszorúzott ballada), 
Pesti Divatlap (1846.), Nagyenyedi Album 
(1851.), Értesítő (1852.), Nővilág (1858.), 
Budapesti Szemle (V. 1859. Olaf lovag, 
Heine után); czikkei: Oláh Miklós élet-
rajza (Szemlélő 1836.), Előférj özvegye, 
beszély (Athenaeum 1838.), Jobbágyok 
hitlevelei 1653., 1673. (Arpádia 1838.), 
Kölcsey eltemettetése ügyében (Századunk 
1838. 94. sz.). — Munkája: Pap Endre 
hátrahagyott munkái. Kiadják az elhunyt-
nak barátai Csengery Antal és Kemény 
Zsigmond. Pest, 1852. Két kötet. (I. Köl-
temények, II. Prózai művek : Kölcsey Fe-
rencz, 1850., Ciceró munkáiból, ford, 
töredékek. Ism. M. Hirlap 1852. 866., 
868. sz., Székelyföld 1891. 7. és köv. 
szám). 

Kisfaludy-Társaság Évlapjai I . 1838. 22., 24 . . 

81 . , 112. , 116. , 137. ]. — Ujabbkori Ismeretek 
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Tára V. 642. 1. — Kertbeny, A l b u m h u n d e r t 
ungrischer Dichter. Dresden, 1854. — Magyar 
írók arczképei és életrajzai. Pest , 1858. I. 
101. 1. a r c z k . — Ungarns Männer der Zeit. 
Prag, 1862. — Vutkovich Sándor, Magyar irók 
Albuma. Pozsony, 1873. 197. lap. — Figyelő 
I I I . , I V . — Pesti Hirlap 1883. 188. s z á m . — 
Fővárosi Lapok 1886. 283., 284. s z á m . (Yáczy 
J á n o s ) . — Budapesti Hirlap 1887. 88. SZ. — 
Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
777. 1. — Petőfi összegyűjtött munkái I I . 568. , 
I I I . 604. , V . 548. l a p . — M. Állam 1899. 277. 
SZ. — Nyitramegyei Közlöny 1899. 38. s z á m . 
(Gelenczey Miháltz János). 

Pap Farkas, kir. ítélőtáblai biró Ko-
lozsvárt. — Munkája: Az E. F. kir. 
bíróságok ügyvitele és ügykezelése. Ko-
lozsvár, 1893. 

M. Könyvészet 1893. 

Pap Ferencz (bilkei), róm. kath. plé-
bános, szül. 1797 decz. 26.; a theologiát 
a pesti központi papnevelőben végezte 
1819-ben ; innét 1820 és 21-ben az újon-
nan alapított esztergomi papnevelőben 
alkalmazták; azon év jan. 14. pappá szen-
teltetett. Segédlelkész volt Budaörsön, 
1822-től a bécsi nevelőintézetben. 1825-
ben Pestre küldetett káplánnak. 1830-tól 
az esztergomi papnevelőben tanulmányi 
igazgató s gazda volt; 1831. szentszéki 
ülnök és Esztergommegye táblabírája. 
1832. plébános Yarbón, egyszersmind 
alesperes a kékkői kerületben; innét 
1853 okt. 18. párkányi plébánosnak ne-
vezték ki, hol még azon év decz. 10. 
meghalt. — Munkái: 1. Ft. Korbélyi 
Mihály zérmonostrai apát tiszteletére, 
midőn a pesti királyi universzitasnál vi-
selt tanítói hivataláról lemondván nyuga-
lomra térne bojt más havában 1815. 
Pest. (Költemény). — 2. A világi ember, 
vagy az illendőség, kecsesség, linóm élet-
mód és nyájas udvariasság regulái. Wen-
zel Gottfried Immanuel után. Ugyanott, 
1816. (2. kiadás 1826. Ugyanott). — 3. 
Isten imádása. A keresztény katholikusok 
számára szerzette. Ugyanott, 1816. Egy 
rézm. (2. kiadás. U. ott, 1818. 9 rézm. 
és 1855. 8 rézmetszettel. 3. jav. és bőv. 
kiadás. Bpest, 1894.). — 4. Tekintetes 

tudós Kultsár István úrnak. Ugyanott, 
1819. (Bilkey Ferencz aláírással. Költem.). 
— 5. Enek, melyet . . . Rudnay Sándor 
ő herczegségéhez, mint az esztergomi 
presbyteriumnak bölcs szerzőjéhez 1821. 
eszt. örvendetes feltüntével intéztek azon 
nevendékek, kik az említett intézetben 
elsők szerencsések magokat képezni. U. 
ott, 1821. — 6. Az isteni kegyes gond-
viselés a felséges Austriai Háznak or-
száglásában . . . a pesti fő plébánia tem-
plomában Szent-András hava 4. 1827. 
Esztergom. — 7. A keresztény hit, re-
ménység és szeretet egyetlenegy kútfor-
rása a lélek nyugalmának és a szív meg-
elégedésének. Kifejtette 1828. U. ott — 
8. Egyházi beszéd a kegyes oskolák szer-
zőjének ünnepén Pesten aug. 30. 1829. 
hirdette. U. ott. — 9. Elegyes ünnepi és 
vasárnapi beszédek a köznép oktatására és 
vigasztalására különösen irányozva, me-
lyeket tartott. U. ott, 1830—40. Öt kötet. 
(Ism. Hazai és Külföldi Tudósítások 1830. 
II. 3. sz.). 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y -
házi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
386. 1. — Némethy, Ludovicus, Series Paro-
ehorum 840. 1. 

Papp Ferencz, róm. kath. plébános, 
szül. 1829 okt. 8. Nagyváradon (Bihar-
megyében), előbb püspöki titkár volt Nagy-
váradon, később szőllősi plébános, hol 
meghalt 1872. júl. 13. — Munkája : Nagy-
böjti ájtatos elmélkedések a Megváltó 
Jézus istenségéről és néhány alkalmi 
szent beszédek. Nagyvárad, 1864. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Sion 1892. 144. 
lap. — M. Könyvészet 1894. és gyászjelentés. 

Pap Ferencz, orvosdoktor, szül. 1803-
ban Kőröstarcsán (Békésm.), városi fő-
orvos Mező-Túron (Heves-Külső-Szolnok-
megyében). — Munkája : Dissertatio in-
augur. medica de paludibus et morbis 
ab exhalationibus earum provocatis. Pes-
tini, 1834. 

Rupp, B e s z é d 157. l a p . — Oláh Gyula, A z 
egészségügyi személyzet Magyarországban. 
Bpest, 1876. 150. 1. — Szinnyei Könyvészete. 
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Pap Ferencz, ág. ev. tanító, született 
1841 szept. 7. Szil-Sárkányban (Sopron-
megye) földmíves szülőktől; iskoláit a 
soproni ág. ev. gymnasiumban és tanító-
képzőben végezte. 1858-ban elment se-
gédtanítónak Farádra. Működött Káldon, 
majd Doroszlón, folytonosan önműve-
lés alapján gyarapítván ismereteit. 1867-
ben a nemes-magasii (Yasmegye) evang. 
anyagyülekezet hívta meg a felsőbb osz-
tályok tanítójául. Itt folytatja tanítói 
munkásságát. Doroszlóban és Nemes-
Magasiban iskolai könyvtárt alapított és 
azt gyarapította. A tanítógyűléseken ér-
tekezletei köztetszésben részesültek. — 
Czikke a Néptanítók Lapjában (1870. 
A hazai földrajz tanmódja). — Munkája : 
Tankönyv a népiskolák felsőbb osztályai 
számára. A dunántúli ágostai hitvallású 
evangel, egyházkerület által népiskolai 
tankönyvül elfogadva. (I. Földrajz, II. 
Magyarország története, III. Alkotmány-
tan, IV. Keresztény egyháztörténet, V. 
Természetismeret, VI. Gazdaságtani is-
meretek, VII. Magyar nyelvtan). Pápa, 
1877. (Ism. Prot. Egyh. és Isk: Lap 1878. 
2. kiadás. U. ott, 1878. 3. kiadás. Buda-
pest, 1879., 4. k. 1884., 5. jav. k. 1889., 
6. jav. k. 1891. U. ott). 

Kiszlingstein K Ö n y v é s z e t e . — Vaday József, 
Magyarországi tanférfiak és tanitónök ez-
redéves Albuma. B.-Csaba, 1896. Fénynyom. 
arczk. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányairól. 
Pap Ferencz, bölcseleti doktor, főgym-

nasiumi tanár, szül. 1871 decz. 12. Nemes-
Magasiban (Vasm.), előbbinek fia ; 9 éves 
korában Sopronban kezdte tanulását az 
ág. ev. lyceumban, hol két évig volt a ma-
gyar társaság főjegyzője. 1890-ben irat-
kozott be a budapesti egyetem bölcseleti 
karán; 1893-ban kitüntetéssel tette le 
vizsgálatait és 1895 okt. 12. sub auspi-
ciis regis avatták bölcseleti doktorrá s 
ekkor felolvasta Tacitus és Madách cz. 
értekezését. Már előbb mint nevelő mű-
ködött Gernyeszegen, Erdélyben, hol báró 
Bánffy Györgyné családjába került mint 

Teleki Domokos és Géza nevelője, kikkel 
külföldön, nevezetesen Bajorországban is 
járt és beutazta Erdélyt. 1897 szept.-től 
az országos nőképző-egyesület leánygym-
nasiumában tanárkodott, hol a latin és 
magyar nyelvet tanította, 1900 szept. óta 
pedig a budapesti I. kerületi m. kir. ál-
lami főgymnasium tanára. — Munkál-
kodásának teréül az irodalomtörténetet 
és aesthetikát választotta. Czikkei a Tö-
rekvésben (1891. Kis János költészete) ţ 
a Nyelvtudományi Közleményekben (1893. 
Egy érdekes képző : atag, eteg); az Egye-
temes Philologiai Közlönyben (XVI. Kis 
János és Bacsányi, 1902. Petőfi egyéni-
ségének fejlődése és könyvbirálatok); a 
Pesti Naplóban (1896. Kemény Zsig-
mond, 350. szám, Gerhart Hauptmann, 
A mély rejtély, Esztétika és patologia); 
a Budapesti Szemlében (1898. Széchenyi 
István gondolatai a nagy lélekről); a 
Nemzeti Nőnevelésben (XXII. Báró Eöt-
vös József világnézete); a budapesti I. 
ker. főgymnasium Értesítőjében (1903. 
Petőfi Szalk-Szent-Mártonban). — Mun-
kája : A valószerűség és határai a mű-
vészetben. Budapest, 1894. (Ism. M. Kri-
tika 1899 febr. 1.). 

Tanulók Lapja 1895. 45. sz. a r c z k . (Önélet-
r a j z ) . — Vasárnapi Újság 1895. 42. SZ. a r c z k . 
— Budapesti Hirlap 1895. 280. Sz. — Vajda 
Emil Névkönyve 64.1. és önéletrajzi adatok. 

Pap Gábor (ináncsi), m. királyi hely-
tartósági titoknok, szül. 1791 jún. 29. 
Kápolnás-Nyéken (Fehérm.). — Költe-
ménye van az Uraniában (1829); czikkei 
a Begélőben (1837—38), a Honművész-
ben (1839). — Munkái: 1. Szöszvár; egy 
rege. Pest, 1818. (Versben). — 2. Sappho. 
Szomorújáték öt felv. Grillparzer Fe-
rencz után ford. Székes-Fehérvár, 1820. 
(Előadták Székesfejérvárt 1819 novemb. 
22., Pesten 1820 május 22., Kolozsvárt 
1824 január 17., Miskolczon 1832 már-
czius 31., Budán 1833 nov. 9., 1834 
máj. 5. adták elő). — 3. Történetek a 
mai időből. I. kötet. U. ott, 1822. — 4. 
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Imre, vagy a királyi tekintet hatalma. 
Négy felvonásban. U. ott, 1830. 

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. 65. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 109. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . — Pesti Hirlap 1890. 85. s z . — M. 
Hirlap 1893. 324. SZ. 
Pap Gábor (Vönöczky, mely családi 

neve is), ev. ref. dunántúli püspök, Pap 
István, előbb vilonyai, később vámosi 
lelkész, egyházmegyei főesperes és Oláh 
Klára fia, szül. 1827 szept. 10. Yilonyán 
(Veszprémm.); a gymnasium I—V. osz-
tályát atyja vezérlete alatt otthon vé-
gezte ; a gymnasium VI. osztályát, a 
bölcseleti és jogi tanfolyamot Pápán, hol 
Tarczy Lajos, Bocsor István és Stettner 
György voltak tanárai. Pápai tanuló ko-
rában 1845 és 1846-ban az ifjúság írott 
lapját, a Koszorút, és 1847-ben a Ván-
dort szerkesztette. 1847 aug. végezte a 
jogi tanfolyamot és Bécsbe ment ma-
gánnevelőnek Huszár József báró fia 
mellé. Részt vett az 1848. bécsi forra-
dalomban és Bécsnek Windischgrätz által 
körülzároltatásakor inas ruhában mene-
kült és nov. belépett a honvédek közé. 
Tiszafüredig Guyon, onnét a magyar 
szabadságharcz végéig Kmetty György 
hadtestében szolgált, mely hadtestnek 
Lúgosnál megállása tette lehetővé Kos-
suthnak és a haza több kitűnőségének 
menekülését. Erdély bérczei közé mene-
külésekor mint honvéd százados betegen 
esett osztrák fogságba és egy hónapig a 
temesvári casamátákban volt elzárva, 
honnét betegen bocsájtották el. Haza 
ment szüleihez Vámosra, de ott végre 
elfogatott és Veszprémbe Pap János me-
gyei főnökhöz kisérték be a csendőrök, 
de mint beteget újra elbocsátották és 
csendőri felügyelet alatt állott. Magán-
úton elkészült a theologiai tanfolyam 
tantárgyaira s letevén a papi vizsgát, 
mint, kibocsátott lelkésznek üldöztetése 
megszűnt. 1851-ben Balaton-Udvariban 
(Zalam.) volt időközi lelkész ; rendes lel-
készi hivatalt viselt Arácson (Zalam.) 

1852. márcziustól 1854. novemberig, Ba-
laton-Udvariban 1858. júliusig, Litéren 
(Veszprémm.) 1864 júniusig és ezen idő-
től kezdve Vörös-Berényben (Veszprém-
megye), utóbb Vilonyán (Veszprémm.) 
volt lelkész. 1859-ben élénk részt vett a 
protestánsok jogait megtámadó pátens 
elleni mozgalomban, melynek a vesz-
prémi egyházmegyében egyik vezére volt; 
de munkás része volt a veszprémvár-
megyei honvédegylet megalapításában is, 
melynek jegyzője s később elnöke lett. 
1868-ban a veszprémi ev. ref. egyház-
megye esperesének, 1873 máj. 13. a du-
nántúli helv. hitvallású egyházkerület 
főjegyzőjének, 1874 jún. 1. pedig super-
intendensének választotta ; azon év szept. 
20. foglalta el püspöki székét Komárom-
ban, hol 1878-tól volt lelkész (1875— 
1878-ig Ó-Szőnyben lelkészkedett; 1876 
—1879-ig országgyűlési képviselő is volt); 
1878-ban a komáromi honvédegylet el-
nöke s a városi képviselő bizottság tagja 
lett. 1881-ben prot. nőegyletet alapított. 
Püspöki állása folytán a főrendiházban is 
széket és szavazatot nyert, s annak ülésein, 
különösen a polgári házassági s egyház-
politikai viták- és szavazásokban buzgón 
részt vett. Meghalt 1895 nov. 2. Komá-
romban. Szenvedélyes könyvgyűjtő volt 
és valóban becses 40,000 forintot érő 
könyvtárában számos unicum is akad. 
Különösen a ' reformatio elejéről való 
primitiv nyomtatványokból volt ritka 
collectiója. Nagyértékű éremgyűjteménye 
is volt, a melyről már életében úgy ren-
delkezett, hogy azt halála után a pápai 
ev. ref. kollégium kapja, melynek életé-
ben is jóltevője volt. — A bécsi forra-
dalmat ismertető közlemenyeket küldött 
a Jókai s Petőfi által szerkesztett Élet-
képekbe (1848), s ugyanakkor írt a Ko-
vács Pál által Győrött szerkesztett Ha-
zánkba, úgyszintén a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapba (1858—66.). Főleg 1853 óta kez-
dett Roboznak és többeknek sürgetésére 
ismét írni és munkatársa lett a Pesti 
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Naplónak, Hölgyfutárnak (1854. Uti ké-
pek és eszmék Balaton-Füredtől Komá-
romig, 1859—64. levelek sat.), később a 
Divatcsarnoknak (míg Császár Ferencz 
szerkesztette), a Jókai által szerkesztett 
Délibábnak (Vönöcky név alatt), a M. 
Sajtónak (míg szerkesztését Vajda nem 
vette át, 1857. 22. sz. Balatoni halászat, 
35., 263. Balatonvidéki viszhang az or-
szágos egyházi kérdésre), a Szelestey 
által megindított Szépirodalmi Közlöny-
nek (1857. Nyelvünk ujjászületési kor-
szaka), a Vas Gereben Budapesti Visz-
hangjának, az Arany Koszorújának, a 
Falusi Gazdának, Zala-Somogyi Közlöny-
nek, Győri Közlönynek, a Vasárnapi Új-
ságnak (1861), Somogynak, Veszprém-
nek, a Rózsaági-féle Gombostűnek, a 
Kertész Gazdának, Szőlőszet és Borá-
szatnak, Magyar Bazárnak, a Nővilágnak 
(1858—59 rendes levelezője volt r. 1. 
és Pap . . . . n jegyek alatt). Versek je-
lentek meg tőle a Szilágyi Virgil szer-
kesztette Budapesti Viszhangban, úgy-
szintén a Bulyovszky Gyula által szer-
kesztett Nefelejtsben, a Balaton-Füredi 
Viszhangban; egyházi munkálatai aFör-
dős által szerkesztett Közönséges egy-
házi és gyászbeszédekben és a Vasadi 
Balogh Lajos Gyakorlati Lelkészetében ; 
székfoglaló beszéde (Prot. Egyh. és Isk. 
Figyelmező 1874.). Beszéde a főrendiház 
júl. 5. ülésén (u. ott 1892. 34. sz.); a 
Protestáns Papba is írt. — Munkái: 1. 
Rulikovszky Kázmér emlékszobra lelep-
lezése alkalmára. Nagyvárad, 1870. (Köl-
temény). — 2. Esperesi szózat a nép-
iskolák ügyében. Veszprém, 1870. — 3. 
Költemények. U. ott, 1870. — 4. Gyász-
beszéd és ima, melyet Pap Ferencz ur, 
s. gondnok s megyei pénztárnok felett 
tartott. U. ott, 1870. (2. kiadás. Komá-
rom, 1885.). — 5. A veszprémi helv. 
hitv. egyházmegye közgyűlésének helyes-
lésével kibocsátott esperesi szózat az egy-
házmegyében lévő hitsorsosaikhoz. Vesz-
prém, 1870. — 6. Érdemkoszorú, melyet 

Nagy Mihály superintendens életének ér-
demvirágaiból egybefűzött s a dunántúli 
h. h. ev. egyházkerület által rendezett 
emlékünnepen 1878. évi október 20-án 
a révkomáromi h. h. gyülekezet tem-
plomában felmutatott. Komárom, 1878. 
— 7. Emlékbeszéd a Komárom körül 
vívott csatákban elesett 1848—49-diki 
honvédek porrészei fölé emelt emlék-
szobor körül összesereglett gyülekezet 
előtt Herkály-pusztán 1878 nov. 1-én. U. 
ott, 1878. (2. kiadás. U. ott, 1885.). — 
8. Lelkészi székfoglaló beszéd a révko-
máromi h. h. egyház templomában. U. 
ott, 1879. — 9. Emlékbeszéd az ácsi 
honvédemléknél. Ugyanott, 1880. — 10. 
Lelkészszentelés alkalmával püspöki be-
széd és ima. U. ott, 1880. — 11. Egy-
házkerületi gyűlés megnyitásakor tem-
plomi ima. U. ott, 1880. — 12. Ünnepi 
beszéd a Jókai Mór születési házát jelölő 
emléktáblának ünnepélyes leleplezése al-
kalmával Rév-Komáromban 1881 aug. 
20. U. ott, 1881. — Szerkesztette a Ba-
latonvidéki Naptárt (1862. Kosciusko élet-
rajza, Fiume története sat.). — Álnevei: 
Vönöcky (a Jókai által szerkesztett Déli-
bábban és több más lapban is); Pap K. 
G. az Életképekben (1848); Pap Kovács 
Gábornak is írta nevét. 

Falusi Gazda 1862. I I . 22. SZ. a r c z k . — Va-
sárnapi Újság 1874. 37. s z . a r c z k . , 1895. 45. 
sz. arczk. — Szinnyei Repertóriuma. Törté-
nelem II., Természettudomány III. — Prot. 
Képes Naptár 1879. a r c z k . — Uj M. Athenás 
313., 517. l a p . — Dömény József, Z s i n a t i E m -
lékkönyv. Székesfejérvár, 1882. 38. 1. — Ki» 
Károly, Monographiai Vázlatok 10. lap. — 
Dunántúli Képes Naptár 1892. 49. , 96. 1, a r c z k . 
— Petrik B ib l iog r . — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete. — Sturm Albert, Országgyűlési Alma-
n a c h I I . 42. 1. — 1895 : Magyar Estilap 252. 
Sz. , Magyar Hirlap 252. SZ., Ország- Világ 45. 
SZ. a r c z k . , Budapesti Hirlap 301 . , Magyar-
ország 301., Pesti Hirlap 302., Komáromi La-
pok 45. , Pesti Napló 305. Sz . — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 795. 1. — Önéletrajzi adatok 
és gyászjelentés. 

Pap Gábor, r. kath. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1852 jan. 19. Bethlenfalván 
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(Udvarhelym.); középiskoláit a maros-
vásárhelyi s székelyudvarhelyi r. kath. 
főgymnasiumban, egyetemi tanulmányait 
1874—76. Kolozsvárt végezte s az utóbbi 
évben neveztetett ki a csik-somlyói r. 
kath. főgymnasium tanárának; 1880-ban 
szerzett tanári oklevelet és rendes tanár-
nak lépett elő. Tanítja a természettant, 
mennyiségtant, földrajzot és a bölcseleti 
előtant. -— Czikke a csik-somlyói r. kath. 
főgymn. Értesítőjében (1882—83. Csík-
Somlyó földrajzi fekvése). 

Csiksomlyói r. kath. főgymnasium Értesítője 
1896. 450. 1. 

Pap Gábor, állami iskolai tanító, Pap 
András és Szász Zsófia szegény föld-
mivelő szülők fia, szül. 1854 máj. 8-án 
Iloltmaroson (Maros-Tordam.); tanulmá-
nyait Nagy-Enyeden 1867 őszén kezdte 
s 1872-ben a dévai tanítóképzőben foly-
tatta, honnét 1875-ben oklevéllel bocsá-
tották ki Maros-Szent-Királyra. 1878-ban 
Gödemesterházára helyezték át. Mint a 
megyei tanító-egylet jegyzője három évig 
működött. Egy egészen vad vidéken meg-
honosította a gyümölcsészetet és a mé-
hészete is virágzó. — Több tanügyi és 
társadalmi lapba írt czikkeket. — Mun-
kája : A méhészet mint gazdasági tényező 
a kúpos kezelésű rendszer mellett. Ki-
adja : Kis-Küküllő vármegye gazdabizott-
sága. Dicső-Szent-Márton, 1899. (Ingyen 
osztatott szét). 

Vaday József, Magyarországi tanférfiak és 
tanítónők ezredéves Albuma. Békés-Csaba, 
1896. Fénynyom. arczk. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Papp Gedeon, tanító N.-Kőrösön. — 
Munkája: Természet• és vegytan elemi-
és ismétlő iskolák számára 48 szöveg 
közé nyomott fametszettel. A kecskeméti 
ev. ref. egyházmegyei tanító - egyesület 
megbízása folytán írta. Nagy-Kőrös, 1895. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Pap Gergely (nagy-nyiresi), római ka-

tholikus plébános Király-Daróczon (Szat-
márm.) és érmelléki alesperes. — Mun-
kája : Öröm oszlop melyet mélt. és főt. 

Leményi Lemény János ur ő nagyságá-
nak, az erdélyi görög szert. kat. ekklesiák 
megyés püspökének, midőn hivatalába 
iktattatnék, tiszteletére emelt júl. 14.1833. 
eszt. Nagy-Károlyban. (Költem.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Papp Gergely. — Munkája: Valami 
a socialismnsról. Kolozsvár, 1899., Bpest, 
1901. (Erdélyi gazdasági egylet Könyv-
kiadó Vállalata 39.). 

M. Könyvészet 1899. 

Papp Géza, jogi doktor, ügyvéd, or-
szággyűlési képviselő, szül. 1864-ben ; a 
gymnasiumot Nagy-Becskereken, jogi ta-
nulmányait Budapesten, Berlinben, Hei-
delbergben, Párisban és Bécsben végezte. 
1887-ben Torontál vármegyében közigaz-
gatási gyakornok lett. 1888-ban a buda-
pesti egyetemen jogi doktorrá avatták; 
ugyanezen évben tiszteletbeli aljegyző, 
1889. tiszteletbeli főjegyző lett. 1891. le-
tette az ügyvédi vizsgát. 1892 óta a to-
rontálmegyei bégaszentgyörgyi kerület 
szabadelvű párti képviselője. Az egyház-
politikai viták során az izraelita vallás 
receptiójáról szóló törvényjavaslat elő-
adója volt. 1896-tól az országos köz-
oktatási tanács tagja. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Ország-Világ 1896. 50. SZ. a r c z k . — Pallas 
Nagy Lexikona X V I I I . 409. 1 Sturm Albert, 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 334. 
l a p . — Vasárnapi Újság 1902. 50. SZ. a r c z k . 

Papp Gľyôrgy, kereskedő, szül. 1772-
ben Satista városban (Macedonia); 1777-
ben Magyarországba jöttek szülei s Kun-
Szent-Miklóson telepedtek meg. Tanulását 
Szabad-Szálláson kezdte, onnét Bécsbe 
vitte nagybátyja, ki ott tanár volt, s 
attól tanult görögül. Bécsből Kecskemétre 
jött és az ottani kegyesrendieknél tanulta 
a latin nyelvet egész a poézisig; onnét 
Budára ment, hol a bölcseletet végezte, 
s azután lett kereskedő haláláig, mely 
kétheti betegség után ragadta el őt 1856 
ápr. 11. Kecskeméten, 84 éves korában. 
Papp Györgyről azt mondják, kik köze-



287 Papp —Pap 288 

lebbről ismerték, hogy nemcsak honunk, 
hanem Európa legnagyobb görög nyelv-
tudósa volt, csakhogy nem tudott tudomá-
nyával csillogni. Valóságos görög stoicus 
philosophushoz illő életet élt. Becses 
könyvtárt hagyott hátra. — Munkája: 
Görög olvasó-könyv, nyelvtani jegyzetek-
kel és görög-magyar szótárral. Gedike 
Fridrik után. Függelékül hozzá adatva 
Plutos, színmű Aristophanestől. A ma-
gyar tanuló ifjúság számára kidolgozta. 
Pest, 1844. (Olcsó-czímlap-kiadás. U. ott, 
1857.). 

Vasárnapi Vjság 1856. 42. SZ. — Petrik B i b -
liogr. 

Papp György (de basesci), görög kath. 
íogymnasiumi tanár, szül. 1855-ben Ér-
Kenézen (Biharm.); 1883-ban nyert tanári 
oklevelet a latin és rumén nyelvből és 
bölcseletből, és előbb Belényesen, jelenleg 
az aradi kir. főgymnasiumban tanár. 1894 
máj. 25. a kolozsvári esküdtszék sajtó-
ügyi bűnpörben egy évi államfogházra 
elítélte. — Czikkeket írt a rumén hírla-
pokba. Czikke a belényesi g. kath. fő-
gymnasium Értesítőjében (1892. Poterea 
părintescă la Romani. Patria potestas 
apud Romanos). 

Budapesti Hirlap 1894. 248. S z á m . — Vajda 
Névkönyve 28. 1. 

Pap Gyula (rév-komáromi), ügyvéd és 
birtokos, Pap Károly földbirtokos és 
OkolicsányiRozália fia, szül. 1843 máj. 20. 
Felső-Pálfalván (Nógrádm.) földbirtokos 
nemes szülőktől; a család nemesi előneve 
«révkomáromi». Losonczon kezdte isko-
láit, Selmeczbányán folytatta és Sáros-
patakon végezte, hol Erdélyi János nagy 
hatással volt fejlődésére és irodalmi tanul-
mányaiban külön is vezette. Kiváló kedv-
vel foglalkozott a népköltészettel, sok me-
sét és népdalt gyűjtött s a népköltés mű-
formáit saját költeményeiben is alkal-
mazta. A «Nógrádi» előnevet megkülön-
böztetésül egy hasonnevű írótól használta. 
Az ügyvédi vizsgálatot 1868. nov. letette 
s azóta Füleken él. A Petőfi-társaság 

1903 decz. 28. tagjai sorába választotta. 
— Az irodalomban Arany János Koszorú-
jában lépett fel először egy fordított 
verssel, majd Szép piros Örzsébet cz. 
népballadával; a Hölgyfutárban (1863 — 
1864. Börne Lajos, Petrarka a szerelmi 
dalnok, Camoens, Calderon, Boccacio 
János, Racine, D'Arc Johanna, Egy angol 
zeneművész, beszély, Leánykérés a lap-
poknál, Egy velenczei éj története, Egy 
német költő, Kleist Henrik élete és ha-
lála, és költemények Heine után és 
eredetiek); a Sárospataki Füzetekben 
(1864. A mandák vagy jánuskövetők fele-
kezete, 1865. Még egyszer az államvizs-
gáról); költeményeket írt még a Vasár-
napi Újságba, Magyarország és a Nagy-
világba, Nefelejtsbe, Fővárosi Lapokba, 
a Hétbe, Uj Időkbe ; Szent Péter cz. köl-
teménye Arany László Elfridája mellett 
dicséretet nyert a Kisfaludy - Társaság-
nál. Dolgozótársa volt Abafi Figyelőjének 
és a M. Nyelvőrnek. Irodalmi érdekű 
czikkeket is írt a lapokba többnyire név-
telenül ; nagyobb tanulmánya: Erdélyi 
János irodalmi hatása a Helfitől szerkesz-
tett Magyar Újságban. — Munkái: 1. Pa-
lócz népköltemények. Sárospatak, 1865. 
(Jeles tanulmánynyal a palócz nép szoká-
sairól és etnographiai sajátságairól; a 
mesék a tanulmánynyal együtt angolul 
is megjelentek: The Folk Tales of the 
Magyars collected by Kriza, Erdélyi, Pap 
and others cz. London). — 2. Költemé-
nyek. Bpest, 1894. (Ism. Ország-Világ 27. 
sz. Vasárnapi Újság 28., Fővárosi Lapok 
251., M. Salon XXI. 887. 1., Külföld 4., 
5. sz., Hazánk 235. sz.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — -V. Könyvészet 
1894. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 777. 1. — 
Budapesti Hirlap 1903. 357., 1904. 41. SZ. 

Pap Gyula, hirlapíró és «okleveles ta-
nár», 1895. júl. 31. a Károly-körúton mint 
elzüllött külsejű ember összeesett, meg-
halt és az orvostani intézetbe szállítot-
ták. A 70-es években jó tollú újságíró 
volt és mint polgári iskolai tanár is jó 

9. ív sajtó alá adatott 1904. febr. 24. 



321 
Papp 

289 

hírben állott. Később azonban teljesen 
elzüllött és mindenféle csalásokra adta 
fejét. A rendőrségnek is gyakran meg-
gyűlt vele a baja és vagy négyszer ítél-
ték el zsarolás és csalás miatt, úgy, hogy 
a sok börtönbüntetés az egykori elegáns 
fiatal embert teljesen elsatnyította. Fok-
ról-fokra sülyedt, míg az utóbbi időben 
mindenféle kétes vállalatokba kapott és 
zsarolással, meg leplezett koldulásokkal 
tengette életét. Családi neve: Steindl. — 
Munkája: Gida a félsz és gáncs nélküli 
lovag komoly kalandjai és nevetséges fel-
sülése. Vagyis : Az új közlekedési minisz-
tériumnak időelőtti létrejövetele és korai 
elenyészte. Az örökkévalóságnak meg-
őrizte : Nevető krónikás. Kiadta . . . Pest, 
év n. II. kiadás. (1880 körül). — Szer-
kesztette a Független Polgár cz. politikai 
napilapot 1875. nov. 25-től 1876. jún. 
16-ig, mikor megszűnt és a Paprika cz. 
képes élczlapot 1878. jún. 16-tól szept. 
29-ig, mikor ez is megszűnt; a Duna-
parti Tárogatót 1882 és a Nemzeti Lo-
bogót 1883-ban Budapesten. 

Figyelő X I I I . 112. lap — Pesti Hirlap 1895. 
207. SZ. — Budapesti Hirlap 1895. 208. Sz. é s 
a magyar nemz. m ú z e u m i könyvtár példá-
nyairól. 

Pap Gyula. ev. ref. gymnasiumi tanár 
Kis-Kun-Halason. — Czikke a kis-kun-
halasi ref. gymnasium Értesítőjében (1881. 
Egy pár vonás a rajzolás mibenlétéről). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pap Henrik (sóvári és oroszfalvi), 
iparművészeti iskolai tanár, Pap István 
pénzügyminiszteri számvizsgáló és iglói 
Szontagh Paulin fia, szül. 1864-ben Kas-
sán ; középiskoláit a budai I. kerületi 
főgymnasiumban végezte. Festő tanul-
mányait 1882-ben Münchenben az aka-
démián kezdette;, onnét 1889-ben Benczúr 
Gyula mester iskolájához került. Közben 
Párisban is több ízben hosszabb időt 
töltött. 1897-ben az országos m. kir. 
iparművészeti iskola tanárává neveztetett 
ki, a hol az alakrajz felsőbb tanfolyamát 

ld. S z i n n y e i J., Magyar Irők X. 

vezeti. — A Kisfaludy-Társaság és az 
akadémia üléseiről írt a lapokba ismer-
tetést 1882 körűi; a Bózsavölgyi és társa 
kiadásában megjelent és azóta megszűnt 
Művészeti Lapokba az 1895. téli tárlat-
ról írt kritikai jelentést. — Czikke az 
Iparművészetben (1900. A párisi kiállítás 
épületei). 

.1/. Szemle 1893. 12. szám és önéletrajzi 
adatok. 

Pap Ignácz, orvosdoktor, a veszprémi 
káptalan orvosa, szül. 1800. júl. 29. Vesz-
prémben ; középiskoláit szülőföldén, a 
bölcseletet Pesten végezte ; atyját korán 
vesztvén el, egyedül magára hagyatva 
tanítgatással kereste élelmét; idővel azon-
ban a szükség köréből kiemelkedvén, a 
tanítás igazi szenvedélylyé vált benne s 
elhatározta, hogy a tanítói pályán állha-
tatosan megmarad és igyekezett magát 
kiváló nevelővé kiképezni. Mint nevelő 
először a nemes Késmárky-házban nyert 
alkalmazást, hol néhány évig foglalko-
zott. 1825-ben a veszprémi elemi isko-
lákban lett helyettes tanító, miután ugyan-
azon évben a győri képzőben a szükséges 
vizsgálatnak magát alávetette s a képesítő 
oklevelet megszerezte, állomásán mini 
rendes tanító megerősíttetett. Ernyedet-
len szorgalommal nyolcz évig működött 
már e pályáján, midőn 1832. a középis-
kola egyik tanára őt az ifjúság előtt nyil-
vánosan megsértette. Elégtételért folya-
modott, mely tőle megtagadtatott; ezért 
tanítói állásáról, elöljáróinak kérelme el-
lenére is, lemondott. így történt, hogy az 
orvosi tanulmányok bevégeztével, 1837-
ben orvosdoktorrá avatták. 1844-ben a 
veszprémi káptalan külorvosi állásával 
tiszteltetett meg. 1846-ban tanszéke meg-
üresedett és újra megkínálták, hogy fog-
lalja el, de ő kérlelhetlen maradt; e he-
lyett a magyar ifjúság ügyét irodalmi úton 
kivánta előmozdítani. Meghal t . . . — Köl-
teményei az Urániában (1828—29), a Mi-
nervában (1830), Figyelőben (XX); a Nem-
zetőrben (1848 máj. 27.), a M. Néplapban 

10 
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(1856. 29. sz.); czikkei az Ismertetőben 
(1841. Egy nagy kcrdés a marhadög 
ügyében, A sertések nevezetesb járványi-
ról, Az ebekről, óvrendi tekintetben a 
víziszony ellen, Az avas lenmagolaj mint 
orvosság, Ovöszer a háziállatok szokott 
ragályos bántalmai ellen, Sósavanv, Véd-
szer a szénsav rendellenes gyüleme el-
len, Előleges figyelmeztetés a tövises csim-
paj, Xanthium spinosum, új hazai nö-
vényre sat.); a M. Gazdában (1841. A 
szarvasmarha vérvizelléséről, A tehenek 
rendellenes borjázásáról); az Orvosi Tár-
ban (1841. Magfolyás); a P. Hírlapban 
(1841. 49., 50. sz. Egy nagy kérdés a 
marhadög ügyében); írt még a Kultsár 
István Hasznos Mulatságaiba, a Sasba s 
Felsőmagyarországi Minervába. — Mun-
kái: 1. Tisztelet-oszlop, melyet mélt. és 
főt. Kopácsy József úr, prisztinai válasz-
tott püspök neve ünnepére márcz. 19. 
1821. emelt. Pest. (Költemény). — 2. Ér-
demünnep, melyet mélt. gelei és makai 
Makay Antal veszprémi püspök ő nagy-
ságának, midőn a veszprémi főpásztori 
hivatalába általtétetne, valódi tiszteletbül 
tartott 1824. Veszprém, 1824. (Költ.) — 
3. Zirez ünnepe, melyet ft. Villax Fer-
dinánd apát ur tiszteletére, midőn zirczi, 
pilisi és pásztói apátságába beiktattatnék, 
tartott a két Zirczre ügyellő veszprémi 
oskola. U. ott, 1826. (Költ.). — 4. Ere-
deti holmi. U. ott, 1827. (Az okos fele-
ség, ered. nemzeti erkölcsi játék 1 felv., 
A csók. ered. nemzeti vígj. 1 felv. Köl-
temények, Anekdoták). — 5. Magyar 
poézis, alapul a verselui kívánók ked-
vóért. U. ott, 1828. (Ism. Toldy Ferencz 
Összegyűjtött Munkái VIII. 263. 1. Ujabb 
kiadása: Magyar poézis, a tanuló ifjúság 
közhasznára cz. Pest, 1835.). — 6. Ér-
tekezés a veszprémi fő nemzeti oskolá-
ról. Veszprém, 1829. — 7. Magyar or-
tografia. Székes-Fejérvár, 1830. — 8. 
TT. TT. director és professor urak név-
napjait érdeklő köszöntő versek. A tanuló 
ifjúság közhasznára. U. ott, 1831. (60 

költeményen kívül: A két hív barát baj-
ban is, vagy: a háladatosság ünnepe. 
Ered. vígj. 2 felv.). — 9. Mélt. Horváth 
János ur ő nagyságához, midőn Vesz-
prémben decz. 18. 1831. székesfejérvári 
püspökké szenteltetnék. Veszprém. (Költ.). 
— 10. Ft. Balassa Gábor úrhoz, midőn 
márcz. 24. 1832. a veszprémi nemes káp-
talan tagjai közé beiktattatnék. U. ott. 
(Költ.). — 11. Ekhó. I. kötet. U. ott, 
1832. (Zodonyi Ágnes, ered. szomorújá-
ték 5. felv. Hazai literatura, könyvismer-
tetések). — 12. A szarvasmarha élete 
kór- és gyógytani tekintetben. A hazánk-
ban uralkodó marhadögöt tárgyazva sa-
ját tapasztalatai után. U. ott, 1842. — 
13. Sebészi Almanach 1843-dik évre. I. 
kötet. Alapítá, szerkeszti és kiadja Pest. 
1843. (Schöpf kőnyom, arczk. és név-
aláírásával). — 14. Elemi költészettan. 
segédkönyvül költészetet hallgatók szá-
mára. U. ott, 1846. — 15. Ékesszólástan. 
U. ott. 1847. — 16. A cholera és speci-
ficumai. Népiesen írta. Pest, 1855. — 17. 
Villanykór. (Cholera). Biztos segítő mó-
dok a cholera ellen. Pápa, 1866. — Kéz-
iratban : Ronow Ágnes, dr. 5 felv. ford, 
(a budapesti nemzeti szinház könyvtá-
rában). 

Kritikai Lapok I I I . 1833. — Irodalmi Or I . 
1846. 152. 1. — Ferenczy é s Danielik, M a g y a r 
í rók I. 352. 1. — Szinnyei Könyvészete. — 
Figyelő X V I I . 200. : XX. 169. 1. — Petrik B i b -
liogr. 

Pap L. Ignácz. — Munkája: Falusi 
természettan. I. füzet. Pest, 1859. — Szer-
kesztette a Gyűjtemény a természet, kri-
tika és szépirodalom köréből cz. szakla-
pot 1860 jan. 1. Pesten, mely azonban 
gyorsan elakadt. 

Hölgyfutár 1859. 63. Sz. — Budapesti Hirlap 
1860. 2. s z . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
Bibliogr. 

Pap Illés, bölcseleti doktor, főreálisko-
lai tanár, Kohn Eliezer Hirsch békés-
csabai rabbi és Klein Róza fia, szül. 
1875 szept. 23. Dunaföldvárt (Tolnám.); 
a gymnasiumot Békés-Csabán, Budapes-
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ten. Szarvason, majd Nagyváradon a 
premontreieknél, egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte; ugyanitt nyert kö-
zépiskolai és bölcseleti oklevelet. Mint 
gyakorló tanár három évig működött a 
budapesti m. kir. tanárképzőintézet gya-
korló főgymnasiumában. 1902 nyarán 
állami ösztöndíjjal tanulmányútat tett 
Németországban. 1902 szept. óta a kas-
sai állami főreáliskolában a magyar és 
német nyelv és irodalom tanára; a 
kassa Kazinczy-kör választmányi tagja, 
— Czikkei az Orsz. Tanáregylet Közlö-
nyében (1891-től czikkek és könyvism.); 
a Békésmegyei Közlönyben (1891—92. 
Irodalmi és politikai krónikák, Hűn utód 
álnévvel); az Egyet. Philol. Közlönyben 
{1902 óta czikkek és könyvismertetések, 
Arany János az «eposzi hitelről»). — 
Munkája : Arany János liún eposza. 
Bpest, 1902. (Ism. Egyet. Philol. Köz-
löny, M. Géniusz). 

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

Pap Imre, r. kath. plébános, szül. 
1846-ban; káplán volt 1882-ig; azontúl 
administrátor Halápon és később plébá-
nos Tördemiczén (Veszprémm.); jelen-
leg ugyanaz Kun-Majsán a váczi egyház-
megyében. — Munkája : Szent Anna éne-
kek. Szeged, (1899.) 

Schematismus Cleri YVeszprimieiisis 1885. 
és a m . n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pap (Tolnai) István, ev. ref. lelkész, 
veszprémmegyei származású; tanulmá-
nyait Sárospatakon végezte, honnét 1617-
ben Bodrog-Kereszturra vitték rektornak. 
Innét külföldre ment s 1620. szept. 29. 
a heidelbergi egyetemre iratkozott be. 
Hazatérve tarczali második lelkész, 1623. 
pedig a sárospataki kollégium igazgatója 
lett. Miután három évig tiszttárs nélkül 
folytatta e hivatalát, 1626. a Rákóczy 
György udvari papja lett. Mint ilyent a 
zempléni egyházmegye 1629. jegyzőjévé 
választotta. Mikor Rákóczy Sárospatak-
ról erdélyi fejedelemségre távozott, ma-

gával vitte, de már 1632 második felé-
ben visszaküldte oda első papnak, meg-
bízván őt a kollégium felügyeletével is. 
Meghalt 1642 ápril 10-én Sátoralja-Uj-
helyen, hol épen zsinaton elnökölt. — 
Munkája: Az Witebergai Académiának 
az Evangelika Religio-ért számki-vetést 
szenvedő Csehökhez, és Morvaiakhoz 
küldet vigažtalása. Mellyet az Magyar 
nemzet üdvösségére magyarul fordítot 
Tolnai István . . . Fier-Varat, 1632. — 
Üdvözlő verset írt Szenczi Molnár Albert 
latin-görög-magyar szótárának 1621.kiadá-
sába. — Rákóczyval folytatott levelezé-
sét Szilágyi Sándor tette közzé (Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1875). 

Bod, M. A t l i e n a s 296. 1. — Szabó Károly. 
R é g i M. K ö n y v t á r I . 273. 1. — Zoványi Jenő, 
Theol. Ismeretek Tára III. 333. 1. 

Pap (Szathmári) István. L. Szathmári 
Pap István. 

Pap (Szoboszlai) István, ev. ref. püs-
pök, kir. tanácsos, szül. 1786. nov. 12. 
Ujfehértón (Szabolcsm.), hol atyja föld-
birtokos volt; anyai nagybátyja Sárváry 
Pál felügyelete alatt Debreczenben tanult 
1797-től, közben egy évet a német nyelv 
kedvéért Kézsmárkon töltve. Tanulmá-
nyai végeztével 1810-től két évig főisko-
lai köztanító, egyig contrascriba, illetőleg 
senior volt; ekkor néha templomi szó-
noklatokat is végzett. Miután a debreczeni 
egyház 1813-ban ispotályi pappá válasz-
totta, ez állásának elfoglalása előtt kül-
földre ment, hol 1815 elején a göttingai 
egyetemre iratkozott be. Ez év végén ha-
zatért és megkezdte hivatalát, melyről 
1819 belvárosi lelkészségre léptették elő. 
1825—27-ben országgyűlési papságot is 
viselt. Szónoki hírneve 1827. a tiszán-
túli egyházkerületnek al-, 1832. főjegyző 
ségét szerezte meg számára, míg végül 
1841-ben a püspöki széket foglalta el. A 
kormány részéről szintén több rendbeli 
kitüntetésben részesült, így 1854-ben a 
vaskorona vitéze lett, mit aulikus maga-
tartással viszonzott. Pénzbeli javadalma-

10* 
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zásban is akarták részesíteni, de azt nem 
fogadta el, noha papi fizetése 400 (csak 
utóbbi éveiben 600), püspöki tiszteletdíja 
pedig csak 300 frt volt, s egyszerű élet-
módja mellett is sokat nélkülözött, holta 
után pedig adósságot hagyott. A magyar 
prot. egyház szervezete ügyében Bécsben 
1855 máj.-jún. tartott értekezleten vezér-
szerepet vitt. Meghalt 1855 aug. 14. Deb-
rečzenben. — Munkái: 1. Mélt. gróf Kis 
Rhédei Rhédei Lajos ő Nsgának, Bihar 
vármegye főispányi administratorának, 
kedves grófnéjával, Báji Patai Susánna 
asszonynyal szerencsésen tett házassági 
egybekelését örvendező versekkel tisz-
telni igyekezett Debreczenben, decz. 11. 
1813. Debreczen. — 2. Az ember mind 
az időnek, mind az örökkévalóságnak ré-
szese. Halotti elmélkedés, mellyet néh. 
Molnár Sándor ur utolsó tisztességének 
megadásakor mondott Vértesen. Febr. 6. 
1818. U. olt. — 3. Patriotische Betrach-
tung., mit welcher am erfreulichen Ge-
burtstage Sr. Majestät Franz des Ersten ... 
bey der dieses Fest feyernden ref. Deb-
reziner Gemeinde . . . zur Erfüllung ihrer 
Unterthanen-Pflichten am 12. Febr. 1821. 
ermunterte. Aus dem Ungarischen übers. 
Pesth. — 4. Miképpen leliet a gyermek-
telen özvegy asszony anyává ? Halotti el-
mélkedés, mellyet nemes Molnár Susánna 
asszonynak néhai nemes Bárányi István 
úr elmaradott özvegyének utolsó tisztes-
ségének megadására készített és a deb-
reczeni ref. ekklésia kis templomában 
Decz. 7. 1821. elmondott. Debreczen. — 
5. A lelki esmér eteknek jó tanúbizonysá-
gáról. Halotti elmélkedés, mellyet néh. 
Halasi Sámuel urnák . . . utolsó tisztes-
ségének megadására készített és a kis 
templomban máj. 3. 1824. elmondott. 
U. ott, 1824. — 6. A keresztyén próká-
tornak leírása. Halotti elmélkedés, mellyet 
néh. T. N. és Nz. Szendrői Aszalay Pál 
urnák utolsó tisztességének megadására 
készített és május 15. 1824. elmondott. 
U. ott, 1824. — 7. Erdem-oszlop, mellyet 

néh. Szala-Kapolcsi Domokos Lőrintz 
úrnak, sok rendbeli jeles érdemeiből ösz-
szerakott és utolsó tisztességének méltó 
megadására halotti elmélkedésben, a nagy-
váradi ref. templomban, aug. 15. 1825 
élő szóval megmutogatott. Ugyanott, 1825. 
— 8. Az igazságot szerető és követő elöl-
járó. Halotti elmélkedés, mellyet néh. 
Vonza-Böszörményi Böszörményi Pál úr-
nak, szab. kir. Debreczen városa fő-birá-
jánakérdemlett utolsó tisztességének meg-
adására készített és febr. 5. 1825. el-
mondott. U. ott, 1825. — 9. Halotti 
elmélkedés, mellyben az országgyűlésen 
jelenlévő helv. vallástételt követő Rendek-
nek, az ő csász. és apóst. kir. felsége 
Első Ferencznek szerencsés meggvógyu-
lásán való jobbágyi örömét, az e végre 
tartott hálaadó ünnepen elő adta Po-
zsonyban ápr. 12. 1826. Pozsony. — 10. 
Diétái prédikáczió, mellyet az ország-
gyűlése végén a berekesztést megelőzött 
vasárnapon aug. 12. 1827. Pozsonyban 
a helv. vallástételt követő rendek gyü-
lekezetében mondott. U. ott. — 11. Diétái 
prédikácziók, mellyeket az 1825. 26. és 
27. országgyűlés alatt az ott jelen volt 
helv. vallástételt követő rendeknek egyh. 
sz. gyülekezetében mondott. Debreczen, 
1828. arczk. — 12. Könyörgések, egyházi 
beszédek és prédikácziók, mellyeket a 
napkeleti cholera-nyavalya közelgetése-
kor, pusztítása alatt s megszűnése után, 
a helv. vallástételt követő debreczeni sz. 
gyülekezet számára, az 1831. eszt. júl. 
aug. és szept. hónapjaiban készített, s 
részszerint csak kiosztatott, részszerint 
élő szóval elmondott, most pedig egybe 
szedve kiadott. U. ott, 1831. — 13. Ha-
lotti elmélkedés, mellyet néh. Szentgyörgyi 
József úrnak érdemlett utolsó tisztessége 
megadására készített s jan. 3. 1832. el-
mondott. U. ott, 1832. — 14. Gyászoló el-
mélkedés, mellyet dicsőült királyunk Első 
Ferencz ő csász. királyi Felsége elhuny-
tának szomorú alkalmával, midőn ns. 
szab. kir. Debreczen városa . . . a felejt-
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hetetlen fejedelem emlékezetének... gyász 
innepet szentelne . . . márcz. 27. 1835. 
elmondott. U. ott. — 15. Halotti elmél-
kedés, mellyet néh. Eresei Dániel urnák 
utolsó érdemlett tiszteletére készített s 
febr. 25. 1836. elmondott. U. ott, 1836. 
— 16. A ref. püspök hivatali minősége. 
Pápa, 1845. (Örömünnep Nagy Mihály 
ev. ref. püspök beiktatása alkalmával.) 
— 17. Márczius tizenötödik év fordulati 
országos ünnepély alkalmával a debre-
czeni helv. hitv. egyház nagy-templomá-
baň előmondott könyörgés. (Debreczen), 
1849. — 18. Egyházi beszéd, melyet I. 
Ferencz József ő csász. kir apóst, felsé-
gének születés-napja ünnepén az 1854. 
aug. 18. elmondott. U. ott. — 19. Con-
firmatióra s ur asztalához először já-
rulhatásra készítő rövid vallásos oktatás 
kérdések és feleletekben. U. ott, 1856. 
(2. kiadás 1856., 4. k. 1858., 11. k. 1880. 
13. k. 1883. U. ott). — 20. Ünnepi, al-
kalmi és közönséges egyházi beszédek. 
Készítette néh . . . U. ott, 1857. Három 
kötet. (2. kiadás 1862., 3. k. 1871. U. 
ott.). — 21. Halotti beszédek. Készítette 
néh . . . U. ott. 1858. Három kötet. — 
22. Egyházszertartási beszédek. (Agen-
dák). U. ott, 1858. (2. kiadás. Ugyanott, 
1868.). — 23. Ünnepi, alkalmi és halotti 
imádságok. U. ott, 1868. (A 19—23. sz. 
munkákat Révész Bálint ref. lelkész ren-
dezte sajtó alá). — Egyházi beszédek 
vannak tőle a Pesten 1841 és 1845-ben 
kiadott Egyházi beszédek cz. két kötetes 
gyűjteményben, a II. kötetben P. kő-
nyom. arczképével; az 1848-ban Debre-
czenben megjelent Beszédek Török Jó-
zsef tanárnak beiktatása alkalmával cz. 
munkában, a Különféle Papi Dolgoza-
tokban (Uj F. 1860. II.); és költeménye 
a Pallas Debrecinában (1828); lefordí-
totta Korner, Ima a harezban cz. költe-
ményét, mely az Igaz Sámuel Hebejében 
(1826) jelent meg. — Levelei az 1825 
—1827. évi országgyűlésről. (Adalékok 
a m. tudom, akadémia megalapítása tör-

ténetéhez. Budapest, 1877. Közli Révész 
Imre). A «bécsi tanácskozás» tárgyalá-
sairól vezetett naplóját kivonatosan Tóth 
Sámuel (1894) adta ki. 

Vasárnapi Újság 1856. 34. SZ. a r c z k . — Fő-
városi Lapok 1871. 68. Sz . ( H ö k e ) . — Szűcs 
István, Debreczen város történelme. Debre-
czen , 1871. 916. l ap . — Tóth Mihály, E g y h á z i 
Szónoklattan. Debreczen, 1878. 246. lap. — 
Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Uj M. 
Athenás 425. 1. — h'iszlingstein K ö n y v é s z e t e . 
— A dehreczeni ev. ref. főgymnasium Értesítője 
1895. 228. sat. 1. fénynyom. arczk. — Zová-
nyi Jenő, Theol. Ismeretek Tára III. 293. 1. 

Pap István (vámosi), ev. ref. esperes-
lelkész, nemes P. István tanító és Yég 
Sára fia, szül. 1790. szept. 24. Ságváron 
(Somogym.); tanulását 1802—1813. vé-
gezte Pápán, hol azután harmadfél évig 
főiskolai tanító s ezalatt egy évig senior 
is volt. 1816-ban külföldre indult s főleg 
Marburgban gyarapítá ismereteit. 1817-
ben hazatért és tót-vázsonyi káplán lett; 
de már 1818. választotta meg a vilonyai, 
1829. a veszprém-vámosi egyház lelké-
széül. A veszprémi egyházmegyében jó 
ideig viselt esperesi tisztet. Abban a vi-
tában, melyet a ker. vallásfelekezetek 
egyesüléséről e század húszas éveiben 
Guzmics Izidor, Szikszay Benjámin és 
mások folytattak, nevezetes részt vett, a 
mi neki nagy hírnevet, de egyúttal sok 
kellemetlenséget is szerzett, úgy a világi, 
mint az egyházi hatóságok részéről. Ez-
után is lankadatlan írói működést fejtett 
ki, melyben alapos bölcseleti és theolo-
giai képzettségének adta jelét. Munkáiban 
Kant philosophiáját követte; ezért Már-
ton István, a pápai főiskolában 40 évig 
lévén kantianus, P. nagy tisztelője volt, 
halála óráján is pénztárczájában hagyott 
egy pái sort, Pap Istvánt ajánlván utó-
dául. Több úri család a már főiskolákban 
végzett fiaikat P. kezei alá adták bölcse-
letre. Szónoklataiban rögtönzésével is 
kitűnt, úgy annyira, hogy bármely föl-
adott tárgyról rögtönzött beszédet. Meg-
halt 1864. júl. 1. — Czikkei a Török és 
Székács szerkesztette Préd. Tárban és a 
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Prot. Egyh. és Isk. Lapban, hol egyik 
előharczosa volt az akkor vitatni kezdett 
képviseleti rendszernek s az ezt lelkesen 
védő Szózat cz. czikkét, szerző tudta 
nélkül a lapból lenyomatták s több ezer 
példányban küldték szét a hazában. (Pest, 
18i5.). — Munkái: 1. Az élet történeteire 
s jövendő állapotjára nézve magával bé-
kességre lépett tudós, a ki életében so-
kat szenvedett; de már örökös nyugo-
dalomra tért, tudós hazánk fiának So-
mogyi Gedeon úrnak gyászos koporsó-
jánál . . , 1821. eszt. decz. 4. elől adott. 
Veszprém, 1822. — 2. A vallási egye-
sülés ideája, s ezen idea realizáltatásá-
nak eszközei, melly munkában az ev. 
k. tolerantiáról s az eggy idvezitő ekkle-
siáról irott predikátziók is, az ezekre tett 
recensiókkal eggyütt, a mennyiben ezen 
munkát illetik, rövideden s részrehajlás 
nélkül megvizsgáltatnak. Készítette s a 
maga-költségén kiadta eggy a vallási 
egyesülést, mind vallási, mind polgári 
tekintetben, szívesen óhajtó református 
prédikátor. U. ott, 1823. (Névtelenül). — 
3. Közönséges halotti predikátziók. U. 
ott, 1833. — 4. Különös halotti predi-
kátziók külömbféle alkalmaztatási formu-
lákkal, halotti textusokkal s materiákkal 
és imádságokkal.. Pest, 1836. — 5. Kü-
lömbféle predikácziók s ezekhez alkal-
maztatott imádságok egy egész eszten-
dőre. U. ott, 1839-40. Négy kötet. — 
6. Templomban mondandó köznapi imád-
ságok. Pápa, 1840. Két kötet. (2. bőv. 
kiadás: Egyházi imák köznapokra cz. 
Veszprém, 1853.). — 7. Egyházi beszé-
dek és imádságok a lelki pásztoroknak 
kathedrai tanításokon kívüli vallásos fog-
lalatosságaiban. Pápa, 1840. Két kötet. 
— 8. Isten szava a tűzi veszedelemben, 
mellyet a Vámoson, 1841. ápr. 25. dél-
előtti 10 és 12 óra közt mind a katho-
likusok, mind a reformátusok templo-
mait, papi és oskolaházait, és még ezeken 
kivül 235 házat felemésztett és ugyan-
annyi famíliát gyászra, siralomra jutta-

tott tűzveszély után magyarázott és hir-
detett. Veszprém, 1841. — 9. Templom-
ban mondandó innepi imádságok. U. ott, 
1846. Két rész. — 10. A keresztyén val-
lás. A heidelbergi kathekhismus magya-
rázatául LII űrnapban. Újra átnézte ifj. 
Vári Szabó Sámuel. P. arczképével. Kecs-
kemét, 1848. (2. kiadás. Arad, 1879.).— 
11. Természet temploma. Egyházi beszé-
dekben s ezekhez alkalmazott imákban. 
Szerkesztette s az egyetemes emberiség-
nek ajánlja . . . Veszprém, 1852. Két kö-
tet. — 12. Egyházi imák köznapokra. 
U. ott, 1853. Két kötet. Szerző kőnyom, 
arczk. és névaláírásával. (2. megjobb., 
tiz hétre kibővített s nagyobb betűkkeli 
kiadás). — 13. Lelkész a koporsónáP, 
vagy: halotti alkalommal háznál s te-
metőben mondandó, de templomi szó-
noklatokul is használható hosszabb s 
rövidebb gyászbeszédek alkalmazásokkal, 
rajzolatokkal és imákkal. U. ott, 1853. 
Két kötet. — 11. Templomi szónoklatok 
ezekhez alkalmazott imákkal. Ugyanott, 
1854—55. Két kötet. — 15. Istennel tár-
salgás imákban. Magány és családi hasz-
nálatra. Pest, 1856 és 1868. — 16. A 
fegyházi lelkész erkölcsi beszédei. Át-
dolgozta Szikszay Gyula kath. pap. Bpest, 
1874. — Több kisebb alkalmi beszéde 
is megjelent külön füzetekben. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1833. I I . 16. Sz . 
— Közhasznú Esmeretek Tára V. 477. l a p . — 
Vjabhkori Ismeretek Tára V . 644. l a p . — Prot. 
Képes Naptár 1857. 44. s z . a r c z k . 1866. 45. 1. 
— Föb. lapok 1864. 154., 164. sz. (Nekr . ) . — 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1864. — Ballagi Géza, 
Politikai Irodalmunk 17. 1. — Figyelő XX. 
164., 165. 1. — Uj n. Athenás 314. 1. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e és B ib l iog r . — Zoványi .Jenő, 
Theologiai Ismeretek Tára III. 41. lap. — 
Kiszlingstein Könyvészete. 

Pap István, ev. ref. lelkész Kézdi-Vá-
sárhelyt. — Munkája: Valljon midőn 
az Isten a népeket látogatja, bűneikért 
látogatja-e ? Egy templomi elmélkedés, 
melyet a Kézdi-Vásárhelyen 1834 júl. 
29. történt szerencsétlen nagy égés em-
lékezetének első évszaki meginneplésére 



BOI Pap— •Papp 302 

irt és elmondott a ref. kézdivásárhelyi 
templomban 1835. júl; 29. Nagy-Enyed, 
1835. (A nagy égésnek leírásával ugyan-
attól). 

A budapesti egyetemi könyvtár példá-
nyáról. 

Pap János (szathmári); 1681 decz. 1. 
iratkozott be a franekerai egyetemre. 
Meghalt 1707-ben Kolozsvárt. — Mun-
kája : 1. Disputatio Philosophica De 
Aeternitate Dei Prima. Qvam Favente 
Summo Numine Praeside . . . Burchero 
De Voider . . . Publicae disquisitioni sub-
jicit Johannes Pap Szathmári, Ungarus. 
. . . Lugduni Batavorum, 1681. — 2. Dis-
pvtatio Theologica Tertia Decima Causam 
Sp. S. Victricem demonstrans . . . Sub 
Praesidio Christophori Wittichii . . . in 
Academia Lugduni Batavâ . . . Publice 
ventilandam proponit . . . U. ott, 168L 
— 3. Philosophic/, Prima Seu Metaphy-
sicä Brevibus Aphorismis delineata. Et 
Praeside . . . Johanne Schotano ä Ster-
ringa . . . Aliquot disputationibus publico 
examini subjecfa . . . Franequerae, 1682. 

Történelmi Tár 1886. 797. 1. — Szabó-Helle• 
brant, Régi M. Könyvtár III . 2. rész 208., 
209., 226. 1. 

Pap János (száldobosi). — Munkája: 
Hat hangú ének, avagy magyar, deák, 
német, angol, franczia és olasz nemzeti 
beszélgetések. Buda, 1796. 

Sándor István, Magyar Könyvesház. Györ, 
1803. 213,. 272. 1. 

Pap János (jármii), ev. ref. lelkész, szül. 
1795. márcz. 8. Lövó'petriben (Szabolcs-
megye) ; középiskolai, jogi és theologiai ta-
nulmányait a sárospataki főiskolában vé-
gezte. Innen, mivel a protestáns ifjaknak a 
külföldi egyetemek látogatása akkor tiltva 
volt, a bécsi egyetemre ment. Hazajöt-
tével néhány évi káplánkodás után, a 
munkácsi ev. ref. egyház választotta meg 
lelkészének (1831), később az egyházmegye 
tanácsbirájának. 1852-ben az akkor még 
népesebb szomszéd rákosi egyház meghí-
vását fogadta el, hol 1861. szept. 3-án halt 

meg. — Kézirati munkája: A1 munkácsi 
reformata egyház történeteinek rövid 
vázlata, részint az illető egyház levél-
tárában találtató, részint több történet-
írók munkáik nyomán szerkeszté 1848-
ban, 4rét 22 lap. A m. n. miizeumi 
könyvtár kézirati osztályában. Több, né-
metből és francziából átdolgozott egy-
házi beszéde fiának Pap Károly bereg-
rákosi evang. reform, lelkésznek birto-
kában van. 

A család szíves közlése. 

Papp János, görög kath. lelkész, szül. 
1798-ban Erdélyben; 1823 okt 18. fölszen-
teltetett; eleinte Belényes vidékén lelkész-
kedett, utóbb egészen 1872-ben bekövetke-
zett haláláig Er-Tarcsán (Biharm.). Püs-
pökének szeretetét annyira megnyerte, 
hogy ez őt 1864-ben, mind a mellett, 
hogy az kívül esett plébániája területén, 
a genyéti kerület esperesévé tette. — 
Munkája: Cronologia pascala. Pest, 1862. 
(Istentiszteleti időszámítás). 

Márki Sándor, Biharmegyei írók. Nagy-
várad, 1880. 39. 1. 

Papp János, ev, ref. lyceumi igazgató-
tanár, szül. 1806-ban Hódmező-Vásár-
helyen ; iskoláinak elvégzése után Mára-
maros-Szigetre ment tanárnak a főgym-
nasiumba, a hol 1841-ig, négy évig, vi-
selte hivatalát. Ekkor a miskolczi főgym-
nasiumba hívták meg igazgató-tanárnak 
és ezen állását 1842 szept. 4. el is fog-
lalta. Altalános tekintélyben részesült 
és az intézetet 1850 jún. 3. bekövetke-
zett haláláig igazgatta. Az iskola növendé-
kei hálájok jeléül szép emlékkövet állíttat-
tak sírja fölé az avasi temetőben. — Czikke 
az Athenaeumban (1842. I. Nézetek a 
philosophia fogalma- s ágairól). — Mun-
kája : Beszédek, mellyek a miskolczi ref. 
lýceum bölcsészeti osztályainak 1845 
nyárhó 7. és 8. napjain tartott köz vizs-
gálatai alkalmával mondattak el. Miskolcz, 
1845. (Ebben tőle: Vizsgálat megnyitó 
beszédben értekezik arról, hogy a köz-
tanítás miért nem szül mindig kellő si-
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kert és Beszéde, melylyel a bölcsészeti 
pályavégzett ifjakat elbocsátá). 

Kovács Gábor, A miskolczi ev. ref. főgym-
nasium története. Miskolcz, 1885. 122. 1. — 
Petrik Bibl iogr . I . 267. 1. 

Papp János, róm. kath. lelkész, szül. 
1808-ban, 1825—31-ig bölcseletet és Nagy-
szombatban a theologiát végezte. 1832-ben 
Esztergomban a lelkészi nevelő intézet-
ben alkalmazták; azután segédlelkész 
volt Szent-Péteren (Komáromm.) 1834-
ben a darnói (Mosonm.) plébánia ad-
ministratora; egyszersmind Moson és 
Esztergom vármegyék s a bácsai szék 
táblabírája volt. Meghalt 1843 aug. 6. 
Darnón. — Munkája: Egyházi beszéd, 
mellyet nagy boldog asszony napján 1881. 
eszt. szab. kir. Bév-Komárom városának 
Sz. András templomában élő nyelven 
mondott. Komárom. 

Necrologium Strigoniense. Strigonii, 1889. 
128. h . — I'etrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, 
Egyházi irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
386. 1. — Nímethy, l.uríovicus. Series Paro-
chorum 841. 1. 

Papp János, görög keleti lelkész, szül. 
1817 körül Nyárszegen (Biharm.); 1848-ig 
a biharmegyei börtönben lévő rabok lel-
késze volt. 1848—61-ig mint belényesi 
pap és esperes működött, majd hasonló 
minőségben az aradmegyei Boros-Jenőbe 
tették át. Mint Belényes kerületi (Bihar-
megye) országgyűlési képviselő a kor-
mánynak föltétlen híve volt. Magyarul 
és ruménül egyformán írt, de mint po-
litikai szónok nem boldogult. Meghalt 
1870-ben. — Munkái: 1. Beszéde. Pest, 
1861. (Böszörményi országgyűlési beszé-
dével együtt, a Magyarország 129. szá-
mához mellékelve). — 2. Predice pentru 
robi .. . (Prédikácziók rabok számára.) 
— Kevéssel halála előtt a görög keleti 
szentszékhez megbirálás végett egy kötet 
nagyböjti prédikáeziót nyújtott be. (Kéz-
irata az aradi szentszéknek levéltárában 
van). 

Márki Sándor, Biharmegyei írók 31.. 66. 1. 
P a p János. nyug. irodaigazgató és 

1848—49. honvéd-hadnagy ; a szabadság-
harcz után a vöröstoronyi szoroson ki-
menekült társaival és Bománián s Bul-
gárián át Konstantinápolyba jutott, hol 
török katonai szolgálatba állott, a nélkül, 
hogy muzulmánná lett volna. Guyon 
mellé osztották be s Damaszkuszba ren-
delték; majd egylovas csapattal el kellett 
mennie a libánoni törzsek s a miriai 
beduinok féken tartására. Ezalatt neje s 
gyermeke meghalt Damaszkuszban és ő 
Konstantinápolyban megnősült, nőül vett 
egy emigráns leányt, kinek atyját kiszol-
gáltatták az osztrák kémek, s ki e miatt 
zárdába akart vonulni. Miután üzleti 
vállalatokba fogott, le kellett mondania 
tiszti rangjáról. Konstantinápolyban és 
Krimben markoLányos üzlete volt az 
angol táborban ; de rajta vesztett, úgy 
dohánykupeczkedésének is siralmas vége 
lett. Később az olasz légióba állott és 
az alkotmányos korszak bekövetkeztével 
visszatért Magyarországba, hol szerény 
állást foglalt el. Meghalt 1886 szept. 12. 
Debreczenben. — Munkája: A magyar 
emigránsok Törökországban 1849 - tol 
1861-ig P. följegyzései nyomán kidolgozta 
Szalczer Sándor. Pécs, 1893. (Ismert. M. 
Állam 96. szám). 

Vasárnapi Újság 1886. 38. s z . ( N e k r . ) — M. 
Könyvésiet 1893. 84. 1. 

Pap János, kegyesrendi kormányse-
géd, Pap István és Laskovics Erzsébet 
fia, született 1843 szeptember 27. Szege-
den (Csongrádm.); középiskolai tanulmá-
nyait szülőföldén kezdette, Kecskeméten 
folytatta s Kolozsvárt végezte be. 1859 
szept. 20. lépett a rendbe s a próbaévet 
Váczon töltötte, majd tanulmányainak 
kiegészítése végett Kecskemétre küldetett, 
hol lelkesebb rendtársaival irodalmi kört 
alakított, mely munkálkodásáról a heten-
ként megjelent Kikelet gyöngyei cz. írott 
lapban számolt be. 1862-ben Máramaros-
Szigetre rendeltetett gymnasiumi tanár-
nak, mely állásában három évet töltött 
és ezen idő alatt a megyét többszörösen 
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beutazta növény- és ásványtani tanulmá-
nyok czéljából. 1865-ben Sátor alja-Uj-
helybe került, itt is három évet töltött. 
1867 ápr. 22. Bartakovics Béla egri érsek 
áldozópappá szentelte és a kolozsvári 
főgymnasiumhoz helyezték át, hol 1868-tól 
a természetrajzra adta magát s e szak-
ból 1870 decz. 23. Pesten tanárvizsgálatot 
tett; ugyanezen évben elnyervén a pesti 
főgymnasium természetrajzi tanszékét, a 
tanítás mellettt Margó Tivadar és Jurányi 
Lajos egyetemi tanárok előadásait is hall-
gatta. Bpestről 1877-ben Szegedre helyez-
tetett át, hol 1879-ben az árvíz következté-
ben a 12 osztályú túlnépes főgymnasium 
nyolcz osztályra szállott a lá ; ekkor öt 
más társával együtt neki is távoznia kellett 
szülőföldjéről. Elöljárói akkor a nagy-
kanizsai főgymnasium igazgatásával bíz-
ták meg. Rendfőnöke meghallgatta óhaj-
tását és 1885-ben visszahelyezte Szegedre, 
hol mint a társház főnöke és a kegyes-
rend kormányának egyik választott tagja 
1898-ig működött, mikor is a tanítástól 
fölmentetvén, arendközponti pénztárának 
vezetésére Budapestre rendeltetett. A 
szegedi Dugonics-társaság alapító, a k. 
m. természettudományi társaság és a 
budapesti mathem.-phys. társaság rendes 
tagja és a szegedi ipartársulat tiszteletbeli 
tagja. — Költeményeket írt az Ibolyába, 
a Szegedi s a Baross-Emléklapokba, XIII. 
Leó pápa jubileumára 1887., valamint 
a Kucserik-féle Emléklapokba, 1878.; 
tárcza- és neveléstani czikkeket közölt 
a Zempléni Híradóban (1865—66.), a 
Tanodai Lapokban (1867.); gazdasági 
dolgozatokat írt a M. Gazdába (1871.), 
természetrajziakat 1870—79-ig mint fő-
munkatárs a Természetbe és a Délma-
gyarországi Természettudományi Társulat 
Közlönyébe (1881.). írt az Országos Tanár-
egylet Közlönyébe (1875.), a Szegedi 
Naplóba (1878. és 1885.), a Zalába (1882.), 
a Szegedi Híradóba (1883.), valamint a 
szegedi Dugonics-Társaság Évkönyveibe 
(1895. Elődiség, 1898) ; czikkei a Ter-

mészetben (1870. A madarak szellemi 
tehetsége és ösztöne, 1871. A rovarok 
fegyverei, Az arany ponty, A madarak 
szaporodása, A darázsfészkek, 1872. A 
tenger szárnyasai, A vizek élete, A virág-
talan növények szereplése a természetben 
és háztartásban, 1873. A hártyaröpűek, 
A téli alvók, Növényfejedelmek, rajzzal, 
1874. A sarkvidéki szárnyasok, A liliomok, 
Növénybarátok, A nádasok lakói, A bo-
róka és cyprus, 1875. A mocsárlakók) 
sat.; a budapesti kegyestanítórendi fő-
gymnasium Értesítőjében (1871. Élődiség 
a természetben,. 1876. A rovarrendszer 
vázlatos története); a szegedi róm. kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1878. Szeged 
város birtokterületének földtani és talajvi-
szonyai); a nagykanizsai róm. kathol. fő-
gymnasium Értesítőjében (1880. Nagy-
kanizsai gymnasium és a kegyestanító-
rendi ház vázlatos története, 1884. Né-
hány állat és növény szereplése a ma-
gyar mythologiában és költészetben); a 
szegedi kegyesrendi főgymnasium Értesí-
tőjében (1893. Képek Szeged város birtok-
területének növényvilágából). Költeménye-
ket közölt még a M. Államban (1875 decz. 
Szabó István hellenista 50 éves írói jubi-
leumára, 1876., 1883.), a Zalai Tanügyben 
(1882.), a Szegedi Híradóban (1883.), a M. 
Szemlében (1889.), a Veszprémi Közlöny-
ben (1884—1893.) és a Mária Naptárban 
(1881., 1883.). — Munkái: 1. Pap-Mihálka, 
Állattan alapvonalai. Áldolgozta. Pest. 
1873. (4. kiadás. 128 fametszettel). — 2. 
Természetrajz elemei. A középtanodák 
alsó osztályainak használatára. Budapest, 
1873. Három rész(I. Állattan. II. és III. Nö-
vénytan. Ásványtan. I. 2. átnézett és mó-
dosított k. 1875., 3. átnézett k. 1877., 4. 
k. 1880., 7. k. 1890., 8. k. 1893., átdolg. 
Vangel Jenő, 9. k. 1894., 10. jav. k. át-
dolg. Vaszkó György 1900., 11. k. 1902. 
II. 2, átn. és módosított k. 1876., 4. k. 
1882., 5. k. 1886., 7. k. 1890., 8. k. 1893. 
átdolg. Vangel Jenő, 10. k. 1896., 11 k. 
átdolg. Vaszkó György 1900., 12. k. 1902. 
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III. 2. átn. és módosított k. 1876., 4. k. 
1882., 5. k. 1886., 7. k. 1890., 8. k. 1893. 
átdolg. Vangel Jenő, 10. kiad. átdolg. 
Vaszkó Jenő, 1901. U. ott. Számos áb-
rával.). — 3. Az ásványok természetrajza. 
A középtanodák felső osztályainak hasz-
nálatára. U. ott, 1874. Számos fametsz-
vénynvel. — 4. Anövényék természetrajza. 
A középtanodák felső osztályainak hasz-
nálatára. U. ott, 1875. — 5. Az állatok 
természetrajza. A középtanodák felső osz-
tályainak használatára, számos fametsz-
vénynyel. U. ott, 1875. — 6. A madarak 
természetrajza képekben. Schubert G. H.-
tól. A 6. kiadás szövegének tekintetbe 
vételével írta. U. ott, 1875. — 7. Az 
emlősállatok. Szöveg a Schubert Allatké-
pekhez. U. ott, 1876. — 8. A madarak. 
Szöveg a Schubert Állatképekhez. U. ott, 
1877. — 9. Hüllők, kétéltűek, halak, 
puhányok, rovarok, férgek és a sugár-
állatok természetrajza. Schubert G. H.-
tól. Szövegét a 9. kiadás tekintetbe vé-
telével írta. U. ott, 1877. — 10. Az állatok 
szaporodása és fejlődése. U. ott, 1877. — 
11. Emlékhangok nagys. és főt. dr. Tóth 
Ker. János áldozársága félszázados öröm-
ünnepére, a szegedi k. tanítórendi társ-
ház. Szeged. 1878. — 12. Kucserik Sándor 
tiszteletére. Kecskemét, 1878. (Költ.). — 
13. Emlékhangok Nagymélt. és főt. dr. 
Kovács Zsigmond úrnak, Veszprém egy-
házmegye püspökének első főpásztori 
látogatása alkalmára ajánlja a nagyka-
nizsai kegyes tanítórendi társház. Nagy-
Kanizsa, 1880. — 14. Az ásványtan és 
földtan elemei. A középtanodák IV. osz-
tályaszámára. Számos magyarázó rajzzal. 
Bpest. 1880. — 15. Örömdal Rudolf trón-
örökös házassága alkalmára. U. ott, 1881. 
— 16. Prolog. A szegedi iparcsarnok 
megnyitására. Szeged, 1881. — 17. A 
növénytan elemei. A középtanodák V. 
oszt. számára. Számos magyarázó rajzzal. 
Bpest, 1881. — 18. Az áltattan elemei. 
A középtanodák VI. oszt. számára. Szá-
mos fametszvénynyeL U. ott, 1882. — 

18. Tamás családja. Alföldi kép. Népies 
költői elbeszélés négy énekben. Nagy-
Kanizsa, 1883. — 20. A piaristák Sze-
geden (1720—1886.) A régi és uj főgym-
nasium rajzával. Szeged, 1886. — 21. 
Háladal Szegednek. A szegedi piaristáknak 
új lakházukba költözésök emlékére.. U. ott, 
1887. — 22. Örömdal Bonnaz Sándor Csa-
nádi püspök főpásztori jubileumára. U. ott. 
1887. — 23. Örömdal Kalmár Endre 
kegyesrendi tartományfőnökké választása 
emlékére. Bpest, 1888. és 1892. - 24. 
Örömdal Budaváry Kai. József kegyes-
rendi pap áldozópapsága 50 éves öröm-
ünnepére. U. ott. 1890. — 25. Örömdal 
Dessewffy Sándor csanádi püspök főpász-
tori beiktatása emlékére. Temesvár, 1890. 
— 26. Emléklapok Magyar Gábor sze-
gedi főgymn. igazgató születése 50-ik 
évfordulója alkalmából. Szeged 1892. — 
27. Képes természetrajz. Állat-, növény-
és ásványország. Az ifjúságnak és a nagy-
közönségnek. U. ott, 1897. — Álnevei 
és jegye: Szegedi, Alföldi, Clio és —p. 
(Zempléni Hiradó 1865., Természet 1871. 
Zala 1882. és Veszprémi Közlöny 1885.). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t P . — Petrik K ö n y v é -
szete. — »1. Könyvészet 1887 — 88., 1890., 1893 
— 1897., 1900-1902. — Kiszlingstein Könyvé-
s z e t e . — A magyar kegyes tanitúrend Névtára. 
Budapest, 1S02. és l ' irt inger .Takab szives 
közlése. 

Papp János, kántor-tanító és orgonista 
Szigetvárt (Somogym.). — Munkái: 1. 
Katholisches Gesang-imd Gebetbuch. Fünf-
kirchen, 1885. — 2. Szent énekfüzér a 
római katholikus hivek és ifjúság hasz-
nálatára. Bpest, 1893. 

V. Könyvészet 1893. é s a m , n . m ú z e u m i 
könyvtár példányáról. 

Pap (K.) János, elemi iskolai tanító, 
szül. 1861 jan. 2. Kutason (Somogym.); 
Csurgón négy gymnasiumi osztályt vég-
zett. 1878-ban a budai tanítóképzőbe 
iratkozott be s 1879-ben a csurgóiban 
folytatta tanulását, hol 1881-ben tanítói 
oklevelet szerzett. Három évig Somogy-
megyében tanítóskodott. 1885-ben a buda-
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pesti népszínházhoz szerződött és onnét 
1886. az országos zene- és színművészeti 
akadémiába iratkozott be, hol 1889-ben 
szintén szerzettoklevelet. 1886-banRákosi 
Jenő pártfogásába vette és gyermekei 
(Lajos, Gyula) mellé házi tanítónak fogadta. 
1889-ben mint vendég elsőrendű szerep-
ben is többször föllépett a népszínház-
ban. Ugyanazon évben a nyitrai népszín-
házhoz szerződött; de miután félév alatt 
két igazgatója bukott meg és a vidéki 
színészet nyomorúsága elvette kedvét 
ezen pályától, visszatért Segesdre (So-
mogyin.) néptanítónak, hol jelenleg is 
működik. — Már tanuló korában írt 
verseket, elbeszéléseket és színműveket; 
később dramaturgiai tanulmányokat a 
Színészek Lapjába; paedagogiait a Nép-
tanítók Lapjába (1884. A népiskolai ta-
nítás középpontja és az olvasókönyv); 
költeményeket írt a Somogyba s a 
Csurgó és Vidékébe, rajzokat az Ország-
Világba (1900.). — Színművei kézirat-
ban : A korcsma, eredeti népszinmű 
dalokkal, három felvonásban (először a 
budai színkörben 1886 június 12.); A 
cseperkekalap, ered. népszinmű három 
íelv. (először a népszínházban 1891 máj. 
9.). — Kiadta testvéröcscsének K. Pap 
Józsefnek Tépett rózsák cz. költemény-
füzetét. (Bpest, 1889.). 

Önéletrajzi adatok és egykorú színlapok. 

Papp János, hírlapíró és szerkesztő, 
nemes Papp János fogházfelügyelő és 
oprai Lukáts Mária fia, szül. 1877 febr. 
25. Belényesen; a gymnasiumot szülő-
városában, jogi tanulmányait Nagyvára-
don és Kolozsvárt végezte. — A nagy-
váradi napilapokba írt 1896-tól költemé-
nyeket s elbeszéléseket; 1898-tól mint a 
Nagyvárad, majd a Nagyváradi Napló 
politikai napilapok segédszerkesztője mű-
ködött és politikai, társadalmi s jogi 
czikkeket írt az említett lapokba, külö-
nösen az oláh nemzetiségi mozgalmak-
ról, melyeket alaposan ismer. Tagja a 
Szigligeti-Társaságnak, melynek 1892. Év-

könyvében több verse jelent meg, me-
lyek közül a «Hallgasson el a hegedű, 
madár se daloljon» czíműeket Dankó 
Pista zenésített meg.— Munkái: 1. Sze-
relem. Gyula, 1898. (Költemények. Ism. 
Vasárnapi Újság 41. sz., M. Kritika 20.). 
— 2. Mangra Vazul viselt dolgaiból. U. 
ott, 1902. — 1902 szept. politikai napi-
lapot alapított Nagyváradi Újság cz. és 
a lapnak felelős szerkesztője volt, ez 
azonban 1903 szept. megszűnt; e helyett 
Haladás cz. havonként háromszor meg-
jelenő társadalmi hirlapot. indított meg, 
melyet ez idő szerint is szerkeszt Nagy-
váradon. — Kéziratban : Vulcan József-
nek Stefan-Vodä cz., a bukaresti akadé-
mia által pályakószorúzott öt felv. tra-
gédiáját lefordítottajambusokban, melyet 
1903-ban többször előadtak Nagyváradon. 

:)/. Könyvészet 1898. és önéletrajzi adatok. 

Pap (Fogarasi) József.\ bölcseleti dok-
tor, ev. ref. főiskolai tanár, fogarasi Pap 
Máté lelkész (ki fia születése után mái-
tíz hónappal meghalt) és dálnoki Veres 
Sára fia, szül. 1744 aug. 26. Szászváro-
son ; a házi nevelés gyors bevégzése 
után a nagyenyedi Bethlen-kollegiumba 
adták, hol 1760-ban fölvétetett a felsőbb 
tudományokat hallgató ifjak közé és mint 
deák tanult kilencz évig héber, hellén 
és latin nyelvet, közönséges és hazai 
történelmet s földrajzot, különösen pedig 
természet- és mennyiségtant, theologiát 
és philosophiát. 1768-ban rhetorices prae-
ceptor volt. Ugyanezen évben történt 
Kovács Józseffel a megelőző évben Szé-
kely-Udvarhelyről Enyedre vitt bölcseleti 
tanárral kellemetlen összeütközése, mely 
a főconsistorium közbejöttével s Pap Jó-
zsefnek Enyedről eltávozásával ért véget. 
1769-ben búcsút vett hazájától és először 
is Baselben állapodott meg, hogy Ber-
nouillit a nagyhírű tudóst hallgassa, ki-
től philosophiát .és mathesist tanult; 
onnét Odera-Frankfurtba, Gröningába, 
Franekerába ment és végre Utrechtben 
telepedett le hosszabb időre. Három évet 
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töltött itt folytonos tanulás- és tanítással. 
Irodalommal is kezdett foglalkozni s már 
1772-ben 30 aranyat nyomó nagy arany 
jutalompénzt (moneta) nyert a flessingi 
1765-ben alapított tudós társaságtól, az 
1770-ben kitűzött pályakérdésre latin 
nyelven írt s hollandra is lefordított 
pályaművével. 1773-ban a leydeni taná-
roktól feladott pályakérdést oldotta meg 
művével, melyet 1774-ben egyhangúlag 
kinyomatásra méltónak ítéltek. 1774 jú-
nius 7-én tartományi synodus végzése 
alapján Burmann Ferencz theol. doktor 
és professor utrechti pap ünnepélyesen 
kikérdezte s vizsga után a szokásos szer-
tartással a papi hivatal folytatására fel-
avatta ; ugyanazon hó 20. a szépművé-
szetek mesterévé és a bölcselet doktorává 
avatta Bennert tanár. Nőül vette Wybel 
Erzsébetet, Wybel Frigyes hollandi ezre-
desnek leányát, ki később a magyar 
nyelvet is megtanulta. Ekkor hazájába 
indult nejével. Útját Bécsnek vette s itt 
értesült, hogy a szászvárosi ev. reform, 
egyház megválasztotta papjának, hova 
nov. hó közepén megérkezett. 1779 nov. 
17. Marosvásárhelyt nevezték ki a böl-
cselet és mennyiségtan tanárává. 1784 
okt. 11. II. József császár kinevezte a 
Nagyszombatból Budára áttett és 1777 
nov. 3. megnyitott egyetemhez, okt. 11. 
a logika, metaphysika és morál rendes 
tanárának 10U0 frt évi fizetéssel, mit a 
kir. gubernium okt. 26. kelt átiratában 
adott értésére. Azonban rheumatikus be-
tegsége ágyhoz szegezte s azon év decz. 
17. meghalt Marosvásárhelyt. Emlékének 
fönntartására Szigethi Gyula Mihály latin 
síriratot készített; sírkövére azonban, 
melyet 1884-ben fedeztek fel. más latin 
fölirat van vésve (Koncz mind a kettőt 
közli). Péczeli József is írt 22 sorból álló 
magyar rímes sírverset (Koncz ezt is 
közli). — Munkái: 1. Novae Mártis et 
Veneris Syzygiae ac auspicatissimum 
perihelium. Hely n., 1766. (Br. Kemény 
Zsigmond és gróf Teleki Juliánná me-

nyegzőjére írt latin és magyar versek). 
— 2. Dissertatio philosophica inaugura-
lis de natura aeternitatis successionis 
experte, et duratione rerum successiva 
initium necessario habente, quam . . . 
pro gradu doctoratus, summisque in phi-
losophia et artibus liberalibus honoribus 
et privilegiis rite ac legitime consequen-
dis publico examini submittit Josephus 
Pap de Fogaras . . . die XX. junii 1774. 
Trajecti ad Bhenum, 1774. — 3. Gyász-
vers gr. Toroczkai Zsigmondné Teleki 
Eszter halálára. Minden asszonyi nemet 
megékesítő keresztyéni igaz virtusoknak 
egy tökéletes példája . . . 1778. Kolozs-
vár, 1779. (Halotti tanítások cz. gyűjte-
ményben). — 4. Dissertatio de vi sub-
stanţiali, ejus ratione, natura et deter-
minationibus legibus. Berolini, 1780. — 
5. Disputatio, qua remonstratur, non 
esse contra naturam Dei perfectissimam, 
effecisse mundum, in quo mala insunt: 
quae d. 14. Octobr. 1783. praemium le-
gáti Stolpiani reportavit. Lugduni Bata-
vorum, 1784. (Kilenczedik pályaműve, 
mely az 50 arany értékű aranyérmet 
nyerte). — 6. «Potest-ne naturae scru-
tator ex cognitis jam observationibus et 
experimentis consectaria ad disquisitio-
nem causarum hactenus incognitarum 
phenomenorum coliigere ? si possit, qua 
ratione hoc fiat.» 1775. (Első pályaműve 
a flessingi tudós társaság pályakérdésére, 
melylyel 1772-ben a nevezett társaságtól" 
30 arany értékű emlékpénzt nyert. Hol-
landra is lefordíttatott. Megjelent a See-
landi Flessing-társaság Commentárja II. 
köt. 118—318. 1.). — 7. «Sitne sensus 
aliquis homini innatus, quo dirigatur ad 
dignoscendum et impellatur ad faciendum 
bonum morale?» 1774. (Második pálya-
műve ; ezzel a leydeni akadémia máso-
dik jutalmát, ľaccesit, nyerte. Megjelent 
az 1774. Commentarban a többi tízzel 
a 265—300. 1.). — 8. «Dans toute la 
nature on observe des effets: íl y a 
done des forces. En conséquence on 
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demande: Quelle est la notion distincte 
de cette force primitive et substantielle, 
qui lojsqu'elle est déterminée produit 
ľeífet ? ou en d'autres termes: quel est 
le fundamentum vii'ium ? . . . . Berlin. 
(Harmadik pályaműve, melyet 1778-ban 
írt a berlini kir. tud. és szépműv. aka-
démia kitűzött pályakérdésére; ezzel ő 
nyerte el az első díjat, az 50 arany ér-
tékű arany emlékpénzt). — 9. «Possitne 
unitas dei ex sola ratione demonstrări ? 
Fueruntne populi vei philosophi, qui ad 
ejus cognitionem absque ullo revelationis 
alicujus auxilio pervenerunt ?» Leyden, 
1780. 209—256.1. (Negyedik pályaműve, 
névtelenül; a második jutalmat nyerte). 
— 10. «Potestne demonstrări, dari pro-
videntiam specialem a generali, qua deus 
secundum leges generales hune mundum 
administrat, distinctam ? Si ita, possunt 
ne certi proferri characteres, quorum ope 
effecta specialis providentiae ab illis ge-
neralis providentiae effectibus distingvi 
queant ?» Harlem, 1782. (Ötödik pálya-
műve a harlemi Teyleriana theol. tár-
saság 1781. kérdésére, mely a második 
díjat, az ezüst emlékpénzt nyerte. Hol-
land nyelven is megjelent). — 11. «Quae 
est natura morális libertätis» et quo-
modo omnium optime demonstrări pos-
sit, nos esse entia moralia libere agen-
ţia ? (dari libertatem moralem ?). U. ott, 
1782. (Hatodik pályaműve, ugyanazon 
harlemi Teyleriana társaság kérdésére, 
mely a 80 holland arany értékű és súlyú 
arany emlékpénzt nyerte. Hollandul is 
megjelent I—XLY. 1., latinul 3 - 1 0 4 . 1.). 
— 12. Quaenam analogiae sunt funda-
menta et signa ? Quomodo philosophum 
ad explorandas physicas et morales ve-
ritates ea uti oporteat ?» U. ott, 1783. 
(Hetedik pályaműve, szintén a harlemi, 
de más tud. társaság kérdésére, mely 
24 holland arany nehézségű és értékű 
emlékpénzt nyert. A társaság Commen-
tárjában jelent meg latinul és hollandul). 
— 13. «Demonstretur, nullum esse in 

Ethica Christiana praeceptum, quo vel 
singuli cives in commodis suis sequendis 
et principes in republica secundum verae 
politicae leges administranda impedian-
tur.» Leyden, 1782. (Nyolczadik pálya-
műve, a leydeni akadémián a Stolpianum 
legatum gondnokai által kitűzött kér-
désre ; dicsérettel tüntették ki s latinul 
jelent meg 248-320.1.). — 14. «Utrum 
solidus aliquis philosophus sufficiat ad 
sub ruendam religionem revelatam; aut 
vero contra ipse verus possit esse chri-
stianus.» Harlem. (Tizedik pályaműve 
1784-ben a harlemi Tayleriana társaság-
tól kitűzött pályakérdésre. Ezen érteke-
zését halála előtt három héttel küldötte 
el Hollandiába. A jutalmat más nyerte 
el. Megjelenéséről nincsen tudomásom). 
— Tizenegyedik pályaműve, a berlini 
tudom, akadémia kitűzött kérdésére: 
«Qua ratione optime superstitio ex ani-
mis hominum exstirparipotest», bevégzet-
len maradt. — Halála alkalmából barátai 
egész kötet verset írtak, melyet Gombási 
István mező-madarasi ev. ref. pap szer-
kesztett és adott ki. Neve külföldön meg-
jelent munkáin: Josephus Pap de Foga-
ras ; később a hazában csak előnevét 
(Fogarasi) használta. 

M. Hirmondu 1780. 229. 1., 1781. 442. , 1782. 
50. , 73. SZ., 1784. 2 . . 57. SZ. — Fressburger 
Zeitung 1783. 89. SZ. — Benleö József, O l c s ó 
érczeket aranynyá változtató magyar alclii-
mista, vagy Fogarasi Pap József élete. Ko-
lozsvár, 1785. — iM. Jíusa 1787. XClII. 1. — 
Katona, H i s tó r i a Cr i t i ca XL. 719. 1. — Korunk 
Tárczája 1865. 5. SZ. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Figyelő X. 95. 1. (Deák Farkas), XVII., 
XVIII. (Koncz József). — Uj M. Athenás 316. 
l a p . — Koncz József, A m a r o s v á s á r h e l y i e v . 
ref. kollégium története. Marosvásárhely, 
1884. — Petrik B i b l i o g r . — Zoványi Jenő, 
Theologiai Ismeretek Tára. Mezö-Túr, 1894. 
409. lap. 

Papp József kit a pozsonyi ág. ev. főis-
kolai magyar társaság vezetésére kérte föl 
Zsigmondy Sámuel igazgató, már előbb az 
intézet növendéke s a társaság tagja volt, 
ekkor pedig gr. Báday László és Gedeon 
nevelője; nagy elfoglaltsága mellett is 
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készséggel vállalkozott ezen tisztségre s 
azt 1821—22-ben nagy buzgalommal tel-
jesítette. — Munkái: 1. A világ alkot-
mányának öszveséges vizsgálása, szer-
zette német nyelven Bode János. Po-
zsony. 1816. — 2. Öröm ünnep az az 
folyó és kötött beszédek, melyeket a 
magyar nyelvben magok tökélletesítté-
sök végett, az ágostai vallástételt követnek 
pozsonyi főoskolájokban önkényt egye-
sült ifjak 1822. eszt. Kis-Asszony havá-
nak 7. napján tartotta, kiadta . . . Pest, 
1824. (Pozsonyi társaság története, A ki-
adó értekezése a magyar nyelvről és 
ehhez tartozó jegyzetek; költemények az 
if jaktól névtelenül). 

Hazai s h'iilf. Tudósítások 1824. I . 36. SZ. — 
ilarkusorszky Sámuel, A p o z s o n y i ág . h i t v . 
evang. lýceum története. Pozsony, 1896. 568., 
569. 1. és a magyar n. múzeumi könyvtár 
példányából. 
Pap-Szilágyi József (illésfalvi), theo-

logiai doktor, nagyváradi görög kath. 
püspök, a főrendiház tagja, szül. 1813 
ápr. 13. Er-Tarcsán (Biharm.), hol atyja 
akkor lelkész volt; iskoláit Nagyváradon 
végezte. 1830-ban a papi pályára lépett 
és mint a nagyváradi gör. kath. megye 
növendéke a hittudományok hallgatása 
végett Bécsbe küldetett, hol mint III. éves 
kispap a bibliai tantárgyakból a szigor-
latot letette. A theologiai tanfolyam vé-
geztével, szigorlatait folytatandó, a bécsi 
sz. Ágostonról cz. felsőbb papnevelő in-
tézet tagjai sorába lépett, hol 1837-ben 
theologiai doktorrá avatták. Időközben 
1836 aug. 27. pappá szenteltetett Nagy-
váradon. Megyéjébe visszatérte után előbb 
a püspökmegyei hivatalnál nyert alkal-
mazást, majd hat hónapig a görög kath. 
rumén ifjúságot vezérelte aligazgatói mi-
nőségben; innét ismét a megyei hiva-
talhoz hivatott szentszéki jegyzőnek és ez 
időben neveztetett ki szentszéki ülnöknek 
is. A püspöki széknek Vulcan püspöknek 
1839-ben történt halála által való meg-
üresedésével, előbb Radnóthy, ennek 
halálával pedig Cornely vicarius mellett 

három évig mint titkár működött. 1842-
ben az új püspök, Erdélyi Vazul is meg-
tartotta őt ezen hivatalában maga mel-
lett ; 1845-ben kanonok s a püspöki iroda 
igazgatója, 1848-ban egyházmegyei iskolai 
felügyelő, 1850. iskolai tanácsos és a 
görög katholikusok részéről nagyváradi 
tankerületi főigazgató s a görög kath. inté-
zetbeli ifjúság vezetője lett. Ugyanezen 
évben iskolás kanonoknak lépett elő. 1854-
ben lett éneklő kanonok. Minden törek-
vését a népnevelésre fordította, már mint 
iskolai felügyelő több népiskolát építtetett 
s nagy költséggel felszerelt; a belényesi 
rumén gymnasiumot nyolcz osztályúvá 
alakította, mint püspök a tanárok fizeté-
séhez sajátjából évenként 600 írttal járult. 
Mint a rumén finevelő igazgatója 120 
ifjút táplált ezen intézetben, melynek 
majdnem fele idegen ajkú, nem rumén, 
többnyire előkelő családok sarja. 1850. 
s a következő években nagy buzgalmat 
fejtett ki a balázsfalvi görög kath. érsek-
ség újbóli életbeléptetésének és a szamos-
ujvári s lugosi görög kath. rumén püs-
pökségek létesítése kieszközlésében. Mint 
rumén és hazafi is sikeresen működött 
közre nemzete fölvirágozásán és hazája 
jólétén. A megyei gyűléseken úgy 1848 
előtt és az októberi diploma után szónok-
lataival tűnt fel; az 1847—48. ország-
gyűlésen káptalanét ő képviselte. 1852-
ben alapította a nagyváradi rumén ta-
nulóifiúság olvasó-társulatát, mely az ő 
felügyelete alatt állott. O felsége 1854-ben 
a Ferencz József-rend kis-keresztjével, 
1857-ben pedig a sz. Pantelemonról cz. 
apátsággal tüntette ki. Erdélyi Vazul br. 
halála után az új püspök kinevezéseig a 
püspöki megye kormányzását társai reá 
bízták, míg a király a szentszék jóvá-
hagyásával 1862 nov. 1. nagyváradi püs-
pökké nevezte ki. Kifejtett működéséből 
különösen fölemlítendő azon emlékirata, 
melyet a pápának nyújtott át a keleti 
egyháznak a nyugatival való egyesítése 
érdekében. Rómában tartózkodásakor a 
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Quiritesek római tudós társasága irodalmi 
érdemeinek elismeréseül tagjainak sorába 
választotta. Megyéjében sok templom szük-
ségleteit sajátjából fedezte; midőn közel 
400 rumén családot térített át a római 
kath. vallásra, azokat templomi ruhákkal, 
könyvekkel és szent edényekkel bőven 
ellátta. Meghalt 18/3 aug. 15. Nagyvá-
radon. Összes vagyonát, százezer forinton 
felül, egyházmegyei czélokra hagyta. — 
Czikkei a Religio és Nevelésben (1843. 
II. 3. sz. Vulkán Sámuel görög szertar-
tású egyházmegyei püspök, 1843. II. 3. sz. 
Erdélyi Vazul görög szert, nagyváradi 
püspök beiktatása). — Munkái: 1. Scurta 
istoria a credintiei Romaniloru. Nagy-
várad, 1845. (A rumének hitének rövid 
története). — 2. Enchiridion juris ecclesiae 
orientális. U. ott, 1861. — 2. Catechis-
musu unirei toturora romaniloru. U. ott, 
1864. (Az összes rumének uniójának ká-
téja). — Fölemlítendők még püspöki pász-
torlevelei. — Kéziratban: Codex canonum 
ecclesiae orientális, melyet a római cu-
riához küldött be. 

.Ven d lik Ágost, IX. Pius római pápa s a 
magyar püspöki kar. Pécs, 1864. 130. lap. 
( P a p p f y J u s z t i n ) . — Magyarország és a Nagy-
világ 1867. 14. SZ. a r c z k . — Uj M. Sión 1873. 
437. 1. — Márki Sándor, Bihari román irók. 
Nagyvárad, 1880. 

Pap József, orvosdoktor, egerszegi 
(Zalam.) származású, Marczaliban (So-
mogym.) volt. gyakorló orvos. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. pharm.-medica 
de ipecacuanha. Pestini, 1834. 

fíugát éš 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, 87. 1. — Rupp, Be-
széd 157. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Pap József (Cs.), bölcseleti doktor, ál-
lami felső leányiskolái tanár, Csefkó Papp 
Károly gazdálkodó és Szemes Katalin 
fia, szül. 1858 aug. 10. Makón (Csanád-
megye); tanulmányait a hódmező-vásár-
helyi főgymnasiumban és a debreczeni 
theol. akadémián, majd a tanári pályára 
lépve, a paedagogiumot 1883-ban Buda-
pesten végezte. Nevelő volt a Gyertyánffy 

és Daniel családoknál Gyéren és Kona-
kon (Tórontálm.). 1884-ben miniszteri 
engedélylyel polgár-iskolai tanári képe-
sítő vizsgálatot tett a nyelv- és történelmi 
csoportból. Egy ideig a Dapsy László 
szerkesztésében megjelenő Magyar Föld 
dolgozótársa volt Budapesten, míg 1886-
ban kinevezték a resicza-bányai felső nép-
iskolához, 1888-ban pedig a fiumei állami 
felsőbb leányiskolához rendes tanárnak. 
Ott szerkesztette egy ideig a Mócs Zsig-
mond lapját, a Fiumét. 1892-ben áthelyez-
ték Kolozsvárra az állami felsőbb leányis-
kolához. 1895-ben feljogosíttatott az ottani 
egyetemen az olasz nyelv és irodalom taní-
tására, egyszersmind a kolozsvári keres-
kedelmi akadémián 1894 óta tanítja áz 
olasz nyelvet és kereskedelmi levelezést. 
1897-ben doktorátust tett a bölcseletből. 
1902 óta egyetemi magántanár, az olasz 
nyelvet és irodalmat adja elő. Az erdélyi 
irodalmi társaság rendes tagja. — Gzikkei 
a Polgáriskolai Közlönyben (1889. A 
gondolat fejlődése Kanttól a nihilismu-
sig, Schopenhauer paedagogiája, 1892. A 
leányiskolái tanárok képesítése, 1895. Az 
olasz királyi leánykollégiumok); a Nép-
tanítók Lapjában (1890—92. A test fe-
gyelmezése, A gondolat fegyelmezése. 
Az akarat fegyelmezése, A magyar ten-
gerészek iskolája, Montaigne emlékezete, 
1894. Angolország polgári iskolái, Az 
angol falusi tanítónők, Tanító és rendőr 
Angliában, 1895. Anglia tanügyi moz-
galmai 1894-ben, Az olaszországi tanító-
képzők szervezete, 1899. Olaszország isko-
lái és közéleti viszonyai); a Torontálban 
(1893. A fejlődés törvényei, 1895. Bosszú-
ból, Cordelia regénye, ford., 1900. A 
rudnai búcsú); a Kolozsvárban (1894. A 
medve, regény Rina del Pradotól, ford.); 
a Család és Iskolában (1895. A római 
és firenzei képzőintézetek, 1900. A ra-
vennai toronyőr, A ravennai koporsó, 
1902. könyvism.); az Előkelő Világban 
(1898. Dante nemessége, 1899. Dante a 
nép ajkán, Az én bűnöm, Cordelia re-
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génye, ford.); áz Erdélyi Múzeumban 
(1895. Dantologia, Descartes emlékezete, 
Olaszország tanügye, könyvismertetés, 
1900. Dante látomásának jubileumi éve ; 
1904. Pettrocchi olasz irodalomtörténete); 
a M. Polgárban (1898. Excentrikus há-
zasság, Luigi Gualdo regénye, ford., 1900. 
40. sz. Dante nyomai Veronában, 298. 
szám, XIII. Leo Dante emlékének, 1901. 
Dante az indexen, Cunizza, Dante és 
hazánk, A czinkotai kántor olasz kolle-
gája, A pápa előtt, 1902. A fehér asztal 
szónokai, Edmondo de Amicistől, ford., 
Miért áll ferdén a koronán a kereszt ? 
1903. Emlékezés Dobsa Lajosra, Teli Vil-
mos, bevezető értekezés a kolozsvári 
nemzeti színházban tartott ifjúsági elő-
adáson) ; a M. Pestalozziban (1898. Comte 
emlékezete, Egy tudós iskolaszolga); a 
Kolozsvári Lapokban (1899. A dicsőség 
útján, Cordelia regénye, ford.); a Berza-
vában (1899. Petőfi's Gedenktag); az 
Erdélyi Prot. Lapban (1900. Dante és a 
biblia, 1902. A Vatikánból); a Vasárnapi 
Újságban, (1900. Dante csontjai); az Új-
ságban, (1902. 280. sz. Elkallódott erek-
lye, Piccarda); a Nemzeti Iskolában (1902. 
Tanárok leányiskolákban) ; a Giornale 
Dantescoban (Firenze 1902. II Re Mattia); 
a Streuna Dantescaban (Firenze, 1902. 
Festa Dantesca in Ungheria, 1903. Dantisti 
e Dantifoli); a Magyarságban (1902. szept. 
25. Pia és könyvism.); a M. Paedago-
giában (1902. Dante az iskolában, 1903. 
könyvism.); az Egyetemes Philologiai 
Közlönyben (1903. Dante-irodalom); a 
Mátyás király Emlékkönyvben, szerk. 
Márki Sándor (Mátyás és Dante). — 
Munkái: 1. Dante Pokla, prózában, ma-
gyarázatokkal. Kolozsvár, 1897. — 2. 
Dante lélektana a Divina Commediában. 
U. ott, 1897. — 3. Dante politikai rend-
szere. U. ott, 1897. — 4. Gyakorlati olasz 
nyelvtan. Pozsony-Bpest, 1902. (Stampfel-
féle Tudományos Zsebkönyvtár 105.) — 
Kéziratban : A kiváncsi asszonyok, Gol-
doni vígjátékáról bevezető értekezés az 

ifjúsági előadáshoz, melyet a kolozsvári 
nemzeti színházban az ő fordításában 
először adtak elő 1902 máj. 11. 

Schack 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. 47., 129. 1. — Vajda 
Névkönyve 247. 1. és önéletrajzi adatok. 

Papp József, jogi doktor, ügyvéd, szül. 
1854 okt. 12. régi nemes családból Nagy-
Somkúton, hol atyja, P. József, kir. taná-
csos, ügyvéd volt. Iskoláit Nagybányán, 
Szatmárt, Nagyváradon és Budapesten 
végezte, hol az egyetemen jogi doktori 
oklevelet nyert és az ügyvédi vizsgát is 
letette. Mint fiatal ügyvéd Nagy-Som-
kúton praktizált. 1883-ban aljárásbirónak 
neveztetett ki Szamos újváron, 1886-ban 
Máramaros-Szigeten lett kir. alügyész, 
ugyanott törvényszéki biróvá lépett elő 
s később táblabírói czímmel és jelleggel 
tüntették ki. Máramaros-Sziget városi és 
a máramarosmegvei közügyekben élénk 
részt vett. A máramarosmegyei úrbéri 
birtokrendezések körül nagy érdemeket 
szerzett. Mint apja és apósa, néh. Mihalka 
László máramarósi alispán, a hazafias 
ruménekhez tartozik. Szülőhelye Nagy-
Somkút, az 1901. képviselőválasztáson 
nagy többséggel választotta képviselőjévé 
szabadelvű programmal. Az igazságügyi 
bizottság tagja. 1903 auguszt. Ő felsége 
neki mint a bpesti egyetem magántanárá-
nak a rendkívüli tanári czímet és jelleget 
adományozta. — A helyi lapokba gyakran 
írt czikkeket, a jogi szaklapokban is jelen-
tek meg czikkei. Czikke a Máramarósi La-
pokban (1897. 39. sat. sz. Szigettől Krak-
kóig és vissza, útirajz). A képviselőházban 
mint rumén nemzetiségű a nemzetiségi 
kérdésben tartott hazafias beszédeivel tünt 
fel. — Munkái: 1. A bizonyításról. Bpest, 
1894. — 2. A magyar polgári perrend-
tartás előadói tervezetének egyes ré-
szeiről. U. ott, 1896. — 3. A Plósz-féle 
perrendtartás tervezetéhez. Perjogi tanul-
mány. U. ott, 1898. — 4. Perjogi elvek 
a magyar polgári perrendtartás törvény-
javaslatában. U. ott, 1901. — 5. A bizo-

10. ii' sajtó alá adatott 1904. febr. 29. 
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nyitási teherről. Ugyanott, 1901. — Or-
szággyűlési beszédei a Naplókban van-
nak. — A Máramarosi Újságnak főszer-
kesztője 1903 júl. 21. óta. (Az 1—5. sz. 
munkák tévedésből soroltattak itt fel, 
mert azok egy alább következő Pap Jó-
zsef munkái). 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
B p e s t , 1901. 334. 1. — Vasárnapi Újság 1902. 
12. sz. arezk. 1903. 35. sz. 

Papp József, 1848—1849-ben ugocsai 
nemzetőri őrnagy és az önkéntes csapat-
ban tizedes. — Naplójegyzeteket hagyott 
hátra, melyeket kiegészítve adott ki Új-
helyi Sándor az Ugocsában (1893. 16., 
17., 1895. 9., 10. sz.) 

Ugocsa 1893.. 1895. 

Papp József (nagy-sólymosi), a kis-
dedóvó- és népnevelő-intézet igazgatója 
Nagy-Sólymoson (Udvarhelym.). — Mun-
kája : Erdélyország földleírása kezdő 
gyermekek számára. Kolozsvár, 1847. 
Térképpel. (2. kiadás. U. ott, 1848. Né-
metül. U. ott, 1847.). 

Hetilap (Ko lozsvá r ) 1854. 99. sz. és a m . 
n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Pap József, főreáliskolai tanár, Deb-
reczenben az ev. ref. főiskolában tanult ; 
1873-ban Bécsbe ment, hol műegyetemi, 
hallgató volt és az egyéves önkéntesi 
katonai szolgálatát teljesítette; ez év őszén 
mint helyettes tanár működött Debreczen-
ben. 1874-ben tanári oklevelet szerzett 
Budapesten az ábrázoló mértanból és a 
természettanból, mire őszszel a debreczeni 
városi főreáliskolához kinevezték rendes 
tanárnak. 1878-ban mint tartalékos had-
nagy résztvett a boszniai occupatióban, 
hol júl. végén Tuzlánál elesett. — Czikke 
a debreczeni városi főreáliskola Értesítő-
jében (1878. Naprendszerünk képződése.) 

A debreczeni városi főreáliskola Értesítője 

1879. 
Fapp József, ág. ev. tanítóképzőintézeti 

tanár, Papp János és Szabó Zsuzsánna 
földmívelő szülők fia, szül. 1859 márcz. 
29. Sikátoron (Veszprém m.); 1871-ben 
a győri ág. evang. algymnasiumban kezdte 

ld. S z i n n y e i J.. Magyar Irők X. 

középiskolai tanulását; mellékesen Tur-
csányi Adolftól a kézi rajzolásban nyert 
oktatást. Győrből a soproni ág. evang. 
tanítóképzőbe iratkozott be s mint jeles 
tanuló ingyenes ellátást nyert. 1878-ban 
bevégezte a tanítóképzőt; ekkor a csön-
gei (Vasm.) evang. egyházban tanítói 
állást vállalt, egyszersmind két birtokos 
család gyermekeinek házi tanítója volt. 
1879-ben a budapesti paedagogiumba 
ment, hol 1881-ben a nyelv- és történelmi 
tárgyakból vizsgát tett, és szept. a nagy-
rőczei államilag segélyezett polgári iskolá-
hoz nevezték ki tanárnak, két év múlva 
a dunántúli ág. ev. egyházkerület hívta 
meg a soproni tanítóképzőjébe rendes 
tanárnak, hol 1883 szept. 1. foglalta el 
állását és jelenleg is ott működik. — Mun-
kái: 1. Ábécé és olvasókönyv az evang. nép-
iskola I. osztálya számára. Budapest, 1886. 
(Kapi Gyulával együtt. 7. kiadás. U. ott, 
1903.) — 2. Képes Olvasókönyv az ev. 
népiskola II. III. osztálya számára. U. ott, 
1886. (Prot. Népisk. Könyvek Tára. III. 
Bakó Sámuel és Kapi Gyulával együtt. 
2. kiadás 1890. Ism. Prot. Egyh. és Isk. 
Lap 1889. 4. k. 1894., 5. k. 1896., 6. ké-
pes k. 1898., 8. k. 1903. U. ott). — 3. 
Magyar tan- és olvasókönyv ipariskolák 
számára. Jausz György hasonnemű német 
nyelven írt munkája után . . . Sopron, 
1886. (Posch Lajossal együtt. Ism. Nép-, 
nevelők Lapja 1885. 29. sz.) — 4. Olvasó-
és tankönyv az evang. népiskola IV—VI. 
osztálya számára. U. ott, 1889. (Kapi 
Gyulával együtt. Ism. Prot, Egyh. és. Isk. 
Lap. 2. jav. kiadás 1890. 5 k. 1897. 7. k. 
1903. U. ott). Mind a három a dunántúli 
ág. h evang. egyházkerület által elfogadott 
és ajánlott kézikönyvek. — 5. Lakóhely-
ismertetés és Sopronmegye földrajza a 
népiskolák III. osztálya számára. Sopron-
megye térképével és a szöveg közé nyo-
mott 16 képpel. Pozsony, 1893. — 6. A 
soproni evang. tanítókepző-intézet gya-
korló iskolájának szervezete és részletes 
tanmenetei. Sopron, 1889. (Kapi Gyulával 

10 
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együtt.) — Megindította és szerkesztette 
Kapi Gyulával az Evangélikus Népiskola 
cz. havi folyóiratot 1889-től három évig; 
azután annak szerkesztését és kiadását 
maga vállalta el és jelenleg is szerkeszti 
Sopronban. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — tí. Könyvészet 
1886., 1888. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányairól. 

Pap József.' jogi doktor, ügyvéd és 
egyetemi cz. rendkívüli tanár, Pap Kál-
mán kereskedő és Zámbory Róza fia, 
szül. 1861 szept 6. Eperjesen (Sárosm.); 
a gymnasiumot az eperjesi ág. ev. kol-
légiumban végezte, az I. és II. évi jogi 
tanfolyamot ugyanott a jogakadémián, a 
III. és IV. évit pedig a budapesti egye-
temen. Hadkötelezettségének eleget tett és 
a tiszti vizsgát letette, mire hadnagy lett. 
1884 okt. 18. a budapesti egyetemen jogi 
doktorrá avatták. 1886 jún. 18. ügyvédi ok-
levelet nyert és az ügyvédi pályára lépett 
és jelenleg is mint ügyvéd Budapesten 
működik. 1894-ben a sommás eljárásról 
szóló törvény életbelépte előtt Német-
országban tanulmányúton volt és Ber-
linben közvetlen tapasztalatok alapján 
tanulmányozta a szóbeli peres eljárásnak 
gyakorlati alkalmazását. Tevékeny részt 
vett az 1896-ban megtartott magyar jo-
gászgyűlésen, a hol indítványt és véle-
ményt is terjesztett elő a következő kér-
désben : Tekintettel az alkalmazandó szó-
beli törvénykezési rendtartásra, a legfőbb 
hiróságnak jogkérdésben való felülvizs-
gálati hatásköre és ezen ügyekben való 
eljárása miként szabályoztassék? Az 1896. 
és 1901-ben Budapesten tartott országos 
ügyvédi gyűléseken több kérdésben mint. 
előadó szerepelt és a felmerült vitákban 
résztvett. A budapesti községi közigaz-
gatási tanfolyam megnyitásával a belügy-
miniszter megbízta a peres és peren kívüli 
eljárásnak előadói tisztjével s ettől fogva 
egyúttal a jegyzői szigorlatok bizottsági 
tagjává is lett. Az ügyvédi vizsgálóbizott-
ságnak már 1892 óta tagja. A budapesti 

ügyvédi kamara működésében is részt-
vesz ; 1899 kezdetén választmányi pót-
taggá, az 1902. tisztújítás alkalmával pedig 
titkárrá választatott és ezen minőségében 
jelenleg is működik. A budapesti egyetem 
az 1898—99. tanév folyamán a magyar 
polgári perrendtartásból magántanárrá 
habitálta s 1903 aug. 23. ő felsége az 
egyetemi rendkívüli tanári czímet és jel-
leget adományozta neki. Ezeken felül még 
a pesti ág. ev. magyar egyháznak pres-
bytere és jegyzője, s a magyar jogász-
egylet igazgató-választmány i tagja. — A 
bel- és külföldi szaklapokban több czikke 
s értekezése jelent meg. — Munkái: 1. 
A bizonyításról. Bpest, 1894. — 2. A 
magyar polgári perrendtartás előadói ter-
vezetének egyes részeiről. U. ott, 1895. (M. 
Jogászegyleti Értekezések XII. 3.). — 3. 
A ténykérdésről a felülvizsgálatnál. U. 
ott, 1897. — 4. A Plósz-féle perrend-
tartás tervezetéhez. Perjogi tanulmány. 
U. ott, 1898. — 5. Perjogi elvek a ma-
gyar polgári perrendtartás törvényjavas-
latában. U. ott, 1901. — 6. A bizonyí-
tási teherről. Ugyanott, 1901. (Magyar 
Jogászegyleti Értekezések XXI. 10.). — 
7. A szóbeliség a polg. perrendtartás ja-
vaslatában. U. ott, 1902. — 8. A kereset 
belkellékeiről. U. ott, 1902. — 9. A szó-
beliség a polg. perrendtartás javaslatában. 
U. ott, 1902. — 10. A kereset belkellé-
keiről. U. ott, 1902. — 11. Az ügyvédi 
sérelmek az igazságügyi bizottság előtt. 
U. ott, 1903. (Az 1., 2., 4., 5. és 6. sz. 
munkák tévesen a 320. h. tárgyalt Papp 
József ügyvédnek tulajdonítottam). 

ill. Könyvészet 1889., 1894.. 1896—97., 1902. 
és önéletrajzi adatok. 

Pap (K.) József, földmívelő, szül. 1863 
aug. 1. Kutason (Somogym.), egyszerű 
földmíves szülőktől; az elemi iskolát 
szülőfalujában végezte, hol alig tanult 
egyebet az írás- és olvasásnál; felsőbb 
iskolába nem jár t ; de testvérbátyja K. 
Pap János, mint gymnasiumi tanuló, a 
szünidők alatt az önművelésben segít-
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ségére volt. Ritka szorgalommal olvas-
gatta a kezébe került iskolai s tudomá-
nyos munkákat; legjobban szerette Petőfi 
költeményeit, melyeket csaknem könyvnél-
kül tudott. Már 14 éves korában írt ver-
seket, melyeket azonban megsemmisített. 
Csupán testvére buzdítására s rábeszé-
lésére egyezett bele, hogy egyes költe-
ményeit a fővárosi és vidéki lapokba 
küldje. Azonban 18 éves korában gyógyít-
hatatlan betegségbe (lupus) esett; egy 
ideig küzdött a kétségbeeséssel; igyekezett 
életét elviselhetővé és hasznossá tenni; 
a munkában keresett vigasztalást. Leg-
kedvesebb foglalkozása volt a kertészet, 
fatenyésztés, méhészet sat. Nem akart 
más lenni, mint földmívelő. Nagy kedv-
vel olvasgatta az idevágó munkákat. Maga 
is irt egy gazdászati munkát, melyben 
az okszerű gazdálkodást s gazdaságrende-
zést vonzó elbeszélés alakjában iparko-
dott a néppel megkedveltetni. Végre hét évi 
szenvedés után 1889. márcz. 1. meghalt 
Kutason. — Költeményei az Ország-Vi-
lágban, a kaposvári Társadalomban és 
Világosságban, tárczája a Budapestben 
jelentek meg. — Munkája: Tépett rózsák. 
Költemények. Bpest, 1889. (Kiadta test-
vérbátyja, Pap János, Előszóval, mely-
ben öcscsének szomorú sorsát rajzolja). 

Testvéibátyiának. Pap Jánosnak szives 
közlése. 

Papp József, jogi doktor, ügyvéd, Papp 
Antal, kataszteri becslőbiztos és Lukáts 
Janka fia, szül. 1873 szept. 17. Erzsébet-
városon (Kis-Küküllőm.), hol a közép-
iskolai tanulmányait, a felsőbbeket Bras-
sóban végezte. A budapesti egyetemen 
jogot hallgatott és ugyanott 1895 jan. 
jogi doktorrá avattatott. 18^6 jún. ügy-
védi censurát tett és 1897 októbertől 
Kolozsvárt ügyvédi gyakorlatot folytat. 
A népbank részvénytársaság, a közép-
kereskedők bankjának, a báró Hirsch-
egyletnek, az erdélyrészi gazdatiszti egy-
letnek, a kolozsvári hírlapírók syndiká-
tusának sat. jogtanácsosa s ügyésze; a 

törvényhatósági bizottságnak vál. tagja, 
a kolozsvári függetlenségi és 48-as párt 
titkára. — Czikkei a Jogtudományi Köz-
lönyben (1896. Válasziratban foglalt csat-
lakozási kérelem benyújtási határideje); 
az Erdélyi Gazdában (1898. Épületek a 
haszonbérleti viszonyban, 1904. A szol-
gálatadó cselédje és a gazdatiszt). — A 
Kolozsvári Újság cz. politikai napilapnak 
1901 decz. 29-től 1903 jún. 17-ig felelős 
szerkesztője ; azóta főszerkesztője. (Több 
százra menő politikai vezérczikket, tár-
sadalmi kérdéseket tárgyazó irányczikket. 
Kolozsvár város gazdasági, pénzügyi és 
közigazgatási kérdéseit tárgyaló czikket 
sat. írt a lapba). 

Öneletrajzi adatok. 

Pap Kálmán (pálfalvi), ügyvéd, nóg-
grádi Pap Gyulának, a Petőfi-társaság 
tagjának testvér-öcscse, szül. 1845 decz. 
31. Pálfalván (Nógrádm.) birtokos szülők-
től; tanulmányait a losonczi, debreczeni. 
kecskeméti és sárospataki ev. ref. iskolá-
ban végezte s 1871-ben ügyvédi oklevele! 
nyert. 1872 közepétől mint gyakorló ügy-
véd Pétervásáron (Hevesm.) lakik. — 
Költeményei a Vasárnapi Újságban Ko-
máromy Kálmán név alatt (1863—67.), 
asárospatakiEmlékkönYvben (1867., 1871. 
Víg torna cz. költői beszélye 15 aranynyal 
jutalmazott pályamű), a Szépirodalmi 
Közlönyben (1870.), a Petőfi-társaság Lap-
jában (1877. II. Csornai Kálmán név 
alatt), a Visy Imre által szerkesztett Ma-
gyar Népvilágban (1880.), a szegedi Jó 
Barát cz. ifjúsági lapban (1882.) és a 
M. Szalonban (1889—90.). 

Önéletrajzi adatok. 

Pap Kálmán, honvéd-ezredes had-
bíró, szül. 1853. ápr. 21. Kamocsán (Ko-
máromm.), hol atyja ev. ref. lelkész volt; 
a középiskolákat a pozsonyi ág. ev. ly-
ceumban és a pápai ev. ref. collegiumban. 
a jogi tanfolyamot pedig ugyancsak Pápán 
és a budapesti egyetemen végezte, azután 
Pápán a kir. közjegyző mellett joggyakor-
laton volt. A m. kir. honvédséghez az 59. 

11* 
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zászlóaljba besoroztatván, 1876-ban a 
Ludovika Akadémia tisztképző tanfolya-
mába rendeltetett be, majd pedig honvéd 
hadbiró gyakornok lett a szegedi honvéd-
kerületben. 1878-ban hadnagy hadbiró t 

1881. főhadnagy, 1884. százados, 1889. őr-
nagy, 1893. alezredes és 1899-ben ezredes 
hadbiró lett; a szegedi, kolozsvári, buda-
pesti és székesfej érvári honvéd-, illetőleg 
csendőrkerületeknél működött', közben 
ismételve be volt osztva a honvédminisz-
teri umba. Ez időszerint a magyar királyi 
honvéd főparancsnokság igazságügyi elő-
adója s egyszersmind ülnök és előadó a 
honvéd iotörvényszéknél. — Költeménye-
ket, szépirodalmi dolgozatokat közölt tőle 
a Vasárnapi Újság (1875—94.. 1898—99.), 
Üj Idők (1876—98.), Magyarország és a 
Nagyvilág (1877—79), Ország-Világ. Csa-
ládi Kör, Házi Kincstár, Hasznos Mulat-
tató, Leányok Lapja, Képes Családi La-
pok (1880), Regényvilág (1881.), Vasár-
napi Lapok (1897.), Kis Lap, Pesti Napló, 
Pápa és Bakonyvidéke, Pápai Lapok, 
Szegedi Hiradó (1877—1882.), Komá-
romi Lapok, Üstökös, Borsszem Jankó. 
— Czikkei a Ludovika Akadémia Közlö-
nyében (1883. A katonai büntetőjogról, 
1884. Fegyelmi fenyítések a franczia és 
német hadseregben, Poncelet után fran-
cziából ford., 1887. A katonai becsület, 
1891—92. A katonai bűntettek és bünte-
tések, 1895. Katona-dalaink és könyv-
ismertetések 1888. stb. évf.) — Munkái: 
1. Költemények. Pápa, 1875. (Eredetiek 
és Schiller, Goethe, Korner és Bérauger 
után ford. Ism. Figyelő). — 2. Pásztor-
tiizek. Bpest, 1881). (Költemények). — 3. 
Rózsa könyve. U. ott, 1881. (Költemények). 
— 4. A szerelem népdalainkban. Szeged, 
1882. — 5. A katonai büntető és fegyelmi 
fenyítő jog kézikönyve. A m. kir. honvéd-
ség és csendőrség használatára. Bpest, 
1S84. (2. bőv. kiadás. Székesfejérvár, 
1888). — 6. A katonai büntető igazság-
szolgáltatás más államokban. Bpest, 1890. 
(Nyom. Székesfejérvárt). — 7. Adatok a 

katonai büntető igazságszolgáltatás re-
formjához. (Reformtörekvések). Bpest, 
1890. (Különnyomat a Nemzetből). — 8. 
A katonai behívó parancs iránti engedet-
lenség. U. ott, 1891. — 1885-ben a m. 
kir. honvédelmi miniszter megbízásából 
az ez idő szerint érvényben lévő katonai 
bűnperrendtartást magyar nyelvre for-
dította. — Szerkesztette a «Zsebkönyv 
a m. kir. csendőrség számára» első év-
folyamát 1886-ban. — Álnevei s jegye : 
Uj Kálmán diák, Igazmondó (—p—n). 
(Szegedi Hiradó, Üstökös). 

P. Naplo 1880. 2.")3. sz. — Petrik K ö n y v é -
sze te . — <>/. Könyvészet 1888., 1890. — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Ludovika Akadémia. 
Közlönye 1899. 680. 1. és önéletrajzi adatok. 

Pap Károly (szathmári), festő, Kolozs-
várt született 1812 körül; 17 éves korá-
ban árván maradt, nagyrészint a maga 
erejéből növekedett fel. A festészetre haj-
lamot érezvén, önképzésre Bécsbe ment 
föl tanulni; azután Kolozsvárra visszatért. 
A műértők állítása szerint az arczképfes-
tésben remekelt. — Költeményei a kolozs-
vári Aglájában (II. 1830.), Költemények. 
Egy fiatal egyesület zsengéje cz. gyűjte-
ményben. (Kolozsvár, 1834.). — Munkája: 
Erdély Képekben. Kiadja . . . Kolozsvár, 
1841. 12 füzet. 

Budapesti Hirlap 1855. 895. Sz. — Petrik 
Bibliogr. 
Pap Károly, ev. ref. lelkész, Pap Ist-

ván lelkész és Szakmári Erzsébet fia, 
szül. 1814 okt. 28. Csökmőn (Biharm.); 
atyja vezetése alatt tanult s 1829-ben a 
debreczeni ev. ref. kollégium főosztályába 
iratkozott be. 1835-ben kiment rektornak 
Udvariba. 1838 ápr. Szerepre (Biharm.) 
hívták meg lelkésznek; innét 1848-ban 
atyja helyére a bihar-püspöki lelkészségre 
hivatott. 1855 okt. 2. a bihari egyházme-
gye főjegyzőjévé választották, mely hiva-
taláról 1857. nov. 10. lemondott; ugyan-
ekkor a papi gyámintézetre 100 frt. ala-
pítványt tett. 1860 nov. egyházmegyei 
tanácsbiró lett, de 1866 tavaszán erről 
is lemondott. 1871 máj. 8. esperessé-
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választották, mely hivatalát három évre 
vállalta el. 1874 okt. egyházmegyei gyű-
lésen újra megválasztatott esperesnek hat 
évre. A bihar-püspökii ev. ref. egyház-
nak értékes házas telket ajándékozott 
kisded-óvodának. Meghalt 1883. szept. 14. 
Hegyköz-Szent-Imrén, hol Molnár Viktor 
birtokos vendége volt; főbe lőtte magát. 
— Munkája : Hallotti beszédek. Nagyobb-
részt források után. Debreczen, 1869. — 
Önéletrajzot hagyott hátra kéziratban. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1883. 39. s z á m . — 
Petrik Könyvészete és Bakóezi János szí-
ves közlése. 
Papp Károly, alesperes-plébános és 

czímzetes kanonok, szül, 1820 jan. 16., 
felszenteltetett 1843 febr. 18., segédlelkész 
volt 1852-ben ; ezentúl plébániai admi-
nistrátor Szent-Györgyváron és 1858-tól 
ugyanott plébános, 1870-től pedig Kis-
Komáromban, 1877-től alesperes, 1886-
tól tiszteletbeli kanonok és 1890-től szent-
széki ülnök. Meghalt 1895 aug. 31. Kis-
Komáromban. — Munkája: Egyházi be-
széd, melyet Szent István Magyarország 
első apostoli királyának ünnepén Bécs-
ben a nt. kapuczinus atyák templomában 
1879. Kisasszony hava 24. mondott. Bécs, 
1879. 

Némethy Lajos, D i c s b e s z é d e k . Bpes t , 1881. 
26. 1. — Schematismus Cleri Weszprimiensis 
1895., 1897. 215. 1. 

Pap Károly, ügyvéd, megyei aljegyző, 
Pap Gyula ügyvéd és a Petőfi-társaság 
tagjának testvér-bátyja, szül. 1829. decz. 
1. Felső-Pálfalván (Nógrádm.); iskoláit 
Losonczon és Pozsonyban végezte; itt 
mint országgyűlési ifjú szerepelt Dessewffy 
Jób követ mellett. 1848-ban mint önkén-
tes honvéd Bem erdélyi hadseregéhez 
került és résztvett annak majdnem 
minden csatájában. Azután mint mene-
kült több társával a Mátrában bujdosott. 
A szent-kuti pusztán fogták el a csend-
őrök. A besoroztatástól csak súlyos beteg-
sége mentette meg. A Bach-korszakban 
visszavonultan mezőgazdasággal foglal-
kozott. 1861-ben Nógrád megye II. al-

jegyzője lett és mert a Schmerling rend-
szerben nem akart szolgálni, ismét gazda-
ságára vonult, 1867-ben a vármegye meg-
választotta I. aljegyzőjévé, később halá-
láig mint ügyvéd Nagy-Szécsényben(Nóg-
rádm.) működött, hol 1900. decz. 21. meg-
halt.— Irt hirlapi czikkeket és tárczákat. 
— Szerkesztette az Ipoly cz. ellenzéki la-
pot 1872. márcz. 4-től 1874. jan. 30-ig 
Horváth Danóval Balassa-Gyarmaton és 
később a Salgó-Tarjánt 1882—1883-ban 
Salgó-Tarjánban. 

Vasárnapi Ujság 1900. 52. SZ. ( N e k r . ) — 
Nógrádi Lapok é s Honli Híradó 1900. 52. SZ. 
és testvéröcscsének I'ap Gyulának szíves 
közlése. 

Papp Károly, ev. ref. lelkész, szül. 
1832. okt. 31. Kishartán (Pestm.); atyját, 
ki Dunapatajon főjegyző volt, nyolczéves 
korában elvesztette, anyja hét gyermekkel 
maradt özvegyen; tanult Dunapatajon s 
Halason, hol a szegénysorsú tanulók 
számára alapított stipendiummal azl—IV. 
osztályt végezte; a ^költészeti osztályt 
Tomory Szabó Sándor dunapataji lelkész-
től tanulta. 185ü-ben Kecskemétre ment 
a bölcsészeti osztályba. 1856-ban anyja 
is meghalt; ekkor nevelőnek mentNógrád-
megyébe, hol a theologia IV. osztály tan-
tárgyaira készült és Kecskeméten magán-
vizsgát tett. 1856 őszén külföldre ment. 
hol egy tanévet a hallei és utrechti egyete-
men töltött. Hazatérve, előbb Nagy-Kőrö-
sön és 1859-től Kecskeméten káplánko-
dott, azután 1860-tól Halason tanár, 1862-
től Pesten káplán és segédtanár volt, míg 
ugyanott 18b3-ban theologiai tanárrá vá-
lasztották. Ezen év őszén házasságra lé-
pett Török Pál püspök leányával. 1864-ben 
megrongált egészsége miatt az orvosok 
falusi lakást ajánlván, a loskói gyülekezet 
megválasztotta lelkészének s azon év 
őszén állását elfoglalta. 1874. sziget-szent-
miklósi lelkész lett, 1884-óta pedig mint 
a budapesti egyház második lelkésze mű-
ködik. A dunamelléki egyházkerületnek 
tanácsbirája, a magyar protestáns iro-
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dalmi társaságnak választmányi tagja. A 
legkiválóbb egyházi szónokok közé tar-
tozik. — Czikkei a Kecskeméti Prot. Köz-
lönyben (1859. A biblia istentől ihletett, 
Monod után átdolgozva); a Kecskeméti 
Prot. Közlönyben (IV. V. 1859—60. A 
biblia Istentől ihletett, Az evangyéliomi 
egyházi szolgálat); az Egyházi Szemlében 
(1875. A biblia titkos könyve); a Theo-
logiai Értekezésekben (Bpest, 1875. Jézus 
élete és a jövő egyháza, Lang H. után 
ford.); a Debreczeni Prot. Lapban (1883. 
Nagy István váradi lelkész életrajza); a 
Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1885—88. Né-
zetek a protestáns irodalmi társaság 
felől); ezeken kívül több czikke, alkalmi 
s egyházi beszéde a Különféle Papi 
Dolgozatokban (Uj Folyam III. Bpest, 
1860); a Fördös Papi Dolgozataiban 
gyászesetekre (Kecskemét 1867. XIII. b. 
Bánfíy Pál emlékezete); az Egyházi Be-
formban (1871—73) és a Prot. Papban. 
— Munkái: 1. Egyházi beszéd, melyet 
az 1874. aug. 24. elhalálozott Polgár Mihály 
ügyvéd úrnak, a dunamelléki reform, 
egyházkerület világi főjegyzőjének és 
ügyvédének emlékére, a dunamelléki ref. 
egyházkerület részére 1874. nov. 12. 
megtartott gyászünnepély alkalmával el-
mondott. Budapest, 1875. — 2. Bibliai 
történetek az Ó- és Uj-Testamentomból. 
Vezérkönyvül néptanítók számára. Kecs-
kemét, 1877. — 3. Bibliai történetek az 
0- és Uj Testamen tómból, népiskolák 
számára kézikönyvül. U. ott, 1877. (A 
dunamelléki ref. egyházkerület kiadványa 
I. 2. jav, kiadás 1880., 3. k. 1884., 4. jav. 
k. 1885., 5. k. 1889., 6. k. 1894., 7. k. 
1900. 8. k. 1901. teljesenátdolg. k. 1902. 
U. ott.). — 4. Esti harang, vagy újabb 
keresztyén tanítások protestáns-keresz-
tyén családok számára. Budapest, 1878. 
(Imakönyv. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap). 
— 5. Keresztyén erkölcstan a református 
hitfelekezetű népiskolák V. osztálya szá-
mára. U. ott, 1882. (A dunamelléki ref. 
egyházkerület kiadványai IV. ?. átdolg. 

kiadás. U. ott, 1894). — 6. Beiktatási 
beszédek, melyek Budapesten 1884. ápr. 
27. tartattak Szilágyi Benő és Pap Károly 
lelkészek által. U. ott, 1885. — 7. Ünnepi 
és alkalmi prédikácziók. U. ott, 1889. 
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap). — 8. A 
vándor útja Istenhez. Imádságok keresz-
tyén családok számára. U. ott, 1892.. 
(Ism. Prot. Közlöny 1893. 37. sz.). — 9.. 
Az életről és a halálról a természeti és lelki 
világban. (Drummond H. után ford.). U. 
ott, 1893. — 10. Keresztélési és esketési 
beszédek. (Függelékül: eskü, imádságok, 
megáldások, úri imádságok). Palmer «Ca-
sual Reden» nyomán. U. ott, 1902. — 
Szerkesztette K. Tóth Kálmánnal: Kalá-
szok életnek kenyeréhez cz. alkalmi beszé-
dek két évfolyamát (Pest, 1893—94. Eb-
ben tőle öt beszéd). 

Ország-Világ 1884. 22. SZ. a r c z k . — Uj 31.. 
Athenás 317., 518. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
— M. Könyvészet 1886.. 1889., 1892—94., 1899. 
1901., 1902. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Pallas ÎSaqy Lexikona X I I I . 791. I. 

Papp Károly, hirlapíró, eleinte a szí-
nészi pályára adta magát, betegsége azon-
ban megválni késztette e pályától és hir-
lapíró lett; előbb az Ellenőr, aztán a 
Független Hirlap dolgozótársa, utóbb a 
Képes Családi Lapok szerkesztője volt; 
több tárczát, apró elbeszélést írt és for-
dított költeményeket; de sorvasztó mell-
baja gátolta tehetsége fejlesztését. Meg-
halt 1881 nov. végén Biharban 32 éves 
korában. — Szerkesztette a Színlap cz. 
szaklapot 1873 febr. 1-től máj. 2-ig és 
az Irodalmi Lapokat 1878 okt. 24-től 
1879 jan. 30-ig Budapesten. 

Vasárnapi Újság 1881. 48. SZ. ( N e k r . ) — 
Ellenőr 1881. 593. s z . ( N e k r . ) . 

Papp Károly, polgáriskolai tanító 
Hajdú-Böszörményben. — Munkái: 1. 
Confirmatióra az ur asztalához először 
járulhatásra készítő rövid vallásos okta-
tás kérdések és feleletekben. Debreczen,. 
1877. — 2. Természettan elemei. U. ott,. 
1878. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e é s a m . n . m ú -
zeumi könyvtár példányáról. 
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Pap Károly (jármii), bölcseleti doktor, 
főgymnasiumi tanár, Pap Károly evang. 
reform, lelkész, egyházmegyei tanácsbíró 
és Békássy Mária fia, született 1872 
ápr. 6. Bereg-Rákoson; középiskoláit a 
nagykőrösi evang. reform, főgymnasium-
ban, az egyetemi tanulmányokat a ko-
lozsvári egyetemen végezte, hol bölcseleti 
és philologiai előadásokat hallgatott és 
1894-ben bölcseleti doktor lett. Irodalmi 
dolgozataival kétszer nyert egyetemi pá-
lyadíjat és a tanárjelöltek segítő-egye-
sületének elnöke is volt. 1894—95-ben 
mint helyettes tanár a kolozsvári ke-
reskedelmi akadémián tanított; de a kö-
vetkező évben mint gyakorló jelölt a 
budapesti tanárképzőintézeti főgymna-
siumba jött fel, egyszersmind rendkívüli 
hallgatóként eljárt az egyetem aesthetikai, 
irodalom- és művészettörténeti előadá-
saira is. Ezután állami ösztöndíjjal két 
évig külföldi tanulmányúton járt Olasz-
és Németországban, hol azóta is több-
ször megfordult. Hazajőve, Beöthy Zsolt 
meghívására az Országos nőképző-egye-
sület leány-gymnasiumának rendes ta-
nára lett s máig ott működik ; a magyar 
és latin nyelvet tanítja. — Czikkei: a 
Beregben (1893. Vasvári Pál mint író, 
1896. Hogy indultam a nagyvilágba ?) ; 
az Erdélyi Múzeumban (1893. Tóth Ede 
síri beszéde színésztársa felett, 1894. 
könyvism.) ; az Erdélyi Híradóban (1894. 
2'ôG. sz. A falu rossza); az Egyetemes 
Philol. Közlönyben (1896. Adalékok Rá-
day Gedeon életrajzához és könyvism.); 
a kolozsvári Ellenzékben (1897. 27., 28. 
sz. Az ifjú Mikó Ádám grófról); az Or-
szágos nőképző-egyesület leánygymna-
siumának Értesítőjében (1900. Chilf Márk 
dr. emlékezete); az Urániában (1902. Egy 
magyar renaissance szószék, 1903. Gróf 
Batthyányi Lajos miniszterelnök első kör-
levelei); az Arch. Értesítőben (1902. Egy 
XVII. századbeli ravatalterítő, Adalékok 
Szilassy János ötvös életrajzához, 1903. 
Szilassy-féle egyházi edények); az Iro-

dalomtörténeti Közleményekben (1902. 
Ferrarai és perugiai magyar tanulók a 
XV—XVIII. századból); az Uj Időkben 
(1904. Kőnek I. festőnő kiállítása). — 
Munkája: Tóth Ede élete és művei. Ko-
lozsvár, 1894. (Bölcseletdoktori érteke-
zés. Ism. Irodalomtört. Közlemények). 

Vajda Névkönyve és önéletrajzi adatok. 

Papp Károly, bölcseleti doktor, királyi 
geologus, Papp Pál róm. kath. kántor-
tanító és Perger Julianna fia, Papp Já-
nos kegyestanítórendi kormánytanácsos 
és író unokaöcscse, szül. 1873. nov. 4. 
Tápió-Sághon (Pestm.); a gymnasiumot 
Jászberényben, Szegeden és Iglón járta 
s 16 éves korában érettségi vizsgálatot 
tett. A budapesti egyetem bölcseleti karán 
1890—1894-ben a természetrajzi s föld-
rajzi tárgyakat tanulta s ezekből 1898-
ban középiskolai oklevelet szerzett, majd 
a geologiából és földrajzból doktorátust 
tett. 1894-ben a budapesti I. ker. királyi 
kath. főgymnasiumban a földrajzot taní-
totta. 1895-ben Lóczy Lajos egyetemi 
tanár meghívta a kir. József műegyetem 
technikai-geologiai tanszékéhez tanárse-
gédnek, mely állásában 1900 októberig 
maradt. Mint assistens Lóczyval és tár-
saival 1895 nyarán a Bakonyt s a Bala-
ton-vidéki hegységet járta be, 1896. az 
Al-Duna vidékén utazott; 1897 jún. pe-
dig Lóczy Lajos és Entz Géza társasá-
gában Boszniát, Herczegovinát és Dal-
mácziát tanulmányozta. Mint geologus 
résztvett Déchy Mór hatodik kaukázusi 
expedicziójában 1898 nyarán, a mikor 
három hónapig járták a Fekete-tenger 
partvidékeit és Kubán, valamint Dagesz-
tán hófödte bérczeit. 1899 márcz. és ápr. 
Lóczy és Lőrenthey Imre tanárok tár-
saságában beutazta Olaszországot; főkép 
a Vezúvot, Etnát és Sziczilia kénbányáit 
tanulmányozta. A műegyetemi technikai 
tanszék megszűntével, állami ösztöndíjjal 
Németországba utazott és Breszlauban 
több mint félévet töltött Frech Frigyes 
geologus-tanár intézetében. Majd beutazta 
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Észak-Németországot és főleg Rügen 
szigetének krétarétegeit tanulmányozta. 
A földtani intézet újjászervezésekor 1900 
okt. második geologussá neveztetett ki 
és megbízták a Maros és Fehér-Ivőrös 
között levő hegység térképezésével. 1901 
januártól április haváig Münchenben tar-
tózkodott, a hol Zittel Károly palaeon-
tologus intézetében dolgozott azon kauka-
zusi kövület-gyűjteményen, melyet Déchy 
Mór a budapesti földtani intézetnek aján-
dékozott. Münchenből Bolognába utazott, 
a hol Semsey Andor költségén a museo 
geologico czet - maradványait tanulmá-
nyozta ; máj. Milanóba ment át a museo 
civico bálna-csontvázának tanulmányo-
zására, a mi a budapesti földtani intézet 
hasonló maradványának determinálása 
végett volt szükséges. Hazajövet folytatta 
a geologiai térképezést a Maros mentén. 
1902 jún. 2. a Strázsa-vulkán kitörésének 
rémes hirére Darányi miniszter kiküldte 
Sárosmegyébe, hogy az állítólagos vul-
kánt megvizsgálja. 1'app megállapította, 
hogy az egész hír alaptalan és ezt a 
földtani intézetnek megsürgönyözve, a 
napilapok megnyugtatták a közönséget. 
— Czikke a Szabad Szóban (1894. tár-
czák), a Világban (189/. Utiképek Bosz-
niából), a Vasárnapi Újságban (1898. 
Gróf Széchenyi Béla kelet-ázsiai utazá-
sáról, 1904. A japán geologusokról), az 
Alkotmányban (1900 okt. 27. A palermói 
kapuczinusok sírboltjáról), a Budapesti 
Hírlapban könyvismertetések ; a Földtani 
Közlönyben (1899. Éles kavicsok — Drei-
kanterek Magyarország hajdani pusztáin, 
németül is, 1902. A triasz-korú tabula-
tákról, németül is); a Balaton tudomá-
nyos kutatásainak Eredményeiben (1901. 
I. k. 1. füzet. Bakonyi triász korálok, néme-
tül is, táblával, ábrákkal); Magyarország 
Vármegyéi és Városaiban. Nyitra. (Nyitra-
vármegye geologiai viszonyai); a Földtani 
Intézet Jelentéseiben (1901. Petris környé-
kének geologiai viszonyai, németül is, 1902. 
Zám környékének geologiai viszonyai, 

németül is) ; a Természettud. Közlönyben 
(1903. A bakonyi ősteknősbéka); az Ura-
niában (1904. A borbolyai ősbálna). — 
Munkája: A tornai eocaen medencze a 
Vértesben. Egy térképpel és egy táblá-
val. Előadta az 1897 január 13. tartott 
szakülésben. Bpest, 1897. (Magyarul és 
németül. Különnyomat a Földtani Köz-
lönyből).— Sajtó alatt vannak: Osdellin 
a szentmargittai lajtamészből és Kauka-
zusi kövületek leírása czímű nagyobb 
munkái. 

Önéletrajzi adatok. 

Pap Lajos (makiári). L. Makiári Pap 
Lajos. 

Papp Lajos (bocskai), ev. ref. tanító 
Ilajdú-Nánáson. — Czikkeket s beszélye-
ket írt a Debreczeni Közlönybe (1860. 
Adalék a hajdúk történetéhez), az Emich 
Gusztáv Nagy Képes Naptárába (1861), 
a Vasárnapi Újságba (1861—65), a Di-
vatcsarnokba (1861, 1863), a Családi 
Körbe (1861), a Pesti Hölgydivatlapba 
(1861), a Hölgyfutárba (1862, 1864), a 
Gombostűbe (1862), a Nefelejtsbe (1862), 
a Nővilágba (1865), a Hazánk és Kül-
földbe (1866. Fényűzés a régieknél). — 
Munkái: 1. Magyar nyelvtan és olvasó-
könyv népiskolák számára. Debreczen, 
1860. — 2. Női-tan iskolás leányok, fa-
lusi gazdasszonyok számára. Ugyanott, 
1861. — 3. Hajdúk története rövid ki-
vonatban. U. ott, 1861. — 4. Történeti 
elbeszélések az iíjúság számára. U. ott, 
1862. Három füzet. — 5. Kis magyar 
krónika, az az történeti elbeszélések a 
régibb időbeli nevezetesebb országos hirű 
emberek viselt dolgairól. U. ott, 1862. 
Három füzet. (1869. U. ott.) — 6. A ma-
gyar nemzet története kivonatban. Szö-
vegbe alkalmazott jelesebb költők mű-
veiből emlékeztetőül. Népiskolai kézi-
könyvül. U. ott, 1868. — Szerkesztette 
a Hajdúsági Naptárt 1865—75. évekre ; 
nyom. Debreczenben. 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. 

Pap Lajos (kézdi-vásárhelyi), 1848 — 
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1849. ezredes, országgyűlési képviselő, 
Pap Mihály nyug. cs. kir. őrnagy és 
fesztertreni Riebel Vilma fia, szül. 1826-
ban Kézdi-Vásárhelyt; a katonai pályára 
szánta magát és a tullni pionir-iskolában 
kitűnően tanult; egy évig a 2. székely 
ezrednél szolgált mint kadét, honnét az 
1. oláh ezredhez ment mint hadnagy; 
a márcziusi napokban ott mint az ezred-
beli kadétiskola tanára működött. 1848. 
jún. első napjaiban a Debreczenben föl-
állított 10-ik honvédzászlóaljhoz főhad-
nagynak neveztetett ki s a Kis Ernő tá-
borában a perlaszi sánczok bevételénél 
mint századparancsnok kitüntette magát, 
úgy a következő csatákban is. Decz. a 
Szegeden felszerelt Ferencz Károly hadi 
gőzösök parancsnokává neveztetett ki; 
azonban közben a jég beálltával meg-
szűnvén a hajózás, mint az utász-csa-
patok parancsnoka s az ostrommunká-
latok technikai vezetője Aradra rendel-
tetett. 1849. jan. elején fölrendeltetett 
Debreczenbe a hadügyminisztérium tá-
borkari osztályába, hol Vetter alatt mint 
táborkari őrnagy Stein ezredessel műkö-
dött. 1849-ben mint táborkari őrnagy és 
osztályfőnök résztvett a váczi, hatvani, 
tápió-bicskei, nagy-sarlói s ácsi ütköze-
tekben, jelen volt Buda ostrománál és 
bevételénél. Nem rokonszenvezett Gör-
geyvel, többször kérte áthelyezését, végre 
Buda bevétele után sikerült áttételét Er-
délybe Bem mellé kinyerhetni. Mint ve-
zérkari főnök működött a segesvári júl. 
31. csatában és aug. 5. Szeben ostro-
mánál. Midőn Bem Magyarországba sie-
tett, onnét megküldte Papnak kitűnő szol-
gálataiért az ezredesi kinevezést és má-
sodízben kapta a katonai érdemjelt. Aug. 
18. a piskii hídnál megkötötték Lüders 
orosz fővezérrel a fegyverletétel feltéte-
leit. Ezen kapitulationális feltételek nem 
tartatván meg, Pap Nagy-Szebenben kö-
tél általi halálra ítéltetett, mely kegyelem 
útján 14 évi várfogságra változott. Kuf-
stein várában szenvedte a legszigorúbb 

fogságot, honnét 1857. jún. 19. szaba-
dult meg. Kiszabadulása után folytonos 
rendőri felügyelet alatt szüleinél Kézdi-
Vásárhelyt élt. 1862-ben megválasztották 
háromszékmegyei tiszteletbeli főjegyző-
nek ; de a provisorium beálltával lemon-
dott hivataláról. Ezután mint nevelő gr. 
Béldi Ferencz házánál töltött két évet és 
a vezetésére bizott ifjúval két évet kül-
földön, különösen Berlinben. Az alkot-
mányos korszak újra ébredésekor, még 
távollétében, kézdi-vásárhelyi polgártársai 
megválasztották a kolozsvári 1865. or-
szággyűlésre s így tovább az 1866., 1869., 
1872. és 1875. pesti országgyűlésre kép-
viselőjüknek. Ritka jellemszilárdsága s 
elvhűsége miatt a balközép egyik leg-
tiszteletreméltóbb tagja volt. A parla-
mentáris discussiók teréről ismeretes 
szabadelvű gondolkozása, hol a kellő 
komoly higgadtságot mindig meg szokta 
tartani. Gyakran jött oly helyzetbe a 
képviselőházban, hogy a katonai ügyek 
felett kénytelen volt szónoklataiban az 
elkeseredés hangját is hallatni. 0 a kép-
viselőháznak leghasznosabb tagjai közé 
tartozott, hol a szabad eszmék diadalra 
juttatását szép ismereteivel s gazdag ta-
pasztalataival elősegíteni törekedett. Meg-
halt 1882. június 9-én Budapesten. — 
Czikke a kolozsvári Keletben és a Va-
sárnapi Újságban (1880. 22. sz. Petőfi 
haláláról). — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Budapesti Közlöny 1869. 61. SZ. — Igazmondó 
1870. 14. SZ. a r c z k . — Pesti Hirlap 1901. 294. 
sz. és gyászjelentés. 

Papp László Vazul, bölcseleti doktor, 
erdélyi származású, az oláh nyelvnek 
udvari tolmácsa Bécsben. — Munkája: 
Dissertatio inauguralis historico-medica 
de funeribus plebejis Daco-Romanorum 
sive hodiernorum Valachorum et quibus-
dam circa ea abusibus, perpetuo respectu 
habito ad veterum Romanorum funera. 
Quam authoritate et consensu illustr. ac 
magn. dni praesidis et directoris . . . lau-
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rea rite adipiscenda in . . . universitate 
Yindobonensi publicae disquisitioni sub-
mittít. Viennae, 1817. 

A budapesti egyetemi könyvtár példá-
nyáról. 
Pap László, r. kath. plébános, 1801-től 

a szombathelyi gymnasiumban tanított 
és a papnevelő intézetben lelkipásztor, 
utóbb baltavári plébános, végre 1838-ig 
a kispapság spirituálisa volt Szombathe-
lyen, hol 1840. jan. 18. meghalt 62 éves 
korában. —Munkái: 1. Versi mulatozás. 
Első és második könyv. Pest, 1817., Réz-
metszettel. (Névt. Az előszó végén: Kelt 
Baltavár. P. L. B. P.) — 2. Amicum ver-
bum ad animarum curatores. Comaromii, 
1830. — 3. Aevi nostri genius. U. ott, 
1830. — 4. Cognitio sui ipsius. Pesthini, 
1833. — 5. Eeflexiones emendationem 
morum aevi nostri respicientes. U. ott, 
1834. — 6. A religio, Pozsony és Győr, 
1837. 

Figyelmező 1840. 7. Sz. — Hirnök 1840. 8. 
SZ. — Petrik B ib l iogr . 

Papp László, 1848—49. honvéd-száza-
dos és hadtestparancsnoki hadsegéd. — 
Czikkei a Honvédben (1868. 23. sz. A 
jád-borgóprundi csata apiskii ütközet után 
az 1849. szabadságharczból és 25—27. sz. 
helyreigazítások, 1869. 12., 13. sz. A 
szelindeki, vízaknai és szászsebesi csata-
jelenetek 1849-ből). 

A m. n. múzeumi hír lap-könyvtár példá-
nyaiból. 
Pap László, jogi doktor, ügyvéd, kir. 

törvényszéki bíró, szül. 1840. jún. 27. 
Komlós-Ujfaluban (Szolnok-Dobokam.) kő-
várvidéki származású nemes szülőktől (a 
család a nemességet Apafi Mihály fejede-
lemtől 1666-ban nyerte); a gymnasiumi 
osztályokat 1861. jún. 28. végezte Kolozs-
várt, a négyéves jogi tanfolyamot pedig 
a budapesti egyetemen hallgatta s 1865-
ben fejezte be. 1869. okt. 30. nyerte el a 
jogi doktori oklevelet; a köz- és váltó-
ügyvédi vizsgákat 1871 máj. 27. és jún. 
19. tette le. Beszél és fogalmaz magyarul 
és ruménül, ezenkívül beszél és ír néme-

tül, francziául és olaszul. Dobokamegye 
állandó bizottmánya 1867. nov. 4. meg-
választotta megyei törv.-széki jegyzőnek; 
1871. jan. igazságügyminiszteri fogalmazó 
lett; azon év okt. 11. a szamosujvári kir. 
törvényszék mellé ügyésznek neveztetett 
ki ; a szamosujvárosi kir. törvényszék fel-
oszlattatván, saját kívánatára 1875 szept. 
20. a bírósághoz osztatott be; 1885-ben kir. 
törvényszéki bíró volt Sátoralja-Ujhely-
ben; később táblabírói czímmel fölruhá-
zott szatmári törvényszéki biró. Meghalt 
1900. aug. Olcsván (Szatmárm.). — Czik-
kei a M. Sajtóban (1864. eredeti czikkek 
és a rumén lapokból szemlék); a haza-
fias szellemben szerkezteit Concordia cz. 
rumén politikai Lapban (1862—67.) és a 
Vulcan u József szerkesztette Famíliában 
(Budapesten és Nagyváradon, több czikke). 
— Munkája: Romania alkotmányos in-
tézményei. Sátoralja-Ujhely, 1880. (Ism. 
M. Igazságügy.) 

Budapesti Hirlap 1900. 216. s z . é s ö n é l e t -
rajzi adatok. 

Papp László, r. kath. kántortanító, 
szül. 1857. okt. 17. Kecsméten (Pestm.), 
ugyanitt végezte gymnasiumi tanulmá-
nyait, a tanítóképző két első osztályát 
pedig 1873—78-ban Csongrádon, a harma-
dikat 1879—80. Kun-Félegyházán. Idő-
közben mint segédtanító működött Kóny-
ban (Győrm.), Tatár-Szent-Györgyön (Pest-
megye) és Tápió-Szent-Mártonban (Pest-
megye). Mint okleveles tanító segédes-
kedett 1880—8l-benPápa-Teszéren (Vesz-
prémm.) ; 1881. okt. 15. Zalaszentgyörgyre 
ment önálló kántortanítónak, honnét 1882. 
okt.. 1. a nagv-kutasi (Zalam.) községi 
iskolához neveztetett ki. —• Segédtanító 
korában a tanítói gyűléseken előadáso-
kat tartott az iskolai élet köréből, melyek 
a Néptanodában, a M. Államban, a Csa-
lád és Iskolában sat. jelentek meg; a 
Zalai Tanügyben (1882. Hogyan eszközöl-
heti a tanító, hogy tanonczai az erdők-
nek, az utak melleti fáknak szükséges-
ségéről és hasznáról meggyőződve, azokat 
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kíméljék, A gyermek-nevelésről, A társu-
lásról, Szép és igaz a lélek két főirányáról, 
1883. A tankötelesek összeírása érdeké-
ben, Néhány szó Zalamegye tanítóihoz, 
Vallási érzelem, A kézimunka tanítása 
népiskoláinkban, 1884. Álom, mely való-
ságban is megjárná); a Zalamegyében 
(1883. A cselédségről). — Munkái: 1. A 
magyarok története dióhéjban falusi isko-
lák számára. Nagy-Kanizsa, 1882. — 2. 
Temetési rendtartás. Szeged, 1885. 

Kiszhngstein Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 
Papp László, hirlapiró.— Szerkesztette 

a Budapest cz. politikai napilapot 1877. 
nov. 15-től 1879. jún. 30-ig és az ő 
névleges szerkesztése alatt indult meg 
a Kis Újság cz. két krajczáros képes 
politikai napilap 1887. nov. 20. és szerkesz-
tette 1895. nov. 18-ig. 

Kis Újság. Bpest, 1896. (Monographja) és 
a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Papp László, földmívelő Pecze-Szőlö-
sön (Biharm.) — Munkája: Kiáltvány a 
magyarországi összes munkásnéphez. 
Pecze-Szőlős, 1893. (Nyomatott Nagyvára-
don. A szerző 19 költeményével.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pap Lörincz. L. Vajda-Kamarási 
Lörincz. 

Papp (Munteanu) Lukács, görög kath. 
lelkész, szül. 1799. jún. 26., fölszenteltetett 
1822 nov. 20., ezután Biharmegyében Ál-
mosdon, Ó-Gyepesen és Sályiban lelkész-
kedett 1850-ben történt haláláig. Buzgó 
pap és kitűnő egyházi szónok volt magyar 
és rumén nyelven'; mint álmosdi lelkész 
magyarul hirdette az evangelium tanait 
a ruménül kellőleg nem értő híveknek. 
— Rumén egyházi beszédei kéziratban 
maradtak meg és azok kiválóbbjait Pappfy 
Gusztáv adta ki az általa szerkesztett 
Amvonulu (Szószék) cz. lapjában 1868-
ban Nagyváradon. 

Márki Sándor, Bihari román írók. Nagy-
várad, 1880. 27. 1. 
Pap Lukács (hodászi). L. Hodászi 

Lukács. 

Pap (Kopcsányi) Márton. L. Kopcsányi 
(Pap) Márton. 

Papp Márton, vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri fogalmazó volt Budapesten; 
1872. nyarán üdülés végett hazájába ment 
Erdélybe, hol 1872 okt. 9-én Gyekében 
(Kolozsm.) 28. évében meghalt. — Czik-
kei az Ország Tükrében (1864. Léghajózás 
rövid története, Cook Jakab utolsó útja 
és halála, Forster után); a Magyar Ter-
mészettudományi Társaság Közlönyében 
(1865. A természettudományok ó-kori 
története, 1867. AN természettudományok 
középkori története); a Kolozsvári Nagy 
Naptárban (1865. Benkő József, 1866. 
Az erdélyi múzeum); a Természettudo-
mányi Közlönyben (1869. Hell Miksa élete? 

1872. Kepler János emlékezete). 
Budapesti Közlöny 1872. 238. s z . e s g y á s z -

jelentés. 
Pap Melkizedek, szent Ferencz-rendi 

szerzetes és gymnasiumi igazgató-tanár 
volt 1843-tól Szolnokon ; 1853-tól 1870-ig 
Gyöngyösön tanította a latin nyelvet,, 
később a mennyiségtant. 1848—49-ben 
honvéd-huszárezredi tábori pap és rend-
tartományi tanácsos is volt. Meghalt 1873 
aug. 28. Váczon, élete 64., szerzetessége 
47., áldozópapsága 41. évében. — Czik-
kei a gyöngyösi gymnasium Értesítőjében 
(1853. Hogyan mentheti meg az iskola az 
if jú nemzedéket a kor vészes áramlatá-
tól? 1854. Közlemények a gymnasium 
történelméből, 1855. A gymnasiumi pro-
grammok, 1856. A görög nyelv tanul-
mányozása gymnasiumainkban, 1858. A 
máramarosi gyémánt, 1860. Nevelés körüli 
gondolattöredékek). — Munkái: 1. Enekr 

mellyet a Jász és Két kun kerületeknek 
váltságuk százados díszünnepére 1845-dik 
év tavaszutó 20. készített. Pest, 1845. — 
2. Imák és énekek a tanuló róm. kath. 
ifjúság használatára. U. ott, 1862. 

A szent Ferencz rendű gyöngyösi gymnasium 

Értesítője 1853—70. — Petrik Könyvészete, 
Bibliogr. és gyászjelentés. 
Papp Mihály (rápóti), ev. ref. prédi-

kátor, Rápóti Papp János ev. ref. lelkész 
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és Bakó Erzsébet fia, szül. 1627. máj. 30. 
Dengelegen az Ér mellett (Szatmárm.); 
1635-ben Tasnádra ment iskolába, hol 
egyik tanítója Tolnai István volt; azután 
két évig atyja házánál betegeskedett. 
1639-ben Debreczenbe küldte atyja a 
kollégiumba, hol akkor Ujfalusi Tamás 
volt a mestere ; innét 1643-ban Szathmár-
Némethiben folytatta tanulását; júliusban 
lett öreg diák, mikor Görgei János volt 
a mestere. 1644. szept. 14. Debreczenben 
a felső osztályba lépett Nagyari Benedek 
tanító alatt. Itt nyilvánosan vitatkozott 
ezen tétel fölött: An anima sit tota in 
toto corpore? 1645-ben Hencius Dániel-
től tanulta a rhetorikát, 1646. pedig Szo-
boszlai Miklóstól a logikát s 1647. Töl-
czehi Jánostól a theologiát. 1647. máj. 15. 
Nagy-Kállóba ment iskola-mesternek. 
1650. nagycsütörtökön Nagy - Halászba 
(Szabolcsm.) hívták meg prédikátorságra. 
Jövedelme volt: «Minden jobbágj ember 
ágjtól den. 75, ha penigh udvari szolga, 
fél bért. 25 köböl gabonát, minden házas 
ember egj egj szekér fát, egj egj baglya 
szénát, egj vén disznót, az három vásárból 
három köböl gabona, keresztelésért tyúk, 
kenyér, halottól llor. 1, eskütőtől egj ken-
dő.» 1650. szept. 5. Halászban ordináltatott 
papnak. Feleségül vette Nagy-Kálióból 
Nagy Lőrincz árva leányát, Katát. 1655. 
máj. 29. Tarczalra ment papnak; itt 
egyéb jövedelmen kívül két darab szőlőt 
is kapott. Azon év őszén dühöngő pes-
tisben gyermekeit is eltemette. Hivatala 
tarthatatlan lévén, 1657. ápr. Ibrányba 
(Szabolcsm.) és 1658. ápr. 17. Bodrog-
Keresztúrra, 1660 ápr. 27. pedig Tisza-
dobra ment papnak. Itt a német hadak 
miatt, «kik nem oltalmunkra hanem pré-
dálásunkra szállottanak vala Bakamaz-
hoz», 1661. aug. 18. Dobnak Ludas szige-
tébe menekült és csak 27., mikor már 
éhenhalás fenyegette, költözött haza ; 
1662. ápr. 19. ismét mertekülnie kellett 
a dobi kis erdőbe «az németeknek isten-
telen kóborlások előtt; kik ha valakit 

megfoghattak, vertek, tagoltak, megh fosz-
tottak, megh öltek, ha búzás vermet, 
avagy valami eltett jószágot avagy vala-
mely helyben lappangó marhát nem mu-
tathatott. Ez futásból megh jöttünk 9 may 
supranolati anni.» Ötödik futása volt 1662. 
okt. 30-tól nov. 3-ig; hatodik 1663 febr. 
12. Kesznyétembe; «ez is a németek 
kóborlása miatt, mert 10. Febr. reánk 
ütvén ellenségesképpen szekerekkel, dob-
bal. síppal, az ur Isten megh szégye-
níté őket, mert erős csatájok lett és két-
szeri öszve menetelnek az körében, holott 
egynehányan megh sebesedvén az dobiak, 
hárman penigh megh is halván, az néme-
tekben 7 halt megh, sok penigh ló és 
németh nem tudjuk mennyi, de az csata 
után is nem kevesen haltanak megh, 
ezért fenyegetvén az quartélyos kóborló 
némethek futottunk vala el, de 19 ejus-
dem ismégh haza szálottunk.» 1663. 
márcz. 28. Hajdú-Nánásra ment papnak ; 
innét is török, tatár elől több ízben 
futni kényszerült. 1667 máj. 27. Eszlárra, 
1669 máj. 1. Szent-Mihályra, 1670. márcz. 
11. Újvárosra, 1672. márcz. 27. ismét 
Tisza-Dobra, 1674. ápr. 20. Bácz-Böször-
ménybe, 1677. ápr. 11. Hatházra költözött 
szintén lelkésznek. A kuruczoktól szen-
vedett üldöztetését így írja le: «Mert 
éjjel nappal fenyegettek a kuruczok, hogy 
fel égetnek, fegyverre hánynak és elpusz-
títnak, mely be is telék, mert 1677. 3. 
Decemb. Téghláshoz szállának feles ma-
gokkal és Hatházt elfoglalák, azután 5. 
Dec. Böszörmény alá menének és az 
egész város 6. Dec. elfuta. Azért hogy 
mondák, a Németh hadak most költöz-
nek Tokajnál által: én is szegény fele-
ségemmel, gyermekimmel Téghlásra futék 
annyi jószágommal, kit a hátamon el-
vihettem . . . mert megh hallván a Ku-
ruczok, hogy elfutottunk, Hathházi Ger-
gely nevű Hadnagyot katonáival által 
küldötték, kik étszaka házakat, kúriákat, 
templom kerítését és a mihez tértek, 
megh égeték és az én javaim igy el 
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vesztenek.» Ezért kénytelen volt decz. 
13. debreczeni házába költözni Papnak 
ment 1678 márcz. 23. Földesre, 1684 
márcz. 30. Bajomba, hol 1679-ben pestis 
pusztított, mely évben öcscsét, Kata lányát 
és János fiát temette el; 1680 —81-ben a 
kuruczok marháját, gabonáját elvitték. 
1689 máj. 25. Nádudvarra mtnt papnak. 
Mikor halt meg, nincsen följegyezve. — 
Naplót hagyott hátra, mely a hajdú-ná-
nási ev. ref. egyház levéltárának becses 
ereklyéje, melyben nemcsak viszontag-
ságos életét írja le részletesen, hanem 
több egykorú iskolai s egyházi személyek-
ről is szól és kultúrtörténeti följegyzéseket 
közöl. Bő kivonatát hozta a Sárospataki 
Füzetek 1858—1859. évfolyama Nánási 
emlékirat czímmel. — Nevét Rápótinak 
is írta. 

Sárospataki Füzetek I I . 1858 — 59. 165., 68!)., 
785., 881. 1. 

Pap Mihály (szathmári), ev. reform, 
theologiai tanár, Szathmári Pap Zsigmond 
ev. ref. esperes-lelkész és Kolosvári Er-
zsébet fia, szül. 1737. szept, 28. Kolozs-
várt ; bevégezvén Kolozsvárt, hol 1759-
ben iskolai könyvtárnok is volt, tanul-
mányait, 1760-ban malomvizi Kendeft'y 
Elek gróffal külföldi akadémiára ment, 
előbb Genfbe, majd Utrechťbe s Ley-
denbe; 1765-ben hazájába visszatért, mire 
az erdélyi ref. főconsistorium által ordi-
náltatott papnak ; ekkor Deésre, majd Ke-
resztúrra és Szőkefalvára hívták meg 
papnak ; azonban Lázár János és Teleki 
László grófok kiválóan szerették és be-
csülték, azért addig tartóztatták őt vissza, 
míg 1767-ben a kolozsvári kollégiumban 
theologiai tanárnak alkalmazták; tan-
székét szept. 28-án foglalta el: De theo-
logo non orthodoxo, nisi et magnanimo 
cz. beszéddel. Utolsó éveiben különös 
előszeretettel tanította a római régisé-
geket is. Járatos volt az arab, szir, héber 
és görög nyelvben; beszélt németül, 
francziául és hollandul. A latin és ma-
gyar nyelvben való ügyességét eléggé 
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bizonyítják értekezéseinek, felolvasásai-
nak, melyek ki is nyomattak, megjutal-
mazása. Mellékfoglalkozásul szorgalom-
mal gyűjtötte az ásványokat, kagylókat 
és növényeket; szép érem- s más ritka-
sággyűjteménye volt, melynek megtekin-
tésére mentek az utasok és hazai tudó-
sok. 1787-ben a haagai tudós társaság 
által kitűzött pályadíjra beküldött mun-
kájával a második díjat nyerte el, egy-
szersmind a társaság megválasztotta tag-
jának ; ugyanott 1791-ben is jutalmat 
nyert dolgozataival. II. József császár a 
birodalmában levő protestánsok számára 
kidolgozandó egyházjogra a németországi 
Speidelmantel jenai tanár munkáját küldte 
el az erdélyi ev. ref. consistoriumnak, 
melynek kidolgozását P. vállalta magára 
és ezen dolgozott II. József haláláig. Bod 
Magyar Athenasát is ki akarta adni meg-
bővítve, s ehhez igen sok jegyzetet csa-
tolt és régi könyvet gyűjtött; kiadását 
fiára, Pap Zsigmondra bízta, e munka 
azonban kéziratban maradt, 1798. aug. 
31. pusztított rettenetes tűz hamuvá tette 
tanári lakását és tulajdon házát is ; vi-
gasztalására könyvtára épségben maradt. 
1805-ben tanári teendőitől fölmentették 
és nyugalmazták. 1810. márcz. 31. 73 
éves korában a magyar szokások- és 
ritkaságokra vonatkozó adatokat gyűjtö-
gette, melyeket: A magyar régiségeknek 
első vonogatásai cz. akart kiadni; azon-
ban ez is kéziratban maradt. Meghalt 
1812. máj. 31. Kolozsvárt. Szilágyi Fe-
renez azon év szept. 27. az evang. ref. 
nagyobbik templomban tartott fölötte ha-
lotti beszédet. Nagy könyvtárt hagyott 
hátra, mely görög, latin, német, franczia 
és ritka régi s újabb magyar munkákból 
állott; továbbá római feliratokból, szob-
rocskákból és más régiségekből álló gyűj-
teményt ; éremgyűjteményt, mely hat kö-
tetben volt lajstromozva, s több kéziratot. 
— Munkái: 1. Halotti orátzió Torotzkai 
Péter felett, tartotta Szigethy Gyula Ist-
ván Torotzkón 1724. okt. 29. Latinból 
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magyarra ford. Kolosvár, 1759, — 2. 
Halotti oratzio, mellyben a keresztényi 
metempsychosis, čiz ciZj az emberi lélek-
nek egy testből más testben való által 
költözéséről együgyüen beszélgetvén, az-
zal ama szép tudományát a'hoz mérsék-
lett igaz kegyességgel ékesített férjfiúnak, 
néhai tiszteletes tudós Albisi Csomos 
János uramnak, életében a dési ref. sz. 
ekklesia egyik tudós, kegyes, szorgalma-
tos és nagy kedvességű lelki tanítójának, 
érdemlett utolsó tisztességét nagyobbra 
nevelni kívánta . . . A IésVs Véren Vett 
DésI reforM a k. sz. eCCLesIában. Bojt 
elő havának XXVIII, napján. Hely nél-
kül. (1768. Igaz atyafiúi szeretetnek 

czímű gyűjteményben Tsernátoni 
Vajda Péter gyászbeszédével együtt). — 
3. Halotti oratzio, mellyben a tökéletes-
ségre törekedő Musáknak örökké állandó 
tanuló helyeket, az igaz Parnassust némű-
nemű képpen ki ábrázolván, azzal egyszer-
smind a kolozsvári ref. Parnassusról. az 
örökké állandó Parnassusra költözött . . . 
Nalátzi Sámuel úrfinak . . . utolsó érdem-
lett tisztességét meg-adni kivánata . . 
Kolozsvár, 1770. (Házának elpusztulásán 
kesergő . . . cz. gyűjteményben többek 
beszédével együtt). — 4. Halotti oratzio, 
mellyben az igaz híveknek igen szoros és 
igen ditsősséges sympathiájok, természeti 
titkos hajlandóságok vagy egyességek fe-
lől együgyüen beszélgetvén, egyszersmind 
amaz hívek egyességét itt e földen híven 
gyakorlott; de már . . . egyetlen egy ked-
ves fiának a meg-ditsöült szentek egyes-
ségében lett által vitetése után ugyan oda 
hirtelen által vonattatott méltgs Nalátzi 
Dániel u r n á k . . . e földről való utolsó 
elköltözését nagyobbra nevelni igyekezte. 
U. ott, 1770. (Az előbbeni gyűjteményben). 
— 5. Az Istennek, a jó lelki-isméretnek, 
sőt e világnak törvény-széken-is meg-
igazíttatott igaznak, minden terhek és még 
a halálnak keserűségei között-is pálma 
fához hasonló kedves virágzása, mellyet 
. . . 1. b . Vesselényi Ferentz . . . életé-

ben és halálában nyilván feltalálván, az 
ő utolsó tisztesség-tételének alkalmatos-
ságával . . . elő-adott. U. ott, 1771. (Ama 
mennyei dicsősségében ... cz.gyűjtemény-
ben, többek gyászbeszédeivel együtt). — 
6. Az hivek világi siralmaikat és szomorú 
gyász-ruháikat csalhatatlanul felváltó töké-
letes öröm, mellyel néh. gróf Tantsi 
Földvári Ferentz ur Ő nagyságát. . . ha-
lotti prédikatzióval régi rendelése szerint 
bé-kisérte. U. ott, 1771. (Az örök életnek 
. . . cz. gyűjteményben többek gyász-
beszédeivel együtt). — 7. Az isten ortzájá-
tól egy szempillantásig meg-fosztatott; 
de az ő örökké való irgalmasságában 
könyörületességet nyert aszszonyi állat 
néh. meltgs. grófné Kááli Kún Erzsébet 
ur asszony. U. ott, 1771. (Az előbbeni 
gyűjteményben). — 8. Halotti oratzio, 
mellyben az Isten várossá igaz atyjainak 
halhatatlanságokat, némi-nemű vonoga-
tásokkal le-rajzolván, egyszersmind azzal 
. . . néhai . . . Wass Miklós . . . utolsó 
tisztességét halhatatlanná tenni igyekezte 
. . . U. ott, 1771. (Halálnál is erősebb cz. 
gyűjteményben Borosnyai Lukáts Simeon 
gyászbeszédével együtt). — 9. Az Isten-
nek lelke előtt kívánatos és azért ő ne-
kie ideje-koránt bé is mutattatott elein-
érő gyümölts : néhai Kemény István úrfi, 
U. ott, 1772. (Az Isten édes atyai látogató 
kezei elmondatott halotti tanítások cz. 
gyűjteményben, mások gyászbeszédeivel 
együtt). — 10. Halotti oratzio, mellyben 
a győzhetetlen nap avagy világosság 
leányinak egekig ható ditséreteiket némi-
neműképpen ki-árnyékozván, ugyan-azzal 
Mélt. Báronissa Vargyasi Daniel Polyxena 
ur-asszonynak . . . néhai mélt. L. B. 
Hadadi Vesselényi István ur . . . özvegyé-
nek áldott emlékezetét e föld színéről 
való elköltöztetésének alkalmatosságával 
halhatatlanná tenni igyekezte. Szent Mi-
hály HaVában a Síből, sokVrl és köz-
neMbőL öszVe gyVLekezett HaLottI ko-
rona eLött. U. ott, 1776. (Az ezüst ros-
télyokban fénylő arany alma . . . cz. gyűj-
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teményben mások beszédeivel együtt). — 
11. Halotti orátzio mellvben az igaz 
keresztes vitézeknek örök jutalommal 
való quietálásokról, vagy nyugalomra 
való botsátatásáról . . . beszélgetvén, azzal 
egyszersmind . . . Bethlen Ádám . . . örök 
nyugodalomra való végső el-költözésének 
pompáját nagyobbra nevelni igyekezte. 
U. ott. 1776- (Világi ha r t za i . . . cz. gyűj-
teményben mások beszédeivel együtt). — 
12. Halált nem esmérő igaz hívségnek, 
tartozó mellyékes tiszteletnek és méltó 
keserűségnek fel-indult szavai, mellyekkel, 
a már néhai, ditsőséges emlékezetű, 
felséges asszonyunk Mária, Theresia vá-
ratlan szomorú halálát a kolosvári ré-
formáta eklésiának képében . . . megsiratta 
. . . 1781. eszt. boldog asszony havának 
28. napján. U. ott, 1782. (A magyar Sion-
nak felséges asszonya . . . cz. gyűjtemény-
ben többek beszédeivel együtt.). — 13. 
Az igaz, és Isten előtt kedves isteni fé-
lelemnek az édes atyai egyetlen egyhez 
való buzgó szereteten és erős indulaton 
vett dicsőséges győzedelme. Mellyről, 
amaz Isten-félő, szelid és engedelmes 
Isáknak, néhai . . . liber báró Losontzi 
Bánffi Sándornak . . . e földi Moria he-
gyéről, az Isten szinről szinre való lá-
tásának ditsősséges helyére lett elbo-
csáttatásának alkalmatosságával, szomo-
rúan elmélkedett. Kolosvár, 1784. — 14. 
De Staat der Christenheid by de opkomst 
van Mohammed. Harlem, 1785. (A ke-
reszténység állapota Mohammed idejé-
ben. Száz aranyos érdempénzzel jutalma-
zott pályamű). — 15. Ama mindeneknél 
sokkal jobbhoz, a Jésushoz való szives 
vágyódásnak, az e világi mulandó élet-
nek szerelmén vett örvendetes győze-
delme. Mellyet . . . Radnótfái Nagy Sig-
mond uramnak . . . e testből lett ki-köl-
tözésének szomorú alkalmatosságával. . . 
elő adott. U. ott, (1787. Házassági szo-
kott szeretetnek . . . utolsó jegye czímű 
gyűj teményben,többek beszédeivel együtt). 
— 16. .4 drága kenet gyönyörűségeinek. 

és a Hermon hegye harmatja hasznai-
nak megfelelő, sőt az Istentől is áldást 
és életet nyerő atyafiúi egyesség: az az 
ollyan ollyan alkalmatosság szerént. való 
elmélkedés, melyben ama közönséges 
ország-gyűlésre készíttetett gyönyörűséges 
CXXX1II. soltárt az erdélyi országgyű-
lésére felsereglelt . . . halgatók előtt meg-
világosította, és élő nyelven is elő adta 
. . . 1790. eszt. karátson havának 26. 
napján. Azután pedig közönségessé té-
tettetett . . . Hadadi Wesselényi Miklós 
ur költségén. U. ott, 1791. - 17. Dis-
sertatio historico-theologica. qua osten-
ditur, quomodo quantumque conatus ad-
versaricrum doctrinae Christianae, a 
príma eius informatione ac deinceps, 
profuerint augendae ipsius evidentiae et 
certitudini. Amsterdam, Harlem és Haga, 
1791. (Holland fordításával együtt. A 
hágai társaság által száz aranyos emlék-
éremre érdemesített pályamű). — 18. 
Az irgalmasoknak atyjától, és minden 
vigasztalásoknak istenétől vigasztaltatott 
sérelmes szívnek vigasztalásai. Mellyeket, 
ama hazánk felsőbb kormányja mellől, 
az halál által, véletlenül elragadtatott 
buzgó szívű jó hazafinak, néhai nméltgú 
gróf Bethleni Bethlen Sándor ur ő nsgá-
nak . . . sokakra vastag gyászt hozott 
véletlen halála, és utolsó tisztesség tétele 
alkalmatosságával, egy rövid halotti pré-
dikátzióban foglalt . . . U. ott, 1794. — 
19. Szelid és tsendes lelkének rothadatlan 
szépségével, férje szivét egészen meg-
nyert és ezért ettől utoljára-is keserve-
sen meg-sirattatott. . . . Kegyes Sára, néh. 
Pataki Sára asszony, . . . kinek utolsó 
tisztességét megadni kívánta. Ugyanott, 
1794. (A tiszta házassági szeretetnek bi-
zonysági cz. Tordai Sámuel beszédével 
együtt). — 20. Istenéhez, királyához, és 
hazájához tartozó igaz hívséget mind 
halálig meg-bizonyitott és végre az élet-
nek koronáját-is el-nyert Izrael egyik 
ékessége néhai 1. b. Losontzi Bánffi Ist-
ván. . . . kinek utolsó tisztességet tett. U. 
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ott, 1795. (Méhes György beszédével 
együtt). — Levele, Kolozsvár, 1799. jan. 
18. (Zalai Közlöny 1882. 15. szám.) — 
Kőnyomatú arczképe az Erdélyi Prédi-
kátori Tárban (Kolozsvár, 1835. V. kö-
tet). melyet Bergmann után rajzolt Simo 
Kolozsvárt és az ottani ev. ref. collegium 
kőnyomatában jelent meg. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
I V . 376,, 473. l a p . — Magyar Kurír 1789. 
1176. 1., 1791. 673. 1., 1812. Honnyi Levelek 
1*12. 12., 13. S z á m . — Mindenes Gyűjtemény 
I I . 1789. 112. 1. — Szilagyi Ferencz, A z i g a z 
theologus . . . Kolozsvár, 1812.(Gyászbeszéd). 
— Oesierr. National-Encyclopaedie I V , 119. 1. 
— Erdélyi Prédikátori Tár V . 1835. 2. l a p , 
arczk. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Papp Mihály (illésfalvi), nyug. honvéd-
százados, szül. 1852 okt. 8. Illésfalván 
(Szilágym.); a VIII. gymnasiaiis osztályt 
Nagyváradon végezve, 1875-ben a hon-
véd gyalogsághoz besoroztatott; 1876-ban 
a Ludovika akadémia tisztképző tanfolya-
mát végezte; 1877-ben hadapród, 1878. 
hadnagy, 1887. főhadnagy s 1891. száza-
dos lett. Katonaszolgálata alatt 13 évig 
csapatszolgálatot teljesített és hat évig 
mint segédtiszt működött,mig 1894 nov. 1. 
nyugalomba vonult, Mint nyugdíjas 1695-
től az I. honvéd kerületi parancsnokság-
nál irodai szolgálatot tesz. — A Ludovika 
akadémiának 1887 óta levelező tagja, 
Czikkei a Ludovika Akadémia Közlönyé-
ben (1888. A hangászok kiképzéséhez, 
1890. Hangászaink kiképzése ahangjegyek-
ben, lb92. A fegyelem hatalma és a fe-
gyelmet előmozdító eszközök ; ezeken kí-
vül különböző évfolyamokban több mun-
kát ismertetett). — Munkái: 1. Útmutatás 
a m. kir. honvéd dobos- és kürtös-iskolák 
számára. Bpest, 1889. — 2. Zsebkönyv 
az altiszti iskolák számára. U. ott, 1890. 
— 3. Kivonat a gyakorlati és szolgálati 
szabályzatból altisztek számára. Deés, 
1890. — 4. A magyar kir. honvédség 
fejlődése 1869—1899. Bpest, 1899. (Ism. 
Budapesti Hirlap 272. sz.) 

M. Könyvészet 1898. — Ludovika Akadémia 
Közlönye 1899. 681. 1. 

Pap (Makiári) Miklós. L. Makiári Pap 
Miklós. 

Papp Miklós (keresztesi), hirlapszer-
kesztő, Papp Joachim jó módú kereskedő 
(megh. 1873 máj. 12) és Moldován Katalin 
(megh. 1879 decz. 24.) szülők fia, szül. 
1837 okt, 29. Deésen (Dobokam.); tanul-
mányait Kolozsvárt kezdette, azonban 
beteges volta miatt abbahagyta s egész-
sége helyreállítása czéljából atyjának 
keresztesi birtokára ment, hol szépirodalmi 
s történelmi tanulmányokkal foglalkozott. 
Nagy hajlammal birt a történelem bú-
várlatához pályája kezdetétől egész végig; 
irói munkálkodásának java részét históriai 
tárgyak feldolgozása tölti be ; adat gyűj-
téseivel sok hasznos szolgálatot tett a 
magyar történeti irodalomnak. 1860-ban 
lett hírlapíró, előbb a Korunk, majd a 
Kolozsvári Közlöny dolgozótársa volt; 
kötelességszabta m unkáján kívül elbeszélé-
seket írt kolozsvári s budapesti lapoknak, 
két regényt és történelmi nagyobb művet. 
Az 1865. országgyűlés alatt kezdett töb-
bet és tüzetesebben foglalkozni politikai 
dolgokkal. Végre Kolozsvárt magalapította 
a Magyar Polgár cz. a balközép politikáját 
követő napilapot, melynek első száma 
1867. márcz. 17. jelent meg, és szerkesz-
tette halála napjáig ; lapját saját nyomdá-
jában állította ki, melyet mint vállalkozó 
1871. jan. 1-től a lyceumtól bírt és gőz-
erőre is berendezett. A 60-as években 
ismételve nagyobb utat tett Német- és 
Francziaországban, 1869-ben pedig Kele-
ten ; megjárta ekkor Olasz-, Görög- és 
Törökországot, Sziriát és Palestinát. Keleti 
útjáról két ízben közölt terjedelmes le-
írásokat a Magyar Polgárban. Tagja volt 
a Petőfi- és Kemény Zsigmond-társaság-
nak és bizottsági tagja a Kolozsvár városi 
választmánynak. Udvarias, finom művelt-
ségű férfiú volt; házában, az ő és neje 
Szabó Jozefa (egykori szinésznő) társasá-
gában, igen sok erdélyi főúr, a környék 
értelmisége s az Erdélybe utazó idegenek 
fordultak meg. Meghalt 1880. febr. 12. 

11. ír sajtó alá adatott 1H04. ápr. 11. 



354 
Pap-Szilágyi—Pápai 

370 

Kolozsvárt. Nagyértékű okmány-, hirlap-
és könyvgyűjteményt hagyott hát ra ; 
különösen gazdag 1848—49. hirlapgyűjte-
ménye. — Beszélyei a Vasárnapi Újság-
ban (1858., 1860), a Hölgyfutárban (1858— 
1861)., a Két Garasos Újságban (1859), 
a Kolozsvári Szinházi Közlönyben (1859— 
1868), a Képes Újságban (1859—60), a 
Családi Körben (1863) és saját lapjaiban 
jelentek meg; czikkei a Történeti Lapok-
ban (I. 1874—75. Az 1848—49. román 
mozgalmak történetéhez, Mikor lesz hirlap-
könyvtárunk ? Mikor született Kossuth 
Lajos, Még egy adat Kazinczy Ferencz 
fogsága történetéhez,Mikes Kelemen követ-
sége a havasalföldi vajdához, Konstanti-
nápoly Soliman császár alatt, Udvarhely 
mult századi monographiájához, Az 1850. 
ostromállapot történetéhez, A Hora-láza-
dás történetéhez, A kurucz világ történe-
téhez, Fáy András, mint a magyar élet-
biztosító társulat teremtője, Adalékul 
Cserei Mihály életéhez, Kölcsey Ferencz 
haláláról, Parnói Molnár Borbála életéhez, 
Deés város levéltára, Bydeskuti Boldizsár 
naplója, Kornis István és Petki Anna 
emlékezete, Gyerőfi Bóra emlékezete, 
Jósika Gábor emlékezete, Adalék a Lova-
siék és Kossuth elfogatásához és peré-
hez 1837-ben, B. Bánffy Györgyné, b. 
Wesselényi Zsuzsanna naplója, A conser-
vativ és liberális pártok 1840 előtt Magyar-
országon, A magyar nemzeti színészet 
történetéhez sat., 1875. Egy felségsértési 
pör történetéhez, Egy uti napló 1815—17., 
Kazinczy Ferencz eredeti leveleiből, A 
magyar színészet történetéhez, Az 1680. 
gyulafehérvári gyűlésen felolvasott orszá-
gos számadások, Az 1836-ban elfogatott 
Lovassy László és társainak pöréhez, III. 
1876. Báró Vay Miklós 1848-ban., Vegyes 
adatok gyűjteményemből, Idősebb Szilágyi 
Ferencz emlékezete, Br. Kemény Zsigmond 
kiadatlan leveleiből, Kossuth Lajos ön-
védelme fogságából, Ragályi Ábrahám 
levelei idősebb b. Wesselényi Miklóshoz, 
«A magyar tudós társaság» keletkezése 

történetéhez, A fekete könyv, Br. Kemény 
István emlékiratai 1848—49-ből, Lovassy 
László beszéde Biharmegye közgyűlésén 
1835. jún. 1. a br. Wesselényi Miklós 
ügyében, Kis Károly levelei br. Wesselényi 
Miklóshoz, Kun Gergely levele br. Wesse-
lényihez 1848-ban, Egy levél Beöthy 
Ödöntől, Pataky Mihály levele br. Wesse-
lényihez, Egy kérelem Bem Józsefhez 
1849-ből); az Életképekben (1876. báró 
Kemény Zs. néhány levele); a Hölgyfutár-
ban (Kolozsvár 1876. Vörösmarty levele 
b. Wesselényi Miklóshoz, Jósika Miklóstól 
egy érdekes levél 1848. Széchenyi István 
gr. levele b. Wesselényi Miklóshoz, Pest, 
1830. febr. 8., 1877. Vörösmarty levele 
b. Wesselényihez, Pest, decz. 5. 1846); a 
M. Polgárban (1878. 10—13. sz. Petőfi 
polyákja, 1881. 248. sz. Egy epizód Sámi 
László életéből, az első czikk a Petőfi-
Társaság Lapjában is). Megjelentek még 
lapjaiban : A fölségsértési pör Magyar-
országon 1795-ben; Egy rendőrkém az 
ifjak társulatában; Adalék a Lovassy-
pörhöz ; Id. czegei Wass György naplója; 
Néhány haditörvényszéki ítélet Haynau 
korából; Egy menyegző a mult század-
ban ; Egy érdekes adat az 1848—1849. 
román népfölkelés történetéből) sat. Hir-
lapczikkeiből a nagyobb terjedelműek 
különnyomatban is megjelentek. — Mun-
kái : 1. Tarka lapok az élet és történet 
könyvéből. Kolozsvár, 1861. Két kötet. (Új 
kiadás. Ugyanott, 186 L). — 2. Régi ké-
pek a krónikákból. Történeti elbeszélé-
sek. Új kiadás. U. ott, 1864. — 3. Caraffa 
és az eperjesi vértörvényszék. Pest, 1863. 
Két kötet. (Történeti Korrajzok I. II. 2. 
jav. és bőv. kiadás. Kolozsvár, 1870.), 
— 4. Az 1735-iki zendülés története. Tör-
téneti Korrajz a XVIII. századból. Ko-
lozsvár, 1865. (Történeti Korrajzok III.), 
5. Egy szép asszony története. Begény. 
U. ott. 1866. Két kötet. — 6. A művészek, 
Begény. Irta Jámbor Pál. Kiadja . . . U. 
ott, 1869. — 7. Széchenyi István gróf 
Blick-je. Ford. U. ott, 1870.— 8. Bölöni 

Id. S z i n n y e i J. Magyar írók. X. 12 
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Farkas Sándor Emlékiratai. Kiadja . . . 
U. ott, 1870. — 9 .A vádlottak padján. 
Regény. U. ott, 1874. — 10. Az élet 
színpadáról. Elbeszélések. U. ott, 1874. 
— 11. Mit beszél a világ ? Regény. U. 
ott, (1874. Ism. Figyelő). — 12. Törvény-
szék otthon. Regény. U. ott, 1875. — 13. 
A rab asszony. Regény. Irta Jónás. U. 
ott, 1878. — 14. A bsolon papa. Vígjáték. 
U. ott, 1879. — 15. Itt is ott is. Kiadja 
a Petőfi-társaság. Bpest, év n. (Ism. Ko-
szorú 1882.). — 16. Gróf bethleni Bethlen 
Kata életének maga által való leírása. 
Az eredeti kiadás után újra kiadta. U. 
ott, 1881. — 17. Száz elbeszélés, élet-, 
útirajz és kaland. Külföldi írók válogatott 
műveiből. Kiadja K. Papp Miklós. U. ott, 
. . . 12 kötet. — Kéziratban színművei: 
Rossz világban élünk, vígj. egy felv.; 
Bajszerző, vígj. három íelv., mely a ko-
lozsvári pályázaton dicséretet nyert és 
többször előadatott; Judit asszony, nép-
dráma, mely ma is repertoir-darabja a 

-""vidéki színpadoknak, először 1878. febr. 
23. adatott elő Kolozsvárt; Az ör-

( dög bibliája, népdráma (először adatott 
a budapesti népszínházban 1879. jan. 24.). 
— Szerkesztette a Magyar Polgáron kívül 
a Jónás Lapja cz. baloldali politikai heti-
lapot 1873. jan. 5-től decz. 28-ig ; a Tör-
téneti Lapokat, mely 1874. ápr. 2-tól 
1876. decz. 31-ig hetenként jelent meg és 
nagy részét maga ír ta; a Hölgyfutár cz. 
szépirodalmi hetilapot 1876. szept. 28-tól 
1878. decz. 26-ig; a Kolozsvári Nagy 
Naptárt (1865—67.); a Magyar Polgár 
Nagy és Kis Naptárát 1869-től, mely 
utóbbi vállalatok halála után is fenn-
állottak. Álnevei: Jónás ; Nagy harang 
sat.; nevét K. Papp Miklósnak írta. 

Szinnyei K epertóriuma. Történelem. I., II. 
kötet. — Figyelő I., II., IV—VI., IX., X. — 
Kelet 1878. 44., 146. SZ. — M. Polgár 1880. 
253., 1881. 35., 38., 1880. 294. sz. — 1880 : 
P. Hirlap 43. , 45. SZ., Hon 38. s z . , Magyar-
ország és a Nagyvilág 8. SZ. a r c z k . . Fővárosi 
l.apok 35. , 36., M. Föld 36., Közvélemény 43., 
Magyarország 43. , P. Napló 38 . , 39. , Egyetértés 

43, , 45., Ellenőr 72., 75 . , P. Hirlap 43., 45 . . 
Független Hirlap 43. , Vasártiapi lljság 8. SZ. 
a rczk . , M. Népvilág 8. sz. a r czk . . Koszorú 
I I I . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — h'iszlingstein 
Könyvészete. — Ellenzék 1894. 279. sz. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 791. 1. — Ferenczi 
Zoltán, A kolozsvári nyomdászat története. 
Kolozsvár, 1896. 107. lap. — Armenia 1897. 
arczk. és gyászjelentés. 
Papp Mór (bogdi), kir. tanácsos, nyug. 

törvényszéki elnök, volt országgyűlési 
képselő, nemes Papp Mihály és nemes 
Kalmár Erzsébet fia, született 1823. 
november 19. Kun-SzentMártonban; is-
koláit Karczagon, majd Pozsonyban, a 
felsőbbeket Debreczenben végezte ; mint 
jurátus kis követ jelen volt az 1844. 
pozsonyi országyűlésen; ügyvédi czen-
zurát tett és városi aljegyzőnek vá-
lasztották, majd kerületbeli tiszt, aljegy-
zőnek és alfiskusnak nevezte ki a nádor. 
Az 1848. első parlamentbe Karczagon 
országgyűlési képviselővé választották ; 
az 1861. és 1868. országgyűlésen is sze-
repelt mint a karczagi, majd jászladányi 
kerületek képviselője ; Deák törzskarához 
tartozott. Azután a birói pályára lépett 
és mint a karczagi törvényszék elnöke 
nyugalomba vonult. A későbbi években 
a nyilvános pályától visszavonult és csak 
vízszabályozási ügyekkel foglalkozott. A 
király a kir. tanácsosi czímmel tüntette 
ki. A volt jász-kún kerületnek alkapitánya 
is volt; továbbá megyebizottsági tag, vá-
rosi képviselő és a karczagi ev. ref. egy-
ház presbytere. Meghalt 1895. febr. 13. 
Karczagon. — Munkái: 1. Országgyűlési 
beszéde 1861. máj. 17. Pest, 1861. (Ma 
gyarország 118. sz. melléklete. Lónyay 
Menyhért beszédével együtt.). — 2. Be-
széde . . . az 1868. okt. 9. országgyűlés-
ben. A jász-kúnok redemptionális ösz-
szegének az ország által leendő vissza-
fizetése tárgyában és határozati javaslata. 
U. ott, 1868. — 3. A dohányügy kérdése 
Magyarországon 1869-ben. Feleletül a do-
hány jövedéki szakbizottság némelly kér-
désére ; az állam egyedáruságát pénzügyi, 
közjogi, nemzetgazdászati s a magyar 
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földmívelés szempontjából tárgyalva. — 
4. Emlékirat Berettyó szabályozási és 
ezzel kapcsolatos vizi s egynémely társu-
lati ügyeinkről, Karczag, 1886. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Nagy-Kunság 1895. 
7. s z . — Vasárnapi Újság 1895. 8. s z . ( N e k r . ) . 
— Budapesti Hirlap 1895. 45. f>z. 

Pap Mózet-, unitárius főiskolai tanár, 
Tordán és Kolozsvárt tanult; azután 
külföldön Göttingában s Berlinben foly-
tatta számtani s természettani tanulmá-
nyait ; 34 évig volt a mathematika ta-
nára a kolozsvári unitárius kollégiumban ; 
1857—59-ben másodpapi szolgálatot is 
teljesített és 17 évig volt egyházi fő-
jegyző. 1891. jan. szélütés érte; ezért 62 
éves korában nyugalomba vonult Tor-
dára leánya családjához. — Czikkei a 
Keresztény Magvetőben (1861. Úrvacsora 
osztáskor, agenda, 1867. Egyházi beszéd, 
1870. Tudósítás az 1870. főtanácsról, 
1872. Az egyházi képviselő tanács köré-
ből, Egyházhatóságaink újra szervezésére 
tett javaslat, 1872. Az egyh. képviselő 
tanács köréből.). 

Unitárius Közlöny 1891. 167. 1. a r c z k . 

Pap Mózes, unitárius gymnasiumi ta-
nár, szül. 1866 nov. 8-án Tordátfalván 
(Udvarhelym.); 1880-ban a székelyke-
resztúri gymnasium növendéke lett és 
1885-ben a kolozsvári főgymnasiumba 
ment át, a hol 1888-ban az érettségi 
vizsgát letette; ez év őszén a kolozsvári 
egyetemre iratkozott be mint tanárnö-
vendék. 1892. jan. absolutoriumot kapott 
és az év őszén az unitáriusok egyház-
kerületi tanácsa a székely-keresztúri gym-
nasiumhoz nevezte ki helyettes tanárnak, 
az 1893. okt. végén tartott egyházi tanács 
pedig a classica philologiai szakból nyert 
oklevele alapján rendes tanárnak válasz-
totta meg. — Czikkei az Armeniában 
(1890. Építészeti emlékeink), az Unitárius 
Közlönyben (1894. Rafay Károly élete); 
a székely-keresztúri gymnasium Értesí-
tőjében (1895. Az .olympiai játékok. Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny 1896). — Mun-

kája : Miként nevelhet a tanító vallásos 
érzésű embert ? A fiók-egylet által jutal-
mazottpályamű. Székely-Udvarhely, 1897. 
(Dávid Ferencz-egylet keresztúri fiókjának 
kiadványa I). 

Sándor János, Székelykeresztúri unit, gym-
nasium története. Székely-Kereszíúr. 1896. 
141. 1. — Vajda Emil N é v k ö n y v e 209. 1. 

Pap Pál, műegyetemi tanársegéd, Pap 
Ferencz nyomdász betűszedő és Patonay 
Zsuzsánna fia, szül. 1876. decz. 15. Sá-
rospatakon (Zemplénm.); középiskoláit 
szülőhelyén mint az iskola legkitűnőbb 
tanítványa végezte. 1894-ben a mathe-
matikai és physikai társulat első tanuló 
versenyén dolgozataival Eötvös-díjat nyert 
és magára vonta a főiskolai mathema-
tikai tanárok figyelmét. A műegyetemen 
tanúsított jeles előmenetele alapján 1895-
ben az akkor megnyílt báró Eötvös Jó-
zsef-collegiumba vétetett fel. 1898. máj. 
letette a tanári vizsgálatot és ennek alap-
ján a József-műegyetem mathematikai 
tanszékéhez adjunktusnak neveztetett ki; 
azon év szept. 1. alig kezdte meg mű-
ködését, rendkívül súlyos kór (sarkoma) 
lepte meg és nov. 8. kioltotta a fényes 
jövővel kecsegtető fiatal életet. — Czik-
kei a Mathem. és Physikai Lapokban 
(1894. A mathematikai és physikai tár-
sulat első tanulóversenyén jutalmazott 
dolgozat, 1898. Adalék a lineár rokon-
ságok elméletéhez, A lineár egyenlet-
rendszerek elméletéhez). — Kéziratban: 
A quaterniók, középiskolai tanári szak-
vizsgálati dolgozat. (Sajtó alatt). 

Uj idők 1898. nov. 20. (Bartoniek). — ľ. 
Hirlap 1898. 321. szám. — Bartoniek igaz-
gató szives közlése és gyászjelentés. 
Pap (Szikszai) Sámuel. L. Szikszai 

Pap Sámuel. 
Pap Sámuel (szathmári), ev. ref. lel-

kész. — Munkája: Szelid és tsendes 
lelkének rothadatlan szépségével, férje 
szivét egészszen meg-nyert és ezért ettől 
utoljára-is keservesen megsirattatott és 
tisztességesen el-temettetett kegyes Sára. 
Néh. Pataki Sára aszszony, B. Intze Mi-

12* 
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hály uramnak eddig hivséges élete párja. 
Kinek utolsó érdemlett tisztességét élő 
nyelven el-mondott prédikátziójában kí-
vánta meg-adni. 1794. eszt. Hely n. 

Petrik B ib l iogr . 

Papp Sámuel, ev. ref. lelkész Tisza-
Lökön (Szabolcsm.). — Munkája: Ke-
serv-ima néhai Mező-Szentgyörgyi Mat-
kovich Albert Rhédei Anna aszszonynak 
korán elhalt kedves férje koporsója fölött 
elmondta T. Tardoson Apr. 3. 1855. — 
Ismét gyász-beszédek és imák, mellyek-
ben a fenn nevezett, boldogult koporsó-
jának az eddigi sírból, a bánatos özvegy 
által építtetett uj sírboltba áttétele meg-
ható ünnepélyén a női szeretet nagy-
ságát és halhatatlanság hitének valódi-
ságát felmutatta Révész Bálint. Debre-
czen, 1855. 

Petrik B i b l i o g r . 

Pap Samu, orvosdoktor, országgyűlési 
képviselő, szül. 1849-ben Kolozsvárt; 
hasonnevű nagyatyja a kir. főkormány-
szék egyik kitűnő tanácsosa volt. Orvosi 
tanulmányait Bécsben befejezve, hol 1874-
ben nyert orvosdoktori oklevelet, 1875-
ben Budapesten telepedett meg; nya-
ranta Alsó-Tátra-Füreden mint főorvos 
működik. 1887-től 1901-ig szabadelvű 
programmal Torda-Aranyosmegye részé-
ről országgyűlési képviselő s tagja volt 
a közoktatásügyi bizottságnak. Közegész-
ségügyi kérdésekben ismételten felszólalt. 
Az orvosi segélyegylet ügyét különösen 
gondozza, itt alapító és pénztárnok, az 
erdélyi culturegyletnek szintén alapító 
tagja. A balneologiai congressusnak tagja 
volt. — Czikkei a Balneologiai Értesítő-
ben és más orvosi szaklapokban jelen-
tek meg. — Munkái: 1. Alsó-Tátrafüred 
climaticus gyógyhely vasas lápfürdői és 
vízgyógyintézetei. Bpest, (1895. Fürdő-
irodalmi Könyvtár IV. 34.). — 2. Pro-
grammbeszéde és az ezen alkalomból 
tartott pártgyűlésen Tordán 1901. szept. 
19. mondott beszédek. Torda, 1901. 

A Hét 1892. 14. SZ. a r c z k . — M. Könyvészet 

1895. — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a -
n a c h . Bpes t , 1897. 316. 1. — Pesti Alfred,. 
Magyarország orvosainak Évkönyve. Buda-
pest, 1899. 250. 1. 
Pap Sándor, ev. ref. lelkész Balaton-

Henyén (Zalam.) — Czikke a Fördős 
Papi dolgozataiban gyászesetekre (Kecs-
kemét 1859, VIII. Hetesi Sándor tihanyi 
lelkész emlékezete 1854. nov. 1.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Papp Sándor, kir. tanfelügyelő, 1872_ 
tanfelügyelői tollnoknak neveztetett ki,. 
1891-től segéd-tanfelügyelő volt Pozsony-
ban, jelenleg kir. tanfelügyelő Veszprém-
ben. — AM. Állam melléklapjában a Szép-
irodalmi Kertben (Veszprém-vármegye 
1901—2. tanévi népoktatásügyi állapo-
táról szóló kir. tanfelügyelői jelentés). — 
Munkái: 1. Zsebnaptár tanítók számára 
az 1891—92. iskolai évtől (IV. évfoly.) 
1902—903-ig. Pozsony, 14 évfolyam, ké-
pekkel. — 2. Jegyzéknaptár tanítónők 
számára az 1891 — 92. iskolai évtől 1902— 
903-ig U. ott. 14 évfolyam. 

Néptanítók Lapja 1872. 357. . 1892. 121. 1. — 
.11. Könyvészet 1902. 

Pap Tibor, jogi doktor, jogakadémiai 
igazgató, Pap Sámuel a gróf Schönborn 
uradalmának tiszttartója és miticzei Mi-
ticzky Mária (Karlovszky M. Ida írónő 
nővérének) fia, született 1860 október 
27. Volóczon (Beregmegye.). Jogi tanul-
mányait a sárospataki ev. ref. főiskolá-
ban és a budapesti egyetemen végezte. 
1888-ban jogi doktori, 1889. ügyvédi 
oklevelet nyert. 1890-ben meghívták a 
máramaros-szigeti jogakadémiához tanár-
nak és mint jogtanár választotta meg 
1895-ben Máramaros-Sziget. városa polgár-
mesterré, de már 1898-ban ismét az 
ottani jogakadémia tanára lett. 1900 óta 
a jogakadémia igazgatója. Ő volt az első 
Magyarországon, a ki a sociologiát, mint 
rendes tudományt, előadta s előadja je-
lenleg is. Alelnöke a máramaros-szigeti 
Szilágyi István cz. irodalmi körnek; a 
budapesti Társadalomtudományi társa-
ságnak választmányi tagja. — Czikke a 
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Máramarosban (1901. 18. sz. Krüzselyi 
Bálint emlékezete). Az általa szerkesztett 
Máramarosban és a fővárosi napilapok-
és tudományos folyóiratokban számos 
közérdekű, politikai s közgazdasági czikke 
jelent meg ; munkatársa a Huszadik Szá-
zadnak és Politikai Heti Szemlének. — 
Munkái: 1. Városaink rendezése. Buda-
pest, 1897. (Különny. a Pesti Naplóból). 
— 2. A parlamentarizmusról. Ugyanott, 
1900. (Különny. a Huszadik Századból). 
— 3. A magyar közjog rövid vázlata. 
A községi közigazgatási tanfolyamok szá-
mára. Máramaros-Sziget, 1901. — 4. A 
ruthen akció és kereskedelem. Budapest, 
1903. (Különny. a Politikai Heti Szem-
léből). — 5. Az állati társadalmakról. 
M.-Sziget, 1903. — 6. A protestáns egy-
ház és a társadalmi fejlődés. Debreczen, 
1903. — Kéziratban: Sociologiai kézi-
könyv. — Szerkeszti a Máramaros cz. 
politikai hetilapot 1900. máj. 1. óta. 

Vasárnapi Újság 1904. 2. 8Z. é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Papp Vazul, a görög szertartású kath. 
munkácsi káptalannak nagyprépostja és 
kanonokja. Meghalt 1832. jan. 26. 72 éves 
korában. — Munkái: 1. Elegia exc. ac 
ill. dno comiţi Georgio Bánfli 1. b. de 
Losontz, magni principatus Transilvaniae 
gubernátori regio etc. devotissimo animo 
oblata die onomastico anno aerae christ. 
quo : pax tranqVILLa, sic Yt soL, fVL-
geat Ipsl, sltqVe CoMes LVbrICIs qVels 
LIbet VIIs. Claudiopoli, 1808. — 2. Elegia 
ad inclytos status et ordines trium natio-
num Magni Principatus Transilvaniae 
partiumque eidem reannexarum Claudi-
opoli ad publica negotia Tractanda con-
gregatos anno 1810. U. ott, 1810. 

H. h'urtr 1832. I . 19. s z . — Petrik B i b l i o g r . 

Papp Zoltán (tyuskai és bilkei), ügyvéd, 
országgyűlési képviselő, a Petőfi-társaság 
tagja, Papp Béla földbirtokos fia, szül. 
1862 márcz. 1. Pesten; középiskoláit 
Szegeden, Nagybányán, Rozsnyón és 
Szatmáron, a jogot Budapesten végezte. 

Szegeden hivataloskodott, majd a fő-
városba tette át lakását, hol szintén a 
tisztviselői pályán működött. A kilencz-
venes évek elején ügyvédi vizsgát tett 
és Budapesten ügyvédi irodát nyitott. 
Politikai szereplése vissza nyúlik már 
egyetemi éveire, a mikor 1889-ben a véd-
erő vita idejében a véderőtörvényjavaslat 
ellen szervezett országos ifjúsági mozga-
lomnak élén állott. Képviselőjelöltül már 
1896-ban Tordán függetlenségi program-
mal fellépett, de kisebbségben maradt. 
1901-ben az általános választások alkal-
mával a tiszalöki (Szabolcsm.) kerület 
Korniss Ferenez szabadelvű volt képvise-
lővel szemben megválasztotta. A független-
ségi Kossuth-párt jegyzője s a képviselő-
házban a mentelmi bizottság tagja. 1904 
óta a Petőfi-társaság tagja. A magyar 
dalszerzés iránt is nagy hajlamot érez-
vén a dalszerzés terére is lépett, melyen 
hamar népszerű lett s dalai, melyekben 
eredeti fordulatok és igaz magyaros ér-
zület nyilatkozik, hamar elterjedtek ; első 
nagyobb sikerű dalát: Iszogatok, daloga-
tok id. Ábrányi Kornél harmonizálása s 
letétele mellett bocsátotta közre s azóta 
különféle kiadóknál számos kedvelt és 
keresett népdala forog közkézen, melyek-
nek nemcsak dallamait, hanem szövegeit 
is maga í r j a ; ilyenek : „Rám se nézett, 
mikor én őt megláttam", „Nem fuj a 
szél, nem forog a dorozsmai szélmalom", 
mintegy ötven füzet dalt adott ki. — 
Költeményei a Képes Családi Lapokban 
(1885—88., 1890); az Ország-Világban 
(1894—97., 1900) sat. — Munkái: l. Előre. 
Költeményfüzér Tóth Kálmán szobor-alap 
javára szerkesztette. Szatmár, 1883. (Sa-
ját költeményein kívül mások költemé-
nyeivel együtt). — 2. Papp Zoltán költe-
ményei. Szeged, 1886. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

M. Könyvészet 1886. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 778. 
l ap . — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A lma-
n a c h . Bpes t , 1901. 335. 1. — Vasárnapi Újság 
1901. 49. sz. arczk. 
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Pap Zsigmond (szathmári), ev. ref. 
püspök, Szathmári Papp János, ev. ref. 
esperes-lélkész fia, szül. 1703. Kolozs-
várt, a hol tanulmányait végezte s 1723 — 
1728. a kollégium könyvtárnoka volt. 
1730-ban külföldre ment és ez évben 
Utrechtben, azután Groningenben iratko-
zott be egyetemi hallgatónak. 1733-ban 
tért haza s előbb br. Kemény Simon 
údvári papja, 1735. kolozsvári lelkész, 
1748. koloshalotai esperes s 1749. az 
erdélyi egyházkerület generális nótáriusa 
lett; 1760 febr. megürülvén a püspökség, 
a successio jogán ő foglalta el ez állást, 
a melyet azonban alig viselhetett pár 
hónapig, mert már ápr. 9. meghalt. Hír-
heves szónok volt, kinek írói munkás-
sága is e térre szorítkozik. A felette tar-
tott halotti beszédek szintén ki vannak 
adva. — Munkái: 1. Istennel járt és 
Istenhez felragadtatott Ének, néhai nagy-
tiszt. tudós Udvarhelyi Mihály uram, 
kinek, midőn Istenhez ragadtatott, lelké-
től egy ideig meg-fosztatott teste a föld-
nek gyomrába zárattatnék, együgyü ha-
lotti prédikátzióval utolsó tisztességet tett 
1737. észt. Bojt más Havának 11. napján. 
Kolozsvár, 1738. — 2. Polinctura fune-
ralis az az utolsó tisztességnek kenetje, 
mellyel az Urnák ama felkenettettje Caro-
lüs Sextus, a veszendő koronák alól az 
örökké tartóra menvén, a kolosvári re-
form. eklésiának templomában meg-tisz-
teltetett 1740. eszt. Hely n. — 3. Néhai 
tiszt, tudós fér j fiúnak Nádudvari Péter 
uramnak nyolczvan-négy prédikatziói. . . 
néhol egész prédikátziokkal ki-toldozván, 
világ eleibe botsátott. Kolozsvár, 1741. 
— 4. Az Izrael fiaitól eltemettetett, de 
Istentől megeleveníttetett Moses, néhai 
. . . Batzoni Intze Máté uram, kinek, 
Istennél élő lelkétől egy ideig el-hagya-
tott teste, midőn a kolosvári eklesiá-
nak nagyobbik templomában, közönsé-
ges gyászszal temettetnék együgyü pre-
dikátzió-val utolsó tisztességet tett 
1742. eszt. Sz. Mihály havának XII. nap-

ján. Kolozsvár. — 5. Istennek szó-halló 
szolgája Sámuel: néhai Méltsg. L. B, 
M. Gyerő Monostori Kemény Sámuel ő 
Nagysága, kinek e földön utolsó tisztes-
ségére : midőn meg-hidegült tetemei a 
Meltsg. Kemény famíliának Vetsi vár-
kertben lévő temető-boltjába bététetnének, 
halotti tanítást tett, és kik légyenek az 
igaz Sámuelek ki-beszéllette 1744. eszt. 
Hely n. — 6. Hamar folyó világi életnek 
valóságos hoszszusága, mellvet néhai 
szül. gróf Széki Teleki József úrfinak 
példájában : Midőn e földön utolsó tisz-
tessége megadattatnék; megkeseredett 
szüléinek vigasztalásokra együgyü pre-
dikátžióval előadott". Kolosvár, 1745. (Já-
kobnak Józsefet óhajtó siralma cz. Veres-
tói György gyászbeszédével együtt). — 
7. Istennek szenteltetett első szülött: néhai 
Meltsg. Boros-Jenői Székely Susanna gróf 
kis-aszszony . . . gróf Boros-Jenői Székely 
László úrnak és gróf Losontzi Bánfű 
Kata asszonynak első szülött leánya; 
kinek . . . elhervadott tetemei, midőn a 
. . . temető boltba bététetett, az első szü-
löttekről mondott prédikátzióval utolsó 
tisztességet tett. U. ott, 1746. (Deáky Jó-
zsef gyászbeszédével együtt). — 8. Fér-
jének hozzája bizott lelkét jóval és nem 
gonoszszal, s drága győngyöknél-is drá-
gáb erős aszszony : néh : Bánffi Kata ifjú 
ur-asszony, kinek meghidegült tetemei 
midőn a . . . temető boltba bé-tétettek,. 
utolsó tisztességet tett. U. ott, 1747. (Vi-
rágzó zöldségében kivágatott reménység 
cz. többek gyászbeszédeivel együtt). — 
9. Igaz izraelita Nathánael: Néhai gróf 
Széki Teleki Mihály ur . . . kinek e föld-
ről lett elköltözését, utolsó tisztessége 
meg-adattatásának szomorú napján, egy-
ügyü prédikátzióval kesergete. U. ott, 1749. 
(Bod Péter és mások gyászbeszédeivel 
együtt). —10 .Idvességnekpalástja és ditső-
ségnek koronája, mellyeken . . . gróf 
Bethleni Bethlen Ádám Ur O-Excell . . . 
a földi igazságnak birói palástját és az 
egyenes ítélet-tételnek koronáját fel-tsé-
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reite : és a mellyekről . . . gyászos taní-
tást tett 1748. esztendő Sz. Mihály havá-
nak 24. napján. U. ott, 1749. (Földi ékes-
ségétől megfosztott Sión leányának cz. 
gyűjteményben többek gyászbeszédeivel 
együtt). — 11. Istennek szenteltetett, és 
még gyenge korában a ditsőségnek tem-
plomába fel-vitetett Sámuel: Néh. Méltgs. 
L. B. Hadadi Veselényi Sámuel úrfi: L. 
B. Hadadi Vesselényi István urnák és 
Méltsg. L. B. Yargyasi Dániel Polikséna 
uraszszonynak a Jehovától adatott és 
ugyan a Jehovától el-vétetett harmadik 
férjfiú magzatjok ; kinek e földön utolsó 
tisztességet tett . . . 1750. eszt. Sz. Jakab 
havának 19. napján (U. ott, 1750). — 
12. Izraelnek pásztora és köve Josef: 
néhai méltgs. liber báró N. Yáradi In-
tzédi Jósef ur ő Nagysága . . . kinek 
meghidegült tetemei midőn a maros sz. 
királyi újonnan készült mausoleumba, a 
feltámadásnak reménsége alatt bé tétet-
tek . . , utolsó tisztséget tett . . . 1751. 
eszt. Sz. Iván havának 6. napján. U. ott, 
1752. — 13. A bárány életének könyve, 
mellybe öröktől fogva bé-irattattak lévén : 
néh. Méltgs. szül. Losontzi Bánffi Ágnes ifjú 
ur aszszony ő nagysága, Méltgs. L. B. 
Vargyasi ifj . Daniel István ur ő Nagy-
ságának kedves élete-párja: és ugyan e 
választott pártól született Daniel Ágnes 
L. B. Kis-aszszonyka; midőn a földi 
életnek végén, lelkeik a mennyei Jeru-
sálembe, testeik pedig a veszszői kápol-
nába költöztettek, ugyan azon könyvről 
mondatott szomorú prédikátzioval meg-
tiszteltettek. TJ. ott,1755. — 14. Örök élet-
nek drága illatja, mellyel a koporsónak 
pora között-is kedvesen illatozott néh. 
Méltgs. L. B. Branyitskai Jósika Moses 
ő Nagysága; és a mellyet az ő Nagy-
ságának utolsó tisztességet tett prédiká-
tziónak és oratzionak ki-botsáttatásokkal, 
férjéhez való igaz hűségének emlékezetire 
a következendő világnak általadott Hadadi 
Vesselényi Mária. U. ott, 1756. — 15. Az 
egek megnyílásának és az Isten ditsőségé-

nek látásával lelkét Jézusának ajánlott Ist-
ván néhai m. 1. b. Hadadi Vesselényi István 
. . . kinek meghidegült halandó teste midőn 
a sibói mausoleumba, uri készületű ha-
lotti pompával bé-helyeztetett, e földön 
utolsó tisztességét meg-adni együgyü pré-
dikátzioval igyekezett. A sibói reform, ek-
lésia templomában 1758. eszt. Sz. György 
havának 2. napján. U. ott, 1759. (Földi 
rövid pályafutásnak . . . cz. gyűjtemény-
ben többek gyászbeszédeivel együtt). — 
lG.Filadelfiavárosának igaz lakossa, néhai 
mélt. gróf Kis Bhédei Rhédei Sigmond 
ur O Nagysága; ki minekutánna az igaz 
hit által győzedelmeskedőknek igértetett 
jutalomnak tellyes elvitelére, a kegyelem 
templomának oszlopi közzül, a ditsőség 
templomának oszlopi közzé lelkére nézve 
felvétetett: hogy testének lebomlott haj-
léka-is a kolosvári ref. nagyobbik tem-
plomából . . . a temető boltba, érdemlett 
tisztességének meg-adásával, vitetetnék . . . 
halotti prédikátzioval tiszteltetett . . . A 
meg-nevezett templomba felgyülekezett 
uri és más rendeknek kesergő sokasága 
előtt 1758. eszt. Sz. György havának 23. 
napján. U. ott, 1760. (Istennek bölts ren-
delése cz. gyűjteményben többek gyász-
beszédeivel együtt). 

Bod, Smirnai Szent Polikarpus 209. 1. — 
Wesiprémi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 
140. l a p . — Petrik B i b l i o g r . — Zoványi Jenő, 
Theologiai Ismeretek Tára III. 255. 1. 

Papp Zsigmond (nagy-somkúti), kővár-
vidéki főkapitány, később septemvir. szül. 
1817-ben Nagy-Somkúton (Szatmárm.); a 
gymnasiumba Belényesen és Nagyváradon 
járt, az utóbbi helyen 1834-ben kezdte 
jogi tanulmányait a m. kir. akadémián; 
mindenütt kitűnő eredménynyel. 1836-ban 
már a pesti központi papnevelő-intézet-
ben, hova Vulcanu nagyváradi püspök 
küldte, tanult. Itt az egyházirodalmi iskolá-
nak tagja is volt. 1841 ápr. 11. fölszentel-
tetett, azután püspöke a belényesi gymna-
siumhoz nevezte ki tanárnak. 1848-ban 
odahagyva tanári állását, a politikai térre 
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lépett és tehetségeit fölajánlotta a magyar 
kormánynak, mely kővárvidéki kapitány-
nak kinevezte. 1848—49. Zarándmegye 
s 1861 - 73-ban a Naszódvidékének ország-
gyűlési képviselője volt és hazafias szel-
lemben több beszédet tartott. Meghalt 
1889 okt. 8. Budapesten 73. évében. — 
Munkája : Predice pe serbatori dominece. 
Pest, 1847. (Szent beszédek). — Alapí-
totta és szerkesztette a Concordia cz. 
politikai s irodalmi lapot 1861-től 1871-ig 
Pesten, melyben az addig használatban 
volt cyrill betűk helyett a latin betűket 
vette használatba ; az Amiculu poporului 
(Nép barátja) cz. hetilapot 1863-tól 1870-ig 
szintén Pesten. 

ilagyar Hirlap 1850. 221. Szám. (Haditörv. 
Í t é l e t ) . — Budapesti Köilüny 1869. 70. SZ. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. i 13. 
l a p . — .»/. Polgár Nagy Naptára 1870. 127. 1. 
— Márki Sándor, Bihari irók. Nagyvárad, 
1880. — Boióki A la jos, A nagyváradi kir. 
akadémia százados múlt ja . Budapest, 1889. 
202. 1. — Egyetértés 1889. 280. sz. (Nekr.) és 
gyászjelentés. 

Pap Zsigmond (törökfalvi), nyug. kir. 
járásbiró, előbb törvényszéki biró Nagy-
bányán. Még jogász korában megismer-
kedett Petőfivel Pesten. Festészettel is 
foglalkozván, Szendrey Júlia arczképeit 
igérte Petőfinek, ki azokat tervezett kül-
földi útjára magával akarta vinni. Pikáns 
momentum, hogy a költő épen attól várta 
ez arczképeket, a kit Júlia titkos imádó-
jának mondott a hír. ü maga, úgy lát-
szik, nem hitte ezt, de fölhasználta, hogy 
barátját kedve szerint bosszanthassa vele. 
Levelezett Petőfivel; emlékiratot is írt 
Petőfiről, kit le is festett. 1875 aug. 11. 
felhívást bocsátott közre s értekezletet 
hívott egybe aug. 20-ára Nagybányán 
egy hírlap megalapítására, mely 1875. 
szept. 28. Nagybánya és Vidéke czímmel 
megindult; főszerkesztőnek a magyarság 
ügyéért lelkesedő Pap Zsigmondot akar-
ták megnyerni, ő azonban birói állásánál 
fogva a szerkesztést el nem vállalhatta, 
de erősen támogatta a lapot czikkeivel, 

és habár nem is volt névleg szerkesztő, 
a lap fentartásában tényleg kiváló sze-
repet vitt. — Czikkei a M. Tudom. Aka-
démia Értesítőjében (1847. Nagybányai 
templomromok); a Pesti Divatlapban 
(1848. 7. sz. Ál-Sobri); a Beményben 
(1851. Az utolsó Mohikán X megyében); 
a Vasárnapi Újságban (1858. Bajom vára, 
Tetétlen, A sápi vár és templom, Zrinyi 
Ilona adománylevele 1677 júl. 29., Boka 
János levéltöredéke 1697. deczemb. 16., 
Püspökladányi ref. egyház, Sárrét régi-
ségei, 8 czikk, 1860—1861. Egyes kisza-
kasztott lapok a történet könyvéből, 6 
czikk, Olajgyár Nagybányán, Kemény 
Simon); a Nővilágban (1858. Levelek 
Nagybányáról); a Debreczeni Közlöny-
ben (1860. Zrinyi Miklós, Az utolsó gö-
rög császár); a Honban (1875. 76. sz. 
Petőfi életének legboldogabb szakából); 
a Nagybánya és Vidékében (1879. Lauka 
Gusztáv tiszteletére nov. 8. Nagybányán 
rendezett estélyen felolvasása, 1892. 11. 
sz. Emléktöredék Kővárvidék visszacsa-
tolásáról 18 í8-ban, 1894. Hazai kiváló-
ságok vonatkozásai Nagybányára, A ca-
sino, A műkedvelő-társaság sat.). — 
Munkái: 1. Lendvay Márton emlékezete. 
A szülőházának falába helyezett emlékkő 
leleplezésének alkalmával 1881. máj. 29. 
felolvasta. Nagybánya, 1881. — 2. Em-
lékirat Fésűs Menyhértnek a nagybányai 
római kath. temetőben emelt síremlék 
1885. május hó 28-án végbement fölszen-
telése alkalmára. Pozsony, 1885. — 3. 
A nagybányai műkedvelők társulatának 
történelme. Nagybánya, 1895. 

11. Könyvészet 1886. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — A rNagybánya és Vidékea története. 
N a g y b á n y a , 1896. — Petö/i Sándor Összes 
müvei. Bpest, 1896. VI. 458., 459. 1. (Havas 
Adolf). — P. Hirlap 1897. 46. sz. (Petőfinek 
két hozzá írt levelét közli 1847. máj. 28. és 
jú l . 21.). 

Papp Zsigmond (udvarhelyi), megyei 
aljegyző, szül. 1856. júl. 21. Péterfalván 
(Ugocsam.) ev. ref. szülőktől; a gymna-
siumot és a jogi tanulmányokat a sáros-
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pataki főiskolában végezte; 1880-ban 
letette az elméleti vizsgálatokat; mint 
jogász 40 frtnyi pályadíjat nyert ily cz. 
munkálatával: Az alispáni hivatal ere-
dete, állása, jogköre hajdan és most; 
azután mint joggyakornok Kóródy Sán-
dornál működött Beregszászon, később 
aljegyző és tiszteletbeli főjegyző lett 
Ugocsamegyében. Meghalt 1899. jún. 10. 
Budapesten, hova betegsége miatt gyógy-
kezelésre ment. — Czikke a Fővárosi 
Lapokban (1882. 211. sz. Mezei József-
ről) ; sok czikket írt a Bereg és Ugocsa 
cz. lapokba. — Szerkesztette az Ugocsa 
cz. hetilapot 1886 január 1-től haláláig 
Nagy-Szőllősön és a vármegyei életet 
ismertette a lapban. 

I.ehoczky Tivadar, Beregvármegye Mono-
graphiája . Ungvár, 1881. II. 152. 1. — Az 
„Ugocsau története, B e r e g s z á s z , 1896. — Va-
sarnapi Újság 1899. 25. SZ. ( N e k r . ) . — Ugocsa 
1899. 25 . , 27 . sz. 

Pap-Szilágyi József. L. Szilágyi-Pap 
József. 

Pap-Vári Szabó. — Munkája: A ke-
resztény vallás. Arad, 1879. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pápai Benjamin, ev. ref. lelkész Tere-
hegyen (Somogym.). — Czikkei a Tudo-
mányos Gyűjteményben (1831. VIII. A 
szőllőnek legújabb s most feltalált ültetési 
módja, 1832. VI. A buzanemek több 
időre való eltartásának, a zsirsik, tűztől, 
egerektől, egyszóval minden veszedelem-
től és kártól lehető megoltalmazásának 
egyedül való módja); a M. Gazdában 
(1844. Gyümölcstenyésztés); a Vasár-
napi Újságban (1859. A timsó mint tűz-
ellenes szer); a Falusi Gazdában (1860. 
Gyümölcsaszalók, Szőlőnemzőgép). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 
Pápai Endre, r. kath. plébános, szül. 

1839-ben; felszenteltetett 1864-ben; jelen-
leg pruzsinai (Trencsénm.) plébános. — 
Több alkalmi verset írt. 

M. Sión 1890. 307. 1. 

Pápai Ferencz. L. Papanek Ferencz. 

Pápai Páriz Ferencz és Imre. L 
Páriz. 

Pápai Gáspár, II. Rákóczy Ferencz 
követe. Rákóczy őt és Bay Mihályt Krimbe 
a tatár khánhoz küldte, hogy azt tervének 
támogatására bírja. — Követségi naplóját 
Thaly Kálmán fedezte föl a Rákóczi-
Aspremont - Erdődy-féle levéltárban és 
közzé tette a Századokban (1873.538—582. 
és 602 — 618. 1.) ily czímmel: Bay Mihály 
és Pápay Gáspár naplója tatárországi 
követségükről (1705-1706). Az egész 
napló P. írása. 

Századok 1873. 538. , 603. 1. 

Pápai Imre, ev. ref. lelkész, P. Benia-
min ref. lelkész és Szegedi Rákhel fia, 
szül. 1819 decz. 16. Sélyén (Baranyam.); 
a gymnasium VI. osztályát Csurgón 
végezte ; 1838-tól a debreczeni főiskolá-
ban bölcseletet és jogot hallgatott; 1845-
től Hajdú-Böszörményben volt lelkész, 
1858-ban az alsószabolcsi ev. ref. Hajdú-
kerület esperessé,majdjegyzővéés tanács-
bíróvá választotta. Meghalt 1882 máj. 17. 
Hajdú-Böszörményben. — Czikkei (1859— 
1860. Vermigli Mártyr Péter, 1862. Zánchi 
Jeromos); a M. Protestáns Egyházi és 
Iskolai Figyelmezőben (V. 1874. Mutat-
vány Zollner «Bibel und Natur» fordítá-
sából) ; a Nyirvidéknek is munkatársa 
volt. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1882. 24. SZ. 

Pápai István, ev. ref. lelkész Nagy-
Enyeden, hol 1787-ben diák volt. — 
Költeménye a M. Musában (1787). — 
Munkái: 1. Pope-nak az emberről való 
levelei. Szeben, 1798. — 2. Az aszszony-
nak igaz ditsérete, mellyet megszerzett 
magának ama néhai b. e. Homoród-
Szentpáli Ágnes iffiu ur aszszony méltgs. 
Magyar Gyerő Monostori 1. b. iffiabb 
Kemény János ur el-felejthetetlen élete 
párja. Kinek földi utolsó tiszteletére, s 
áldott emlékezete fenn maraszthatására 
irta ezen együgyü elmélkedést . . . 1802. 
esztendőben. Kolozsvár, 1803. 

Danielik, M . í r ó k I I . 248. 1. — M. Könyv-
Szemle 1884. 127. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
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Pápay István. — Színművei kézirat-
ban : A feltámadott meny-asszony, víg 
néző játék 5 felv., Shakespeare hátra-
hagyott iratai közül színre adatott Wal-
ter Scott által, -németre ford. Keszler, 
magyarra . . . (Miskolczon adatott 1832. 
decz. 22.); A fejedelem és polgár, dr. 3 
felv., Houvald után ford, (először Mis-
kolczon 1833. febr. 23.); A derék anya, 
érzékeny játék 3 felv. gróf Szoden Julius 
után ford. (Budán 1834. jún. 3.) ; Lum-
paci Vagabundus vagy a három jó ma-
dár, vígj. 3 felv. Nestroy után ford. 
(Nagyváradon 1835. jún. 8., 23., Debreczen-
ben aug. 9., decz. 6. sat.); Az Orleánsi 
szűz, dr. 5 felv. Schiller után ford. 
(Debreczenben adatott 1835. decz. 25). 

Az egykorú szinlapokról. 

Pápai János, II. Rákóczy Ferencz kö-
vete. — Munkája: Gr. Teleki Mihály és 
Pápai nándor-fejérvári követségének dia-
riuma 1709. (Közli Thaly Kálmán a titkos 
jegyekkel írt eredetiből. Monumenta His-
torica 2. osztály XXVII. köt. 174—256.1.) 

Monumenta Hist. 2. oszt . XXVII . k . XVI. 
és köv. 1. 

Pápay Jeromos, prémontrei kanonok és 
főgymnasiumi tanár, szül. 1851-ben Pápán 
(Veszprémin.); elvégezvén az innsbrucki 
egyetemen theologiai tanulmányait, 1875-
ben a jászói rendházban a magyar nyelv 
és irodalom, valamint a bölcselet tanára 
volt, egyszersmind a rend kormányzójá-
nak aktuáriusa, 1876-tól pedig a kassai 
főgymnasium tanára, hol 1881. febr. 27. 
meghalt életének 31., áldozópapságának és 
tanári működésének 7. évében szívbajban. 
— Czikkei a Kath. Hetilapban (1871—72. 
beszélyek); a M. Államban (1872 — 74. 
Külföldi levelek a tudomány, művészet 
és társadalmi élet köréből, 1873. Utazás 
Dél-Tirolban, 1874. A katholikus sajtó 
szerepe elleneivel szemben, 8 czikk); a 
Religióban (1875. Haladás a kath. egy-
házban, A philosophia tanításának szük-
séges voltáról a papnöveldékben, A psy-
chológia szerepe az egyházi szónoklatban, 

1877. könvvism.); a Kassa és Vidéké-
ben (1877. A képzelemről); a kassai fő-
gymnasium Jelentésében (1878. A magyar 
bölcseleti irodalom története Apáczaytól 
az élőkig, 1880. Beszélgetés tanítványaim-
mal a szépről); a Felvidéki Tanügyben 
(1880. A sokoldalúság, Az iskoláztatás, 
Kazinczy mint paedagogus). — Munkája : 
Örömdal, melyet mélt. s főt. Schuszter 
Konstantin kassai megyés püspök úr fő-
pásztori székfoglalásának emlékére mély 
tisztelettel nyújt a jászóvári premontrei 
kanonokrend kassai társháza. Kassa, 1877. 

Schematismus canonicoruin regularium . . . 
ordinis Praemonstratensis . . . de eastro 
Jászó. Cassoviae, 1891. 149., 200. 1. és gyász-
jelentés. 

Pápai József. L. Tóth Pápai József. 
Pápay József Miklós, hites prókátor 

Pesten. — Munkái; 1. Augustissimo Cae-
sari et regi apostolico, patri patriae Vien-
nae Austriac duci. Hely n. (1791). — 2. 
Serenissimi principi regio Alexandro 
Leopoldo Archiduci Austriac, Regni Hun-
gariae-Palatino, Anni 1791. mense Aug. 
die 6. Budam venienti . . . aggratulatur. 
Hely n. — 3. Francisco II. Apostolico 
Regi Hungáriáé (1792.) Budae 6. Junii 
solenni ritu coronato obtulit. Hely n. 
(Költemény). — 4. Mariae Theresiae 
Budae 10. Junii 1792. coronatae obtulit. 
Hely n. (Költem.). — 5. Versek, mellyek-
kel fels. királyi ő hertzegsége Sándor 
Leopold Magyar országnádor-ispánnyának 
neve napját 1792. eszt. 17. Nov. mély 
alázatossággal tiszteli. Hely n. — 6. Elegia 
Seren, principi regio, archi-duci Austriae 
et locumtenenti regio Josepho Antonio 
Budam die XIX. Septembris anni 1795. 
solenniter ingredienti humillime oblata. 
Pestini. — 7. Elegia Seren, principi regio, 
archi-duci Austriae et locumtenenti regio 
Josepho Antonio pro onomastico die 19. 
Mártii anni 1796. humillime oblata. U. 
ott. — 8. Elegia Emin. ac Rev. Josepho 
e comitibus de Battyán pro onomastico 
die Budae die 19. Mártii anni 1796. 
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humillime oblata. U. ott. — 9. Elegia 
Seren, principi regio archi-duci Austriae 
et incliti regni Hungáriáé palatino Josepho 
Antonio Posonii solenni ss. et ordinum 
applausu die XII. Novembris anno 1796. 
electo, indeque Budám redeunti. Budae. 
— 10. Encomium Excell. Dno 1. baroni 
ab Alvinczy humillime oblatum. U. ott, 
1797. — 11. Encomium Excell. Dno S. 
R. I. comiţi Josepho a Yaldstein de Var-
tenberg humillime oblatum Pestini die 
5-ta Junii anno 1797. Pesthini. — 12. 
Elegia de siccitate infausti anni 1797-mi 
pro memoria scripta. U. ott. — 13. So-
lennes nuptiae Seren, principis caes. 
Alexandrae Pavlovnae, Seren, principi 
regio archi-duci Austriae haereditario, i. 
regni Hungáriáé palatino Josepho Antonio 
sacro ecclesiarum cum ritu matrimonio 
iunctae Petersburgii in Moscovia; die 
30. mense Octob. anno 1789. celebratae. 
Budae. — 14. Halotti butsúzó verseli, 
mellyekkel fels. csász. Moszkva nagy 
birodalmi hertzegné Alexandra Pawlowna 
fels. kir. ő hertzegségének Jósef Antalnak 
magyarországi nádor-ispánnyának hív és 
szerelmes hites társa e világtól megvál-
ván, közönségesen el-bútsú'zik 1801. eszt. 
bőjt-más havának 16-dik napján. Pest, 
1801. (Latin és magyar költemény). — 
lö. Elegia Exc. ac 111. Dno comiţi Theo-
doro Batthyán, Dno benignissimo, gratio-
sissimo felix novi anni 1803. auspicium 
aggratulatoria. Budae. — 16. Salutatio 
sacrae coronae i. regni Hungáriáé e me-
tropoli urbe Budensi sub bello gallico 
anno 1805. mensis Decemb. die ad locum 
securiorem oblatae, sequenti vero anno 
1806. mensis Mártii die 23. inter applau-
sus totius regni solenni cum pompa in 
sacram suam aedem Budensem reductae. 
Inclytis statibus & ordinibus inclytorum 
comitatuum Pest, Pilis & Zsolth articu-
lariter unitorum humillime dedicata. Hely 
és év n. — 17. Elegia Seren. Hungáriáé, 
et Bohemiae regio haeredit. principi, 
archi-duci Austriae Ferdinando Josepho 

dum Herbipolim pro capessenda electo-
ratus excelsa dignitate. Buda, i. regni 
Hungáriáé e metropoli urbe adiret; die 
(?) mensis Április Anno 1806. oblata. 
Hely n. — 18. Elegia. Argumentum 
poeta morti proximus mundo valedicit, 
postremo vero Jovis auxilium implorat. 
1806. Hely n. — 19. Seren, principi ét 
archi-duci Renato Josepho, dum natalem 
diem 30. mensis Septembr. anno 1806. 
Budae sub vindemiis, inter regnicolarum 
solennes applausus transigeret. humillime 
oblatum. Hely n. (Magyar költemény). — 
20. Elegia sacratissimae caes.-reg. Maje-
stati Francisco Primo inclyti regni Hun-
gáriáé excelsis proceribus, statibus ac 
ordinibus diaelaliter congregatis Budae 
die 5. mensis Április 1807. humillime 
oblata. Pestini, 1807. — 21. Salutatio : 
Seren, regio principi Carolo, Hungáriáé, 
Bohemiae haeredit., archi-duci Austriae, 
episcopo Yaciensi humillime oblata.Budae, 
die (?) m. Jan. anno 1807. Budae. (Köl-
temény). — 22. Elegia Seren, principi 
regio, archi-duci Austriae, i. regni Hun-
gáriáé palatino Josepho Antonio, Eminént. 
principi et cardinali Josepho Batthyán, 
Cels. Principi Nicolai Eszterházy. Illustr. 
Dno comiţi Nicolao Pálffy, Excell. ac 
111. D. e 1. baronibus Gabrieli Splényi^ 
ill. Dno 1. baroni Joanni Mészáro's, qua-
tuor regni Hungáriáé districtuum insur-
gentis nobilitatis primariis ducibus. Illustr. 
item Dno comiţi Georgii Keglevich, ita et 
reliquiis i. i. comitatuum Hungáriáé colo-
nellis humillime oblata. Pesthini, év n. — 
23. Monomachia inter poétám aegrotum, 
et Parcas Argumentum. Bella gerit vatés, 
devincit carmine Parcas; extendit vitam 
versificando suam. Hely és év n. 

II. Könyv-Szemle 1879. 340—41., 343. 1. — 
üallagi Géza, Politikai irodalom. Budapest, 
1888. — Petrik B iMiogr . 

Pápai Károly, bölcseleti doktor, főreál-
iskolai helyettes tanár, szül. 1861. decz. 20^ 
Pápán (Veszprémm.); középiskolai tanulá-
sát is ott végezte, a bölcseletet Lipcsében 
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és Berlinben egy évig, azután Budapes-
tenhallgatta, hol doktorrá avatták. A tanár-
képző-intézeti gyakorló - gymnasiumban 
két évig tanitott. Szüleit korán elvesztette, 
testvérei nem voltak. A m. tudom. Aka-
démia és a kultuszminisztérium segélyé-
vel a vogulok és osztjákokhoz való 
utazásra szánta el magát. Gyenge szerve-
zete miatt barátai tartóztatták, «Elmegyek, 
úgymond, valamit kell tennem, hogy 
magamra vonjam a figyelmet; ha haza-
jöttem, könnyebben találok valami alkal-
mazást ; hogy gyenge vagyok, azzal nem 
törődöm, vagy megerősödöm e kivételes 
életmód, e szokatlan út és edző fáradság 
által vagy elpusztulok.» El is ment 1888 
márcz. 1. Oroszországba, az Uraitól dél-
nyugati Kaukazusra. Útitársa Munkácsy 
Bernát volt. Szentpéterváron, Moszkván, 
Kazánon és Permen keresztül a permi 
kormányzóság voguljai közé a vercheturjei 
kerületbe értek. A Soszva és Konda fo-
lyók partvidékeit átbúvárolták. O anthro-
pologiai s ethnographiai tanulmányokat 
tett, néprajzi gyűjteményt szerzett és 
vásárolt. Innét tovább az Ob folyóhoz a 
Surgut és Narüm táján lakó osztjákok 
közé ment. Yelök és szamojéd szomszédaik-
kal is közelről megismerkedett és kiváló 
eredménynyel végezte be expeditióját; 
majdnem egy évet töltött ezen messze 
földön. Midőn megjött, a magával hozott 
bőséges anyag feldolgozásához fogott, 
rendezte gyűjteményét, jegyzeteit, melyek-
nek alapján meg akarta írni a vogulok 
ethnographiáját; munkája lassan haladt, 
mert kenyeret kellett keresnie. Ekkor a 
m. n. múzeumnál kapott valami csekély 
napidíjjal honorált állást; mint óradíjas 
tanár is működött; végre 1893-ban a 
budapesti VI. kerületi főreáliskolában 
nyert helyettes tanári állást. Betegsége 
(gyomor-tuberculosis) ellen Görzben kere-
sett enyhülést, hol 1893. nov. 25. meghalt. 
Sírja fölé barátai s tanártársai emeltek 
síremléket. A néprajzi társaságnak egyik 
alapítója s választmányi tagja volt. Lip 

családi nevét 1881-ben változtatta Pápaira. 
— Czikkei a Nemzetben (1888. 283. sz. 
Levél a vogulok földéről^ Torech-pául 
a Lazva mellett), a Földrajzi közlemények-
ben (1889. Jelentése szibériai útjáról 
Észak Szibériából, 1890. Előleges jelentés 
a palóczokhoz tett néprajzi kirándulásom-
ról) ; az Ethnographiában (1890. A vogu-
lok- és osztjákoknál, 1893. A palócz 
faház), a Hunfalvy-Albumban (1891. A 
vogul házasság), a Győri Közlönyben 
(1892. A karancsalji palóczok, lakodalmi 
szokásaik), az Életben (1892. Egy orosz 
falu és számüzöttei), az Ethnolog. Mit-
teilungenben (1893. Eine Heldensage der 
Süd-Ostjaken), a budapesti VI. kerületi 
állami főreáliskola Értesítőjében (1895. Az 
ugor típus), az Országos Tanáregylet. Köz-
lönyébe és a Revue Geographique-be is írt. 
— Munkái: 1. A tudat fogalma. Bölcse-
leti értekezés. Bpest, 1885. — 2. A Csepel-
sziget és lakói. U. ott, 1890. (Különnyomat 
a Földrajzi Közleményekből. Pályadíjat 
nyert a Földrajzi társaságnál). — 3. Ma-
gyar középiskola. U. ott, 1890. — Felolva-
sást tartott az orsz. középiskolai tanár-
egyletben : Az ethnografia a középiskolá-
ban cz. — Kézirati hagyatéka : A palóczok, 
néprajzi tanulmány, 15 nyomtatott ívnyi 
terjedelemben, csaknem készen van; 
Osztják és osztják-szamojéd hősmondák 
és regék, fordítások, mintegy 8—10 nyoma-
tott ivnyi; Vogulok, osztjákok, zürjenek 
és szamojédek, anthropologiai megfigyelé-
sek, mintegy 8 nyomt. ívnyi. Több kötetre 
terjedő jegyzetek a szibériai útról; a szi-
bériai út részletes naplója, nagyon sok 
fénykép-fölvétel a tanulmányozott népek 
és népfajok köréből. 

M. Könyvészel 1890. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — 1893 : Turisták Lapja, Budapesti 
Hirlap 334. s z á m . , Magyar Hirlap 334. s z á m , 
Pesti Napló 339 . SZ., Fővárosi Lapok 336. SZ. 
— Vasárnapi Újság 1894. 48 . SZ. a r c z k . — 
Századunk Névváltostatásai 176. 1. — A buda-
pesti VI. ker. áll. főreáliskola Értesítője 1895. 
(Síremléke) és gyászjelentés. 

Pápay Károly, a m. tudom, akadémiai 
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könyvtár tisztviselője, P. József és So-
mogyi Erzsébet kisbirtokos szülők fia. 
szül. 1873 júl. 1. Nagy-Igmándon (Ko-
máromm); középiskolai tanulmányait a 
pápai ev. ref. főiskolában 1885 — 1892. 
végezte; már tanulókorában nagy haj-
lama volt a nyelvészetre; tanult fran-
cziául, olaszul, sőt törökül is. A pesti 
egyetemen a bölcseleti karba iratkozott 
be s ott eleinte a classica philologiával, 
majd a francziával és a magyar-ugor 
összehasonlító nyelvészettel foglalkozott 
s nagy buzgalommal hallgatta Simonyi 
magyar és Szinnyei finn-ugor előadásait. 
Még egyetemi hallgató korában Szarvas 
Gáborhoz került adlátusnak, a ki szintén 
nagy befolyást gyakorolt szellemi életére. 
1897-ben Zichy Jenő gróf felszólítására 
mint nyelvész résztvett ennek harmadik 
ázsiai expedicziójában. Szent-Pétervár 
volt az első állomása, hol az előkészü-
leteket végezte 1898. márcz. végéig. Egy 
pár hétre átrándult Helsingforsba is, a 
hol alkalma volt a finn-ugor nyelvészet ki-
váló képviselőivel (Donner, Sätäle, Krohn, 
Pasonen, Mikkola, Wichmann sat.) meg-
ismerkedni. Innét visszatért Pétervárra, 
honnét Moszkván és Kieven át Odessa 
felé vette útját, hogy ott társaival, Jankó-
val és Postával találkozzék, a kikkel 
azután együtt utazott Titliszbe. Kétheti 
tifliszi tartózkodás után elvált az expe-
dicziótól és Novorosszijszkon át Kazán 
felé vette útját. Itt az egyetemi könyv-
tárban és az egyetem néprajzi múzeu-
mában dolgozott és összegyűjtötte az 
orthodox missió kiadásában megjelent 
csuvas, tatár, baskir, mordvin, csere-
misz és votják nyelvű vallásos tartalmú 
nyomtatványokat. Majd a kazáni kor-
mányzóság csebokszári kerületében egy 
hónapig a csuvas nyelvet tanulmányozta, 
Zolotniczkij csuvas szótárát is átírta. 
Kazánból Permen, Jekaterinburgon és 
Tjumenen keresztül Tobolszkba érkezett, 
és innét indult az osztjákok közé 1898. 
júl. 1. Az északi osztjákok között, Berezov 

és Obdorszk vidékén, töltött sok nélkülözés 
és szenvedés között majdnem egy egész 
esztendőt. De elérte legfőbb vágyát is,, 
mert sikerült megfejtenie a Reguly-féle 
osztják szövegeket, a melyek a nagy 
utazó korai halála után minden magya-
rázó jegyzet nélkül maradtak hátra. Szi-
bériai utazásából 1899. júl. érkezett vissza 
Budapestre. Itt egy évig pihent és ren-
dezgette gyűjteményét. 1901. jan. 1-től 
fogva a m. tudom, akadémia könyvtárá-
ban Lindner Ernő beteg alkönyvtárnokot 
helyettesítette, a kinek halála után 1903.. 
febr. 14. az elnök kinevezte könyvtár-
tisztté. — Czikkei a M. Nyelvőrben (1895. 
Még egyszer ivad, Komló, Supérlát, 1896. 
Egy dunántúli nyelvjárás-sziget, A lesz 
mint időképző, A strike, sztrájk magya-
rosodása, A relativ mondat igemódja,. 
1897. A jelentésfejlődésnek egy érdekes 
példája, A -be rag történetéhez, 1898. 
Zichy Jenő gróf vállalatáról, Sió, Tokaj, 
Tárkány); az Egyetemes Philologiai Köz-
lönyben (1896. Szigetvár ostromának epi-
kai fontossága); a Budapesti Hírlapban 
(1904. 48. sz. Egy orosz politikus Körösi 
Csoma Sándorról). — Munkája: Északi 
osztják népköltési gyűjtemény. Reguly 
Antal hagyományai és saját gyűjtése 
alapján. Bpest, 1904. (Zichy Jenő gróf 
harmadik ázsiai utazása. III. kötet. Nyel-
vészeti rész. Magyarul és németül.) 

Akadémiai Értesítő 3896. 271., 324. , 1903. 
155., 256. 1. — Vasárnapi Újság 1898. 24. SZ-
a r c z k . — M. Nyelvőr 1898. 283. 1.. 1899. 138. 
l a p . — Magyarország 1898. 228. s z . — Ethno-
graphia 1899. 254. 1. — Nyelvtudományi Közle-
mények X X I X . k . 109., 397. 1. — Donauländer 
I . J a h r g . 440 . l a p . — Budapesti Szemle 1899. 
X U I X . k . 367. l a p . — Ežegodnik Toboljskago 
Gubernskago Muze j a 1899. (A t o b o l s z k i k o r -
mányzóság múzeumának Évkönyve). — Si-
birskij lístok 1900. 77. szám. (Szibériai lap, 
Sternberg czikkében). — Urania 1901. 8. sz. 
(Jankó) és önéletrajzi adatok. 

Pápay Lajos, hirlapíró. — Czikke az 
Uj Világban (1901. Mozart Párizsban, Poe 
Allan Edgar, A népies regény Franczia-
országban, Dante Alighieri). — Munkája : 
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Az örök béke és az általános lefegyvere-
zés. (II. Miklós czár megvalósítható esz-
méje). Bpest, 1899. 

V. Könyvésiet 1899. 

Pápay Lukács, 1848—49. honvéd fő-
hadnagy. — Czikke a Honvédban (1868. 
Soborsin 1848—49. évben). 

A magyar nemz. múzeumi hirlap-könyv-
tár példányából. 

Pápai Mihály, tanító, a debreczeni ev. 
ref. kollégiumban 1678 jún. 20. lépett a 
felső osztályba ; 1683-ban ment tanítónak 
Nagy-Kőrösre, hol 1685-ben meghalt. — 
Latin verse van a Brabaeumban (Debre-
czen, 1683). 

Ádám. Gerzson é s Joó Imre, A n a g y - k ö r ö s i 
ev. ref. főgymnasium története. Nagy-Kö-
r ö s , 1896. 183. 1. — Borovsiky Samu, D e b r e -
czeni í rók és tanárok. Bpest, 1898. 15. 1. és 
Tiszántúli ev. ref. papok. Bpest, 1898. 40. 1. 

Pápai Pál. — Magyar zsoltárkönyvet 
írt 1539-ben az apáczák számára, melyhez 
az apáczáknak való imádságok vannak ra-
gasztva. Végén : «finit Psalterium Anno 
domini 1539. per fratrempaulum de Papa». 
(Kulcsár-Codex a N. Múzeumban). 

Hasznos Mulatságok 1817. 1., 2. SZ. 

o Pápay Sámuel, uradalmi ügyész, P. 
János ev. ref. iskolamester (kinek őse, P. 
Mihály, Rudolf királytól kapta a nemes-
séget) és Kis Katalin fia, szül. 1770. márcz. 
8-án Felső-Örsön (Zalam.); 1788-1789-
ben Kassán járt iskolába, azután visszatért 
Veszprémmegyébe ; atyja ekkor már el-
halt és idősb testvére P. János gondos-
kodott neveléséről. A 19 éves P. remény-
telen helyzetében Eszterházy püspökhöz 
folyamodott s elhagyta apáinak hitét, 
hogy iskoláit befejezhesse ; így került a 
püspök támogatásával előbb Pestre, majd 
a jogi tanulmányok végzésére Egerbe, hol 
a jogi kétévi tanfolyamot 1791—93-ban 
végezte s a magyar nyelv és irodalom 
tanulásában is előmenetelt tett. Midőn 
a fővárosban tartózkodott, hatással vol-
tak reá az 1790. mozgalmas jelenetek. 
1793-ben a pesti kir. táblához jurátusnak 
jött. 1796. jún. 6. ügyvédi vizsgát tett és 

jún. 10. fölesküdött prókátornak. Azután 
Pápára ment; itt vette hírét júl. 11. az 
Egerben megüresült magyar nyelv és 
irodalom tanszékének, melyért pártfogó 
püspökéhez folyamodott és az szept. 12. 
ki is nevezte 500 frt évi fizetéssel. Pápayt 
a tanítói buzgóság annyira elragadta, 
hogy a megszokott leczkéken kivül külön 
órákra is összegyűjtötte tanítványait. En-
nek az lett a következése, hogy belefá-
radt a munkába s többször betegeskedett. 
1799. márcz. 15. atyai pártfogója Eszter-
házy püspök meghalt; de ezután még 
másfél évig tanított s 1800 nyarán haza-
ment betegen és nem is tért többé vissza 
Egerbe, hanem lemondott tanári székéről. 
Ezen évben Pápára költözött, hol ügyvédi 
gyakorlatot folytatott; a következő évben 
tiszteletbeli megyei ügyészszé nevezte ki 
Veszprémmegye főispánja. 1802-ben Esz-
terházy Miklós gróf a devecseri uradalom 
ügyészévé, a főispán pedig 1H04. jún. 28. 
megyei táblabíróvá nevezte ki; a gróf 
pár év múlva összes uradalmainak ügyeit 
rábízta. Az 1805. farsangon bátyja (P. 
János) feleségének bugát pókateleki Kondé 
Antóniát vette nőül. Pestmegye műszótár 
készítését határozta el, úgy hogy minden 
megye külön készítsen ily szótárt és az-
után ezekből fogják összeállítani a teljes 
szótárt. Veszprém megye 1H06. szept. 1. 
Pápayt kérte fel e munkálat elkészítésére, 
ki feladatának derekasan megfelelt. 1807-
től Kazinczyval sűrű levelezésben állott, 
de az akkori irodalom többi jeleseivel 
is szoros barátságot kötött; különösen 
Takáts Józsefhez (meghalt 1821-ben) fűzte 
a legrégibb és legbensőbb barátság. Több 
megye táblabírája volt. A magyar tudós 
társaság létesítéséhez három évi jövedel-
mét, ezer ezüst forintot ajánlott fel. 
Meghalt 1827 máj. 31. Pápán. — Mun-
kái : 1. Észrevételek a magyar nyelvnek 
a polgári igazgatásra alkalmaztatásáról; 
az odatartozó kifejezések gyűjteményével, 
mellyeket a haza eleibe terjeszt Weszprém 
vármegye. Veszprém, lb07. — 2. ma-
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gyar literatura esmérete. Első kötet. l. 
II. rész. U. ott, 1808. (A M. Minerva IV. 
kötete. Az első rendszeres magyar iro-
dalomtörténet. Ismertetés: Magyar Kurír 
1808. I. 39. sz., Annalen der Literatur. 
Wien, 1810. III. 419. 1., Magyar Kritika 
1898. 11. sz.). — Levelezése Kazinczy 
Ferenczczel 1807 jan. 2-tól 1815 nov. 8-ig 
(Kazinczy Ferencz Levelezése V—XIV. k.) 
és 1821 júl. 28. (Czegléd 1900. 30. sz.). 
— Kéziratainak nagy része Daraay Kál-
mán birtokába került; ezek közt van a 
Kártyajátéki mesterségekről írt tanul-
mánya, Kazinczyhoz írt több levelének 
másolata, latin költeménye, a vármegyén 
mondott beszédeinek fogalmazványai; 
jegyzeteivel ellátott Nemzeti Kalendá-
rium sat. 

Katona, História Critica XLII. 585. 1. — 
Hazai s Külf. Tudósítások 1827. I . 48. sz. — 
Iris 1828. 18. sz. — Tudom. Gyűjt. 1828. I . 
122. 1. — Hl. Tudós-Társaság Evkönyve I . 1831 
— 1832. 39. 1. — Figyelő 1875. 39. s z é s V I I . 
1880. — Petrik B i b l i o g r . — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1891. 205. 1. ( B a d i c s ) . — T, káts 
Sándor, Benyák Bernát. Bpest, 1891. 369., 
540., 683ľr«89., 705—716. 1. és Péteri Takáts 
József 111., 130., 139., 151., 157., 188. 1. — 
Pallas Nagy lexikona X I I I . 783. 1. — Badics 
Ferencz, Az első magyar irodalomtörténet-
iró. Bpest, 1897. (Különnyomat az Irodalom-
történeti Közleményekből). — Buda-pesti Hir-
lap 1901. 287. sz. (Darnay). 

Papánelc Ferencz, r. kath. lelkész, szül. 
1861 szept. 1. Laksár-Ujfalun(Pozsonym.); 
középiskoláit Pozsonyban, Budapesten és 
Nagy-Szombatban, a theologiát Eszter-
gomban végezte. Pappá szentelték 1885. 
ápr. 15. Azóta segédlelkész és hittanár 
Budapest VI. kerületében (Terézváros). 
1900-ban Papánek családi nevét Pápaira 
változtatta. — A Pallas Nagy Lexikoná-
ban számos czikket írt a kath. theologia 
köréből. — Munkája : Üdvösség útja. Ok-
tató és imádságos könyv. Felnőttebb róm, 
kath. leányok számára. Budapest, 1899. 
(Zelliger Vilmossal együtt). 

Pallas Nagy Lexikona X I I I . 782., X V I I I . 
409. lap. (Zelliger Vilmos). — Hl. Könyvészet 
1899. — Schematismus Cleri Strigoniensis 1903. 

Papánek György, r. kath. plébános, 
P. József és Adamovics Katalin nemes 
birtokos szülők fia, szül. 1738. ápr. 1. 
Kuklón (Pozsonym.); a gymnasiumot 
Nikolsburgban (Morvaország) és Pozsony-
ban, a bölcseletet Budán, a jogot Eger-
ben, a theologiát Pécsett végezte, hol 
1763. ápr. 10. pappá szenteltetett; segéd-
lelkész volt Tolnán és Bóllyon. 1767-ben 
püspöke vörösmarti plébánossá nevezte 
ki, ugyanazon év ápr. 7. az olaszi plébá-
niái a helyeztetett át és 1790-ben alesperes 
lett. Meghalt 1802 ápr. 1 1 . - M u n k á i : 1. 
De regno regibusque slavorum atque cum 
prisci-civilis, et ecclesiastici, tum hujus 
aevi statu gentis slavae anno Chr. 1780. 
Quinque-Ecclesiis. Egy táblázattal (Fandly 
György kiadta kivonatban : Compendiata 
história gentis slavae. . . cz.Nagyszombat, 
1793.) — 2. Geographica descripţia comi-
tatus Baranyensis, et liberae regiaeque 
urbis Quinque-Ecclesiensis. U. ott, 1783. 

Katona, História Critica XLI. 620. 1. — 
Brüsztle, R e c e n s i o I V . 62, 1. — Petrik B i b -
l i o g r . — M. Sión 1892. 626. 1. — Várady Fe-
rencz. Baranya múlt ja és jelenje. Pécs, 1896. 
406. 1. 

Papanek I s tván , hírlapíró. —Elbeszélé-
seket írt a Képes Családi Lapokba (1886., 
1890—91., 1894.); a Beregbe is í r t ; a 
Nyitramegyei Közlöny főmunkatársa. 

Magyarország Vármegyéi és Városai. N y i t r a -
megye 294. 1. 

Papánek János, kegyestanítórendi ál-
dozópap és tanár, szül. 1743. jún. 29 " ^ 
Kuklón (Pozsonym ); 1760-ban lépett a 
rendbe ; a gymnasium végeztével a váczi 
collegiumban bölcseletet hallgatott. A latin 
nyelvben és költészetben különösen kitűnt; 
a privigyei és nyitrai gymnasiumban ta-
nított. Véletlen szerencsétlenség következ-
tében egyik szemétől megfosztatott; ekkor 
aForgáchgrófi, majd a Szörényi s Hunyadi 
báró családoknál nevelő volt. Később 
a váczi Theresianumban mint a böl-
cselők és Andrássy gróf praefectusa mű-
ködött. Meghalt 1784-ben Nagyszombat-
ban. — Munkái: 1. Genius populi hun-



383 Papanek —Pápesch 384 

gari Josepho Secundo caesari augusto 
pro feliei. Oblatus a I. P. presbytero 
scholarum piarum anno 1780. Tyrnaviae. 
(Végén : Ode ad Mariam Theresiam Ilun-
garorum reginam). — 2. Probleme scep-
tique est-il bon de se marier ? Ou reflexi-
ons sur le mariage. Dediés a m. le 
comte Joseph de Forgách . . . a ľoccasion 
de ses épousailles célébrées a Újlak. 
Tyrnau, 1783. Czímképpel. (Korányi bő 
mutatványt közöl belőle). — Váczon tar-
tózkodása alatt még több ódát írt és adott 
ki Migazzi Kristóf kardinális és mások 
tiszteletére. (Horányi szerint, ki azonban 
czímüket nem közli). 

Horányi, M e m o r i a I I I . 37. 1. éa Scriptores 
Seholaruin Piarum II. 446. 1. — Petrik Bib-
liogr. 

Papanek Nep. János, biztosítási hivatal-
nok, nemes P. Ferencz, a Zichy grófi 
család uradalmainak igazgatója, és Aupel 
N. fia, szül. 1838. máj. 16. Morva-Szent-
Jánoson (Pozsonym.); a reáliskolát 1856. 
Pozsonyban végezte; u. a. évben Zichy 
József gróf szentjánosi uradalmában lé-
pett szolgálatba ; innét mint ellenőr 1861-
ben Nagy-Hantosra és Nagy-Loókra 
(Fehérm.) helyezték á t ; 1864-ben Zichy 
Károly gróf czifferi uradalmába került, 
hol 1865-ben ispánná, később intézővé 
s központi számtartóvá neveztetett ki. 
1871-ben miniszteri engedélylyel a ma-
gyar-óvári gazdasági akadémia tanterve 
szerint a debreczeni felsőbb gazdasági 
intézetben vizsgázott. 188£-ben Pozsonyba 
költözött és idősb Zichy Nepomuk Já-
nos uradalmi számadásainak felülvizs-
gálatával bízatott meg. Ezen megbíza-
tás mellett 1886-ban a magyar-franczia 
biztosító társaság szolgálatába lépett, majd 
midőn 1893-ban ezen társaság átalakult, 
szintén Pozsonyban a trieszti Generali 
biztosító-társaság kötelékébe lépett, hol 
jelenleg is működik. — Czikkeket írt a 
Nyugatmagyarországi Híradóba (A mező-
gazdaság szervezése és rendszeresítése, 
A takarékpénztáraknak a kisgazdákra való 

káros hatásáról, Hazai s amerikai szőlő-
tőkék külömbözőségéről, Uradalmak bér-
beadása ellen sat.); a pozsonyi West-
ungarische Agrikultur Zeitungba (1887. 
Betrachtungen eines Landwirthes von 
I. N. P., Ein einfaches Mittel um Schafe 
aus einem brennenden Gebäude zu brin-
gen, 1893. Betrachtungen über unsere-
landw. Verhältnisse); a hallei Die Natúr-
ban (1892. Auch etwas über die Keblaus,. 
Über die Selbstentzündung des Heus); 
a Pressburger Zeitungba (1893. 229. sz. 
Ein Mittel gegen die Phylloxera i; a Wie-
ner Landwirtschaftliche Zeitungba (1901. 
Praktischer Wink für Schafzüchter). — 
Munkái: 1. Gazdasági eszközök és részei-
nek rajza és elnevezése magyar, német és 
tót nyelven. Bpest, 1878. — 2. A jégkár. 
Gyakorlati útmutató a jégeső által okozott 
kárnak rendszerint való megítéléséhez és 
rendezéséhez. Németből engedélylyel sza-
badon fordítva és bővítve Pozsony, 1895. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1894. és önéletrajzi adatok. 

Papanek Márton, Jézus-társasági ál-
dozópap és tanár Nagy-Szombatban, hol 
a poétikát és rhetorikát tanította. — Mun-
kája : Prosopopeja Terrae Sanctae Tyrna-
viae, 1690. (Elegia). 

Horvát István, Lex ikon E r u d i l o r u m . (Kéz-
irat a m. n. múzeum könyvtárában). 

Pápesch Mátyás, kegyestanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1779. okt. 20. 
Kecskeméten ; pappá szenteltetett 1807.. 
aug. Váczon; gymnasiumi tanár volt 
1801. Kecskeméten, 1802—3. Debreczen-
ben, 1804—5. Máramaros-Szigeten; 1806—• 
1807. Váczon a bölcseletet tanulmányozta,. 
1808—9. Nyitrán theologiát tanult, 1810— 
1821. Tatán a grammatikai osztálynak és 
rajznak tanára volt; 1822—38. Korponán 
házfőnök és gymnasiumi igazgató, 1839— 
1847. Tatán házi másodfőnök, 1848—49. 
Szent-Györgyön házi lelkiatya, 1850—53. 
ugyanaz Léván, 1854. Korponán a ház 
administrátora, 1855—1870. Léván házi 
lelki atya, hol 1870. szeptember 13. meg-

12. iv sajtó alá adatolt 1904. ápr. 18. 
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halt. — Munkái: 1. Ode ad Rev. et. 
Clar. virum Danielem Kmeth dum ob-
servationes suas astronomicas in specula 
Budensi montis Gerardi institutas, et in 
calculum revocatas publici juris facérét, 
scripta Tatae anno 1821. Comaromi. — 
2. Epicedium Cineribus Excell. ac Illustr. 
Dom. Comitis Georgii Festetics de Tolna, 
ab II. Humanit. Schola 1819. Tatae (Nyom. 
Komáromban). — 3. Ode honoribus 111. ac 
Rev., et Clar. Dni Josephi Belánszky, 
dum munus episcopatus Neosoliensis 
solenni ritu adiret; per clerum districtus 
Corponensis dicata. Anno 1824. Schem-
nicii. 

Petrik Bibliogr. és a budapesti kegyes 
tanítórend jegyzökönyvéből. (Rulla). 

Pappfalvay András, gör. kath. lelkész 
és főgymnasiumi tanár, szül. 1821 decz. 
12. s 1844 decz. 21. pappá szentelték. Egy 
ideig belényesi káplán, majd plébános 
volt, később a belényesi kerület esperese, 
ugyanott az elemi iskolák igazgatója. A 
belényesi gymnasiumban 1851-től hittant, 
magyar történelmet, föld- és természet-
rajzot tanított egészen 1868-ig, midőn 
betegeskedése folytán visszavonulni kény-
szerült. Meghalt 1879 jún. elején. — 
Czikkei a Religióban (1846. II. Az oláh 
nép vallása hajdan és most), a belényesi 
görög kath. főgymnasium Programmjá-
ban (1857. és köv. év, Istoria bisericiasca 
a Testamentului Nou in Gymnasii, Az 
újszövetségi egyháztörténetnek a gym-
nasiumokban való tanításáról). 

Márki Sándor, Bihari román irók. Nagy-
várad, 1880. 77. 1. 

Papiu Harlan Sándor, jogi doktor, 
Romania minisztere, szül. 1828-ban Bez-
déden (Szolnok-Dobokam.); a gymna-
siumot Maros-Vásárhelyt, a bölcseletet 
Balázsfalván és Kolozsvárt végezte, ugyan-
itt 1847-ben a jogot is. Mint joghallgató 
1846—47-ben Zorile (Hajnal) cz. lapot 
szerkesztett, mely erős tényezője volt az 
akkori rumén ifjúság nemzeti érzelmei 
fölélesztésének. 1848-ban fölvétette ma-

id. S z l n n y e i J . , Magyar Irúk X. 

gát a marosvásárhelyi táblai írnokok közé, 
a hol ez időben már több rumén ifjú 
talált alkalmazást. A ruménség közt meg-
indult politikai mozgalom még ez évben 
magával sodorta s az 1848 máj. lo-ki 
balázsfalvi gyűlésnek rendező tagja, a 
békéltető bizottságnak pedig titkára és 
levéltárnoka volt. A szabadságharcz után 
1850-ben Bécsbe, majd Padovába ment 
jogi tanulmányainak kiegészítése végett, 
hol doktori rangot nyert. 1856-ban Ghioa 
fejedelem tanárnak hívta meg Jassyba, 
a hol a jogi fakultáson a büntető jogot 
és statisztikát adta elő. 1860-ban jog-
tanácsos és 1861. a Cogalniceanu-minisz-
teriumban igazságügyi miniszter lett, a 
mikor a szultán a II. Medsidie-renddel 
tüntette ki. Meghalt 1879. Bukarestben. 
— Főbb munkái: 1. IstorVa Romaniloru 
din Daci a superioare. Bécs, 1851—52. 
Két kötet. — 2. Independinţia constitu-
tiunale Transilvaniei. Nagy-Szeben, 1860. 
és Jassii, 1861. (Erdély önállósága). — 
3. Tesauru de Monumento Istorice pentru 
Romania. Bukarest, 1862—1865. Három 
kötet. — 4. Viaţa, operele şi ideile luî 
Georgiu Sincaî. Ugyanott, 1868. (Sinkai 
György élete, munkái és eszméi. Aka-
démiai székfoglaló). 

Familia 1865. 129. 1., 1877. 529. 1 . — Albina 
Carpatilor 1879. 24. sz. a r c z k . — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 790. 1. (Costa JánoS). 

Pappfy Jusztin, görög kath. esperes-
plébános, szül. 1841. okt. 23. Dizséren 
(Biharm.), hol atyja szintén lelkész volt; 
a gymnasiumot Nagyváradon végezte. 
1859 aug. ugyanezen egyháznak pap-
növendékei közé lépett és ellentétben a 
többi oláh klerikussal a magyar iskolá-
nak is tagja lett. 1860-ban Erdélyi püspök 
őt mint II. évest a bécsi Szent Borbála 
nevű intézetbe, a görög katholikusoknak 
középponti papnevelőházába, küldte. Nem-
csak az irodalmi téren kezdett működni, 
hanem társai közt egy rumén önképző-
kört is alakított és a mellett szónoklati 
gyakorlataival korán magára vonta fel-

13 
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jebbvalóinak figyelmét. 1863. nov. 1-én 
pappá szenteltetett és eleintén egyház-
negyei iktató, püspöki ceremoniári us és 
szentszéki aljegyző volt, míg a m. hely-
tartótanács 1864-ben a nagyváradi fő-
gymnasiumhoz a rumén nyelv és iro-
dalom, majd a görög kath. hittan taná-
rának nevezte ki, mire a püspök mel-
lett viselt állásáról lemondott. Váradon 
első teendői közé számította, hogy a na-
gyon aláhanyatlott olvasó-egyesületet újra 
alakítsa, a mi az 1864. okt. 16. ülésen 
történt meg. A hetenkint pontosan végbe-
ment üléseken felolvasott jobb dolgoza-
tokból 1867-ben már egy Fenice (Phönix) 
cz. évkönyvet adott ki. A mellett a gö-
rög kath. fiú-nevelő intézetnek az ő ve-
zetése alatt álló zene- és énekkarát is 
igénybe vette, hogy évenkint nyilvánosan 
úgynevezett irodalmi akadémiákat ren-
dezzen, hol az ifjak fölolvasták saját 
műveiket és szavalták verseiket. Az egy-
házi szónoklat és tanítás mellett philo-
logiával is foglalkozott. 1868-ban Am-
vonulu (Szószék) cz., havonkint kétszer 
megjelenő, folyóiratot indított meg, mely-
ben nemcsak külmunkatársainak válo-
gatott műveit közölte, hanem sajátjából 
is ötvenet adott át a nyilvánosságnak ; 
ritka eset, hogy lapját 1300 példányban 
kellett nyomatnia. A pápa őt 1871-ben 
a maga kamarásává, Olteanu püspök 
szentszéki ülnökké, majd czímzetes fő-
esperessé, Pavel püspök pedig nagylétai 
plébánossá és kerületi esperessé nevezte 
ki, mely utóbbi állomását 1880. febr. 1. 
foglalta el. — Költeményeket és prózai 
dolgozatokat írt bécsi papnövendék ko-
rában a brassói Gazeta Transilvaniei, 
a pesti Aurora és a bukuresti Revista 
Carpatiloruban (Kárpáti Szemle), de leg-
kivált a pesti Concordia cz. folyóira-
tokba ; a Wisemann Fabiola cz. regé-
nyének rumén fordításában és kiadásában 
is részt vett. Midőn Bécsből Nagyváradra 
visszatért, rumén költeményeket írt a 
Dunca Constantiától szerkesztett buku-

resti s a Vulcanutól megindított pesti 
Famíliába, a Bécsben Szilasy Gergely 
szerkesztése alatt megjelent Sionulu Roma-
nescuba (Rumen Sión, ugyanebben 1866-
ban a püspökszentelésről régészettörténeti 
és liturgiai-mystikus szempontból írt ta-
nulmánya jelent meg; három rumén dol-
gozatát az erdélyi rumén irodalmi tár-
saság kolozsvári, szamosujvári és nagy-
somkuti közgyűlésein olvasta fel, ú. m. 
1867. Kolozsvárt Áttekintés a rumén iro-
dalom felett, 1868. Szamosujvárt Mure-
sianu András rumén költőről, 1869. Nagy-
somkuton Értekezés a rumén nyelvről, 
ezek közül az első a Transilvaniában je-
lent meg) és a Román Sándor Federatu-
neajába (Szövetség). Magyarúl megjelent 
czikkei: Pap-Szilágyi József volt nagy-
váradi püspök életrajza (Mendlik Ágoston 
szerk. IX. Pius római pápa s a magyar 
püspöki kar. Pécs, 1864. cz. gyűjtemény-
ben, melyért a szerkesztő ezüst biilikom-
mal lepte meg az írót); Sterca Siulutiu 
Sándor életrajza (ugyanott). — Munkái: 
1. Poesia sí Prosa. Nagyvárad, 1870. 
(Költemény és próza. 26 költeménye s 
a rumén irodalom történetére vonatkozó 
dissertatiója, 1100 példányban nyoma-
tott). — 2. Az országos kath. Congressus 
1870 nov. 3. ülésében mondott beszéde. 
U. ott. (Ruménul is Pesten). — 3. Poli-
tikai Programm. Nagyvárad, 1871. (Me-
lyet a Klobusiczky F. halála által meg-
ürült margittai kerületi országos képvise-
lői állásra, a biharmegyei Deák-párt által 
történt felléptetése alkalmával kiadott). 
— 4. Emlékbeszéd, melyet báró Papp 
Vazul László, v. b. t. tanácsos s m. kir. 
kúriai elnök f. é. febr. 20. Budapesten 
végbement temetése alkalmával tartott. 
U. ott, 1875. (A «Nagyvárad» cz. hír-
lapban is megjelent). — 5. Emlékbeszéd, 
melyet hazánk nagy bölcse, Deák Fe-
rencz felett a nagyváradi kel. sz. kath. 
székesegyházban febr. 12. tartott. U. ott, 
1876. (Megjelent a Biharban és Nagy-
váradban is). — Kéziratban 1880-ban 
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volt (ha eddig meg nem jelentek): Kri-
tikai rumén nyelvtan ; Imakönyv, Albach 
mintájára, értekezésekkel a hit kiválóbb 
titkairól; Egyházi szónoklattan ; Egyházi 
liturgika; ötven egyházi beszéd. 

Márki Sándor, Bihari román írók. Nagy-
v á r a d , 1880. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kisz-
lingstein Könyvészete és önéletrajzi adatok. 
Papiu János, görög szert. kath. káp-

talani nagyprépost, püspöki helyettes, 
egyházmegyei tanfelügyelő Szamosujvárt. 
Meghalt 1902. szept. 8. életének 67., ál-
dozópapságának 37. és kanonokságának 
12. évében. -— Munkái: 1. Viati'a dupa 
morte. Kolozsvár, 1870. (A halál utáni 
út). — 2. Cuvehtari Besericesci. Ugyan-
ott, 1876. (Egyházi beszédek. III. kötete 
Szamosujvárt 1885.). — 3. Abecedariu 
pentru scolele confesiunali greco-catolice 
din dieces'a Gherlei. Szamosujvár, 1880. 
(4. kiad., 6. kiad. U. ott, 1885.). — 4. 
Amicul Bun. Collectiune de lecture so-
lidatorie de caracteru in direptiune reli-
giosa morale. U. ott, 1882. (A jó barát. 
2. kiadás. U. ott, 1899.). — 5. Grama-
tica limbei romane. U. ott, 1883. (és 
1899.). — 6. Resultatele Filosofiei de 
prof. Dr. Josifu Frapporti . . . in tradu-
cere libera. U. ott, 1885. (Bölcseleti ered-
mények). — 7. Cuventari Funerali. U. 
ott, 1888. (Temetési gyászbeszédek). — 
8. Legendariu seu carte de cet.it. U. ott, 
1895. (Olvasókönyv). — 9. Doctörul sufle-
tesc si svaturile lui. U. ott, 1899. (Az 
ihletett főpap. 2. kiadás). 

M. Állam 1902 . 207. s z . é s a m . n . m ú -
zeumi könyvtár példányairól. 
Papóczy Imre, nagyprépost, 1505-ben 

Bakács Tamás pozsonyi kanonokká tette ; 
1511 és 1519-ben káptalani dékán, 1518. 
káptalani jegyző, 1517., 1531., 1535. és 
1544. években káptalani vagy inkább 
préposti helynök (Ujlaky Ferencz helyet-
tese) s a pozsonyi szent szék elnöke 
volt, később veszprémi kanonok, majd 
nagyprépost lett. Ott meg is halt. Leg-
tevékenyebb tagja volt a káptalannak, 
melynek ügyeit, pereit leginkább ő ke-

zelte, mint ezt a levéltárban megőrzött 
iratok tanúsítják* — Munkája: A po-
zsonyi káptalan és prépostja : Sankfalvay 
Miklós közti pertöredék 1506 8. évek-
ből. (Magyar Sion 1865. Közölte Knauz 
Nándor). 

,)/. Sion 1866. 339 . . 775. 1. — Zelliger Alajos, 
Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
386. 1. 

Papszt (Zánkay) Zsigmond, megyei 
hivatalnok, szül. 1812. jan. 10. Zánkán 
(Zalam.) szegény sorsú szülőktől, kik 
Győrbe adták iskolába s onnét később 
Sopronba az ágost. ev. lyczeumba. De 
szüleinek anyagi viszonyai nem engedték, 
hogy iskoláit teljesen bevégezze; azért 
kénytelen volt a logika bevégzése után fel-
hagyni a tanulással annál is inkább, mi-
vel egyik tanára Petz, kinek leányait 
tanította s kinél teljes ellátást kapott, 
pappá neveztetvén ki, Sopronból távozott 
és így neki többé semmi segélyforrásra 
nem volt kilátása. Kis János superinten-
dens ajánlására 1832-ben megválasztották 
Szőke-Dencsre (Somogym.) liczencziátus 
tanítónak, hol négy évet töltött. Ekkor 
már sűrűn jelentek meg költeményei a 
pesti szépirodalmi lapokban, igy az Auró-
rában ; ez ügyben levelezett is Garay-
val és Bajzával. De ezek voltak hattyú-
dalai, mert a gazdasági pályára lépett, 
mely nem engedte többé, hogy az iro-
dalommal foglalkozzék. 1836-ban Inkey 
János, az Inkey-család birtokainak gondo-
zója, felfogadta iharos-berényi uradal-
mába ; 1845-ben a lengyel-tóti uradalom-
hoz tartozó tardi pusztára helyeztetett át 
ispánnak; 1851. már az uradalmi központ-
banLengyeltótiban lett kasznár. 1856.szám-
tartó s 1858. számvevő. Az Inkey-család 
1860-ban megosztozván, Felső-Bogátpusz-
tára, Inkey Zsigmond birtokára helyezték 
át hasonló minőségben és ez állásában 
1871-ig megmaradt; ekkor nyugdíjaztatott 
és lakását,hogy gyermekeit könnyebben ta-
níttathassa, Kaposvárra tette át, hol 1873. 
megyei árvaszéki számvevőül választot-
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ták. Ezen hivatalában még 1885-ben is 
működött Zánkay névve^ melyet 1869-ben 
szül. helyétől vett fel. 1890-ben még hiva-
taloskodott; 1892-ben már neve nem 
fordul elő a Névtárakban, valószínűen 
e tájban halt meg. — Költeményeket írt 
még tanuló korában és azután mint tanító 
a Társalkodóba s Regélőbe, a Hajnalba 
(1837—38), a Tavaszba, a Garay Aurórá-
jába (Hunyad álma, Kérdés és válasz); 
a Honmúvészben 1836-ban megjelent 
Fellegekhez cz. költeményét máig is több 
helyen éneklik. — Munkája: Somogy-
megy e népszámlálása. Kaposvár, 1871. 

Képes Családi Lapok 1885. 8 . s z . ( N o s z l o p y 
Tivadar). 

Papuslych Antal, szent Ferenczrendi 
Kapisztrán szerzetes, szül. 1710-ben Pak-
ráczon ; theologiai lector generalis és tar-
tományi definitor volt. Meghalt 1766. nov. 
2. Czerneken (Slavonia). — Munkái: 1. 
Ľušna slava sinovskoga bogoljubstva 
nebeskoj kral j ic i . . . u sedam pridikah 
godine nje svetkovinah1. Buda, 1751. (Hét 
egyházi beszéd). — 2. Tres sacri sermo-
nes. U. ott, 1754. 

Pavich, Emericus, Ramus Viridicus. Budae, 
1766. 71., 223. 1. — Horányi, M e m o r i a I I I . 38. 
lap. — Schematismus Almae Provinciáé S. 
Joannis a Capistrano Ord. Minorum S. P. 
Francisci. Temesvarini, 1887. 17. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Papy József\ birtokos és gazdasági 
egyleti titkár, P. József ügyvéd és Balogi 
Katalin fia, szül. 1861-ben Hódmezővásár-
helyen, hol középiskoláit végezte s érett-
ségi vizsgát tett; azután theologiát hall-
gatott Debreczenben és Bécsben. A papi 
pályáról azonban lelépett és saját birto-
kán gazdálkodik Hódmezővásárhelyt; egy-
szersmind az ottani gazdasági egyesület 
titkára. — Czikkeivel és titkári jelentései-
vel, melyeket az egylet évkönyveibe és 
a gazdasági szaklapokba írt, igyekezett 
a közgazdaságot emelni s fejleszteni; 
társadalmi czikkeket és idegen nyelvek-
ből fordított beszélyeket és költeménye-
ket is közölt a helyi lapokban és külömböző 

alkalomkor felolvasásokat is tartott szülő-
városában. — Munkái: 1. Jelentés a 
hódmezővásárhelyi gazdasági egyesület 
1896. évi működéséről. Hód-Mező-Vásár-
hely, (1897). — 2. Gazdasági fejlődés. 
Felolvastatott a hódmezővásárhelyi gaz-
dasági egyletben. U. ott, 1897. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól 
és önéletrajz. 

Paradeyzer Lajos, főszolgabíró Arad-
megyében. — Czikke a Gazdasági Lapok-
ban (1871. A selyemtenyésztésről); a 
Néptanítók Lapjában (1874. A méhészet 
köréből). — Munkái: 1.. Az elméleti és 
gyakorlati méhészet kézikönyve. Arad, 
1877. — 2. Évi jelentés a boros-sebesi 
járás 1887. évi közigazgatási viszonyairól. 
U. ott, 1888. 

A m. n. múzeumi hir lap-könyvtár példá-
nyából. 

Parádi Kálmán, ev. ref. kollégiumi 
tanár, szül. 1842. ápr. 25. Pesten ; közép-
iskolai tanulmányait ugyanitt, Szegeden 
és Temesvárt végezte, a hol érettségi 
vizsgálatot tett. A kegyes tanítórendbe 
lépve, Váczon és Nyitrán theologiai, majd 
Pesten bölcseleti és paedagogiai tanul-
mányokkal foglalkozott, a melyeknek be-
végzése s néhány docensi év eltelte után 
tanárvizsgálatot tett 1870-ben a pesti 
egyetemen a bölcseletből és az összes 
természetrajzi szakokból. Időközben 1867-
ben Pomp családi nevét Parádira változ-
tatta s 1866-tól 1870-ig tanár volt a pia-
rista gymn.-ban ; így került Kolozsvárra, 
hol 1870—72-ben az ottani orvos-sebészi 
intézetben tanult anatómiát és physiolo-
giát; a kolozsvári egyetem megnyíltával 
pedig 1872—75-ig természettudományi 
és orvosszaki előadásokat hallgatott és 
gyakorlatilag is foglalkozott természetrajz-
zal, szövettannal és összehasonlító ana-
tómiával, meg physiologiával. 1871-ben a 
rendből kilépett s 1872-ben a kolozsvári 
ev. ref. főgymnasium természetrajzi ka-
thedrájára hívták meg. Pár évvel utóbb 
rábízták a bölcseleti előkészítő tudomá-
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nyoknak, a psychologiának és logikának 
tanítását is. A tanárság mellett is sokat 
írt és az erdélyrészi ev. ref. egyházkerü-
let oktatásügyi tanácsában a tanügyi re-
ferens hivatalát töltötte be s 1878—96-ig 
minden évben írt tanügyi jelentést az 
egyházkerület összes kollégiumainak és 
népiskoláinak tanulmányi és statisztikai 
állapotairól. (Ezek a jelentések az egy-
házkerületi közgyűlés jegyzőkönyveiben 
és az erdélyi protestáns tanügyi folyó-
iratokban jelentek meg). Az erdélyi mú-
zeumegyletválasztmányi tagja s természet-
tudományi szakosztályának jegyzője, a 
kolozsmegyei tanítótestületnek választ-
mányi, a sárospataki irodalmi körnek 
választott rendes tagja; a bécsi állat- és 
növénytani társulatnak levelező tagja, 
az országos közoktatási tanácsnak könyv-
biráló külső tagja volt. Ennyi elfoglaltsága 
mellett az anatómiát is nagy buzgalom-
mal tanulmányozta. Egyik nekrológjában 
így emlékeznek meg róla : «Ritka ember, 
ritka professzor és ritka tudós volt egy 
személyben. Embernek maga a jóság, 
professzornak a szeretet és kötelesség-
tudás, tudósnak nagy, alapos tudás és 
ritka szellemi mélység. Tudós neve kül-
földön, jelesen a németek között ismertebb 
és súlyosabb volt, mint idehaza . . . min-
dig kiválóan érdekes, igen kedvesen folyó 
magyarsággal írt.» Végre 30 évi tanár-
kodás után 1901-ben nyugalomba vonult. 
Meghalt 1902. ápr. 7. Kolozsvárt. — Czik-
kei a Keletben (1872. 184—186. sz. Goethe 
mint természettudós, 1875. 176. sz. 1876. 
126. sz. Az ideges gyermekek ápolásáról); 
az Erdélyi Prot. Közlönyben (1872. A 
descendenztheoria fejlődéstörténete, 1881. 
Vélemény a ref. egyetemes tanügyi bizott-
ság által dolgozott tanításterv természet-
rajzi ágára vonatkozólag, 1883 —1884. 
A gymnasiumi rendtartás s fegyelmezés, 
1878-tól Tanügyi jelentés az erdélyi ref. 
egyházkerület kollégiumairól és népis-
koláiról) ; az Erdélyi Gazdában (1873. Mi 
sors érheti vetéseinket ? 1882. Az apró 

téli molypille fenyegető fellépése Kolozs-
vár gyümölcseiben.), a Természetben (V. 
1873. Adalék a gabonarozsda kérdéséhez); 
az Erdélyi Muzeumban (1875. Haeckel 
Ernő és legújabb munkája, Két jelen-
ség az örvényférgek életéből), a Család 
és Iskolában (1875. Mimicry és más 
védelmi módok az állatokról. A kirándu-
lások, 1876., 1877. Az ideges gyermekek 
ápolása, 1878. A természetrajz össze-
hasonlító tanítása, A tankötelezettség 
újabb megszabása, 1879), a kolozsvári 
Orvos-Természettudományi Értesítőben 
(1876. A burgonya leghatalmasabb két 
ellensége korunkban: Colorádobogár és 
burgonyapenész, 1877., 1881. Kolozsvár 
környékén talált tömlőbelű örvényférgek, 
Adatok az örvényférgek ismeretéhez, 
1882. A Rhodeus amarus másodlagos 
ivarjellemeiről, A phylloxera vastatrix 
Kolozsvárt, 1883. könyvism., 1884. A 
synbiosis növény- és állattani tekintet-
ben) ; a Kolozsvári Közlönyben (1883. 
229—231. sz. Vélemény a phylloxera-ügy 
ben); a Math. u. Naturwissenschaftliche 
Berichte aus Ungarnban (I. Bd. 1882— 
1883. Bericht über die Leistungen des 
Naturwissenschaftlichen Vereins in Klau-
senburg) ; a Nemzeti Nőnevelésben (1884. 
Társas élet a növények és állatok között); 
a Természettudományi Közleményekben 
(XVIII. k. V. sz. 1882. Jelentés az erdélyi 
vizek örvényférgeire tett kutatásokról) ; 
az Erdélyi népnevelésügyi Értesítőben 
(1873—74. Könyvismertetések és polé-
miák) ; írt még a Természetbe (1873), a 
Természettudományi Közlönybe (1883— 
1886) és a Kolozsvárba (1882—90). Czik-
kei közül több különnyomatban is meg-
jelent. — Munkái: 1. A cholera óvszere 
és gyógyítása. Kolozsvár, 1873. (A bécsi 
Medizinische Wochenschrift után). — 2. 
Szövet és fejlődéstani adatok a tömlőbelű 
örvényférgek köréből. U. ott, 1876. Három 
táblarajzzal. (Különnyomat az Erdélyi 
Múzeumegylet Évkönyvéből). — 3. Jelen-
tés az erdélyi vizek örvényférgeire tett 
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kutatások eredményeiről. Bpest, 1883. 
Két táblával. (Mathem. és Természettud. 
közlemények XYIII.5.)—4c.Physiologiai lé-
lektan. Középiskolák használatára. Kolozs-
vár, 1887. — 5. Tanügyi jelentés az 
erdélyrészi evang. reform, kollégiumok 
és népiskolák állapotáról. Ugyanott, 1889. 
— 6. A test és lélek egymáshoz való 
viszonyának kérdése hajdan és most. 
Bpest, 1890. (Különnyomat a M. Philoso-
phiai Szemléből). — 7. Az evangelium 
szerint reformált erdélyrészi egyházkerü-
let fő-, közép- és elemi oskoláinak állapot-
rajza. Kolozsvár, 1896. Fénynyomatú 
képekkel és táblázattal (Ism. Prot. Szemle). 
— 8. A felügyelés, igazgatás, és oktatás 
viszonyai az erdélyrészi ev. ref. egyház-
kerület tanintézeteiben. U. ott, 1896. 
(Különnyomat az előbbeni munkából). 

V. Könyvészet 1887. — Kiszlingatein K ö n y -
v é s z e t e . — Századunk Névváltoztatásai. B u d a -
p e s t , 1895. 176. l a p . — Pallas Nagy Lexikona 
XIII. 795. 1. (Daday Jenő). — Szegedi kegyes 
tanitírendi főgymnasium Értesítője 1896. 97. 1. 
— Az evang. szerint reformált erdélyrészi egy-
házkerület fö-, közép- és elemi iskoláinak 
alaprajza. Kolozsvár, 1896. 37. 1. — Buda-
pesti Hirlap 1902. 97. s z . — Ö n é l e t r a j z é s 
gyászjelentés. 

Parádi Kálmánné, ilenczfalvi Sárkány 
Erzsébet, előbbinek özvegye, Sárkány 
Ferencz, mathesis professora a kolozsvári 
ev. ref. kollégiumban, és szécsi Seres 
Mária (a tudós Méhes György unokája) 
leánya, szül. 1855. aug. 1. Kolozsvárt; 
már iskolás leány korában előszeretettel 
tanulta a nyelveket és olvasta a magyar 
szépírókat, gondos házi nevelésben ré-
szesült. — Eredeti rajzai (a Szilágyban, 
1891—97.) és fordításai angolból a Kolozs-
várban (1888—93), a Szilágyban (1891— 
1897), a Budapesti Bazárban (Tavasz 
Flórenczben, ered. rajz és ford. 1892— 
1896.), a Fővárosi Lapokban (1896. Észak 
leánya, regény, Grant Turley után, és 
tárczák) sat. 

Önéletrajzi adatok. 

Paradies Jakab, hírlapíró, szül. 1840-

ben Vágújhelyt; orvosi tanulmányokat 
végzett és jelenleg hírlapíró Bécsben, 
hol a Wiener Sonn- und Montags-Zeitung 
munkatársa. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien. Wien. 
1893. I. 395. 1. 
Párák Lázár, r. kath. kántortanító 

Ürményben (Nyitram.). — Munkái: 1. 
Spevnik pre mládež a lud katolycký s 
pridawkom najpotrebnejssich modlitieb. 
Szakolcza, 1884. (Énekes könyv). — 2. 
Kath. egyházi énektár. Összegyűjtötte és 
sajtó alá rendezte. Nyitra, 1890. 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 
Paral Bertalan, magánhivatalnok Buda-

pesten, Para.1 József uradalmi tisztviselő 
és Kerekes Mária fia, szül. 1857. jún. 20. 
Erdő-Baktán (Beregm.); szülei innét rö-
vid idő múlva Tisza-Ujlakra, majd Pestre 
s 1864-ben Szegedre költöztek, a hol P. 
iskoláit végezte s csakhamar a tisztvise-
lői pályára lépett és kezdetben a pénz-
ügyigazgatóságnál, majd meg a királyi 
törvényszéknél működött, végre 1882-
ben Budapesten a Ganz-czégnél kapott 
alkalmazást, a hol ezidőszerint mint osz-
tályvezető főnök működik. — Az iroda-
lomban verseivel lépett fel 1875-ben; 
1877-ben egy felvonásos verses dramo-
lettjét adták elő a szegedi színpadon 
Hazaszeretet cz. alatt. Többnyire költe-
ményeket írt 1880-ig; később czikkeket 
írt a szegedi hírlapokba. — Elbeszélé-
seket, tárczákat írt a Pesti Hírlapba (1884-
től), a Képes Családi Lapokba (1885— 
1886) ; a Szegedi Híradónak és Szegedi 
Naplónak is munkatársa volt. — Munkái: 
1. Apró történetek. Elbeszélések. Szeged, 
1889. — 2. Ambruska mint hagyaték 
és egyéb derűs históriák. Bpest, 190"?. 
(Begény és elbeszélések). — A vígszín-
házban jelenleg Klerikus cz. egy felvo-
násos vígjátékát fogadták el. 1903. ápr. 
4. Budapesten Az év cz. simphonikai 
költeménye adatott elő ; úgyszintén hang-
versenyek alkalmával több humorisztikus 
színpadi aprósága más alkalomkor. 



397 Parányi —Parecz 398 

.!/. Könyvészet 18Ş8. — Budapesti Hirlap 
ií>02. 53. sz. és önéletrajzi adatok, 

Parányi Gusztáv, mezei gazda, 1846 
— 1848-ban beutazta Német- és Angol-
országot, Ej szakamerikát és mint szen-
vedélyes gazda főkép a mezőgazdaságra 
fordította figyelmét, — Czikkei a Magyar 
Gazdában (1848. Tengeri czukor készítése, 
Flandria gazdászata, Igáslovakról, Do-
hánytermesztés Éjszakamerikában, Ken-
dertermesztés u. ott, Lentermesztés, Ja-
vallat gazdasági eszközeink javítása iránt, 
A sertéshús elkészítése módjai eltartás 
végett Éjszakamerikában); a Gazdasági 
Lapokban (1849. Mikép kell a magyar 
kisgazdaságokat okszerűen rendezni ? A 
tengeri Amerikában, A gabonaféle vető-
magvak meggazdálkodásáról. 1850. Az 
éjszakamerikai egyesült státusok mező-
gazdaságáról); a Mezei Naptárban (1850. 
Miképen kellene különösen a három 
nyomású kis gazdaságokat rendezni). 

A m. n. múzeumi hir lapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Paray János, orvosdoktor, megyei fő-
orvos, szül. 1812-ben Pesten; előbb se-
géd volt a pcstvárosi kórháznál, azután 
gyakorló orvos szintén Pesten; később 
Somogymegye főorvosa. Meghalt 1878. 
márcz. 28. Kaposvárt 65. évében. — 
Munkája: Evacuationes sanguinis topicae. 
Specimen inaugurale. Budae, 1839. 

Bugát-Flór, Magyarországi orvosrend név-
sora 1840-re. Pest 66. lap. — Rupp, Beszéd 
161. 1. — Szinnyei Könyvészete és gyász-
jelentés. 

Parecz Béla, jogi doktor, ügyvéd Ara-
don. P. István aradi gazdasági tanácsos 
fia. — Politikai és társadalmi czikkeket 
írt a helyi lapokba. — Munkája: Gábor 
diák. Költői elbeszélés. Arad, 1890. (Az 
aradi kir. főgymnasium 1889—90, Nagy 
Sándor-féle pályázaton díjat nyert mű). 

A m. n. múzeumi könyvíár példányáról. 

Parecz István, városi gazdasági taná-
csos, szül. 1845. aug. 12-én Kurticson 
(Aradm.) ; középiskoláit Aradon végezte ; 
rendkívül szorgalmas, jó tanuló volt; 

azután Egerbe ment theologiát hallgatni, 
majd a bécsi Pázmáneumba. Pap azon-
ban nem lett belőle. Rövid idő alatt ott 
hagyta ezt a pályát és irodalommal kez-
dett foglalkozni. Majd a jogot végezte. 
1871-ben szabadságolt állományú had-
nagygyá neveztetett ki; 1872-ben min! 
aljegyző lépett a város szolgálatába, hol 
csakhamar felismerték tehetségét, sok-
oldalúságát, munkaerejét; így lett 1875-
ben gazdasági tanácsos. Úgy a városi 
köztörvényhatóság közgyűlésén, mint nem 
egyszer a felolvasó asztalnál sikerült 
szónoklatokat tartott. Páratlanúl sokat 
tett Arad anyagi felvirágoztatása, szépí-
tése és szabályozása körűi. Neki köszön-
hetik az utczák szépítését, rendezését, az 
utak jó karba helyezését; elismert szak-
tekintély volt az építkezési ügyek veze-
tésében és az ő érdeme, hogy a vá-
ros állattenyésztése mai színvonalára 
emelkedett. O volt annak a bizottságnak 
élén. a mely a vízvezetés és csatornázás 
létesítése érdekében bejárta Német-, 
Francziaország, Hollandia s Angolország 
minden nagyobb városát, a mely útjáról 
tanulmányt írt és szakszerű felolvasást 
is tartott az 1894. évi közegészségügyi 
s demographiai congressuson. A fogyasz-
tási adók megváltása ügyében rendkívül 
sokat tett. Érdemeinél fogva igen nép-
szerű s közkedveltségű volt. Felsőbb is-
koláinak kurzusán kívül, egész életét Arad 
város falai közt töltötte. Mint publicista 
s író is jó hangzású nevet vívott ki. 
Londoni útja alkalmával meghűlt, azóta 
folytonosan betegeskedett. Meghalt 1894. 
nov. 18. Aradon. — Mint az Alföld munka-
társa kezdett az irodalomban működni, 
majd az Arad és Vidéke vezérczikkirója 
volt Sümegi Kálmán szerkesztése alatt. 
Több budapesti hírlapba társadalmi, mű-
velődéstörténeti s politikai czikkeket írt'. 
A természettudósok aradi nagygyűlése 
alkalmával megírta Aradmegye leírását 
1871-ben. Részt vett ez évben a nem-
zetközi geographiai congressuson mint 
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előadó. Az Alföldet a 70-es években mint 
segédszerkesztő egyedül vezette s állí-
totta össze; politikai czikkeken kívül, 
aesthetikai dolgokat, tárczákat és ismer-
tetéseket írt a lapba. — Czikkei az aradi 
Kölcsey-egyesület Evkönyvében (1884. Az 
élet philosophiája, 1887. Az emberiség 
jövője). — Munkája: Áradmegye és vá-
ros ismertetése. Arad, 1871. 

A Kölcsey-Egyesület Evkönyve 1881—1883. 
Arad , 1884. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Aradi 
Közlöny 1894. 268. SZ. —. Aradi Hiradó 1894. 
37. SZ. 

Parhamer Ignácz, bölcseleti doktor, 
cs. kir. tanácsos, prépost, szül. 1715. jún. 
15. Schwanenstadtban (Felső-Ausztria); a 
humaniorákat és bölcseletet a linzi aka-
démiai gymnasiumban tanulta. 1734-ben 
Trencsénben a Jézus-Társaságba lépett és 
Jíét évig Belgrádban a humaniorákat ta-
nította, egy évig a rhetorikát és poesist 
adta elő Egerben és szintén egy évig 
Beszterczebányán. 1741—1744-ben Nagy-
szombatban a theologiát hallgatta s ugyan-
ott 1744-ben miséspappá szenteltetett fel. 
1745-ben Görtzben az egyházjogot hall-
gatta s azután az ottani papnevelőben 
a hitoktatói állást foglalta el. 1746-ban 
Bécsbe ment, hol 1747-ben bölcseleti 
doktor és a hittan tanára lett az ottani elemi 
iskolában és 1754. a bécsi kerület missio-
náriusa ; azután 1756-ig az ausztriai, ma-
gyar és karinthiai összes missiók főnöke 
volt. 1758. I. Ferencz császár gyóntatójá-
nak fogadta s 1759-ben átvette a bécsi 
árvaház felügyeletét, melyet több évig 
vezetett; ott nagyobb rendet eszközölt, 
alapítványait szaporította s több nevelő-
intézetet létesített. I. Ferencz halála után 
Erzsébet főherczegnő gyóntatója, 1775-
ben cs. kir. tanácsos és 1777-ben dro-
pói (egri egyházmegyében) prépost lett. 
Megh. 1786. ápr. 1. Bécsben. — Nevezete-
sebb munkái: — 1. Das fromme Kind. 
Tyrnau, 1744. (2. kiadás. U. ott, 1748). 
— 2. Schulregeln für Altern, Kinder und 
Lehrer. Wien, 1750. — 3. Historischer 

Catechismus. Tyrnau. 1750—52. Három 
rézmetszettel. (Második kiadás. 1754. U. 
ott), — 4. Die Regeln der Christenlehr-
Bruderschaft und Auslegung derselben 
laut den päpstlichen Bullen S. Pii V. und 
Pauli V. Tyrnau, 1751. — 5. Catechismus 
für die drey Schulen mit den gewöhn-
lichen Gesängen. Wien, 1758. (Horvát, 
magyar és cseh nyelvre is lefordíttatott). 
— 6. Volkommener Bericht von der 
Beschaffenheit des Waisenhauses . . . am 
Rennwege zu Wien. Wien, 1774. 

Oes t err eichische N a t ional-Enc y c lopädie. W i e n , 

1836. IV. 153. 1. — Wurzbach, B i o g r a p h i s c h e s 
Lexikon. Wien, 1870. 296. 1. 
Paris Frigyes, kir. ügyész Csik-Szere-

dán. — Munkái: 1. A németországi mező-
gazdasági szövetkezetek. Bpest, 1900. — 
2. Társadalm-i reformok. U. ott, 1901. 
(Különnyomat a Magyar gazdák Szem-
léjéből. A magyar gazdaszövetség kiad-
ványai XL. Ism. Hazánk 94. sz.). — 3. 
A fogyasztási szövetkezetek és a kereske-
delem. U. ott, 1902. 

ill. Könyvészet 1900 — 1902. 

Páriz Pápai András, orvosdoktor, Pá-
riz-Pápai Ferencz, a híres tudós és Nyirő 
Judit fia, szül. 1703-ban Nagy-Enyeden ; 
hazájában bevégezte tanulmányait, mire 
a frankfurti akadémiára ment, hol az or-
vosi tudományokat hallgatta s orvosdok-
tori oklevelet nyert; azután meglátogatta 
a lipcsei és hallei egyetemet. Mint gya-
korló orvos Kolozsvárt telepedett le, hol 
1763-ban meghalt. Füvészeti gyűjtemé-
nyét, úgyszintén atyjától és fivérétől örö-
költ könyveit saját gyűjteményével együtt 
végrendeletileg a kolozsvári ev. ref. kol-
légium könyvtárának hagyományozta. — 
Munkája : Dissertatio inauguralis medica 
de vero et necessario medicorum arcano. 
Francofurti ad Yiadrum, 1732. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr-
IV. 230. 1. — Stinnyei Könyvészete. 

Pkriz-Pápai Ferencz, bölcseleti és or-
vosdoktor, P. P. Imre ev. ref. lelkész 
író és Kávási Krisztina fia (nagyatvja 
Páriz Feriri r z polgár és kereskedő volt 
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Pápán, innét vette a család a Páriz-Pá-
pai nevet), szül. 1649. máj. 10. Deésen 
(Közép-Szolnokm.); atyjával, ki II. Rá-
kóczy György erdélyi fejedelem első ud-
vari lelkésze lett, Gyulafehérvárra köl-
tözött és ott kezdte meg tanulását; 1663. 
jún. 6. anyja, 1667. máj. 8. pedig atyja 
is meghalt, a családot rokonok és jó 
barátok vették gondviselésük alá s őt 
Marosvásárhelyre adták iskolába ; a gym-
nasialis osztályok bevégzése után pedig 
Nagyenyedre a Bethlen-kollegiumba vit-
ték, hol bevették a tógás diákok közé s 
az akkori jeles tanárok, ú. m. Cserná-
toni Pál, Nadányi János, Csengery István 
és Enyedi Sámuel gondos vezetése alatt 
a tudományokban oly szép előmenetelt 
tett, hogy az ottani különféle iskolai hi-
vatalok viselése után külföldi egyete-
mekre küldték; 1672. márcz. 11. indult 
útjára s máj. 1. érkezett Boroszlóba s 
27. Lipcsébe, hol az orvosi tudományo-
kat hallgatta ; onnét Odera-Frankfurtba, 
hol legtovább időzött, majd Marburgon 
át Heidelbergbe költözött, hol bölcselet-
doktorrá avatták; ekkor szerényen vissza-
utasította a bölcseleti tudományok ta-
nárságát, melylyel a heidelbergi akadé-
miában megkínálták. 1673. ápr. 25-én 
Heidelbergből Bázelbe utazott, hol két 
évet töltött, azalatt Glaser, Zwinger, 
Wettstein, Bauhin és Hoffmann híres 
tanárokat hallgatta, s annyira megnyerte 
azok szeretetét, hogy barátságukra mél-
tatták és midőn 1674. okt. 20. orvos-
doktori rangra emelték, egyszersmind a 
«bázeli orvosi kar ülnöke» igen megtisz-
telő czímével is földíszítették. Svájczból 
eljötte előtt Hottinger theologussal és 
Murait orvosdoktorral, Schaffhausenben 
Peyer Konrád szintén orvosdoktorral kö-
tött szorosabb barátságot. 1675-ben tért 
vissza hazájába s aug. 15. érkezett Deb-
reczenbe, hol a városi tanács orvosának 
hívta meg, de ő ezt nem fogadta el, ha-
nem okt. 18-án folytatta útját hazafelé 
s okt. 25. érkezett Kolozsvárra, s nov. 1. 

Nagy-Enyedre, hol szintén marasztották 
orvosnak, de ezt az állást se vállalta el. 
Egyideig Biharmegyében tartózkodott és 
orvoslással foglalkozott; 1676. márczius 
24. vette házastársul Zöldi Katát Debre-
czenben és máj. 15. ismét Enyeden volt. 
1677. márcz. 13. Teleki Mihály meghívta 
Bornemissza Anna fejedelemnő udvari 
orvosának, 1678. szept. 20. fölajánlották 
neki a nagy-enyedi Bethlen-kollegiumban 
a görög nyelv, a bölcselet és természet-
tan tanszékét, melyet elfogadott és 1680. 
jan. 4. ünnepélyesen beiktatták hivata-
lába. 1685. aug. 25. Szent-Miklóson nagy 
beteg lett és öt hétig feküdt, azután neje, 
a ki ápolta, lett nagy beteg Nagyenyeden 
és okt. 19. meghalt. 1686. márcz. 7. tar-
totta második lakodalmát Székhalmi An-
nával Tordán. Bornemissza Anna halála 
(1688. aug. 27) után Apafi Mihály feje-
delem házi orvosa lett (ki 1690. ápr. 15. 
szintén meghalt). Enyedi tanársága alatt, 
melyet 40 évig viselt, folytonos nyug-
talanság érte, különféle háborúk, ellen-
séges berohanások, Enyed város polgá-
rainak lemészároltatása, a tanuló ifjú-
ságnak ellenség elleni fegyverre kelése 
és szétszéledése ; mindemellett fáradhat-
lan szorgalommal és csüggedetlen buzgó-
sággal töltötte be hivatalát. 1707 őszétől, 
másfélévi bujdosása közben Nagy-Ká-
rolyban tartózkodott, honnét írt II. Rá-
kóczy Ferenczhez segélyért, ki 1709. febr. 
10. Dobozi István debreczeni bíróhoz írt 
levelében elrendeli, hogy haladéktalanul 
küldjön Páriznak hatszáz forintot. Meg-
halt 1716. szep. 10. Nagy-Enyeden. — 
Arczképe az eredeti metszet után raj-
zolta Cserna K., fénynyomatban Dézsi 
Lajos, P. életrajza mellett. (Ugyanez a 
Vasárnapi Újságban 1860. fametszetben). 
— Munkái: 1. Dispvtatio Inauguralis 
Tribus Consiliis Medicis absoluta, Quam 
©sou MsţkXoio sxYjxi Avthoritate et De-
creto Magnifici Et Amplissimi Ordinis 
Asclepiadei Procervm In inclvta . . . Vni-
versitate Ravracorvm Pro Summis in 
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Arte Medica Honoribus, Privilegiis, ac 
im munitatibus Doctoralibus more majo" 
rum rité consequendis Publico, placido 
Eruditorum Examini, censurae, testimo-
nio exponit Franciscus Pariz de Pápa. 
. . . Anno M.DC.LXXIV. Basileae. — 2. 
Sanda Merx Viri Nobilissimi, Excell. 
Exper. D. Job. Henrici Glaseri. Phil. & 
Med. Doctoris ac in . . . Universitate Ba-
siliensi patria . . . Profess Publici meri-
tissimi Pié in Domino denati, Orat.ione Pa-
negyrica Parentali Laudata In Aula Medi-
corumaestiva Basileae, Anno M.DC.LXXV. 
Die XV. Marţii. U. ott, 1675. - 3. Pax 
Animae, Az az, A-1 lélek bekessegeröl, 
es az elme gyönyörűségéről való Tracta, 
Francia Nyelven Írattatott Molinaeus Pe-
ter által. Ugyan azon Nyelvből Magyarra 
fordittatott . . . Kolosvárott, 1680. (De 
Moulin munkája. 2. kiadás. U. ott, 1775.). 
- - 4. Carmen Seculare, Seculô Decimo-
sexto Dei Gratia Sub tredecim continuis 
Transylvaniae Principibus Orthodoxis 
Decurrente & jam Exeunte Dictum De-
cimo Quarto Michaeli Apafi Secundo 
Communibus Regni Procerum votus 
Electo Transylvaniae Principi. Partium 
Regni Hungáriáé Domino & Siculorum 
Comiti, ä Subjectissimo Cliente F. P. P. 
Enyedini. (Kolozsvár, 1681.). — 5. Ru-
dus Redivivum seu Breves Rerum Eccle-
siasticarum Hungaricarum juxta & Tran-
sylvanicarum inde a prima Reformatione 
Commentarii. Quâ potuit fidelitate & curâ 
collecti, expositi, & prout i gestae, con-
signati. Cibinii, 1684. f— 6. Pax Corpo-
ris, A z az : Az emberi Testnek belső 
Nyavalyáinak Okairól, Fészkeiről s: azok-
nak Orvoslásának módgyáról való Tracta. 
Mellyet mind élő tudós Tanítóinak szá-
jokból, mind a Régieknek tudós írások-
ból, mind pedig maga sok Betegek körül 
való Tapasztalásiból summáson öszve-
szedett az Házi-Czelédes Gazdáknak és 
Gazdaszszonyoknak, kik Városokban és 
falukon Iáknak, és sok ügyefogyott sze-
gényeknek hasznokra, mennyire lehetett 

érteimessen, világossan és bővebben Ma-
gyar nyelven ki-adott. Kolosvár, 1690. 
(2. kiadás Lőcse. 1692., 3. bőv. k. Ivo-
losvár, 1695., 4. bőv. k. Lőcse, 1701., a 
fia P. P. András által újabban kiadatott. 
Kolozsvár, 1747., 1759., 1774.). — 7. Tri-
stium Leva mina impetrata A Musis sup-
petias veňientibus, & directa ad expres-
sum earundem Natum Celsissimvm Mi-
chaelem Apafi II. Dei gratia Electum 
Transylvaniae Principem, &c. per Hu-
millimum Proxenetam . . . in alma Enve-
dina P. P. Opere & Veritate. Claudiopoli, 
1694. — 8. Ars Heraldica. Seu Consue-
tudinum Heraldicarum, quariim crebrior 
passim & usus, & in Historiis, praecipué 
Europaeis mentio, Synopsis. Collecta. & 
in hunc pugillum, in gratiam inprimis 
Nobüitatis Transylvanicae contracta. 
Opere & veritate. U. ott, 1695. — 9. 
Pax Aulae. Az-az : Bolts Salomon Egy-
néhány válogatott Regulainak rövideden 
való elő-adása mellyek, embernek itt az 
életben való bölts maga-viselésére, kivált 
képen a1 Méltóságban és Méltóságok előtt, 
szükségesképen meg-kivántatnak. Rész 
szerint Frantzia nyelven való írásból, 
rész szerint pedig másunnan szedeget-
tettek és Magyar nyelven ki-adattattak. 
U. ott, 1696. — 10. Pax Sepulcri. Az 
az : Idvességes és igen szükséges Elmél-
kedés arról, miképen kellessék Embernek 
mind keresztyénül élni, mind pedig id-
vességesen meghalni. Német írásból sze-
degettetett és e' kisded hordozható for-
mában szoríttatott, az áhétatoš együgyü 
Magyar Keresztyének számára. U. ott. 
1698. (Újonnan e nagyobbatska formá-
ban világra botsattatott. U. ott, 1760. 
Harmad izben. Ugyanott. 1776.). — 
11. Életnek könyve, mellybe bé-iratott 
példás emlékezetre méltó neve a Nemze-
tes, Tiszteletes, Tudós M. Tótfalusi Kis 
Miklós Uramnak. U. ott, 1702. (Első kiadása 
nem maradt fen. Újra kiadta jegyzetekkel 
Bod Péter «Erdélyi Féniks» cz. alatt H. 
n. 1767., az élőbeszédben megemlítvén, 
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hogy P. P. ezen versei mind kézírásban, 
mind nyomtatásban kezében voltak. Közli 
Dézsi Lajos, P. életrajzában). — 12. Ab-
rahám Pátriárka' Fia Isák És Bathuel 
Leánya Rebeka Házasságok1 Alkalmatos-
ságával lett Beszélgetés Mellyet A Mélt. 
Ur Erdélyi Fő Cancellarius Grof Bethlen 
Miklós Uram És Szerelmes Házas-Társa 
Gróf Rhédei Julia Asszony Mélt. Háza 
Öröme Napjára Mellyen a Mélt. Gróf 
Uríi Széki Teleki Sándor Uranak És Mélt. 
Grof Kis-Asszony Bethlen Julia Isten' 
Rendelése szerént-való Házassági öszve-
kelések véghez vitetni fog, köteles jó in-
dulatból, tisztességes és oktató Mulatságra, 
Magyar Versekben ki-adott és a meg-
nevezett Méltóságoknak alázatosan aján-
lott a Nagy Enyedi Kollégiumból, 1703-
ban P. P. F. Marosvásárhely, 1704. — 
13. Dictionarium Latino - Hungaricum, 
succum & medullam purioris Latinitatis, 
ejúsque genuinam in Lingvam Hungari-
cam conversionem, ad menteni & sensum 
proprium Scriptorum Classicorum, ex-
hibens: Indefesso XV. Annorum laboré, 
subcisivis ab ordinariis negotiis, tempori-
bus collectum, & in hoc Corpus coactum. 
Leutschoviae, 1708. (Következik külön 
czímlappal: Dictionarium Hungarico-Lati-
num, olim magnâ curâ k Clarissimo 
viro Alberto Molnár Szentziensi collectum; 
Nunc vero revisum, & aliquot vocabulo-
rum, in Molnariano desideratorum, mil-
libus Latiné redditis locupletatum, Studio 
& vigiliis Francisci Pariz Papai. U. ott, 
1708.) Ujabb kiadások: Nagyszombat, 
1762., Bod Pétgr kiadása. Szeben és Po-
zsony, 1767., 1772., 1801. — 14. Pax 
Cruciş Az az : Szent David Királynak és 
Prófétának Száz-Ötven Soltari. Mellyek, 
Azokat a' Szent Léleknek czélja és ér-
telme szerint rövideden megmagyarázó 
Száz-Ötven Könyörgésekbe, a Soltároknak 
rendit meg-tartván, béfoglaltaltak: és a 
lélekkel és értelemmel éneklő 's könyörgő 
Magyar Híveknek lelki hasznokra ki-adat-
tattak . . . Tselekedettel és valósággal. 

Kolosvár, 1710. — Alkalmi költeményei: 
Justa Piis Manibus . . . Com. Dionisii 
Banffi . . . Basileae, 1674., görög verse ; 
Plausus Votivus . . . U. ott, 1674., görög 
és latin verse ; Kopis, .Johannes, Disser-
tatio Textualis . . . Tigvri Helv., 1675., 
görög üdvözlő verse; Silvani, Martini 
Philosophia . . . Heidelbergae, 1678. görög 
versei; Jástfalvi Török Georgius, Disser-
tatio Theologica . . . Francofurti ad Via-
drum, 1711. — Naplója 1649—1691-ig 
latin és magyar szöveggel (Irodalomtör-
téneti Közi. 1892. 388—98., 499—515. 1. 
Közli Koncz József); Halotti emlékverse 
Bethlen Elek fölött. (M. Tótfalusi K. Mik-
lós, Kegyességgel, betsülettel, közönséges 
munkával érdemlett igazság koronája. 
Kolosvár, 1696. cz. munkájában). 

H órányi, M e m o r i a I I I . 32. 1. — Weszprémi. 
Suceineta Medicorum Biogr. I. 124., 21S.. 
I II . 218.. IV. 135.. 159,, 161., 225.. 244. 1. — 
Parnqssusi Időtöltés V I I . 1796. 12. 1. — Hebe 
1826. Melléki. (Névaláírása). — Ferencit/ és 
Danielik, M. í r ó k I . 353. l a p . — Budapesti 
Szemle 1858. 226. 1. — Uj .11. Muze um I 8 6 0 . 
II. 393. l.(Gr. Kemény József). — Vasárnapi 
Újság 1860. 52. sz. arczk. (Kátai Gábor). — 
y agy Iran. Magyarország Családai JX. 122.. 
1 2 3 . T — Hon 1868. 239. SZ. — P. Szathmáry 
Károly. A Gyulafehérvár-Nagyenyedi Beth-
lon-Fötanoda története. Nagy-Enyed, 1868. 
97—158. 1. — Figyelő I . . 11. XVII I . — Szin-
nyei K ö n y v é s z e t e . — .11. Könyv-Sz'mle 1878. 
237., 1881. 314., 1896. 398. (Emlékkönyve), 
1899. 414.. 415. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi 
M. Könyvtár I—III. — Századok 1884. 903. 1. 
— Uj .11. Athenás 575. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
— Irodalomtörténeti Közlemények 1892. 388— 
398., 499—515., 1898. 377., 1899. 303. sat. 1. 
— A Isó/ehérmegye történ, és rég. Évkönyve. 
Nagyenyed, 1895. (Makkai Dániel), — Pesti 
Napló 1894. 162. 1. — Pallas Nagy lexikona 
XIII. 821., XVIII. 409. 1. — '/órányi, Theo-
logiai Ismeretek Tára III. 42. lap. — Dézsi 
I.ajos. Pápai Páriz Ferenez. Budapest, 1898. 
Arczk. (M. Tört. Életrajzok XIV. 5.). — 
Prot. Szemle 1S99. — Egyetemes Philol. Közlöny 

1900. ( C s á s z á r E lemér) . — Hankó Vilmos, 
Régi M. Tudósok, tudós eszközök és talál-
mányok 1901. 

Páriz-Pápai Imre, ev. ref. lelkész, 
szül. 1618-ban Pápán (Veszprémm.) .jó-
módú kalmár családban; tanulmányainak 
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végeztével Apafi Mihálynak, a későbbi 
fejedelemnek négy évig ephorusa volt, 
majd külföldre ment, hol 1645. júl. 21. a 
franekerai, aug. 31. pedig a leideni egye-
temre iratkozott be. Hazájába visszatérve, 
1647-ben dézsi lelkész és 1649. egyúttal 
a dézsi egyházmegye esperese lett. II. Rá-
kóczy György fejedelem 165fi-ban udvari 
papjának hívta meg Gyulafehérvárra, de 
innét az ország zavaros helyzetében 
1658-ban mint biztosabb helyre Kolozs-
várra vonult, míg 16ó9. újra dézsi lelkész-
szé és esperessé választatott. Innét a meg-
újult zavargások elől 1661-ben Beszterczére 
menekült, holpárévettöltött. Később ismét 
visszament Gyulafehérvárra, hol mint 
lelkész s egyszersmind esperes 1667. máj. 
8. történt haláláig működött. — Munkája : 
Keskeny Ut Mellyet Az embernek elme-
jébe ütköző háború gondolatoknak kövei-
ből, és sok féle kételkedeseknek sűrűjéből, 
a mennyire lehetett, ki irtot Papai Pariz 
Imre . . . Ultrajectumban, 1647. (2. kiadás. 
Gyulafehérvár, 1657., 3. k. Sárospatak. 
1662., 4. k. Kolozsvár, 1671., 5. k. Lőcse. 
1686., Debreczen, 1719., 1724., 1743., 
1751., 1772., 1785., legújabban 1898-ban 
átdolgozta Tóth Sándor, kiadta Véver 
Oszkár Békésen. Ism. Prot. Szemle. Az 
I. kiadás egyetlen példánya, mely a 116. 
lap után szakad meg, a m. tudom, aka-
démia könyvtárában.). 

Bod, M. Athenas 210 1. — Horányi, Memo-
r i a I I I . 32. l a p . — Ferenczy é s Danielik, M. 
í rók I . 353. 1. — Nagy Iván, Magyarország 
C s a l á d a i IX. 122.. 123. 1. _ Veszprém 1866. 
ii. sz. (Eötvös Lajos). — Szabó Károly. Régi 
M. K ö n y v t á r I . — Erdélyi ref. Névkönyv 1882. 
— Petrik B i b l i o g r . — Irodalomtörténeti Köz-
lemények 1892. 388. s a t . l a p . — Pallas Nagy 
lexikona X I I I . 822. 1. — Sí Könyvészet 1897. 
— Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
I I I . 43. 1. — Prot. Szemle 1899. ( D é z s i ) . 

"PÁviz-Pápai Imre, ev.ref. főiskol. tanár, 
P. P. Ferencz orvos-tanár és Szekhalmi 
Anna fia, épen akkor tért vissza a külföldi 
akadémiákról (Leydenben 1719—1721-ig 
tanult), midőn a fő-consistorium határo-
zatából a harmadik enyedi tanári szék 

illetéke kétfelé osztatott két lector számára 
és ezek egyikére választatott ő 1723-ban,. 
Logikát és görög nyelvet tanított. Már tanár 
sága előtt hasznára volt a kollégiumnak, 
melynek angol pénzt kieszközölt. Meghalt 
1730-ban. — Munkái: 1. Disputatio theo-
logica de angelo faciei Jehovae ad Jes. 
LXIII. 9. . . quam publice ventillandam 
proponit 12. Maji 1719. Lugduni Batavo-
rum, 1719. — 2. Halotti oratio, mellyet 
a fellyebb emiitett Néhai Méltóságos Gróf 
(széki Teleki József) Úrfi halhatatlan ditsé-
retére s emlékezetére a test lelett, a sír 
mellett való színban 1729. eszt. Pünköst-
Havának 22. napján szomorú szivei el-
mondott. Hely n. (Három Sir-Halom . . . 
cz. gyűjteményes munkában). 

Nanasi, Pharus Hung.-Bat. Lugduni. Ba-
t a v . , 1778. 27. 1. — Parnassusi Időtöltés V I I . 
1796. 12. 1. — Budapesti Szemle 1858. 220. 1. 
— Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 
123. 1. — P. Szathmáry Károly, A n a g y e n y e d i i 
Bethlen-fötanoda története. N a g y - E n y e d , 
1868. 311. 1. - Petrik B ib l iogr . I I I . 750. 1. — 
M. Könyv-Szemle 1899. 245., 246. 1. 

Parlaghy Ferencz (János), premontrei 
kanonok, tatai (Komáromra.) származású ; 
1805-től refectoriarius és kántor ; 1809. 
a II. humoniorák tanára Rozsnyón ; 1811. 
a király-helmeczi plébania administrátora; 
1825. ismét a II. humoniorák tanára 
Bozsnyón; 1828. okt. 13-tól hitszónok 
és lelkiatya; 1829. theologiai tanár a 
rend intézetében ; 1831-től a leleszi kon-
vent esküdtje s az országos hiteles levél-
tár egyik őre volt. Meghalt 1846. ápr. 21. 
Kis-Kaposon (Ungm.) 67 éves korában. 
- Czikke a M. Sionban (1838. I. Szent 
István Martyrról nevezett nagyváraghegyi 
prépostság). — Munkák 1. Carmen ad 
serenissimum principem r. primatem, do-
minum Carolum Ambrosium, Austriae 
archiducem dum has oras boreales ad ire 
ac Rosnaviam venire dignaretur. Leut-
schoviae, 1809. — 2. Ode illustr. ac rev. 
dno Francisco Lajcsák episcopo Rosna-
viensi, obtulit gymnasium május. Bosna-
viae. 1825. — 3. Sauberer András jászói 
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praelátus és cs. kir. udvari tanácsos élet-
és érdemrajza. Budapest, 1838. (Ugyanez 
latinul a Sion cz. folyóiratban). — 4. A 
keresztény hit, remény és szeretetnek fő 
•elvei. Kassa, 1840. 

Schematismus Ord. Praemoiistratensis de 
Castro Jászó. Cassoviae, 1891. 148., 181. 1. 

Parlagi Ferencz, részvény-társasági 
igazgató Budapesten. — Czikke a Nemzet-
gazdasági Szemlében (1885. Agrár bank). 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyából. 

Parlagi Imre, magánzó Budapesten. 
— Czikke a Közgazdasági és Közigazga-
tási Szemlében (1893. Állami vagy magán-
állambiztosítás). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Parlaghy Kálmán. -— Munkája : Kár-
tyajátékok könyve. A legelterjedtebb hazai 
és külföldi kártyajátékok leírása, a hamis 
játék, a roulette, hazárdjátékok s játék-
barlangok leirásával. a kártya bűvész-
kedéssel, a kártyajátékok történetével és 
lcártyaműszavak szótárával bővítve. Elő-
szóval ellátta Nömös bugaczi és domb-
szögi Mokány Bérezi. Számos képpel. 
Bpest. 1890. 

M. Könyvészet 1889. 

Parlaghy Márton, nyug. főtörzsorvos ; 
•cs. kir. ezredorvos volt. a gróf Gyulay 
Ferencz 3b. sz. sorezredben Aradon 1866-
ban. Később mint törzsorvos Temesvárt 
tartózkodott; a temesvári állatvédő egye-
sület díszelnöke s alapítója volt. Meghalt 
1902-ben Temesvárt 88 éves korában. 
— Czikkei a Gyógyászatban (1863. Halva 
születettnek állítólag megcsodálásból szár-
mazott himlője) ; a Közegészségi és tör-
vényszéki Orvostanban (1865. A pesti 
bölcsőde közgyűlésén Szent György hó 
20. fölterjesztett orvosi jelentés). 

Vasárnapi Újság 1902. 29. SZ. ( N e k r . ) . 

Parmenius István, utazó, mint maga 
vallja, Budán született török rabságban, 
barbarok között, de keresztény szülőktől, 
valószínűen protestáns volt. Egy ideig 
otthon tanulgatott. Három évi utazgatás 

után, mely idő alatt számos «Musarum 
hospitia», több bölcsen kormányzott res-
publikát, és «multarum Ecclesiarum pro-
batissimas administrationes» látott, elju-
tott Angolországba. Megismerkedett itt 
Hakluyt Richarddal, ki viszont bemutatta 
őt Sir Humphrey Gilbertnek Londonban ; 
ennek vezérlete alatt kis hajóraj i al (öt 
hajó, 260 emberrel) 1583. jún. 11. föl-
fedező útra kelt (egyik hajó ragályos 
betegség miatt visszatért); aug. 3. érkez-
tek Newfoundlandba s aug. 5. ünnepélye-
sen elfoglalták az angol királynő nevében. 
Földink több érdekes részletet közöl az 
új vidékről. Levele 1583. aug. 6. kelt és 
oxfordi barátjához Hakluyt Richárdhoz 
volt intézve, ki azt 1600-ban az általa 
kiadott utazások gyűjteményének (Voya-
ges Navigations . . .) III. kötete 137—143. 
1. adta ki. Még elutazása előtt írt egy 
költeményt, mely szintén Hakluyt említett 
munkájában jelent meg ily cz. «De Na-
vigatione I. Illustrissmi et Magnammi 
Equitis Aurati Humfredi Gilberti ad dedu-
cendam in novum orbem coloniam 
suscepta Carmen Epibatikon Stephani 
Parmenii Budaeii » Az expeditio több 
tagjával együtt ő is odaveszett. 

Századok 1889. 150. 1. (Kropf Lajos). 

Párniczky Ede (djerovai és párniczai). 
m. kir. statisztikai számtanácsos, P. Ede 
cs. kir. tanácsos és alapi Salamon Fran-
cziska fia; meghalt 1895. okt. 9. Buda-
pesten, 56. évében. — Munkái: 1. Ma-
gyarország aratási eredménye 1872-ben. 
Az országos m. kir. statistikai hivatal 
által beszerzett adatok alapján dolgozta. 
Bpest, 1974. (Hivatalos statisztikai Köz-
lemények VII. 7.). — 2. Magyarország 
gazdasági statisztikai kézikönyve. I. évf. 
1886. U. ott, 1887. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — U. Könyvészet 
1887. és gyászjelentés. 

Parragh Gábor, az országos minta-
pincze felügyelője, 1848—49-es honvéd. 
Az 50-es és 60-as évek hazafias tö-
rekvéseinek számos emlékezete fűződik 
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az ő nevéhez ; a régi idők egyik legnép-
szerűbb alakja volt. A híres Parragh-
csárda annak idején gyűlhetve volt, több 
híres férfiúnak és a csárda «Csiga» nevű 
helyisége a nemzeti fejlődés és a haladás 
történetében jelentőséggel bír. A 40-es 
években Vörösmarty, Garay, Vahot S., 
Megyery, Egressy G., id. Lendvay és 
Lisznyay K. -ott vetették meg alapját a 
«Nemzeti kör»-öknek. P. művelt férfiú 
volt. Iskoláit Pápán az ev. ref. főgymna-
siumban végezte s 14 évi iskolai pályája 
alatt mindig kitüntette magát jeles tehet-
ségei által. A pápai magyar képzőtársu-
latnak egyik alapítója volt és ő szerzett 
Petőfinek nevelőséget, mikor ez a katonai 
pályáról lelépett. Tanárai az iskolai ének-
kar nagyjává és a nyelvésziskola rendes 
tanárává nevezték ki. Később kir. táblai 
jegyző s belügyminiszteri hivatalnok volt. 
A szabadságharczban mint huszár vett 
részt. O volt az első honvéd, ki az 
osztrákok Budapestről való kivonulása 
után a fővárosba belovagolt. Az 50. és 
60. években, mikor már megvolt az ő 
híres borcsarnoka, melyről Lisznyay Kál-
mán Parragh-csárda cz. dithvrambot írt, 
lelkesedéssel buzgólkodottanemzeti ügyek 
érdekében ; a magyar dalcsarnoknak való-
ságos fentartója volt. A komló-kertnek 
a 60-as években ő alatta volt szép napjai 
az ő visszavonulásával tűntek le. Kiváló 
érdemei vannak a magyar borászat fej-
lesztése körül, különösen a balatonvidéki 
borok népszerűsítésén buzgólkodott. Bo-
raival először a londoni világkiállításon 
keltett nagyobb feltűnést. Egy időben 
virágzó borüzlete volt Berlinben. Halála 
előtt néhány évvel az országos minta-
pincze felügyelője lett; ép a minta-pin-
czében szélütés érte s a kórházba szállí-
tották, mire némiképen felépült, azonban 
egészségét nem nyerte vissza. Meghalt 
1885. jún. 25. Budapesten — Czikkei a 
Gazdasági Lapokban (1857. Utasítás a 
bortermesztés és kezelése körül, 1858. 
Bizományi borügynökségem és annak 

tervbe vett czélja, 1861. A magyar borok 
értékesítése Londonban, A szüretről, 1863. 
Szőlőszetünk és borászatunk érdekében, 
Válasz a tokaj-hegyaljai bormívelő egye-
sülethez, 1867. Szőlőszetünk és borásza-
tunk érdekében); a Szőlőszeti és Borá-
szatj Közleményekben (1857. Gyakorlati 
módja a házi fogyasztásra szánt bor ke-
zelésnek, Vadkert és vidéke) ; a Falusi 
Gazdában (1859. Várbogyai Bogyay Lajos 
ur badacsonyi szőlője leírása); a Kerti 
Gazdaságban (1859. A karfás szőlőmíve-
lésről tartani való szőlőfürtök megszedé-
séről és eltartásáról) ; a Nép Újságban 
(1860. Szőlőmívelési hónaptár); a Szé-
kesfejérvári Borász-Csarnokban (1863. A 
borkészítésről, borkézelésről); a Kertész 
Gazdában (1865. A magyar borok Stet-
tinben); a Szőlőszet és Borászatban (1866. 
Szép napja a «Zrinyi»-nek) ; a Borászati 
Füzetekben (III. 1871. Körirata); a Bo-
rászati Lapoknak 1858-tól rendes munka-
társa volt. — Munkái: 1. A szÖlőmive-
lésről és borkezelésről. Tüzetesen a bor-
készítésről és borkezelésről. Szőlőbirtoko-
sok, szőlőfelügyelők, borkezelők, borkeres-
kedők, pinczemesterek. pinczemunkások 
sat. számára, kik e fontos ipar és élvezet-
termény által érdekelve vannak. Pest, 
1860—63. Két füzet. Két tábla rajzzal. 
(2. kiadás: A borkészítésről és borkeze-
lésről cz. U. ott, 1871. Egy tábla rajzzal). 
— 2. Borászatunk bajai a közéletben és 
közforgalomban. Bpest, 1878. (Kivonat 
a Közvélemény 180. számából). — Kiadta 
a Szőlőszet és Borászat cz. hetilapot 
1866. jan. 7-től júl. l-ig, összesen 26 
számát Pesten. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Egyetértés 1885. 
174. s z . ( N e k r . ) . — Vasárnapi Újság 1885. 26. 
sz. (Nekr.). — Kiszlingstein Könyvészete. 

Parragh János, ev. ref. alesperes-lel-
kész. szül. 1817-ben Szegszárdon (Tolna-
megye) ; tanulmányait Gyönkön kezdte 
s Kecskeméten végezte, azután Nagy-Do-
rogon (Tolnám.) tanítóskodott. 1845-ben 
lelkészszé avatták és különböző helyeken 
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eleinte mint segéd-, majd mint rendes 
lelkész működött; végre 1850-ben Nagy-
Szokolyon (Tolnám.) lett lelkész, hol 
1868. aug. 9. meghalt. — Czikkei. be-
szédei a Fördős Lajos által szerkesztett 
Különféle viszonyokra vonatkozó Papi 
Dolgozatok cz. gyűjteményben (1852., 
1856., 1858. Uj F. 1860.) és ugyanattól 
Papi Dolgozatok Gyászesetekre (1855., 
1864—65.); munkatársa volt egyebek közt 
a Prot. Egyh. és Isk. Lapnak, saját neve 
és Sinai Miklós junior álnévvel. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1808. 1098. h . ( N e k r . ) . 
— Prot. Képes Naptár 1870. 74. l a p . — Uj M. 
Athenas 318. 1. 

Parragh László, róm. kath. plébános 
Göllén (Somogym.), hol 1839 táján halt 
meg; igali kerületi alesperes, Somogy-
és Tolna vármegyék táblabírája is volt. 
— Munkája: Az Úrban boldogul ki-
múlt mélt. ládányi gróf Schmidegg 
László urnák ő cs. kir. felsége val. ka-
marásának több vármegye tábla birájá-
nak dítső emlékezete, mellyet nagy-berki 
mező városban t. n. Somogy vármegyé-
ben 1816. eszt. karácson havának 16. 
napján az ő végső halotti tiszteletekor 
hirdetett. Buda, 1818. (4rét kiadásban 
ugyanez : Hatodik beszéd . . . cz. U. ott, 
1818.). 

"Petrik Bibliogr. — Schematismus Cleri Wesz-
primiensis 1838. és a budapesti egyetemi 
könyvtár példányáról. 

Parschitius Dániel, ág. ev. iskola-
igazgató, rózsahegyi származású ; előbb 
(1660.) zólyomi tanító, 1664. a modori 
gymnasium tanára, 1667. körmöczbányai 
iskola-igazgató volt; 1672-ben magyar 
hazájából száműzetett és 1679-ben So-
rauban (Württemberg herczegség) műkö-
dött; midőn hazájába visszatért, 1683-ban 
a körmöczbányai gymnasiumhoz hívták 
meg hasonló minőségben, hol haláláig 
szolgált. — Munkái: 1. Octo Tabulae 
Grammaticae Linguae Sanctae, 1. De 
Lectione, 2. De Nomine, 3. De Verbis 
Perfectis, 4. De Defectivis, 5. De Qvies-
centibus, 6. Praeiixis, 7. De Suffixis, 8. 

De Vocalium mutatione, in Horologium 
Schickardianum ; Quarum ope, Ingenuus 
Sanctissimae Lingvae Studiosus, bimestri 
spatio, bihorium indies impendens, ex-
optatos in Analysi & Synthesi profectus 
conseqvi valebit,, Accessit Exemplum 
Lectionis & Analyseos Grammaticae, 
cum Methodô investigandae radicis facil-
limâ . . . M. DariIeLe parsChltio plro-
Vltlô-pannonlo . . . RostochI Literis Ri-
chelianis (1662.). — 2. Breviárium Lo-
gicum, In Octo Tabellas, Qvarum 1. De 
Naturae Logicae, 2. De Termino, 3. De 
Propositione, 4. De Affectionibus Pro-
positionis, 5. De Syllogismo Perfecta, 
6. De Syllogismo Imperfecta, 7. De Syl-
logismo Necessario, Probabili Et Sophi-
stico, 8. De Methodo Disputandi: Qvibus 
Accessit, 9. De Definitione Et Divisione 
Philosophiae, privatim redactum, publi-
ceq. in celeberrimâ ad Varnum Univer-
sitate ventilatum á M. Daniele Parschi-
tio, Pannonio n. t. Scholae Gustroviensis 
Con-R. U. ott,, 1663. — Üdvözlő verset 
írt, mint a soraui iskola rectora: Serta 
Parnassia . . . cz. munkában Cyprian Já-
nos és a körmöczbányai származású 
Ferber János tiszteletére (Lipcse, 168^.). 
— Fabó még a következő két munkáját 
említi: Opus historicum et Commentarius 
de Clarissimis nobilium Familiis Hun-
gáriáé antiquae et novae. (Miután ezek 
megjelenési helyét és évét nem írja, 
hihető, hogy kéziratban voltak). 

Czvittinger, S p e c i m e n 296. l a p . — Horányi, 
Memoria 40. 1. — Fabó, Monumenta I. 80., 
144., II. 22., III . 233., IV. 351. 1. — Uj M. 
Athenás 576. 1. — Slovenské Pohlady 1887. 276. 
l a p . — Szabó-He lie bran t I I I . 1. r é s z 669. , 
684., 751., 2. rész 164. 1. 

Parschitius Illés, ág. ev. lelkész, zsol-
nai származású. — Munkái: 1. Disputatio 
Publica De Causis Mortis Christi, adver-
sus Joh. Crellium Franc. Socinianum. 
Quam annuente Divina gratia in celebri 
Gedanensi Athenaeo puplico examini sub-
jicit Abraham Calovius . . . Rector, . . . 
Respondente Elia Parschitio, . . . institv.-
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endo in Acroaterio Majori . . . 1646. 
Dantisci. — 2. Mataeologiae Papisticae 
Succincte Confutatae Disputatio Prima. De 
verbo Dei non seripto, ut & autoritate Ca* 
none. Authentica editione, textus Originá-
lis sinceritate, & perspicuitate Scripture 
(sic) Sacrae, Praeside Abraham Calo vio 
Respondente . . . 1647. Gedani. — 3. De 
Climactericis Vitae Humanae Annis, Dis-
putatio Publica Collegii Psychologici Or-
dine quarta,Quam AuspiceDeo InCeleb.Ge-
danensis Athenaei Auditorio Philosoph. 
Ventilandam proponit Daniel Lagus Prae-
ses. Respondente . . . Addiem27. Junii, . . . 
Anno 1647. U. ott. — 4. Fundamenta 
Chronologica Novissimae Sententiae De 
vero Anno Natali Domini & Servatoris 
noştri Jesu Christi, Quibus ostenditur 
Quatuor integros annos, ad veram Aeta-
tem Christi constituendam Aerae nostrae 
Christianae esse adjiciendos: eamque 
solido quadriennioposteriorem esse, Prae-
side Laurentio Eichstadio . . . Respon-
dente . . . Die 23. Januarii . . . 1648. U. 
ott. — 5. Theologia apostolica romana 
oraculis 82. e diuina catechesi romanae 
a S. Paulo inscripta et concredita, suc-
cincte comprehensa et aduersus varias 
corruptelas, pontificiorum, caluinianorum, 
socinianorum aliorumque heterodoxorum 
luculenter adserta. U. ott, 1648. — 6. 
Examen doctrinae publicae et syncretismi 
ecclesiarum reformatarum de persona 
Christi Dei et hominis, 38. disputationibus 
expeditum. U. ott, 1650. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 262. 1. — Uj Magyar 
Athenás 575. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i M . 
Könyvtár I I I . I. rész. 

Parschitius István, bölcselet- és orvos-
doktor, rózsahegyi (Liptóm.) származású. 
— Munkái: 1. Genethlia Servatoris, A. 
R. S. ChrlstVs Est PIIs Víta, LVX, Re-
DeMptor AtqVe PatronVs, Celebrata Et 
Submisso cordis Affectu, dedicata. Vrati-
slaviae, (1689.). — 2. Dissertatio Med.ca 
De Morbo Hungarico, Quam . . . In Aca-
demia Viadrina . . . Praeside Rectore . . . 

Bernhardo Albino . . . Publico Eruditorum 
Examini Exponet . . . Ad diem 15 Julii 
An. 1693. Frankfurt. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 2. rész 348., 433. 1. 

Parschitius Kristóf, rózsahegyi (Liptó-
megye) származású, jeles bölcselő és 
költő ; előbb Selmeczbányán volt iskola-
rektor, de felebbvalói elmozdították hi-
vatalából ; ekkor külföldre ment, Angol-
országba, Németországba s Belgiumba. 
Egy ideig Wittenbergában és Lipcsében 
élt és az utóbbi helyen meghalt 1713-ban 
körülbelől 70 éves korában. — Munkái: 
1. De Justificatione, Theses Theologicae, 
Quas Consentiente Venerando Collegio 
Theologico in Acad. Rostochiensi Prae-
side D. Henrico Mullero .... In Audi-
torio Majori 10. Junii proponet publice 
. . . Rostochii, 1665. — 2. Repetitiones 
Decalogi Anti-Papistici. Quas Publ. exhi-
bent In Universitate Rostochiensi. Praeses 
Joh. Quistorpius . . . Respondens . . . U. 
ott, 1666. — 3. Corona Anagrammatica 
E Floribus Inscriptis Nomini Indelibili 
Magnifici & Illustr. Dni Stephani Thokholi 
Perpetui de Cesmark &c Dni sui Clemen-
tissimi Contexta Longissimis ao, largissi-
mis mariibus devotissimé submissa. Vivat, 
Vivat, Vivat, Stephanus Thokoli, Heros 
Augustus Deo, Musis, Patriae, Et in sano 
aeternitatis suspensa, ä . . . Wittebergae, 
1666. — 4. Disputatio Theologica Anti-
Crociana, Ex Articulo XI, & XII. Augu-
stanae Confessionis Quam . . . Sub Prae-
sidio . . . Johannis Deutschmann . . . Pro-
motoris Maximi, . . . In Almâ Academia 
Wittebergensi, Publice defendendam sus-
cepit . . . D. 30. Mártii Anno L667. U. 
ott. — 5. Positionum Astronomicarum 
Denarius Octavus De Affectationibus Mo-
tus Stellarum, Qvem Praeside Michaele 
Walthero, . . . ad d. 3. Julii defendet 
Respondens . . . Wittenbergae, 1667. — 
6. Disputatio Theologica Ex Matth. XII. 
v. 31. & 32. De Peccato In Filium Ho-
minis & in Spiritum Sanctum, Quam In 

13. «» sajtó ala adatott 1.904. ápr. 21. 
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Academia Sub Praesidio . . . Johannis 
Deutschmann . . . Promotoris . . . publice 
defendendam suscepit. Autor & Respon-
dens . . . In Auditori Majori 13. Julii 
1668. U. ott. — 6. AoóSexas Anagramma-
tica, e Floribus Indelebili Nomini in-
scriptis, Magnanimi Leopoldi Imperatoris 
Invictissimi Caesaris Semper Augusti 
contexta; Longissimis, ac Largissimis 
manibus Devotissimé submissa, . . . cui 
accessit Urbis Budae, expugnatio glorio-
sissima, Cum Acclamatione, atque exul-
tatione intermina. Et Jubileus. Annus 
XXX. Anagrammatis auctus AVgVsTo 
feLICItateM, á Deo Vno VoVens & eXo-
rans. Viennae Austriae (1687. Ujabb ki-
adásai. Hely n. 1690. Yittenberg, 1702.). 
— 7. Pio, Magnanimo, Clemenţi Archi-
Duci et Neo-Coronato Hungáriáé Regi 
Josepho I. Leopoldi M. filio solenniter 
IX. Dec. 1687. Inaugurato. Ilely n. — 
S. JVblleVs VIVI LeovoLdl, IMpera-
torls AVgVstI, hoc est, Quinquagesimus 
Annus, A' Nativitate Invictissimi Caesa-
ris. E Floribus, Indelebili Nomini In-
scriptis, nunc demum, Triginta Anagram-
matis Novis Auctus, In Quo Juxta Ve-
terem Ritum, Publica Procerum Peomul-
gatione (sic), Triumphandum Tubis et 
Tympanis, Ad Majorem Dei Gloriam, 
Caesaris Perennaturam Adoream, Uni-
versae Christianitatis Salutem, Omnium 
Subjectorum Felicitatem, Ut Restituatur 
Christiano Orbi, Pax Optata!. Olsnae, 
(1689.). . — 9. Serenissimo Ac Potentis-
simo Principi Ac Domino . . . Johanni 
Georgio IV. Deo Gratia Duci Saxoniae 
Juliaci Cliviae . . . Hancce Descriptionem 
Regum Regni Judaici Uniti Et Disjuncţi 
Rudi Minerva Elaboratam Devotissima 
Animi Subjectione Offert et Dedicat . . . 
Anno AVgVsto ELeCtorl A Deo Vero 
oMnla FaVsta VoVens et EXorans ! Dres-
dae (1692. Költemény). — 10. Disser-
tatio Philologico-Theologica, De Baptismo 
Christi, Ex Matth, cap. III. v. 16. 17. 
antea Loco Graeci Textus In Gymnasio 

Td. S z i r m v e i J. . Magyar írók X. 

Schemniciensi, Juventuti Scholasticae 
Succincté proposita, Postea intra Priva-
tos Exilii Parietes, E Scripturae Con-
textu, Magnorumque Theologorum Sen-
tentiis . . . Uberius dilatata, Et Censurae 
Publicae, Celeberrimae Academiae Witte-
bergensis, Maxime Venerandae Facult. 
Theolog. demissé submissa, Ejusdemque 
Consensu, Et Autoritate Typis Publicis 
Exposita, per Autorem . . . Die 12. Ápri-
lis, Anno, BaptlsMVs saLVatorls IesV 
Christi, sít, Veré saLVatorls CVnCtls 
plls ChrlstICoLIs! Wittebergae, (1692.). 
— 11. Apiaxoxpaxia Ducum Et Heroum 
Divinitus Excitatorum E Sacris Pandectis 
Deprompta Magnanimo . . . Principi . . . 
Friderico Augusto Dei Gratia Saxoniae 
Juliaci Cliviae Ac Montium Angriae Et 
Westphaliae Duci &c. Potentissimi Electo-
ris Johann. Georgii IV. Germano Frátri 
Sponso Nec non Castitate Et Pietate 
Insigni Christinae Eberhardinae Bran-
denburgensi von Bayreuth, Principis 
Sponsae Ad Majorem Dei Gloriam In 
Fano Aeternitatis Suspensa Die 14. Jan. 
Anno FLVant seMper FrlDerICo AVgVsto 
a IehoVa qVaeqVe faVsta, atqVe pros-
pera! Lipsiae, (1693.). — 12. Tabella 
Hungáriáé Ducum Et Regum Christiano-
rum in qva Eorum Ortus & Occasus, 
Regnorum Accessiones Et Avulsiones, 
Provinciarum Incrementa Et Decrementa, 
Bella Domestica Et Extranea, Cum Varia 
Vicissitudine Temporum Brevi Penicillo 
Delineantur . . . Nunc Per Decennium Ex-
torrem, Anno Deo CLeMentI gLorla. 
Wittenbergae, (1702.). — 13. D. O. M. 
A. Serenissimo Et Potentissimo Domino 
.. . Carolo Magni Leopoldi Imperatoris 
Filio . . . Hocce Trifolium Anagramma-
ticum E Floribus Nomini indelebili ena-
tum In Templo Aeternitatis Ad Majorem 
Dei Gloriam Universi Christiani Orbis 
Decus Omnium subjectorum Felicitatem 
devotissima mente suspensum Humillimé 
dicat praesentat & offert Die 18. Sept. 
Anno Deo CLeMentI slt GLorla! Vien-

14 
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nae (1703.). — 14. Magnaninio Et Po-
tentissimo Caesari, Joseplio, In Irnperio, 
Regnis & Provinciis Augustissimi Et In-
victissimi Leopoldi, Romanorum Impe-
ratoris, Gloriosae Memoriae Parentis . . . 
Solenne Desiderium, Longissimis Et Lar-
gissimis Manibus, Devotissime Submis-
sum, Et In Templo Aeternitatis, Ad Ma-
jorem Dei Gloriam, Caesaris Perennatu-
ram Adoream. Omnium Subjectorum 
Felicitatem, Humillime Suspensum, . . . 
Anno, 1705. Die 1. Julii U. ott. — 15. 
Ultimus Honor Leopoldo, Aug. Roma-
norum Imperátori, . . . Pietatis amori, in 
angustiis triumphatori, hostium profliga-
tori, imperii, regnorum et provinciarum 
protectori, Hungáriáé restauratori . . . 
Eleonorae Magdalenae Theresiae conju-
gis, Josephi Romanorum Imperatoris et 
Hungáriáé Regis, filiarum derelictarum 
parentis, Procerum & Consiliariorum 
Directoris, Die V. Maii Anno 1705. Lu-
gubri calamo delineatus. U. ott. (Leopold 
cs. rézmetszetű képével). — 16. Heroi-
corum Sacrorum Libri Tres. Primus 
continet Acta Ducum, Judicum, et Heroum 
Politiae Judaicae. Alter exhibet, Facta 
Regum, Regni Judaici Conjuncţi & Di-
visi, usque ad transportationem Assy-
riacam populi Judaici, Templi Salamonis 
& Hierosolymae primam eversionem per 
Nabuchodonozorem Monarcham. Tertius 
complectiftir Reditum populi Israelis, é 
Captivitate Babylonica, civitatis & Templi 
instaurationem, Ducum, Dynastarum, Pon-
tificum & Regum regimen, Hierosolymae 
& Templi eversionem secundam, Politiae 
Judaicae abrogationem, perTitum Vespa-
sianum. Rudi Minerva elaboraţi, Anno 
ConDVCtVM. Lipsiae (1710). — 17. Ca-
rdio III. Hispaniarum Regnatori Leopoldi 
M. Filio Josephi Caesaris Fratri Invic-
tissimo Romanorum Imperátori Hujus 
Nominis VI. Hungáriáé Et Bohemiae 
Regi . . . Consecratum Qui Patrias Vir-
tutes Majestatem In Moribus Clementiam 
In Aspectu Prudentiam In Sermone Gra-

vitatem In Conversatione Pietatem In 
Templis Sapientiam In Literarum Con-
svetudine Animi Gravitatem Foris Aequa-
nimitatem Domi Fortitudinem In Bello 
Exemplum Ubique Imitatus Imperiali Di-
gnitate Evasit Dignissimus Igitur Franco-
furti Ad Moenum In Maxima Omnium 
Ordinum Et Procerum Ablegatorum Re-
gum Rerumpublicarum Provinciarum Du-
cum Populique Germaniae Frequentia 
Diademate Sacro Coronatur Die XXII. 
Decembris, Anno Ad Triumphum Cae-
saris ConDVCIMVr! Lipsiae (1710.) 

Czvittinger, Specimen 295. — Jöcher, Alig. 
Gelehrten-Lexikon III. 1270. 1. — Horányi, 
Memoria III. 38. 1. — Katona, História Cri-
tica XXXVI. 751. lap. (Nevét Parschitznak 
irja). — Hartkolomaeides, Memoriae Ungaro-
ruin 167. lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár III. 1. és 2. rész. 

Parschitius Miklós, orvosdoktor, P. 
Tamás fia, zsolnai származású; előbb 
a hazában iskolarektor volt, majd ág. 
ev. lelkész Rajeczen, Predméren, végre 
Rózsahegyen és a liptói egyházkerület 
seniora. Meghalt 1653. júl. 27. szélütés 
következtében; öt fiút hagyott maga után: 
Miklóst, Illést, Dánielt a theologust, Kris-
tófot a költőt és Zachariást. — Munkái: 
1. Concluionum Medicarum Disqvisitio 
Prima, Quam Directore & Domino, Ac 
Consensu Amplissimae Facultatis Medi-
cae, In Celeberrima Regiomontanorum 
Academia, Sub Praesidio . . . Georgi Wo-
segini . . . Eruditorum Examini sistit . . . 
Octob. Anni 1652. Regiomonti. — 2. 
Disputatio inauguralis medica. Praeside 
loan. Heunio . . . Gryphiswaldiae. 1656. 
•— 3. Disputatio theologiea De Iustitia 
Scribarum et Pharisaeorum . . . Solnae, 
1665. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. II . 
159. l a p . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szabo~ 
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 
548., 602. 1. 
Partay István, filipovai (Bács-Bod-

rogm.). nótárius. — Kézirati munkája : 
A kun nyelv egy volt-e a magyar nyelv-
vel. ? ívrét 4 lap. (A m. n. múzeumban). 
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Partényi József, fő- és székvárosi tiszt-
viselő, szül. 1864-ben Pesten; közép-
iskoláinak elvégzése után hírlapíró lett 
és a Budapesti Újság szerkesztőségébe 
lépett be, mely lapnak megszűnése (1890. 
júl. 20.) után az Egyetértés munkatársa, 
majd az Arad és Vidékének segédszerkesz-
tője lett. 1890-ben a főváros szolgálatába 
lépett és jelenleg a középítési ügyosztály-
ban fogalmazó, e mellett azonban a 
lapoknál is dolgozik — Czikkei, elbeszélé-
sei a Képes Családi Lapokban (1887., 
1889); a napilapok tárczáiba a főváros 
múltjáról írt czikkeket. A Pallas Nagy 
Lexikona megindulásakor 1891-ben az 
előmunkálatokban tevékeny részt vett 
és számos czikket, különösen külföldi élet-
rajzokat írt bele. — Munkája: Útmutatás 
az elektromos világítás berendezésére. 
Hivatalos adatok felhasználásával. Bpest, 
1894. 

M. Könyvésiet 1894. — Pallas Nagy Lexikona 
XVIII. 41G. 1. 

Parthay Géza, az országos zoologiai 
társulat igazgatója, szül. 1861. szept. 12. 
Haróban (Hunyadm.); tanulmányainak 
befejezése után 1883—85-ben mint ösz-
töndíjas tanárjelölt a földmívelési minisz-
térium megbízásából mezőgazdasági ta-
nulmányokkal foglalkozott. 1885—86-ban 
a M. Föld mezőgazdasági napilap belső 
dolgozótársa és az országos méhészeti 
egyesület titkára volt. 1887-ben alapította 
a Szárnyasaink cz. szaklapot és az orszá-
gos baromfitenyésztési egyesületet, mely-
nek 1891-ig titkára s azontúl igazgatója 
lett. 1895. a földmivelési minisztérium 
megbízásából tanulmányúton volt Fran-
czia-, Angol-, Németországban és Belgium-
ban. 1896. az ezredévi kiállítás kereté-
ben rendezte úgy az állandó, mint az 
időleges baromfi kiállítást és a földmí-
velési miniszter megbízásából megírta 
Magyarország baromfitenyésztésének tör-
ténetét. A kiállítás körül szerzett érdemei 
elismeréseül megkapta a koronás arany-
érdemkeresztet. Az országos baromfi-

tenyésztési egyesület és a Columbia-kör 
tiszteletbeli tagja lett. 1897-ben több ideig 
tan ulmányúton volt Oroszországban. 1898. 
alapította a Zoologiai Lapokat és az or-
szágos zoologiai társulat igazgatója lett. 
Az 1900. párisi világkiállítás magyar 
rendező bizottságában előadó volt s ő 
rendezte a magyar osztály állandó ba-
romfitenyésztési részét. 1894-ben az oszt-
rák és magyar első baromfitenyésztési 
osztály kongresszusának alelnöke, 1895. 
a Berlinben rendezett nemzetközi baromfi-
kiállítás és az 1899. Szent Péterváron 
rendezett baromfi-világkiállítás bíráló bi-
zottságának elnöke volt. 1900. jan. meg-
indította a Baromfitenyésztési Lapokat. 
A hazai domesztikált columbidák fauná-
ját két külföldön is elismert új fajtával: 
a magyar pávával (Col. laticanda hung.) 
és a magyar sirálykával (Col. turbita 
hung.) gazdagította. — Czikkei a Nép-
tanítók Lapjában (1886—90) és a szak-
lapokban. — Munkái: 1. Az okszerű 
baromfi-tenyésztés alapvonalai. Nyolcz 
ábrával. Bpest, 1895. — 2. A Cochinok 
monographiája. U. o t t , . . . — 3. Brahma-
tyúk és ennek tenyésztése. U. o t t , . . . 

Fővárosi Lapok 1895. 32. SZ. — Hl. Könyvé-
szet 1895. — Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 
41fí 1. 

Partinger Ferencz, Jézus-társasági ál-
dozópap, szül. 1675. jan. 14. Bécsben ; 
1690. szept.27. lépett a rendbe; Erdélyben 
több évig működött mint hittérítő s kü-
lönösen Brassóban második Pál apostol-
nak nevezték, miután számos hívet térí-
tett meg a róm. kath. egyháznak. Azután 
lelkészkedett Stájerországban és Nagy-
szombatban ; Bécsújhelyben rector, ké-
sőbb Gráczban hitoktató, végre Bécsben 
az Anna-rendház igazgatója volt, hol 
1727. okt. 28. meghalt. — Munkája: 
Ratio status animae immortalis, affective, 
historice, polemice ex S. Scriptura, Patri-
bus aliisque Doctoribus combinata. Par-
tes IV. Tyrnaviae, 1715. — Még öt né-
met munkája van, melyeket Bécsben és 

14* 
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Linzben adott ki ; czímüket Stoeger lati-
nul sorolja fel. 

Katona, História Critica XXXVIII. 880. 1. 
— Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 43. 1. — Stoe-
ger, Scriptores 253. 1. 

Parti János József, bölcseleti doktor, 
gymnasiumi tanár, 1845-től helyettes 
majd oktató (docens) tanár volt a prágai 
egyetemen és műegyetemen. 1851. okt. 
25. a budai gymnasiumhoz nevezték ki 
a mathematika, latin és német nyelv 
tanárának, hol a 60-as évek elejéig taní-
tott. — Czikke a budai cs. kir. kath. 
gymnasium Jahresberichtjében (1856. An-
wendung der ebenen Trigonometrie zur 
Lösung mehrerer Aufgaben der Geo-
metrie des Raumes. Stereometrie). 

Jahresbericht des k. k. kath. Gymnasiums 
zu Ofen 1852. 24. 1. 

Pártos Béla, ügyvéd, szül. 1844-ben 
Apatinban (Bács-Bodrogm.), hol atyja 
szintén ügyvéd volt; középiskolai tanul-
mányait Nagybecskereken és Pécsett, a 
jogot Budapesten végezte. 1867-ben tör-
vényszéki aljegyzővé választották Zombor-
ban, 1871. tiszteletbeli ülnök lett. 1872-ben 
hivatalától megválva Pestre jött, hol 
ügyvédi irodát nyitott. Tagja 1882 óta a 
székes-főváros törvényhatósági bizottsá-
gának. — A Szeg. Híradónak munkatársa 
volt. —Munkái: 1. A főrendiház reformja. 
Bpest, 1882. — 2. A felsőházi törvény-
javaslatról. U. ott, 1884. — 3. Az öt-
éves mandatum ellen. U. ott, 1885. — 4. 
A függetlenségi és 48-as párt szervezéséről. 
U. ott, 1887. — 5. A jogi szakoktatás 
reformjáról. U. ott, 1890. — 6. Választás 
vagy kinevezés. Adalék a közigazgatási 
reformhoz. U. ott, 1891. (2. kiadás. U. 
ott, 1891. Németül. U. ott, 1891.). — 7. 
A polgári házasságról. U. ott, 1893. — 
8. A felekezeti harcz ellen. Néhány szó 
a néppártról és ellene való teendőinkről. 
U. ott, 1892. (2. kiadás). 

ill. Könyvészet 1887., 1891., 1893., 1895. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Új-
ság 1895. 21 . s z á m . — Pallas Nagy Lexikona 
XIII. 834. 1. 

Pártos Sándor. — Munkája : A kén-
hévforrások jelentőségéről. Bpest, 1898. 
(Különnyomat a Gyógyászatból). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Pártos Zsigmond, r. kath. esperes-

plébános a pécsi püspökmegyében, szül. 
1847. ápr. 9-én Apatinban, 1870. aug. 1. 
miséspappá szenteltetett fel; segédlelkész 
volt Bodonyban, Ráczpetrén, Zombán. 
Pécsváradon és Szekszárdon. 1880. márcz. 
Várdombon (Tolnamegye) lett plébános ; 
jelenleg Mőzsön (Tolnám.) plébános és 
kerületi alesperes. Punczmann családi 
nevét 1876-ban változtatta Pártosra. — 
Néhány vezérczikke jelent meg a vidéki 
lapokban ; egyházi beszéde a Toldy László 
által kiadott Katholikus Hitszónokok cz. 
folyóiratban (1878—79). 

Brüsztle, R e c e n s i o IV. 330., 782. l ap . — 
Századunk N é v v á l t o z t a t á s a i 177. 1. — Magyar 
Sion 1892. 626. 1. 

Parvy Alajos, r. kath. plébános, szül. 
1830. febr. 4. Gyöngyösön ; a gymnasium 
egy részét szülővárosában, a többit Bu-
dán végezte, ekkor egri kispap lett. 1849-
ben elöljárói a tehetséges fiatal növen-
déket a pesti központi papnevelőbe küld-
ték, hol tevékeny részt vett az irodalmi 
társulatban. 1853-ban miséspappá szen-
telték fel és Szendrőbe ment segédlelkész-
nek. Nyolcz hónap múlva Egerbe köl-
tözött, hol szorgalmasan tanult és elsajá-
tította a német, olasz és franczia nyelvet. 
1862-ben zsérczi, 1872. pedig felső-mis-
kolczi plébános lett. Meghalt 1898. jún. 
3. Miskolczon. — Mint pesti papnövendék 
1852-ben társként szerepelt: A falusi 
lelkész könyvtáránál. Czikkei a Religió-
ban (A magyar egyházirodalmi iskola 
feladatáról), a M. Sajtóban (A követ-
választások alkalmával előforduló vissza-
élésekről), az Egerben (Gazdászatról, 
borászatról, a szőllők szakszerű művelé-
séről), az Autonómiában (autonomikus 
czikkek); a miskolczi lapokba irányczikke-
ket írt. Nagyböjti beszéd-folyama a Mend-
lik Ágoston Falusi prédikáczióiban (Pécs, 
1864—75) jelent meg. 
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Borsodmegyei Lapok 1884. 70. Sz. — Magyar 
Sión 1888. 780. 1. — Koncz Ákos, E g r i e g y h . 
papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 193. 1. 
— Schematismus Cleri Agriensis 1899. 194, 1. 

Parvi András, vittenbergai tanuló, 
hova 1714. máj. 20. iratkozott be. — 
Munkája: Cypris Triumphans, In, Polo, 
& Solo, Falcone Stringente, Aquila Vi-
dente, Leone Vincente, Egregii, Humanis-
simi, Nec non Generoşi Iuvenis Dn: 
Matthiae Ilágara . . . D. Zachariae Hagara 
Ecclesiae Moschoviensis Antistitis . . . Filii, 
ut Sponsi, & Generosae, omniq. Virtutum 
decore Nobilissimae Viduae. Annae Illa-
vai. quondam . . . D. Valentini Mercatoris, 
Civitatis Moschoviensis Civis, & quae-
storis Eminentissimi, Consortis ut Spon-
sae, Pleno Cordis Affectu, Consecrata 1672. 
Febr. 20. Solnae. (Az üdvözlő vers alján 
a szerző így nevezi meg magát: Andreas 
Parvi Aln. A. S. S.). 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 209. 
l a p . — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 
361. 1. 

Párvy Iván (kis-kónyai), kir. főügyész, 
szül. 1844. szept. 14. Ér-Mindszenten (a 
régi Közép-Szolnokm.), hol atyja a szat-
mári püspöki uradalomban tiszttartó volt; 
a gymnasium I., II., IV. és VI. osztályát 
Egerben, a III. Gyöngyösön, az V. Pesten 
a piaristáknál végezte. 1860-ban atyja a 
znaimi cs. kir. genie-akadémiába adta, 
innét azonban a következő évben kilépett 
és a gymnasium VII. oszt. Pozsonyban, 
a VIII. Egerben 1862-ben befejezte. Jogi 
tanulmányait Egerben kezdte s a II—IV. 
évet a pesti egyetemen hallgatta s 1866-
ban absolutoriumot nyert. 1864. júl. 28. 
jogtörténelmi, 1866. okt. 13 bírósági s 
1867. jan. 26. államtudományi államvizs-
gát tett. 1868. okt. 8. közügyvédi, nov. 
17. váltójogi oklevelet nyert. 1864. aug. 
1-től Pestmegye alispáni hivatalánál, 
majd e megye főispáni helytartójának 
irodájában díjnok volt. 1867. jan. 28. 
Pest-Pilis-Solt vármegyék tiszteletbeli al-
jegyzőjévé neveztetett ki. Az alkotmányos 
aerában a megyétől távozni kényszerül-

vén, 1867. máj. 8. a királyi ítélőtáblán 
díjtalan, 1868. máj. 15. díjas :gyakornok 
s 1869. máj. 26-án segédfogalmazó lett; 
1871. decz. 20. a pestvidéki kir. törvény-
székhez bírónak nevezték ki, 1872—1884 
végéig részint a büntető-törvényszék bün-
tető és polgári osztályánál szolgált. 1885. 
jan. 3. a budapesti kir. táblán rendes 
biró lett. 1889. szept. a curiához kisegítő 
bírónak beosztatott. 1891. jan. 28. az 
újonan szervezett kassai főügyészséghez 
főügyésznek neveztetett ki. Meghalt 1892. 
márcz. 6. Kassán. — Czikkei a jogi szak-
lapokban jelentek meg. 

Századok 1895. Melléklete : A m. tört. tár-
sulat Évkönyve 131. 1. és gyászjelentés. 

Párvy Sándor (kis-kónyai) theologiai 
doktor, szepesi püspök, régi magyar ne-
mes család sarja, szül. 1848. okt. 2. 
Gyöngyösön (Hevesm.), a gymnasium 
hat osztályát szülővárosában végezte; 
1865-ben az egri papnevelőintézetbe lé-
pett. Befejezett bölcseleti tanulmányai 
után elöljárói a bécsi Pazmaneumba 
küldték a hittudományok hallgatására; 
1871-ben hazajött és főpásztora áldozó 
pappá szentelte s Baliára helyezte segéd-
lelkészi minőségben. Ezen a környéken 
ismerkedett meg Mindszenty költő-pappal, 
ki a szomszédos községben lakott. 1872-
ben az egri seminariumban tanulmányi 
felügyelő volt, honnét csakhamar az 
Augustineumba ment felsőbb tanulmá-
nyokra. Onnét haza térve, 1873-ban szent-
széki aljegyzővé és levéltárnokká, 1875. 
érseki másod-, 1881. első titkárrá nevezte 
ki érseke. A hittudományok doktori ok-
levelét 1875-ben nyerte el, mely alkalom-
mal a humanistákról írt dissertatiót. 
Jelenleg a budapesti egyetem theologiai 
karának bekebelezett és a Szent István-
társulat tudományos és irodalmi osztályá-
nak tagja. Tevékeny részt vett az egri 
egyházmegyei irodalmi egyesület létre-
hozásában és kezdettől fogva annak 
buzgó tagja. 1892 januártól egri kanonok 
és felnémeti apát volt. 1903 febr. a pápa 
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fölszentelt püspökké és érseki helyettessé 
nevezte ki ; 1901-től egyszersmind az egri 
jogakadémia főigazgatója lett és ő alapí-
totta meg ottan a mensa academicat. 
Tagja volt az 1900. és 1903. katholikus, 
autonomiai congressusnak is. 1904. ápr. 
13. ő felsége szepesi püspökké nevezte ki. 
— Már mint gymnasiumi tanulónak köl-
teményei jelentek meg a Kath. Néplap, 
Iskolai Kis Tükör, Iskola-Barát cz. lapok-
ban ; később írt az Uj M. Sionba, Egerbe, 
Magyarország és Nagyvilágba és a M. 
Államba. Növendékpap korában szónok-
lati s irodalmi gyakorló iskolát állított 
fel Egerben, a Pazmaneum életre ébredt 
magyar társulatának pedig első jegyzője 
lett, mely alkalommal Haladjunk ezímű 
költeményével köszöntött be. Költeményei-
vel többször nyert pályadíjat. Karácsonyi 
dal, Jephte lánya, Tavaszi út, Testvérem 
ravatalánál cz. költeményeit, az Eger 
szerkesztősége5—5aranynyal jutalmazta. 
Czikkei az Egri Egyházmegyei Közlöny-
ben (1879. A magyarországiak és kül-
földiek közötti házasság, tekintettel a 
lelkipásztorkodásra, Radvánszky A. br. 
felügyelőnek az ágostai vallásúak egye-
temesgyűlésén tartott beszéde egy némely 
pontjaihoz, 1882. Komoly idők, komoly 
igazságok, 1884. Boreas czikkére, Egyház 
és Állam); a Kath. Szemlében (1891. 
XIII. Leo pápa és a munkásügy); az 
Irodalmi Szemlében (A szent István-
társulatról. A papneveidei iskolákról, Né-
hány szó a kongrua-ügyről); az Uj M. 
Sionnak és Kath. Szemlének is munka-
társa volt; ő fordította magyarra az érseki 
beszédeket és körleveleket. — Munkája: 
Egyházi beszéd, melyet Szent István ki-
rály ünnepén 1896. aug. 20. a budavári 
koronázási plébánia-templomban mon-
dott. Eger, 1896. — Kéziratban ; Egyházi 
szónoklatai, melyeket az angol kisasz-
szonyok egri templomában négy évig 
tartott a májusi ájtatosságok alkalmából 
és egyéb Mária-ünnepeken. 

V. Sión 1888. — Koncz Ákos, E g r i e g y h á z -

megyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 
193. 1. — Alkotmány 1903. 56. sz M. Állam 
1903. 51. s z . — Budapesti Hirlap 1904. 104. Sz. 

Paschgall András, trinitárius szer-
zetes Budán, pesti származású s az ottani 
grammatikai osztályban tanuló. — Mun-
kája : Gloria Domini, sempiterna ejus 
virtus & Divinitas apparens de vertice 
antiqvuorum montium Die Herrlichkeit 
des Herrn, dessen ewige Kraft, u. Gott-
heit erscheinend auf den Spitzen der 
alten Berge ; oder das Geheimnuss der 
allerheiligsten Dreyfaltigkeit, auf dem 
Marianischen Wallfahrts-Berg Klein Maria 
-Zell 1745. In einer daselbst gehaltenen 
Lob- u. Ehren Bede den ersten Sonntag 
nach Pfingsten vorgestellet. Ofen. 

Petrik Bibl iogr. 

Pascut iu Dénes, görög kath. pap, 
később ügyvéd, majd végrehajtó, szül. 
1825. ápr. 1., mint a nagyváradi g. kath. 
egyházmegyének növendéke; theologiai 
tanulmányait Nagyszombatban végezte. 
1849-ben pappá szenteltetett és a belé-
nyesi gymnasium tanára lett; honnét 
1853-ban a rumén nyelvnek a nagy-
váradi főgymnasiumnál Románu Sándor 
távozása folytán megürült rendkívüli 
tanszékére helyezték át. Itt egyúttal a 
rumén ifjúság olvasóegyesületét is ve-
zette; 1861. júliusig tanította Váradon 
a rumén nyelvet és időközben, főleg 
tanítványainak használatára adta ki gram-
matikáját. 1861-ben genyétei (Biharm.) 
papnak és esperesnek nevezték ki. Több 
európai nyelvet ismert és falusi magá-
nyát olvasmánynyal, faragással és festé-
szettel igyekezett tűrhetővé tenni. A 
nyugalmas plébánia azonban nyűg volt 
reá nézve s azért már 1864-ben ott-
hagyta azt az egyházi renddel együtt. Le-
tette az ügyvédi vizsgálatot és Butyinban 
(Aradm.) telepedett le, hol a választási 
mozgalmakban élénk, de nem hálás részt 
vett. 1880. máj. az igazságügyi miniszté-
rium végrehajtóvá nevezte ki a vaskohi 
(Biharm.) járásbírósághoz. — A Religio-



429 Paska— Paskony 430 

ban kezdte irodalmi pályáját, melyet 
több magyar és rumén lapban folytatott; 
kevés költeményt, többnyire prózát í r t ; 
utóbb egy-két nyelvészeti czikknek és 
apróbb nyilatkozatoknak, írására szorít-
kozott. — Munkái: 1. Román nyelvtan. 
Magyar ajkú hivatalnokok számára, köny-
nyen oktató rendszerrel akként alkal-
mazva, hogy a tanuló ifjaknak is használ-
ható kézikönyvül szolgálhasson. Nagy-
várad, 1855. — 2. A román {oláh) nemzet 
római eredete és nyelvének latinságáról. 
Válaszul dr. Réthy László úr és elvtársai-
nak. Arad, 1881. — Szerkesztette 1854. 
a nagyváradi rumén ifjúság olvasóegylete 
által saját műveikből kiadott Diorile Bi-
horului (Bihar hajnala) cz. almanachot. 

Márki Sándor, Bihari román irók. Nagy-
v á r a d , 1880. — Petrik Bibl iogr . — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . 

Paska István, r. kath. plébános, szül. 
1855-ben, felszenteltetett 1879-ben; segéd-
lelkész volt Zsolnán (Trencsénm.), majd 
ugyanott plébános; jelenleg ugyanaz 
Nagy-Beliczen (Nyitram.). — Munkája: 
A zsolnai plébánia-templom egykor és 
most. Az 1890. évi restaurálás alkalmá-
ból. Zsolna, 1890. 8 fénynyom. képpel. 
(Ism. M. Sión 934. 1.). 

V. Sión 1890. 380. 1. — Schern. Cl . N i t r . 1898. 

Paskay Gyula (palásthi), ügyvéd, nyu-
galm. királyi törvényszéki bíró. Meghalt 
1886. jún. 22. Vágujhelyen 60. évében. 
— Munkái: 1. Történelmi reflexiók. 
Trencsén, 1883. (Különnyomat a Vágvöl-
gyi Lapból). — 2. A jurátus-élet 1847 
-1848-ban . Korrajz a pozsonyi utolsó 
hongyűlés idejéből. Bpest, 1885. — 3. 
A harminczkét nemes. Történelmi regény. 
Bpest, év. n. 

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés. 
Paskó Kristóf (székely-hidi), portai 

követ, régi biharmegyei nemes család 
sarja, szül. 1634-ben Székely-IIidán (Bihar-
megye). 1650—70. az erdélyi fejedelmek 
udvarán több hivatalt viselt és egyne-
hányszor a szultánnál is követségben 
járt. 1676-ban Béldi Pállal, Teleki Mihály 

fondorkodásai elől Törökországba mene-
kült. Birtokait elkobozták. Bövid idő mul-
tán titkon visszatért Magyarországba s 
utóbb Sárospatakon telepedett meg, hol 
1678-ban meghalt. — Munkája: A Nemes, 
és régenten hires Erdély Orszaganak 
keserves és szomorú Pusztításáról. Irt 
Siralom, Mellyet 1658, 9, és 60 eszten-
dőkben Az igaz Isten isméreten kívül 
való Pogány Tatár Hám, sok koborló 
Kozáksággal, s Erdély végső romlására 
régen igyekező Török Nemzettel, Havas-
alföldi és Moldvai sok Kurtány hadakkal 
kegyetlenül minden irgalmasság nélkül 
el-követtenek ; Ezek után történt változá-
sit Erdélynek rövideden meg-mondgya, 
Rákóczy György a Törökkel tött két 
hartzaival, egynehány Váraknak Erdély-
tül el-esésekkel eggyütt; Végtére ama di-
cséretes nagy emlékezetű szép Váradnak 
kegyetlen viadalok által lött Pogány kézbe 
való esését irja-le, Édes Hazáján s Nem-
zetén szívesen szánakozó Bihar várme-
gyebéli Nemzetes Székelyhídi Pasko Chris-
toph, A mint láthatta s tudhatta, igazán 
színezés nélkül, meg ennyi változásokban 
meg-maratt kevés Magyar Nemzetnek 
emlékezetire 1663. (Szeben. Ezen versek-
ben irt munka az említett évek esemé-
nyeire nézve valódi történelmi forrásul 
használható). — Emlékiratát 1668-ból 
közli a Történelmi Tár (1890. 2 5 - 3 8 . 1.). 

Horányi, Memoria 111. — Katona, História 
Critica XXXVI. 752. lap. — Ferenczy és Da-
nielik, M . í r ó k 1. 354. l a p . — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 420. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 840. 1. 
Paskony Pál (Michaelides), ág. ev. 

theologus, szalatnyai (Hontm.) szárma-
zású ; 1670. okt. 3. iratkozott be a witten-
bergai egyetemre; előbb Beszterczebá-
nyán tanult, 1672-ben pedig mint a fejede-
lem theologiai stipendiumának élvezője a 
tübingai egyetem alumnusa volt. — Mun-
kái : 1. Theses Theologieae de Praedestina-
tione. Resp. . . Solnae, 1670. — 2. Typus 
Legis Morális ex Occasione Dicti Jacobaei 
Cap. IV.Exhibitus Quem Divina Gratia Fa-
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vente Praeside Dn. Johanne Adamo 
Osiandro SS. Theol. Doct. & P. P. h. t. 
Rectore Magnifico. Publicé defendet Pau-
lus Paskony Hungar. In Aula Theologo-
rum Nova. Ad diem 13. & 14. Septembr. 
Tubingae, Anno M. DCLXXII. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 440. 1. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 172. lap. — 
Fabó, M o n u m e n t s I . 112. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 345. 1. és a M. N. 
Múzeum könyvtárának példányáról. 

Paskucz Károly, görög kath. lelkész 
a nagyváradi püspökmegyében, 1842—43-
ban bölcselethallgató s a görög egyesült 
nevelőház növendéke volt. — Munkái: 
1. Hála-oltár, mellyet Ft. Erdélyi Vazul 
urnák, nagyváradi g. e. kanonoknak . . . 
midőn neve ünnepét ülné, emeltek a 
görög egyesült nevelőház ez évi növendé-
kei 1842. Nagyvárad. (Költemény). — 2. 
Emlény-virág Méltgs. és Ft. Erdélyi Vazul 
urnák, a n. váradi g. e. püspöki méltó-
ságra emeltetése emlékeül. Nyárelő 18-án 
1843. U. ott. (Költ.) - 3. Méltgs és Főt. 
Bezdédi és Kis-Bákai báró Bémer László 
urnák, a nagyváradi d. sz. püspöki igta-
tása ünnepélyére. Tavaszutó 28-án 1843. 
U. ott. (Költ.) 

Petrik B ib l i og r . 
Páskuj Lajos, r. kath. apát-kanonok 

szül. 1824. szept. 8. Szilágy Somlyón, 
a gymnasium hat osztályát Kolozsvárt 
végezte ; azután fölvétetett szatmári pap-
növendéknek, 1849-ben szentelték fel; ek-
kor a püspöki udvarban lett irnok. Segéd-
lelkész volt Máramaros-Szigeten, Fehér-
gyarmaton, azután Szatmárt; az 50-es 
években a szatmári gymnasium tanára, 
1860. szatmári plébános, 1874. esperes, 
1881-ben apát-kanonok. A szatmári pap-
nevelőben az egyházirodalmi iskola lé-
tesítésén munkálkodott. Meghalt 1887. jún. 
28-án Szatmárt. — Kedvvel foglalkozott 
vizsgálatokra való gyermekversek írásá-
val ; ezekből sok van az iskolai tanköny-
vekben ; költeményeket és czikkeket írt 
még 1856-tól a Religio, Tanodai Lapok, 
Hasznos Mulattató, Idők Tanuja, M. Ái- I 

lam, Népiskolai Lapok, Szatmár, Szamos. 
Kath. Hetilap, Fővárosi Lapok és a Szilágy-
Somlyó cz. lapokba; a szatmári kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1858. Szózat 
az Ifjúsághoz). — Munkái: 1. Páskuj 
Lajos Egyházi munkálatai. Egyházi 
használatra és családi olvasmányul. Bpest, 
1874—75. Két kötet. (I. Nagyböjti elmél-
kedések. II. Ünnepi, vasárnapi és alkalmi 
beszédek). — 2. Páskuj Lajos Költemé-
nyei. Szatmár, 1888. (Ism. M. Állam 
281., 292. sz.) - - Álnevei: Magurai La-
jos és Kusajjos Pál (1862-ben a lapokban). 

munkálatok. B p e s t , 1883. 371. 1. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — 1887 : Armenia 223. 1., .'/. 
Állam 162. sz. ( B o d n á r G á s p á r ) , Szamos 44., 
Szilágy Somlyó 22. s z . — M. Sión 1893. 453. 1. 
és gyászjelentés. 

Pásquál Antal, r. kath. apát-plébános, 
szül. 1823. máj. 18. Szatmárt; 1846-ban 
felszenteltetett és segédlelkész lett; az 
50-es években a szatmári gymnasium 
tanára és hitszónok volt; a latin és 
magyar nyelvet, irodalmat és természet-
rajzot tanította. 1861-től bocskói (Ugocsa-
megye) plébános és szentszéki ülnök, 
később munkácsi plébános és 1885-től 
druzmai apát volt. — Czikke a szatmári 
kath. főgymnasium Értesítőjében (1859. 
A tanulás alapelvei és szabályai). 

.)/. Sión 1893. 454. 1. 

Pasquál József, a szatmári gymnasium 
tanára volt 1810—1830-ig. — Munkája: 
A szegénység a kevélység társaságában, 
vagy it Don Ranudo de Kolibrados. Öt 
felvonásban. Szabadon ford. (Kotzebue 
után). Nagyvárad, 1806. 

Petrik B i b l i o g r . I I I . 508. 1. 

Pasquich János, bölcseleti doktor, a 
budai csillagvizsgáló igazgatója, született 
1753-ban Bécsben; miután theologiai 
tanulmányait bevégezte, lelkész volt a 
segniai (Dalmáczia) püspöki megyében ; 
azután bölcseleti doktorrá avatták. 1784-
ben természettani segéd (1785. júl. 25. 
ötszáz forint fizetést nyert); 1789-től a 
mennyiségtan rendes tanára a pesti egye-
temen. 1791-ben ő felsége tudományos 
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munkálataiért aranylánczos éremmel tün-
tette ki. 1797-ben saját kérelmére el-
bocsájtották ezen állásából. Ezután Bécs-
ben élt néhány évig, közben Zach híres 
csillagásznál Gothában tartózkodott. Foly-
tonos betegeskedése miatt azonban, mint-
hogy pesti orvosaiba legtöbb bizalmat 
helyezett, ismét visszatért Pestre. Mint-
hogy barátai tartóztatták és ő is szere-
tett volna körükben élni, elhatározta, 
hogy állandóan itt marad. E czélból ál-
lásért folyamodott a budai csillagvizsgáló 
intézetnél, mit 1803-ban, mint másod-
csillagász, meg is nyert. A csillagvizsgáló 
épület felállítására legalkalmasabb helyűi 
a Szent-Gellérthegyet jelölte ki. Itt épült 
saját és Reichenbach tervei szerint a 
budai csillagvizsgáló, melyet 1815. okt. 
15. ünnepélyesen megnyitottak. Ezután 
az intézet igazgatója volt 1824-ig, midőn 
visszavonult és Bécsben élt 1829. decz. 
15. történt haláláig. 1829. végrendeleté-
ben, rokonai halála után az egyetemnek 
8000 váltó forintot hagyott tudományos 
czélokra, mely összeg 1848-ban az egye-
tem birtokába jutott; kamatai a tőkéhez 
adattak és 1863-tól kezdve az egyetemi 
ifjúság számára hirdetett pályakérdések 
jutalomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 
19,900 frt o. é. — Czikkei a Bernouilli 
Magazinjában (Leipzig, 1786. Versuch 
über die Lehre vom Gleichgewicht d. 
Kräfte am Hebel, Über d. grösste ge-
meinschaftl. Maass zweier ganzen Zah-
len, Noch etwas über d. Theorie d. He 
bels); a Zach, Monatl. Correspondenzé-
ben (1800. Über den Gebrauch der neu-
esten französischen Gradmessung bei 
geographischen Untersuchungen, Etwas 
über den Gebrauch der Lehre von Pen-
deln bei der Annahme der elipsoidischen 
Gestalt der Erde, 1802. Über die Be-
stimmung der Polhöhe von Molsdorf, 
Ohrdruff und vom Inselsberge, Zusatz zu 
Camerer's Aufsatz über fehlerhafte Lage 
d. Mittagsfernrohrs, 1803. Über die Krüm-
mungs-Elipsoide für die nördliche Hälfte 

unserer nördl. Halbkugel, 1804. Über d. 
Flächenraum d. Erdzonen, 1805. Ge-
danken über den Prony'schen Vorschlag 
zur Bestimmung der Länge des einfachen 
Secunden-Pendels, Über die Reduction 
der ausser dem Meridian beobachteten 
Zenitdistanzen auf den Meridian, Astro-
nomische Nachrichten aus Ofen, 1808. 
Über den Gebrauch der Beobachtungen 
des Polar-Sternes in der Nähe seiner 
grössten Digression vom Meridian, Brei-
tenbestimmungen von Tyrnau, Pressburg, 
Erlau und Raab, gemacht im Laufe der 
österreichischen Vermessung, u. ott az 
V—XXV. kötetekben : Planéták észlelése 
s földrajzi helymeghatározások); a pesti 
Gemeinnützige Blätterben (1813. Nach-
richt von der neuen kön. ung. Univer-
sitäts-Sternwarte zu Ofen, ábrával); a 
Lindenau Zeitschrift]ében (1817. Nach-
richten von dem Fortgange der Beschäf-
tigungen auf der St. Gerhardsberger Stern-
warte zu Ofen in Ungarn, Beobachtungen 
der Juno, angestellt auf der Sternwarte 
in Wien); az Astr. Nachrichtenben (1823. 
Cometen-Beobachtungen). — Munkái: 
1. Compendiaria euthymetriae institutio. 
Quam in usum studiosae juventutis ex-
aravit . . . Graecii, 1781. Négy tábla rajz-
zal. — 2. Mechanische Abhandlung von 
der Statik und Mechanik der festen Kör-
per. Im Lateinischen abgefasst von Joh. 
Horváth ; zugleich von Johann Pasquich 
seinem Adjunct, ins Deutsche übersetzt. 
Pest, 1785. Három tábla rajzzal. (Ujabb 
kiadása: Buda, 1809. Öt tábla rajzzal). 

— 3. Versuch eines Beytrags zur allge-
meinen Theorie von der Bewegung und 
vortheilhaftesten Einrichtung der Maschi-
nen. Mit zwei Kupfertafeln. Leipzig, 1789. 
— 4. Unterricht in der mathematischen 
Analysis und Maschinenlehre. I. Band 
enthaltend die Buchstaben-Bechenkunst 
und die so genannte Analysis endlicher 
Grössen, wie sie in seinen Papieren Herr 
Joseph Mitterpacher von Mitternburg 
hinterlassen hat. U. ott, 1790 Egy tábla 

/ 
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rajzzal. II. Band enthaltend die Diffe-
rential- u. Integral-Bechnung nebst An-
wendung auf die merkwürdigsten krum-
men Linien. U. ott, 1791. Két tábla rajz-
zal. III. Beilage zum ersten und zweiten 
Bande, Erweiterungen und Berichtigungen 
enthaltend. U. ott, 1798. Egy tábla rajz-
zal. (A II. és III. kötet P. munkája). — 
5. Elemente/, analyseos et geometriae 
sublimioris ex evidentissimis notionibus 
principiisquß dedueta. Cum figuris. Má-
sik czím : Opuscula Statico-Mechanica 
prineipiis Analyseos Finitorum super-
strueta. U. ott, 1799. Két kötet, öt tábla 
rajzzal. — 6. Rechenschaft von meinen 
Vorschlägen zur Beförderung der Astro-
nomie auf der königl. Universitäts-Stern-
warte in Ofen. Ofen, 1808. (Ism. Neue 
Annalen der Literatur II. 175.1.)— 7. Epi-
tome elementorum astronomiae sphae-
rico-calculatoriae. Viennae, 1811. Két kö-
tet, egy tábla rajzzal. — 8. Appendix 
ad . . . Epitomen elementorum practico-
rum astronomiae sphaerico-calculatoriae 
complectens tabulas auxiliares. Budae, 
1810. és Viennae, 1811. — 9. Anfangs-
gründe der gesammten theoretischen Ma-
thematik. Zur Verbreitung eines gründ-
lichen Studiums derselben unter denje-
nigen, welche nicht Gelegenheit haben, 
mündliche Anleitung dazu zu erhalten. 
I. Band. Anfangsgründe d. allgemeinen 
Grössenlehre u. decadischen Arithmetik. 
II. Band. Anfangsgründe der Geometrie ; 
ebenen und sphärischen Trigonometrie ; 
und der Differential- und Integral-Bech-
nung. Wien, 1812—13. Két kötet. Három 
tábla rajzzal. (Nyom. Budán). — 10. 
Nachricht von der neuen königlich-unga-
rischen Universitäts-Sternwarte zu Ofen. 
Ofen, 1813. (Különnyomat a Gemein-
nützige Blätterbol). — 11. Tabulae loga-
rithmico-trigonometricae contractae cum 
novis accessionibus ad abbreviandos fa-
cilioresque reddendos calculos trigono-
metricos editae a . . . Abgekürzte logarith-
misch-trigonometrische Tafeln mit neuen 

Zusätzen zur Abkürzung und Erleichte-
rung trigonometrischer Rechnungen. Lip-
siae, 1817. Latin és német szöveggel. — 
— 12. Grundriss gemeinfasslicher Vor-
lesungen über einige der vorzüglichsten 
Gegenstände des Natur-Schauplatzes zu 
belehrenden Winter-Unterhaltungen für 
ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin Ama-
lie Charlotte v. Anhalt-Bernburg-Schaum-
burg Prinzessinen Töchter Emma und 
Ida. Entworfen und herausgegeben von 
. . . Ofen, 1818. Hét tábla rajzzal. — 13. 
Freymüthige Beurtheilung und Würdi-
gung der Astronomischen Anstalt auf 
dem Gerhardsberge zu Ofen. Ofen 29. 
März 1819. Czímlap nélkül. — 14. Jo-
hann Pasquich's Briefe an Hesperus 
(I—XII. Brief. 30. Juli 1821—24. Jan. 
1823.). Hely és év n. — 15. Pasquich 
J oh. an Daniel Kmeth. Ehrenrettung 
Pasquich's. (In Betreff des Kometen). 
Hely n. 1824. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1829. I I . 43. 
SZ. — Tudom. Gyűjtemény 1829. X I I . 111. 1. — 
Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1829. 94. SZ. 
— Fejér, História Academiae 155-, 156. 1. — 
Oesterreickische National-Encyclopädie. W i e n , 
1835. I V . 160. l a p . — Ungarische Nachrichten 
1863. 168. sz. — Poggendorff. J, C.. B i o g r a -
phisch - Literarisches Handwörterbuch zur 
Geschichte der exaeten Wissenschaften. 
L e i p z i g , 1863. I I . 371. 1. — Természetiudom, 
Közlöny 1871. 491. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

— Pauler Tivadar, A b u d a p e s t i e g y e t e m tör-
ténete. Bpest, 1880. — Petrik Bibliogr. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 840. 1. — Högyes 
Emlékkönyve. Bpest. 1896. 859. 1. 
Passy Antal, Ligurianus szerzetes, 

előbb Széchenyi Ferencz gróf könyvtár-
noka és felolvasója, szül. 1788. márcz. 
31. Bécsben ; tanulmányait a bécsi egye-
temen végezte; 1809-ben a szent-pölteni 
püspöki papnevelőbe lépett; gyenge egész-
sége miatt azonban már 1810-ben kilépett 
a papnevelőből és nevelői állást kapott 
Wayna bécsi nagykereskedő gyermekei 
mellett, egyszersmind több nevelőintézet-
ben is tanított. 1813-ban Grünne gróf-
nak, Károly főherczeg főudvarmesterének 
egyetlen fiánál vállalt nevelői állást, mely-
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ben 1816-ig maradt és több előkelő házban 
tartott történeti felolvasásokat. 1817-től 
Széchenyi Ferencz gróf könyvtárnoka és 
felolvasója volt, annak 1820-ban bekövet-
kezett haláláig. Ekkor azonnal belépett 
a redemptoristák congregatiójába, hol 
különösen kitűnt egyházi beszédeivel és 
nagy számú munkáival. Több nyelvet 
beszélt, igy a németen kívül francziául, 
angolul és olaszul. Sokat fordított Li-
guori munkáiból; saját műveiből többet 
fordítottak franczia, olasz és lengyel 
nyelvre. Meghalt 1847. márcz. 11.Bécsben. 
— Munkája : Katholisches Andachtsbuch. 
Pest, 1821. — Többi munkái (102) kül-
földön jelentek meg és ezeket felsorolja 
Wurzbach, a ki bővebb életrajzát is adja. 

Wurtbach, Biogr. Lexikon XXI. 326. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . 

_ Pas te iner Gyula, egyetemi rendes ta-
nár, a magyar tudom, akadémia levelező 
tagja, szül. 1846. márcz. 7. Tatában 
i Komáromm ) ; a gymnasiumot szülő-
városában, felsőbb tanulmányait a pesti 
és bécsi egyetemen végezte 1864—68-ig; 
ezután négy évig a budai gymnasiumban 
tanított; 1872-től négy évig állami ösztön-
díjjal külföldön művészettörténeti tanul-
mányokat tett és beutazta Európa nyugoti 
és keleti országainak nagyobb részét. 
1876 óta a budapesti egyetemen a mű-
vészettörténet tanára. A m. tudom, aka-
démia 1890. máj. 8. választotta levelező 
tagjává. Korábban tanügyi kérdésekről 
is írt és több éven át hírlapíró s a M. 
Állam belmunkatársa volt; utóbb iro-
dalmi munkássága a művészet terére 
szorítkozott. — Czikkei a Pesti Napló-
ban (1871—73. különféle tárgyú közle-
mények P., P. Gy. és —r —a jegyek-
kel és 1871. júl. 12. és aug. 18. Mű-
vészeti előhaladásunkról, auguszt. 26. A 
művészeti ösztöndíjakról, szept. 13. Épü-
leteink és azok szobrászati diszítményei, 
decz. 14., 21. Honvédszobraink, 4 872. 
jan. 14. Az új országház, máj. 25. A 
széptan nálunk, 227., 228. sz. A Forum 

Romanum, 265., 268. sz. Lovagszobrok, 
1873. jan. 30., febr. 6. Petőfi szobra 
Izsótól, 99. sz. Palazzo di Venezia, máj. 
2. Istituto di Correspondenza Archeolo-
gica, 150—197. sz. Képőművészeti levelek 
a bécsi világkiállításból I—VIII., 134 , 135. 
sz. A mi hiányzik a kiállításból, aug. 8. Egy 
felfödözés a kiállításon, aug. 27. Az Eötvös-
és Petőfi-szobrok helye); az Athenaeum-
ban (1873. Rómából I—IV., A szobrászok 
viszonyban az építészettel, Az emlék-
szobrokra gyűjtött összegek, A művészet 
haszna); a Fővárosi Lapokban (1873. 
Műtárlat és művészet, 1877. A franczia 
akadémia 41 székének története); a Kelet 
Népében (1875. jún. 19. Izsó utódja, 
júl. 1. Egy franczia festő pályafutása, 
aug. 12. Szórakozás Versaillesben, nov. 
3., 4. A művészeti ösztöndíjak, 1876. ápr. 
12., 13. Magyar művészek Párisban, máj. 
11. Történeti műkiállítás, máj. 21. Egy 
szobrász műhelye a régi Athenaeben, 
máj. 25. A történeti műkiállításból, 1877. 
325. sz.); az Életképekben (1876. A sze-
gedi kiállításból I—IV., Egy országos mű-
vészeti kiállítás érdekében I., II.); a Pester 
Lloydban (1876. okt. 3. Deák's Grab-
monument, 1879. máj. 16. Der Spar-
kasse-Brunnen); a Közvéleményben (1877. 
júl. 4. Erzsébet királyné Deák ravatalá-
nál, festette Zichy Mihály, ugyanez a 
P. Lloydban, nov. 27. Rabelais és kora); 
a M. Tanügyben (1875. L'école normale 
superieur) ; az Egyetemes Philologiai 
Közlönyben (1877. Pliidias műhelye) ; a 
Családi Körben (1877. Zichy Mihály); a 
Havi Szemlében (1878. A Daemon fegy-
verei, Zichy Mihálytól, 1879. Az országos 
képtár nevezetesebb művei); a Képző-
művészeti Szemlében (1879. A műbirálat-
ról); a Bpesti Szemlében (1882. Krisztus 
Pilátus előtt Munkácsy Mihálytól, 1883. 
A magyar szobrászat, A művészetek kez-
detleges fejlődése a történelem előtti idő-
ben, 1884. Krisztus a kálvárián Munkácsy 
Mihálytól, 1888—89. A képzőművészeti 
társulat őszi tárlata, 1890—91., 1894. A 
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képzőművészet téli tárlata, 1895. Tavaszi 
tárlata, 1893. Az építészet I. Mátyás király 
alatt, székfoglaló értekezés és bírálati 
czikkek, 1901. Mantegna) ; Die Moderne 
Kunst in Ungarn cz. könyvben (Berlin, 
1883. Die bildende Kunst in Ungarn und 
die ungarischen Künstler in der Fremde); 
a Művészi Iparban (1886. A nemzeti elem 
a régi hazai művészetben, 1887. Három 
tányér, Egyházi tárgyak tárlata Bécsben 
és könyvism., 18h8. könyvism., 1892. 
Kisfaludy Károly emlékszobra Győrött, 
1893. Szent László emlékérme); az Un-
gar. Bevueben (1886 Die Madonna Bá-
thory im National-Museum, az Arch. 
Értesítőből ford.);, az Athenaeumban 
(1892. A képírás); az Osztrák Monarchia 
írásban és képben cz. munka Magyar-
országot ismertető részének III. kötetében 
(Az építés Budapesten, IV. k. Őskori, 
római és népvándorlási emlékek a Du-
nántúl, Építészeti emlékek a Dunántúl, 
V. k. Építészeti emlékek Felső-Magyar-
országon) ; az Akadémiai Értesítőben 
(1896. XVIII. századi falképek Magyar-
országon) ; a Pallas Nagy Lexikonának 
is munkatársa volt; a szobrászati és 
festészeti czikkeket írta. — Munkái: 1. 
A régi művészetek történetének mai tudo-
mányos állása. Bpest, 1875. (Ism. Buda-
pesti Közlöny 81., Figyelő 8. sz.), — 2. 
A művészeti és nem művészeti utánzás-
ról. U. ott, 1879. (Különnyomat a Havi 
Szemléből). — 3. A művészetek története 
a legrégibb időktől napjainkig. Budapest, 
1885. 352 ábrával. (Ism. P. Napló 38., 
45. sz., Prot. Egyh. és Isk. Lap 529. 1., 
Tanáregylet Közlönye 600. 1.). — 4. 
Görög földön. Emlékkönyv a magyar 
tanárok 1893-ik évi tanulmányútjáról. 
U. ott, 1895. (Csengeri Jánossal és töb-
bekkel együtt). — 5. Római világ. Em-
lékkönyv a magyar tanárok olaszországi 
tanulmány-útjáról. Csengeri János, Geréb 
József és többek közreműködésével. 121 
képpel. U. ott, 1899. — Szerkesztette a 
Társadalmunk politikai hetilap és mellék-

lapjának a Vasárnapi Lapnak öt számát 
1883-ban és a Művészi Ipart, az orszá-
gos magyar iparművészeti múzeum és a 
magyar iparművészeti társulat közlönyét 
1885. októbertől 1886. szeptemberig egye-
dül ; azután 1894. júliusig Badisics Jenő-
vel együtt Budapesten. 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
vésze te , — Magyar Könyvészet 1895., 1899. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 844. . X V I I I . 418. 1. 

Pás thy Károly, polgári s elemi nép-
iskolai igazgató, szül. 1850. febr. 14. 
Vasváron (Vasm.), hol atyja P. István 
gazdálkodó volt; gymnasiumi tanulmá-
nyait Szombathelyen és Kecskeméten vé-
gezte. 1870 —74-ig mint a kegyes tanító-
rend tagja a kecskeméti róm. kath. fő-
gymnasiumban tanárkodott. A kegyes 
tanítórendből fölszenteltetése előtt kilépett 
és előbb a soproni felsőbb leányiskolában, 
1874—75-ben a nagyváradi polgári fiú-
iskolában tanított. A kecskeméti polgári 
leányiskola felállításával (1875) ezen in-
tézet igazgatója lett, 1877-ben pedig a 
város az összes népiskolák igazgatásával 
is megbízta. Tevékeny munkásságot fejt 
ki az iskolaszékben mint előadó és (utóbbi 
időben) jegyző ; tagja az alsófokú ipar-
iskolai s városi zeneiskolai felügyelő 
bizottságnak ; a pestvármegyei tanítótes-
tületnek hosszú időn át volt főjegyzője, 
majd elnöke. 1896 óta az országos köz-
oktatási tanács tagja. — Czikkei a Bihar-
ban (1874. A Venus elvonulása a nap 
előtt, 1875. Polémia természettudományi 
kérdések fölött, a lapnak több évig munka-
társa) ; a Kecskeméti Lapokban (1876. 
Iskolás gyermekbetegségek vagy iskola-
betegségek, 1878. Tanügyi politikánk, 
1880. A tanítói kar társadalmi tekintélye, 
1893. Gazdasági felső népiskola és föld-
míves-iskola, s mint a lapnak több évig 
munkatársa közérdekű czikkek); a kecs-
keméti polgári leányiskola Értesítőjében 
(1876. Irányelvek a nőnevelésben, 1881. 
A nevelés körül tapasztalható gyakoribb 
hibák, 1883. Önérzet és becsületérzés, 
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1884. Hibák az ifjúságban, 1885. A család 
mint nevelőintézet, 1886. Nevelés és táncz-
tanulás, 1887. Vádak a polgári és felsőbb 
leányiskolák ellen, 1888. Ifjúsági olvasmá-
nyok, 1889. Iskola és erkölcsiség, 1890. Tit-
kos nevelők, 1891. A nő valódi értéke, 1892. 
Családi élet és nevelés az ó-kori görögök-
nél, 1893. Az anya mint nevelő, 1896. 
Millenniumi beszéd, 1899. Erzsébet ki-
rályné, 1900. 25 év a kecskeméti polgári 
leányiskola életéből, 1901. Vörösmarty 
Mihály, 1902. A háziasságra való nevelés, 
1903. Az ifjúság idegessége és a családi 
nevelés); a Nemzeti Nőnevelésben (1884. 
Hibák az ifjúságban, 1885. Testgyakorlás 
és módszertani conferencziák, A magyar 
nyelv tanítási rendszere az elemi nép-
iskola négy alsó osztályában, 1886. Az 
emlékezőtehetség, 1889. Tanítás és neve-
lés, 1891. A polgári és felsőbb leány-
iskolák reformja); a Néptanítók Lapjában 
(1884. A népiskolai olvasókönyv mint a 
nevelés egyik eszköze, 1895. Hogyan 
vetjük meg az alapját a népiskolai fegye-
lemnek) ; a M. Prot. Néptanítóban (1891. 
Emlékezés Diesterwegről). — Munkái: 1. 
Vegytan és ásványtan felső- és polgári 
iskolák számára. Irta Wettstein H., a 2. 
kiadás után ford. Kecskemét. 1877. (3. 
k. után. 1880., 3. jav. kiadás a szöveg 
közé nyomott ábrákkal 1884. U. ott, 
Bpest, 1892. 72 ábrával, 1897. U. ott.). 
— 2. Természetrajz polgári és felsőbb 
leányiskolák részére. Bpest, 1889. (Irta 
Wettstein H. Átdolgozta Szarvassy Mar-
gittal együtt. 272 ábrával. Lenyomatok 
1893 —95.). — 3. Természettan a polgári 
és felsőbb leányiskola IV. osztálya szá-
mára. Wettstein H. műve nyomán ki-
dolgozta. Bpest, 1891. 118 ábrával. (Szar-
vassy Margittal együtt. Ujabb kiadas 1899. 
U. ott.). — 4. Vegytan és ásványtan 
a polgári és felsőbb leányiskolák ré-
szére. Wettstein • H. műve felhasználá-
sával. Ugyanott, 1893. — 5. A kecske-
méti polgári leányiskola 1875-től 1895-ig. 
Kecskemét, 1896. — 6. Kecskemét köz-

oktatásügye a múltban és jelenben. U. 
ott, 1899. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Kecskeméti 
Nagy Képes Naptár 1891. 124. 1. — M. Köny-
vészet 1895. — Pallas Nagy Lexikona X V I I I 
418. 1. és önéletrajzi adatok. 

Pastoris Gábor, ág. ev. tanuló a wit-
tenbergai egyetemen, hova 1607. szept. 
7. iratkozott be, szent-simoni (Gömörm.) 
származású. — Munkái: 1. Disputatio 
V. Centuriae Quartae: Quaestionvm II-
lustrivm Philosophicarvm In Inclytá Wit-
tebergensí Academiâ Proposita : Praeside 
M. Jacobi Martini . . . Respondente . . . 
Ad 20. Januar . . . Wittebergae, 1608. 
— 2. Physicae Specialis Disputatio XI. 
De generatione et corruptione elemen-
torum in specie. Quam Divini favente 
Numinis gratia In incluta Witebergensi 
Academiâ Svb Praesidio . . . Jacobi Mar-
tini . . . Publ. ventilandam proponit . . . 
Ad diem 17. Februar . . . U. ott, 1608. 
— 3. Dispvtatio IX. Centuriae quintae 
Quaestionvm Illvstrivm Philosophicarvm, 
Bespondente. U. ott, 1610. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum. 
P e s t h i n i , 1817. 110. l ap . — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III, 1. rész 315., 823. 1. 

Paszlavszky József\ állami főreál-
iskolai tanár, cz. igazgató, a m. tudom, 
akadémia levelező tagja, szül. 1846. febr. 
2. Deregnyőn (Zemplénm); a gymna-
siumot Sátoralja-Ujhelyben, Ungvárt és 
Kassán végezte, hol negyedfél évig mint 
papnövendék theologiát tanult ; 1868-ban 
a budapesti egyetemre iratkozott be és há-
rom évig természettudományokat hallga-
tott, azután 1872-ben középiskolai tanári 
oklevelet kapott. Állami ösztöndíjjal tagja 
volt a tanárképző-intézetnek. 1870. ápr. 
27. a m. n. múzeumhoz ásványtári segéd-
nek nevezték ki, hol tevékeny részt vett 
az osztály újra szervezésének és rende-
zésének munkájában ; 1873-ban az egye-
temi állattani tanszéknél tanársegéd lett 
és ápr. 30. lemondott múzeumi állásáról. 
1874. okt. 1. kinevezték rendes tanárnak 
a budapesti II. kerületi állami főreál-
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iskolához, a hol főreáliskolai igazgatói 
czímmel kitüntetve jelenleg is működik. 
Mint reáliskolai tanár részt vett a II. 
ker. reáliskolában a felnőttek oktatására 
rendezett népszerű előadásokban, a gym-
nasiumi és reáliskolai tantervek és uta-
sítások készítésével és más tanügyi kér-
désekkel foglalkozó enquetekben ; több 
évig miniszteri biztosul volt kiküldve a 
VI. ker. polgári tanítóképző képesítő vizs-
gálataira s több évig volt tagja az or-
szágos közoktatási tanácsnak, melynek 
újra szervezése (1896) óta szintén tagja. 
A m. tudom, akadémia 1888. máj. 4. 
választotta levelező tagjának. Tanári mű-
ködésén kívül munkálkodásának legna-
gyobb része a természettudományi társu-
lat körébe esik, hol 1877 óta a másod-
titkári tisztet viszi, részt véve e társulat 
folyóiratának, a Természettudományi Köz-
lönynek és más kiadványainak szerkesz-
tésében. — Elbeszélései, eredetiek és ford., 
ismeretterjesztő czikkei a Regélőben (1865 
—67. P. vagy P. J.-vel jelezve), a Hazánk 
és Külföldben (ugyanolyanok, névaláírás-
sal vagy a fenti jelzésekkel, 1868—1871. 
Némely szólam eredete, A kínzó kamra 
a nürnbergi várban, A tengeri kagyló, 
A fekete mélakór, A hód, Furcsa hirdet-
mények, A közmondások sat.), a Családi 
Körben (1869—70); természettudományi 
czikkei a Természetben (1869. Az állatok 
különféle szaporodás-módjáról, pályadíjat 
nyert az egyetemen, 1870. A nadály, 
Humboldt Sándor, 1871. A gyémánt, A 
növények életéből, 1875. Az állatok hely-
változtatásáról, 1876. A drágakövek, 1878. 
A hólyagféreg új gazdája ; ezenkívül ki-
sebb dolgozatok); a Természettudományi 
Közlönyben (1872. A rovarok szájrészei, 
1876. Az állatok gondoskodása ivadékaik-
ról, 1878. A hólyagférgekről, A szőrös 
emberekről, A százlábúak milliói, 1879. 
A teleoszkop-halak, Brehm A. Budapesten 
tartott előadásai nyomán : A majmokról, 
Az északi madarakról, Vándormadaraink-
ról, 1880. Az Archaeopteryx macroura 

mint igazi átmeneti alak, 1881. A vízi 
gyöngy, A gubacsokról, A sivatag és a 
karavánok, Az afrikai őserdők életéről, 
A fecske lakásváltozásáról és áthurczol-
kodásáról, 1882. Darwin Ch. emlékezete, 
1883. Szibéria vadja, vadonja és vadász-
élete ; Az emlősök vándorlása, A mada-
rak szerelme és házas élete, 1884. Az 
állatok fény- és színérzéséről Graber V. 
nyomán, 1885. Egy ritka bogár kártéte-
léről hazánkban, 1888. A hasznos állatok 
oltalmazásáról, 1888. Pótfüzet A magas 
hegyek életéről, 1892. Pótf. A mókus 
beszéde, 1895. Pótf. Régi tévedés az em-
lősök magyar faunájában, 1899—1900 
Jelentések a term, társulat 1898., 1899. 
és 1900. működéséről, 1901. A mi kis 
menyétünk és a «boccamela» sat.; eze-
ken kívül 1872 óta számos kisebb na-
gyobb közleményt írt és ír minden év-
folyamban) ; az Orsz. Középiskolai Tanár-
egyesület Közlönyében (1875—76. A ter-
mészetrajz tanításánál használt képekről, 
1877—78. Az anthropologia a középisko-
lában, 1877—78. Természetrajz, nemzeti 
szellem és az iskola, 1880—81. A föld-
rajz tanításáról a természetrajzzal kap-
csolatban, 1883—84. Tanügyünk új kor-
szaka, 1884—85. Megjegyzések «A termé-
szetrajzi oktatás eszközei» cz. közleményre. 
Az egészségtan a középiskolában, 1886— 
1887. A földrajz tanításának tengeri kí-
gyója, 1876—81. könyvismertetések); a 
budapesti II. ker. főreáliskola Értesítőjé-
ben (1875. Az állatok helyváltoztatásá-
ról); a Természetrajzi Füzetekben (1881. 
A rózsagubics fejlődéséről, egy kőnyom, 
táblával, VI. 1881. Adatok a gubacsdará-
zsok faunájához hazánkban, különösen 
Budapest környékén, biologiai jegyzetek-
kel) ; a Budapesti Szemlében (1882. A 
madarak családi életéből); a Mathemati-
kai Értesítőben (I. 1883. Adatok a gubacs-
darázsok f a u n á j á h o z . . . II. 1884. Cynips 
superfetationis Giraud, egy színes nyom. 
táblával); a M. Tanügyben (1883. A 
földrajz a gymnasiumban, 1886. Egy kis 
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apologia); a Wiener Entomologische Zei-
tungban (1883. Beiträge zur Biologie der 
Cynipiden, 1884. Die Galle und Wespe 
der Cynips superfetationis Giraud, Ein 
Beitrag zur Kenntniss der Cynipiden); a 
Pécsben (1884. Oszi kirándulás, Az állat-
élet titkaiból); a Szatmármegyei Közlöny-
ben (1884. ünnepi szám. A fáczán rava-
talánál) ; a Rovartani Lapokban (1884. 
Hogy épit a lopódarázs ? A gubacs-
darázsokról, Adalékok hazánk Gubacs-
darázs faunájának ismeretéhez, 1885. A 
magyar tölgy gubacsai, A Coroebus bi-
fasciatus ol. életmódja és kártétele ha-
zánkban) ; az Erdészeti Lapokban (1885. 
Gubacsok a magyar tölgyön, Egy ritka 
madár kártétele hazánkban); az Egyet-
értésben (1886. júl. 6. A szemináriumi 
tanárképzés és a természettudományok), 
a Képes Családi Lapokban (1887. A 
szarvasok a népek háztartásában); Az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben cz. munkában (1891. 99., 100., 
112. füzet, Bányászat és Kohászat Stiriá-
ban, Bányászat, kohászat, gyárak és közle-
kedés Karinthiában, 1893. Ipar, kereske-
delem bányászat Istriában, Halászat keres-
kedelem, közlekedés Dalmácziában, 1899 
—1900. Bosznia és Herczegovina Allat-
és növényvilága, ford.); a Vasárnapi Új-
ságban (1891. Az ornithologiai kiállítás); 
a kir. m. Természettud. Társ. Emlékköny-
vében (1892. Mese és valóság). — Mun-
kái : 1. Az ember testének szerkezete és 
élete. Thomé O. W. után f'ord. Bpest, 

1874. — 2. Az állattan kézikönyve. 
Gymnasiumok és reáliskolák felsőbb osz-
tályai, erdészeti és gazdászati intézetek, 
gyógyszerészek és orvosnövendékek, va-
lamint magántanulók és a művelt kö-
zönség számára Dr. O. W. Thomé után 
a tudomány elvei és hazánk viszonyai 
tekintetbevételével kidolgozta . . . U. ott, 
1875. (3. k. U. ott, 1893. 4. kiadás, há-
rom kőnyom, színes táblával és 270 
szöveg közé nyomott, nagyrészt színes 
képpel. 1900., 5. kiad. 1903. U. ott). — 

3. Az állatok rokonságáról. U. ott, 1878. 
28 rajzzal. (Népszerű természettudom, 
előadások Gyűjteménye II. 15.). — 4. 
Az állatok természetrajza a középiskolák 
alsó osztályai számára. U. ott, 1876— 
1878. Két rész. (2. kiadás 1883., 3. k. 
1895-96., 4. átdolg. k. 1896. U. ott). — 
5. Az állattan kézi könyve a gymnasiu-
mok és reáliskolák felsőbb osztályai szá-
mára. Dr. Thomé tankönyve alapján írta 
. . . U. ott, 1880. (3. egyszerűsített kiadás. 
U. ott, 1893.). — 6. Földrajz a gymna-
siumok számára. U. ott, 1881—83. Há-
rom rész. (Brózik Károlylyal együtt. I. 
Európa. 2. kiadás 1882., 3. k. 1884., 4. 
k. 1887., 6. k. 1890., 7. k. 1893., 8. k. 
1896., II. Európa éjszaki és nyugati része 
és a többi világrész. 2. k. 1882., 3. k. 
1884, 4. k. 1886., 5. k. 1894. U. ott). 
— 7. Az ausztráliai szigetvilág életéről. 
U. ott, 1882. (Népszerű természettud. elő-
adások Gyűjteménye V. 33.). — 8. Élet-
képek az állatvilágból. Ugyanott, 1884. 
(Ifjúsági Iratok Tára IV. füzet). — 9. 
Tizenötnap a Dunán. írta Rudolf trón-
örökös főherczeg. Ford. U. ott, 1890. 
(Természettudományi Könyvkiadó Válla-
lat XL.). — 10. A madarak természet-
rajza a tanuló ifjúság szemléltető okta-
tására. Magyarázó szöveg a Schubert-
féle atlaszhoz. Ut ott, 1891. — 11. Az 
északi sarktól az egyenlítőig. Népszerű 
előadások. írta Brehm E. Alfréd, ford. 
U. ott, 1892. (Geőcze Saroltával együtt. 
17 képpel és 17 műmelléklettel. Termé-
szettud. Könyvkiadó Vállalat XLVIII.). 
— 12. Kis természetrajz a középiskolák 
két alsó osztálya számára. Számos ma-
gyarázó képpel a szövegben. Ugyanott, 
1899—1900. Két rész. (Nagyrészt színes, 
magyarázó képpel a szövegben. 2. ki-
adás. U. ott, 1902.). — 13. A növénytan 
kézikönyve a gymnasium IV. és a reál-
iskola V. osztálya számára. Színes és 
fekete nyomású képpel a szöveg között. 
U. ott, 1901. — Szerkesztette a Termé-
szettudományi Közlönyön és a term, tár-
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sulat egyéb kiadványain kívül, a szintén 
a társulat által kiadott Fauna Regni 
Hungariae-Magyarország állatvilága cz. 
munkát 1899—1900-ban. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete. — M. Könyvészet 1887—88., 1890., 1895., 
1899—1902. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Vasárnapi Újság 1892. 8. Sz. a r c z k . — Bricht 
Lipót, A budapesti kereskedelmi akadémia 
története. Bpest, 1896. 118. 1. — Am. nemz. 
múzeum. B p e s t , 1896. 77. l a p . — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 846., XVIII. 418. 1. 

Paszlavszky Sándor, r. kath. plébános, 
szül. 1850. aug. 31. Deregnyőn (Zemplén-
megye) ; tanulását a deregnyői ev. ref. 
elemi iskolában kezdte, Sátoralja-Ujhely-
ben és Ungvárt folytatta ; a gymnasium 
VII. osztályát szintén Ungvárt végezte, 
a VIII. osztályt Kassán a prémontrei 
főgymnasiumban mint kassai e. m. pap-
növendék. A hittudományok elvégzése 
és felszenteltetése után négy évig káp-
lánkodott és pedig Bodrog-Kereszturban, 
Gönczön és Abauj-Szántón, szabad ide-
jét pedig az irodalommal való foglalko-
zásra fordította, melyet már, a papnevelő-
intézetben fennálló magyar egyháziro-
dalmi iskola vezetését viselve, gyakorolt. 
1878. jún. 1. püspöki engedélylyel váson-
keői gróf Zichy Bezső gyermekeihez, 
Béla- és Jakabhoz, nevelőnek ment, a 
mely állásban 1886-ig megmaradt; majd 
három évig Ujhelyben hitoktató, 1889. 
Szerencsen (Zemplénm.) plébános lett. 
Meghalt 1899. nov. 24. Budapesten. — 
Czikkei a következő hírlapokban és folyó-
iratokban vannak : M. Állam (1871. 31. sz. 
Nyilatkozat a magyar iskolák Közlönyé-
nek ügyében, 1872. okt. 4. Perger János 
püspök körútja, 1874. febr. A kassai 
növendék-papság magyar egyházirodalmi 
egylete, 268., 269. Egy kath. havi köz-
löny magatartása, 1875. 37. A kassai 
növ.-papság magyar iskolája, máj. A 
gönczi borzasztó tűzvész, 1876. 63. sz. 
Sonettek, 1877. 90. sz. Levél Lonkayhoz 
és költ., 119., 120. könyvism., 168. költ., 
268., 269., 272. könyvism., 1878. 42. költ., 

86., 87. Lonkay sajtóperéhez, 157. költ., 
193., 196. Utóhangok a nevezett sajtó-
perhez, 210. könyvism. 265. Leányiskola 
és kisdedóvó apáczák vezetése alatt, 
299. költ., 280. szám költ., 1879. febr. 
27., 20., 38., 74. sz. 263. költ. 86. sz. Láb-
mosás a kir. várlakban, 92. Főpróba a 
Votiv-templomban Bécsben, 97., 106., 
203., 240. költ., 291. Gr. Zichy Henrikné, 
sz. b. Meskó Irén, nekr., 1880. 37. költ., 
238—247. A kath. tömörülés kérdéséhez, 
négy czikk, 1881. 7. Krausz János halá-
lára, 33., 34. Bécsi karczolatok, 58., 59. 
A szent Mihály főangyalról nev. társulat 
Bécsben, 113. Nemzeti szózat, 1882. 117. 
költ., 40. A Magyar Lexikonról, 111., 
112., 114. könyvism. 124. költ., 1883. 
289. költ., 327. A főrendiházi beszédek 
kiadása ügyében, 333. Gr. Pálffy-Daun 
Lipót 15 albumképe, 1884. 108. polémia, 
1885. 163. költ., 1885. 176. Fényes főúri 
esküvő : gr. Andrássy Tivadar, 223, Ló-
nyay Gábor gazdasági író temetése, sat., 
kisebb közleményei minden évfolyam-
ban), Mátyás Deák (1873. 14. sz. költ.), 
Kath. Néplap (1871. költ.), Lehel Kürtje 
(1872-73. költ.), Kath. Világ (1874—75. 
költ.), M. Nyelvőr (1874. Deregnyői nép-
dalok, Szepsii közmondások, Deregnyői 
gyermekversikék, 1875, Szepsii közmon-
dások, Munkás legények dala Deregnyő-
ből, Találós mesék Gönczről, Bodrog-ke-
resztúri közmondások, Zemplénmegyei 
tájszók, Gönczi gúnydal, Hegyaljai szőlő-
hegy-nevek, 1876. Erdőbényei helynevek, 
Abaujmegyei táj szók,Szólásmódok a Hegy-
aljáról, Szólásmódok Abaujból, Abauj-
megyei babonák, Zemplénmegyei babo-
nák, Találós mesék, Strófák a rossz ol-
dalbordáról, 1878. N.-tárkányi szólásmó-
dok, Gönczi és n. tárkányi zsidó gúny-
nevek, Találós mesék Buzitárói, Göncz-
ruszkai zsidógúnynevek, Buzitai népdal. 
Buzitai zsidó gúnynevek, Zemplénmegyei 
szólásmódok és párbeszédek, Abaujme-
gyei szólásmódok, 1879, Abauj-szántói 
helynevek, 1882. Nogall János Kempis-

14. iv saitó alá adatott 1904. ápr. 25. 
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fordítása, Válaszok a M. Nyelvőrnek, 1883. 
A kender feldolgozása, 1884. Népbota-
nika), Religio (1876. Visszhangok Abauj-
ból a Nogall-féle kátékról, Perger János 
kassai püspök emléke, Adatok Károli 
Gáspár bibliafordító életéhez, 1877. Dr. 
Schuster Konstantin beiktatása, 1879. 
könyvism., 1881. A hitélet köréből, 1882. 
A népnevelés köréből, A z országos ma-
gyar könyvkiállítás, Czáfolat egy nagy 
panaszra, 1883. Nemzeti szellemünk egye-
temessége a «Nemzet»-nél, négy czikk, 
Szükséges-e egy fővárosi kath. könyvke-
reskedés, 1884. A «Legújabb politikai di-
vat» protestáns világításban, Észrevétel 
egy bírálatra, Egy új irodalmi divat, 
Fontos indítvány, Irodalmi helyreigazítás. 
Mind hősök ők, mind honfiak, Sárospa-
taki bibelődések a vatikáni bajokkal, 1885. 
A kath. tanügy, Hitéleti és tanügyi jelen-
ségek és könyvism. sat.), Figyelő (1877. 
Károlyi Gáspár gönczi prédikátor hagya-
téka, 1878. Szirmay Antal «poéta laure-
atus», 1882. Nogáll János és a magyar 
nyelv, 1883. Kazinczy F. három levele 
Szirmay Antalhoz, Kossuth Lajosnak szü-
leihez írt leveleiből, 1887. Gróf Sztáray 
Mihály mennybemenetele, költ. gr. Des-
sewffy Józseftől, 1889. Három zemplénvár-
megyei költő: Szemere Miklós, Boruth 
Elemér, Darnay Viktor, Kovács Pálnak 
egy tréfás öröméneke), Kassa és vidéke 
(1877. Örömhangok, 1878. A leányiskola 
és kisdedóvó), Összetartás (1883. könyv-
ism., 1884 — 85. költ. és könyvism., István 
bácsi, Majer István irodalmi munkássá-
gának 50. évfordulóján), Felvidéki Tan-
ügy (1883. könyvism.), Kath. Theologiai 
Folyóirat (1883—84. könyvism.), Hazánk 
(1887—88. Gúnyírás, Czikkek 1821. és 
1833-ból, 1889. Békésmegyei restauratio-
nális beszéd); Zemplén (a lap munka-
társa, 1887. 44. sz. Egy szüreti kép a 
mult századból, gr. Dessewífy József sat.), 
Adalékok Zemplén vármegye történeté-
hez (I. 1896. Görgey Arthur levele Ka-
zinczy Gáborhoz, Viktring, 1861. decz. 

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

14.). — Munkái: 1. Hymnus, Aranyszájú 
szent Jánoshoz. Kassa, 1871. (Pályadíjat 
nyert mű). — 2. Alkalmi hangok. U. 
ott, 1873. (Pályanyertes mű). — 3. Öröm-
hangok Schuster K. kassai püspök szék-
foglalója. U. ott, 1877. — 4. Nogáll Já-
nos és az erővel teljes magyar nyelv. 
Bpest, 1882. — 5. Eszméltető sorok. 
(Szent képek alatt). Bpest, 1884. — 6. 
Gyermeki bizalom. Schrobenhausen, 1885. 
Képpel. — 7. B. Tárkonyi Amadé Antal 
XVIII. századbeli ismeretlen költő. Bpest, 
1885. (Különnyomat a Figyelőből). — 8. 
A kath. főpapok- és főuraknak a közép-
iskolai törvényjavaslatnak felsőházi tár-
gyalása alkalmával mondott beszédei. U. 
ott, 1885. (Előszó. Bevezetés.). — 9. A 
hol a pálinka járja. Oktató elbeszélés 
a magyar nép számára, paprikás versek-
ben. Három képpel. U. ott, 1889. — Kéz-
iratban : Mi Atyánk. Elbeszélések és köl-
temények az ifjak és öregek számára, 
Braun Izabella után a magyar viszo-
nyokhoz alkalmazva; Oltár és Lant cz.; 
Szent beszédek ; Szemle ifjúsági irodal-
munk mezején ; Tanulmányok. — Álneve 
és jegye: Laborcz és P. S. (1872-től a M. 
Államban, Lehel Kürtjében, Kath. Világ-
ban, Religióban, Összetartásban, Figyelő-
ben és a. M. Nyelvőrben); névtelenül is 
jelentek meg czikkei. 

.)/. Könyvésiet 1889 . — Kisilingstein K ö n y -
v é s z e t e . — M. Sión 1 8 9 1 . 706. 1. — Emlék-
könyv. Kassa, 1893 . 221., 240., 244., 246., 252. 
l a p . ( V i o l e t ) . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
8 4 6 . . X V I I I . 418 . 1. — Vasárnapi Újság 1899 . 
49. sz. (Nekr.) és önéletrajzi adatok. 

Pásztai Szecsen József, ev. ref. theo-
logiai tanuló Leydenben. — Munkája: 
1. Dispvtatio Theologico-Historica Se-
cvnda, Ad illustrem locum I, Cor. XV. 
29. De Baptismo órcsp tô>v v£y.pá>v, Qvam 
Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio 
Rev. Clar. Doct. Viri D. Friderici SpUn-
hemii . . . in Illustri Academia Lugd. 
Batava . . . Publice ventilandam proponit 
Joseph us Szecsen Paszthai Ungarus. Ad 
diem 6. Junij horis solitis antemerid. 

15 
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Lvgdvni Batavorum, 1671. — 2. Disp. 
Theol. Hist. Tertia . . . Ad diem 13. Junij. 
IL ott, 1671. (Egyetlen példánya a sáros-
pataki ev. ref. kollégiumban.) 

Szabó-Rellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész 7. 1. 
Pásztéry András, bölcseleti doktor, 

akadémiai tanár volt Pozsonyban, hol a 
természettant adta elő 1809. okt. 16-tól 
1831. febr. 9-ig, midőn 54 éves korában 
meghalt. —*- Munkája: Tentamen publ. 
ex parte physicae, história naturali et 
oeconomia rurali . . . in regia academia 
Poson. mense aug. 1815. ex institutioni-
bus sec. semestri . . . Posonii. 

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
életéből. Bpest, 1884. 158. 1. és a m. nemz. 
múzeumi könyvtár példányáról. 
Pásztói. L. Platthy Adorján. 
Pásztor Arpád, hírlapíró, Pikier Lipót 

tanító és Singer Jozefin fia, szül. 1877. 
ápr. 12. Ungvárt; középiskoláit Budapes-
ten végezte s az egyetemen jogot hall-
gatott ; most hírlap- és színműírással fog-
lalkozik a székesfővárosban. Utazott kül-
földön (Olaszország, Malta, Gibraltar sat.). 
Pikler családi neve helyett Pásztor írói 
nevét használja. — Első verse 1895 ben 
jelent meg a Fővárosi Lapokban, 1896. 
u. ott, 1897. Byron, A haldokló gladiator ; 
belső dolgozótárs volt a lapnál; azóta 
állandóan dolgozott az Ország-Világba 
(1895—97. költemények), a Hét, Uj Idők, 
Vasárnapi Újság, Jövendő cz. lapokba; 
rendes munkatárs még a Pesti Napló 
(1898—99), Magyarország (1900.) és Buda-
pesti Naplónál (1902—1904). — Munkái: 
1. Színek. Bpest, 1897. (Költemények). 
— 2. Jézus. U, ott, 1898. (Költ.) Ezt az 
ügyészség elkobozta. (Ism.M. Kritika 1898. 
8. sz., Uj Idők 1. sz,). — 3. Versek 1899— 
1902. U. ott, 1902. (Ism. Hét, M. Géniusz, 
P. Napló 315., Budapesti Hirlap 53. sz.). 
— 4. Versek. 1902—1903. U. ott, 1904. 
— 5. Kadet kisasszony, eredeti nagy Ope-
rette három felv., zenéjét szerzette Mader 
Raul. Bpest, év n. (Először a bpesti nép-
színházban 1900. jan. 10.) — 6, Niobe. 

Énekes játék három felv., zenéjét szer-
zette Stoll Károly. U. ott, 1902. (Fővárosi 
Színházak Műsora 129—130. sz. A Nép-
színházban 1902. nov. 8.). — Operettjei: 
A görög rabszolga cz. operát fordította 
1898-ban; Primadonnák, zenéje Mader 
Baultól (Magyar Színházban 1900. decz. 
30.); A ködkirály, opera, egy felv., zenéje 
ifj. Ábrányi Emiltől. (M. kir. Operaház 
1903. jan. 20.); A fecskék, zenéje Konti 
Józseftől (Királyszínház 1903. jan. 20.); 
A kis császár, zenéje Lövik Károlytól 
(előadatott a budapesti Népszínházban 
1903. márcz. 2.); A zárda titka (Konti 
Józseffel együtt, a Királyszínházban). So-
kat fordított angolból, különösen Budyard 
Kipling, Barrach Room balladáiból, Poe 
Edgar költeményeiből, többek közt A 
hollót is. 

Vasárnapi Újság 1904. 1. SZ. — Hl. Köny-
vészet 1897—98., 1902. — A m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok. 

Pászthor Dániel, igazgató-tanár, szül. 
1816. márcz. 22. Kemecsén (Szabolcsm.): 
tanult szülőhelyén. Sárospatakon és párt-
fogósági engedélylyel egy félévet a bécsi 
egyetemen töltött, hol bölcseleti és pae-
dagogiai előadásokat hallgatott. Felsőbb 
tanulmányai közben a Péchy és Uray 
családoknál nevelő volt. Növendékeivel 
a német nyelv elsajátítása végett az 1841. 
és 42. éveket Eperjesen töltötte, hol mint 
rendkívüli tanár az ág. ev. kollégiumban 
a magyar nyelv és irodalom tanításával 
bízatott meg. Innét visszatért Sárospa-
takra, hol 1843—44-ben mint esküdt diák 
a görög nyelvet és irodalmat tanította; 
1844—45-ben a gymnasium III. osztályá-
nak tanításával bízták meg. Ezen állásá-
ban fogadta el a máramaros-szigeti ev. 
ref. főiskola pártfogásának meghívását a 
bölcseleti tanszékre. Mint paedagogiai 
tanár felügyelt az elemi s gymnasialis 
osztályokra ; kezelése alatt állott hat évig 
az iskolai könyvtár és levéltár. Az 1848. 
jún. 28. tartott pártfogósági gyűlés a m.-
szigeti lýceum részéről őt bízta meg kép-
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viseltetésével az egyházi s iskolai reform 
tárgyában Debreczenben júl. 3. egybegyűlt 
egyházkerületi gyűlésen és az ugyanezen 
tárgyban Bpesten aug. 1. tartott minisz-
teri értekezleten. Bereg és Máramaros vár-
megyék táblabirájukká választották. 1850. 
júl. 21. a miskolczi ev. ref. lyceumhoz 
igazgató-tanárnak választották, mely ál-
lásában 19 évig foglalkozott; új szerve-
zetet adott az intézetnek, bevitte a test-
gyakorlati intézményt, a művészeti tár-
gyakat ; a rajzot, szépírást a rendes tan-
tárgyak közé sorozta, tanári nyugdíjintéz-
ményt létesített, convictust kezdeménye-
z e t t ^ vasárnapi iskolát virágzásra emelte. 
1869. jún. 16. orvosi tanácsra a nevelés-
oktatás teréről visszalépett. Nyugalomba 
vonulása után Máramaros-Szigetre köl-
tözött. hová rokoni kötelékek is kapcsol-
ták. 1870. aug. az ottani ev. ref. egyház 
főgondnokának választották; a jogaka-
démiánál még négy évig szolgált, hosszas 
betegségek azonban erejét kimerítették ; 
de azért a megyei törvényhatóságnál közel 
négy évig az irodaigazgatói állást fog-
lalta el. Meghalt 1882. decz. 31. Mára-
maros-Szigeten. — Czikkei az Ország-
gyűlési Emlékben (1848. Kazinczy fogsága 
naplója, Egy hiteles adat a Martinovics-
per részleteihez); a Honderűnek is (1843.) 
munkatársa volt; a P. Naplóban (1855. 
II. 29., 30. A vasárnapi iskolák tárgyá-
ban), a Kazinczy Emlényben (Miskolcz, 
1860. A Miskolczon 1859. okt. 27. tartott 
Kazinczy-ünnepély rajza. Emlékbeszéd); 
a Figyelőben (1879.. 1882. Tompától köl-
teményt és 1843-ból levelét közli). — 
Munkája: Emlékbeszéd, melyet néhai 
nagys. Szikonya Mátyás cs. kir. nyug. 
lovas őrnagynak . . . végtiszteletére készí-
tett és elmondott a szigeti casinói egy-
let termében 1845. tavaszhó 6. Debre-
czen, 1845. — Kézirati munkáit (Polgári 
szónoklat, 1857-ben 50 aranynyal jutal-
mazott pályamunka; Bölcselet-történet; 
Politika; Egyetemes .történet vázlata; 
Alapelvek a nevelés körében; Lelkileges 

embertani elméletek; Magyar nyelvtan ; 
Egyetemes világtörténet) fia, P. Sándor 
ügyvéd, Szilágyi István lyceumi igazgató-
nak adta át, melyek a főiskola leégése-
kor 1886. nov. 21. elégtek. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1883. 2. S z á m . — 
Máramaros 1883. 1. sz. — Kovács Gábor, A 
miskolczi ev. ref. fögymnasium története. 
M i s k o l c z , 1885. 123. 1. — ,W. Paedagogiai Szemle 
1886. 225. 1. (hol tévesen áll Pásztor helyett 
Pásztory). — Petrik Bibliogr. és gyászje-
lentés. 

Pásztor József, állami főgymnasiumi 
tanár, P. József és Gyenes Anna fia, 
szül. 1863. okt. 9. .Tász-Jákóhalmán ; a 
középiskolákat Gyöngyösön, Egerben és 
Jászberényben végezte 1883-ban ; ugyan-
ezen évben a m. kir. rajztanárképzőbe 
iratkozott Budapesten. Tanulmányainak 
végeztével 1891-ben a szábadkézi rajz-
ból és rajzoló-geometriából középiskolai 
képesítést nyert. 1888-ban Gyöngyösön 
a városi hatosztályú kath. nagygymna-
siumhoz választották meg tanárnak, a 
hol 1898-ig tanított, a mikor az állami 
kezelésbe átvett gyöngyösi állami fő-
gymnasiumhoz rendes tanárnak kinevez-
tetett. — Tanárjelölt korában írt a Jász-
berény és Vidékébe czikkeket (Iparunk 
érdekében, A magyar iparművészeti tár-
sulat ismertetése sat.) ; írt a Gyöngyösbe ; 
1896-ban a Gyöngyösi Újságot alapították 
többen, melynek egyik szerkesztője volt; 
később a szerkesztéstőlmegvált és munka-
társa lett a lapnak és többnyire huţnorisz-
tikus tárczaczikkeket írt, különféle álne-
vek alatt; a hevesmegyei írók arczképes 
almanachjában a Gólya cz. czikke jelent 
meg; a gyöngyösi állami fögymnasium 
Értesítőjében (1901. A gyöngyösi állami 
fögymnasium új épülete); a Gyöngyösi 
Lapokban (Művészi stílusok, külön is 
megjelent). 

Vajda Névtára 95. 1. és önéletrajzi adatok. 

Pász tor József (F.), hírlapíró Buda-
pesten. — Czikkei a M. Géniuszban (1899. 
A művészi élet fejlesztése, Petőfi és a 
bankárleány), a Hódmezővásárhelyben 

15* 
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(1899. A művészet népszerűsítése), az 
Ország-Világban (1899. elbeszélés, 1900. 
A nemzeti szalon), a Budapesti Naplóban 
(tárczák.) — Munkái: 1. A boldogság 
meséiből. Budapest, 1899. Szentgyörgyi 
Béla rajzaival. (Ism. Ország-Világ 30., Fő-
városi Lapok 27. sz., Kolozsvári Lapok 
1900. 38. sz.). — 2. A kévés meg a 
búza vagy a gyűlölködés ára. Szent-Ist-
ván-társulat kiadása. U. ott, 1900. (Nép-
iratkák 150.). — 3. Romantika. Elbeszé-
lések. U. ott, 1901. 

M. Könyvészet 1899., 1901. 

Pásztor Lajos (bihari), bányász és 
hírlapíró, szül. 1861. ápr. 4. Maros-Ujvárt 
(Erdély), hol atyja, szintén bányász volt; 
tanulmányait Deésen kezdette, a nagy-
enyedi főiskolában folytatta s a kolozs-
váriban 1880-ban befejezte ; innét a sel-
meczi bányászakadémiára ment és be-
fejezve a bányászépítészettant, vizsgála-
tait letéve, a felső-ausztriai bányák 
tanulmányozását tűzte ki czéljául. Innét 
Fiume s Trieszt gyárait látogatta s 
utazásokat tett Közép-Európában. Haza-
térve a Függetlenség szerkesztőségébe 
lépett és a lapot félévig egyedül szerkesz-
tette ; azután öt évig teljesen ő volt a 
lap mindenese; 1883—1887-ig abba 201 
politikai vezérczikket és 739 kisebb czik-
ket, 815 irodalmi tárczát, 325 társadalmi 
czikket és 70 elbeszélést í r t ; közben 
a lap administratora s egy évig egyedüli 
fentartója volt. Ez idő alatt szerkesztette 
Ágoston János neve alatt az Újpestet, 
mely később Újpesti Hírlappá lett; ezen 
rövid idő alatt sokat változtatott az új-
pesti viszonyokon, egy birót és 15 hivatal-
nokot elmozdíttatott és a zsidók túl-
kapásait megakadályozta, úgy hogy a 
minisztérium elismerését kinyerte; be-
folyással volt a VII. kerületi választásokra 
s akkor adta ki Ágoston János (érdekelt 
fél) neve alatt: Le az álarczczal! Eötvös 
Károly saktervédő gonoszsága cz. 10,000 
példányban terjesztett röpiratát. írt több 
-czikket a Budapestbe, az Ország-Világba 

s a gazdasági lapokba, főleg a bányászat-
ról ; az országos kiállítás alatt ő írta 
le csaknem az összes sajtónak a bá-
nyászati kiállítás termékeit és a congres-
sus működését fejtegette. 1887-től a 
Komlóssy Ferencz, Népnevelő cz. tan-
ügyi lapjának segédszerkesztője s eddig 
105 paedagogiai tárczája jelent meg a 
lapban. 1891-ben nőül vette Horváth 
Vilmát, az ismert költőnőt. Meghalt 1895. 
febr. 15. Budapesten. — Munkája: A 
deésaknai sóbányák története és a József-
bánya jelenlegi pusztulása. Bpest, 1888. 
— Kéziratban: A hazai sóbányák tör-
ténelme (melynek I. része jelent meg a 
fönt említett műben); Hitünk joga (Contra 
talmudmoral). — Álnevei és jegyei: 
Alvilági, Ágoston János, P. L., —r —s. 
(a Függetlenség, Újpesti Hirlap és Buda-
pest cz. lapokban). 

Vasárnapi Újság 1895. 9. s zám. (Nekr . ) . — 
Önéletrajzi adatok és sógorának, i f j . Hor-
váth N. szives közlése. 

Pásztor Sámuel, ev. ref. lelkész és 
főgymnasiumi tanár, szül. 1859-ben Ga-
csályon (Szatmárm.); a sárospataki ev, 
ref. főiskolában ének- és zene-tanár volt, 
hol 1903. aug. 12. meghalt. — Munkája: 
Kis daloskönyv. A népiskola I—III. 
osztályai számára. Kiadja a «Sárospataki 
irodalmi kör» a főiskola költségén. 
Sárospatak, 1898. (Dezső Lajos igazga-
tóval együtt. Népiskolai Könyvtár XIV.) 

Vajda N é v k ö n y v e 184. 1. — Budapesti Hir-
lap 1903. 223. sz. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányáról. 
Pászthory Endre, 1848—49. tüzér-

főhadnagy ; a szabadságharcz után Török-
országba menekült és 1852-től mint tanító 
Philippopolisban tartózkodott 1867. vissza-
tért hazájába és Bátyán (Pestm.) volt nép-
tanító. — Czikkei a Pesti Naplóban (1861. 
154. sz. Magyar levél török földről), a Hon-
védek Könyvében (1861. III. Hogy bocsá-
tották ki Jelacsics seregét a kelepczéből, 
részletek a schwecbati ütközetből), a 
Honvédben (1867. Bem és Kmety tábor-
nokok menekülése Törökhonba, töredék 
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kézirataiból és Ágoston Antaltól helyre-
igazítások. A magyar menekültek Sum-
lán); a Néptanítók Lapjában (1872. Le-
vele a török-bolgár tartományok tanügyi 
állapotáról, Selyemtenyésztési mód Rume-
liában, Iskolai ügy európai Törökország-
ban, A rizstermelésnek módja Rumeliá-
ban, A rizs aratás utáni kezelése Rumeliá-
ban). — Munkája: Bulgarsko-italinska 
grammatika. Bécs, 1862. (Bolgár-olasz 
nyelvtan, saját bejegyzésével a m. n. mú-
zeumban). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 
Pásztory Ferencz. — Munkája : Meny-

nyegzös öröm-illattal ékesült vers-koszorú, 
mellyel ama példás életű meny-asszony 
Szemann Jozefa, midőn Tichy János 
úrral menyegzőét tartaná, buzgón tisztel-
tetik egy némely verselő hív szolgája 
által. 1808. eszt. Nagyvárad, 1808. 

Petrik B i b l i o g r . - M. Könyv-Szemle 1902. 
138. 1. 
Pászthory Ferencz, Arad polgármes-

tere. — A M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (1872. Üdvözlő 
beszéd a magyar orvosok és természet-
vizsgálok XV. nagygyűléséhez). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 
Pászthori György, r. kath. plébános, 

szül. 1764-ben és felszenteltetett 1790-ben ; 
plébános volt Iszka-Szent-Györgyön (Fe-
hérm.) 1794—1816-ig, midőn lemondott 
hivataláról s nyugalomba vonult. Azóta 
Székesfejérvárt élt, hol 1839 körül halt 
meg. — Munkája: Egyházi beszéd, mellyet, 
a Porciunculai búcsüra szent Ferencz 
templomában Fejérvárott mondott és egy-
házi pátronusának, pészaki Bajzáth János 
úrnak költségén kiadott. Székesfehérvár, 
1810. 

Pauer János, História Dioec. Alba-Rega-
lensis. Albae-Regiae, 1877. 418. 1. — Petrik 
Bibliogr. — Schematismus Cleri Alba-Rega-
lensis 1838. — Horvát István Mindennapija 
VI. 75. 1. (Kézirat a m. n. múzeum kézirat-
tárában). 
Pászthory János, nyug. cs. kir. tiszt-

tartó és szőlőtulajdonos Ménesen (Arad-
megye). Meghalt 1862. ápr. 14. Aradon 

80 éves korában. — Czikkei a Szőlőszeti 
és Borászati Közleményekben (1857. A 
borí'orrás körülti tapasztalatok, Aradme-
gyei bortermelés állapota és annak eme-
lésére vonatkozó vélemények, A borok 
töltögetéséről). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából 
és gyászjelentés. 
Pászthory János, magánzó Budapes-

ten. — Czikkei a Fővárosi Lapokban 
(1843. Tolstoj mint íilantrop); az Athe-
naeumban (1894. Következetesség az eset-
legességben, Schopenhauer és a keresz-
tény vallás). — Munkája: Hadrián csá-
szár. A görög-római világ Hadrián korabeli 
rajza. Irta Gregorovius Ferdinand. A har-
madik kiadás után fordította. Bpest, 1897. 
(A m. tudom, akadémia Könyvkiadó-Vál-
lalata, XXXI.). 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár példá-
nyáról . 
Pászthory József, kanonok és gymn. 

igazgató volt 44 évig Varasdon, hol 1833. 
nov. 22. meghalt 81 éves korában. — 
Munkái: 1. Neuer Beytrag zur ange-
nehmen und nützlichen Unterhaltung für 
alle Stände. Verlegt auf Kosten des k. 
Varasdiner Gymnasiums. Varasdin, 1821. 
— 2. Die echte Tugend kann zwar ver-
kannt, aber nicht unterdrückt werden. 
Ein Lustspiel in zwey Aufzügen. Aus 
dem Franzözischen frey übersetzt von 
J. P. D. U. ott, 1821. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1833. I I . 52. 
SZ. — Petrik B ib l i og r . 

Pásztori László. — Munkája: Laudatio 
panegyrica divo Ivoni, forti & invicto 
justitiae vindici adornata, dum ind. fa-
cultas juridica in academica s. J. D. Joan-
nis Baptistae basilica, annuos tutelari 
suo honores coram senátu populique aca-
demico persolveret. Tyrnaviae, 1724. 

Petrik B ib l iog r . 

Pásztory Lipót, okleveles óvó ; a kis-
dedóvórintézeteket Magyarhonban ter-
jesztő egylet képzőjének tagja Budapesten. 
Munkái: 1. Útmutatás a nézleti oktatás-
hoz képekkel. Kisdedóvó intézetek, magán 
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és elemi tanodák használatára. Herrmann 
Ferencz és «Harmincz kéziparos»-t tartal-
mazó (eszlingi Schreiber-féle) művének 
magyarázata után ford, és hasznos isme-
retekkel bővítette. 225 fametszvénynyel. 
Pest, 1864. — 2. Óvodai és iskolai ver-
sek és dalok. Kis gyermekek használatára. 
U. ott, 1868. (2. kiadás. Bpest, 1878.). 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiss Aron. A Ui. 
népiskolai tanitás története 232. J. — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . 

Pászthory Sándor, Fiume kormány-
zója, híres jogtudós, P. László, a hét-
személyes tábla birájának fia, szül. 1749. 
jún. 8. Egyházasfaluban (Sopronm.) ; is-
koláit Sopronban és Nagyszombatban 
végezte ; ekkor Ürményi József ítélőmes-
ter, mint kiadót, a kir. kúriához maga-
mellé vette ; majd a magyar kir. udvari 
kanczelláriánál szolgált és már mint tit-
kár és királyi tanácsos köztiszteletet érde-
melt ki és II. József császár is méltá-
nyolta érdemeit; szabadelvű, tudós s mi 
az akkori időben ritkább volt, az angol, 
franczia, olasz nyelvekben annyira jár-
tas volt, hogy e nyelveken gyakrabban 
levelezett is. Hazánk korabeli nevezetésb 
férfiaival (mint gr. Széchenyi Ferencz, 
Zichy sat.) szoros baráti viszonyban 
állott. József alatt a magyarországi iskolai 
ügyek refrense volt; ekkor ismerte meg 
és méltányolta Kazinczy Ferencz érde-
meit. Az 1790—91. országgyűlésen, mint 
előadó tanácsos, különösen hatott alap-
törvényeink akkori szabatosb és világosb 
formulázására és azoknak szentesítése 
kieszközlésében kiváló érdeme van. 1791-
től, mint magyar tengermelléki és fiu-
mei kormányzó, a honi kiviteli keres-
kedelem előmozdítására erélyesen közre 
munkált. A szent István-rend lovagja 
volt. Meghalt 1798. máj. 1. Varasdon. 
— Arczképe: rézmetszet, rajzolta Kis-
singer, metszette F. John (a M. Hazai 
Vándor 1837. évfolyamban és Kazinczy 
Ferencz összes munkái XI. kötetében). 

M. Hazai Vándor 1837. 33. 1. a r c z k . — Nagy 

Iván, Magyarország Családai IX. 234., 235. 1. 
— Kazinczy Ferencz, Pályám emlékezete. 
Bpest. 1879. és Levelezése II., IV., VI— 
XII. — Figyelő XI. 1881. (Orczy Lörincz b. 
l eve le p.-hoz) . — Magyarország Vármegyéi és 
Városai, Fiume és a Magyar-Horvát Ten-
gerpart . Bpest, 1897. és gyászjelentés. 

Pásztovay K. J. — Munkája : Magyar 
Történeti Képes Album, az ifjúság szá-
mára. Számos Szemlér M. tanár által 
rajzolt, díszesen színezett képpel. Kiadják 
Deutsch Testvérek. Pest, 1867. 

Petrik Könyvészete. 
Pásztvy Antal, orvosdoktor, galgóczi 

(Nyitram.) származású, megyei főorvos 
Nyitrán, hol 1872. júl. 26. meghalt 70. 
évében. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de vita ac modo eam prolon-
gandi. Pesthini, 1832. 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest 56. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete és gyászjelentés. 
Patachich Ádám (zajeszdai báró), böl-

cseleti és theologiai doktor, kalocsai ér-
sek, P. Miklós b. és Patachich Pruden-
tia fia, született 1717. febr. 18. a Károly-
város melletti családi kastélyban Zajezdán; 
bölcseleti tanulmányait Gráczban, a theo-
logiát Bécsben végezte; ugyanott VI. 
Károly császár jelenlétében avattatott fel 
bölcseleti doktorrá, a mikor az uralkodó-
tól arany nyaklánczczal tiszteltetett meg. 
Bécsből Rómába küldték az Apollinare 
collegiumba, hol theologiai doktorrá avat-
ták és mint ügyes költőt 1739-ben az 
Arkadia társaságba felvették Sirasius Acro-
tophorius névvel.-Visszatért hazájába s 
a családja birtokát képező Verbovetzen 
plébános lett. Két év múlva czímzetes 
apát, 1741. ápr. zágrábi kanonok lett s 
1743-ban Mária Terézia kaposfői szent 
Benedek prépostjává nevezte ki. 1751-ben 
mint a hétszemélyes tábla ülnöke s Klobu-
siczky Ferencz zágrábi püspök oldalkano-
nokja, annak kíséretében a pozsonyi or-
szággyűlésre ment, hol csakhamar a köz-
ügyek terén kifejtett buzgóságával kitűnt ; 
a királynő a magyar udv. kanczelláriához 
tanácsossá s novii czímzetes püspökké 
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tette. 1759. aug. 29. nagyváradi püspökké, 
Biharmegye főispánjává s valóságos belső 
titkos tanácsossá neveztetett ki. Mint fő-
ispán és egyházfő, 19 évi kormányzása 
alatt nagy tevékenységet fejtett ki egyház-
megyéjében ; a tanítási rendszert újjáala-
kította, az elhanyagolt püspöki palotát 
jobb karba helyeztette, a székesegyházat 
restauráltatta, a püspöki uradalom ügyeit 
jobb karba helyezte, iskolákat alapított, 
azokra személyesen felügyelt és a tanító-
kat saját jövedelméből fizette; egyszer-
smind könyvtárt alapított Nagyváradon, 
mely 15.000-nél több kötetből állott, szin-
tén a saját költségén. Sok hívet szerzett a 
római katholikus egyháznak, így 11 falu-
ban 6000 óhitű görög lelket nyert meg az 
egyháznak. Ezen érdemeiért Mária Terézia 
királynő 1776-ban kalocsai érsekké nevezte 
ki. Ezen állásában is nagy tevékenységet 
fejtett ki, az érseki palotát újjá alakíttatta, 
a kanonokok számára öt új házat építtetett 
és az érseki templomnak sok ezer forintba 
került egyházi készséget ajándékozott. 
Midőn az egyetem 1777-ben Nagyszom-
batból Budára helyeztetett át, a királynő 
megbízta a magyarországi oktatásügy ve-
zetésével és sikeres működéséért 1778-ban 
a szent István-rend nagy keresztjét nyerte. 
A zenét, mint maga is zeneértő, különö-
sen kedvelte, a nagyváradi püspöki udva-
rában művészi zenekart alapított,melynek 
vezetésére Haydn Mihályt, a híres Haydn 
József zeneszerző testvérét hívta meg, 
melyet az el is fogadott és szervezését 
magas fokra emelte. Midőn Haydn 1762. 
Salzburgba távozott, helyét Ditters Károly 
foglalta el, ki maga hangverseny-darabo-
kat és dalműveket is szerzett, többek közt 
Metastasio oratoriumát Isacco figura del 
Redentore cz., melyet P. latinra fordított; 
Ditters öt évig működött Nagyváradon 
és távoztával a zenekar is feloszlott. P. 
ünnepélyes alkalomkor előadásokat tar-
tott, melyek ki is nyomattak. 1777-ben 
a budai egyetem kir. tanácsának elnökévé 
neveztetett ki. 1778-ban 17,000 kötettel 

megvetette alapját a kalocsai gymnasiumi 
könyvtárnak. A hétszemélyes tábla ülnöke 
volt. Meghalt 1784. júl. 19. Kalocsán 
— Munkái: 1. Divi Ladislai Hungá-
riáé regis panegyricus, coram antiquis-
sima ac celeberrima universitate Yien-
nensi dictus : dum in metropolitana D. 
Stephani proto-martyris basilica inel. 
natio hungarica, ejusdem sancti tutelaris 
sui annuammemoriam recoleret. Viennae, 
1784. — 2. Divus Stephanus primus 
Hungáriáé rex, coronatus apostolus, prin-
cipum christianorum corona, dum eque-
stris sancti Stephani ordo quam august. 
. . . Maria Theresia recens instituit, primam 
sub ipsis regni Hungáriáé comitiis pa-
troni sui ageret solennitatem in insigni 
collegiata S. Martini ecclesia panegyrica 
dictione celebratus Posonii 20.augusti 1764. 
Posonii. — 3. Nos Adamus, Dei & Apóst, 
sedis gratia episcopus M. Varadiensis etc. 
omnibus dioeceseos nostrae parochiae 
salutem in Domino sempiternam. Ad 
gratiosum S. Exc. episcop, mandatum 
Ladisl. Dobay. Hely n., 1772. (Pásztor-
levél). — 4. Homilia, quam habuit Co-
locae die 17. Nov. anno 1776. cum ec-
clesíam eandem metropolitanam primo 
accessit et auctum archicapitulum suum 
ac seminarium traditis super dote per-
petua literis stabilivit. Colocae, 1776. — 
5. Allocutio Quam A. e lib. baronibus 
P. de Zajezda, metropolít. Colocensis, & 
Bachiensis ecclesiarum archi-episcopus 
ad regiae academiae Budensis adolescen-
tes habuit dum eosdem ad recens erectam 
eandem academiam introduceret anno 
1777. Budae. — 6. Rede an die adeliche 
Jugend, da diese . . . in die neu errich-
tete Erziehungsstiftung eingeführet wor-
den, den 13. November im Jahr 1777. 
U. ott. — 7. JEucharisticon magnae Mariae 
Theresiae aug. romanorum imperatrici 
viduae apóst. Hungáriáé reginae dum 
secundis regni vicennalibus rem Hungá-
riáé literariam, universitatem Budensem 
regiam nobilium academiam Theresianam 
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VII. Kal Jul. constabiliret diplomatisque 
firmaret. U. ott, 1780. (Ugyanez Bret-
schneider H. E. által németre ford. Né-
met szöveggel külön; úgyszintén külön 
latin és német szöveggel. U. ott, 1780). 
— 8. Carmen quo Mariae Theresiae Au-
gustae Romanorum imperatricis Hungá-
riáé reginae apostolicae secunda vicen-
nalia cecinit Syracusius Acrotophorius. 
U. ott, 1780. — 9. Hála-adó beszéd, melly 
nagy Mária Theresiának, midőn orszá-
gának 40. esztendejében Magyarország 
tudományait Budán lévő tudományok 
mindenességét kir. Teresiai nemeseknek 
gyülekezetét Sz. Jakab havának 25. nap-
ján állatná és függő pecsétes levelekkel 
erősítené, mondattatott a Zajezdai szab. 
urak közül való P. A. ő excellentiájától. 
Mellyet deákból magyar nyelvre fordított 
Mair József. Nagy-Várad, 1780. — 10. 
Libertás necessitati adstricta, sive con-
tractu um a voluntate in necessitatem 
desinentium materia in capite ordinate 
digesta, quam . . . in universitate Vien-
nensi publice discutiendam proposu i t . . . 
praesideAdamo Josepho Greneck-Viennae, 
év n. — Kéziratai: Analecta poetica, ív-
rét kötet, Homilia 1776. ívrét 10 lap ; 
Giulii Aegidii Mariae S. J., Tractatus 
Canonisticus de Testamentis et, Succes-
sione ab intestato, cui accessit Disser-
tatio de Matrimoniis tam ab Haereticis 
inter se quam a Catholicis cum haere-
ticis in Hollandia celebratis . . . 1738 et 
1739. — Arczképe: rézmetszet a Bild-
nisse berühmter Ungarn aller Zeiten cz. 
gyűjtemény 41. füzetében, Ehrenreich 
rajzolta. 

V. Hírmondó 1784. 57. sz. arczk. (Nekr.). 
— Vay László b.. Német hivség. Nagyvárad, 
1806. 311. sat., 725., 730., 734., 736. sat. 1. — 
Katona, História Critica XL. 719. 1. — Kö-
lesy é s Melczer. M . P l u t a r k u s I V . 103. 1. — 
Gemeinnützige Blätter 1834. 72. l a p . — Fejér, 
História Academiae 110. lap. — Oesterr. Na-
tional-Encyclopaedie I V . 163. l a p . — Saíarik, 
Paul Josef, Geschichte der siidslav. Litera-
tur I I . 65., 111. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexi-
k o n X X I . 341. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 

Csa láda i IX. 143. 1. — Föv. Lapok 1876. 55— 
57. SZ. (P. zenekará). — />/. Könyv-Szemle 
1879. 337., 1883. 282., 287., 298., 301., 302., 
1892-93. 189., 1898. 150. 1. (Könyviára). — 
Pauler Tivadar, A budapesti egyetem törté-
nete. Bpest, 1880. — .»/. Sión 1888. 373., 1892. 
144. 1. és gyászjelentés. 

Patachich György (zajezdaP, theolo-
giai doktor, boszniai püspök, P. Miklós 
szedriczkói várkapitány és Orsich Márta 
bárónő fia, szül. 1669 nov. 25. Vido-
veczen (Horvátország); 1686. okt. 13. 
lépett a Jézus-társaságába s 1695-ben a 
humaniórák tanára volt Nagyszombatban. 
1697. okt. 16. kilépett a rendből, mint II. 
éves theologus; mint világi pap utóbb 
boszniai püspök volt; 1711-ben, midőn 
VI. Károly császár a magyar országgyű-
lésen megjelent Pozsonyban, őt válasz-
tották meg, hogy az uralkodót az ország 
rendei nevében üdvözölje. Meghalt 1716-
ban. — Munkái: 1. Pentas Elegiarum. 
Amori Xaveriano, honori vero Rev. 
Perill Praenob., Nob., ac Eruditorum 
Dominorum Neo-Baccalaureorum, Cum 
In Alma Archi-Episcopali Universitati 
Tyrnaviensi príma Philosophiae Laurea 
condecorarentur. Promotore . . . Michaele 
Hofman . . . Tyrnaviae 1695. (Névtelenül). 
— 2. Heroes Hungáriáé Et Illyrici Tam 
Bellica Fortitudine, quam singulari aliquo 
facinore illustres, Quos lllustrissimo D. 
Comiti Balthasari de Batthany . . . Pan-
nonicae Iuuentutis Principi, Romae Stud, 
gratia commoranti D. D. D. Georgius 
Patachich De Zaiezda Canonicus Cathedr. 
Eccl. Zagrabiensis, & Sac. Theol. Doct. 
ex Collegio Vngaro-Illyrico Bonon. Bo-
noniae, 1699. — 3. Gloria Collegii Un-
garo Illyrici Bononiae Fundati, sub Cura 
Venerabiiis Capituli Almae Cathedralis 
Ecclesiae Zagrabiensis Sive Viri Hono-
ribus, & Gestis Illustres, qui ex hoc 
Collegio prodiverunt; levi calamo adum-
brati, ac in perennis observantiae testi-
monium Dicati Beverendissimo D. Petro 
Chernkovich Praeposito Posegiensi, Cano-
nico Zagrabiensi . . . & Collegij Ejusdem 
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Rectori dignissimo. A Georgio Patachich 
. . . U. ott, 1699. 

Wurzbach, Biogr. I.exikon XXI. 345. 1. — 
y agy Iván, Magyarország Családai IX. 143. 
l a p . — Szabó Karoly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 
492. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyv-
t á r I I I . 2. r é s z 532., 533. l a p . — De Backer-
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r a p h . V I . 
343. h. 
Patachich János (zajezdai), theologiai 

doktor, Jézus-társasági áldozópap, előb-
binek testvérbátyja, szül. 1649. júl. 14. 
Viniczen (Varasdm.); fiatal korában lé-
pett a Jézus-társaságba, hol bölcseleti 
s theologiai tanulmányait végezte ; azután 
Nagyszombatban, Gráczban és Bécsben 
bölcseletet és theologiát tanított; végre 
mint rektort Zágrábba helyezték, hol 
1700. ápr. 2. 51 éves korában meghalt. 
— Munkája: Infulata Hungáriáé Sanc-
titas, Sive Sancti Praesules In Hungaria, 
Mundo aut Coelo nati. Honori Admodum 
Rev., Nob., Excell., ac Doctissimorum 
Domimorum Dum In Alma Archi-Epis-
copali Universitate Tyrnaviensi Prima 
Sacrosanctae Theologiae laurea Promo-
tore . , . Solenni ntu condecorarentur ; 
Dicata Ab affectuoso Condiscipulorum 
applausu, quo PLebs VeXata tVos aVXIt 
LeopoLDe trIVMphos EXVL et arX 
YlCtas, fert VaraDIna ManUs. Tyrnaviae, 
(1692). 

Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 33. 1. — Stoe-
ger, Scriptores 254. 1. (Nevét Pathatichnak 
irja). — Szabó Károly, Regi M. Könyvtár II. 
467. 1. 

Patachich János (zajezdai gróf). — 
Munkája: Tractatus de dolo, culpa et 
casu. Viennae, 1749. 

ľeirik B i b l i o g r . 

Patacsich József, irodai expeditor 
Pest városánál. — Czikkei a Hasznos 
Mulatságokban (1833. I. Gellért hegye, 
Rákos mezeje). — Munkái: 1. Festa me-
moria lapidis fundamentális, quem Seren, 
caes. reg. princeps Josephus regni Hungá-
riáé palatínus pro erigenda, collatis mer-
catorum sumtibus, in lib. regiaque civi-
tate Pesthiensi, aede mercantili, posuit 

die 4. Junii anno 1828. Pestini. — 2. 
Kamatot mutató tábla. Interessen Tafel. 
U. ott, 1828. — 3. Carmen quo restau-
ratio ampl. magistratus in lib. et reg. 
civitate Pestiensi praeside Illustr. Alexan-
dro Mérey de Kapos-Mére . . . qua be-
nigne delegato commissario regio sus-
cepta celebratur die 3. Jan. 1829. U. ott. 
1829. — 4. Monumentum pietatis pro 
solenni die 8. Februarii anni 1829. qua 
Carolinae Augustae Suae Majestatis Sac-
rat. Francisci I-i imperatoris et regis 
consortis auspicatissimus dies natalis 
celebratur. Pest. Lithogr. (Ismert. Hazai 
s Külf. Tud. 1829. 23. sz.). - - 5. Monu-
mentum pietatis pro solenni die 12-a 
Februarii anni 1829. qua Francisci I. 
august, imperatoris Austriae et regis 
apóst. Hungáriáé auspicatissimus dies 
natalis celebratur. Hely n. — 6. Monu-
mentum pietatis pro die 19. Mártii 1829. 
qua Seren, caesar. Hung, et Bohém. reg. 
haered. principis archi ducís Austriae 
Dni Josephi regni Hungáriáé palatini et 
locumtenentis regii etc. auspicatissimus 
dies onomasticus celebratur. (Lithogr. 
Pest.) — 7. Monumentum pietatis pro 
die I-a Novembris 1829 . . . qua Mariae 
Dorotheae Seren. caes. Hung, et Bohém, 
reg. haered. principis archiducis Austriae 
Dni Josephi regni Hungáriáé palatini 
et locumtenentis regii etc. consortis auspi-
catissimus dies natalis celebratur. U. ott, 
— 8. Fugitiva idea occasione solennis 
inaugurationis Seren, principis Ferdinandi 
in regem Hungáriáé apostolicum Posonii 
die 28. Sept. 1830. celebratae depromta. 
Hely n. — 9. Solennia vota pro feliei 
augustorum conjugio Ferdinandi V. regis 
Hungáriáé apostolici et Seren. Dominae 
Mariae Annae Carolinae piae memoriae 
Victoris Emanuelis regis Sardiniae de-
promta 1831. Posonii, 1831. — 10. Nagy-
mélt... . Revisnynyei gróf ReviczJci Ádám 
úrnak, magyar kir. udv. főcancellár ő 
Excellentiájának, kinek ő cs. s apóst, 
kir. Felsége 1831. eszt. febr. 21. költ 
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kegyelmes végzése által megengedni 
méltóztatott, hogy sz. Móricz és Lázár 
rendének briliantos nagy keresztjét, mellyel 
ő Felsége a Szardiniai király megtisztelte, 
elfogadhassa és hordhassa 1831. (Költe-
mény). — 11. Szabad királyi Test váro-
sának leirása. Pest, 1831. (Németül: 
ford. Patisz Károly. U. ott, 1833.). — 12. 
1831. esztendei Szent-András hava 21., 
23. és 26. napjain tartott tisztválasztás 
alkalmával megállapított szab. kir. Pest 
városa nemes tanácsának tisztviselőinek 
és választott polgárságának jegyzéke. U. 
ott. — 13. Onomasticon Excell. ac Illustr. 
Dno Adamo comiti Reviczky de Revisnye. 
9. kai. Jan. 1832. imo cum venerationis 
cultu oblatum. Hely nélk. (Kőnyomat). 
— 14. Solennis applausus quo august, 
imperatoris et regis Francisci I. quadra-
gesimus regiminis annus die 1. Mártii 
1832. completus celebratur. Pestini, 1832. 
— 15. Mélt. Kapos-Mérey Mérey Sándor 
nrnak, Somogymegye főispányának dicső 
neve innepére 1832. U. ott. (Költ.) — 16. 
Carmen Suae Majestati Sacratiss. Ferdi-
nando V. juniori regi Hungáriáé etc. anno 
1833. dum e gravi morbo evasisset cum 
homagialis submissionis cultu oblatum. 
U. ott. 1833. — 17. Ansichten in Betreff der 
Dienstboten-Regulirung. U. ott, 1833. — 
18. Vers koszorú, mellyet. . . Makk Antal 
urnák, Tek. Pest, Pilis és Solt törv. 
egyesült vármegyék táblabirájának . . . 
legméltóbb üdvözletére dicső neve ünnepe 
alkalmával szentelt sz. kir. Pest városa 
tiszti kara Pesten 1833. Szent Iván hava 
13. napján. U. ott, 1833. — 19 .Névnapi 
ÖrÖm zengedezés, mellyet Nagym. Revis-
nyei gróf Reviczky Ádám urnák . . . mély 
tisztelete zálogául szentel 1833. U. ott, 
1833. (Költ.). — 20. Vers koszorú, mellyet 
. . . Szeber Károly urnák, sz. kir. Pest 
városa nagy érdemű polgármesterének 
dicső névünnepére mély tiszteletének zá-
logául nyújt sz. kir. Pest városa tiszti 
kara Pesten 1833. évi Sz. András hava 
4. U. ott, 1833. — 21. Monumentum pie-

tatis Francisco I. potentissimo imperátori 
Austriae et regi Hungáriáé apóst. 66. na-
talem 1834. feliciter celebranti erectum. 
Posonii, 1834. — 22. Dicskoszoru, mellyet 
Megyesi báró Mednyánszky Alajos urnák, 
Pesten 1834. évben tartatott tiszt újítás 
alkalmával szentel a város tiszti kara 
nevében. Pest. (Költ.). — 24. Die Bürger 
Pesth's in der Vorzeit und Gegenwart, 
oder Verzeichniss sämmtlicher, seit der 
letzten Vertreibung der Türken aus Pesth, 
im J. 1686., bis auf unsere Tage in Pesth 
aufgenommenen Bürger nebst einigen Noti-
zen über die Geschichte dieser königl. 
Freistadt. Ein Denkmal für patriotische 
Bürger und Freunde der Heimath. U. 
ott, 1834. (Ism. Gemeinnützige Blätter 
30. sz.) — 24. Verskoszorú Nagym. Kapos-
Mérey Mérey Sándor úrnak ...- dicső 
névinnepére 1834. U. ott, 1834. — 25. 
Szabad kir. Pest városában 1767 óta 
választatott külső és belső tanács tagjai-
nak és az 1834. évben tartatott tisztvá-
lasztás alkalmával megállapittatott nemes 
tanácsnak, tisztviselőknek és választott 
polgárságnak jegyzéke. U. ott, 1834. (Ma-
gyar és német czímmel és szöveggel.). 
— 26. Monumentum pietatis Francisco 
I. potentiss. imperátori Austriae et regi 
Hungáriáé apostolico 67. natalem anno 
1835. feliciter celebranti. Posonii, 1835. 
— 27. Monumentum pietatis Seren. Caes. 
Hungáriáé et Bohemiae reg. haer. Dno 
Josepho regni Hungáriáé palatino auspi-
catissimum onomasticum die 19. Mártii 
1836. feliciter celebranti. U, ott. — 28. 
Történeti jegyzetek szabad kir. Pest vá-
rosról. Pest, 1839. (Magyar és német 
czímmel és szöveggel). 

Petrik B ib l iogr . 

Patacsich Károly, bölcseleti és orvos-
doktor, szemészmester, szül. 1795-ben 
Pesten; 1819-ben tett orvosi szigorlat 
után a pestvárosi kórház segédorvosa 
volt, majd később Buda város tiszti fő-
orvosa s a pesti orvosi kar rendes tagja; 
1876-ban még élt Budapesten. — Mun-
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ká ja : Dissertatio inauguralis medica si-
stens erronea quaedam de medicina et 
medicis hominum judicia. Pestini, 1819. 

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. Pest 60. lap. — Rupp, Be-
széd. Buda, 1871. 152. 1. — Olák Béla, Egész-
ségügyi Személyzet Magyarországban. Buda-
pest, 1876. 90. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Patachich Sándor Antal (zajezdai gróf), 
főispán, P. Boldizsár báró, Verőczemegye 
főispánja és Geréczy Teréz fia, szül. 1697. 
febr. 13. ; Bécsben tanult, felsőbb tanul-
mányait 1716-ban Löwenben fejezte be, 
mire beutazta Németországot, Belgiumot, 
Angol- és Francziaországot. 1719-ben nőül 
vette a pfalzi választó fejedelem udvará-
ból báró Freinfeld M.-Karolint. 1720. és 
1724-ben Horvátország részéről a császári 
udvarhoz követül küldetett; Dalmaţia, 
Horvátország és Slavonia báni táblájának 
tanácsosi tisztét is viselte. 1735-ben grófi 
rangot nyert és Zrebernikmegye főispánja 
volt. — Munkája: Libertás necessitati 
adstricta, sive contractum a voluntate in 
necessitatem desinentium materia in capite 
ordinate digesta, quam . . . sub auspiciis 
Caroli Sexti Rom. Imp . . . in Universi-
tate Viennensi publice discutiendam pro-
posuit . . . praeside . . . Domino Adamo 
Josepho Greneck . . . Viennae, év. n. — 
Kéziratban : Status familiae Patachich 
sive notitia illius universalis. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IX. 141.. 
143. lap. — Wurzbach, Biogr. Lexikon XXI. 
344. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Patai András, ev. ref. lelkész, 1667-
ben tanító volt Kis-Várdán (Szabolcsm.), 
1669-ben ugyanott lelkész. — Munkája : 
Christusban boldogul ki-mult Néhai Nem-
zetes Lastoci Borbala Asszonynak. Tisz-
tiben serényen vigyázó, életében egye-
nessen járni igyekező Tiszteletes Férfiú-
nak Bagosi Marton Uramnak, A Mándoki 
Ecclesiának böcsületes Lelki Pásztorának, 
Istenfélő Házas-Társának meghidegedett 
Teste felett; An 1667. 11. Jan. a szomorú 
háznál lett együgyü Praedikatio. Sáros-

patak. (Végén: In K. Várda 25. Jan. 
1667.) 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyv tá r i . 442., 
III. 1. rész 781. 1. 

Patai András, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1697. nov. 28. Szé-
csényben (Nógrádm.), 1717-ben lépett a 
rendbe s fölszenteltetvén, Kolozsvárt böl-
cseletet tanított és az ottani collegiumban, 
1738—39. Nagyváradon, 1739. okt. 1-től 
1742. nov. 18-ig ismét Kolozsvárt, vala-
mint 1745-től 1748-ig Nagyszombatban, 
1749. aug. 10-től 1750-ig Kolozsvárt ésl754. 
Beszterczebányán volt rector. Meghalt, 
miután mint tanító 8, mint hitszónok 2, 
s mint kormányzó 20 évig szolgált, 1755. 
márcz. 15. Nagyszombatban. — Munkái : 
1. Oliva verae pacis, seu Theologia Ca-
tholica indefferentem et alium quemvis 
errantem ad unicam fidem salviíícam et 
veram cum Romana Christi Ecclesia pa-
cem manuducens. Claudiopoli, 1731. — 
2. História Thaumaturgae Virginis Clau-
diopolitanae. Ugyanott, 17H7. (Többször 
lenyomatott). — 3. Virágokat szedő meny-
nyei kertész az az : a dicsőségesen fel-
támadott és kertész-képében öltözött Ur 
Jézus Krisztus virágokat szede . . . 1744. 
Szent György hava 14. U. ott. (Csatári 
Nagy János György és Csatári Nagy Fe-
rencz Károly tanulók halála felett). — 
4. Gróf Halier Katalin, gróf Csáky Zsig-
mond özvegye élete. U. ott, 1752. (Gyász-
beszéd). 

Catalogus Societatis Jesu 1717—1756. — 
Katona, História Critica XXXIX. 987. 1. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 253. 1. — Ferenczy é s Da-
nielik, M . í r ó k I . 354. 1. — De Backer-Sum-
mereogel, B ib l i o théqúe -B ib l i og r . VI. 343. 1. 

Patai György, hittérítő, jezsuitának 
írja Molnár János, azonban ily nevű 
jezsuita nincsen a Catalogusokban. — 
Levelei, melyekét Moldvából írt 1743-
ban (Molnár János, M. Könyvház III. 
1783. 73—78.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pathai Imre, valószínű, hogy Pálos 
szerzetes volt. — Kézirati munkája: 
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Compendium theologicae veritatis. Colo-
phonja: Explicit compendium theologicae 
veritatis, de quo laudetur Deus gloriosus 
in saecula saeculorum amen. Per manus 
Emerici de Patha in vigilia nativitatis Ma-
riae virginis anno Domini MCCC. 71° A 
borítékon XV. század végéről való írás-
sal a codex provenientiájára nézve eze-
ket olvassuk: Iste liber concessus est 
loco Remetincz perpetue. Remetincz vagy 
Remetinecz Horvátországban van ; a pá-
losoknak volt ott társháza. A könyv ké-
sőbbi tulajdonosa Batthyány Boldizsár 
volt; 4-rét kéthasábos papiroscodex, 170 
levél. (A német-ujvári szent Ferencz-rendi 
zárda könyvtárában). 

Dl. Honyv-Szemle 1883. 110. 1. 

Pathai István, ev. ref. püspök, szül. 
1555. aug. 5. Pápán (Veszprémm.); tanul-
mányait hihetőleg u. ott és Tolnán vé-
gezte, s már 1572-ben lelkészszé avatták. 
Ebbeli működését Rohonczon kezdte. 
1585-től pedig Pápán folytatta; 1612. 
visszatért Rohonczra s ugyanez évi jún. 
19. a dunántúli ev. ref. egyházkerület 
püspökké választotta. Mint ilyen elnökölt 
ez év nov. 11. tartott köveskuti zsinaton. 
1613 végén veszprémi pap lett és itt 
lelkészkedett 1624-ig. Ez időszak elejére 
esett a felsődunavidéki reformátusok és 
lutheránusok újraegyesülése iránti moz-
galom, melyben szintén tevékeny részt 
vett, de engedékeny magatartása hitfelei-
nek egy részében visszatetszést szült, más-
felől meg a szigorú lutheránusoktól is sok 
sérelmetkelletttűrnie. 1654-ben Kis-Komá-
romba, innét 1626, újból Pápára ment lel-
késznek, míg 1628. végén Bethlen Gábor 
fejedelem kívánságára a belényesi lelkész-
ségre távozott, de egyházkerületétől forma 
szerint el se búcsúzott. Uj lakhelyén már 
1631-ben az első üresedéskor esperessé 
választotta a bihari egyházmegye. Vesz-
prémi és kiskomáromi működéséről föl-
jegyzésre méltó, hogy anya-könyveket 
vezetett. Meghalt 1637-ben.— Munkái: 
1. Sacramentomokrol in genere. Es kivald-

keppen Az Vr Vachoraiarol való köni-
uecske melben kerdezkedeseknek és fele-
leteknek formaiaban, az keresztyeni tö-
kelletes es igaz vallas, az Vr Christusnac 
teste etelenek es vere italanak igaz ertel-
meröl, be foglaltatik: es minden rend-
beli tewelgyesek ellen, szent irasnak igaz 
magyarazattal való helleiuel megh erös-
sittetik. Hely n. M. D. XCII. (Előszó kelt 
Pápán 1592. Mindszent Havának ötödik 
napján. Ujranyomatott uj czímlappal 1593. 
szintén hely n. Ujabb kiadása: Gyula-
fehérvár, 1643.) — 2. Amaz Het Fiev 
es tiz sarw fene bestián ülö, Barsonnyal 
S. Draaga Keoveckel fel r uháztatot parázna 
Babillónak, mellyaző tisztatalan parázna-
ságának, arany pohárba töltőt reszegetö 
utálatosságával meg részegétötte ez föld-
nec lakozoit mezételensegenek tüköré ... 
(Pápa, 1626.). Második kiadása (S.-Patak) 
1671. — Magyarra fordította: Vives J. 
L. Keresztyén férjnek : . . . kötelességéről 
írt könyvét, de hogy ki is nyomatta-e, 
nincs tudva. — Leveleiből egész gyűj-
teményt közöl Fabó András Codex Di-
plomaticusában. Tóth Ferencz, Túl a du-
nai püspökök élete cz. munkája 78—81. 
1. egy énekét is közli. 

Bod, M. A t h e n a s 215. l ap . — Horányi, Me-
moria III. 43. 1. — Tóth Ferencz, Túl a dunai 
püspökök élete. Györ, 1808. — Danielik, M. 
Írók II. 248. 1. — Veszprém I860. 10. szám 
( E ö t v ö s L a j o s ) . — Magyar Prot. Figyelmező 
1871. 182. ( E ö t v ö s La jos ) . — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 131., 134., 249., 320., 
468. 1. — Prot. Egyh. és Jsk. Lap 1891. ( M o -
kos, T h u r y ) . — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s -
meretek Tára III. 56. lap. — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 852. 1. 

Pathai K. István, ev. ref. lelkész 
Gyöngyösön (Hevesm.). — Latin versei 
vannak a debreczeni Brabeumban (1683), 
a Hedera Poeticaban (1686) és Gyöngyösi 
Pál Dissertatiójában (Franequere, 1700). 
— Munkája: Disputatio Theologica De 
Gemellis Isaaci, Jacobo & Esavo, Fratri-
bus, ingenio. virtutibus & sorte multum 
disparibns: Priori, gratiosissimae Elec-
tionis divinae; Posteriori, justisimae 
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Reprobationis, Typis, exemplis & specie-
bus. Quam Faverite Deo . . . Sub Praesidio 
. . . Christophori Wittichii. . . Publice ven-
tilandam proponit. . . Lvgdvni Batavo-
rum, 1680. 

Szabó-Hellebrant, Régi Magyar Könyytár 
III . 2. rész 183. 1. 

Patai P. István, theologiai tanuló volt 
1705-ben az utrechti egyetemen. — Mun-
kája : Dissertatio Theologica Exegetica 
De Mysterio Dei, et Patris et Christi. 
Ad locum Coloss. II. v. 2. 3. Quam . . . 
Sub Praesidio . . . Herrn. Alexandri Röell 
. . . in Inclyta Academia Ultraj. . . . Pu-
blico Examini subj ic i t . . . Auetor et Res-
pondens . . . Trajecti ad Rhenum, 1705. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
IV. 139. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi Magyar 
Könyvtár III. 2. rész 653. 1. 

Patay István (bájí), országgyűlési kép-
viselő, P. István szabolcsi alispán, or-
szággyűlési követ és Ilosvay Polyxena 
fia, szül. 1807. máj. 19. Nyir-Madán 
(Szabolcsm.); előbb Sárospatakon tanult; 
15 éves korától 20-ig katonai tanulmá-
nyait a bécsi mérnökkari akadémiában 
végezte, hol alaposan tanulta a hadi 
tudományokat; innét hadnagyi ranggal 
lépett a Württemberg-huszárezredbe, de 
rangját már 1832-ben letette. Haza jött 
s a politikai pályára lépett, Abaujban majd 
meg Szabolcsban lett megyei tisztviselő. 
Az 1848. szabadságharezban mint köz-
katona állott be a 9. honvéd-zászlóaljba, 
tiz nap múlva a megye közbenjárására 
nemzetőri őrnagynak nevezték ki; midőn 
ezen nemzetőri csapat honvéd-zászlóaljjá 
alakult át, annak is őrnagya lett. Vitézül 
viselte magát több csatában és mint a 
füredi híd parancsnoka alezredesi rangot 
nyert. Mikor az osztrák seregek elhagyták 
Pestet és Hentzi Pestet bombázta, Pest 
városának katonai s polgári főparancs-
noka volt. A világosi fegyverletétel után 
hosszabb ideig bujdosott és visszatért 
Nyir-Madára; onnét pedig atyja halála 
(1852.) után Debreczenbe költözött. Az 

1861. országgyűlésen Debreczen egyik 
kerületét képviselte, 1865-ben Szobosz-
lót, aztán 1872-ig ismét Debreczent; az-
után nem volt tagja a képviselőháznak. 
Az alkotmányos korszak beálltakor egyike 
volt annak a hét tagból álló töredéknek, 
mely a szélső baloldalt megalakította. 
Országszerte ismerték nevéť, mert a hír-
lapok sokszor emlegették az országgyű-
lés e tősgyökeres eredeti alakját, följe-
gyezték programmjait, melyeket választói 
előtt mondott és sok adomát közöltek róla. 
Diplomata és státus-férfiú nem volt, ha-
nem olyan hazafi, a ki teljesítette köteles-
ségeit és a meggyőződés embere volt. 
Hosszú beszédeket nem tartott az ország-
gyűlésen, csak felszólalt, de akkor úgy 
beszélt, mint a csapat-vezérek szoktak 
támadás előtt, rövid, határozott eredeti-
séggel. A magánéletben szerette mindenki 
a jó öreg «Pista bácsit», nem csak azért 
mert jelleméhez semmi sem férhetett 
hozzá, de azért is, mert vidám és lova-
gias volt és a társaságokban gavallér: 
igazi régi katona. Meghalt 1878. máj. 5. 
Debreczenben 71 éves korában. 

A agy Iván, Magyarország Családai IX. 150. 
l a p . — Országgyűlési Emlékkönyv. P e s t , 1867. 
96. 1. — Magyarország és a Nagyvilág 1867. 14. 
SZ. a r c z k . — Vasárnapi Újság 1878. 19. SZ. 
( N e k r . ) . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 851. 1. 

Pathai János (idősb), ev. ref. püspök 
(családi neve Baratsi volt), szül. 1623. 
Patajban ; tanulta debreczeni kollégium-
ban és u. ott tanította a syntaxist és rheto-
rikát. 1650 körül Kecskeméten volt rek-
tor. 1654-ben prédikátorrá szentelték és 
többek közt működött Czegléden, Néme-
din és Dömsödön, midőn 1691-ben duna-
melléki püspökké választották, Dömsöd-
ről átment Ráczkevére (1710.), innét pedig 
Patajra. 1713. márcz. 31. generalis syno-
dust tartott Dömsödön. Meghalt 1729. 
júl. 16. Patajban, 106 éves korában. 
(Fiai: P. János ref. püspök és Sámuel 
szintén pap volt, unokája 130 volt). — 
Munkája: Tancz felbonczolasa. Az az 
Oly együgyü Praedicállás, melyben hogy 
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a Pokolbeli ördögnek, egy hathatob esz-
köze, Pokla töltesere, az ö tojta Táncz-
nal nem lehet, es hogy a Parazna, Gyilkos 
nem nyavalyássab állapatú, a Täcz-
szeretö s gyakorlo Embernel az 0 és az 
Uj T. Könyveiből kifejtegettetik: annak 
tilalmanak az Ecclesiaban helyes es min-
denkori volta, az Isten Könyveiből. E. 
sz. D. irasabul &c. meg mutogattatvan, 
szeretői s gyakorloi ellenvetesek elhari-
tasaval, intetnek meg-utalasara, el-hagya-
sara, es a L. Pásztorok, Magistratusok 
Atyák &c. a Tanatsosok körül való tisztök 
elkövetesere. Mellyet Praedikállot három 
orákon az A. N. Templomban 1682. Esz-
tendőben 14. és 21. napjain Juniusnak. 
Es mostan közönsegesse tett . . . Deb-
reczenben, 1683. 

Tóth Ferenci, A lielv. vall. túl a dunai 
püspökök élete. Győr, 1808. — Szabó Károly, 
Régi M. K ö n y v t á r I . 531. 1. — Prot. Egyh, 
és Isk. Lap 1886. 7. szám. (Antal Géza). — 
Dunántúli Prot. Lap 1891. 34. s z . — iVokos 
Gyula, Adalékok. Bpest, 1892. 40. 1. 

Patai (Balog) János, ev. ref. lelkész ; 
Utrechtben tanult 1700-ban, lelkész voltM.-
Bogáton, utóbb Szászvárosban. — Mun-
kája : Lelki Igazgatás a Betegsegben, es 
az halai arnvekaban. Mellyet Anglus 
nyelvből, édes Nemzetében levő Gyen-
geknek s Betegeknek kedvekért Magyar 
nyelvre fordított, és belől meg említet 
kegyes Patronúsának, s kegyes Patroná-
jának kölcségekkel Belgyiúmban ki bo-
csáttatott Patai Balog János. Ez kettő a 
Keresztyéni életnek Súmmája. Szentül 
élni, s boldogul meg halni. . .(Ultraj. 1700.). 

Herányi, M e m o r i a 111. 43. l a p . — Benkö, 
T r a n s s i l v a n i a I I . 407. l a p . — Siabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 624. 1. 

Patai János (ifjabb), ev. ref. püspök, 
idősb P. János püspök fia, sziget-szent-
miklósi prédikátor és solti esperes volt; 
1731. jan. 4. a szabad-szállási synodus-
ban püspökké választatott. Meghalt 1739. 
máj. 21. Sziget-Szent-Miklóson. — Mun-
kája : Dissertatio theologica de quatuor 
novissimis. Francofurti ad Viadum, 1712. 

Comides, Daniel, Bibliotheca Hungarica. 
P e s t i n i , 1792. 228. 1. — Dunántúli Prot. Lap 
1891. 35. SZ. 

Patay János, ev. ref. főiskolai tanár, 
szül. Jánosiban (Gömörm.), hol atyja P. 
István lelkész volt; a losonczi, majd a 
lőcsei gymnasiumban tanult, végre a sáros-
pataki iskola növendéke lett. 1800-ban 
külföldi egyetemre ment és három év 
múlva visszatért; ekkor losonczi pappá 
választották ; ez állásában három és fél-
évig maradt, mikor atyja helyébe Jáno-
siba hívták, hol nyolcz hónapig szolgált. 
1807. júl. 13. a tiszáninneni egyházkerü-
let hittanárnak választotta a sárospataki 
kollégiumba, hol nov. 11. tartotta be-
köszöntőjét. 1810-ben a természettant is 
tanította. Ismét 1811-ben Noszvajba, az-
után Szepsibe ment papnak. 1822-ben 
a Bécsben fölállított hittani intézethez 
nevezték ki szentírást magyarázó tanár-
nak. 1850-ben nyugalomba vonult. Meg-
halt 1857 körül Veszprém-Palotán. — 
Munkája : A halálon diadalmat nyert élet. 
mellyet néhai tek. és nemzetes kis-csól-
tói Ragályi Katalin asszony, míg élt. 
tek. nemz. és vitézlő négyesi Szepessy 
László úr hív élete párjának temetési 
tisztességtételének napján Szent-András-
Havának 16.1815. eszt. a miskolczi ref. 
templomban rövididen elöl adott. Mis-
kolcz, 1816. (Szathmári József beszédével 
együtt). 

Szomhathy János, A sárospataki ref. kollé-
giumnak rövid históriája. 8.-Patak, 1809. 
51. l a p . — Sárospataki Lapok 1890. 43. s z . 

Patay János István, orvos-doktor, hadi-
orvos. — Munkája: Dissertatio inaugu-
ratis medica de phthisi pulmonali. Vien-
nae, 1822. 

Síinnyei Könyvészete. 

Patay József, orvosdoktor, sárospataki 
(Zemplénm.) származású ; a pesti egye-
temen 1845-ben tett orvosdoktori szigor-
latot. — Munkája: Orv o studori értekezés 
az életműség kifejléséről. Pest, év. n. 

llupp. Beszéd 164. 1. — Síinnyei Könyvé-
szete. 
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Patai P. Sámuel, ev. ref. püspök, való-
színűleg Patajon született és innét ne-
vezte magát Patainak, mert atyját Kaán-
nási Jánosnak hívták, ki Kálmáncsehin 
volt rektor. P. iskoláinak végeztével 1617-
ben Laskóra ment rektornak, hol két 
évet töltött és aztán a külföldi egyete-
meket látogatta meg. Hazatérve, előbb 
Laskai János superintendens mellett a 
veresmarti, majd a tolnai iskola rektora 
lett, 1630-ban pedig Soltra ment prédi-
kátornak ; innét 1634-ben Szent-György-
napkor Tolnára hívták papnak és itt 
szolgált 19 évig, viselvén egyszersmind 
a tolnai traktus seniori hivatalát is. 
Ez allásában találta Szilágyi Benjamin 
István 1647-ben, ki a magyarországi ev. 
ref. egyház történetét szándékozván meg-
írni, felkérte Patait, hogy a felső- és 
alsóbaranyai s a szomszédos egyházak 
régibb és újabb állásáról írja össze az 
adatokat.: a mit P. készséggel teljesített 
és 1647. szept. 10. el is küldött neki. 
Ezen becses munkája által a dunamel-
léki ev. ref. egyházak legelső történetírója 
lett. Ezen munkálatot a Protestáns Szemle 
<1895. 424—433. 1.) teljesen közli. 1652. 
febr. 9. ő hívta össze Kecskemétre a 
synodust, hol dunamelléki püspöknek 
választották. 1653. jan. 20. Tolnáról ki-
bocsátott pásztorlevelében márcz. 23-ra 
Patajra hirdetett generalis synodust. To-
vábbi sorsa bizonytalan ; azonban 1663-
ban már új püspököt választottak. 

Dunántúli Prot, lap 1891. 33. Sz. — Mokos 
Gyula, A d a l é k o k . P á p a , 1892. 26. 1. — Prot. 
Szemle. 1895. (Földváry László). 

Patay Sámuel (báji), birtokos, 1710. 
körül született, több birtokot szerzett, 
nevezetesen 1755-ben nádori adományt 
nyert Bekény (Ugocsam.) helvségbeli rész-
birtokra s 1765-ben a szennyesi (Szat-
márm.) pusztára. — Munkái : 1. A régi 
indusok bölcselkedések, az az: példákkal 
jó erkölcsökre tanitó könyvecske, mellyet 
magyar nyelvre fordított. Eger, 1781. — 
2. Egy jó atyának fiait oktató tanítása, 

mellyet tanulásnak kedvéért idegen or-
szágokra ki ment, és ott két ifiakkal szo-
ros barátságban esett szerelmes fiának 
azokkal való társalkodásában és a ke-
resztyén hitnek nevezetesebb ágazatiról 
való egygyütt beszélgetésben kivánt elő-
adni. Lipsiában, 1788. 

Danielik, M . í r ó k I I . 249. 1. — Xagy Iván. 
Magyarország Családai IX. 149. 1. — Petrik 
Bibliogr. — Kazinczy Ferencz Leve l ezése I I . 
7., 548. 1. 

Pataj Sándor, jogi doktor, ügyvéd Zom-
borban (Bács-Bodrogm.). Fischel családi 
nevét 1881-ben változtatta Patajra. — 
Költeményeket írt a Képes Családi La-
pokba (1882.), a Bácskába (1890. Heine 
dalaiból: Epésen szól a lantom . . .) , az 
Ország-Világba (1894.) sat. — Munkái : 
1. Egy kritikus dalai. Bpest, 1892. (Ism. 
Főv. Lapok 104. sz., Vasárnapi Újság 
16. sz.). — 2. Pataj Sándor Versei 2. 
kiadás. U. ott, 1899. (Ism. Egyetértés 
243 , M. Szalon, M. Kritika 18. sz. Főv. 
Lapok 36., Vasárnapi Újság 36. sz.). — 
A Bacskaer Volksblatt segédszerkesztője 
volt. 

.11. Könyvészet 1892., 1899. — Századunk Név-
változtatásai. Bpest, 1895. 1 77. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Pataky Antal, 1848-49. honvédtiszt. 
— Czikke a Hazánk és a Külföldben 
(1868. 27—31. sz. A szomorú napokból, 
egy honvédtiszt jegyzetei a Világos utáni 
napokból, 34. sz. Helyreigazítás). 

A m. n. múzeumi hírlap-könyvtár példá-
nyából. 

Pataki Antal, r. kath. plébános, szül. 
1860-ban, fölszenteltetett 1884-ben; segéd-
lelkész volt 1881-ben Mária-Kéménden 
(Baranyam.); jelenleg plébános Fekeden 
(Baranyam.) Pollachnik családi nevét 
1881-ben változtatta Patakira. — A Mu-
raköz munkatársa volt. — Munkája: 
Három találkozás. Irta Turgenyev Iván, 
ford. Bpest, 1880. (M. Könyvesház 81.). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Századunk 
Névváltoztatásai 177. 1. 

Pataki Béla. L. Pulszky Károly. 
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Pataki Béla. — Munkája: A magyar 
méhészet irodalma. Nagybánya, 1903. 
(Méhészeti Zsebkönyv 1903-ra.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pataki Bernát, hírlapíró, Bacher Si-
mon, hires talmudista fia és Bacher Vil-
mos, a budapesti rabbi-képzőintézet taná-
rának fivére, szül. 1852 körül; midőn 
egyetemi tanulmányait elvégezte, hírlapíró 
lett és a 70-es évek elején a Pester Lloyd 
szerkesztőségébe állott, mint a lap munka-
társa ; a 80-as évek elején Párisba köl-
tözött mint a Pester Lloyd és más kül-
földi lapok levelezője; ott élt 1893. ápr. 
9-ig, midőn 41 éves korában influenzában 
meghalt. Bacher családi nevét 1876-ban 
változtatta Patakira. 

Pester Lloyd. A b e n d b l a t t 1893. 81. s z . — 
Századunk Névváltoztatásai 177. 1. 

Pataki Dániel (sárospataki), orvosdok-
tor, szülészmester, erdély-részi országos 
főorvos, P. Sámuel protomedikus és 
Mauks Zsófia fia, szül. 1804. márcz. 10. 
Kolozsvárt; iskoláit a kolozsvári ev. ref. 
főiskolában végezte s a jogi pályára lé-
pett. 1823-ban a kir. főkormányszéknél 
gyakornok lett; utóbb az erdélyi kir. 
táblánál a hazai törvényekben gyakorlati 
jártasságot szerzett; ekkor legidősebb 
testvére Sámuel, ki Bécsben orvostan-
hallgató volt, 1820-ban, atyja pedig 1824-
ben elhaláloztak ; 12 erdélyi mágnás vál-
lalkozottP. kitaníttatására, hahajlandólesz 
az orvosi pályára lépni, hogy az orvos 
Patakiak sora meg ne szakadjon; ezen 
felhívásnak engedve, Bécsben az orvosi 
tudományokat hallgatta s ott 1830-ban 
orvosdoktorrá és szülészmesterré avat-
ták. 1831-ben Kolozsvárt cholerajárvány 
ütött ki ; azért sürgősen hazahfvták és 
alkalma nyilt magát kitüntetni, úgy hogy 
az erdélyi főkormányszéki egészségügyi 
tanács tagjává neveztetett ki. A szegény 
betegek gyógyítását és fölsegélését egyik 
főfeladatának tekintette. 1839-ben a kolozs-
vári orvosok között szakegyletet szerve-
zett, melynek időszaki ülésein szakérte-

kezéseket olvastak fel és egyes kórese-
teket megvitattak. 185U-ben törvényszéki, 
1854. kerületi főorvossá s 1861-ben or-
szágos főorvossá és a királyi főkormány-
széknél egészségügyi előadóvá neveztetett 
ki ; majd főkormányszéki tanácsos lett 
és a Ill-dik osztályú vaskoronarendet 
kapta. A szegényeket ingyen gyógyította 
s orvosságot is ingyen osztogatott, ké-
sőbb, midőn sajátjából nem telt, a költ-
séget gyűjtés útján fedezte ; az így össze-
gyűjtött alap ma is körülbelől 24,000 
korona s dr. Pataki Dániel-féle gyógyszer-
alap czímet visel. 1845-ben beutazta 
Németországot, Belgiumot, Franczia- s 
Angolország egy részét. 1842 óta több 
külföldi társaság, így a párisi-, bécsi- s 
pesti orvosi társaság és a bécsi föld-
tani társulat tagjának választotta. O volt 
az utolsó erdélyi országos főorvos. Meg-
halt 1871. jan. 11. Kolozsvárt. — Czik-
kei az Orvosi Tárban (1833. Erdélyi 
orvosegyesület), a Magyar Kurírban (183 L 
I. 13. sz. Erdélyi orvosok egyesülete 
Kolozsvárt), a Nemzeti Társalkodóban 
(1838. Orvosi értekezések: Az orvosi 
tudomány eredetéről, Mi legyen az igazi 
orvosi tudomány s mennyiben lehessen 
ebben bízni ? Az orvos választásáról, Az 
orvosi viszonyokról, 1839. II. 73. sz. A 
radnai borvíz), a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (V. 1845. A 
bujakórnak vidékekbeni uralkodásáról. 
X. 1865. A bujakórról országos közegész-
ségi szempontból, különös tekintettel Er-
délyre), a Falusi Gazdában (1856. Kuko-
ricza-termelés Erdélyben, A hamuzsír 
Erdélyben; 3857. Az erdélyi bivalytenyész-
tésről), a Közegészségi és törvényszéki 
Orvostanban (1866—67. Erdélyország 
kórházai). — Munkái: 1. Dissertatio 
inaug. phys. medica de aere atmosphae-
rico. Vindobonae, 1830. — 1. A cho-
lera Kolozsvárt. Kolozsvár, 1830. — 3. 
A terhesség, szülés, gyermekágy s gyer-
meki első kor rajza, életrendi szabá-
lyokkal. U. ott, 1840. Két tábla mellék-

15. iv sajtó alá adatott 1904. ápr. 29. 
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lettel. — 4. Erdélyország kórházai az 
1867. évben. U. ott, 1868. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 146., 
147. 1. — Hazánk és a Külföld 18G7. 49. Sz . 
a r c z k . — Vasárnapi Újság 1871. 4. SZ. a r c z k . 
— Budapesti Közlöny 1871. 12. sz. — Fővárosi 
Lapok 1871. 13. s z . — Prot. Képes Naptár 1872. 
72. 1. — Szinnyei Könyvészete és gyászje-
lentés. 

Pataki Ferencz, Jézustársasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1704. nov. 7. Gyön-
gyösön (Hevesm.); 1721. okt. 17. lépett 
a rendbe; gymnasiumi tanár volt Kolozs-
várt, hol 1729-ben a költészetet, 1730-ban 
arhetorikát tanította; 1731—34-ben theo-
logiát tanult Nagyszombatban ; midőn a 
bölcselet tanára volt Kolozsvárt, ugyan-
ott 1740. augusztus 31-én meghalt. — 
Munkái: 1. Metempsychosis, seu anima-
rura in alia corpora transmigratio. Clau-
diopoli, 1729. (Elegia). — 2. Ortus et 
progressus variarum in Dacia gentium 
et religionum cum principibus ejusdem. 
U. ott, 1730. 

Katona. História Critica XXXVIII. 880. 1. 
— Fejér, H i s t ó r i a Academiae 6!. 1. — Stoe-
ger, S c r i p t o r e s 254. 1. — I f j . Szinnyei József, 
Irodalmunk története 1711—1772. Budapest, 
1876. 106. , 129. 1. — De Backer-Sommervogel, 
Bibliothéque-Bibliogr. VI. 344. h. 

Pataki Ferencz (sárospataki), megyei 
hivatalnok, Pataki Dániel Belső-Szol-
nok vármegyének alispánja, majd fő-
ispáni helyettese és Bartos Anna fia, 
szül. 1824-ben Deésen (Belső-Szolnokm.), 
hol később megyei hivatalnok volt és 
mint megyei tiszteletbeli főjegyző 1870. 
ápr. 22. meghalt. — Ismeretterjesztő czik-
keket, elbeszéléseket (Mányai név alatt 
is), leveleket sat. írt a következő hírla-
pokba : Pesti Divatlap (1845. II. A persa 
nők, 1846—47. Levelek Deésről, Helyle-
írások Erdélyből), Mult és Jelen (1846. 
5. sz. novella németből), Erdélyi Hiradó 
(1847. 280. sat. sz. Levelek külföldről, 
Berlin sat.), Hölgyfutár (1850—51. Le-
velek Deésről, 1852. Egy hangverseny 
kisvárosban, 1854. ford, angolból, Grä-
fenbergi emléklapjaimból, 1855. Kisvá-

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

rosi életkép, A tárczaírás iskolája, német-
ből, 1855. A berlini dalszínház, 1856. 
Fürdői életképek, beszélyek, 1858. Für-
dői életkép, 1859. beszélyek, 1860. Tár-
czák, 1861. A párisi életből, Szerelmi 
leleplezések regényben, Az angol klubbok, 
Falusi életkép), M. Hirlap (1851. 570— 
574., 576. sz. A radnai fürdő és kör-
nyéke), Hetilap (1852. Gazdasági levelek, 
1853. A sztojkai fürdő, 1854. A nőneve-
lésről Erdélyben, Uti levelek), Budapesti 
Hirlap (1855. 795. sz. A deési kisdedóvó 
ismertetése), Vasárnapi Újság (1856. A 
radnai templom romjai Erdélyben, 1857— 
1858. Sztojkafalvi fürdő Erdélyben, 1859— 
1860. Deés, 1861—62. A kisdedóvó Deé-
sen, Boszorkányperek a XVIII. századból, 
1863. Deés város összes hivatalnokainak 
fizetése 1696-ban és az elöljárók válasz-
tási szertartása, Őseink szigorúsága a 
káromkodás ellen, 1864—65. Szamosuj-
vár, Boszorkányok és káromkodók a mult 
században, Káromkodó elleni szigorú íté-
let, 1866. Deés város, 1867. Veér Farkas, 
A szent-benedeki kastély, 1868. Báró 
Jósika Miklós, Egy boszorkányper Er-
délyben 1726-ból, 1866—71. Deés), M. 
Sajtó (1856. 161. sz. könyism.), Divat-
csarnok (1860. A nők fényűzése, 1861. 
Petrarca Laurája), Kerti Gazdaság (1862. 
Gyümölcsfákoni érvágásról), Korunk Tár-
czája (1865. Csetátye Máre Verespataknál, 
A verespataki aranybányák, Detonata, 
Deésakna, A boszorkányper történetéhez), 
Pesti Napló (1865. 151. sz. A verespataki 
aranybányák Erdélyben), Kolozsvári Nagy 
Naptár (1866. Sátor-hegy), Hazánk és a 
Külföld, (1867. A Rákóczy-Kastély Deé-
sen, Demsus, 1869. Balikavára). — Kéz-
iratban maradt: Deés város története; 
a m. n. múzeumban levelei Deésről Torma 
Józsefhez 1856. szept. 11., 18., 1858. máj. 
3., Torma Károlyhoz 1856. szept. 4., 
Egressy Gáborhoz 1859. szept. 11. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 146., 

148. 1. és gyászjelentés. 

Pataki Ferencz, állami tanító, szül. 
16 
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1852. júl. 27. Szörcsén (Háromszékm.) ; 
a gymnasium I. és II. osztályát Nagy-
enyeden, a I I I -VI . osztályt Kolozsvárt 
végezte ; ugyanott tanult a tanítóképző-
ben is ; 1875-ben tett képesítő vizsgálatot 
és még ezen évben a kolozsvári Frö-
bel-intézetben lett rendes tanító; 1877-
ben igazgatóvá léptették elő; ugyanekkor 
a Fröbel-nőképzőnél a számtan tanítá-
sával is megbízták. Tanított még a Gráfné-
Melkus Anna-féle nőnevelő-intézet III. és 
IV. osztályában számtant, az V—Vl.-ban 
magyar nyelvtant és aesthetikát, az ipar-
iskola II. osztályában olvasást és fogal-
mazást. Több helyen mint házi tanító 
volt alkalmazva. A kolozsvári általános 
tanító-egyesületnek buzgó munkásaként 
szerepelt, volt jegyzője, könyvtárnoka, a 
nevelés-oktatásügyi bizottságnak elő-
adója. 1879-ben Máramaros-Szigetre vá-
lasztatott meg tanítónak a községi isko-
lához, melyet 1880-ban az állam átvett 
és ő is állami tanító lett; jelenleg is ott 
működik. A máramarosmegyei tankerü-
leti általános tanító-egyesületben jelenté-
keny szerepe van, hosszú idő óta főjegy-
zője ; az egylet pályázatain több pálya-
díjat nyert. — Kolozsvárt a Család és 
Iskolának rovatvezetője volt; sokat írt 
a Máramarosba, a Máramarosi Tanügybe 
(1886. Hogyan ébreszthet a tanító érdekelt-
séget a népben a gyermekek iskolázta-
tása iránt ? Pályadíjat nyert mű, 1893. 
Befejező órák a magyar nyelvtanból), az 
Iskolai Szemlébe, a M. Kisdednevelés és 
Népoktatásba, az Ugocsába. 1880-ban a 
Nevelésnek társszerkesztője, 1882-ben a 
Szigetnek munkatársa volt. — Munkája: 
A máramaros megyei tankerületi általá-
nos tanítóegyesület 25 éves története: 
1871—1896. A tanítóegyesület által pá-
lyadíjjal koszorúzott mű. Máramaros-
Sziget, 1896. (Deák Gyulával együtt). 

Vaday József, Magyar tanférfiak és tanító-
nők ezredéves Albuma. Békés-Csaba, 1896. 
fény nyom. aiczk. 

Pataki (Geiger) Ilona, Pataki Bernát, 

a Pester Lloyd munkatársának neje, szül. 
1869. szept. 10. Budapesten; 1887-ben 
Pataki Bernát neje lett és félév múlva 
férjével Párisba költözött, honnét divat-
tudósításokat írt a bécsi Fremdenblattba 
Mouche álnév alatt. Férjének halála 
(1893. ápr. 9.) után Bécsbe költözött, 
hol mint hírlapíró a Fremdenblatt, Wie-
ner Abendblatt, a Neue Freie Presse s 
más bécsi lapoknál működik ; többnyire 
divattudósításokat ír. — Munkája: Die 
Kunst schön zu bleiben. Mit einem Lexi-
kon der Schönheitspflege. Wien, 1897. 
(4. kiadás). 

Pataky, Sophie, Lexikon deutscher Frauen 
der Feder. Berlin, 1898. II. 118. 1. 

Pataky Imre, ipar- és kereskedelmi 
iskolai igazgató, szül. 1850. nov. 29. 
Magyar-Óvárt (Mosonm.); középiskoláit 
befejezvén, a bécsi képzőművészeti aka-
démián folytatta szaktanulmányait 1867— 
1870-ig; majd Münchenben tanult a képző-
művészeti akadémia mester-iskolájában. 
1871. okt. 16. óta Kecskeméten főgym-
nasiumi rajztanár és 1887 óta egyszers-
mind az alsó-fokú ipar- és kereskedelmi 
iskola igazgatója. A társadalmi és az 
ipari élet terén kiváló s tevékeny férfiú, 
festői és szobrászati alkotásaival is ki-
tűnik. Tőle van az 1848—49. szabadság-
harczot megörökítő relief a kecskeméti 
nagytemplom falában. — Czikkei a Kecs-
kemétben (1876. Szín és színharmónia a 
női ruházatban), az ipariskolai Értesítő-
ben (1886. A rajz az ipariskolában), a 
Kecskeméti Lapokban (1891. A kecske-
méti városház tervpályázatai), a Kecs-
kemét és Vidékében (1899. Az ipar fej-
lődése a középkorban és a czéhrendszer). 
— Munkái: 1. Építészettan elemei, ipar-
iskolák számára. Kecskemét, 1888. — 2. 
Mértan. A polgári leányiskola I—IV, osz-
tálya számára. A szöveg közé nyomott 
110 ábrával és két színtáblával. U. ott, 
1888. — 3. Rajzoló geometria, polgári 
iskolák számára. U. ott, 1890. — 4. Kecs-
kemét iparvállalatainak és iparegyesületé-
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nek története. (Kecskemét város mono-
graphiája 1897.). — Felolvasása a Katona 
József-körben (1893. A renaissance-stylus). 

.)/. Könyvészet 1888. — Kecskeméti Nagy Ké-
pes Naptár 1891. 117., 125. 1, arczk. — Ma-
gyarország és a Külföld 1902. 9. s z . a r c z k . 

Pa tak i István (sárospataki), ev. ref. 
főiskolai tanár, szül. 1640-ben Sárospa-
takon ; tanulmányait szülővárosában vé-
gezte, hol azután főiskolai köztanító volt; 
később Bánffy Dénes kiküldte külföldre 
a franekerai egyetemre, hol 1663. okt. 
31-től, 1665. augusztus 11-én a leydeni, 
1671-ben az utrechti egyetemen tanult. 
Kolozsvári tanszékét 1668. márczius 6. 
foglalta el az ev. ref. főiskolában, hol 
20 évig működött mint bölcseleti, 1685-
től mint theologiai tanár; 1688—92-ig 
i f jú Apaű Mihály (a későbbi fejedelem) 
nevelője volt és a fejedelem kegyét ha-
láláig élvezte. P. a coccejanus bölcselet 
követése miatt vád alatt volt, de Bánffy 
Dénes közbenjárására 1673-ban a radnóti 
zsinat fölmentette. Bethlen Miklós szerint 
a Wesselényi-féle összeesküvés titkaiba, 
legalább részben, be volt avatva. Bánffy 
Dénes mellett ő volt mint pap utolsó 
óráiban (1674-ben Bethlen várában) és 
kisérte utolsó útjára, a vérpadra. Meg-
halt 1693. jan. 2. pestisben Kolozsvárt, 
hol sírköve ma is fennáll. — Munkái: 
1. Disputatio Philosophica De Libertate 
Voluntatis: Quam Sub Praesidio Clar. 
ac Doct. Dn. Johannis Greydani . . Pub-
licae discussioni exponit . . . 1664. Fra-
nekerae. — 2. Disputatio Theologica De 
Adventu Christi. Qvam, Favente Deo Opt. 
Max Svb Praesidio Clar., Doct. Viri D. 
Johannis Hoornbeck, . . . Publice venti-
landam proponi t . . . Lvgdvni Batavorum, 
1866. — 3. Disputatio Physico-Mathe-
matica De Solis in Apogaeo, distat ä 
Terra magis, calore intenso, & in Peri-
gaeo, cum eidem propinquior est, valde 
remisso. Qvam, Favente Deo T. O. M. 
Sub Praesidio Clar., Doct, Viri D. Johan-
nis de Raei . . . Publicé ventilandam pro-

ponit. U. ott, 1666. — 4. Oratio Funeris, 
In Exequiis Rev. ac Clar. Viri Petri 
Kovasznai Episcopi Ecclesiarum Rel'or-
matarum Transylvaniae, in Comitatu 
Kolos ac Tractu Kalotaszeg De-
clamata á . . . Claudiopoli, 1674. (Por-
tsalmi András halotti beszédével együtt). 
— 5. Ez Világnak Dolgainak Igazgata-
sanak Mestersege; Mellyet Szaz Jeles 
Regulák, És azoknak minden ez életbéli 
alkalmatosságokra hathatós ki-terjesztése 
által a Deáki nyelvnek nagy ékességével 
adott-ki nem régen egy Austriai Németh 
Grof Ur. és azon formában Magyarrá 
fordította S. Pataki István, A Kolosvári 
Reformátum Collegiumnak edgyik Tanító 
Mestere. U. ott, 1681. — Üdvözlő verset 
írt Csúzi Cseh Jakab (1665. héberül), 
Eszéki István (1666.) és Szatmár-Németi 
Mihály (1671.) értekezése mellé, . . . ha-
lottit Kovásznaira (1673.) sat. — Bánffy 
mentésére írt egy munkát, mely, ha a 
rendek gyűlésében felolvastatott volna, 
talán kikerüli Bánffy a tragikus véget. 

Hod, M. Athenas 216. lap. — Weszprémi, 
Succincta Medicorum ßiogr. IV. 133., 139., 
375. 1. — Horányi, M e m o r i a I I I . 44. l a p . — 
ßenkö, T r a n s s i l v a n i a I I . 275. 1. — Katona, 
História Critica XXXVI. 752. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 148, 1. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár I. 519., II . 3G8. 1. 
— Történelmi Tár 1886, 794. 1. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 692-, 
726. 1. — ill. Könyv-Szemle 1898. 61. , 278. , 279., 
281. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 1898. 
83. , 85 . . 92. , 93. 1. — Zoványi Jenő, T h e o l o -
giai Ismeretek Tára III . 55. 1. — Török Ist-
ván, A kolozsvári ev. ref. collegium törté-
nete. (Kézirat). 

Pataki István (sárospataki), ev. ref. 
lelkész, P. István (ki 1630-ban költözött 
Erdélybe) kolozsvári polgár és Kőrözsi 
Anna fia; a hollandi és németországi 
egyetemeket látogatta. Élményeiről s költe-
kezéseiről naplót vezetett. E naplónak 
különben érdekesebb része az ő radnóti 
papságára, házasságára, fiának az enyedi 
collegiumban való ellátására, radnóti és 
kolosi papi jövedelmeire, végre Boricza 
leányának férjhez adására vonatkozó j egy-

16* 
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zeteket foglalja magában. P. 1672. j un. 
3. Utrechtben volt. E napon elfutott a 
francziák elől és sok viszontagság után 
júl. 7. jutott el Marburgba. 1674. ápr. 26. 
érkezett vissza Magyarországba, máj. 26. 
pedig haza Kolozsvárra. 1675. márcz. 1. 
lett radnóti 1685. kolozsi, 1691. toroczkó-
szentgyörgyi, később maros-szent-királyi, 
gernyeszegi s végre görgényi lelkész. Fiát 
Pataki Istvánt 14 éves korában 1691. nov. 
28. adta az enyedi kollégiumba tanulásra. 
1705. jan. 14. adta házastársul Pataki 
Boriczát, Miskolczi Judithtól maradt árva 
leányát, Técsi Györgyhez, a kentelki és 
czegei ekklezsia prédikátorához. Meghalt 
1710-ben. Az eredeti napló Pataki Jenő 
kolozsvári orvosdoktor birtokában van, 
ki egyenes leszármazottja a naplóírónak. 
Ennek kivonatát közli a Történelmi Tár: 
Pataki István ref. pap naplója 1672— 
1705-ig cz. 

Kővári László, Erdély nevezetesebb csalá-
dai. Kolozsvár, 1854. 201. lap. — Történelmi 
Tár 1887. 144—154. 1. — Prot. Közlöny 1889. 
3. száin. 

Pataki István (sárospataki), városi taná-
csos Kolozsvárt, hova (Pataki István króni-
kája szerint) 1703. febr. 18. választották ; 
ugyanaz nap küldetett Fejérvárra az or-
szággyűlésre, hol nyolcz hétig időzött, az-
után hazatért. (P. István ev. ref. tanár és 
Kobzos Mária fia volt). Naplót írt az akkori 
mozgalmas időkről; a kuruczok beütését, 
Kolozsvár ostromát (1704. szept. okt.) élén-
ken írja le. Nov. 4. indul Magyarországba 
Apafi Mihályf ejedelem táborába Érsekúj-
vár alá s onnét decz. 26. érkezett haza 
Kolozsvárra. 1706. jún. 6. Rabutin gene-
ralis parancsolatjára és Károlyi Sándor 
gróf kívánságára ismét Magyarországba 
indul; e viszontagságos kurucz-labancz 
hadjáratot szintén részletesen és érdekesen 
írja le. 1708—1710-ben Károlyi Sándor 
gróf mellett harczol Erdélyben és Nagy-
Károly körül a németek ellen. A német 
had előnyomulása elől decz. Debreczenbe 
menekült. Végre a béke megköttetvén a ' 

németekkel, 1711. febr. vége felé sok 
bujdosási után visszaérkezettKolozsvárra. 
«Ezen esztendőben apró szentek napján 
választattam Kolozsvár városának király-
birájává, minekutána a város privilé-
giumát és dicsőséges szabadságát helyre-
állította volna a német császár. Ugyan-
ezen nap ispotálymesternek is tétettem. 
Immár Captalan, doctor, királybíró, ispo-
tálymester s Ecclesia Curatoralevén semmi 
jövedelem nincs. Tituli sine vitulis». Eh-
hez még egy feljegyzés van 1713. márcz. 
19-ről. A kolozsvári ev. ref. egyház gond-
noka volt. Meghalt 1752-ben. — Kézirati 
munkája: Descriptio civitatis Claudiopo-
lis ab origine repetita, cum inscriptioni-
bus in moeniis et aliis notabilibus ae-
deficiis undique conspicuis, pro augmento 
et varietate incolarum ac religionum, 
vicissitudinibus fatorum, directione item 
politica usque ad modernum statum con-
tinuata et compendiose concinnata per 
Paulum Pater, Stephanum Pataki, Paulum 
Gyergyai, Senatores et Georgium Füzéri 
Notarium civitatis a 171-7. ívrét kötet. 
(A gyulafehérvári Batthyányi-féle könyv-
tárban). 

Hlagyar Színházi Lap 1860. 46., 52., 53. Sz. 
(Eredeti kézirat után közli Dezső Miklós). 
— Beke Antal, Index Manuscriptorum bib-
liothecae Batthyanianae dioecesis Trans-
sylvaniensis. K.-Fehérvár, 1871. 16. 1. 

Pataki (Vecsei) István. L. Vecsei 
{Pataki) István. 

Pataki István, magyar szinész és sugó ; 
1844-ben Komlóssy Ferencz társaságánál 
Kolozsvárt volt; 1853-ban ugyanott Kacz-
vinszky társulatánál már mint szereplő 
színész működött. — Munkája : Játékszíni 
zsebkönyv 1844-ik évre. Erdély nagylelkű 
fiainak és leányainak mély tisztelettel. 
Kolozsvár. (Ebben: Nőm és Hivatalom, 
vígj. 3 felv. Bayard és Mailly után ford. 
Tompa Imre.). 

Ferenczi Zoltán, A kolozsvári színészet és 
színház története. Kolozsvár, 1897. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pataky István (sárvári és vámosuj-



489 Pataki 480 

falusi), kir. járásbiró, P. Árpád 1848— 
1849. honvéd alezredes és rápolthi Nagy 
Erzsébet fia, szül. 1862. decz. 12. Gyula-
házán (Szabolcsm.); a gymnasiumot Lő-
csén, a jogot Máramaros-Szigeten végezte. 
Birói oklevelet 1888-ban a kir. ítélőtáblá-
nál szerzett. Joggyakornok és törvényszéki 
aljegyző volt 1884. augusztustól 1891-ig 
Beregszászon, törvényszéki jegyző 1892. 
májusig Szolnokon, kir. aljárásbiró 1896-ig 
Kis-Ujszálláson. kir. alügyész Szolnokon 
1897. júniusig és azóta. kir. járásbiró 
Igaion (Somogym.). — Czikkeket írt a 
következő lapokba: Debreczen, Bereg, 
Munkács, Szigeti Lapok, Felvidék, Nyír-
vidék, Jásznagykunszolnokmegyei La-
pok, Nagykunság, Kaposvár, Somogy, 
Somogyi Újság, Népjog, Kisvárdai Lapok, 
Csöndes Órák, Magyar Nők Lapja és a 
Kóródi Sándor által szerkesztett Bereg-
megyei Naptárba. — Munkái A. Az utolsó 
betyár. Elbeszélések. Karczag, 1898. — 
2. A parti rablók és egyéb elbeszélések. 
U. ott, 1898. — 3. Örvény s egyéb elbe-
szélések. U. ott, 1900. (2. kiadás. Ugyan-
ott, 1902.). — 4. A szép boszorkány és 
egyéb elbeszélések. U. ott, 1902. — 5. 
Rusznyák Jóska kalandjai és egyéb elbe-
szélések. Kaposvár, 1900. — Szerkesztette 
a Szűnóra cz. szépirodalmi lapot 1885-ben 
Beregszászon, mely félév múlva meg-
szűnt; 1893-ban alapította Kis-Ujszálláson 
a Kisújszállás és Vidéke cz. hetilapot és 
félévig volt e lapnak főmunkatársa. 

.11. Könyvészet 1897—98., 1900., 1902. és ön-
életrajzi adatok. 

Pataki (Füsüs) János, L. Füsüs János 
(pataki). 

Pataki János, ügyvéd, P. Mihály és 
Putnoki Lidia fia, szül. 1809-ben Király-
Helmeczen (Zemplénm.); a sárospataki 
főiskolában tanult, 1826-ban a rhetorikai 
osztályt járta, bölcseletet és theologiát 
végzett; azután nevelője volt Kazinczy 
Ferencz fiának Emilnek. 1833-ban Kézs-
márkra ment jogot tanulni, hol már 1834-
ben az egyik tanárt félévig helyettesí-

tette. 1835-ben Kassán joggyakornok volt, 
1836—37-ben Pesten mint kir. táblai ju-
rátus társait magán óráiban az ügyvédi 
vizsgára előkészítette. 1837. júl. 1. a mára-
marosi ev. ref. lyceumban az újonnan 
alapított jogi tanszéket foglalta el. 1838 
márcz. ugocsamegyei tanácsbiró lett. 
1849-ben kir. táblai biróvá neveztetett ki, 
azonban hivatalát el nem foglalhatta. 
Ismét visszatért jogi tanszékére s azt 
1859-ig töltötte be; azután a gróf Teleki 
család jószágigazgatója, 1858-től a mára-
marosszigeti ev. ref. egyház főgondnoka 
volt. Meghalt 1870. aug. 2. Szőllős-Vég-
ardón (Ugocsam.). — Költeményei van-
nak a Felsőmagyarországi Minervában 
(1832), a Parthenonban (1834), a Jáczint 
cz. zsebkönyvben (1836) és az Aglajában 
(1838.). — Munkái: 1. Sirhalmi ének 
mélt. cş. kir. kis-dobronyi Isaak Sámuel 
ur egyetlenegy kedves fiának Ferdinánd-
nak Debreczenben 1831. jan. 12. történt 
halálára készített. Hely n. — 2. Emlék-
beszéd, melyet néhai b. e. mélt. Bardányi 
gróf Buttler J á n o s . . . hamvai felett a 
nevezett intézetben 1845. júl. 26. tartott. 
Debreczen, 1845. 

Prot. Képes Naptár 1872. 68. 1. — A mára-
marosszigeti ev. ref. főgymnasium Ertesitöje 
1874. (Szilágyi István). — Petrik Bibliogr. 

Pataki Jenő (sárospataki), orvosdoktor, 
városi ker. t. orvos, P. Sándor főkormány-
széki tanácsos és Konrád Emilia fia, szül. 
1857. nov. 22. Kolozsvárt, hol főiskolai 
s egyetemi tanulmányait is végezte és 
1882-ben ugyanott orvosdoktor lett. A 
budapesti II. szülészeti és nőgyógyászati 
klinikán volt félévig gyakornok és 1883. 
okt.-től 1885. októberig a Stephania sze-
gény-gyermekkórházban segédorvos. Or-
vosi gyakorlatot egy évig mint gyermek-
orvos Kolozsvárt, 1886 végétől Batthyányi 
Lajos gróf meghivására, mint a család 
orvosa működött s egy év múlva Sár-
váron (Vasm.) folytatott orvosi gyakorla-
tot. 1898-ban kolozsvári városi orvossá 
nevezték ki. — A szombathelyi lapokba 
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írt több kisebb czikket, a Keletbe (1881. 
Orvoslási babonák a magyar nép életé-
ben), az Ellenzékbe (1886. 203—206. 
Gyermekhalandóság hazánkban), a Ma-
gyarország Vármegyéi, Vasvármegyébe 
(1898. Vasvármegye egészségügye, Vas-
vármegye gyógyfürdői és gyógyvizei); a 
Kolozsvári Orvos-Természettudom. Köz-
lönybe (1904. Adatok a magyar ifjak or-
vosnevelésének történetéhez). 

Önéletrajzi adatok. 

Pataki Jázse/Xsárospataki), kolozsvári 
nyomdász, P. István Kolozsvár városá-
nak senatora és Szathmári Pap Sárának 
fia ; Belgiumban tanulta a mesterségét és 
Kolozsvárt volt nyomdászsegéd ; 1744 vé-
gén az elgyengült Szathmári Pap Sándor 
helyébe a főkonsistorium Patakit tette 
meg ev. ref. nyomda-felügyelővé 75 forint 
évi haszonbér fizetése mellett, mely ösz-
szeget már a következő évben 40 frtra 
szállítottak le. 1753. jan. 19. br. Bánffy 
Zsigmond főgondnokhoz írt levelet, a 
végett, hogy a nyomda vezetése hagyas-
sák meg továbbra is nála. Ezen terjedel-
mes levél (melyet a kolozsvári Prot. Köz-
löny 1889. 5—7. sz. közli, eredetije a 
gr. Toldalagi-család levéltárában van 
Radnótfáján) igen becses adatokat nyújt 
a nyomda történetére és az akkori mű-
velődéstörténeti viszonyokra. P. állan-
dóan kezelte a nyomdát 1770-ben történt 
haláláig. 

Protestáns Közlöny 1889. 3—7. SZ. — Ferenczi 
Zoltán, A kolozsvári nyomdászat története. 
Kolozsvár, 1896. 79. 1. 

Pataky József (sárospataki), erdélyi 
kormányszéki írnok, P. Sámuel erdélyi 
országos főorvos és Mauksch Zsófia fia, 
szül. 1802. aug. 18. Kolozsvárt, hol 1827. 
júl. 24. meghalt 25. évében. — Munkája: 
Utasítás egy új sebesfüstölési módra, 
mely szerint a húsnak minden nemét tűz 
és füst nélkül kevés órák alatt, nedves 
úton és igen olcsón meg lehet füstölni. 
Egy hasznos és a házi s mezei gazdának 
múlhatatlanul szükséges könyvecske. Né-

metül kiadta Sanson Farkas, ford . . . 1827-
ben szegények számára. Kolozsvár, 1827. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 
Pataky József. — Elbeszéléseket írt a 

Vasárnapi Újságba (1854—55), a Szép-
irodalmi Közlönybe (1858) és a Divat-
csarnokba (1859). 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyaiból. 
Pataky Kálmán (dézsfalvi), állami 

polgáriskolai tanár Alsó-Lendván (Zalam), 
hova 1882. febr. 15. telepedett le Erdély-
ből. — Munkája: Alsó-Lendvai nagy-
község milleniumi Emlékkönyve. Nagy-
Kanizsa, 1898. (Díszmű fénynyom. képek-
kel, szerkesztette Fuss Nándorral együtt. 
Ebben tőle: Visszapillantás a magyar nem-
zet és Alsó-Lendva történetére.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Pataki K. Mihály, honvédszázados 
volt 1848—49-ben és Bem hadsegéde; 
a szabadságharcz után Törökországba 
menekült. 1850-ben Angolországban tar-
tózkodott és mintemissariusRendsburgba, 
majd Bécsbe ment, hol 1851-ben elfogták 
és kivégezték. (Családi neve Pieringer). 
— Munkája: Bem in Siebenbürgen. Zur 
Geschichte des Ungarischen Krieges 1848. 
und 1849. Leipzig, 1850. (Bem arczké-
pével és Erdély térképével). 

Kertbeny, Alphabetische Name nsliste Un-
garischer Emigration 1848—1864. Brüssel & 
Leipzig, 1864. 46. 1. — Petrik Bibliogr. 

Pataki Lajos, r. kath. tanítóképző-in-
tézeti tanár, Stark Flórián kir. kincstári 
hivatalnok és Pataky Erzsébet fia, szül. 
1854. nov. 12. Akna-Sugatagon (Mára-
marosm.); középiskolai tanulmányait a 
kegyesrendieknél Máramaros-Szigeten és 
a kir. kath. főgymnasiumban Szatmárt 
végezte. A theologiai tanfolyamot szintén 
Szatmárt hallgatta, hol 1877. júl. pappá 
szentelték. Három évig a püspöki hivatal-
ban mint aktuárius működött; 1880. szep-
tembertől a szatmári kir. kath. tanítóképző-
intézetben tanár és egyidejűleg öt évig 
székesegyházi hitszónok volt; 1885.szept.-
től a püspöki tanítónőképzőben és 1903. 
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szept.-től ismét a tanítóképzőben alkal-
mazták tanárnak, hol jelenleg is működik. 
Stark családi nevét Patakira változtatta. 
- • Czikkei a Szamosban (1887. 103. sz. 
A béke ünnepe, 1903. 73. A zeneiskolák 
hivatása); a M. Tanítóképzőben (1896. 
A szépírás oktatása); az Értesítő a szat-
már-ugocsa vármegyei tanítóegyesület 
működéséről cz. füzetben (Szatmár, 1897, 
Az elemi iskolai énekoktatás); a M. Ál-
lamban (1898. 113. sz. Fagyos szentek, 
májusi fagyok, 137. sz. Magyar lexikonaink, 
155. A zsolozsma anticipálásának kérdése, 
1899. 155—157. A kath. tanítóképző ta-
nárok országos egyesülete, okt. 19. Van 
magyar királyhimnuszunk, 274., 275. A 
Cecil-egyesületek hivatása, 1900. 13., 14. 
A kath. sajtó felvirágoztatása, 281—284. 
A zsolozsma-kötelezettség újabb megvilá-
gításban, 1902. 81. A magyar tanuló 
ifjúság XIII. Leó pápa előtt); a szatmári 
Heti Szemlében (1898. 34. Szobraink, 
1899. Kísérletek és a spiritizmus, 1901. 
A zeneművészet a kath. egyház gyer-
meke) ; a M. Földmívelőben (I., II., III. 
évf. Könyves bácsi oktatásai a nagyvilág-
mindenségről, népszerű csillagászati czikk-
sorozat). — Munkái: 1. Áhítatnak szent 
magánya. Elmélkedések a műveltebb 
kath. ifjúság számára. Jeles szerzők nyo-
mán írta. Szatmár, 1899. (Ism. M. Állam 
1900. 239. sz.). — 2. Válasz dr. Lesse-
nyey Ferencz úrnak az egyházi zsolozs-
máról közölt «Apologetikus értekezéséire, 
általános érdekű vonatkozásokkal. U. ott, 
1901. — 3. Nőkről a nevelöknek. U. ott, 
1902. — 4. A térképolvasás metho-
dikája. U. ott, 1902. — 5. Gyakorlati 
leczkék népiskolai olvasmányok tartalmi 
tárgyalásához. Elemi és polgári iskolai 
tanítók és tanítójelöltek használatára. U. 
ott, 1902. — Zeneművei: Pásztordal. 
Karácsonyi dalfüzér, két gyermekszólamra 
zongorakísérettel (2. bőv. és jav. kiad.); 
Cantate, férfikardal, zongorakísérettel; 
Mária dalok két gyermek-szólamra, har-
monium kísérettel, két füzet. 

M. Könyvészet 1901—1902. és önéletrajzi 
adatok. 

Pataki Leo, orvosdoktor, P. József 
polgármester, ügyvéd és Gracza Katalin 
fia, szül. 18č0-ben Kolozsvárt, hol közép-
iskoláit az ev. ref. főiskolában végezte; 
az orvosi tanfolyamot a budapesti egye-
temen hallgatta; azután a hírlapírói pá-
lyán működött. Évekig szerkesztette a kő-
nyomatos lapot. Utóbb Kolosvárra ment 
és megszerezte az orvosi oklevelet, hol ta-
nársegéd volt a bőrgyógyászati klinikán. 
Magánkórházat és svéd gyógy-tornainté-
zetet nyitott. A kolozsvári mentőegyesü-
letet ő alapította, szervezte és annak 
évekig igazgatója volt. — Több hírlapi 
czikken kívül munkája : Kolozsvár egész-
ségügyi mizériái. Kolozsvár, . . . . (mely 
előbb az Ellenzékben jelent meg). 

Pataki .Tenö kolozsvári orvos szives köz-
lése. 

Pataki Mihály, (sárospataki), rendőr-
hivatalnok, P. Mihály és Benkő Julia 
fia, született 1795. okt. 27. Kolozsvárt. 
— Munkái: 1. Eredeti színmüvei I. Ko-
lozsvár, 1842. Két fametszettel és kőny. 
arczk. (A gyermekgyilkos, szomorújáték 
4 felv., A bosszú, szomorújáték 3 felv). 
(Ism. Begélő P.Divatlap 1843.1. 20. sz.).— 
2. Beszélyek. I. U. ott, 1844. (Ism. Regélő 
P. Divatlap 48. sz.). 

Petrik Bibliogr. — A magyar n. múzeumi 
könyvtár példányairól és Pataki Jenő orvos 
szives közlése. 

Pataki Miklós Bécsben. — Hosszabb 
költeménye a M. Musában (1789. Discreta 
a III. Musába szólló poétának); czikkei 
a Mindenes Gyűjteményben (III. 1790. 
költ. és Muszka birodalomnak miért van 
kétfejű sas czimere, IV. költ.). 

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

Pataky Miklós, városi jegyző Sátőr-
alja-Uj helyt, Zemplénmegye jegyzőbizott-
ságának rendes tagja, a megyei jegyző-
egylet főjegyzője. — Czikke a Pesti Napló-
ban (1851. 315-ik sat. sz. Párisi fecse-
gések), a Zemplénnek és Sátoraljának 
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munkatársa volt. — Munkái: 1. A köz-
ségi pótadó kulcsai tizedes rendszerben. 
Város;, községi tisztviselők, községi és 
körjegyzők használatára. Sátoralja-Ujhely, 
1883. (2. kiadás. U. ott, 1884. nyom. 
Sárospatakon). — 2. Sátoralja- Ujliely 
város szabályrendeletei. Közigazgatási ta-
nulmány. Bpest, 1892. (Különny. a Közs. 
Közlönyből). — 3. A villamos berendezések 
engedélyezésére vonatkozó törvények és 
szabályok és a s.-a.-újhelyi villamos vilá-
gítás engt délyezése.Sátoralja-Ujhely,1896. 
— 4. A katonai beszállásolás kézikönyve. 
Katonai és polgári hatóságok használa-
tára. U. ott, 1897. — 5. Az összes adó-
nemek kulcsai koronaértékben. Az adók 
kivetésével és a kivetések ellenőrzésével 
megbízott közegek használatára. U. ott, 
1897. (3. kiadás. U. ott, 1900.). — Szer-
keszti a Zempléni Hírlapot 1902. jan. 4. 
óta Sátoralja-Ujhelyben. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvé-
szet 1896., 1901. 

Pataki Mózes (sárospataki és károly-
vári ifjabb), ifj. Wesselényi Miklós báró-
nak 1807-től nevelője; id. P. Mózes, 
1779—1816-ig a kolozsvári ev. ref. fő-
iskola tanárának fia, szül. 1784. febr. 29. 
Kolozsvárt. Kazinczy rendkívül sokra be-
csülte őt és levelezett is vele. 1814-ben 
Wesselényi Miklós báróval és Döbrentey 
Gáborral meglátogatta Niklán Berzsenyi 
Dánielt. Meghalt 1815. január 25-dikén 
Kolozsvárt 31-dik évében. Wesselényi 
Miklós báró, barátja tetemeit Zsibóra 
vitette s atyjának koporsója mellé he-
lyezte el. — Czikke az Erdélyi Múzeum-
ban (Kolozsvár 1814. I. 121—141. 1. A 
római poézis történetei). Levelei Kazinczy 
Ferenczhez, Zsibó, 1810. ápr. 12., 1814. 
nov. 24., 1815. jan. 8. — A Döbrentey Gá-
bortól tervezett Külföldi Játékszini Gyűj-
temény számára lefordította Goethe Eg-
montját és Schiller Don Carlosát; mivel 
a vállalat nem jelent meg, a fordítás is 
kéziratban" maradt. 

Erdélyi Múzeum 1815. I I I . 185. 1. — Szilágyi 

Ferenez, I f jabb b. Wesselényi Miklós. Buda-
pes t , 1875. 4. 1. — Figyelő V. 176., VI. 42. 1. 
— Kazinczy Ferenez, Erdélyi levelek. Buda-
pest, 1880. (Nemzeti Könyvtár XII.) és Le-
velezése VII—XII. — Ellenzék 1903. (Kardos 
Samu, Wesselényi M. if júsága) és gyász-
jelentés. 

Pataki Pál (sárospataki), cs. kir. fő-
hadnagy. — Czikkei a Szépliteraturai 
Ajándékban (V. 1825. A mustra, a lem-
bergi Mnemosine után; kézirata, censurai 
példány, a m. n. múzeumban), az Athe-
naeumban (1842. beszély) ; költeményei 
a sárospataki Parthenonban (1834., 1837.). 
— Munkája: Tarka jelenetek az emberi 
életből. Uj olvasó-könyv. Az ifjúság hasz-
nára és gyönyörködtetésére, szerzette 
Chimani Leopold. Válogatva fordította 
. . . 3 rész. Pest, 1845. 

Petrik B ib l iog r . 

Pataki Sámuel (sárospataki), orvos-
doktor, P. István görgényi evang. re-
form. pap (kinek atyja, P. István, 1638-
ban költözött Zemplénmegyéből Erdélybe) 
és Nagy Böszörményi Katalin fia, szü-
letett 1692. január 1-én Toroczkó-Szent-
Györgyön; középiskoláit a kolozsvári 
evang. ref. főiskolában végezte. Ezután 
Teleki Pál gróf fiának, Ádámnak volt 
hét évig nevelője. 1720-ban, részben Te-
leki Pál gróf költségén, külföldi egyete-
mekre ment; tanult Franekerában, 1721. 
Utrechtben, 1723. Leydenben és Halle-
ban. 1726-ban jött visza hazájába ; előbb 
Kendi-Lónán telepedett le mint orvos, 
hol még azon év okt. 1. nőül vette Dál-
noki Máriát; 1728-ban Deésre (hol vá-
rosi tanácsos és az ekklezsia gondnoka 
is volt), 1738-ban pedig Kolozsvárra köl-
tözött, hol 13 évig az ev. ref. főiskola 
gondnoka volt. Mint orvos nagy tiszte-
letnek és hírnévnek örvendett; a sze-
gényeknek maga tartott gyógyszertárt. 
Meghalt 1766. október 8-án Kolozsvárt. 
— Munkái: 1. Tractatus de peste ... — 
2. Nomenclator plantarum Transilvaniae 
. . . 3. Observationes clinicae. (Weszprémi 
ily hiányosan adja e munkák czímét). 
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Kéziratban: Totius vitae meae cursus, 
peregrinationis, experientiae ac conver-
sationis compendium cz. emlékirata, mely 
sok művelődéstörténeti adatot tartalmaz. 
(Pataki Jenő kolozsvári orvos birtokában.) 

Naeniae Lugubres . . . in t r i s t i f u n e r e d n i 
Samuelis Pataki. Claudiopoli, 1766. — Wesz-
prémi, Succincta medicorum Biographia I. 
208., I I . 162—165., I V . 135. 1. — Köváry László, 
Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár, 
1854. 201. 1. — Budapesti Közlöny 1871. 12. SZ. 

Pataki Sámuel (sárospataki), orvos-
doktor és tanár, előbbinek és Dálnoki 
Máriának fia, szül. 1731. márcz. '20. Deé-
sen ; középiskolai tanulmányait a kolozs-
vári ev. ref. főiskolában végezte s 1752-
ben Leydenbe ment az egyetemre, hol 
1755-ig tanult természettant, mathesist, 
metaphysikát, görög és arab nyelvet, egye-
temes történelmet és theologiát; itt az 
orvosi tudományokra is készült; innét 
Odera-Frankfurtba ment, de egy év múlva 
a porosz háború kitörése miatt Utrechtet 
(Belgium) kereste föl, hol 1758-ban orvos-
doktori oklevelet nyert. Még külföldön 
érte a kolozsvári ev. ref. főiskola elöl-
járóságának meghívó levele, melyben 
tudatták, hogy a bölcseleti tanszékre 
tanárnak választották. 1759-ben kezdte 
meg tanári működését, mi alatt a tanterv 
újításában nagy buzgalmat fejtett ki. 
1769-ben a főconsistorium reá bízta a 
nyomda igazgatását, melyet nagy buzga-
lommal 25 évigteljesített. 1780-ban Kolozs-
megye tiszti főorvosa lett. Nagy orvosi 
gyakorlata volt, tanácsát a messze vidé-
ken is igénybe vették. Füvészettel is 
foglalkozott és e tárgyban Benkő Józseffel 
sűrűn levelezett. Nagy növénygyűjteménye 
a kolozsvári egyetem növénytani intézeté-
ben van elhelyezve. Meghalt 1804. szept. 
10. Kolozsvárt. — Arczképét a kolozsvári 
ev. ref. kollégium fametszetben kiadta. 
— Munkái: 1. Theses medicae . . . pro 
specimine inaugurali. TrajectiadBhenum, 
1758. — 2. Temetési oratio, melyet néhai 
gróf idősb sz. Teleki Adám kir. consil. és 
generális főstrázsamester levetkezett testé-

nek eltemettetése alkalmatosságával mon-
dott és abban a halált számkivetésben 
küldötte hogy egy lelkes állat is tulajdon-
képen meg ne halljon megmutatta Kendi-
Lónán Szent Iván hava 10. 1770. Kolozs-
vár, 1775. (Bodoki Józsefés Tordai Sámuel 
gyászbeszédeivel együtt). — 3. A mos-
tani uralkodó skárlát forró hideglelés és 
torokfájásra nézve szükséges jegyzések a 
falusiak számára. Kolozsvár, 1801. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
I V . 137., 142., 376. 1. — Hl. Kurir 1804. I I I . 
389. 1. — Kővári László, E r d é l y n e v e z e t e s e b b 
családai. Kolozsvár, 1851. 201. lap. — Hlíkó 
Imre gróf, Benkö József élete és munkái. 
P e s t , 1868. — Budapesti Közlöny 1871. 12. SZ. 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e , — Petrik B ib l iog r . és 
gyászjelentés. 
Pataki Sámuel (sárospataki), orvos-

doktor, kir. tanácsos, Erdélyország fő-
orvosa, előbbinek és Szathmári Pap Sára 
fia, szül. 1765. febr. 16. Kolozsvárt; közép-
iskoláit a kolozsvári ev. ref. főiskolában, 
orvosi tanulmányait Göttingenben, Bécs-
ben és Pesten végezte, hol 1794. febr. 11. 
orvosdoktori oklevelet nyert. Hazaérkezve 
atyja mellett kezdte meg orvosi gyakor-
latát. A himlőoltás megtanulása czéljából 
felment Bécsbe s Erdélyben azt 1801-ben, 
különösen Kolozsvárt meghonosította. 
1806-ban a főkormányszéki egészségügyi 
tanács tagjává, 1812. annak elnökévé és 
országos főorvossá neveztetett ki. 1814-ben 
az Erdélyben dühöngött pestis járvány 
leküzdése körül szerzett érdemeiért kir. 
tanácsosságot kapott. Vegyelemezte Erdély 
fürdőit. O volt az első főorvos, ki a fő-
kormányszék üléseiben kezdé előadásait. 
Meghalt 1824. ápr. 2. Kolozsvárt. — Mun-
kája : Descriptio physico-chemica aqua-
rum mineralium Transsylvaniae. Jussu 
exc. r. gubernii in compendium redacta. 
Pestini, 1820. 

Hl. Hírmondó 1801. I I . 41. s z á m . — Tudom. 
Gyűjtemény 1824. V I . 118. 1. — Hl. Kurir 1824. 
I . 239. 1., 1827. I I . 399. 1. — Csiszár Sámuel, 
Az orvosi tudomány és az orvos egy halotti 
beszédben. Kolozsvár, 1824. (A közszeretet 
fájdalma . . . máj . 9. 1824. Közös czimmel). 
— Hegedűs Sámuel, A z i g a z o r v o s . — Kővári 
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László, Erdély nevezetesebb családai. Ko-
l o z s v á r , 1854. £01., 202. 1. — Budapesti Köz-
löny 1871. 12, s z . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e é s 

gyászjelentés. 

Pataki Sámuel (sárospataki), orvos-
növendék, előbbinek és Mauks Zsófinak 
fia, szül. 1797. nov. 14. Kolozsvárt, hol az 
ev. ref. főiskolában végezte középiskolai 
tanulmányait; azután Bécsbe ment az or-
vosi tudományok tanulására, azonban 
ugyanott 1820. máj. 28. meghalt. — Vegy-
tani értekezéseit a párisi franczia lapok-
ban közölte. 

Fäsi, Karl w., L e i c h e n r e d e . . . — Kővári 
László, Erdély nevezetesebb családai. Ko-
lozsvár, 1854. 201., 202. 1. — Szinnyei Köny-
vészete. 

Pataky Sándor — Munkája : A beteg-
ápoló irgalmasrend történeti kifejlése. I. 
kötet. Istenes sz. János élete. Eger, 1868. 

Petrik Könyvészete. 

Pataki Simon, állami felső kereskedelmi 
iskolai tanár, Pollák Israel kereskedő és 
Ausländer Anna fia, szül. 1858. jún. 30. 
Bács-Petrovoszellóban (Péterréve). Mi-
után anyja korán özvegységre jutott, gyer-
mekeinek neveltetése végett Szegedre 
költözött és itt végezte P. a főreáliskolát, 
azután Budapesten a középiskolai tanár-
képző intézet tagja lett és az egyetemen, 
valamint a műegyetemen természetrajzi, 
földrajzi és vegytani előadásokat hallga-
tott. 1882-ben nyert középiskolai tanári 
oklevelet. Ekkor két évig mint gyakorló-
tanár működött a budapesti tanárképző-
intézet gyakorló főgymnasiumában és 
1883-ban Pollák családi nevét Patakira 
változtatta. Azután Szegedre tért vissza, 
hol kilencz évig mint saját, nyilvános-
sági joggal felruházott elemi- és felső-
leányiskolájának igazgató-tanára műkö-
dött. Mint iskolatulajdonos évenkint ki-
adott Értesítőjének bevezető czikkében 
paedagogiai kérdések megvitatásával fog-
lalkozott. 1894-ben a szegedi állami felső 
kereskedelmi iskolához neveztetett ki ren-
des tanárnak, hol a földrajzot és ter-
mészetrajzot tanítja. Ismereteinek gyara-

pítása végett beutazta Németországot, 
Svájczot és Francziaországot. — Czikke 
a Szegedi Híradóban (1888. 287. sz. Hun-
falvy János); írt még több közgazdasági 
czikket a szegedi napilapokba s út-
leírásokat a szegedi állami felső keres-
kedelmi iskola Értesítőjébe, — Munkái: 
1. Földrajz a polgári fiúiskolák számára. 
Bpest, 1901—1902, Négy kötet. (Tergina 
Gyulával együtt). — 2. Földrajz a polgári 
és felsőbb leányiskolák számára. U. ott, 
1901. 1903. Négy kötet. (Tergina Gyulá-
val együtt). — 3. Felsőbb keresk. iskolai 
tanárok naptára 1895-től 1904-ig. Szeged. 
Mint a szegedi magyar iparpártoló szö-
vetség titkára, állandóan szerkeszti annak : 
Pártoljuk a magyar ipart cz. időszaki 
folyóiratát. — A «Lipcsei vásár» czímű 
munkája sajtó alatt van. 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 274, 1. — V. Köny-
vészet 1901., 1902. és önéletrajzi adatok. 

Pataky Viktor, mérnök, P. József 
ügyvéd, később polgármester és merei 
Gracza Katalin fia, szül. 1843, decz. 28. 
Kolozsvárt; középiskoláit Nagy-Enyeden 
és Kolozsvárt végezte; azután a bécsi 
műegyetemen tanult négy évig, mérnöki 
oklevelet azonban Budapesten nyert. Ko-
lozsvárt telepedett le s mint tagosító-
mérnök működött. Erdélyben a nagyobb ta-
gosításokat és arányosításokat ő végezte. 
1886-ban neveztetett ki hitelesítő mér-
nöknek. Alapította az erdélyi mérnök-
egyletet, melynek jelenleg is elnöke. — 
Czikkeket írt a Kataszteri Közlönybe s 
más szakfolyóiratba.— Munkája: Javaslat 
birtokrendezési törvények módosítása tár-
gyában tekintettel az érvényben levő uta-
sítások, miniszteri rendeletek, valamint 
egyletek, testületek részéről történt javas-
latokra. Kolozsvár, 1903. 

Budapesti Szemle CXV. 319. 1. és Pataki Jenő 
kolozsvári orvos szives közlése. 

Pataky Zsófia Berlinben. — Munkája : 
Lexikon deutscher Fraunen der Feder. 
Eine Zusammenstellung der seit dem 
Jahre 1840 erschienenen Werke weiblicher 
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Autoren nebst Biographien der lebenden 
und einem Verzeichniss der Pseudonyme. 
Berlin, 1898. Két kötet. 

Pataki, Sofie, L e x i k o n . . . I I . 118. 1. 

Patakinus (Kis) János. L. Kis János 
(pataki). 

Páter Béla, gazdasági tanintézeti tanár 
szül. 1860. szept. 9. Eperjesen (Sárosrn.); 
középiskolai tanulmányait Lőcsén végezte; 
azután a budapesti egyetemen és a kir. 
József-műegyetemen, hallgatta a termé-
szettudományokat és 1883-ban nyert kö-
zépiskolai tanári oklevelet. 1883. január-
tól 1884. decz. végéig a kir. József-mű-
egyetem növénytani tanszéke mellett mint 
tanársegéd működött. 1884. végén kine-
veztetett segédtanárnak a kassai m. kir. 
gazdasági tanintézethez, hol a természet-
rajzi tárgyakat adta elő. 1893-ban át-
helyezték a kolozs-monostori gazdasági 
tanintézethez, melynek 1894-ben rendes 
tanára lett; ugyanott egyúttal az állami 
vetőmagvizsgáló állomás vezetője. A Kár-
pát-egyesület osztály titkára. — Czikkei a 
Kisérletügyi Közleményekben (1902. Pa-
szulybetegségek, Adatok a lóhere- és lu-
czernamag arankamentesítésének kérdé-
séhez) sat., a Gyakorlati Mezőgazdának és 
az Erdélyi Gazdának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. Növénytan felsőbb taninté-
zetek és magánhasználatra. Prantl K. mun-
kájának 5. k. után ford, és a hazai viszo-
nyokhoz alkalmazták P. és Lasz Samu. 
Bpest, 1884. — 2. A gazdasági növény-
tan vezérfonala. A gazdát érdeklő növé-
nyek rövid ismertetése. Kassa, 1890. — 
3. Pázsitfélék gyűjteménye. U. ott, 1889. 
(Füzetes kiadás, folytatólagosan Kolozs-
Monostoron). — 4. A sás és szittyófélék 
gyűjteménye. Kassa, 1890. — 5. A leg-
fontosabb pázsitfélék gyakorlati ismerte-
tése. 6 ábr. Kassa, 1891. (Kőnyomat). — 6. 
A peronospora viticola és a black-rot. Az 
újabb tapasztalatok és a legújabb kútfők 
alapján. Kiadta Maurer János. Szines 
táblával és a szövegbe igtatott 24 ábrá-
val. Kassa, 1892. — 7. A vetések kifa-

gyásáról. U. ott, 1893. (Különnyomat a 
Gyakorlati Mezőgazdaságból). — 8. A 
pázsitfélék virágzatának néhány rendel-
lenességéről Bpest, 1893. (Kőnyomat).— 
9. Népszerű gazdasági növénytan alsó-
fokú gazdasági iskolák számára 120 áb-
rával. Ugyanott, 1895. (A földművelési 
minisztérium pályázatán pályanyertes 
mű.). — 10. A gabonafélék, a burgonya 
és a szőlő legfontosabb gombabetegségei. 
20 ábrával. Kolozsvár, 1895. (Erdélyi 
gazd. egylet könyvkiadó vállalata 17. 2. 
átdolg. kiadás. U. ott, 1899., 3. kiadás. 
Bpest, 1901.). -— 11. Állattan földmíves 
iskolák számára. Bpest, 1896. — 12. A 
nép néhány orvosi növényéről. Bpest, 1896. 
—13. Ásványtan és geologiatanuló gazdák 
számára, U. ott, 1899., 38 ábrával. — 14. A 
vetőmag eltartásáról és a magtárban kárt-
tevő állatokról. Kolozsvár, 1897. (Erdélyi 
gazd. egyl. kvkiadó vállalata 35., 2. kiad. 
U. ott, 1899., 3. kiadás. Bpest, 1901.). 
— 15. Á haltenyésztésről. Kolozsvár, 
1897. 19 ábrával. (Erdélyi gazd. egylet 
könyvkiadó vállalata 34-, 2. kiadás. U. 
ott, 1899., 3. k. Bpest, 1901). — 16. A 
házi állatok fontosabb élősködői. Kolozs-
vár, . . . 14 ábrával. (Erdélyi gazd. egyl. 
könyvkiadó vállalata 11., második ki-
adás. Bpest, 1901.). — 17. Gazdasági 
növénytan. A gazdát érdeklő növények 
rendszeres ismertetése. I. rész. A virágtalan 
növények ismertetése, különös tekintettel 
a termesztett növényeink betegségeire, 
100 ábrával. Kolozsvár, 1902. — Szer-
kesztette 1895- és 96-ban a Mezőgazda 
cz. hetilapot Kolozsvárt. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1890., 1892., 1894—96., 1898—1900. — Pallas 
Nagy Lexikona XIII. 851., XVIII. 419. 1. — 
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. 231. 1. 

Pater József kegyes tanítórendi ál-
dozópap és a kecskeméti collegium vice-
rectora. — Munkája: Super custodiam 
meam stabo, & íigam gradum super mu-
nitionem. Habacuc 2. v. 1. Az én vigyázó 
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helyemen állok és megállapodom az 
erősségen. Habakuk prófétának 2. rész 1. 
v. Ama kivált emlékezettel nevezendő 
méltóságnak Mélt. Zajezdai Patachich 
Gábor Hermán Kalotsai érsek, Verbo-
vecz és Rakovecz örökös ura etc. ő Ex-
cellentiája. Életének 47, Szerémség tar-
tományának, Szirmai püspökségnek 6, 
Kalotzai érsekségnek majdan 12 eszt. 
el-folyása alatt, maga állhatatos vigyázó 
helyén tartó réss őr-állása. És az mennyei 
hegyek erősségén nyert, örökös megálla-
podása. Melly méltóságnak illy tartós 
vigyázó helyéről, az egek erősségén épült 
meg-állapodásáról által költözése által, 
nyert rövid üdőben, érseki, és fő-ispány-
sági nyájjával s több uri főrendek tódúlt 
sokasságával, lelki főpásztorsága minderi 
hivatallya pontomos, s tetez végben vé-
teléről el-szenderedett teste jelenlételé-
ben, mint egy tsak szó közben, élő nyelvel 
kezde elé hozakodni . . . 1746. eszt. Nagy-
Szombat, 1746. 

Petrik B ib l i og r . 

Pater Pál, ág. ev. gymnasiumi tanár, 
szül. 1656-ban Menhardon (Szepesm.); 
1680-ban a téli félévre iratkozott be a 
jenai egyetemre. Vallása miatt hazájá-
ból száműzetvén, 1689—1705-ig Thorn-
ban volt gymnasiumi rector, azután a 
mathematika tanára az akadémiai gym-
nasiumban Danzigban, hol 1724. decz. 
7. meghalt. — Munkái: 1. Den an den 
Bach über grünenden Wald bey Hoch-
feyerlicher Ver-Ehlichung, Desz Edlen, 
Ferdinand Buhwälders, Handels-
Manns allhier, Mit der Edlen . . . Jungfer 
Hedvig geborner Goldbachin, Welche den 
14 Tag desz Monats Novembris dieses 
1679. Jahres in . . . Breszlau vollzogen 
wurde betrachtet . . . Breszlau. — 2. De 
Germaniae Miraculo Optimo, Maximo, 
Typis literarum, Earvmque Differentiis, 
Dissertatio . . . Lipsiae, 1710. — Ezen 
két év közé eső 68 munkáját sorolja még 
fel Hellebrant, melyek mind külföldön 
jelentek meg és hazánkat nem érintik. 

Czvittinger, Specimen 297.— Joecher, Alig. 
Gelehrten Lexikon III . 1296. h. — Horányi, 
Memoria III . 44. 1. — Katona, História Cri-
tica XXXVI. 752. 1. — Pannónia 1821. 1., 2. 
sz . — Melier, Jakob, B i o g r a p h i e n b e r ü h m t e r 
Zipser. Kaschau u. Leipzig, 1833. 48. 1. — 
Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 30. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 2. rész. 

Paterson Hain János, orvosdoktor, 
porosz származású, előbb Lengyelország-
ban folytatott orvosi gyakorlatot a XVII. 
században, később Eperjesre költözött, 
hol több évig orvos volt és meghalt. — 
Czikkei az Ephemerides Acad. Imper. 
Nat. Curiosorum cz. folyóiratban (Decur.I. 
An. I. Obs. 62. De foetus extra uterum pro-
pendentis ejulatu, et reditu in uterum, 
Obs. 63. De Hypochondriaci ex. cretis 
omnibus nigris, Obs. 150. De Tinctura 
Coralliorum, An. II. Obs. 27. De experi-
mentis microscopicis, Obs. 28. De Morbis 
Hungáriáé endemiis, et mineralibus qui-
busdam Hungáriáé, Annotatio 480.1., Obs. 
29. De Vtero dehiscente in grauida, Obs. 
113. De Auro vegetabili, et vitibus Hun-
gáriáé aureis, Obs. 114. De Diarrhaea 
maligna, Obs. 115. De Cochlea in Lucii 
capite reperta, Obs. 116. De Onyche He-
lix, Obs. 117. De Experimentis quibusdam 
chemicis, Obs. 118. De Antipathia ad 
Mercurium, An. III. Obs. 139. De Draco-
nibus Carpathicis. Obs. 194. De Draconum 
Carpathicorum cauernis, Singulariae et 
curiosa Hungáriáé, Obs. 220. De Plica 
pudendorum muliebrium, Obs. 221. De 
enematum vtilitate, et facili applicatione, 
Obs. 222. De Lappae majoris experimento, 
Obs. 223. De Napello, An. IV. et V. Obs. 
80. De Vermibus e stomacho reiectis, 
An. VI. et VII. Obs. 175. De Vermibus 
in aceto pomaceo, Obs. 176. De argento 
vivo, in maiori quantumuis quantitate 
assumto sex diebus in corpore retento, 
Obs. 177. De anatome epileptici, Obs. 239. 
num. . 2. et 12. De Tithymalo, Cyprassia, 
et Silice ramoso). 

Weszprémi, Succincta Medicorum Hunga^ 
riae Biogr. I. 131. 1. 
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Pathó Géza, m. kir. honvéd százados, 
1884. máj. 1-től a 23. honvéd gyalogez-
red 3. zászlóaljának parancsnoka. Mint 
l.onvéd főhadnagy és tovább is 1886-ig 
a Ludovika akadémia tanára volt. Meg-
halt 1890. aug. 2. Erzsébetvároson 44 évé-
ben. — Munkája: Az osztrák-magyar 
monarchia hadseregének szervezete. Bpest, 
1884. (Bakonyi Károlylyal együtt). 

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

Pathonyi Tádé. L. Patonyi. 
Pathook Mátyás (zobránczi), gyulai 

provizor. — Jelentése Kassa városához 
1564 és 1565-ből. Közli Kemény Lajos. 

Történelmi Tár 1899. 181—191. 1. 

Pathy Nagy Károly. L. Nagy Károly 
(pathi). 

Pathi Miklós, ev. ref. lelkész, nagy-
kőrösi származású, hol 1681. jan. 8. irat-
kozott be a gymnasium felső osztályába ; 
1633-ban ment Debreczenbe ; a theologia 
végeztével 1686-ban tiszabődi ev. ref. lel-
kész lett. Buda bevétele után a törökök 
felégetvén a községet, lakosait elrabolták 
papjukkal, Pathi Miklóssal, annak fele-
ségével Turbucz Katával és egy kis fiacs-
kájával együtt. A szép fiatal asszonyt és 
fiát egy előkelő török vette meg Török-
országban, Pathit pedig más helyen adták 
el. Azonban nem sokára Kőrös városa 
megtudván a szegény prédikátor fogságba 
jutását, kiváltotta őt. A hazájába vissza-
jöttnek első gondja volt felesége kiváltá-
sára összeszedni a sarczot, azután elment 
érte ; a török szabadságot adott az asszony-
nak a visszajövetelre, de fiát nem adta 
ki, mert már bevették Allah hívei közé. 
Turbucz Kata is sírva mondá férjének : 
«Ugy sem vagyok már méltó, hogy fele-
séged legyek, hagyj itt hát engemet hol-
tomig sírni.» Visszatérve 1692—94-ig kö-
rösi rector volt; az iskola anyakönyvébe 
beírta a megújított törvényeket, azután 
szentesi pappá lett; innét Gyomára, végre 
Vésztőre ment, hol 1715—17 körül meg-
halt. Fiát Miklóst a török és különösen 
az anya igyekezett jól nevelni, a mi sike-

rült is, mert 1730 táján a török követtel 
mint kiáj cl. ciZELZ mint belső titkár, utazott 
Bécsbe, útja közben nagy-kőrösi atyjafiait 
is meglátogatta és gazdagon megajándé-
kozta. — Munkája: Leges Scholae Kőrö-
siensis prioribus longe auctiores, quibus 
adjecta est formali jura (menti) copiosa 
antea non habita. Renovatae Anno 1693. 
die 3. Jan. Per D. H. Nicolaum Pathi 
S. P. R. (Kötelességükké teszi az utána 
következő igazgatóknak, hogy a törvénye-
ket minden évharmadban közzé tegyék 
az alájuk rendelt ifjak előtt. Közli egyszers-
mind az előző korról a rektorok és tanu-
lók névsorát, mely azelőtt érvényben volt 
törvényeknek és névsornak leggondosabb 
utánjárásunk daczára sem sikerült nyo-
mára akadnunk. A latin szöveget magyar 
fordításban, mellékelve a magyar díszírású 
czimlapot is czinkograf másolatban, köz-
lötte az Ádám Gerzson és Joó Imre által 
kiadott nagy-kőrösi ev. ref. főgymnasium 
története. Nagy-Kőrös, 1896. 67 -107 . 1. 
Eredetije a nagy-kőrösi ev. ref. főgym-
nasium levéltárában). 

Ádám-Joó, A nagykörösi ev. ref. főgym-
nasium története. Nagy-Körös, 1896. 184. 1. 
— Ádám Gerzson, Nagykörösi Athenás. Nagy-
körös, 1904. 211. 1. 
Patikai Lukátsnak, egy meglett, próbált 

és okos szántó-vető embernek oktatásai 
a lovaknak, szarvasmarháknak, juhoknak 
és sertéseknek betegségeiről s azoknak 
gyógyításáról. A «Szükségben segítő 
könyv» olvasóinak. Pest és Buda, 1792. 
(Minthogy többen Pátkai Lukácsnak írják 
a nevet, lehetséges, hogy a föntebbi álnév 
ennek az álneve; de valószínűbb, hogy 
Kömlei Jánosé, ki a Szükségben segítő 
könyvet fordította). 

Katona, História Critica XLI. 620. (Pátkai 
névvel). — Szinnyei Könyvészete 882. h. 

Patina Carola Katalin. — Munkája: 
Exquisitissima & singularis Ingenij Ora-
tio, De Liberata Civitate Viennensi. De 
immanissima Tyrannide & infestissimis 
Turcarum Annis, Patavii Habita â Prae-
nobili & Praeclarissima Quindecim An-



507 Patisz—Pátkai 508 

norum Virgine, Carola Catharina Pa-
tina, In Praesentia Almae Universitatis 
Pataviensis,31. Octobris, 1683. Imperátori 
Caesari, Leopoldo I. Augusto, Optimo, 
Maximo, Triumphatori, Invictissimo, Di-
cata & Consecrata. Leutschoviae (1683). 

Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I I . 416. 1. 

Patisz Károly, ügyvéd, Pest városa 
helyettes kiadó-hivatalnoka. — Munkája : 
Beschreibung der königl. Freystadt Pesth. 
Aus dem Ungarischen nach Josef Pata-
chich übersetzt. Pesth, 1833. 

Petrik B ib l i og r . 

Pátkai Lukács. L. Patikai Lukács. 
Pátkai (Seidel) Pál, theologiai doktor, 

r. kath. plébános, szül. 1845. ápr. 5. Pát-
kán (Fehérm.), hol atyja gazdatiszt volt; 
iskoláit szülőföldén kezdte s a gymnasium 
VIII. osztályáig Székesfejérvárt folytatta. 
1861-ben felvétetett a székesfejérvári pap-
nevelőbe, hol két évet töltött, mely idő 
alatt tanulmányait a helybeli gymnasium-
ban folytatta; az ugyanott az ő kezde-
ményezésérekeletkezett szónoklati körnek 
elnöke volt. 1863-ban a bécsi Pázmány-
intézetbe küldetett. 1865-ben, hogy a 
magyar irodalom központjában lehessen, 
püspökétől a Pestre való áthelyezést ké-
relmezte s azt el is nyerte. Itt mint a 
theologia III. éves hallgatója egy év alatt 
két szigorlatot állott ki, s ezenkívül az 
•egyetemen Phaenomenon christianismi 
historicum cz. pályaművével jutalmat 
nyert. A sok éjjelezés által megrongált 
egészsége helyreállítására 1866-ban egy 
félévet Székesfejérvárt töltött sógoránál, 
s a nővére által akkor alapított nőegy-
let ügyeiben tevékeny részt vett, több 
ülésen helyettes titkár volt és az egylet-
ről a pesti lapokat értesítette. 1867-ben 
végezte be Pesten a theologiai tanfolya-
mot és ugyanezen év júl. 25. (fiatalsá-
gánál fogva dispensatióval) áldozópappá 
szenteltetett, azután Csákvárra ment káp-
lánnak. Az itt töltött félév alatt olvasó-
kört alapított. 1868-ban Festetich Géza 
gróf és nővérei, kik neveltetését is anya-

gilag gyámolították, kegyúri joguknál fogva 
pátkai administrátorrá tették s még ez év-
ben rendes plébánosnak ajánlották és püs-
pöke ezen hivatalában megerősítette. Szor-
galmasan látogatta a gondjaira bízott 
iskolákat, nappal a gyermekeket, a téli 
estéken a felnőtteket oktatta. Községi 
könyvtárat állított fel, olvasókört alapí-
tott és ez időtől fogva életét a népneve-
lésnek szentelte. 1873-ban a pesti egye-
temen theologiai doktori oklevelet nyert 
és a bécsi közkiállításon munkáinak nagy 
része a közoktatási miniszter által kiál-
lított népiskolai könyvek gyűjteményében 
képviselve volt. A dunántúli vidéken 
Győrfi Iván tankönyvei mellett az övéit 
használták leginkább. Seidel családi nevét 
1881-ben változtatta Pátkaira. Meghalt 
1885. máj. 19. Pátkán. — Az irodalom-
ban 1861-ben a Hölgyfutárban (87., 88. 
sz.) lépett fel Egy költő élete cz. fran-
cziából fordított művével (u. ott 1863. 
Mi az udvariasság Karr Alfonz után 
és beszélye, 1864. tárcza); mint gym-
nasiumi tanuló írt a Gyermekbarátba és 
az Ifjúság Lapjába; 1862-ben a Nép-
nevelők Kalauza által hirdetett pályázaton 
dicséretet nyert Pista és barátja czimű 
színművével, a Borászati Csarnokban 
(1862. czikkek); 1863-tól az Idők Tanujába 
és a Religióba dolgozott; a Képes Újság 
által hirdetett pályázaton A szépfaludi 
biró fia cz. beszélyével dicséretet nyert. 
1866-ban a Pesti Naplóba, Családi Körbe, 
Képes Újságba, Pesti Hírnökbe, azután a 
M. Államba (1870. 1. sz. A kath. auto-
nómiai párt-élet, 89. Az egyházi férfiak 
hivatalváltozáskor való osztozásáról, 126. 
A törvényhatóságok rendezése és az élet-
kor, 196. A háború és a míveltség vi-
szonyai, 232. A halálbüntetés elleni érvek 
tarthatatlansága, 1872. 167. sz. A foede-
ralismus tannyelve az egyetemen, 174. 
Intriguák a pápa ellen, 231. Nyilatkozat 
német nyelven kiadott tankönyveinkről, 
1874. 68. sz. A kath. népnevelők orszá-
gos egyletének eszméjéről, 1883. 100. Az 
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ünnepeknek és a biblia tanításának kér-
dése az országgyűlésen sat.), Szabadság 
(Székesfejérvár, 1885. 49., 50. Fejérme-
gyei Pátka II. alapíttatása), Népnevelők 
Kalauza, Népiskola és Nyelvészet cz. 
lapokba írt összesen körülbelül 150 czik-
ket. — Munkái: 1. Szeretet. Beszélyek. 
Németből ford. Pest, 1864. — 2. Halha-
tatlan-e lelkünk? vagyis van-e más világ? 
Székesfehérvár, 1865. — 3. La langue 
des plantes. Székesfej ér vár, 1867. (Virág-
nyelv). — 4. Nézetek népiskolai tanköny-
veink hiányairól. U. ott, 1870. — 5. Föld-
rajz a népiskolák számára. U. ott, 1871. 
(2. kiadás 1871., 5. k. 1872., 10. k. 1877. 
U. ott, 11. k. 1878., 13. jav. és bőv. k. 
1883., 14. jav. k. 1885. U. ott.). — 6. 
Gazddszattan. U. ott, 1871. (2. kiadás 
1871., 4. k. 1875. U. ott. Népiskolai Tan-
könyvek V., 8. k. 1884., 11. k. 1898. U. 
ott. Németül U. ott, 1872.). — 7. Termé-
szetrajz népiskolák számára. U. ott, 1871. 
(2. kiadás 1871., 3. k. 1873. U. ott, 8. k. 
1877., 10. k. 1878., 11. k. 1878., 12. ki-
adás 1884. Ugyanott. Németül. Ugyanott, 
1872.). — 8. A falusi ismétlő iskolák 
tankönyve. Földrajz. Történelem. Pol-
gári jogok és kötelességek ismertetése. 
Természetrajz. Természettan. Gazdászat-
tan. Á tanulók számára. U. ott, 1871. 
Két rész. (I. Útmutatás a néptanítók szá-
mára. II. A tanulók számára. 2. kiadás 
1872., 4. k. 1876. U. ott.). — 9. Képes 
természetrajz különös tekintettel a gaz-
dászatra és az egészségtanra népiskolák 
számára. U. ott, 1871. (2. jav. és bőv. 
kiadás. Számos fametszvénynyel. Pest, 
1872., 3. k. Bpest, 1874. 5. bőv. és jav. 
kiad. 1877., 6. kiad. 1878., 9. kiad. 1882., 
10. k. 1884., 11. k. 1885. Németül: Szé-
kesfejérvár, 1872.). — 10. Természettan. 
U. ott, 1872. (Népiskolai Tankönyvek V. 
6. k. 1878. U. ott.). — 11. Kísérleti ter-
mészettan. Nép-, ipar- és vasárnapi isko-
lák használatára. Pest, 1872. Szövegbe 
nyomott fametszetekkel. (4. jav. k. U. ott, 
1884.). — 12. Híres néptanítók nejei és 

leányai. Történelmi beszélyek. Székesfe-
jérvár, 1872. — 13. Honisme. Pest, 1872. 
— 14. Irati föltevények tankönyve. U. 
ott, 1872. — 15. Róráték alkalmára írt 
szent beszédek. Székesfejérvár, 1873. — 
16. Polgári jogok és kötelességek ismer-
tetése. Bpest, 1875. (3. kiadás, 4. jav. k. 
1878., 5. k. 1880. U. ott. Németül. U. 
ott, 1882.). — 17. A magyarok története. 
s a világtörténelem főbb eseményei, 14 
képpel. 5. jav. kiadás Bpest, 1877. (7. 
jav. k. 1881., 8. k. U. ott, 1884.). — 18. 
Katholikus népiskolai földrajz. A ma-
gyarországi latin és görög szertartású 
róm. kath. püspöki kar tanterve alapján. 
Székesfejérvár, 1879. (2. kiadás. U. ott, 
1884.). — 19. Válogatott egyházi beszé-
dek gyűjteménye. U. ott, 1881—83. Négy 
kötet. — 20. Magyar birodalmi kath. 
lelkipásztori törvénytár. Leginkább dr. 
Szeredy József «Egyházjog»-a alapján. 
U. ott, 1885. — 21. Néptanítók törvény-
tudományi Kalauza 1. füzet. Székesfe-
jérvár, 1885. — 22. Causerie az oláh-
czigány nyelv törzsszámainak philoso-
phiájáról . . . — 23. 25,000 forintos gaz-
dálkodási tanács káplánoknak és segéd-
tanítóknak, plébánosok és tanítók is ta-
nulhatnak belőle. U. ott, 1885. — Szer-
kesztette a Nevelészet cz. kath. tanügyi 
szaklapot 1874. jan. lC-től augusztusig 
Székesfejérvárt. 

Moenich- Vutkovich, M. írók Névtára. Po-
zsony, 1876.— Hauer, Joannes, História Dioe-
cesis Alba-Regalensis. Albae-Regiae, 1877. 
440. l a p . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
Könyvészete. — Szabadság. Székesfehérvár, 
1885. 59. sz. — M. Sión 1893. 709. 1. — Szá-
zadunk Névváltoztatásai 178. l a p é s g y á s z -
jelentés. 
Patkasiu Vazul, görög kath. lelkész 

Ér-Hatvanban (Szilágym.) — Munkája : 
Icona Sufletului. Carte de rogătiunî si 
cantarî besericesci, Gherla, 1888. (Rumén 
imakönyv. 2. jav. és bőv. kiadás, 5. jav. 
és bőv. k. U. ott, 1899.). 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 
Patkovich Boldizsár, orvosdoktor, po-
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zsegai (Slavonia) származású. — Mun-
kája : Theses inaug. medico-practicae de 
haemorrhagiis. Viennae, 1779. 

Szinnyei Könyvészete. 
Patkovich József\ orvosdoktor, Pécs 

város főorvosa. — Czikkei az Orvosi Tár-
ban (1846. II. Szabad kir. Pécs városá-
nak orvos-statistikai helyirata); a M. 
Orvosok és Természetvizsgálók Munká-
lataiban (1846. ugyanaz); a Zeitschrift für 
Natur- und Heilkundeban (1851. I. 49., 
50. sz. Die warme Quelle zu Harkány 
und deren Heilquelle). — Munkái: 1. 
Die Heilquellen von Harkány kurz dar-
gestellt. Fünfkirchen, 1830. — 2. A har-
kányi hévvíz és gyógyereje. Felolvastatott 
a m. orvosok és természetvizsgálók 1846. 
aug. 14. Harkányban tartott VI. nagy-
gyűlésében. U. ott, 1846. (Különnyomat 
a Munkálatokból). — Kéziratban: Die 
Beschreibung der mineralischen Quelle zu 
Harkány und deren medizinische Wir-
kung im Jahre 1826. (A bécsi udvari 
könyvtárban.). 

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 19. lap. — Szinnyei 
Könyvészete. — M. Könyv-Szemle 1884. 306. 1. 

Patky János, bölcseleti mester és theo-
logiai hallgató a bécsi Pázmány inté-
zetben, szakolczai (Nyitram.) származású. 
— Munkája: Gloria D. Ladislai Regis 
Vngariae, Duabus innixa columnis Pie-
tatis Et Fortitvdinis. In Basilica Proto-
martyris Stephani Panegyrica Oratione 
celebrata. Deferente Praenobili Clar. et 
Consultissimo Domino Adamo Ignatio 
S t r e l i . . . Nationis Vngaricae Procuratore. 
Per . . . Viennae, 1670. (Újra kiadta Cetto 
Ign. Fer. Virtus coronata . . . Bécs. 1693. 
cz. munkájában 199—218. 1.). 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 
l . rész 789. 1. 
Patók Mátyás. L. Pathook. 
Patonyi László, kegyestanítórendi ál-

dozópap, szül. 1718-ban nemes szülőktől; 
1740-ben lépett a rendbe ; előbb az alsó 
osztályokban tanított, azután négy évig a 
rhetorikában, végre a bölcseletet és theo-

logiát adta elő ; a nyitrai nemesi con-
victus kormányzója, végül rector s lelki 
atya volt Debreczenben, hol 1758. szept. 
10. meghalt. — Munkái: 1. Oratio de 
laudibus Josephi Calasanctii. Pestinii, 
1751. — 2. Propositiones ex Universa 
Philosophia selectae, quas sub gratio-
sissimis auspiciis rev. dni abbatis, dni 
Augustmi Lécs, ord. scti Benedicti in 
Tihon . . . publice propugnandas suscepit 
M. Christianus (Petrik) . . . Praeside R. 
P. Ladislao (Patonyi). Magno-Karolini 
1753. 

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum II. 
466. 1. 

Patonyi Tádé (szegedi), a hittudomá-
nyok borostyánosa, minorita szerzetes, 
szül. 1753. júl. 20. Sülyben (Pozsonym.); 
gymnasiumi tanár volt Miskolczon és 
1800-ban Lőcsén, bölcselettanár Aradon, 
végre házfőnök Szegeden, hol 1817. jan. 
11. meghalt. Az altenburgi botanikai tár-
saságnak tagja volt. — Munkái: 1. Elegia 
qua Dno Ladislao. Nagy de Peretsen i. 
comitatus Aradinensis adsessori, in i. 
ducalis societatis eruditorum Jenensis 
membrum nuper adlecto gratulatur vates 
cituanus. Temesvarini, 1804. — 2. Musa 
Pannonica avgvst. potentiss. Galliarum 
reipvb. imperatoris Bonaparte Napoleonis 
primi solemnem coronationem V. idus 
Novembris a. r. s. 1804. Lutetiae Pari-
siorum peractam singulari cum affectu 
celebrat. Szegedini. — 3. Carmen amicum 
quo adm. rev. patri Damasceno Török 
die 24. Aug. 1806. in conventu Nyir-
Bathoriensi electo gratulatur. Magno-Va-
radini, 1807. — 4. Regulae criticae ge-
nerates et speciales scientiarum e proba-
tissimis autoribus in unum collectae. U. 
ott, 1807. — 5. Contra-Disquisitio. Num 
in philosophia eadem doctrinae capita 
tractari, et sic eadem philosophia quoad 
omnes partes in scholis, gymnasiis, et aca-
demiis romano catholicis, augustanis ac 
reformatis, salva religione doceri possit ? 
U. ott, 1808. — 6. Admodum rev. ac exi-

ts. iv sajtó alá adatott 1904. máj. SO. 
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mio patri Damasceno Török prov. Hun-
gáriáé S. Elisabeth partiumque ei ad-
nexarum ministro provinciali ord. min. 
conventualium. Hely és év n. (Költ.) — 
Kéziratai a m. n. múzeumi kézirattár-
ban : Exercitationes poeticae et oratoriae, 
4rét 50 ív; Exercitationes poeticae, 8rét 
21 lap ; Az új magyar szókról, Ó-Arad, 
1813. 4rét 15 lap és latin levele Ürmé-
nyi József kúriai bíróhoz. Nagyvárad, 
1808. ápr. 28. 

Schematismus Literarius 1800. 18. lap. — 
Hazai s Külf. Tudósítások 1817. 25. S z á m . — 
Tudományos Gyűjtemény 1817. I I I . 157. I. — 
W. Kurir 1817. I. 201. 1. (Neve Pattonyinak 

í r v a ) . — Hazai s Külf. Tudósítások 1817. I . 
25. sz. (Nevét szintén Pattonyinak írja). — 
Alig. Literatur Zeitung. L e i p z i g , 1818.1. 176.1. — 
.4 magyarországi Minorita-rend Névtára. A r a d , 
1883. 147., 208. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Patrubány Antal, orvosdoktor, gya-
korlóorvos Pesten. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1860. A syphilis őstörté-
netéről, A «deskentare», vagy is az 
oláhnép gyógybűvölete, 1862. Kerosolen 
újanaestheticum); aGyógyászatban(186i. 
Erjedés az élő testben, Adat a csömör 
léte fölötti vitás kételyek ellen, Az ellen-
téti elvonó gyógymód, Néhány szó a be-
tegápolónőkről, Adat a tarantalkór léte 
fölötti kételyek ellen, 1862. A nyári nátha, 
A hév mint erőnyi hatány gyógyászati 
érve, Lapszemle, Zsírkór és önelégés, A 
természetes himlő vagyis emberhimlő, 
1863. Rövid válasz tr. «A cselekvés terére» 
cz. czikkére, 1864. Lapszemle, 1865. A 
hideg, mint erőnyi hatány gyógytani érve); 
az Ország Tükrében (1862. A legújabbkori 
nagyobb földrengések történelme, 1863. 
A fehér-embervásár 100 év előtt, Párbaj, 
1864. Siam jelenlegi királya); az Ország-
ban (1863. A népelemi korcs vérvegy 
befolyása Mexico állama válságaira); a 
Vasárnapi Újságban (1864. Az éhségről); 
a Kertész Gazdában (1866. Az orosz 
theahamisítók). 

A magyar n. múzeumi hírlap-könyvtár 
példányaiból. 
Patrubány Gergely, orvosdoktor, kir. 

ld. S z i n n y e i .1., Magyar Irűk X. 

tanácsos, Budapest város nyug. tiszti fő-
orvosa, szül. 1830-ban Erzsébetvároson 
(Kis-Küküllőm.) örmény nemes családból; 
tanulmányainak végeztével előbb a jogi 
pályára lépett, majd ezt abba hagyva, 
1856-ban a pesti egyetemen megszerezte 
az orvosdoktori, 1857-ben pedig a sebész-
doktori és szülészmesteri oklevelet. Ez-
után ismeretei bővítése végett másfél évig 
tartózkodott Bécsben; azután visszajött 
Pestre s itt orvosi gyakorlatot kezdett és 
elnyerte előbb a budapesti kir. orvos-
egyesületi másod-, majd első titkári állást. 
1861—62-ben a pesti egyetemen a himlő-
oltás magántanára lett és egyszersmind 
vezetője az országos oltó-intézetnek, hol 
tíz évig működött. 1864-ben császárfür-
dői rendelő orvossá nevezték ki; 1867— 
1869-ben minden díj azas nélkül vezette 
a tifusz-kórházat. 1869-ben Erzsébetváros 
megválasztotta országgyűlési képviselővé. 
1870-ben az országos közegészségügyi 
tanács tagja, 1873-ban pedig fővárosi tiszti 
főorvos lett és mint ilyen 1889-ig műkö-
dött. 1878-ban a párisi világkiállításon 
mint a főváros küldötte vett részt a köz-
egészségi congressuson, mikor is a Société 
de médecine publique et hygiéne profes-
sionelle, majd később a Société royale 
de medecine publique de Belgique külföldi 
levelező tagjának választotta. 1887-ben a 
magánéletbe vonult; ekkor kapta a királyi 
tanácsosi czímet is. Meghalt 1891. jún. 3. 
Budapesten. — Czikkei az Orvosi Heti-
lapban (1858. A himlőalakú másodlagos 
bujakór, 1859. A bőrfekélyes harmad-
lagos bujakór, 1863. Az országos központi 
oltóintézet 1862. évi működése, 1864. Az 
országos védhimlőoltó-intézet 1863. mű-
ködése, 1868. A budai császárfürdő ivó-
forrás mészéleg tartalmának gyógytani 
értéke, 1869. Titkári jelentés a buda-
pesti kir. orvosegylet 1869. évi műkö-
déséről, 1870. Beszéd az alsóházban az 
országos közegészségi tanács költségve-
tése tárgyában, 1873. Az országos köz-
ponti védhimlő oltó-intézet 1872. évi mű-

17 
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ködésének kimutatása); a Zeitschrift für 
Natur- und Heilkundeben (1860. Die Pneu-
matosen im menschlichen Körper, Über 
die Digitalcompression zur Heilung von 
Aneurysmen und phlegmonösen Proces-
sen, Merkwürdige Verletzung der Achsel-
höhle durch einen Baumast, Pharmakolo-
gische Beiträge, Über Jodismus); a Gyó-
gyászatban (1861. Tájékozás Virchow 
Rudolf tanár sejtkórtanának jelentősége 
körül, Lapszemle-Közlemények, 1862. Az 
általános kórtan köréből, A védhimlőoj-
tás közegészségi és gyógytani értéke, A 
kovasavas oldat egy esetben megfigyelt 
gyógytani hatásának tüneményei, 1863. 
Az országos központi védhimlőojtó-inté-
zet 1862. évi működésének kimutatása, 
Közlemény a budapesti kir. orvosegylet 
gyűléséről, 1864. A magyar orvosi könyv-
kiadó-társulat ügyében, Az országus köz-
ponti védhimlőojtó-intézet 1863. évi mű-
ködésének kimutatása, 1865. Válasz a 
Gyógyászat t. cz. szerkesztőségének, 1873. 
Beszéd a képviselőházban, 1874. Budapest 
t. főorvosának hivatalos jelentése az 1874. 
nov. észlelt közegészségi viszonyokról); 
a Kertész Gazdában (1866. A cholera 
ellenszere); a Közegészségi és törvény-
széki Orvostanban (1868. Felterjesztése 
a m. kir. belügyminisztériumhoz a «köz-
ponti oltó-intézet» rendezése végett); az 
Ung. Med.-Chirurg. Presseben (1866. Heil-
resultate aus dem Kaiserbade in Ofen, 
1870. Rede des Ablegaten, 1871. Das 
Kaiserbad in Ofen); az AUamorvosban 
(1874. Budapest t. főorvosának hivatalos 
jelentése az 1875. nov. észlelt közegész-
ségi viszonyokról, Az országos központi 
védhimlőojtó-intézet 1873. évi működé-
sének táblás kimutatása hónapok szerint). 
— Munkái: 1. Virchow sejtkórtanának 
ismertetése. A m. orvosok és természet-
vizsgálók IX. nagygyűlésének ünnepélyére. 
Pest, 1863. — 2. Az 1864. évi fürdő-
idény a budai Császárfürdőben. Gyógy-
tani szempontból. U. ott, 1865. — 3. Nagy-
ságos Kammermayer Károly polgármes-

ter úrhoz jelentés Budapest főváros tiszti 
főorvosi hivatalának 1874. évi működésé-
ről. Bpest, 1875. 

Hölgyfutár 1858. 14. Sz. — Szinnyei K ö n y -
vésze t e . — Pesti Hirlap 1879. 53. s z á m . — 
Vasárnapi Újság 1885. 35. SZ. a r c z k . — Ország-
Világ 1887. 14. Sz. a r c z k . — Vasárnapi Újság 
1891. 23. SZ. ( N e l í r . ) . — Pallas Nagy Lexikona 
X I I I . 858. 1. — llögyes Endre E m l é k k ö n y v e . 
Bpest, 1896. 209. 1. 

Patrubány János, erzsébetvárosi (Kis-
K ük üllőm.) lakos, hol 1832-ben született 
és 1852-ben a cs. kir. hadseregben mint 
könnyű lovas katona szolgált. 1870. júl. 
Budapesten járt és ekkor írta meg az 
ottani és erzsébetfalvi élményeit a követ-
kező munkában : Enyésztetlen emlékek 
és a szellemi tehetség gyümölcsöző ágai. 
Nagy-Szeben, 1880. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 
Patrubány Lukács, bölcseleti doktor, 

polgáriskolai tanár, egyetemi magántanár 
Bpesten. — Czikkei a M. Nyelvőrben (1882. 
Baráncsik és bazáncsik, 1897. Bocsán-
és bocsát, Bűn); az Egyetemes Philol. 
Közlönyben (1885. Boncsok, Még egy pár 
szó a boncsokról, 1886. Csörege, csöröge, 
1890. Nöldeke perzsa tanulmányai); az 
Armeniában (1890. Az örmény ethno-
graphiához, 1891. Viszhang Kuun Géza 
gr. czikkeire, 1897. Hübschmann perzsa 
tanulmányai,tekintettel az örmény nyelvre, 
1899. Az ősmagyarok Örményországban, 
Az árdsesi örmények eredete, Bizanczi 
Fauszt negyedik századbeli örmény törté-
netíró, 1901. Magisztrosz Gergely XI. szá-
zadbeli örmény író, NerszeszSnarháliXII. 
századbeli örmény iró. Örmény irodalom 
az V. században); az Ethnographiában 
(1890. Alisán Leo örmény ethnographus 
velenczei jubilaeuma, 1902. Jelentés a 
M. N. Társaság könyvtáráról, 1900. Szá-
kák és örmények, Törökök és hunok 
Indiában és Iránban, 1901. Vízfakasztó 
monda az örményeknél) sat. — Munkái: 1. 
A „magyar" név eredete. Bpest, 1883. 
(Különny. az Egyet. Philol. Közlönyből). 
— 2. Örmény tanulmányok, Bpest, 1884. 
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— 8. Beiträge zur armenischen Ethno-
logie. U. ott, 1897. (I. 1. Armenische 
Beiträge). — 4. Sprachwissenschaftliche 
Abhandlungen. I. Band 1—12. Heft. U. 
ott, 1897. szept. — 1899. decz. (Folyóirat. 
Többek közreműködésével). — 5. Hun-
garica. Sprachwissenschaftliche Abhand-
lung. ü . ott, 1899. 

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányaiból. 

Patsay István, remete szent Pál szer-
zetbeli tanár. — Munkája: Tentamen 
publicum ex praelectionibus physicis et 
mathematicis . . . quod in Monasterio B. 
M. V. de Papa Anno 1783. mense Augu-
sto subibunt Casparus Vietoris et Ste-
phanus Perczel eiusdem ordinis philos. 
et mathem. auditores. Jaurini, 1783. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pattantyús Gyula. — Munkája: A 
kis tüzmüvész vagy is útmutatás a kü-
lönféle műtűzi darabok elkészítésére. Pest, 
1870. 

Szinnyei Könyvészete. 

Patterson Arthur, bölcseleti doktor, 
egyetemi tanár, a Kisfaludy-társaság kül-
tagja, szül. 1835. jún. 7. Londonban; 18 
éves koráig családi nevelésben részesült 
Walesben (Radnor megyében). 1855-ben 
a cambridgei egyetemre ment, hol 1859-
ben doktorrá avatták. Hazánkat 1862— 
1867. többször beutazta: 1865. aug.-tól 
1867. júl.-ig Győrben, Pesten, Szegeden 
és Debreczenben tartózkodott, nyelvünket 
megtanulta, viszonyainkat alaposan meg-
ismerte. 1866-ban jelent meg aFortnightly 
Reviewben a Hungarian election czímű 
első közleménye Magyarországról, mely-
nek sikere arra bírta, hogy kiadja The 
Magyars cz. nagyobb művét. 1869-ben 
a Kisfaludy-társaság s 1873. máj. 21. a 
m. tudom, akadémia megválasztották 
kültagjoknak. 1886-tól a budapesti egye-
temen az angol nyelv és irodalom rend-
kívüli tanára volt. Meghalt 1899. szept. 
29. Budapesten. — Számos, a magyar 
irodalom és viszonyokra vonatkozó czikke 

jelent meg az Academy, Fortnightly Re-
view, Journal of Education és a Mac-
in illams Magazine cz. folyóiratokban; 
Gyulai Pálnak Egy régi udvarház utolsó 
gazdája cz. beszélyét lefordította angolra 
s a Cornhille Magazinéban (1872.) kö-
zölte; a Reformban (1871. 151. Kemény 
Zsigmond az angol kritika előtt, angolul 
írt ford.). — Munkái: 1. An Indian 
caste. London, 1859. (Doktori dissertatio). 
— 2. The magyars : Their country and 
institutions. U. ott, 1869. Két kötet. (Színes 
néprajzi térképpel. Ism. Vasárnapi Újság 
1870. 26—28. sz.). — 3. The new landlord. 
U. ott, 1869. (Jókai Mór, Uj földesúr, 
ford.). — 4. Report on recent Hungarian 
Philology. Ugyanott, 1884. (Lenyomat: 
Adress of the Praesident to Philological 
Society-ból). — 5. Dallos Gyula, Gya-
korlati angol nyelvtan új tanmódszer 
alapján, mely szerint angol nyelven ol-
vasni, írni és beszélni a legrövidebb idő 
alatt alaposan megtanulhatni. Tanodai 
és magánhasználatra. Negyedik javított 
kiadás. Bpest, 1887. — 6. Angol nyelvtan 
és olvasókönyv iskolai és magánhaszná-
latra. Ugyanott, 1892. (Balassa Józseffel 
együtt). 

Kisfaludy-Társaság Évlapjai. U j F . I V . 28. 
l a p . — M agyarország és a Nagyvilág 1870. 8 . 
SZ. a r c z k . — Vasárnapi Újság 1872. 27. SZ. 
arczk., 1899. 41. szám. (Nekr.). — Szinnyei 
Könyvészete. — Hl. Könyvészet 1887., 1892, — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I , 858. 1. — Buda-
pesti Hirlap 1899. 274. s z . 

Patthy Károly, főreáliskolai tanár, 
szül. 1856-ben Tördemiczen (Zalam.), 
1879-ben nyert tanári oklevelet; jelenleg 
a budapesti községi főreáliskolában ta-
nítja a magyar s német nyelvet. — A 
Bpesti Szemlében (XXI. 1879. Don Pedro 
halála, spanyol románcz, ford.). — Mun-
kái: 1. A nagy Galeotto, dráma három 
felv. írta Jósé Echegaray, spanyolból 
ford. Budapest, 1890. (Olcsó Könyvtár 
272. Először adták a Nemzeti Színházban 
1890. február 28., 2. kiadás. Ugyanott, 
1898.). — 2. Bernardo Montilla, dráma 
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három felvonásban. Irta Jósé Echegaray, 
spanyol eredetiből ford. Budapest, 1895. 
(Olcsó Könyvtár 343. sz. Színre került 
a temesvári színházban 1895. nov. 8. 
Ism. Délmagyarországi Közlöny 257. sz.). 
— 3. Folt, a mely tisztít. írta Echegaray 
József, spanyolból ford. Bpest, 1896. (Olcsó 
Könyvtár 370. 2. kiadás. U. ott, 1900.). 

Vajda N é v k ö n y v e 71. 1. és a m . n . m ú -
zeumi könyvtár példányairól. 

Patuna Bertalan, bölcseleti és orvos-
doktor, fiumei származású. — Mun-
kája: Epistola physico-medica continens 
históriám foetus sine involucris extra 
uteri inventi, placenta intra uterum hae-
rente. (Dissert, inaug.) Viennae, 1765. 

Szinnyei Könyvészete. 

Patuzzi Károly, a bécsi egyetem hall-
gatója. — Munkája: Oratio de divo La-
dislao rege Hungáriáé, dum . . . i. natio 
hungarica divo tutelari suo cultum an-
nuum solenni ritu persolveret. Viennae, 
1744. 

Pelrik Bibl iogr . 

Patyi István, állami tanítóképző-inté-
zeti tanár, P. István és Nagy Terézia 
földmívelő szülők fia, szül. 1865. szept. 
14. Rába-Pordányban (Sopronm.); a gym-
nasium négy alsó osztályát Magyar-Óvárt, 
a felsőbbeket Győrött végezte, azután a 
győri jogakadémiára iratkozott be. A 
nyelvek és irodalom iránti hajlama a 
bölcseletre késztette visszatérni. 1887. jan. 
Budapestre jött, szaktárgyainak a magyar 
és latin nyelvet és irodalmat választotta 
s beiratkozott az egyetemre ; szaktárgyain 
kívül a német, franczia s angol nyelvet 
és irodalmat is hallgatta és tanulmányozta. 
A sok tanulás s nélkülözés idegrendsze-
rét megviselte, úgy, hogy csak 1891-ben 
nyert absolutoriumot. Néhány évig neve-
lősködött és magán-gymnasiumokban ta-
nított. 1896. ápr. a budapesti nemzeti 
tornaegylet vizsgálóbizottsága előtt torna-
tanári vizsgát tett. Ez év szept. a sel-
meczbányai kir. kath. nagygymnasiumhoz 
került helyettes tanárnak és 1897-ben 

Keszthelyre ment a premontrei főgym-
nasiumhoz rendes torna-tanárnak. Itt. 
vívókört is alakított, melynek maga volt 
a mestere. Négy évig működött Keszt-
helyen, mialatt középiskolai tanári vizs-
gát tett. Innét Iglóra ment az állami ta-
nítóképzőhöz. 1903. máj. tett paedagogiai 
vizsgálatot és középiskolai tanári okleve-
let nyert. Jelenleg Losonczon működik 
az állami tanítóképzőben. Gyakran uta-
zott külföldön, így Csehországban, Alsó-
és Felső-Ausztriában, Tirolban, Svájcz-
ban, Franczia- és Olaszországban ; az Al-
peseknek és Tátrának több ormát meg-
mászta. — Már gymnasiumi tanuló korá-
ban költeményeket írt a Sopronba s a 
győri Hazánkba; fordított német költők-
ből is (Lenau, Freiligrath, Heine), később 
angolból és francziából is. Eredeti köl-
teményei 1887-től a következő hírlapok-
ban jelentek meg : Győri Közlöny (1887. 
czikkek is), Képes Családi Lapok (1887— 
1890.), Ország-Világ (1895—1896. sat.), 
Vasárnapi Újság (Bakó István álnév alatt 
is), M. Géniusz, Otthon, M. Szalon, M. 
Szemle (1902.), Jelenkor, Balatonvidék 
(1900. Moore után), Kath. Szemle, A Hét 
(Felsőpatyi P. István álnév alatt); ezeken 
kívül több Albumban és vidéki lapban. 
Gróf Festetich György emlékezete cz. 
ódája a keszthelyi Festetich-szobor lelep-
lezése alkalmából hirdetett pályázaton 
díjat nyert. Vegyes czikkeket és tárczákat 
írt még a Győri Közlönybe (1887. 75. 
sz. Vajda János, később Endrődi Sándor, 
Beviczky Gyula) és a Balatonvidékbe. 
A M. Szemlében (Petőfi és Tompa be-
szélye Szécsi Máriáról); újabban a M. 
Nyelvőrbe is dolgozik. — Felolvasást 
tartott többször a budapesti kath. körben, 
Keszthelyen és Iglón a Kaszinóban. Köl-
teményeit mos rendezi sajtó alá. 

Önéletrajzi adatok. 

Patyi László (felső-eőri), telekkönyv-
vezető, szül. 1845-ben Nemes-Magasiban 
(Vasm.), hol atyja ág. ev. tanító volt; 
középiskoláit Sopronban kezdte és Pápán 
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az ev. ref. kollégiumban végezte. Nevelő 
volt 1868—70-ig a Saáry (Zalam.) család-
nál, Nagy Károlynál, a felső-büki Nagy 
Pál unokájánál (Yeszprémm.) és Birly 
Lajos családjánál (Nyitram.). 1877 óta 
állami szolgálatban van a miskolczi kir. 
törvényszék területén és jelenleg mint 
telekkönyvvezető a mezőkövesdi kir. járás-
bíróságnál működik. — Czikkei a Hazánk 
és Külföldben (1867. A határőrvidékiek 
házi életéből, 1868. Zrínyi Miklós élet-
rajzához, 1870. Adatok a veszprém-palo-
tai várkastély történetéhez, Ujsziget az 
első magyar biblia nyomtatási és kiadási 
helye, Kapolcs és vidéke). 

A m. n. múzeumi hir lapkönyvtár példá-
nyából és önéletrajzi adatok. 

Patzauer Mór, orvosdoktor, gyakorló-
orvos Bécsben, magyarországi származású 
s jelen volt az orvosok Rimaszombatban 
1867. aug. 12—17. tartott vándorgyűlé-
sén. — Czikkei a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (XII. 1868. Né-
hány szó a gipszkötésről); a Gyógyászat-
ban (1871. Cseresnyemag eltávolítása a 
külhalljáratból, 1872. A chlorat hatása, 
A beléndekmérgezés két esete); a Pester 
Med.-Chirurg. Presseben (1872. Zwei Fälle 
von Vergiftung mit Hyosciamus, Mitthei-
lungen aus der Privatpraxis). 

A m. n. múzeumi hir lapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Pátzay Ferencz, r. kath. plébános Ság-
váron (Veszprémm.). Meghalt 1830 körül. 
— Munkái: 1. Egyházi beszéd, mellyet 
nyírni helységben, ns. Somogy vármegyé-
ben Sz. István első magyar királyunk 
tiszteletére épített templom felszentelése-
kor, 1825. eszt. aug. 20. mondott. Vesz-
prém, 1825. — 2. Dicső emlékezete Csa-
pody Gábor urnák, mellyet bojt más 
havának 2. napján 1825. eszt. Somogy 
vármegye Adándi mezővárosában tartott 
gyász-innepén hirdetett. Pest, 1825. — 3. 
Egyházi beszéd, mellyet Bálványosi hely-
ségben Ns. Somogy vármegyében Sz. 
Gábriel arkangyalnak tiszteletére építetett 

templom felszentelésekor, 1828. eszt. 
márcz. 24. napján mondott. Veszprém. 

Schematismus Cleri Weszprimiensis 1829. — 
Petrik Bib l iogr . 

Pátzai Mihály. L. Páczai. 
Patzek József, Károly, Mór és Vilmos. 

L. Paczek. 
Patzier Mihály Ignácz, cs. kir. bánya-

tanácsos, a selmeczi akadémián vegyta-
nár ; mint selmeczi kamarai kémlő 1791. 
júl. 5. jött Selmeczbányára a mennyiség-
tan tanárának, ki már annak előtte hat 
évig a vegytan, ásványtan és kohászat 
tanszékén működött. 1792. aug. 28-tól 
vegytanárrá s kevéssel halála előtt fő-
gazdászati s erdőfelügyelővé neveztetett 
ki. — Munkája : Anleitung zur metallur-
gischen Chemie. Bearbeitet und seit dem 
Jahre 1792 vorgetragen. Ofen, 1805. Négy 
kötet. 

A selmeczbányai m. k. bányász• és erdész-
akadémia Emlékkönyve. S e l m e c z , 1871. 23. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pauer János, A 
selmeczbányai m. kir. bányászati és erdé-
szeti akadémia története. Selmeczbánya, 
1896. 114. ). 
Patzkó Ferencz Ágoston, nyomdász 

Pozsonyban és Pesten. — Munkái: 1. Cels. 
ac Rev. S. R. I. principi Dno Josepho 
e comitibus de Battliyán, ecclesiae metrop. 
Strigoniensis archiepiscopo primaţi regni 
Hungáriáé etc. dum archiepiscopali digni-
tate ornaretur, devota mente vovere vole-
bat, anno, quo Istro-Grano noVo, seDes 
saCra praesULe gaVDet, In patrlo qVI 
res Dlriget orbe saCras. (Posonii 1776.) 
— 2. Specimen characterum seu typorum 
latinorum, quibus typographia Francisci 
August. Patzko typographi Posoniensis 
ornata est. (U. ott), 1777. — 3. Gatalo-
gus librorum, qui apud . . . typographum 
Posoniensem addito pretio venales pro-
stant. 1787. (Hely n.) — 4. Ugyanaz. 
Posonii, 1789. — 5. Ugyanaz. U. ott, 
1795. — Alapította az első magyar hír-
lapot, a Magyar Hírmondót 1780. jan. 1. 
Pozsonyban, mely 1788-ban a 87. Levél-
lel (számmal) megszűnt; társlapja volt 
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1787—88-ban a Magyar Musa szépiro-
dalmi hetilap. 

Petrik Bib l iogr . 

Patzkó György, orvosdoktor pesti szár-
mazású ; 1828-ban a pesti egyetemen 
nyert orvosdoktori és szemészeti okleve-
let ; később püspöki és káptalani orvos 
lett Veszprémben, hol szemorvosi inté-
zetet létesített, melyet 1833. aug. nyitott 
meg. — Munkája: Thema inauguralis 
sistens divisionem febriorum ex sympto-
matibus praevalentibus . . . Pestini, 1828. 
(Theses adnexae defendentur . . . 23. Febr. 
1828). 

Hazai s Külf. Tudósítások 1833. I I . 41. SZ. 
— Rupp, Beszéd 154. 1. — Szinnyei Köny-
vészete. 

Patzkó György. — Munkája: A Tisza 
szabályozás alaphibája és ennek gyógy-
módja. Nagyvárad, 1887. 

M. Könyvészet 1887. 

Patzner (Perényi) István, r. kath. fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1860. okt. 16. 
Letenyén (Zalam ) ; 1884. júl. 6. pappá 
szentelték a csanádi egyházmegyében. 
Jelenleg a temesvári róm. kath. főgym-
nasium tanára, a délmagyarországi tör-
ténelmi és régészeti múzeum-társulat fő-
titkára, a Szt.-István társulat tud. és irod. 
osztályának tagja. írói neve : Perényi. — 
Czikkei a Rég. és Tör. Értesítőben (Temes-
vár 1889. Néhány észrevétel Milleker 
Bódog tanulmányára: A rézkor Dél-
magyarországon, 1891. Főtitkári jelentés, 
Az 1891. délmagyarországi ipar- és mező-
gazd. kiállítás : XVI. műrégészeti csoportja) 
sat. Vegyes czikkei, könyvismertetései, 
költeményei sat. különböző folyóiratok-
ban jelentek meg; a Kath. Szemlének is 
munkatársa; költeményei a Havi Köz-
lönyben jelentek meg. — Munkái: 1. 
Szerelmi perpatvar. Bpest, 1881. (Moliére 
vígjátékai VIII.). — 2. Psyche. U. ott, 
1882. (Moliére vígjátékai X.). — 3. A 
pompás kérők. U. ott, 1883. (Moliére víg-
játékai XI.). — 4. A bürök, vígj. 2 felv. 
Augier után ford. U. ott, 1885, (Olcsó 

Könyvtár 196. Először adták a nemzeti 
színházban 1883. máj. 11.). — 5. Nagyobb 
és kisebb műfordítások. Temesvár, 1889. 
— 6. Emlékkönyv. A délmagyarországi 
történelmi és régészeti múzeum-társulat 
épületének és gyűjteméyeinek 1891. aug. 
29. történt ünnepélyes megnyitása al-
kalmából. Ugyanott, 1891. — 7. Lelki-
pásztori Lexikon. Ugyanott, 1892. (Gaith 
Rudolffal együtt). — 8. Id. Ormós Zsig-
mond emlékezete. Ugyanott, 1895. — 9. 
A woxindoni csodavirág. Spillmann S. 
J. után németből. U. ott, 1896. — Társ-
szerkesztője 1886 óta a Havi Közlöny cz. 
lelkipásztorkodási lapnak Temesvárt,mely-
nek I—XVII. évfolyamaihoz : Részletes 
betűsoros tárgy- és névmutatót adott ki 
(U. ott, 1895), és szerkeszti a Történelmi 
és Régészeti Értesítőt (a délmagyaror-
szági történelmi és régészeti múzeum-
társulat közlönyét) 1888 óta szintén Temes-
várt. — Kéziratban : Berenice, Britanni-
cus és Mithridates (Bacine szomorú-
játékai, ford.). 

Kisfaludy Társaság Évlapjai. Ú j F . X V I . 67. 1. 
— Munkálatok X L V I . 373. 1. — V. Sión 1889. 
703. 1. — Pallas Nagy Lexikona. B u d a p e s t , 
1896. XIII. 859. 1. 
Patzoth Ferencz de Beoky (Vng. Baro 

in Nagy-Tárkány); 1615. decz. 21. irat-
kozott be a wittenbergai egyetemre és 
nyilvános értekezése után 1617-ben haza-
tért. — Munkája: Oratio in laudem 
Hungáriáé . . . Wittenbergae. (Csonkán, az 
első A ív híjával van meg a m. n. mú-
zeumban. A czím kézirattal van a csonka 
nyomtatvány első és utolsó lapjára föl-
jegyezve. Minthogy a beszédben Thurzó 
György nádorról, mint elhaltról van em-
lékezet, bizonyos, hogy ezen nyomtat-
vány 1617 után jelent meg). 

Catalogus Bibliothecae Hungaricae Natio-
nalis Széchényianae. Sopronii, 1807. Sup-
p l e m e n t u m I I . 376. l a p . — Bartholomaeides, 
Memoriae Ungarorum 121. lap. — Szabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 
576. 1. 
Paudex Emanuel, orvosdoktor, szülész-

mester, kassai (Abaujm.) származású — 
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Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
respiratione embryonis humani. Pestini, 
1837. 

Rupp, Beszéd 159. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 
Pauer Ágost Ignácz, orvosdoktor, pesti 

származású. Munkája: Dissertatio de 
morbis simulatis. Pestini, 1827. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pauer Ernő, ág. ev. lelkész Bécsben, 
magyarországi származású. — Munkája : 
Rede am Sarge weiland Sr. Hochwürden 
Herrn Johann Wächter . . . in Wien, ge-
halten am 28. April 1827. Wien. 

Horvát István, Lexicon Eruditorum czimü 
kéziratából (a m. n. múzeumban). 

Pauer G. C. de Budahegy. — Mun-
kája: ľortolano delia Grecia, Turchia, 
Egitto. Fiume, 1873. (Ism. Földrajzi Köz-
lemények 1873. 271. 1.). 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyából. 
Pauer Gyula. — Munkája: Adatok a kis-

hartai kir. közvetítő-intézet ismertetésé-
hez. Kalocsa, 1886. 

.)/. Könyvészet 1887. 

Pauer Imre (Rudolf), bölcseleti dok-
tor, egyetemi tanár, miniszteri tanácsos, 
a m. tudom, akadémia rendes tagja és 
osztálytitkára, szül. 1845. ápr. 17. Vá-
czon (Pestm.); tanulmányait a pesti és 
több külföldi egyetemen végezte. 1860. 
okt. 1. lépett a csorna-premontrei rendbe 
(1867. szept. 27. szentelték fel). 1866-ban 
kitűnő sikerrel telte le a középiskolai 
tanárvizsgálatot a bölcselet-, mennyiség-
tan- és természettanból. 1861. okt. 1-től 
1868. augusztus 25-ig szombathelyi fő-
gymnasiumi rendes tanár, 1868. aug. 
25-től 1875. jan. 31-ig igazgató volt. 1874. 
máj. 28. a m. tudom, akadémia levelező 
tagjává választotta (1889. máj. 3. a II. 
osztály titkára, 1810. máj. 8. rendes tag 
lett), 1875-ben a pozsonyi akadémia taná-
rává neveztetett ki a bölcseleti tudomány 
előadására, és pedig 1875. jan. 6-tól rend-
kívüli, júl. 18-tól rendes minőségben. Ki-
neveztetése után a vallás- és közoktatás-

ügyi minisztérium által néhány egyetem 
látogatására kölföldre küldetett. Ez út-
jában megfordult Berlinben, Lipcsében, 
Bonnban és Heidelbergában. Azonkívül 
beutazta Franczia- és Olaszországot, Dá-
niát és Norvégia egy részét. Az 1874— 
1875. tanév nyári szakában előadásokat 
nem tartott,Tanszékét 1875. okt. 1. foglalta 
el. 1886-ban a budapesti egyetemre nevez-
tetett ki a bölcselet rendkívüli, majd 1889. 
rendes tanárává és ezen tanszéken mű-
ködik máig. 1894 óta a közoktatási ta-
nacs tagja és 1896 óta előadó tanácsosa; 
az Erzsébet-nőiskola és az I. kerületi 
állami polgári iskolai tanítóképző-intézet 
kurátora. 1898. nov. 18. megkapta a mi-
niszteri tanácsosi czímet. Az egyetemen 
egyszersmind 'a paedagogia jogosított ta-
nára s a bölcseleti kar volt dékánja; az or-
szágos középiskolai tanárvizsgáló-bizott-
ság tagja; a középiskolai tanárképző-in-
tézet tanácsának tagja, az országos felső 
nép és polgári iskolai tanító- és tanítónő-
vizsgáló bizottság elnöke. — Czikkei a 
szombathelyi r. kath. főgymnasium Érte-
sítőjében (1868. Kant); a Budapesti Köz-
lönyben (1871. Tanügyi reformjaink); a 
Szabad Egyházban (1872. Kelet és a gö-
rög philosophia, öt czikk); a Vasmegyei 
Lapokban (1873. A képzelemről, három 
czikke, 1874. Lélektani vázlatok); a Po-
zsonyvidéki Lapokban (1882. A véralkat-
ról) ; a M. Philosophiai Szemlében (1882. 
Lélektani elméletek történeti kifejlődése 
agörögphilosophiában, Orvostani psycho-
lógia); a M. Tanügyben (1883. A közép-
iskolai philosophiai oktatás, A jogaka-
démiák kérdéséhez, 1884. A pozsonyi 
kir. jogakadémia kérdéséhez); az Aka-
démiai Értestőben (1891. Jelentés az aka-
démiai nagyjutalom- és a Marczibányi 
mellékjutalomról); a Budapest Szemlében 
(1891. Felméri és az új Magyarország, 
Válasz a «Válasz»-ra); az Atheneumban 
(1892-ben A philosophiai kutatás újabb 
segédeszközei.). Ezeken kívül írt több 
könyvismertetést a Nemzet, Pozsonyvidéki 
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Lapok, az Országos Középiskolai Tanár-
egylet Közlönye cz. folyóiratokba ; színi 
szemlét a Pozsonyv. Lapokba (1877—78. 
17 czikke); a Bölcseleti Folyóiratnak is 
munkatársa volt. — Munkái: 1. A phi-
losophia történelme. Pest, 1868—69. Két 
füzet. — 2. Paeclagogiai tanulmányok. 
U. ott, 1869. — 3. Tapasztalati lélektan 
U. ott. 1870. (2. egészen átdolgozott ki-
adás. U. ott. 1876.). — 4. Logika vagy 
gondolkodástan. U. ott, 1870. (2. egészen 
átdolg. kiadás 1877., 3. k. 1882. U. ott.). 
— 5. Metaphysika. U. ott, 1871. — 6. 
Vázlatok az újkori philosophia köréből. 
U. ott, 1872. — 6. A jogakadémiák kér-
déséhez. Pozsony, 1879. —7. Philosophiai 
propaedeutika. Bpest, 1882. Két rész. (I. 
A lélektan elemei 3. kiadás 1882. 4 telj. 
áldolg. k. A lélektan alapvonalai cz. 
Vezérfonalul egyetemi előadásaihoz és 
tanárjelöltek számára. 1900. U. ott. II. 
A logika elemei, A logika alaptanai cz. 
Vezérfonalul egyetemi előadásaihoz és 
tanárjelöltek számára. 4. átdolg. és bőv. 
kiadás, U. ott, 1902.). — 8. Alvás és 
álom. Psychologiai tanulmány. Pozsony, 
1883. (Felolvasás.) — 9. Egy fejezet a 
nő lélektanából. Psychologiai tanulmány. 
U. ott, 1883. (Megjelent a Pozsonyvidéki 
Lapokban 1B9—144. sz. is). — 10. Emlék-
beszéd Horvát Cyrill, a m. tudom, aka-
démia t. tagja felett. Bpest, 1885. (Em-
lékbeszédek III. 6.). — 11. Uj álláspont. 
módszer és irányelvek az ethikában. U. 
ott, 1889. (Értekezések a bölcs. tud. köré-
ből. III. 2. Székfoglaló.). — 12. Phantasia. 
Felolvasás. Pozsony, 1885. (Toldy-kör 
kiadványai. 1.). — 13. Az ethikai deter-
minismus elmélete. Bpest, 1890. (A. m. 
tudom, akadémia által a Gorove-díjjal 
jutalmazott pályamunka. A Budapesti 
Szemle 159—164. számaiban is, 2. kiad. 
U. ott, 1899. Ism. Prot. Szemle 1900.). 

— 14. Válasz Plagiosippusnak. U. ott, 
1892. — 1891 óta szerkeszti az Athenaeum 
cz. folyóiratot (kiadja a m. tudom, aka-
démia). — Kéziratban: A tud. ethika 

rendszere ; Lélektani eszmék és elméletek 
fejtegetése a görög philosophiában; Nép-
szerű lélektani előadások, (Két cyclus, 
24 előadás, tartotta Szombathelyen). 

Orlvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
életéből. Bpest, 1884. 170. 1. — Petrik Köny-
vészete. — M. Könyvészet 1889—90., 1892., 
1899., 1900. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 859., X V I I I . 420. 1. 

Pauer (Kápolnai) István. L. Kápolnai. 
Pauer János cs. és kir. szabad lovas-

csapatbeli vitéz. — Munkája: An die 
Herren Mitglieder der löbl. Kaschauer 
ehemaligen Bürger-Grenadier-Compagnie 
am Neuen-Jahrs-Tag 1812. (Költem.) 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 
Pauer János, theologiai doktor, székes-

fejérvári püspök, a m. tudom, akadémia 
levelező tagja, P. György polgár és Vecsey 
Juliánná (ev. ref. vallású) fia, szül. 1814. 
aug. 1. Báczkevén (Pestm.); az atyja 
halálával korán árvaságra jutott fiút Si-
monyi Pál székesfej érvári nagyprépost 
vette pártfogásába s neveltette; alsóbb 
iskoláit Székesfejérvárt, a felsőbbeket 
Pesten a piaristáknál végezte. Horváth 
János székesfejérvári püspök 1834-ben 
fölvette egyháznövendékei közé s maga-
sabb kiműveltetésére Rómába küldte a 
Collegium Germanico- Hungaricumba,hon-
nét a hit- és egyházjog-doktori czimével 
tért vissza püspöke mellé titkári minő-
ségben. 1838. aug. 19. pappá szenteltetett 
fel; 1841. okt. 6. Szaniszló Ferenez a 
Fasciculi Ecclesiastico Litterarii cz. latin 
folyóirata és a Religio és Nevelés szer-
kesztője mellé segédszerkesztőül rendel-
tetett Pestre ; ezen állásától azonban 1843. 
jún. 23. megvált, de hű dolgozótársa 
maradt a lapnak azontúl is 1844. szept. 
12-ig, a mikor megyés püspöke, báró 
Barkóczy László, a fővárosból visszahívta 
Székesfejérvárra, hol a papnevelő in-
tézetnek lelki igazgatását és a hittudo-
mányok helyettes tanári székét bízta reá. 
Tanszékéről püspöke, Farkas Imre, 1852-
ben a titkári hivatalba szólította s IX. 
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Pius pápa 1854-ben tiszteletbeli káplán-
jává nevezte ki. 0 felsége 1858. jan. 17. 
kanonokká, budai főesperessé, püspöke 
pedig egyházmegyei irodája igazgatójává 
tette. 1860-ban ismét visszatért kedvelt 
tanszékére, melyet 1867-ig töltött be. Idő-
közben az Esztergomban tartott tartomá-
nyi zsinaton (1858. szept. 19-től okt. 3-ig) 
káptalanát képviselte s mint jegyző szere-
pelt. 1862. nov. 13. a Megváltóról nevezett 
szegzárdi apáti czímet nyerte. 1866. nov. 
19. buduai választott püspök és helytar-
tósági tanácsos lett. 1869-ben püspöki 
helynökké (Vicarius episcopalis) és álta-
lános ügyhallgatóvá neveztetett ki s az 
egyházmegye ügyei javarészben az ő 
vállaira nehezedtek. 1873. szept. 3. nagy-
préposttá lépett elő. 1877. jún. 25-től má-
sodízben is püspöki helynök lett és 1878. 
decz. 25. ő felsége székesfej érvári megyés 
püspökké nevezte ki. Élénk részt vett a 
a Vörösmarty Mihálynak Székesfejérvárt 
emelt szobor előmunkálataiban, mint 
bizottsági elnök, részt vett a Vörösmarty-
kör megalapításában, 1871-ben felolvasást 
is tartott annak ünnepélyes közülésén. 
A fehérmegyei és városi történelmi és 
régészeti egylet nemcsak megalakulását, 
de gyűjteményeinek jelentékeny részét is 
az ő fáradozásának és bőkezűségének 
köszöni; a székesfejérvári országos kiál-
lítás alkalmából, mint a régészeti osztály 
elnöke, 1210 darab (köztük 63 arany és 
9±1 ezüst) éremből értékes gyűjteményt 
állított össze és ajándékozott az egylet-
nek. Pár évvel később ezen egyesület 
múzeuma kiszorulván a megyeház épüle-
téből, a papnevelő intézet épületében adott 
neki helyet. A m. n. múzeumot is több 
ízben részesítette adományaiban. 1880-
ban, midőn a nemzeti kegyelet Virág 
Benedek halálozása ötvenedik évforduló-
ján a budapest-tabáni házat, hol lakott 
és meghalt, emléktáblával jelölte meg, 
a bizottság elnöki tisztét vállalta el és 
a szept. 13. ünnepélyen beszédet tartott. 
1884-ben, midőn Horvát István születé-

sének századik évfordulóján Székesfejér-
vár szülőházát emléktáblával jelölte meg. 
szintén ünnepi beszédet mondott. 1888. 
aug. 20. aranymiséje alkalmával őt ünne-
pelték. 1858. decz. 15., midőn a m. tudom, 
akadémia ünnepélyes közülését ismét meg-
tarthatta, többek közt őt is levelező tag-
jának választotta. A székésfejérvári ása-
tásokhathatós előmozdításáért az archaeo-
logiai bizottság 1863, jan. 6. tagjává 
választotta. O felsége még mint kanonokot 
királyi tanácsossá nevezte s 1877-ban a 
II. osztályú vaskorona-renddel diszíté 
fel. A budapesti egyetem 1880-ban ünne-
pelt jubileuma alkalmával tiszteleti theo-
logiai doktori oklevéllel fejezte ki iro-
dalmi érdemei iránt elismerését. A Szent 
László-társulat alelnöke is volt. Könyv-
gyűjteményét, mely már 1877-ben 10,000 
kötetet tartalmazott, haláláig megkét-
szerezte és püspöki könyvtárrá alakí-
totta, melyben az incunabulumok száma 
meghaladja a három százat. A könyv-
tárban van elhelyezve gipsz-mellszobra, 
melyet Szász Gyula készített. Meghalt 
1889. máj. 15. Székesfej érvárt. A m. tud. 
akadémiában 1890. ápr. 28. Czobor Béla 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Czikkei 
és versei a következő lapok, folyóiratok, 
évkönyvek és emlékkönyvekben jelentek 
meg : Hazai s Külf. Tudósítások és Hasz-
nos Mulatságok (1833—34. költemények); 
Társalkodó (1840. Falusi oskolákról, A 
népek vallása és erkölcsi neveltetéséről); 
Fasciculi Ecclesiastici (a lap segédszer-
kesztője 1841—42. Merita catholici regni 
Hungáriáé cleri de publica institutione, 
több kisebb czikk és könyvismertetés); 
Religio és Nevelés (1842.1. Hunyady János 
végórája, II. A lembergi egyesült görög 
érseknek megyéjebeli clerusához intézett 
pásztori levele, Szent Ágoston ereklyéinek 
átvitele Hippóba, P. J. betűk alatt, 1813. 
Nevelő s tudományos intézeteink törté- » 
nete s azok fejlődésére a clerus befolyása 
a magyar első századoktól korunkig, 12 
czikk, a Pester Tageblattban kivonata, 
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1844. I. Hazánk sz. koronája és annak 
eredete, II. Térítői s bibliai társulatok, 
A Margitszigeti apácza-kolostor története); 
Religio (18í,0. Elméletek a leélt forrada-
lom fölött, 1851. Az angolországi vallási 
mozgalmak fejlése s mit várhat azokból 
az egyház, 1855. II. Egyházi nevezetes 
régiség: a székesfejérvári székesegyház 
régi harangjáról); Danielik Emlékkönyve 
(Pest, 1852. I. Elméletek a szentek cano-
nisatiójáról) ; Schematismus cleri Alba-
Regalensis (1853. Series episcoporum 
Albaregalensium, 1854. Memoria basilicae 
B. Mariae Virginis a S. Stephano conditae, 
1860. História veteris urbis Alba-Bega-
lensis); Székesfejérvár (1872. A Székes-
fejérvárott koronázott királyok, 1874. Egy 
szerény gyűjtemény ismertetése); a Szent 
László-társulat 1876. máj. 18. Budapesten 
tartott XI. rendes közgyűlésének Jegyző-
könyve (P. társulati alelnök előadása); 
Ellenőr (1880. 441. sz. Virág Benedek 
emlékezete, emléktáblájának leleplezése-
kor szept. 8., több lap is átvette); Horvát 
István emléke, alkalmi beszéd az emlék-
tábla leleplezésekor 1884. máj. 11. Székes-
fejérvárt (a helyi lapokban és a gymn. 
Értesítőjében); Károly János, Az őskeresz-
tény irodalom monographiája (Budapest, 
1888. Levele a szerkesztőhöz); az Egye-
temes M. Encyclopaediának is munka-
társa volt. — Munkái: 1. A kisdedek 
vallási oktatása. Parizek után németből 
ford. Székesfehérvár, 1841. — 2. Az egy-
házi rend érdeme Magyarország történeté-
ben. Árpádok időszakától korunkig. Jutal-
mazott pályamunka. Ugyanott, 1847. — 
3. A Székesfehérvárott fölfedezett királyi 
sírboltról. Képekkel. U. ott, 1849. — 4. 
A szent keresztút tizennégy statióban U. 
ott, 1851. —* 5. Örömének Farkas Imre 
püspök beiktatási ünnepére, a püspöki 
lýceum nevében. U. ott, 1851. — 6. A 
szentek canonisatiójáról. Emlékkönyv. 
Pest, 1852. — 7. Vita praesulum Alba-
Begalensium. Alba-Regiae, 1853. — 8. 
Memoria capellae S. Annae seu custodia-

tus Alba-Regalensis. U. ott, 1858. — 9. 
Ősök emléke, vagyis szerette-e a magyar 
nemzeti történetét? Voltak-e hajdan év-
könyveik? (Akadémiai székfoglaló beszéd). 
U. ott, 1860. — 10. A székesfehérvári 
szegények és betegek intézetének története. 
U. ott, 1864. — 11. Antigonus, egy ismeret-
len bölcs fölfedeztetése. (Egy kis jellemvo-
nás Renan ismeretes munkájához). U. ott, 
1864. (Megjelent ismét lenyomtatva Lon-
kay Antal ily cz. kiadványában : Magyar 
védhangok Krisztus és a kereszténység 
mellett Renan és a Renanisták ellen. Pest, 
1864). — 12. Farkas Imre püspök élet-
rajza. Székesfejérvár, 1865. — 13. Vestigia 
historica Basilicae Alba-Regal. B. M. 
Virg. a S. Stephano rege conditae item 
Capellae Custodiatus S. Annae Novis 
curis. U. ott, 1866. — 14. Emléklap a 
székesfehérvári székesegyház beszentelési 
ünnepélyére nov. 25. 1866. U. ott, 1867. 
— 15. Alkalmi beszéd, a Szt. László tár-
sulat czéljáról. Elnöki megnyitó beszéd 
a társulat 1869-ben tartett gyűlésén. U. 
ott, 1869. — 16. Szent-Gellért püspök 
ereklyéinek emléke. U. ott, 1870. — 17. 
Történelmi fejtegetés e kérdés fölött: Mi 
volt Domokos fejérvári prépost családi 
neve. U. olt, 1870. — 18. Szent-mihályi 
érem-lelet ismertetése, U. ott, 1871. — 
19. A (székesfehérvári) hosszútemetői ká-
polna alapköve letételének okmánya. U. 
ott, 1872. — 20. Székesfehérvárott koro-
názott királynők. U. ott, 1872. (Felolva-: 
sás a Vörösmarty-körben). — 21. Officia 
cultus Divini. U. ott, 1873. (Újra kiadva. 
Név nélkül). — 22. A régészeti gyűjte-
mények jelentősége. U. ott, 1874. — 23. 
História dioecesis Alba-Begalensis ab 
erecta sedis episcopali 1777—1877. Cum 
introductione de vicissitudinibus civitatis 
et capituli olim collegiati... In memoriam 
anni saecularis. U. ott, 1877. (12 tábla 
rajzzal és kőny. arczképpel. Ism. Székes-
fehérvár 1878. 1., 2. sz.) — 24. Heren-
nius- és Fostumius-érmek. A rómaiak és 
samnitok közti háborúk emlék-érmeinek 
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ismertetése Krisztus előtt 320 évvel. U. 
ott, 1878. (Érmek lenyomatával). — 25. 
Allocutio ad clerum populumque dioece-
sanum, . . . servavit dum 24. Apr. Iö79. 
canonice inauguraretur. U. ott, 1879. — 
2*6. Tóth István versezeti . . . Néhai gróf 
Cziráky József ezredes kapitánynak éle-
téről, táborozásáról, haláláról 1742-ben. 
Régi kézirat után átdolgozva. U. ott, 1881. 
(Előszó gyanánt szolgáló ajánlással. Név 
nélkül). — 27. De anno jubilări elevaţi 
corporis Set. Stephani I-mi regis Hun-
gáriáé apostolici. U. ott, 1883. — 28. 
Horvát István emléke . . . máj. 11. 1884. 
U. ott. — 29. Supplementum ad Históriám 
Dioecesis Alba-Regalensis. U. ott, 1887. 
— Kéziratban: A népek vallása és erkölcsi 
neveltetéséről 1840. Mi az oka, hogy 
Magyarország legtöbb meghódított tarto-
mányát elvesztette ? De Frisiis, sub Geiza 
2-do in Hungáriám immigrantibus. (Borg-
rave Emil franczia író számára készült, a 
ki pályaművébe ezen értekezést fölvette); 
Történelmi ismertetése a saját könyvtára 
tulajdonát képező incunabulumoknak a 
nyomdászat feltalálásától kezdve 1700-ig. 
(Közbejött halála miatt befejezetlen 
munka). 

Ferenczy é s Danielik, [M. í r ó k I . 355. 1. — 
Hajnal. Album. Pest, 1867. 181. 1. kőnyom, 
arczk. Marastonitól (Sarkady István). — 
Akadémiai Érlesilö 1870. 214. 1. — Századok 
1872. 350. , 426. 1. — Egyetemes .V. Encyclopae-
dia XII. 59. 1. — História Dioecesis Alba-

- Regalensis. Albae - Regiae, 1877. 507—511. 
( Ö n é l e t r a j z ) . — Károly János é s Nyirák Sán• 
dor. Emlékkönyv. Székesfehérvár, 1877. 281. 
l a p . — Vasárnapi Újság 1879. 5. SZ. a r c z k . 
(Kenessey Albert), 1889. 20. sz. arczk. — 
Hon 1879. 19. sz . — P. Napló 1879. 19. s zám, 
1889. 133. sz. — Petrik Könyvészete és Bib-
l i o g r . — Budapesti Hir.lap 1885. 83. SZ. — 
Szabadság (Székesfehérvár) 1888. 100. szám 
a r c z k . , 1889. 59. s z . — Sturm Albert, U j o r -
szággyűlési Almanach. Bpest, 1888. 22. 1. — 
Ország-Világ 1888. 34. SZ. a r czk . , 1889. 21. sz. 
arczk., 59. SZ. — Egyetértés 1889. 134. SZ. — 
M. Állam 1889. 113. SZ. — Székesfehérvár és 
Vidéke 1889. 59. SZ. — Kalocsai Néplap 1889. 
21. sz. — Czobor Béla, Emlékbeszéd Pauer 
János felett. Bpest, 1890. (Emlékbeszédek 

V I . 7.). — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 860. 1. 
és gyászjelentés. 

Pauer János, akadémiai titkár és rend-
kívüli tanár, P. András kisbirtokos, erdő-
hivatali raktáros és rásztokai Matheidesz 
Zsófia fia, szül. 18 j?6. decz. 23. András-
falván (Liptóm.); középiskoláit Kézsmár-
kon és Rozsnyón végezte; 1865-ben tett 
érettségi vizsgát a kézsmárki lyceumban. 
Jogi tanulmányainak az eperjesi jogaka-
démián történt elvégzése után 1868-ban 
a selmeczbányai m. kir. bányászati és 
erdészeti akadémiára ment, a hol a bá-
nyászati szakot 1871-ben bevégezte és 
szept. bányaesküdtnek neveztetett ki s 
ezen minőségben az oraviczai bánya-
kapitányságnál szolgált. 1872. ápr. birói 
államvizsgát tett, decz. végén a selmecz-
bányai m. kir. bányászati s erdészeti 
akadémiához titkárrá s rendkívüli tanárrá 
neveztetett ki. Ezt az állomását 1873. 
jan. 12. foglalta el és azóta előadja a 
nemzetgazdaságtant, a pénzügytant, a 
pénzügyi törvényeket, a bánya- és víz-
jogot és a váltójogot. A közgazdasági 
téren is tevékeny részt vesz, miért is a 
m. kir. földmivelésügyi minisztérium által 
közgazdasági előadónak és a főispán által 
tiszteletbeli városi tanácsosnak nevez-
tetett ki. Az akadémiai ifjúság segélyző 
egyletének, a vadászegyletnek, az önkén-
tes tűzoltóegyletnek főparancsnoka s a 
selmeczbányai takarékpénztár igazgató-
tanácsának tagja. — Az országos bányá-
szati és kohászati egyesület megbízásá-
ból az alkotandó vámtarifát dolgozta ki; 
ezen vámtarifa az általa mint előadó 
által szerkesztett memorandummal együtt 
a kereskedelemügyi miniszterhez terjesz-
tetett fel (megjelent a Bányászati és Ko-
hászati Lapokban 1900. és a Koh. Egye-
sület Közlései 10. és 13. számaiban); 
egyéb szakezikkei szintén a Bányászati 
és Kohászati Lapokban vannak. — Mun-
kái : 1. A selmeczbányai magyar királyi 
bányászati és erdészeti akadémia törté-
nete alapításától vagyis 1777-től kezdve 
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az 1895—96. tanév végéig a honfoglalás 
ezredik évfordulójának emlékére. Selmecz-
bánya, 1896. (Rövid kivonatban a párisi 
kiállításra megjelent francziául is.). — 
2. A selmeczbányai takarékpénztár ötven 
éves története 1847—1897. U. ott, 1898. 

A selmeczbányai bányász- és erdészakadémía 
Emlékkönyve. Se lmecz , 1871. 255. 1. — M. 
Könyvészet 1896. és önéletrajzi adatok. 

Pauer Károly Gottfried, a cosmografiai 
társaság tagja, pozsonyi származású s 
ottani lakos. — Munkája: De orientatione 
seu expositione situs regionis in piano 
respectu plagorum mundi quaedam pro-
ponit, simulque d. Georgio Mauritio 
Lowitz profess. mathem, impr. astrono-
miae primordia numeris gratulatur. Po-
sonii, 1751. Tábla rajzzal. 

Ballus, Beschreibung der königl. Freistadt 
Pressburg und ihrer Umgebungen. Press-
burg, 1822. 170. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Pauer Károly, jogi doktor. — Mun-
kája : Positiones ex jure civili Romano 
et jure criminali, quas in regia scient. 
Universitate Pesthiensi publice propugnan-
das suscepit a. 1819. mense aug. Pestini. 

A budapesti egyetemi könyvtár példá-
nyáról. 

Páuer Károly János (budahegyi), nyug. 
cs. kir. ellentengernagy, az osztrák cs. 
Lipótrend lovagja, a cs. török Medschidje 
rend Commandeurje, a kir. görög meg-
váltó, a siciliai I. Ferencz és a cs. kir. 
hadi érem tulajdonosa, Fiume és Buccari 
városok patricziusa, a m. kir. közlekedési 
tanács tagja, Fiume város képviselő testü-
letének és több tudós társaságnak tagja. 
Meghalt 1885. febr. 12. Fiumében 55. 
évében. — Munkái: 1. Sulla necessitá 
ď un aumento dell'illuminationemarittima 
lungo le coste del mare Adriatico. Fiume, 
1863. — 2. Portolano della Grecia, Tur-
chia, Egitto, U. ott, 1873. (Ism. Földrajzi 
Közlemények). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól 
és gyászjelentés. 

Pauer Károly. — Czikkei az Egyet. 
Philol. Közlönyben (1879. Yolter és Gri-

zeldis, Istvánfi Páltól, 1885. Bajza József 
mint kritikus és könyvism.); a Figyelő-
ben (XVIII. XVI. századbeli históriás 
énekek, Szél Farkas : Egy XVI. század-
beli codex históriás énekei), a Kath. Egy-
házi Közlönyben (1890. A naturalizmusról 
a szépirodalomban). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Pauer Kristóf András, orvosdoktor, 
pozsonyi származású. — Munkája : Dis-
sertatio inaug. botanica de Jungermanniae 
charactere, praeside Schmidelio, cum 
icone. Erlangae, 1760. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pauer Kristóf Vilmos, orvosdoktor, 
pozsonyi származású. — Munkája : Disser-
tatio inaug. medica de essera. Pestini, 
1782. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pauer Sámuel, orvosdoktor, pozsonyi 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inauguralis medica de ossibus Sesamoi-
deis, praeside Jo. Frid, Crellio in academia 
Julia Carolina. Helmstadt decz. 30. 1746. 

Horányi, M e m o r i a I I . 48. l a p . — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Uj ill. Athenás 576. 1. 

Paukovics András (senkviczi), a kir. 
tábla birája, P. András megyei főjegyző 
és brezoviczai Bugarin Horváth Mária 
fia, 1806-ban a putnoki járás (Gömörm.) 
főszolgabirája volt és viselte e hivata-
lát 1816-ig; 1817-ben a kir. táblabírája 
lett; 1820-ban kir. tanácsosi czímet nyert. 
Meghalt 1823. decz. 6.Tibában (Gömörm.). 
— Munkája: Positiones ex institutionibus 
philosophicis anni II. Pestini 1782. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 160 
—162. 1. és a m. n. múzeúmi könyvtár pél-
dányáról. 

Paukovits Márton (senkviczi), a szan-
tovai és apatini kir. kincstári uradalmak 
ügyésze 1795—1816. — Czikke a Pesti 
magyar társaság kiadásainak első darab-
jában (1792. Herkulán és Pompeja váro-
sok a Vezúv pusztulásakor lett veszedel-
mének leírása). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 
162. 1. 
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Paul Ferencz. — Munkája: Gefühle 
aller Guten am Neujahrstage 1836. für 
Se. bischöfl. Gnaden Herrn Franz Laicsák 
kön. Rath und Studien-Ober-Direktor in 
dem Grosswardeiner Literar-District; ver-
dolmetscht, und Hoch-Demselben ehr-
furchtsvoll dargebracht. Grosswardein. 
(Költemény). 

Petrik B ib l iog r . 

Paul Frigyes, ág. ev. lelkész, Paul 
György szintén lelkész fia, szül. 1814. 
nov. 27. Brassóban, hol 1834-ig a gym-
nasiumban tanult; azután a berlini egye-
tem hallgatója volt 1834. okt. 25-től 1835. 
aug. '3-ig. Visszatérte után 1842. nov. 23-tól 
a brassói gymnasiumban tanított. 1856. 
ápr. 20. Volkányba (Wolkendorf, Nagy-
Küküllőm.) hívták meg lelkésznek ; innét 
1859. decz. 4. Botfaluba (Brenndorf, 
Brassóm.) ment szintén lelkésznek, hol 
1876. szept. 15. meghalt. — Munkája: 
Predigt nach dem am 27. Aug. d. J. in 
Brenndorf stattgefundenen Brande gehal-
ten in der dasigen Kirche am 11. Sonn-
tage nach Trinitatis über das Sonntags-
Evangelium. Kronstadt, 1867. (Tiszta jö-
vedelme a leégetteknek volt szánva). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III . 
48., IV. 333. 1. 

Paul Károly M., geologus, valószínűen 
pozsonyi származású. — Czikkei a Jahr-
buch der k. k. geolog. Reichsanstaltban 
(Verhandlungen, Wien, 1862. Bhätische 
Lias- und Jura-Bildungen im Bakonyer 
Gebirge, 1863. Aufnahmen in den Kleinen 
Karpathen, Die Ebene zwischen der March 
und den Kl. Karpathen, 1864. Geol. Auf-
nahmen am linken Ufer der Waag, Kalk-
gebilde der Kleinen Karpathen, Geologi-
sche Verhältnisse des Gebietes zwischen 
Sillein, Facskov und Waag-Bistritz, 1865. 
Das linke Waag-Ufer zwischen Sillein, 
Bistritz und dem Zilinkaflusse im Tren-
tschiner Comitate, Bericht über die Unter-
suchungen der Umgebung von Karpfen 
und Dobraniva, Aufnahme im nördl. 
Ungarn, Karpathensandstein der Bes-

kiden, Über seine Aufnahme in der Um-
gegend von Losoncz, 1866. Der östliche 
Theil des Schemnitzer Trachytgebirges, 
Das Tertiärgebiet nördlich von der Mátra 
in Nord-Ungarn, Geologische Karte der 
Umgebungen von Fülek und Petervására, 
Das Braunkohlengebiet von Salgó-Tarján, 
1867. Zsazsiva in der Arva u. Klein-Kri-
van, Umgegend von Polhora, Turdosin 
und Jablonka, Die geol. Karte der nördl. 
Arva, Umgegend von Podbiel in der Arva, 
Die Karpathensandstein- und Klippenbil-
dungen zwischen dem Gebirgszuge der 
Arvaer Magura und dem Arvaflusse von 
Turdosin bis Arvaváralja, Die Klippen-u. 
Karpathensandstein-Bildungen des rech-
ten Arvaufers, 1868. Die nördliche Arva, 
Das Gebirge von Banko, Die Gegenden 
von Hanustalva. Bartfeld u. Zboro, Die 
Gegend zwischen Eperies u. Bartfeld, 
1869. Die nördlichen Theile d. Zempliner 
u. Ungher Comitates, Die Umgebungen 
von Homonna, Geol. Detailkarte des 
nördl. Sároser u. Zempliner Comitates, 
1869. Über die Gliederung der Karpathen-
sandsteine, Die geol. Verhältnisse des 
nördl. Sároser u. Zempliner Comitates, 
1870. Das Gebirge von Homonna, Das 
Karpathensandstein-Gebiet des nördlichen 
Ungher und Zempliner Comitates, Die 
geol. Karte des nördl. Zempliner u. Ungher 
Comitates, 1873. Petroleum - Vorkom-
men in Nordungarn, 1875. Das linke 
Waagufer zwischen Sillein, Bistritz und 
dem Zilinkafluss, Das Trachytgebiet öst-
lich von Schemnitz) sat. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Paul Venczel János, kir. főszámtartó, «a 
csehországi majorkodásról felállított tár-
saságtagja», valószínűen szintén pozsonyi 
származású volt. — Munkája: Abhand-
lung von der Schafzucht. Nebst einem 
Anhang vom Tabackbau: Pressburg, 1770. 
és Bécs, 1777. (Magyarúl: A juhtenyész-
tésről és dohánymívelésről. Ford. Szeben, 
1771., A juhtartásról való rövid oktatása, 
melyhez adattatott a dohánytermesztés-
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nek mestersége. Ford. Losonczy. Pozsony, 
1773. Tótúl: U. ott, 1773.) 

Katona, História Critica XLI. 620. lap. — 
Szinnyei Könyvészete. 

Paulatzky Lörincz, kegyestanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1787. aug. 8. 
Nemsitzen (Nyitram.), 1807. szept. 26. 
lépett a rendbe Trencsénben, hol egy 
évig papnövendék s 1809—10-ben gymna-
siumi tanár volt, 1814. aug. 27-én pappá 
szenteltetett Váczon ; 1811—12. Nyitrán 
tanított a grammatikai osztályban ; 1813 
—1814. Váczon bölcseletet, 1815-16. 
Nyitrán és Szent-Györgyön theologiát ta-
nult. Gymnasiumi tanár volt 1817 — 19. 
Nyitrán, 1820—1827. Szent-Györgyön, 
1823—33. ismét Nyitrán a humaniórák 
osztályában; 1834—38. Privigyén a no-
vitiusok másod-mestere ; 1839—44. hit-
szónok volt és a humaniórák II. osztá-
lyában tanított Nyitrán, hol 1844. okt. 
21. meghalt. — Költeménye a pozsonyi 
Alveareban (Cursus I. Vol. 3. 1837. Ode 
honoribus Jos. Skopecz). — Munkái: 1. 
Elegia adm. rev. patri iMartino Bolia. S. P. 
Praep. Provinciali, domumSancto-Georgi-
ensem anno 1822. invisenti oblata. Hely 
n. — 2. Carmen rev. ac magn. D. D. 
Josepho Orgler eccl. Posoniens. cano-
nico, dum per I. districtum Posoniensem 
superior, scholarum director regius in-
augUraretur. A collegio S. Georgiensi S. 
P. 1824. Hely n. — 3. Ode adm. rev. 
ac clar. patri Joanni Grosser, scholar, 
piarum per Hungáriám et Transilvanium 
praepositi provinciali, domum Nitrien-
sem canonice invisenti, oblata mense 
Maio Nitriae 1833. Tyrnaviae. — 4. Ode 
adm. rev. ac clar. patri Joanni Bapt. 
Grosser . . . domum probationis Prividen-
sem canonice invisenti ab eodem oblata 
mense Maio 1837. Neosolii. — 5. Ode 
honoribus ill., ac rev. dni Emerici Palu-
gyay de eadam et in Bodafalva, dum 
munus episcopatus Nitriensis solenni 
ritu auspicaretur a collegio scholarum 
piarum Nitriensi dicata die 26. Maii anni 

1839.Nitriae. — Kéziratban: Carmen quod 
adm. rev. ac eximio patri Martino Bolia 
ab Annunciacione B. M. V. S. P. vicario 
provinciali collegium Trenchiniense be-
nigne invisenti obtulit '/9. Junii 1810. 
(A budapesti rendház könyvtárában). 

Petrik Bibliogr. és a budapesti kegyes-
tanító rendház jegyzökönyvéből (Rul la \ 

Paulay Antal, főellenőr a kir. állam-
vasutak központi igazgatóságánál. — Mun-
kája : A tiszavidéki vaspályatársaság ér-
vényben levő körözvényeinek gyűjteménye 
a megnyitástól 1877. év. végéig. Bpest, 
1897. (Letz Józseffel együtt. Magyar és 
német szöveg). 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Paulay Ede, a budapest nemzeti szín-
ház fő-igazgatója, a Kisfaludy-Társaság 
tagja, szül. 1836. márcz. 15. Tokajban 
(Zemplénm.), hol atyja kincstári tisztvi-
selő, a sóhivatal pénztárnoka volt; a 
gymnasiumot Sátoralja-Ujhelyben, Budán 
és Kassán végezte ; szülei akarata szerint 
az egyházi pályára, a premontrei rendbe 
kellett volna lépnie, lelke azonban a mű-
vészi pályára vonzotta s 1851-ben Kassán 
színész lett, álnevet vett fel és tíz évnél 
tovább volt a vidéki színpad kedvelt mű-
vésze ; bejárta Kolozsvár, Szeged, Deb-
reczen, Győr színpadait. 1859-ben vette 
nőül Gvozdanovits Júliát (előbb Jánosiné). 
1860-tól 1863-ig a kolozsvári állandó szín-
háznak volt szerződött tagja, mint első-
rangú drámai színész, majd mint rendező. 
1863. aug. meghívást kapott a budapesti 
nemzeti színházhoz, hol néhány nagyobb 
szerepben, úgymint Hamlet, Bánk bán, 
Bang és mód, Seneterre marquisban any-
nyira megnyerte a közönség tetszését, 
hogy nejével együtt (ki 1880. máj. 1. 
történt haláláig volt tagja a nemzeti 
színháznak) már szept. 1-től szerződtették. 
P. mint színész a pesti színpadon nem 
emelkedett első rangra, mint drámai 
rendező is működött 1873-ig ; 1877. aug. 
havától Szigligeti drámai igazgató alatt 
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állandó drámai főrendező lett; miközben 
a színészi pályáról is lelépett, mert fő-
rendező nem lehetett többé működő szí-
nész ; tevékenységét egészen az országos 
színi iskolának szentelte, hol mint tanár 
és aligazgató működött. 1872-ben nagyobb 
utat tett Franczia-, Német- és Olaszor-
szágban, 1876-ban ismét Párisba s Lon-
donba utazott. Midőn Szigligeti 1878^ 
jan. 19. meghalt, őt nevezték ki a nem~ 
zeti színház drámai igazgatójának ; midőn 
pedig az opera átköltözött újonnan épült 
Andrássy-úti díszes hajlékába, a nemzeti 
színház főigazgatója lett; ezen állását^ 
1894. márcz. 12. Budapesten történt ha-
láláig töltötte be. A Kisfaludi-Társaság 
1882. febr. 8. választotta meg rendes 
tagjának. Legnagyobb érdeme marad a 
régibb magyar drámai irodalom föl-
elevenítése, elavult nyelvű, de még hatást 
igérő darabok kijavítása által. Síremlékét 
(a reliefet mintázta Margo Ede) 1897. 
nov. 26. leplezték le a budapesti kerepesi-
úti temetőben. Második neje volt Adorján 
Berta drámai színésznő, ki férje halála 
után 1895. okt. 15-től ismét a nemzeti 
színház keretébe lépett. — Czikkei a Főv. 
Lapokban (1873. 46. sz. Nyilt levél Vad-
nay úrnak, 1879. 258. sz. A nemzeti 
színházban a magyar eredeti drámairoda-
lom, 1883. 220., 221. sz. Az ember tragé-
diája a színpadon); a Budapesti Szem-
lében (I. 1873. A nemzeLi színház szer-
vezetéről) ; a Figyelőben (1874. A színi 
tanodáról); a Kisfaludy-Társaság Évlap 
jáiban (XIX. Drámairodalmunk a nem-
zeti színház megnyitása óta. Székfoglaló); 
a M. Salonban (VIII. 1887. A nemzeti 
színház, arczképekkel; németül az Unga-
rische Revueben). — Munkái: 1. A színé-
szet elmélete. Işkolai kézikönyv a sziné-
szeti tanoda növendékei használatára. 
Pest, 1871. — 2. Forestier Pál. Színmű 
4 felv. Augier E. után ford. U. ott, 1871. 
(Nemzeti Színház Könyvtára 2. Először 
adták a bpesti nemzeti színházban 1870. 
decz. 30). — 3. Júlia, dr. 3. felv. Feuil-

let Octave után ford. U. ott, 1871. (N. 
Színház K. 14.). — 4. Laury Kisasszony 
vagy a várfalak között. Dráma 5 felv. 
Mosing C. után ford. U. ott, 1871. (N. 
Sz. Kvtára 18. Először szept. 1.). — 5. 
Bajazet. Szomj. 5 felv. Racine után ford, 
és életrajzával bevezette. U. ott, 1872. 
(Racine színművei 1. Először a nemzeti 
színházban 1881. nov. \1.). — 6. Galiléi. 
Dr. 3. felv. Ponsard után ford. U. ott, 
1873. (Először a n. színházban 1869. 
ápr. 2.) — 7. Dolores. Dr. 5. felv. versek-
ben. Weilen József után ford. U. ott, 
1874. (N. Színház Kvtára 49. Először jún. 
5.). — 8. Marcel. Dr. 1. felv. Sandeau 
Gy. után ford. U. ott, 1874. (N. színház 
kvtára 59.). — 9. Visszapillantás a szi-
nészeti tanoda 10 évi működésére. A 
tanári kar megbízásából. U. ott, 1874. — 
10. Iphigenia Szomj. 5. felv. Racine után 
ford. U. ott, 1875. (Racine színművei 3.) 
— 11. Figaro házassága vagy egy napi 
bolondság. Vígj. 5 felv. Beaumarchais 
után ford. U. ott, 1876. (Olcsó Könyvtár 
26. Ism. Figyelő X. Először a bpesti nem-
zeti színházban 1880. márcz. 12.). — 12. 
A szeleburdi, vagy mindent rosszkor, 
Bohózat 5 felv. Moliére után ford. U. ott, 
1877. (Moliére vígjátékai 7. Először a 
bpesti nemzeti színházban jún. 20.) — 
13. A legyőzött Róma. Trag. 5. felv. Irta 
Parodi. U. ott, 1878. (Nemzeti Színház 
Könyvtára 115. Először aug. 23.). — 14. 
Ne fogadj fel soha semmit. Vígj. Francziá-
ból ford. U. ott, 1879. (Olcsó K. 87.). — 
15. Sevillai borbély, Vigj. Beaumarchais 
után francziából ford. U. ott, 1881. (Ol-
csó K. 121. Először 1881. jan. 30). — 
16. Csongor és Tünde. Színmű a magyar 
regevilágból. Irta Vörösmarty Mihály. 
Színre alkalmazta . . . U. ott, 1881. (1894. 
máj. volt a bpesti nemzeti színházban 
100-dik előadása). — 17. Fedora, Dr. 4. 
felv. Sardou Victorien után ford. U. ott, 
1898, (Fővárosi Színházak műsora 20.) — 
18. Franciilon. írta Dumas Sándor,ford. U. 
ott, 1898. (Fővárosi SzínházakMűsora59.), 
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— Többi fordított színművei: Mirabeau 
ifjúsága, színmű 4 felv. Langlé Aylic és 
Deslandes után francziából. (Először adták 
a pesti nemzeti színházban 1866. ápr. 
13.); A jó falusiak, színmű 5 felv., Sardou 
V. után ford. (Szerdahelyi Kálmánnal 
együtt. Először 1867. nov. 15.); Draho-
míra, szomj. 5 felv. Weilen J. után ford. 
(Először 1868. okt. 23.); A testvérek, 
színmű 1 felv. Goethe után. (Először 1869. 
jún. 23.); A haza, tört. dr. 5 felv., Sardou 
V. után ford. (Szerdahelyi Kálmánnal. 
Először 1870. jún. 24.); Az utóirat, vígj. 
1 felv. Augier Emil után ford. (Először 
1870. okt. 28); Alfonz úr, vígj. 3. felv. 
Dumas S. után ford. (Először 1874. ápr. 
1.); A cremonai hegedűs, dr. 1. felv., 
írta Coppé F. ford. (Először 1877. jan. 5.); 
A munkások, dr. 1. felv. Manuel Ö. után 
(Először 1878. nov.); Madách Imre Ember 
Tragédiáját 1883-ban színre alkalmazta s 
szept. 21. óta a budapesti nemzeti Szín-
házban 100-nál többször adták ; Borbála, 
vígj. 3 felv. Müsset A. (Először 1881. nov. 
17.), Constantin abbé, vígj. 3 f. írták L. 
Helevj, H. Cremieux és P. Decourcelle 
(1888. márcz. 9.), Yalás után, vígj. 3 f. 
Bisson A. (nov. 16.), Pépa, vígj. 3 f. 
Meilhac és Ganderax (1889. máj. 17.). 
A sövény mellől, vígj. 4 f. Blumenthal 
Oszkár (1890. decz. 19.), A megboldogult, 
vígj. 3. f. A. Bisson (1891. ápr. 24.), A rend-
jel, vígj. 3 f. Meilhac H. (1891. máj. 29.), 
A hazug, vagy az igazság is gyanús, 
vígj. 3 f. Don Juan, Ruiz de Álarcon y 
Mendoza, spanyolból ford. Győry Vilmos, 
színre alkalmazta (szept. 9.), Musotte, 
színmű 3 f., Guy de Maupassant és J. 
Normand (okt. 9.). Ezeken kívül Kassán 
előadták : A boszorkány, tört. dr. 5 f. 9 
képben Borgeurs A. és Barbir Julianna 
után. (Először 1873. decz. 16.), A jogá-
szok és Márton apó, A targonczás, színmű 
3. felv. Carmon (1874. ápr. 16.), Grin-
goire, vagy a szellem diadala, színmű 1. 
felv. Banville F. (1878. jan. 2.). — A 
Nemzeti Színház történetét akarta meg-

írni ; azonban ezen tervezett munkájá-
ból csak jegyzetek maradtak. 

Magyarország és a Nagyvilág 1878. 17. SZ. 
a r c z k . — Vasárnapi Újság 1883. 37. Szám, 
1894. 11. sz. arczk. — Petrik Könyvészete. 
— Magyarság 1889. 26. Szám. — Kiszlingstein 
Könyvészete. — 1894 : Ország-Világ 12. Sz. 
a r c z k . , Nemzet 72., Budapesti Hirlap 72., Ha-
zánk 78. SZ., P. Napló 71 . , P. Hirlap 72., M. 
Hirlap 72. SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
861., XVIII. 420. 1. 

Paulay Ödön, főreáliskolai tanár, P. 
József kir. postamester és Klein Jozefa 
fia, szül. 1857 november 15. Laskafalun 
(Baranyam.); középiskoláit Baján, egye-
temi tanulmányait Budapesten végezte. 
1888-ban tett tanári vizsgálatot, 1887—88-
ban s a soproni Csendes-féle gymnasium-
ban, a kisszebeni kegyesrendi algymna-
nasiumban tanított. 1888-ban a jászbe-
rényi kath. főgymnasiumhoz nevezték ki 
rendes tanárnak; 1891-ben a soproni 
állami főreáliskolához és 1892-ben a pé-
csihez helyezték át, hol a magyar, német 
és latin nyelvet tanítja. — A Jászberény 
és Vidékének főmunkatársa volt (1889— 
1890.); társadalmi s iskolaügyi czikkeket 
és tárczákat í r t a lapba. — Munkái: 1. A 
Zrinyiász bevezetése. Szépt. tanúim.Bpest, 
1885. — 2. A magyar nemzeti irodalom-
történelem rendszeres áttekintése. Közép-
iskolai segédkönyvül és magánhaszná-
latra. U. ott, 1891. (Barla Kálmánnal 
együtt). — 3. Módszeres német nyelvtan, 
olvasó s gyakorlókönyv I. kötet a közép-
iskolák kezdő osztályai számára. II. k. a 
gymnasium V. VI. és a reáliskolák III— 
IV. osztályai számára. Ugyanott, 1899. 
(Hirn Lajossal együtt. 2. jav. kiadás. A 
középiskolák, valamint a polgári fiú- és 
leány-, továbbá felsőbb leányiskolák kezdő 
osztályai számára. U. ott, 1902.). — 4. 
Betűrendes szótár a Hirn-Paulay-féle 
Német olvasókönyv I. és II. kötetéhez. 
U. ott, 1900. — 5. Német nyelvtan mon-
dattani alapon. U. ott, 1900. — 6. Német 
olvasókönyv a gymnasium V., VI., a reál-
iskolák III., IV. osztályai számára. U. 

17. iv sajtó alá adatott 1904. jún. 4. 
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ott, 1900. — 7. Német retorikai és poé-
tikai olvasókönyv. U. ott, 1904. (Az 5—7. 
sz. munkákat is Hirn Lajossal együtt 
írták.) 

>/. Könyvészet 1891., 1899., 1902. - Requinyi 
Géza, A pécsi állauii főreáliskola története. 
Pécs, 1895. 241. lap. — Vajda Névkönyve 
172. lap. és önéletrajzi adatok. 

Paulay J. Zsigmond, postamester, P. 
Ferencz kir. ügyész fia, szül. 1848. máj. 
2. Pesten; középiskoláit Máramaros-Szi-
geten, Ungvárt és Kassán végezte. 1869-ig 
Polenán (Beregm.) postai gyakornok volt; 
1870-ben postamesterré lett Máramaros-
Szurdokon és 1872-ben Bátyúban (Bereg-
megye.). Már mint ilyen végezte a jogot 
Sárospatakon, hol bírói államvizsgát is 
tett és Vass Gyula ügyvéd mellett a há-
rom évi gyakorlatot kitöltötte. Közben a 
poslaügyről és egyebekről vidéki s fővárosi 
lapokban czikkeket, leveleket írt és így lett 
ismeretes a postamesterek közt, kik 1868-
tól évenkint gyűléseket tartottak Budapes-
ten, hová minden három megyéből küld-
tek egy-egy képviselőt. Ez értekezletek-
bőlkeletkezett a magyar-, horvát-, szlavon-
országipostamesterek egyesülete, melynek 
megalkotását és felsőbb jóváhagyását 
P. eszközölte ki s 1875-ben annak titkára 
lett. Ezen egylet czélja a magyarországi 
postamesteri kar érdekeit védeni, első 
sorban magyar postatörvénykönyvet sze-
rezni, illetőleg a postaügyet, mely még 
osztrák szabályok szerint igazgattatott, a 
magyar törvényhozás által szabályoztatni 
s a vidéki postaintézményt újra szervezni. 
Az egylet 1878-ban megbízta őt egy szak-
lap kiadásával. Vállalataival azonban 
megbukott, úgy hogy egészen tönkre-
ment. Utoljára Bátyúban a vasútnál volt 
alkalmazva s valószínűen ott halt meg. 

— Munkái: 1. Postász. Kassa, 1871. 
— 2. Postaügyi rendtartás. U. ott, 1875. 
(2. jav. és bőv. kiadás. Bátyú, 1878,, 3. 
k. Szatmár, 1880. Ezen munkában a pol-
gári perrendtartás mintájára foglalta össze 
a postakezelés szabályait; a 2. kiadásból 

Id. S z i n n y e i J. Magyar IrAk. X. 

3800 példány kelt el és a postaügyből 
mindenki abból vizsgázott). — P. saját 
munkái kiadása czéljából könyvnyomdát 
szervezett Bátyúban 1879. januárban és 
Postai Szemle cz. alatt azon év febr. 1. 
lapot indított meg, 1880-ban ezt a lapot 
németül is kiadta Post-Zeitung cz. E két 
lap azonban még azon évben megszűnt; 
szerkesztette 1879-ben a Postai Szemle 
Naptárát és a Posta és távirdai fali naptárt 
(előbbit 2000, utóbbit 3000 példányban); 
1881-ben Tiszaujlakon a Magyar Posta cz. 
lapnak is tulajdonosa volt, de ez is rövid 
ideig élt. — Sajtó alá készítette 1880-
ban : Újság szerkesztése és kiadása nagy-
ban és kicsiben ; ugyanazon évben fordí-
totta : Postatakarékpénztárak Angliában, 
Francziaországban és Németországban, 
de megjelenésükről nincsen tudomásom. 

Lehoczky Tivadar, Beregvármegye Mono-
graphiája. Ungvár, 1881. II. 152. 1. — Kisz• 
Ungstein Könyvészete. 
Paulekovics Gyula, a földmívelés, ipar 

és kereskedelmi minisztérium szabadalmi 
osztályában titkár, született 1835-ben 
Ilokon (Szerémmegyében); meghalt 1897-
ben Budapesten. — Czikke az Anyagi 
Érdekeinkben (VII. Az antikok tanul-
mányozásának hasznos befolyása a ma-
gyar műipar fejlesztésére). — Munkái: 
1. Útmutatás a szabadalmak elnyerése, 
meghosszabbítása és átruházása körül 
követendő eljárásról a magyar korona 
területén lakó iparosok és honpolgárok 
számára. Bpest, 1877. (Németül. U. ott, 
1877.). — 2. Tudnivalók a magyar-oszt-
rák monarchiára kiható érvénynyel bíró 
kizárólagos szabadalmak elnyerésére. U. 
ott, 1885. 

)l. Könyvészet 1886. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 
Pauler Ákos, bölcseleti doktor, egyet, 

magántanár, Pauler Gyula országos levél-
tárnok és Lenhossék Georgina fia, szül. 
1876. ápr. 9. Budán ; középiskoláit ugyan-
itt végezte el, majd a bpesti egyetem böl-
cseleti karára iratkozott be. 1897-ben: 
Az ismerettan kritikai története Kanttól 

18 
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napjainkig cz. kéziratban maradt mun-
kájával dicséretet nyert a m. tudom, aka-
démia Lukács Krisztina pályázatán. 1898. 
jún. bölcselet-doktorrá avattatott. Ezután 
két évet töltött a lipcsei és párisi egye-
temen, különösen kisérleti lélektani és 
természettudományi tanulmányokkal fog-
lalkozva, közben önkéntesi évét szolgálta 
le a honvédhuszároknál. 1902. decz. 
magántanárrá képesíttetett a budapesti 
egyetemen az ismerettanból és az ismeret-
tan történetéből. — Czikkei az Athenaeum-
ban (1897. Az ismeretelmélet lélektani 
alapjairól, 1898. A biologia elvi jelentő-
sége az aesthetikában, 1899. A szemléleti 
módszerről az erkölcsi képzésben, 1901. 
A magánvaló problémája az újabb philo-
sophiában, 1902. Az ismerés viszonylagos-
sága és a mathematikai fogalomalkotás, 
1903—1904.1smeretelméleti tanulmányok, 
Herbert Spencer), a M. Paedag.-ban (1904. 
Herbert Spencer mint paedagogus), a M. 
Philosophiai Társulat Közleményeiben 
(1901. Kant. Emlékbeszéd halálának szá-
zados évfordulójára); ugyanezen folyó-
iratokba számos könyvismertetést és kri-
tikát írt. A Közgazdasági Lexikonba kö-
vetkező czikkeket í r t : Altruismus, Indivi-
dualismus, Önérdek, Közérdek. — Mun-
kái: 1. A természetphilosophia fogalmá-
ról és feladatairól. Bpest, 1898. — 2. A 
positiv paedagogia alapelveiről. U. ott, 
1902. (Különnyomat a M. Paedagogiából). 
— 3. Az ismeretelméleti kategóriák pro-
blémája. Ugyanott, 1904. (Értekezések a 
bölcs. tud. kör. III. 5.). 

M. Könyvészet 1897. és önéletrajzi adatok. 

Pauler Gyula, jogi és bölcseleti dok-
tor, m. kir. országos főlevéltárnok, minisz-
teri tanácsos, a m. tudom, akadémia 
osztályelnöke és igazgató-tanácsának tagja, 
szül. 1841. máj. 11. Zágrábban, hol ak-
kor atyja, P. Tivadar (a későbbi egyetemi 
tanár és miniszter) akadémiai tanár volt, 
anyja Deréky Sarolta; iskoláit Pesten a 
piaristáknál végezte, azután az egyetemen 
jogot hallgatott; 1863-ban ügyvédi okle-

velet szerzett és 1863—74-ben ügyvéd-
kedett. Közben megnősült, elvevén Len-
hossék Georginát, a híres anatómus 
unokahugát. Már egyetemi tanulmányai 
közben komoly czélok felé törekedett és 
történeti kérdésekkel sokat foglalkozott. 
Szilágyi Dezső, Hajnik Imre és Grünwald 
Béla voltak társai az egyetemen. Horváth 
Mihály volt történelmi tanulmányaiban 
vezetője s mentora; az ő ajánlatára 
választotta meg a m. tudom, akadémia 
1870. máj. 15. levelező tagjává (1877. 
május 24. lett rendes tag és 1899. május 
5. az igazgató-tanács tagja). 1874. okt. 
14. ugyancsak Horváth Mihály ajánlatára 
országos levéltárnoknak nevezték ki. 
Ugyanakkor a külföldi levéltárak szer-
vezetének tanulmányozására küldetett ki; 
áttanulmányozta a müncheni, berlini, 
drezdai, brüsszeli, hágai, párisi és a 
bécsi titkos állami levéltárak berendezését. 
1875-ben visszatérvén, kidolgozta az orsz. 
levéltár szervezetét és ügykörét; hozzá-
fogott annak ujjáalkotásához. Az orsz. 
levéltár megkapta a magyar és erdélyi 
kancelláriai, magyar helytartósági és er-
délyi főkormányszéki levéltárak anyagát; 
később a magyar kamarai levéltár, a 
m. kir. kúriai, az erdélyi két országos, 
a fiumei kormányzósági levéltár sat. gyűj-
teményeit. P. példásan rendezte az új 
anyagot és az országos levéltárat az 
európai tudományosság színvonalára 
emelte. (Kinevezésekor a levéltári anyag 
három termet foglalt el, most a hiva-
taloshelyiségen és dolgozó szobákon kívül 
nyolczvanhárom termet foglal magában 
a 12 különböző levéltárból álló gyűjte-
mény). 1895-től az akadémia történeti 
osztályának elnöke volt és az akadémia 
megbízásából Szilágyi Sándorral együtt 
a honfoglalásra vonatkozó forrásokat 
szerkesztette. 1896-ban miniszteri taná-
csosi czímmel tüntette ki a király. 1899 
tavaszán Németországban járt kikülde-
detésben, a legújabb levéltári építkezé-
seknek tanulmányozása végett. A buda-



549 Pauler 550 

pesti jogtudományi államvizsgálati bizott-
ság tagja, 1898-tól a m. történelmi tár-
sulat. második alelnöke, a heraldikai és 
genealógiai társaság választmányi tagja, 
a bács-bodrogmegyei történelmi társulat 
és a hunyadmegyei tört. és rég. társulat 
tiszteleti tagjavolt. 1903.júl. 6. Badacsony-
Tomajba ment szabadságra, hol birtoka 
volt, és júl. 8. este vacsora közben hir-
telen rosszul lett és holtan esett le a 
székről, szívbaja ölte meg. — Czikkei a 
Vasárnapi Újságban (1858. Zrínyi a költő, 
1859. Buda ostroma Roggendorf, bevétele 
Szolimán által 1541., 1860. Zrínyi Miklós 
a szigetvári hős, Eger ostroma, 1861. 
ápr. 30. Zrínyi Péter és Frangepán Fe-
rencz halála 1671., 1862. Oláh Balázs 
és a nándorfehérváriak 1521., 1865. Wes-
selényi Ferencz és Széchy Mária Murány-
ban, 1867. Bogovics Imre, 1868. Vaka-
novics Antal, a horvát-tótországi tarto-
mánygyűlés elnöke, Rauch Levin báró, 
1869. Bedekovics Kálmán horvát bán, 
1871. A bécsi és bécsújhelyi vértanúk 
1661., 1873. Drabik, egy magyar próféta, 
1875. Josipovich Antal, 1879. Gróf Er-
dődy János, 1880. Gr. Pejachevich László 
horvát bán. Ezeken kivül több kisebb-
nagyobb történeti, jogi s kritikai czikk 
névtelenül); a M. Ifjúság Evkönyvében 
(Pest, 1860. A mohácsi csata, történeti 
rajz); a Családi Körben (1861. Az utolsó 
Zrínyiek, Losonczy István); az Ifjúsági 
Albumban (1862. A mohácsi csata 1526.); 
az Ország Tükrében (186L Jurisicá Miki.); 
a Magyarország Képekben (I. 1867. Gróf 
Zrinyi Miklós, a költő); a Századokban 
(1867. Zrinyi Péter, 1868. Magyarország 
1661-ben, Csillag Gyula velenczei okmány-
gyűjteményére válasz, A gróf Ráday 
László által kiadott emlékirat szerzője 
nem Ráday Pál, hanem valószínűleg 
Zrinyi Miklós, 1869. A bujdosók táma-
dása 1672-ben, 1870. Gyöngyösi István 
életéhez, Adalék Zrinyi Péter életéhez, 
Ujabb Adalék Gyöngyösi István életéhez 
1871. Jelentés a szlavniczai Sándor-féle 

okmányokról, A positivismus hatása a 
történetírásra, akadémiai székfoglaló, 
1872. A lőcsei bizottság* jelentése, A 
gróf Csáky-család fő- és közöslevéltára 
Kassán,. 1873, Comte Ágost és a törté-
nelem, 1874. A beszterczebányai gyűlés 
1670., 1875. A franczia nemzeti levéltár 
újabb kiadványainak ismertetése, könyv-
ismert., 1876. könyvismertetés, 1877. A 
magyarok megtelepedéséről, 1879. Szent 
István és alkotmánya, 1880. Lebedia, 
Etelköz, Millenarium, 1881. Adatok a 
megyei levéltárak ismeretéhez. Még egy 
szó a millenariumról, 1882. Megye ? Vár-
ispánság ? Találunk-e egyidőben külön 
«polgári» és «katonai» ispánt ? 1883. 
Anonymns külföldi vonatkozásai, Ki volt 
Ilartvik püspök, 1884. A Hartvik-legenda 
és pesti codexe, 1888. Horvát-Dalmát-
ország elfoglalásáról 1091 — 1111., 1892. 
A Hartvik legendáról, 1894. Még egyszer 
és utoljára a Hartvik legendáról, 1895. 
Szent István király canonisatiója, 1897. 
Adalék a Wesselényi összesküvés történe-
téhez, 1899. A magyarok 954 és a 955. 
évi hadjárata, 1900. Mi köze a görög 
egyháznak a magyarok megtéréséhez ? 

1901. II conte Bianch alias Hadrianus, 
1902. Külföldi történeti kútfők az aka-
démiában és könyvismertetés minden év-
folyamban) ; a Budapesti Szemlében (1867. 
Zrinyi Miklós és Montecuccoli Baymond, 
1873. Wesselényi Ferencz nádor összees-
küvése 1666—67., 1874. A jezsuiták 
Magyarországon és egyebütt Toldy István-
tól, 1876., 1880.1882. könyvism., 1883. A 
millenium, polémia Salamon Ferenczczel, 
1885. könyvism., 1886—87. polémia Sala-
monnal, 1890. könyvism., 1893. A vezérek 
kora Gézáig, 1900. A baskir-magyar rokon-
ságról) ; a Reformban (1872. 31. sz. 
könyvism.); az Arch. Közleményekben 
(1876. könyvism.); a Havi Szemlében 
(1878. könyvism.); a Történelmi Tárban 
(1880. Frangepán Ferencz vallatása); a 
Nemzetben (1883. 117—119. A történe-
lem Bánk bánja); a IIunfalvy-Albumban 

18* 
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(1892. Y. István bolgár hadjáratai, bol-
gárul is megjelent a szófiai Szbornik 
VII. kötetében);a Könyv-Szemlében(1893. 
A magyar kir. országos levéltár) ; a Had-
történelmi Közleményekben (VI. 1893. 
A sajómezei csata 1241. ápr. 11.); a 
Forster Gyula «III. Béla király emléke-
zete» cz. műben (III. Béla és családja); 
az Uj M. Szemlében (1900. A magyar 
nemzet első szereplése); az Osztrák-ma-
gyar monarchia írásban és képben cz. 
vállalat magyar részének I. kötetében : 
A Habsburg királyok története 1525 — 
1825-ig. — Munkái: 1. Wesselényi Ferencz 
nádor és társainak összeesküvése 1664— 
1671. Bpest, 1876. Két kötet. — 2. A 
magyar nemzet története az Árpádházi 
királyok alatt. U. ott, 1893. Két kötet. 
(A m. tudom, akadémia által a Péczely 
és 1895. a nagyjutalommal koszorúzott 
mű. M. t. akadémia Könyvkiadó-Vállalata 
13., 14. Ismert. Kath. Szemle, Ludovika 
Akadémia Közlönye 1894. és Századok; 2. 
jav. kiadás. U. ott, 1899.). — 3. Wie und 
ivann kam Bosnien an Ungarn, Wien, 
1894. (Különny. a Wissenschaftliche Mit-
theilungen aus Bosnien und Herzegovina 
II. kötetéből). — 4. A magyar nemzet 
története Szent Istvánig. Bpest, 1900. (A 
m. tudom, akadémia Könykiadó-Vállalata. 
Ism. Századok 1901.). — 5. A magyar 
honfoglalás kútfői. U. ott, 1900. (Szilágyi 
Sándorral együtt. Ism. Erdélyi Múzeum, 
Keleti Szemle 1902. sat.). — 6. Magyar-
ország Szent István halálákor 1038-ban. 
Tervezte . . . , rajzolta Kogutowicz. Ugyan-
ott, év n. (Térkép.). Jegye P. Gy. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX . 163. 
l a p . — Vasárnapi Újság 1879. 11. SZ. a r c z k . , 
1893. 51. sz. arczk., 1903. 28. sz. arczk. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1893. , 1899., 1900. — Pallas Nagy Lexikona 
XIII. 861., XVIII. 420. 1. — 1903 : M. Könyv-
Szemle, Századok, Budapesti Hirlap 187. SZ, s a t . 

Pauler Tivadar, bölcseleti és jogi dok-
tor, egyetemi tanár, közoktatási, majd 
igazságügyi miniszter, valóságos belső 
titkos tanácsos, a m. tudom, akadémia 

tiszteletbeli tagja és másodelnöke, Pauler 
Antal hadbiztossági tisztviselő, ki ma-
gyar nemességet szerzett, és Markovics 
Terézia fia, szül. 1816. ápr. 9. Budán ; 
középiskolai tanulmányait 1824—30-ig a 
budai egyetemi gymnasiumban, a böl-
cseleti s jogtudományi tanfolyamot a 
pesti egyetemen végezte, a hol 1832. 
okt. 20. bölcseleti, 1836. június 6. jogi 
doktor lett. P. egész idejét, egész erejét 
az ókor remekművei s a római jog ta-
nulmányának szentelte. 1838-ban a zág-
rábi kir. jogakadémiához az észjog és a 
magyar közjog rendes tanárává nevez-
tetett ki. Zágrábmegye 18£5-ben tábla-
birájává, utóbb pedig több közigazgatási 
kérdés tárgyalására kiküldött bizottságok 
tagjává választotta. A nemzetiségi párt-
küzdelemben hazafias érzelmeit szóval 
és tettel nyilvánította. 1845. nov. 23. a 
m. tudom, akadémia levelező taggá (1858. 
decz. 15. rendes, 1876. jún. 8. igazgató 
taggá s 1880. nov. 22. és 1883. máj. 19. 
másodelnökké, 1885. máj. 28. tiszteleti 
taggá) választotta. Az illyr mozgalmak 
miatt állása küzdelmessé vált, azért saját 
kérelmére 1847 végén a győri kir. jog-
akadémiához helyeztetett át, hol előadá-
sait, az észjogból és bányajogból latinul 
adva elő tantárgyait, 1848 tavaszán kez-
dette meg; ez állását itt csak júl. 11-ig 
viselhette, mert ekkor az üresedésbe jött 
ész- és magyar közjogi tanszékre a pesti 
kir. egyetemhez neveztetett ki rendes 
tanárnak. Az egyetemi ügyek rendezése 
alkalmából Geringer helytartó állal Bécsbe 
küldetett. Visszajövetele után 1849. nov. 
12. újra megkezdhette előadásait az egye-
temen, de már csak mint helyettes tanár 
Virozsil mellett (ki németül adta elő 
tantárgyát), mint a jog- és államtudo-
mányi encyclopaedia, az ész- és bün-
tetőjog magyar tanára. 1852. jan. 30. ő 
felsége az ész- és büntetőjog rendes taná-
rává nevezte ki. Mint az egyetemi tanács 
tagja s az ügyek befolyásos vezetője 
mindenkor a józan haladás bajnoka s 
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a magyar érdekek ékes szószólója volt 
és az egyetem autonómiájának, válasz-
tási jogának 1860-ban, már a politikai 
átalakulást megelőzőleg történt vissza-
vívása (ő felsége febr. 22. állítá helyre 
a választási szabadságot és a kar bizalma 
Paulert állítá a tanári testület élére 1860 
—1861-ben) s 1861. a magyar tannyelv 
teljes helyreállítása nagy részben az ő 
tekintélyének s befolyásának köszönhető. 
Az önkormányzati jogát visszanyert egye-
tem jogtudományi kara 1860 — 61. évre 
a dékáni, 1861—62-re pedig a négy kar 
a rektori székre választotta. 1862-ben 
kir. tanácsosi czímet kapott és a hely-
tartó tanács tanulmányi bizottságának 
tagja lett. 1863-ban az országbíró meg-
hívta a hétszemélyes táblához szavazó 

,pótbíróvá; aZ alkotmány helyreállítása 
után 1869. pedig Horváth Boldizsár igaz-
ságügyminiszter kinevezte a legfőbb ítélő-
.szék rendes bírájává, de itt nem érezte 
.magát elég otthonosan, azért visszatért 
kedvelt tanári székére. 1870-ben az első 
jogászgyűlés elnökévé választatott meg. 
A koronázás után a király a Lipót-rend 
keresztjével díszítette fel. Magas politikai 
pályája Eötvös József báró halálával 
kezdődött, mert Andrássy Gyula gróf őt 
ültette a közoktatásügyi miniszteri székbe. 
Azonban már 1872. szept. 4. ezt fel-
cserélte az igazságügyivel. 1875-ben a 
Bittó-kormány bukásával ő is megvált 
tárczájától és ismét visszatért tanári szé-
kére ; mint képviselő azonban a Perczel 
Béla minisztersége alatt létrejött, Cse-

.megi Károly által szerkesztett büntető-
törvénykönyvnek országgyűlési előadója 
volt. A miniszterségtől megválása alkal-
mával a Lipót-rend nagy keresztjét nyerte 
s 1876. az országos közoktatási tanács 
elnökségére hivatott meg. 1878. jún. 30. 
ismét belépett az akkori Tisza-kabinetbe 
mint igazságügyminiszter és az maradt 
holtáig. A büntetőtörvény megalkotásának 
egyik fő előkészítője s tényezője volt; 
a polgári peres eljárást átalakította; új 

végrehajtási törvényt készített; a polgári 
törvénykönyv javaslatának kidolgozását 
megkezdte, s polgári és büntető ügyekre 
nézve a szóbeli rendszert tervezte. A 
m. jogászgyűlés állandó bizottságának 
tagja, a Jettimi alapítvány főigazgatója, 
a magyar tisztviselők országos egyletének 
elnöke sat. Meghalt 1886. ápr. 30. Buda-
pesten. A szerény bölcsnek, ki a külső 
czeremóniát és pompát sohasem szerette, 
fényes temetést rendezett Lipót-utczai 
egyszerű második emeleti lakásán a köz-
kegyelet és, a mi Magyarországon soha-
sem történt ekkorig, jelen volt ott maga 
a király is. A házat emléktábla jelöli. A 
m. tud. akadémiában 1887. máj. 15-én 
Kautz Gyula, az egyetem által tartott 
gyászünnepen 1887. nov. 9. Schnierer 
Aladár tartottak fölötte emlékbeszédet. 
Az akadémia termében ott függ élet-
nagyságú arczképe. — Levele Fábián 
Gáborhoz. Bpest, 1873. okt. 17. (Iroda-
lomtörténeti Közlemények 1893. 367. 1.). 
— Czikkei a következő folyóiratokban és 
hírlapokban: Tudománytár (Uj F. 1842 
—1843. Az észjogludomány fejlődése s 
jelen állapotja), Athenaeum (1842. Túr-
mező, Ercsi Pál névvel), Akadémiai Ér-
tesítő (Jelentés az 1846. német észjog-
irodalom fő termékeiről, 1858. Emlék-
beszéd Szlemenics Pál felett, 1859. Ada-
lékok a halálbüntetés kérdése újabb köz-
leményéhez, Emlékbeszéd gróf Cziráky 
Antal felett, 1870. Az észak-német szö-
vetség büntetőtörvénye, Az észjog egye-
temi tanszéke, fennállása első századá-
ban és -könyvism. Vecsey T. munk., 1874. 
Jelentés a zágrábi Ferencz József egye-
tem megnyitásáról); Uj Magyar Muzeum 
(1850—51, Yirozsil Antal magyar . köz-
jogi mutatványa, Adalékok a túrmezeiek 
történetéhez, 1851—1852. Az örök-béke 
eszméje és könyvism., 1853. Yirozsil 
Antal magyar közjoga, A végszükség 
joga, 1858. Bartal Gy. jogtörténeti com-
mentárjai); Ujabbkori Ismeretek Tára 
(I—VI. 1850—55. Máté S. a czikkeket 
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felsorolja); Pesti Napló (1854. 88. sz. Gr. 
Czirákv Antal, 1885. 60. sz. Az egyetemi 
törvénykar jogirodalmi munkássága, 1856. 
278. sat. sz. A tengeri jog körüli nyilat-
kozvány, P. T., 1871. 35. sz. Beszéd, 
melyet az egyetemen, büntetőjogi elő-
adásán, vallás- és közokt. miniszterré 
kineveztetése alkalmából febr. 13. tar-
tott, 38. sz. Beszéd, melyet az egyetem 
nagy dísztermében a tanári kar és ifjú-
ság előtt vallás- és közokt. miniszterré 
kineveztetése alkalmából febr. 15. mon-
dott, 53. Programmbeszéd, melyet mint 
a főváros I. vál. kerületében országgy. 
képviselőjelölt márcz. 6. mondott, 1872. 
116. sz. esti. k. Programmbeszéd az 1872— 
1875. orsszággy. időszakra máj. 19. a fővá-
ros I. vál. kerületében, 1875. 128. sz. mel-
léki. Beszámoló beszéd az 1872—75. orsz. 
időszakról jún. 6., 148. sz. Programm-
beszéd az 1875—78. orsz. időszakra júl. 
1., 1878. 171. sz. Programmbeszéd az 
1878—81. orsz. időszakra júl. 14., 1881. 
161. sz. Beszámoló beszéd az 1878—81. 
orsz. időszakról jún. 12., 1884. 145. sz. 
Beszámoló beszéd az 1881—84. orsz. idő-
szakról máj. 25. a főváros I. vál. kerüle-
tében) ; Jogtudományi és Törvénykezési 
Tár (1855. könyvism., M. büntetőjogi 
irodalom %* jegygyei, A német büntető-
törvénykönyvek irodalma, névtelenül, Az 
új katonai büntető törvénykönyv, Az ész-
jog tudomány magyar irodalma, ^ jegy-
gyei, Herbst művének ism. névtelenül, 
1856. Henfner művének ism. jegygyei, 
Szegedy János jogtudós, Bauszner műve 
ism.); Törvénykezési Lapok (1857. Kele-
men Imre, 1858. Vuchetich Mátyás, Bartal 
György, életr. vázlat); Budapesti Szemle 
(II—VI. 1858—59. A nemzetközi jogtör-
ténete, öt közlés); M. Akadémiai Évkönyv 
(VIII. 2. 1860. Az álladalom jogalapjáról, 
XI. 8.1867. Emlékbeszéd id. Bartal György 
fölött. XI. 12. 1869. Emlékbeszéd Mitter-
maier Károly József Antal fölött); M. 
Jogászgyűlés Évkönyvei (1870. Elnöki 
beszéd,- mellyel az első m. jogászgyűlést 

1870. szept. 25. megnyitotta, Schulek Gusz-
táv «igazságszolgáltatásunk reformja» és 
«a háborúk korlátolása» . . . tárgyában 
benyújtott két indítványának összegezése 
és bírálata, Elnöki beszéd szept. 30., 
1871. Beszéd . . . ) ; Egyetemes M. Encyclo-
paedia (I —IX. 1859—72. Czikkeit Máté 
S. felsorolja); M. kir. egyetemi Beszédek 
(1861. Rectori székfoglaló beszéde okt. 
I., 1862. Beszéd a m. kir. egyetem tudo-
mányos hatásáról jún. 25., 1862. okt. 
1. Rectori leköszönő beszéde, 1865. A 
hivatalába lépő nagyságos rectorhoz in-
tézett üdvözlő beszéd szept. 30., 1866. 
Az egyetem újjáalakításának 86. emlék-
napján jún. 25. a pályadíjak kiosztása 
alkalmával mondott beszéde, Az egye-
temi polgár hivatása, beszéd okt. 5.); 
Budapesti Közlöny (1871. 42. sz. Az 
egyetemi jog- s államtud. kar előtt, a tőle 
elbucsuzása alkalmával 1871. febr. 19. 
mondott beszéde, 88. sz. A főváros 1. vá-
lasztó kerületében orsz. képviselővé válasz-
tása alkalmával ápr. 16. tartott beszéde, 
1872.140. sz. Beszéd, melyet jún. 19. afőv. 
I. vál. kerületében orsz. képviselővé meg-
választása alkalmával mondott.). — Mun-
kái: 1. Asserta ex universa jurispruden-
tia et scientiis politicis. 1836. Budae (Doc-
tori dissertatio.) — 2. Emlékbeszéd Frank 
Ignácz felett. Pest, 1851. (Különnyomat 
az Akad. Értesítő 1850. évf.-ból). — 3. 
A jog- és államtudományok Encyčlopae 
diája. U. ott, 1851. (2. k. 1862., 3. k. 1865., 
4. k. 1871. U. ott. Az első kiadást a 
m. tudom, akadémia 1858-ban a Marczi-
bányi jutalomra méltatta). — 4. A nem-
zetek semlegességi viszonyai. U. ott, 1852. 
(Különny. az Akadémiai Értesítő 1851. 
évf.). — 5. Bevezetés az észjogtanba. U. 
ott, 1852. (Ism. Uj M. Múzeum 1854., 
Jogtudom, és Törvénykezési Tár 1855). 
— 6. A porosz büntetőtörvény főelvei. 
Folytonos tekintettel az ausztriai s a 
magyar büntetőtörvényjavaslatra. U. ott, 
1853. (Különny. az Akad. Értesítő 1852— 
1853. évf.). —- 7. A követek területen-
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kívülisége. U. ott, 1853. (Különny. az 
Akadémiai Értesítőből). — 8. Emlékbe-
széd Borsiczky Dénes felett. U. ott, 1854. 
(Különny. az Akad. Értesítőből). — 9. 
Észjogi alaptan. U. ott, 1854. (Ism. a 
Jogtud. és Törv. Tár 1855.). — 10. A 
kalózokról. U. ott, 1854. (Különny. az 
Akad. Értesítőből). — 11. Bencsik Mihály 
jogtudós jellemzése. U. ott, 1855. (Különny. 
az Akad. Ért.-ből). — 12. A nagyszom-
bati törvénykar romanista írói. U. ott, 
1856. (Kül. ny. az Akad. Ért.-ből). — 13. 
Szegedy János jellemzése. U. ott, 1856. 
(Kül. ny. az Akad. Ért.-ből). — 14. Egye-
temünk rectorai és caneellárjai. Ugyanott, 
1856. (Különny. az Uj M. Múzeumból). — 
15. Szentiványi Márton jellemzése. U. ott. 
1857. (Kül. ny. az Akad. Ért.-ből). — 16. 
Az elévülés észjogi alapja. Székfoglaló. 
U. ott, 1859. (Kül. ny. az Akad. Ért.-ből). 
— 17. A nagyszombati egyetem kanonis-
táinak jogirodalmi tevékenysége. U. ott, 
1864. (Kül. ny. az Akad. Értből). — 18. 
Észjogi előtan. U. ott, 1864. (A szerző 
észjogi bevezetése és alaptana második 
kiadása. Bpest, 1873.). — 19. Büntető-
jogtan. Pest, 1864—65. Két kötet. (2. ki-
adás 1869—1870.. 3. kiadás 1872—73. 
U. ott. A magyar tudom, akadémia 1867-
ben a Sztrokay jutalommal tüntette ki. 
Ism. Reform. 1864. 73. sz., M. Jogtudo-
mányi Hetilap 1866.). — 20. Emlékbe-
széd Récsi Emil fölött. U. ott, 1867. (Kül. 
ny. az Akad. Ért.-ből). — 21. Emlékbe-
széd néhai Virozsil Antal fölött. Buda, 
1869. — 22. Eszjogi előtan. A szerző 
észjogi bevezetése és alaptana. 3. jav. 
kiadás. Bpest, 1873. — 23. Emlékbeszéd 
Csatskó Imre felett. Bpest, 1876. (Érte-
kezések a társad, tud. kör. III. 9.). — 24. 
Adalékok a hazai jogtudomány történe-
téhez. U. ott, 1878. (Emlékbeszédei és 
két értekezése. A M. Tudom. Akadémia 
Könyvkiadó vállalata III. sorozat). — 25. 
A budapesti magyar kir. tudomány-egye-
tem története. I. kötet. U. ott, 1880. (Ism. 
Hon 120. sz.) 

Vasárnapi Újság 1856. 21. SZ. a r c z k . , 1871. 
8. sz. arczk., 1886. 19., 20. sz. arczk., 1893. 
45. sz. (Síremléke). — Jelenkor, Encyclo-
p a e d i a 42. l a p . — M. írok arczképei és élet-
rajzai. P e s t , 1858. a r c z k . — Nagy Iván, M a -
gyarország Családai IX. 163. lap. — Ország 
Tükre 1864. 21. sz. kőnyom, arczk. Marasto-
I l i t ó l . — Magyarország és a Nagyvilág 1871. 9. 
s z . a r c z k . — Haiánk és a Külföld 1871. 8 . 
Sz. a r c z k . — Pesti Napló 1871. 36. SZ. — Si-
monyi vagy Pauler. í r t a e g y v á l a s z t ó p o l g á r . 
Pest, 1872. — Hajnal. Album. Budapest, 1873. 
k ő n y o m , a r c z k . — Nemzeti Nőnevelés 1880. 
a r c z k . — M. Tisztviselő 1881. — Függetlenség 
1882. 191. SZ. — Budapesti Hirlap 1882. 290. 
s z . — Föv. lapok 1882. 242. s z . , 1886. 120., 
122. s z á m . — P. Napló 1882. 289., 1886. 119., 
120. SZ. — Szabadelvüpárti Naptár 1885. 243. 
1. arczk. —Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
— 1 8 8 6 : Nemzet 119—121. SZ., M. Állam 122. 
SZ., Néptanítók Lapja 36. SZ., Nyitramegyei 
Közlöny 23. SZ. — Verédy Károly, P a e d a g o g i a i 
Encyclopaedia. Bpest, 1886. 743. lap. — M. 
Akadémiai Almanach 1887. 330. 1. — Figyelő 
XIII. 1887. — Kautz Gyula, Emlékbeszéd 
Pauler Tivadar akadémiai másodelnök fe-
lett. Bpest, 1887. (A M. Tudom. Akadémia 
Évkönyvei XVII. 5.). — Máté Sándor, Pauler 
Tivadar élete és müvei. Buda],est, 1887. — 
Schnierer Aladár, Emlékbeszéd Pauler Tiva-
dar felett. Bpest, 1887. — M. Könyv-Szemle 
1894. 93, 1., 1898. 187. lap. (Könyvtára). — 
Vécsey Tamás, A b u d a p e s t i t u d o m . - e g y e t e m 
jog- és államtudományi karának ismerte-
tése. 1667—1896. Bpest, 1896. 8., 14. lap. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 862. 1. és gyászjelentés. 

Pauly Ferencz, bölcseleti doktor ; 1856. 
márcz. végén meghívta a cs. kir. köz-
oktatási miniszter a porosz rajnai tarto-
mányból a pozsonyi kir. gymnasiumba 
a német és latin nyelv tanítására : a meg-
hívást elfogadta s Pozsonyban, hol a 
természettudományi társaság tagjának is 
megválasztották, csak pár évig tanított, 
azután visszatért hazájába. — Czikkei a 
pozsonyi kath. gymnasium Programmjá-
ban (1856. Emendationes Venusinae, 
Fragmentum codicis Terentiani Posoni-
ense). 

Programm des k. k. kath. Gymnasiums zu 
Pressburg 1856—57. 

Paul i István, unitárius lelkész volt 
Kolozsvárt, erdélyi származású. Meghalt 
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1572-ben 43 éves korában. — Latin kéz-
irati munkái: Az unitáriusok és trinítáriu-
sok közötti külömbség magyarázata a 
szentírásból; egyházi beszédek. 

Sandius, Christopherus, Bibliotheca Anti-
trinitariorum. Freistadii, 1684. 168. lap. — 
Horányi, S c r i p t o r e s I I I . 51. l a p . — Katona, 

História Critica XXXVII. 753. 1. 
Pauly Károly, magyar udvari cancel-

lariai fogalmazó, később titkár Bécsben 
a mult század első felében. Meghalt 
1844 után Bécsben. — Munkái: 1. Con-
stitute rei urbarialis regni Hungáriáé. 
Viennae, 1817. Két kötet. — 2. Magyar 
tiszti írásmód a polgári igazgatás és tör-
vénykezés szótárával. A magyar ifjúság-
nak használatára. Buda, 1827. —3. Pol-
gári és pörös szótár. U. ott, 1827. 

i f . Kurir 1816. I I . 273. 1. — Schematismus 
Regni Hungáriáé 1828—1845. — Petrik Bibi. 
Pauly Vilmos, cs. kir. kerül, tanácsos. 

— Munkája : Ausztriai általános polgári 
törvénykönyv, 1852. évi nov. 29. kelt leg-
felsőbb nyiltparancs által Magyar-, Hor-
vát- és Tótországban, a szerb vajdaság 
s temesi bánátban életbe léptetve, az 
ezen törvénykönyvre vonatkozó utólagos 
rendeletekkel. Rendszeresen s gyakorlati-
lag magyarázva. I. kötet. A személyjog-
ról. Pest, 1853. (Több nem jelent meg). 

Petrik B ib l iogr . 

Paulics Elek. — Munkája: A nagy-
méltóságú és ft Kluch József úrnak, 
nyitrai megye püspökének. . . halálát 
kesergő versek. Nagy-Szombat, 1827. 

Petrik B ib l iog r . 

Paulik Ferenez, bölcseleti és theologiai 
doktor, minorita szerzetes, szül. 1789. 
szept. 28. Mindszenten (Szepesm.); hit-
szónok, magyar gyóntató Bómában a 
koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa. 
Meghalt 1855. szept. 17. Lőcsén. — Mun-
kái : 1. Conversatio cum Deo et Sanctis 
ejus : sive modus Deo serviendi, & sanc-
tos ejus colendi. Leutschoviae, 1843. Réz-
metszettel. — 2. Blumen zum Festkranze. 
U. ott, 1848. 

A magyarországi Minorita-rend Névtára. A r a d , 
1883. 147., 223. 1. — Petrik B ib l iog r . 

Paulik Gábor, róm. kath. plébános, 
szül. 1818. jan. 1. Kékkőn (mások szerint 
Tiszovnyikon, Nógrádm.); 1835-ben nö-
vendékpap lett az esztergomi főegyház-
megyében; a bölcseletet Nagyszombatban, 
a theologiát 1837-től Pesten végezte. 1842. 
júl. 3. fölszenteltetett. Káplán volt Náda-
son (Hontm.) és Komjáton (Nyitram.); 
1844-ben plébános lett Tótmegyeren, hol 
méhészettel is foglalkozott és a Dzierzon-
üzemnek hazánkban egyik úttörője s éles 
megfigyelője volt, kinek méhese évtizede-
ken át a tanulni vágyó méhészek valódi 
Mekkája volt; nevét viseli az átmeneti 
kaptárforma, melynek alsó része lapos 

„fedelű, 38—40 ezer köbezentiméter űr-
tartalmú harangkas. Meghalt 1882. máj. 
26. Tótmegyeren, — Munkái: 1. Kazeü 
k slávnosti provotín velebn. p. Stephana 
Tótha novoposvateného Knáza v Modrom 
Kameni na deň Mena Ježiš r. 1859. 
držaná. Buda, 1859. (Egyházi beszéd 
Tóth István lelkész beiktatásakor Modor-
ban). — 2. Kázeň, ktorú pri pohrebe 
Prévelebnéha Pána Ondreja Cabana, 
farára Komjatického, v chráme sv. Alž-
bety dňa 5. Mája 1860. držal. Buda, 1860. 
(Gyászbeszéd Cabana András komjáti lel-
kész felett). — 3. Antwort auf die «Neutra-
Trenchiner Zeitung» Nro 2. u. 3. vom 
Jahre 1873. Pressburg, 1873. (Ism. Uj M. 
Sion 227. 1.). 

Petrik B i b l i o g r . I V . 72. 1. — Zeitiger Ala-
jos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 
1893. 387. l a p . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
863. 1. (Rodiczky Jenő) és gyászjelentés. 

Paulik János, ág. ev. lelkész, P. Mihály 
ág. ev. néptanító és Valentinyi Karolin 
fia, szül. 1866. június 21. Zelenén (Nóg-
rádmegye) ; a középiskola hat osztályát 
1877—83-ban a rimaszombati egyesült 
prot. gymnasiumban, a felső kettőt a sel-
meczi ev. lyceumban végezte 1885-ben. 
Ennek utána az eperjesi ev. kerületi 
theologiára ment, hol 1889. aug. 16. papi 
vizsgát tett és pappá szenteltetett és az 
aszódi ev. egyház meghívta káplánjának, 
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a hol két évig működött. Innét Körmöcz-
bányára ment, itt azonban alig egy hó-
napot töltött, mert a budapesti Deák-téri 
evang. egyház meghívta vallástanárnak, 
mely állásában 1891—1900-ig működött. 
1900. máj. a Tiszakerület legnagyobb ev. 
egyháza, a nyíregyházi gyülekezet, hívta 
meg lelkészének. — Budapesti tartózko-
dása alatt eleinte az Egyházi Lapoknak 
kezdett írni, majd 1895-ben a Luther-
Társaság, népies vallásos lapjának az Evan-
gélikus Családi Lapnak szerkesztésével 
bízta meg. Ebbe írt czikkeket, egyszers-
mind Az Evang. Egyház és Iskolát, a 
Prot. Egyh. és Isk. Lapot és a Prot. 
Szemlét is fölkereste czikkeivel, ez utóbbi-
ban (1895—96) jelent meg egy nagyobb 
vallásbölcseleti tanulmánya : A halhatat-
lansági eszme története (13 czikk), — 
Munkái: 1. Az ágostai hitvallás. Latin 
eredetiből ford, s bevezette. U. ott, 1896. 
(Luther T. kiadv. 23. Ism. Prot. Szemle 
2. kiadás, U. ott, 1900). — 2. Ezredéves 
ünnepi egyházi beszéd. Orosháza, 1896. 
(Az Evang. Egyház és Iskola második 
pályadíját nyerte). — 3. Az álpróféták, 
vagy miért nem lesz az evangelikus em-
ber baptistává? Bpest, 1899. (Luther T. 
kiadv. 36.). — 4. A válaszúton. (Példá-
zat az életbe kilépő ifjak számára). U. 
ott, 1899. — 5. Luther 95 tétele. U. ott, 
1896. (Luther Társ. kiadv. 26. Tájékoztató 
bevezetésekkel és magyarázatokkal. 2. ki-
adás 6 képpel. U. ott, 1902.). — d>. Evan-
gélikus kis énekes könyv. U. ott. 1899. 
— 7. Miért nincs több eredménye pré-
dikálásunknak ? U. ott, 1899. — 8. A 
minek az ördög örül. Példázat templom 
kerülők számára. U. ott, 1900. (Luther 
Társ. kiadása. Népolvasmányok 15.) — 
9. Miért égette el dr. Luther Márton 
a pápának és híveinek iratait. Németből 
ford. U. ott, 1900. (Luther Társ. kiadv. 
12 Magyarázatokkal). — 10. Beköszöntő 
beszéd. A nyíregyházi ág. ev. templom-
ban 1900. aug. 5. történt beiktatása al-
kalmával tartotta. U. ott, 1901. — 11. 

Konfirmácziói emlékkönyv az evang. pro-
testáns serdülő ifjak és hajadonok szá-
mára. U. ott, 1903. (Luther Társ. kiadv.). 
— 12. Apró történetek. Ugyanott, 1903. 
(Luther Társ. kiadv. 34.). — 13. Eszme-
töredékek. Debreczen, 1903. — 14. Egy-
más terhét hordozzátok! U. ott, 1904. — 
15. Az ördög bibliája. Budapest, 1904. 
(Luther Társ. kiadv. 38.). — 16. Passió. 
Nyíregyháza, 1904. (2. kiadása sajtó alatt). 
— Szerkesztette az Evang. Családi La-
pot 1896. júliustól 1900. szeptemberig. 

Dl. Könyvészet 1896., 1899., 1901. és önélet-
rajz. 

Paulikovics Lajoi•• (berzéki), főreálisko-
Iai tanár, szül. 1832. febr. 10. Huszton 
(Máramarosm.); középiskoláit ugyanott 
a kegyesrendiek gymnasiumában, a böl-
cseletet és jogot szintén ott az ev. ref. 
lyceumban 1851-ben végezte; 1859-ben 
nagy szerencsétlenség érte, mert egyszerre 
vesztette el édes anyját, fivérét és szeme 
világát. Szembajából kigyógyulva, az or-
vosi tanfolyamot a pesti egyetemen hall-
gatta, hol 1859-ben tette le az orvosi 
szigorlatot. Orvosi működését az 1860. év 
elején Sarkadon kezdte mint városi orvos 
és Máramaros-Sugatagon fejezte be mint 
kincstári orvos. Beköszöntvén az alkot-
mányos aera, a tanári pályára szánta 
magát és 1865-ben kinevezték Kassára 
a főreáliskolához a magyar nyelv és 
történelem tanárának; az ifjúsági ön-
képzőkör elnöke volt több évig, később 
a kassai jogakadémián a törvényszéki 
orvostan tanára lett. 1881-ben nyuga-
lomba vonult. Meghalt 1885. szept. 12. 
Kassán. — Elbeszéléseket, útirajzokat, 
és történelmi czikkeket írt a Családi 
Lapokba (1852—57), a Hölgyfutárba 
(1852—53), az Alföldi Kalauzba (1860. 
beszély), az Arad és Vidékébe (1876. Az 
ős magyar vallás, 1878. 21. sz. Kármán 
és Fanni); a Figyelőbe (1885. Költői ver-
sengés : Luczenbacher, Kis, Gaal Fáynak 
gratulál); a Máramarosnak is munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Hét vár. Regény. 
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Pest, 1854. (Ism. P. Napló 154. sz.). — 
2. Rajzok a hajdankorból. U. ott, 1855. 
(Beszélyek). — 3. Nefelejtsek a történelem 
mezejéről. U. ott, 1859—60. Két kötet. 
(I. kötete a rendőrségtől lefoglaltatott). 
— 4. Sarkadvár. Regény. U. ott, 1861. 
— 5. Püspöky őrnagy. Történelmi regény 
I. Napoleon korából. U. ott, 1862. — 6. 
Balassa Bálint. Irodalomtörténeti elbeszé-
lés. Bpest, 1879. — 7. Balassa Zsuzsánna. 
Történeti elbeszélés a XVII. századból. 
Arczképpel. Kassa, 1880. — 8. Palochay 
báró. Ugyanott, 1882. — Kéziratban ki-
adásra rendezve van 40 beszélye. 

Danielik, M . í r ó k I I . 249. l a p . — Kassa és 
Vidéke 1879. 12. sz. — Festi Napló 1885. 253. 
s z . — Nemzet 1885. 252. 1. — Petrik K ö n y v é -
szete és Bibliogr. — Szinnyei Repertóriuma. 
Történelem II. Természettudományok I. 
(Czikkei). — Arad és Vidéke 1886. 95. szám. 
(Márki Sándor). — Kiszlingstein Könyvé-
szete. — Önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 

Paulini Dániel. L. Paulinus. 
Paulini János, orvosdoktor, belényesi 

(Biharm.) származású, gyakorlóorvos volt 
Gyöngyösön (Hevesmegye). — Munkája : 
Dissertatio inaug. physiologico-patholo-
gica de autocratia naturae in conservanda 
et restituenda sanitate. Pestini, 1834. 

Bugát és Flór, M a g y a r o r s z á g i o r v o s r e n d 
Névsora 1840-re. Pest 41. 1. — Rupp, Beszéd 
158. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Paulini József\ ág. ev. lelkész Nawszy-
ban (Teschen), P. Katalin testvérbátyja. 
— Munkája: Trauungs-Rede, gehalten 
am 5. Juny 1798 . . . in Bistritz bey 
Gelegenheit der Verbindung des Johann 
Klapsia mit Katharina Paulini. Schemnitz, 
1798. 

Petrik B ib l iog r . 
Pauliny Károly, állami népiskolai ta-

nító. — Munkái: 1. Magyar ABCz és 
Olvasókönyv. Bpest, 1898. (Ujabb kiadá-
sai 1899., 1903. U. ott.). — 2. Fali ol-
vasótáblák a magyar abc-jéhez. U. ott, 
1899. (25 tábla). 

.V. Könyvészet 1899. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Paulinyi- Tóth László, ág. ev. lelkész, 

szül. Í815-ben Pritrzsen (Nyitram.), hol 
1840-től lelkész volt. Meghalt 1894 körül. 
— Költeményeket és beszélyeket írt a 
tót lapokba. — Munkája: Dejepis superin-
ten dentie Nitranszkej dľa starých i nov-
ších prameňov. Szenicz, 1892. és 1894. 
Négy füzet. (A nyitrai superintendentia 
története, kiadta Bežo János). 

Slovenské Poklady 1888. 7. s z á m , a r c z k . — 
Vlček, Jaroslav, Dejiny Literatúry Sloven-
skej. Turócz-Szent-Márton, 1890. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Paulliny Miklós, a temesi m. kir. 
kamara könyvelő járulnoka. — Munkája : 
Dem Hochehriv. Herrn Basilius v. Geor-
gievics zum Namensfeste und Neujahrs-
Wechsel am 1/13 Januar 1825. 

Petrik Bibl iogr . 

Paulinyi Sándor, erdész, 1851-ben irat-
kozott be a selmeczi akadémiában a 
bányászok közé, hol mint segédtanár 
1865 után meghalt. — Czikkei az Erdé-
szeti Lapokban (I. 1862. Zólyom megyé-
nek földismei viszonyai. A bánsági bánya-
erdők gazdászati és kezelési viszonyai, 
II. 1863. A fa tartósságának öregbítése 
beitatás által, III. 1864. A földkéreg és 
a mohák víztartó képessége az erdőkben, 
Néhány szó magyarázatúl az uj növények 
feltűnéséhez); a Gazdasági Lapokban 
(1864.), a Kolozsvári Nagy Naptárban 
(1865.). 

A selmeczi m. kir. bányász- és erdész-aka-
démia Emlékkönyve. S e l m e c z , 1871. 189. 1. é s 
a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Pauliny-Tóth Vilmos, cs. kir. megvebiz-
tos, szül. 1826. júl. 3. Szeniczen (Nyitram.); 
atyját, ki ág. ev. lelkész volt, egyéves 
korában elvesztette, mire anyja fiával 
Podhragyba költözött, hol iskoláit kezdte. 
1836—46-ig tanulmányait Komáromban, 
Modorban és Pozsonyban folytatta. Mi-
után a theologiát és jogot elvégezte, 
Szerbországba ment, de már 1847-ben 
visszatért és nevelői állást fogadott el 
Hontmegyében; még ugyanazon évben 
a körmöczbányai ág. ev. község meg-
hívta tanárnak. 1848-ban Beniczky Lajos 
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kormánybiztos mint kémet elfogta s mi-
után más menekülése nem volt, beállott 
honvédnek; részt vett a pákozdi,scwechati, 
győri, móri és bábolnai csatákban. Midőn 
a magyarok 1849. jan. 5. Debreczenbe 
vonultak, P. Pesten maradt, hol a császá-
riak foglyul ejtették, azonban több társá-
val együtt szabadon bocsátották; ekkor 
mint százados a tót szabadcsapatba belé-
pett. Miután ezen csapat 1850-ben felosz-
lott, császári szolgálatba állott és 1851-ben 
alszolgabiró lett Rudnán, 1852-ben szolga-
bíró Bitsén. 1853-ban első megyei bisz-
tossá nevezték ki s 1861-ben Budára 
helyezték át. 1863-ban Szakolczára(Nyitra 
megye) költözött, hol a már 1861-ben 
megindított Cernoknažník (humorisztikus 
lap) és Sokol (sas) lapok kiadását foly-
tatta 1866-ig, mint a magyarországi köz-
ponti tótpárt organumait. Az 1881. turócz-
szentmártoni tót népgyűlésnek Hurbánnal 
és Daxnerrel együtt fő vezetője volt. 
1866-ban a turócz-szentmártoni tót Matica 
megválasztotta első alelnökének, azért oda 
tette át lakását. 1869. márcz. 3. a turócz-
szentmártoni könyvnyomdai részvény-
társulat alakuló közgyűlésén elnöke lett és 
azon évben márcz. 18. a kulpini (Bács-
Bodrogm.) kerület megválasztotta ország-
gyűlési képviselőnek. Meghalt 1877. máj. 6. 
Turócz-Szentmártonban. — Munkái: 1. 
Vék svobody. Beszterczebánya, 1848. (A 
szabadság ideje. Melyben a tót népnek 
1848 előtti állapotát élénk színekkel, de 
a magyarok iránti gyűlölettel rajzolja; 
ezért a kormány négy havi börtönnel 
büntette.) — 2. Jánošík. Bécs, 1862. — 
3. Besiedky Szakolcza, 1867—70. Négy 
kötet. (Elbeszélések). — 4. Bol a Parizi. 
Turócz-Szent-Márton, 1872. (Párisban volt, 
vigj. 1. felv.). — 5. Osem návrhov Zá-
kona ktoré predložil dna 23. Nov. 1871. 
uhorské snemovni, U. ott, 1873. (Nyolcz 
törvénytervezet, 1871. nov. 23. benyújtva 
a magyar országgyűlés képviselőházához). 
— 6. Basne Williama Totha. U. ott 1877. 
(Költeményei. Kiadta leánya Valasék Má-

ria). — Több színművet is fordított tótra, 
ezek azonban, úgymint: Matouš Tren-
čansky (Trencsényi Máté) cz. eredeti drá-
mája, Kokurkoovsky bál 1861 és Ľudská 
komédia 1862., kéziratban maradtak. 

Slovnik Nauény. P r á g a , 1859. V I . 169. l a p . 
(R iege r Lász ló) . — Budapesti Közlöny 1869. 
65. sz. — ľlček, Jaroslav, Dejinj Literatúry 
Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 1890. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 864. 1. — A m . 
nemz. múzeumi könyvtár példányairól és 
gyászjelentés. 

Paulíny-Tóth Zsigmond, ágost. evang. 
lelkész, született 1750. február 15-én 
Bényén (Pestm.) ; tanult Pozsonyban és 
Győrben, 1776-ban a wittenbergai egye-
temre iratkozott be ; hazaérkezve a báró 
Podmaniczky-családnál volt nevelő ; az-
után lelkész volt Legénden és később 
Nemes-Podhragyon, hol mint Trencsén-
megye dékánja és seniora halt meg 1831-
ben. — Több költeményét közölte a Tablic 
Poezie cz. gyűjteményében, Váczon 1806— 
1812, négy kötet. — Munkája: Slabikar. 
Pozsony, 1804., 1824. és 1836. (Tót ábé-
czé és olvasókönyv leányok számára). 

Slovník ftaučný. P r á g a , 1859. V I . 169. l a p . 
(Rieger ) . — Korauhev 1880. 139. 1. 

Paulinus Dániel, ág. ev. lelkész, P. 
Sámuel lelkész és Fabriczy Borbála fia, 
privigyei származású ; Beszterczebányán, 
Bitsén és Iglón tanult, azután kántor volt 
Bitsén egy évig; onnét a wittenbergai 
egyetemre ment, hol 1612. okt. 14. irat-
kozott be. 1614 után visszatért hazájába 
s 1616 körül Banoviczon volt rektor, hol 
öt évet töltött el, azután Thurzó György 
özvegyénél (Czobor Erzsébetnél) Árva 
várában mint udvari lelkész működött. 
Meghalt Biróczon (Trencsénmegye). — 
Munkái: 1. Disputatio Logica Sexta De 
Interpretatione, Cvivs Positiones In cele-
berrima Wittebergensi Academia, Sub 
Praesidio Clar. atque Exc. Philosophi Dn. 
Iacobi Mar t in i . . . proponit. . . Ad diem 
24. Febr. Wittebergae, 1614. — 2. De-
cadis Seeundae Disputationum Theologi-
carum De Sigillis Justitiae Fidei Sive 
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Sacramentis Disputalio Quarta. De Sacra-
mentali & Spirituali Manducatione & aliis 
Inter nos & sacramentarios agitatiscontro-
versiis. Praeside Polycarpo Lysero . . . 
Respodente . . . Disputabitur ad diem 16. 
O c t . . , ,Uv ott, 1614. — 3. Disputationum 
Metaphysicarum Prima De Constitutione 
Metaphysicae, Quae Divini Numinis aus-
picio In florentissima Witebergensi Aca-
demia examini publico subjicitur Praeside 
M. Georgio Gutkio Coloniensi Marcbico. 
Respondente .*.. ad diem 29. Octobr. 
horis â 7. matutinis Wittebergae . . . 
Anno 1614. U. ott. — Nevét Paulininek 
is írják. 

Klein, Nachrichten I. 459., II. 508. lap. — 
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 117. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III . 1. rész 336., 337. 1. 
Paul inus Simon, ág. ev. lelkész, szász-

magyarósi (Brassóm.) származású; lel-
kész volt Botfaluban (Brassóm.) 1626. 
júl. 30-tól 1628. febr. 16. bekövetkezett 
haláláig. — Munkája : Eine Historie von 
dem Bathori Gábor gegeben durch S. P. 
in Ton (Melodie): Kommt her zu mir, 
spricht &c. Von Anno 1608 bis 1613 den 
28. Okt. (Kézirat 4rét 22 lap.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 49. 1. 
Paulo (de) Pál, zárai patriczius, elő-

kelő, jómódú volt és nagy tekintély-
ben állott Mivel 1371-ben fia született, 
ekkor már férfikorban lehetett, de nem 
volt még öreg, mert 1385-ben még egy-
szer megházasodott. Majd állandóan nyil-
vános hivatalokat viselt. így 1386-ban 
traui comes, 1389., 1391., 1392., 1394. 
és 1396-ban, végre 1407-ben Zára váro-
sának rektora, közben 1399. sebenicoi, 
1408-ban pedig pagoi comes lett. S mind 
ez időben szorgalmasan vett részt a köz-
ügyekben, része volt megtisztelő külde-
tésekben. Egyházi részről is élvezett ki-
tüntető bizalmat: 1389-ben a zárai sz. 
Ferenczrendiek, 1406-ban az ottani Do-
minikánusok választották meg prokura-
toruknak és szindikusuknak. 1408-ban 
vagy azután nem sokára meghalhatott, 

mert ezentúl megszűnnek eddig szorgal-
masan írt feljegyzései. — Munkája : Me-
moriale Pauli de Paulo Patricii Jadrensis. 
(Kiadta legelőször Lucius Dalmata, Re-
rum Dalmaticarum Scriptores antiqui. 
Amštelod. 1666. Ujabban Schwandtner, 
Scriptores rer. Ilung. III. fol. 723. és 
köv. 1. Érdekes a mű végén álló ezen 
megjegyzés: Ego Petrus Fanfóneus U. 
J. Doctor, hune libellum manu propria 
fideliter exemplavi ex quodam alio libello, 
scripto manu quondam Domini Friderici 
de Rosa, qui ibidem manu propria testa-
tur, se ilium exemplasse fideliter ex 
quodam antiquissimo libello, manu sae-
pius supra died Domini Pauli de Paulo 
scripto 1544. die Jovis 13. Novembris. 

Hauer, Scriptores Rer. Hung. I. 42. 1. — 
Horányi, Memoria Hung. III. 51. 1. — Toldy, 
M. Nemz. Irod. Tört. Pest, 1862. I. 156. 1. 
— Katholikus Szemle B p e s t , 1999. 772. l a p . 
(Békési Emil). 

Paulovics Dömjén, szent Ferenczrendi 
szerzetes és rendkormánytanácsos, szül. 
1794. jún. 4. Székesfejérvárt; gymna-
siumi tanulmányai után 1815-ben a szent 
Ferenczrendiek közé lépett; miután a 
theologiát elvégezte, 1819-ben fölszentel-
tetett. Mint hitszónok több helyt műkö-
dött, így Esztergomban is ; azután sok 
évig Szombathelyt volt tanár, hol föl-
vették a város díszpolgárai közé. Tarto-
mányi rend-kormánytanácsos és arany-
misés volt. Végre visszavonult a szerviták 
kolostorába Pesten, hol 1876. jún. 19. 
meghalt. — Czikkeket írt a Religio, Kath. 
Néplap, Jelenkor cz. lapokba és szent-
beszédeket a Kath. Lelkipásztorba. — 
Munkái: 1. Egyházi szózat, melyet tiszt. 
Klementovics Gratian (Karácson Ker. 
név : András) testvérnek, ferenczrendi 
Szűz Máriáról czímzett rendtagnak ünne-
pélyes szerzetes fogadalma alkalmával 
Pápán, 1849. nov< 25. mondott. Eszter-
gom, 1871. — 2. Párbeszéd, az az hasz-
nos oktató olvasmány, mindkét nembeli 
ifjúság számára. Bpest, 1874. 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s . P o s o n i i , 
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1879. 138. 1. — Petrik Könyvészete. — Zei-
tiger Alajos, E s z t e r g o m - v á r m e g y e i í rók . 
Bpest, 1888. és gyászjelentés. 

Paulovics Dömjén. L. Pavlovics. 
Paulovics Ignácz. — Munkája: Ész-

leletek a politikai pártok szüksége és 
Magyarország politikai pártjainak ujjá 
szervezése felett. Pest, 1872. 

Petrik Könyvészete. 

Paulovics István, L. Pavlovics. 
Paulovics István, bölcseleti doktor, ág. 

ev. főgymnasiumi tanár, szül. 1876. febr. 
10. Kis-Kun-Halason ; egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten végezte ; ugyanott 1903. 
jún. 13. bölcseletdoktori oklevelet nyert 
és jelenleg a selmeczbányai ág. ev. fő-
gymnasium tanára. — Költeményei van-
nak a Debreczeni Hirlap, a Halas és 
Ivis-Kőrös és a Felső-Bácska cz. hírlapok-
ban (1897., 1898., 1900.) ; czikkei a Prot. 
Egyh. és Iskolai Lapban (1902. Pázmány 
és Szenczi Molnár Albert), az Uj M. 
Szemlében (1903. A magyar sportiroda-
lom atyja). — Munkája: Bérczy Károly 
élete és jellemzése. Bölcsészeidoktori ér-
tekezés. Bpest, 1903. 

M. Könyvészet 1902. és önéletrajzi adatok. 

Paulovics József-Lázár, theologiai dok-
tor, görög. katb. lelkész, a szentírást 
magyarázó tanár, az árvák intézetének 
igazgatója és szentszéki ülnök volt 1843-
ban Munkácson ; 1864-ben Budán lakott 
mint elaggott pap az irgalmasoknál. — 
Munkái: 1. Introductio ad libros veteris 
foederis. Pestini, 1848. — 2. Catechismus 
rationis per revelationem illuminatae. U. 
ott, 1856. 

Universalis Schematismus 1843. B u d a e , 640. , 
643. 1. — Imrik József, E g y e t e m e s E g y h á z i 
Névtár. Pest, 1864. 129. 1. — Petrik Bibliogr. 

Paulovits Károly, r. kath. hitoktató, 
szül. 1865. aug. 17., felszenteltetett 1888. 
júl. 16., jelenleg hitoktató Budapesten. — 
Czikkeket írt a Felső Nép- és Polgár-
iskolába és a Nemzeti Nőnevelésbe (1900. 
Szemelvények Horatius leveleiből). — 
Munkája: Ovidius verseiből. Az átválto-

zások. A naptár. Ford. Bpest, 1900. (M. 
Könyvtár 192.). 

Schematismus Cleri Strigoniensis 1904. és 
a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Paulovits Márton, városi számtiszt, P. 
Márton dohánybeváltóhivatali felügyelő 
és Láng Erzsébet fia, szül. 1856. decz, 
7. Német-Palánkán (Bács-Bodrogm.) ; 
középiskoláit Szegeden végezte. 1876. j an . 
21. kineveztetett a palánkai kir. járás-
bírósághoz tiszti írnokká; 1884. márcz. 
11. áthelyeztetett az újvidéki kir. törvény-
székhez. 1889. aug. 18. szembetegsége 
miatt végkielégíttetett. 1900. szeptember 
1. óta Szeged város törvényhatóságának 
szolgálatában számtiszti hivatalt visel; 
egyszersmind közigazgatási hites tolmács-
csá neveztetett ki, a német, horvát és 
szerb nyelvre. 1899 óta tanítja a szegedi 
iparos tanoncziskolában a könyvvitelt és 
számtant, mint óraadó tanár ; 1901-ben 
pedig megválasztatott a «Magyar Szent 
Erzsébet kisszegedi templomegyesület» 
ügyvezető elnökének. — Munkái: 1. Leg-
újabb kamatos táblázatok 1—180 napig 
terjedő időre szóló napi kamatok ki-
számítására. Szeged, 1897. (2. kiadás. 
U. ott, 1904. Sajtó alatt). — 2, Az egy-
szeres könyvvitel rendszere tekintettel a 
kereskedelmi és műkertészek háztartására. 
Előszóval ajánlja a magyar műkertészek 
és kertészgazdák országos culturegyesü-
lete. U. ott, 1897. — 3. A magyar állam-
számviteltan kézikönyve. Számvevőségi 
hivatalnokok és különösen állami szám-
viteltani vizsgára készülők számára. A 
törvények, szabályok és ministeri rende-
letek felhasználásával, tekintettel az 1897. 
évi. XX. t.-czikkre kérdések és feleletek-
ben. U. ott, 1898. — 4. Magyarország összes 
szabad királyi és törvényhatósági joggal 
felruházott városainak, valamint a rende-
zett tanácsú városoknak, mint erkölcsi tes-
tületeknek vagyoni állapota a millenium 
évében.U. ott, 1898.— h. Átszámításitáblá-
zatok a koronaérték érmeinek pénztári ke-
zelése és az ily érmek kiadásának és be-
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vételezésének elszámolására. Összeállítva 
az 1892. évi XVII. XVIII. és XIX t.-cz. vég-
rehajtása tárgyában kibocsátott 8899/93. 
sz. pénzügyminiszteri rendelet alapján 
közpénztári hivatalok, bankok, takarék-
pénztárak és magánosok számára. U. ott, 
1898. — 6. Szeged sz. kir. város háztartá-
sának 22 évi állapota, a reconstructiótól 
kezdve. U. ott, 1904. (Sajtó alatt. Szeged 
város törvényhatósága által 500 koroná-
val jutalmazva). 

Magyar Könyvészet 1897—1898. és Önéletrajzi 
adatok. 
Paulovics Mihály. L. Pawlovitz. 
Paulovics Sándor, görög keleti plébá-

nos, előbb (1864) Belovezsán (Sárosm.) 
helyettes, majd Szamoson (Szatmárm.) 
rendes lelkész. — Munkája: Odbrana 
provoslavne crkve prema kritikim primet-
bami na naše crkvene knjige po Gjorgu 
Mandtovieu napisanim. Nagy-Becskerek, 
1874. (Az orthodox egyház védelme 
Mandrovich György munkája után). 

Imrik József, Egyetemes egyházi Névtár. 
Pest, 1864. 135. 1. és a m. nemz. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Paulovits Tódor, pesti ügyvéd és a 
szerb folyóirat szerkesztője. 1835-ben a 
cs. kir. orosz akadémia a szláv litera-
tura körül tett fáradozásainak elismeréseül 
arany érdempénzzel jutalmazta. — Szer-
kesztette a Novy serbsky Ljetopis (Uj 
szerb évkönyv), a Matica Szerbszka tudo-
mányos és vegyes tartalmú évkönyvét 
1849-ig és a Serbske Národne Novine 
(szerb nemzeti újság) politikai lapot 1840-
től Budapesten ; 1848. okt. végén a szer-
kesztő eltűntével a lap is megszűnt. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1837. I . 3. SZ. 
— M. Könyv-Szemle 1877. 240. , 241. 1. 

Paulu S. János, bölcseleti doktor, szül. 
1857-ben B.-Hidason(Torontálm.), a buda-
pesti egyetemen hallgatott nyelvészeti s 
philologiai előadásokat és 1883. jún. 9. 
nyert bölcseletdoktori oklevelet. — Mun-
kája : Az uj népies irány a román szép-
irodalomban. Bpest, 1883. (Bölcseletdok-
tori értekezés). 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról és a budapesti egyetem irataiból. 
Paulus a Baja, Kapisztrán-szerzetes és 

lector. Meghalt 1768. jan. 14. Zomborban 
(Bács-Bodrogm.). — Munkái: 1. De gra-
tiis atque beneficiis B. M. V. M.-Radnae 
in Hungaria. . . . — 2. Wunderscheinen-
der Waldschatten . . . Ofen, 1771. 

Schematismus Almae Prov. S. Joannis a 
Capistrano . . . Temesvarini, 1887. II. 18. 1. 
Paulus Hungarus. L. Magyar Pál. 
Paulus Adolf, tanító Székesfejérvárt. 

— Munkái: 1. A méter mértékekről. Bpest, 
1875. — 2. Töredékeszmék. U. ott, 1875. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Paulus B. — Munkája: Jugend-Zau-

ber. Gedichte. Pressburg, 1894. 
A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Paulus Helena. — Munkái: 1. Pest-
Ofner D amen-Almanach zur Unterhal-
tung und Belehrung auf das Jahr 1865. 
Pest, 1865. (Többek közreműködésével). 
— 2. Ugyanaz 1866-ra. Pest, 1866. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Paur Géza (kápolnai), a képzőművé-

szeti társaság ügyvivője 1899 óta, szül. 
1870. január 11-én Nagyváradon, gym-
nasiumot végzett és 1889-ben München-
ben tájképfestőnek készült. — Czikkei a 
Vasárnapi Újságban (1897. Élő fényké-
pek, A fehéregyházai csatatéren, 1898. 
Lechner Ödön életrajza, Possenhofen, 
Baross szobra, Magyar művészek kiállí-
tása a műcsarnokban, 1899. Újévi üd-
vözlet a tengeren, Az eskütéri híd hő-
forrásának betömése, A gellérthegyi czita-
della lebontása, Bessenyei György szobra, 
Margitsziget hídja, Dunai hadgyakorlatok, 
1900. Gróf Nemes Nándorné műveinek 
kiállítása a műcsarnokban); a Magyar 
Hírlapnak is tárczaírója. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 
Paúr Iván, kir. tanácsos, a Széchenyi 

grófok nemzetségi levéltárnoka, a m. 
tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1806. jún. 21. Kismartonban (Sopronm.), 
hol atyja P. Mátyás az Eszterházy her-
czegi uradalom tisztje volt; középiskoláit 
Sopronban és Kőszegen végezte ; ajogot 
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Pozsonyban hallgatta s 1831-ben ügy-
védi oklevelet szerzett. 1832 óta a her-
czeg szolgálatában négy évig mint segéd, 
utóbb pedig mint a lékai és kőszegi 
uradalmak ügyésze 1842-ig folytatta pá-
lyáját. Már ezen időben feltűnt régész-
kedési szenvedélye s régi fegyverekből 
csinos gyűjteménye volt. 1842-ben fölöt-
tes hatósága, akarata ellenére, más mű-
ködési kört szemelt ki számára, melyre 
nem volt kedve. Ekkor lemondott ügyé-
szi állásáról, ott hagyta Kőszeget és kül-
földre ment; három hónap alatt meg-
járta Ausztriát, éjszaki Olaszországot és 
Svájczot; ezen útjában a középkori épít-
ményeken kívül leginkább az ó-kor em-
lékei vonzották. A római epigraphia iránt, 
melynek utóbb hivatott előmunkása lett, 
ez útján támadt erősebb hajlama. Vissza-
térve életkereset után látott és 1844-ben 
a pozsonyi váltótörvényszékhez mint gya-
kornok jutott be, honnét kilépve, 1847-
ben félévig a trencséni választott biróság 
segédtitkára lett. De ez időben is az 
archaeologia volt kedvelt szaktárgya; 
gyakran fölrándult Bécsbe, a hol a szak-
könyvtárakat búvárolta. Ekkor fűződött 
közte és Varsányi János mérnök közt 
az a szoros kötelék, mely később közös 
vállalataikban oly sok hasznot hajtott a 
hazai szaktudománynak. 18í8-ban ő is 
zászló alá állott; ott volt mint nemzetőr 
a schwechati ütközetben, utóbb mint 
százados lépett be Görgey seregébe és 
Buda elfoglalásakor őrnagyi rangot nyert. 
A világosi katasztrófa után öt hónapig 
volt fogva; a besorozást azonban kike-
rülte. Ez időben barátja Varsányi társa-
ságában földfuróval (bot helyett) legin-
kább a főváros környékét járta be s az 
Uj Magyar Múzeum 1852. folyamában 
kezdte az e kirándulásokon gyűjtött ér-
dekes feliratos anyagot közzétenni. Sa-
nyarú viszonyai közben sem akart atyjának 
terhére lenni ; de ennek halála után egy 
kis hagyaték szállott reá s ekkor barátai 
tanácsára teljesen felhagyott a jogászi 

pályával, végleg megtelepedett Pesten és 
a tudós pályán maradt. Beiratkozott Kiss 
Ferencznek, az archaeologiai tanszék 
akkori helyettes tanárának előadásaira 
s egy félévben hetenként két órán hall-
gatta a görög és római archaeologiát és 
a következő semesterben az antik érmé-
szetet. 1855. szept. 24. a helytartótanács 
30 frt havi fizetéssel kinevezte a m. n. 

• 

múzeumhoz díjnoknak, de úgy, hogy fel-
váltva két osztálynál működjék, a régi-
ség- és könyvtárnál. A m. tudom, aka-
démia 1858. decz. 15. levelező tagjának 
választotta s még jún. megbízta őt az 
akadémiai érem- és levéltár kezelésével, 
de ezen hivatalát nem látta el sokáig, 
mert még azon év szept. 20. a Széchenyi 
család kinevezte 930 frt évi fizetés és 
szabad-szállás élvezetével a grófi család 
levéltárnokának. Vidékre vonult tehát, 
azonban a tudományos érintkezést nem 
szakította meg a fővárossal. A m. tudo-
mányos akadémia archaeologiai bizott-
ságának kezdettől fogva tagja volt. 1858-
tól Sopron volt állandó tartózkodási helye; 
a reábízott levéltárat néhány évig átta-
nulmányozta. Szabad idejének java ré-
szét itt is tudományos utazásokra fordí-
totta. Leginkább Varsányi kíséretében 
járta be a Dunántúl jó részét, hol szá-
mos római feliratot gyűjtöttek. P. szoros 
érintkezésbe jutott a Széchenyi család-
nak Sopronban és Czenken lakó tagjai-
val ; Széchenyi István grófnak alig volt 
őszintébb tisztelője; a nagy halott után ő 
reá bízta a család Széchenyi összes iromá-
nyainak és levelezésének rendezését. A 
politikai életnek újraébredésével (1867— 
1871.) az akkor egymást követő főispánok 
mellett titkári teendőket végzett. A kor-
mány tudományos érdemei tekintetéből 
megadta neki a kir. tanácsosi czímet, 
ugyanakkor a kertesi kerület beválasz-
totta a megyei bizottságba (1872. jan. 3.). 
Ettől kezdve a legnagyobb lelkiismere-
tességgel teljesítette a megyei archaeo-
logus hivatását, gyűjtött és ásatott, hogy 
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a megye monographiájához összeszedje 
az anyagot. A soproni irodalmi körben 
felolvasásokat tartott. Legérdekesebb ása-
tása volt, melyet a régi Scarabantia kelta-
kori temetőjében ejtett meg 1885-ben. A 
sopronmegyei múzeum alapítása volt 
utolsó nagy tette, mely czélra 25 évi 
szorgalmas gyűjtését fölajánlotta. A sop-
roni régészeti egyesületnek tiszteletbeli 
elnöke volt. Meghalt 1888. decz. 17. Sop-
ronban. A m. tudom, akadémiában Ham-
pel József 1890. febr. 24. tartott felette 
emlékbeszédet. — Fontosabb czikkei a kö-
vetkező lapokban és folyóiratokban van-
nak : Honművész (1835. Fieschi és a 
magyar pokolgépely, 1838. Szombathelyi 
sarcophag), M. Hirlap (1852. 904. szám. 
Melyik a pottendorli «Cynosura» első 
kiadása), Uj M. Múzeum (1852. Egy lap 
archaeologiai tárczámból, fametszettel, Té-
tényi emlékek, keresztyén római sírok, 
1853. Mátyás királynak egy nevezetes 
oklevele, 1854. Egy répczemelléki római 
emlék, Ismét egy lap archaeologiai tár-
czámból, 1855. Kovácsii emlékek, 1856. 
Adalék a protestáns ügy történetéhez az 
1655. országgyűlésen, 1857. A daruvári 
felirat magyarázata), Budapesti Hirlap 
(1853. 15. sz. Aly Ripam levele Csuthy 
Pálhoz, 55. 1. A török világból, 15a. sz. 
A Septimiusok sírköve a jáki templom 
tornyában), a bécsi Sitzungsberichte (XIV. 
1854. Zwei römische Ziegeldenkmäler aus 
Steinamanger), P. Napló (1853. 941. Bay 
de Kenezeo, 1049. sz. Mátyás király bil-
likoma Rácz-Almáson, 1137., sz. ism., 
1854. 33., 1855. 129., 130. könyvism., I. 
20. sz. Egy elsülyedt falu harangja, 1315. 
ism., 1325. 1661-ből való magyar budai 
rabok, 1405. Montecuculi a győri véd-
bástyák újítója, 1416. ism., 1433. 1435. 
A rábaközi billikom, 1855. I. 67. Dák 
polgáremlék Angliában, 1857. 295. Egy 
lengyel diplomata észrevételei négy ko-
ronakérő ellen, 1858. 28—30. Az Anjou 
királyi ház történeti emlékei Magyaror-
szágon), M. Sajtó (1855. 6. A hegykői 

templom kelyhe a XV. századból, Hegykő 
nevéről, Egy okmány 1414-ből sat., 16. 
Egy jellemvonás Jurisics Miklós életraj-
zához, 32. Szobieszky Jánosra és az 
1684—99. török háborúra vonatkozó rész-
letek, 42. Párhuzamok Szalonta városa 
pecséte és egy florenczi festő csinja kö-
zött, 50. Adalék a füi keresztes lovag-
rendi birtokok körül, 59. Húszain pasa, 
mint Erdély békebirája, 77., 78. Két ró-
mai tégla cursiv felirattal Szombathelyről, 
1856. 29. A fóthi kert archaeologiai ér-
dekességei, 96. Levéltári adatok a con-
stanczi egyházi zsinat alatt Zsigmond 
király udvari kíséretében volt magyarok-
ról, 212. Pannoniára vonatkozó új felfede-
zések kilátásban, 297. Három római tégla 
cursiv feliratának véleményezett olvasása, 
1857. 58. Nemzet- és nyelvtörténeti ada-
tok Moldváról), Család Könyve (1856. Tűz-
golyók és légkövek, a górcső csodái), 
Bpesti Szemle (II. 1858. Legújabb archaeo-
logiai mozgalmak a hazában, Kúnhal-
mok, Aquincum); M. Akadém. Értesítő 
(1857. Egy dunaparti római erőd a pesti 
határban, A soproni szőlők veszedelme 
a kurucz világban), M. Évlapok (1857. 
Szent István király palástja), Hazánk (I. 
1858. Az Újlakiak sírköve, A két utolsó 
Újlaki és Capislran János fráter, A Ná-
dasdy-kehely, A horvát nemzet legko-
rábbi viszonyai az Árpádokhoz, Egy Ar-
pád-kori bűnvádi ítélet külföldi jogforrá-
sokkal párhuzamban, Levéltári adat a 
királyi igriczekről, II. 1859. Yitéz János 
sírköve, Zalkán László czímere, Egy fes-
tett kezdőbetű egy Bakacs-gradualéból); 
Arch. Közlemények. (I. 1859. Huszonöt 
kiadatlan pannóniai latin felirat, Magyar-
ország prímásai, Török Jánostól, II. 1859. 
A királyeskü keresztje, A Szelepcsényi-
féle kereszt, Lippay bíbornok czímere), 
Győri tört. és rég. Füzetek (IV. 1868. 
Az istituto di corrispondenza archaeo-
logica Rómában), Arch. Értesítő (1870. 
Arch, levél, 1873. Jelentés a győr-eben-
furti vaspálya-építkezési munkálatoknál 

18. iv sajtó alá adatolt 1.904. jún. 8. 
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felfedezett római kőkoporsókról, a Sopron 
után, 1873. Egy piperéző római nő sírja, 
az Oedenburger Nachrichten után, 1885. 
A nyéki sarcophag, 1886. A soproni «bé-
csi domb» vaskori temetője), h'opron 
(1871. II. Bauer János soproni polgár, 
25., 45. sz. Vitnyéd helységéről, 39. Tör-
ténet-archaeologiai séták városunkban, a 
nyéki sarkophag, 1876. 34. Az utolsó 
boszorkány Sopronmegyében, 1877. 26. 
28. A rossz szomszéd török pasa és a 
jó szomszéd török pasa, 42. sz. Kisfaludy 
Boldizsár huszárőrnagy levele anyjához, 
1878. 13. Preiner Mátyás soproni polgár-
mester 1680., 51. sz. Kalecsák Péter 
soproni városplébániai káplán 1652—76. 
43. Régészeti lelet Szárazvámon, 1879. 
52., 53. Levéltári adatok a magyar fő-
urak neveléséhez, Gróf Draskovits Miklós 
és neje gróf Nádasdy Krisztina instruc-
tiója fijok nevelője számára 1679. ápr. 
26. Tömörel, 98. A soproni kereskedők 
veszedelme Tökölyi Imre hadaival szem-
közt 1683-ban, 1880, 12. sz. Csorna hatá-
rában teljesített régészeti kutatásról, 92. 
A városi emlékjelek és a városház Sop-
ronban, 1885. 1. Hozzák a szent koronát), 
Századok (1883. Jelentés a Niczky grófok 
ligvándi levéltáráról, A kisczenki remete); 
az Egyetemes M. Encyclopaediának is 
munkatársa volt archaeologiai czikkekkel. 
— Munkái: 1. Tsányi's Hans ungarische 
Chronik vom Jahre 1670—1704. Kiadta be-
vezetéssel és okmányos függelékkel. Pest, 
1858. (M. Tört. Tár V.). — 2. XI. 
Innocent pápa bullája, mellyel néhai 
kalocsai érsek Széchenyi Pál, egykorú 
pécsi püspök székében 1678. évben meg 
erősíttetett; kiadva a Széchenyi grófok 
nemzetségi levéltárában őrzött eredeti 
után, kőre rajzolt hasonmással, a nagy-
czenki parochialis templom felszentelése 
alkalmából. Ugyanott, 1864. — 3. 
Hazai okmánytár. (Codex diplomaticus 
patrius.) Kiadják Nagy Imre, Paúr Iván, 
Ráth Károly, Ipolyi Arnold és Véghelyi 
Dezső I—III. kötet. Győr, 1865—66. — 4. 

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

Hans Georg Ritters Oedenburger Chro-
nik zur Geschichte der Rákóczy'schen 
Belagerung im Jahre 1704. Nach dem 
Manuscripte der Széchenyi'schen Landes-
bibliothek im ungarischen National Mu-
seum. Herausgegeben von . . . Oeden-
burg, 1874. (Előszóval és Ritter biogra-
phiájával). — Iratai és Széchényi István-
nak hozzáírt levelei a gróf Széchenyi-
család levéltárával a m. n. múzeumba 
kerültek. 

Szinnyei Repertóriuma. Történelem I., I I . 
— Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Főv. 
Lapok 1888. 348. SZ. — P. Napló 1888. 349. SZ. 
— Sárosmegyei Közlöny 1889. 3. s z . — Bella 
Lajos, Paúr Iván. Sopron, 1889. (Különny. 
a S o p r o n b ó l ) . — Akadémiai Almanach 1890. 
363. 1. — Hampel József, Emlékbeszéd Paúr 
Iván felett. Bpest, 1890. — Pallas Nagy Le-
xikona X V I I I . 421. l a p . — 31. Könyv-Szemle 
1896. 397., 1902. 316., 317. 1. 

Paur Károly, Jézus-társasági áldozó-
pap, szül. 1728. nov. 4. Klagenfurtban 
(Karinthia); 1744. nov. 4. Bécsben lépett 
a rendbe, azután grammatikát és rhetori-
kát tanított; tíz évig német hitszónok 
és hittérítő volt Magyarországban; az 
utolsó éveit mint vasárnapi hitszónok 
Laibachban élte és a rend feloszlatása 
(1773) után ugyanott 1789. augusztusban 
meghalt. — Munkája : Ehrenrede auf den 
H. Stifter des preiswürdigsten Ordens 
der frommen Schulen Joseph von Cala-
sanz, als die Stätige Feyer seiner Heilig-
sprechung den 27. Aug. 1769. zu Neutra 
beschlossen wurde. Tyrnau. 

Sloeger, S c r i p t o r e s 256. l a p . — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliograph. VI. 
370. h. (Nevét hibásan írták Pauernek.) 

Pausár József, fővadász. — Czikkei 
a Vadász- és Versenylapban (1870. Lő-
jegyzék. Ürményi és tarnóczi kimutatás, 
1873—74. Lőjegyzék. Gr. Hunyady Imre 
ürményi uradalmából). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Pauscher József, színész és súgó. — 
Munkái: 1. Almanach des Theaters zu 
Lúgos, zum neuen J. 1838. Temesvár. — 

19 
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2. Almanach des Theaters der kön. Frei-
stadt Temesvár, . . . zum neuen Jahr 
1839. U. ott, — 3. Almanach (1841.) 
der . . . kön. städt. Theater in Temesvár, 
Pesth und Fünfkirchen. U. ott. — 4. 
Journal des freistädtischen Theaters in 
Oedenburg . . . zum neuen Jahre 1847. 
Oedenburg. — 5. Journal des k. frei-
städtischen Theaters in Oedenburg. Zum 
Abschiede gewidmet. U. ott, 1847. 

Petrik B ib l iogr . 

Pauschner Sebestyén, ' orvosdoktor 
Nagy-Szebenben, hol mint a kath. egyház 
tagja és a város orvosa 1554 előtt halt 
e l ; mert fia, kit Pauszner Eucharionnak 
írtak a jegyzőkönyvbe, atyjának visszama-
radt fizetését ekkor vette igénybe. A csa-
lád valószínűleg Szepesmegyéből szárma-
zott Erdélybe. — Munkája : Eine Kleine 
Unterrichtunge: Wie Mann sich halten 
Solt, in der Zeit, der Ungütigen Pesti-
lentz: Doctoris Sebastiani Pawschnery. 
Gedruckt in der Hermannstadt durch M. 
Lucam Trapoldner Im Jahr dess Herrn 
1530. (A könyv kezdetén : Sebastianus 
Pauschnerus, der Sieben freyen Künste 
undt Artznei Doctor, wünschet den Nam-
hafften Wohlweisen Herren Johanni 
Schirmer, Richter und Rathleuten, undt 
der Stadt Crohn, gnadt und friedt. In 
Christo Jesu unsern Herrn.» Minthogy 
ezen írót Bod, Horányi, Seivert és mások 
hibásan Bausnernak írták, a M. írók I. 
köt. 719. h. nevét én is annak vettem, 
úgy szintén munkáját utánuk latinul 
1550-ben nyomtatva; igy idézi Szabó 
Károly Régi M. Könyvtár II. 11. lapján 
is. Mivel a latin munka teljesen ismeret-
len, a németet pedig Schuller egy nem 
régen felfedezett eolligatum XVII. századi 
másolatról írta le, nem lehetetlen, hogy 
a munka kétszer jelent meg, 1530-ban 
németül és 1550-ben latinul, mint aman-
nak fordítása. 

Trausch-Schüller, Schriftsteller-Lexikon I I I . 
49., I V . 333. 1. — Ggógyszerészi Hetilap 1891. 
24. SZ. 

Pausinger József, m. kir. központi 
erdőrendező, bold. Rudolf trónörökös fő-
vadászmestere, szül. 1829-ben Franken-
burgban (Felső-Ausztria). A mariabrunni 
akadémiában tanult és mint erdész-
növendék 1848-ban résztvett a bécsi 
forradalomban s e miatt büntetésül be-
sorozták, de atyja a szolgálattól meg-
váltotta. Ezután foghatott csak szakja 
míveléséhez, az erdészethez. Ausztriában 
keveset szolgált, mert már 1856-ban 
Liptó-Ujváron működött mint erdőbecslő 
és mint erdőmérnök. 1870-ben Kolozs-
várra magyar királyi erdőrendezővé és 
erdőmérnökké kineveztetvén, az óriási 
tutajozás körűi tett tanulmányai alap-
ján, a kormány azzal bízta meg, hogy 
német munkásokat hozzon be, a kik a 
mi népünket is beoktassák az óriási 
tutajozás gyakorlati ismeretébe. 1873-
ban a pénzügyminisztérium központi er-
dőrendezői állását foglalta el és ennek 
nehéz munkáját kilencz évig vitte. 1881-
ben Görgénybe helyezték át, hol a mo-
csári m. kir. erdőgondnokság vezetése 
mellett, Rudolf trónörökös vadászterüle-
tét mint fővadászmester vette át. Itt a 
világhírű vadászatok rendezésével és 
tölgyerdősítésekkel szerzett érdemeket. A 
király 1883-ban a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjével tüntette ki. Utolsó műve 
Rudolf trónörökös halála után a görgé-
nyi vadászkastélynak erdőőri szakiskolává 
történt átalakítása volt. A hazai erdészet, 
különösen a vízépítészet, erdőrendezés 
és erdősítés terén, köszön igen sok és 
maradandó alkotást neki. Az állat-és 
növényvilág, a meteorologiai tünetek a 
legapróbb részletekig terjedő megfigye-
léseinek tárgyát képezték és az ezekből 
vont tapasztalatokat értékesíteni tudta az 
erdészet javára. 1873-ban a bécsi világ-
kiállításon magyar erdészeti tárgyaival 
a hamburgi nemzetközi első díjat (100 
arany) nyerte. A vízépítészet terén szinte 
maradandó emlékei a Bedő Albert- és 
b. Kemény Gábor-féle vízgátak. Magyar-
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országon az óriási tutajozást is ő honosí-
totta meg és e czélból megelőzőleg Fran-
czia- és Németországban nagyobb tanul-
mány utat tett. A görgényi vadászterü-
leten a duvadak pusztítására is olyan 
gyakorlati alkotásokat létesített, melyeket 
mintául fogadtak el másutt. Intézője volt 
az erdélyi kárpátegyesületnek és számos 
turistatestületnek, állandó tagja a megyei 
bizottságnak. Meghalt 1894. márcz. 25. 
Görgény-Szent-Imrén. — Czikkei a Erdé-
szeti Lapokban (1870. A badeni és wür-
tembergi Feketeerdő, 12 ábrával, ford. 
Wickl Antal, 1873. Uj szerkezetű uszógát, 
rajzzal, 1874. Az állam erdészet erdőrende-
zésének szervezete ügyében, Tavaszi le-
vél : Fagy, A juhar, jávor különböző fej-
lődése, A közönséges és világos kőris, 
A keselyű-sas, Válasz a lajtán-túli kiál-
lítási tanulmányokban foglalt erdészeti 
tévedésekre, 1875. A vágások sorrendjé-
nek megállapítása és az ezzel járó erdő-
területi beosztások, 1876. Fenyőerdeink 
felújításáról, A szokolováczi erdei vas-
pálya, A fülesbagoly is ragadozó, A vö-
rös fenyő tenyésztéséről és erdőgazda-
sági kezeléséről., 1877. A tölgyekről, 
Abies duglasii, 1878. Kézifűrészekről és 
fűrészgépekről és könyism., 1885. A gör-
gényi kincstári erdők gazdasági viszonyai-
ról). A külföldi erdészeti szaklapokba is 
sokat írt. Fia Pausinger Károly m. kir. 
főerdész Görgény-Szent-Imrén, ki szintén 
írt erdészeti czikkeket, Rudolf főherczeg-
nek atyjához írt 30 levelét őrzi. 

Nemzet 1S94. 85. SZ. Esti kiadás. — Vasár-
napi Újság 13. S z á m . ( N e k r . ) . — Pallas Nagg 
lexikona XIII. 865. 1. 

Pausinger Sándor, polgári fiúiskolái 
tanár, előbbinek és Leiner Minának fia, 
szül. 1861. febr. 11. Liptó-Ujvárt; a gym-
nasiumot Budapesten a II. ker. főgym-
nasiumban 1878-ban végezte; majd az 
egyetemen mathematikai s nyelvészeti 
előadásokat hallgatott. 1883-ban közép-
iskolai tanári oklevelet szerzett és azon év-
ben Kolozsvárra a polgáriskolához került, 

hol jelenleg is működik. — Az iskolai Ér-
tesítőbe, melyet 1891—1896-ig szerkesz-
tett, kisebb-nagyobb czikket írt (1890. A 
német helyesírás, A német ejtegetéshez ; 
később : A polgári iskolák, A kolozsvári 
polgári iskola története); újabban a Csa-
lád és Iskolába írt az új német helyes-
írásról és az új magyar iskolai helyes-
írásról. — Álneve: Pósaházi. 

Önéletrajzi adatok. 
Pausz Ádám, Jézustársasági áldozópap 

és tanár, szül. 1697. decz. 28. Magyar-
országban. 1716. febr. 29. Trencsénben 
lépett a rendbe s a theologia elvégzése 
után a bölcseletet Kassán, a rhetorikát 
Kolozsvárt tanította, midőn 1724. ápr. 5. 
meghalt. — Munkái: 1. Kornisiorum 
stemma et origo . . . — 2. Zrini glorio-
sus interitus . . . — 3. Heroae fortitudine 
argumenta. Claudiopoli, 1724. — 4. Si-
sara Jahelis manu prostratus. U. ott, 
1724. 

Katona, História Critica XXXVIII. 880. 1. 
— Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 43. 1. — Stoe-
ger, Scriptores 256. 1. — De Backer-Sommer-
vogel, Bibliothéque-Bibliogr. VI. 389. 1. 

Pausz Amand, szent Benedekrendi ál-
dozópap és plébános, szül. 1749. nov. 
13. Dömölkön (Vasm.); 1775. márczius 
26. pappá szentelték; a rend feloszlatá-
sáig több hivatalt viselt a főapátságnál. 
Midőn a rendet ismét visszaállították, 
1802-től a dömölki apátságban házfőnök, 
jószágigazgató és plébános volt 1810. 
máj. 27. történt haláláig. — Munkája: 
Kisczeli szarándok. Győr, 1797. (Ujabb 
kiadása : Kisczeli szarándok, az az rövid 
oktatások, mellyeket öszveszerkesztett. . . , 
most pedig újra kiadott Vekerle Gott-
fried. U. ott, 1834. Németre szintén Ve-
kerle Gottfried ford, és kiadta. Pozsony, 
1835.). 

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobo-
nae , 1881. 3:53. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Pausz József. — Munkája: Ad ill. 
ac rev. dnum Stephanum Stratimirovics 
orientális ecclesiae neoelectum archiepi-
scopum et metropolitám Carlovicziensem, 

19* 
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dum civitatem Neoplantensem prima vice 
ingrederetur die VII. Januarii 1791. Neo-
plantae, 1761. 

Petrik B ib l i og r . 

Pávai Antal, róm. kath. plébános, szül. 
1851. ápr. 20. Ó-Szőnyben (Komáromm.); 
felszenteltetett 1874. júl. 30.; segédlelkész 
volt Szent-Jánoson (Győrm.). Pável csa-
ládi nevét 1876-ban változtatta Pávaira. 
Később Káinokon (Mosonm.) lett plébá-
nos. — Növendékpap korában írt verse-
ket és elbeszéléseket, később egyéb 
czikkeket is a Kath. Néplapba, M. Államba 
és több fővárosi és vidéki lapba. Közölt 
néhány szent beszédet az Isten Igéjében. — 
Kéziratban: A kis Katekizmus magyará-
Z eltei, Schmitt J. hitelemzései a magyar 
kátéra alkalmazva. 

i f f . Sión 1891. 410. 1. — Századunk Névvál-
toztatásai 178. 1. — Zalka E m l é k k ö n y v e 147. 
lap. — Schematismus Cleri Jaurinensis 1896. 
185. lap. 
Pávai Vajna Béla Albert, cs. és kir. 

tábornok, szül. 1854. márcz. 15. Brassó-
ban ; a bécsújhelyi katonai akadémiát 
elvégezve, 1875-ben mint hadnagy a cs. 
és kir. 2. gyalogezredhez osztatott be és 
1880. nov. 1. főhadnagygyá neveztetett 
ki. A hadi iskola elvégzése után 1881-ben 
a vezérkarhoz osztatott be és mint segéd-
tiszt a 19. és később a 6. gyalogdandár-
nál volt alkalmazva. 1885-ben mint szá-
zados a vezérkarba helyeztetett át és 
1887-ig a 35. gyaloghadosztálynál, 1890-ig 
pedig a vezérkar vasúti irodájában mű-
ködött és működéseért katonai érdemér-
met kapott. 1890. nov. 1. a vezérkarban 
való meghagyása mellett csapatszolgálatra 
osztották be a 26. gy.-ezredhez, 1891. nov. 
1. vezérkari őrnagy lett, egyidejűleg ismét 
beosztatott a vezérkar vasúti irodájába, 
hol 1894. nov. 1. alezredessé lépett elő. 
1896. ápr. a honvédséghez való áthelye-
zése mellett a 13. honvéd gy.-ezred 
parancsnokává nevezték ki s a katonai 
érdemkereszttel tüntették ki. Ez év szept. 
azonban a vezérkarba való besorolása 
mellett visszahelyeztetett a közös had-

sereghez és csapatszolgálatra a 25. gyalog-
ezredhez osztatott be. 1897. máj. 1. ezre-
dessé, 1898. ápr. pedig a cs. és kir. 5. 
gy.-ezred parancsnokává neveztetett ki. 
1903. nov. 9. óta tábornok és a Ludo vika 
Akadémia parancsnoka. — A Ludovika 
Akadémia Közlönyénél mint levelező 
működött, hol czikke (1883. Az orosz 
hadsereg harczmódjáról, tekintettel an-
nak szervezetére s kiképzésére). 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 704. 1. — 
Schematismus für das k. k. Heer. Wien, 1904. 
161. lap. 

Pávai Vajna Elek, chemiai és ter-
mészetrajzi doktor, a földtani intézet geo-
logusa, szül. 1820-ban Nagy-Enyeden; 
a gymnasiumot szülővárosában elvégezte, 
azután Selmeczen a bányaakadémia min-
den vizsgálatát kiállotta. Ezután Bécsben 
geologusnak készült, de Endlicher bota-
nikájának is buzgó hallgatója volt. Majd 
Németországban, Párisban és Londonban 
tanult, Éjszak-Amerikában és Braziliában 
is kutatott, még pedig mint a második 
Wilke-expeditio geologusa, s Nyugot-In-
dián át tért haza. Mint a chemia és 
természetrajz doktora az erdélyi múzeum-
ban a természetiek tárának őre, majd a 
földtani intézet geologusa lett. Meghalt 
1874. máj. 13. Budapesten. — Czikkei a 
Skoficz Botanische Zeitschriftjében (1862. 
Aus Siebenbürgen); a Jahibuch der. k. k. 
geol. Reichsanstaltban (1862. Petrefacten 
aus Nordost-Siebenbürgen). — Munkái r 
1. Kolozsvár és környékének földtani 
viszonyai, 5 tábla rajzzal. Pest, 1871. 
(Különny. a M. Kir. Földtani Intézet Év-
könyvéből. Németül is u. ott). — 2. 
Kolozsvár és Bánfi-Hunyad közti vasút-
vonal ingatag talajának geologiai szer-
kezete. U. ott, 1871. Egy fametszvény-
nyel. (Különny. a M. Földtani Közlöny-
ből). — 3. Az Erdélyben fekvő Zsily-
völgyi barna kőszén virányről. Heer Os-
vald után magyarítva. U. ott, 1872. Hat 
tábla rajzzal. (Különny. a M. Földtani 
Int. Évkönyvéből). — 4. Czáfolata a bras-
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sai városi közönség által a hajdani törcs-
vári uradalom jogi állapotjához czím 
alatt 1871-ben kiadott magyarázatoknak. 
Kolozsvár, 1873. — 5. Egy uj echino-
lámpas faj az ásatag tüskönczök rend-
jéből. Bpest, 1874. Kőny. tábla rajzzal. 
(Magyar és német szöveg. Különny. a 
M. Földtani Közlönyből). — 6. A budai 
márga ásatag tüskönczei. U. ott, 1874. 
Hét kőny. tábl. (Magyar, német és fran-
czia szöveggel. Különny. a M. Földtani 
Intézet Evkönyvéből). 

Kaniiz, August, Versuch einer Geschichte 
der ungarischen Botanik. Halle, 1865. 250. 
lap. (Több ismeretlen munkájá t sorolja föl, 
de év és megjelenési hely nélkül). — Va-
sárnapi Újság 1874. 20. Sz. ( N e k r . ) . — Szin-
nyei Könyvészete. — Petrik Könyvészete. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 860. 1. 

Pávai Vajna Gábor, orvos-sebészdok-
tor, szülészmester, a pozsonyi m. kir. 
országos kórház főorvosa, szül. 1851. 
febr. 18. Debreczenben ; középiskoláit is 
ott végezte, azután 1869-ben az orvosi pá-
lyára lépett és a pesti egyetemen hall-
gatta az orvosi tudományokat; ezen idő 
alatt kétszer nyert pályadíjat a kórboncz-
tanból és megkapta az állami 300 frtos 
ösztöndíjat a vizsgálatok letétele után 
három évre. Tanulmányainak bevégezte 
után a Korányi Frigyes egyetemi tanár 
vezetése alatt álló belgyógyászati klinikán 
mint tanár-segéd első ösztöndíjas gyakor-
nokká,1879.pedig első tanársegéddé nevez-
tetett ki. E minőségben működött 1882. máj. 
haváig, midőn Tisza Kálmán belügymi-
niszter a pozsonyi országos kórház fő-
orvosává kinevezte. Mielőtt ezen állását 
elfoglalta, nagyobb tanulmányutat tett 
Német-, Franczia- és Olaszországban. Po-
zsony város képviselőtestületének tagja, 
a közegészségtan előadója, a pozsonyi 
Toldy-kör első alelnöke, hol sikerrel küzd 
a magyarosodás érdekében. Vutkovich 
Sándor akadémiai joglanárral a magyar-
ság és a magyar állameszme megszilár-
dítására nagy anyagi áldozattal alapította 

1891-ben a Nyugatmagyarországi Híradót. 
— Czikkei a következő lapokban és fo-
lyóiratokban : Orvosi Hetilap (1880. A 
cresotinsavas natrium gyógyhatása és 
alkalmazási módjáról, németül a Pester 
med.-chirurg. Presseben, 1882. Uti levelek, 
a Wiener med. Wochenschriftben is, 1887. 
Az Antifebrinről, a pozsonyi természet-
tudományi társulat Évkönyvében is né-
metül), Pozsonyvidéki Lapok (1883. Az 
írók és művészek párisi kirándulásáról, 
hét tárczaczikk, több tárczaczikk társa-
dalmi viszonyainkról); Oktató Háziorvos 
(1884. A tuberkulózisról és Pozsony köz-
egészségügyi viszonyairól); Centralblatt f. 
Therapie (1885. Über den therapeutischen 
Werth der Bergeonischen Kohlensäure, 
Gasinjectionen, Über Acetalinid) ; a po-
zsonyi orvos-természettudományi társulat 
Évkönyve (1891. Über den heutigen Stand 
der Heilmethode der Lungensucht); Nyu-
gatmagyarországi Hiradó (1895. Balaton-
füredi tárczák); a pozsonyi lapokban 
(Az állati delejességről, Az országos kór-
ház elmebajosainak ügyéről sat.); az Or-
vosi Archívumnak is munkatársa. — 
Munkái: 1. Pozsony és a harmadik egye-
tem. Pozsony, 1884. (Először a helybeli 
lapokban jelent meg magyarul és néme-
tül). — 2. A tüdővészről és annak ra-
gályanyagáról. A Koch-féle «Bacillus 
tuberculosisról». Népszerű előadás. U. 
ott, 1884. (2. kiadás. U. ott, 1884.). — 
3. A kolera, különös tekintettel az óvó 
rendszabályokra, fertőtlenítésre és Po-
zsony közegészségügyi viszonyaira. Ugyan-
ott, 1884-ben. (Németül. U. ott, 1884-
ben. Először a helyi lapokban jelent 
meg magyarul és németül). — 4. Az 
Antipyrin. U. ott, 1885. (Közlemények 
a pozsonyi országos kórház belgyógyá-
szati osztályáról I. Előbb a Közegészség-
ügyi Kalauzban és a Pester med.-chirurg. 
Presseben, a párisi France medicale is 
átvette egy részét). — 5. A thallinról, 
mint legújabb hőcsökkentőszer gyógyér-
tékéről és a lázas betegek gyógykezelési 
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módjairól. U. ott, 1885. (Előbb az Orvosi 
Hetilapban). — 6. A kutyakérdés ügyé-
ben. U. ott, 1886. (Németül. U. ott, 1886.). 
— 7. Hogyan kell dezinficiálni? Különös 
tekintettel a kolera ellen teendő óvó-
intézkedésekre. Pozsony sz. kir. város 
egészségügyi bizottságának megbízásából. 
U. ott, 1886. (Dobrovits M.-al együtt. 2. 
kiadás. U. ott, 1892., 3. bőv. és újra átdolg. 
kiadás. U. ott, 1893.). — 8. Hol állítsuk 
fel aharmadik egyetemet? Röpirat, ajánlva 
az országos képviselők figyelmébe. Ugyan-
ott, 1887. (Ném. U. ott, 1887. Ez válasz volt 
Billroth «Aphorismen zum Lehren und 
Lernen» cz. röpiratára). — 9. Az anti-
febrinröl. U. ott, 1887. (Németül. U. ott, 
1887.). — 10. Az orvosi kamarák érde-
kében. U. ott, 1888. (A Gyógyászatban is.). 
— 11. A Bergeon-féle exhalatióról. Bpest, 
1887. (Különnyomat az Orvosi Hetilap-
ból. Németül. U. ott, 1887.). — 12. A 
halottégetésről. Pozsony, 1889. — 13. Az 
idegességről. Népszerű előadás. U. ott, 
1891. (Megjelent 1890-ben a pozsonyi 
lapokban és a Hosszú Életben. Az eper-
jesi Széchenyi-kör által száz aranynyal 
jutalmazott pályamű). — 14. A tuber-
kulózis gyógyításáról Koch rendszere 
szerint. Berlini tapasztalatok alapján. U. 
ott, 1891. (A Közegészségügyi Kalauzban 
1890.). — 15. A divatról orvosi tekin-
tetben. Népszerű felolvasás. U. ott, 1891. 
(A pozsonyi felső leányiskola Értesítőjé-
ben és a Hosszú Életben is). — 16. A 
Mdowsz gyógyító-módjának mai állásáról. 
Önálló tapasztalatok nyomán. U. ott, 
1891. — 17. A difteriáról és a Behring-
féle vérsavó gyógyítómódról. Népszerű 
előadás. U. ott, 1895. — 18. Védekezés 
a tüdővész ellen. U. ott, 1898. — 19. 
A magyar orvosi-rend tönkretevése. U. 
ott, 1900. (Kölönny. a Nyugatmagy. Hír-
adóból). — 20. A pozsonyi színügyi kér-
désről. U. ott, 1901. (Különny. a Nyugat-
magy. Híradóból). — 21. Abbáziái leve-
lek. U. ott. 1902. — 22. Mi az oka 
annak, hogy hazai fürdőink nem boldo-

gulnak és hogy a betegek legnagyobb 
része külföldi fürdőkbe megy? Budapest, 
1902. (A Magyar Orvosok Lapja tudomá-
nyos közleményei. Különny.). — Jegyei 
P. G. és Py. (a pozsonyi lapokban). 

M. Könyvészet 1886-88., 1890—92., 1895., 
1898. — Kisilingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas 
Nagy Lexikona X I I I . 867. 1. — Magyar Állam 
1902. 11. SZ. 

Pávai Sámuel K., mérnök. — Mun-
kája : Mappa exhibens totam archidioe-
cesin Colocensem, in Comitatibus Ba-
csiensi et Pestiensi diffusam, et in tres 
distinctas archidiaconatus cathedralem 
Bacsiensem et Tibiscanum divisam, ad-
jecta una parochia Horgas in Comitatu 
Csongradiense existente. Pestini. 1801. 
(Rézbe metszette Karacs Ferencz.). 

Petrik B ib l iog r . 

Pável János, entomologus és múzeumi 
gyűjtő, szül. 1842. decz. 31. Nagyvára-
don ; tanulmányait ugyanott és Pesten 
végezte. 1863-ban belépett a m. n. mú-
zeumhoz gyűjtőnek. E minőségben Fri-
valdszky Imre társaságában Konstanti-
nápoly és Brussza környékén gyűjtött. 
Később hazánk különböző vidékén vég-
zett gyűjtéseket s ennek folytán a m. n. 
múzeum állattárát és a tudmányt több 
új állatfajjal gazdagította. Egy ily kirán-
dulása alkalmával 1901. júl. 15. érte őt 
a halál Zágrábban. — Munkája: Ma-
gyarország nagy pikkely r öpüinek rendsze-
res névjegyzéke. (Enumeratio Macrolepi-
dopterum Hungáriáé). Bpest, 1875. (Hor-
váth Gézával együtt). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pallos Nagy Le-
xikona XIII. 867. 1. 

Pawelka Ernő, orvosdoktor. — Mun-
kája : Csik - Tusnád és gyógyforrása. 
Brassó, 1885. (Németül. U. ott, 1885.). 

Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Kron-
stadt, 1886. 90., 101. 1. — Kiszlingstein Köny-
vészete. 

Pavelka János, r. kath. plébános, szül. 
1807. nov. 4. Bévfalun (Mnesics,Trencsén-
megye); a bölcseletet és theologiát 1824— 
29-ig Nagyszombatban végezte; 1830. 
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nov. 5. fölszenteltetett; segédlelkész volt 
Szakolczán, 1835. szept. 30-tól Sasvárott. 
1845. febr. 7. administrator lett Nagy-
Kovalón ; innét azon év ápr. 8. a szomo-
lánki plébániára nevezték ki, 1847. jan. 
10. pedig Kuklóra ment; innét 1855. ápr. 
15. áthelyezték Dojcsra, végre 1876. szept. 
12.apéterfalvai (Nyitram.) plébániát kapta 
s okt. 8. sasvári alesperes lett. Meghalt 
1878. márcz. 23. Péterfalván. — Munkája : 
Krátki Vitali z Usporádana a Letopi-
sov Cirkvi Krestanskég Katolickég pre 
Mládeč obecného Ludu. Nagyszombat, 
1844. (Rövid kivonat a r. kath. egyház 
évkönyveiből sat). 

Zelliger Alajos, Egyházi í rók Csarnoka 
387. 1. — Némethy, Ludovicus, Series Paro-
chorum 847. 1. — Petrik Bibliogr. 
Pavich Ilona. — Munkái: 1. A bűnös 

férj. Regény. Daudet Ernő után francziá-
ból ford. Bpest, 1883. — 2. A kis báróné 
pisztolya. Begény. Colombier Mária után 
francziából ford. U. ott, 1884. — 3. A 
kilépett szerzetes. Begény. Daudet Ernő 
után fr. ford. U. ott, 1884. — 4. A pénz-
tárnoknő. Begény. Daudet Ernő után fr. 
ford. U. ott, 1884. Két kötet. — 5. Az 
oltárnál. Begény. Yerner G. után német-
ből ford. U. ott, 1884. Két kötet. 

Kiszlingstein Könyvészete és a m. nemz. 
múzeumi könyvtár példányairól. 
Pavich Imre (budai), Kapisztrán szer-

zetes, szül. 1716. jan. 7. Budán ; agymna-
siumot ugyanott végezte, mire a Kapiszt-
rán szent Ferencz-rendbe lépett és a böl-
cseletet és theologiát hallgatta. Miután 
fölszenteltetett, hitszónoknak ment Bácsra, 
majd Bajára, hol két évig bölcseletet, és 
Budára, hol kilenczig theologiát tanított. 
Kétszer Volt mint vizsgáló biztos Bulgáriá-
ban. Meghalt mint jubiláris lector 1780. 
ápr. 15. Budán. — Nevezetesebb munkái: 
1. Exemplar encomiorum, commodo 
seraphicae juventutis donatum a quodam 
lectore generali, ordinis Seraphici, regu-
láris observanliae, provintiae Bosnae 
Argentinae. Budae, 1754. — 2. Frag-
menta poetica e variis Poeseos exerci-

tationibus concinnata. U. ott, 1762. — 
3. Descriptio soluta et rythmica regum, 
banorum caeterorumque heroum Slavi-
norum seu Illyricorum . . . U. ott, 1764. 
— 4. Ramus viridantis olivae, in arcam 
militantis ecclesiae relatus, seu paraphra-
stica et topographica descriptio provinciáé 
nuper Bosniae Argentinae jam vero S. 
Joannis a Capisztrano nuncupatae, ordi-
nis minorum observantiae in ditione suae 
sacrae caesareae et reg. apóst. Majestatis, 
per Ungariam, Slavoniam, Syrmium et Bar 
natum diffusae clientalis obsequii ergo Bev. 
Patri Josepho Maria de Vedano . . . oblata. 
U. ott, 1766. Bézmetszettel. — 5. Supple-
mentum illyricarum antiquitatum illyricis 
versibus conclusum. U. ott, 1768. — 6. 
Flos medicinae sive scholae salernitanae 
de conservanda bona valetudine prae-
cepta metrica auctore Janne de Medio-
lano recenter interpretatione illyricaryth-
mice illustratus. Pestini. 1768. — 7. 
Rucsna knjixica, za utiloviti u zakón 
katolicsanski obrachenike ; Za narediti, i 
na strichno priminutje dovesti bolesnike, 
i na smert odsugjene; i za privestina 
sposanossni zakón razdvojnike . . . 1769. 
U. ott, (Horvát imakönyv). — 8. Epistole 
i evangjelja priko svin godishnji i svet-
kovinah s-dvima mukama Isusa po Ma-
theu, i Ivanu ispisanúna, po uredjenju 
rimskoga misala . . . U. ott, 1808. Czím-
képpel. (Epistolák és evangéliumok). 

Horányi, S c r i p t o r e s I I I . 48. 1. — Csevapo-
vtch, Georg., Synop t i co -Memor i a l i s C a t a l o g u s 
Observantis Minorum Prov. S. Joan, a Ca-
pist-an. Budae, 1823. 320. 1. — Kukuljevič-
Sakcinski, Bibliografia hrvatska. ZágrábJ 
1860. I. 119. és köv. 1. (19 horvát munkáját 
s o r o l j a f ö l ) . — Safarik, Paul Jose f, G e s c h i c h t e 
der stidslavischen Literatur. Prag, 1865. — 
Schematismus Almae Prov. S. Joannis a Ca-
pistrano Ord. Min. S. P. Francisci. Tcmes-
varini, 1887. II. 17. 1. — Petrik Bibliogr. 

Pavics Károly, r. kath. plébános, szül. 
1779. jún. 27. Tovarnikon (Szerémm.); 
a gymnasiumot és a theologiai papneve-
lőt Pécsett látogatta, hol 1803-ban pappá 
szentelték; előbb segédlelkész volt Tovar-
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nikon, azután plébános lett Lipováczon ; 
onnét Lovasra helyezték, egyszersmind 
a diakovári seminariumban bölcseletet 
és theologiát tanított; később Mitrovitzre 
ment, majd a broni határőr-ezred törzs-
helyére Vinkovczeba mint plébános és 
alesperes, később bihari apát lett, püspöki 
szentszéki ülnök, Szerém- és Verőcze-
megyék táblabírája. Meghalt 1850 körül. 
— Nevezetesebb munkái: 1. Carmen 
quo illustr. ac rev. dno Francisco Szanyi 
. . . nunc episcopo Rosnaviensi . . . cum 
affectu applaudit. Quinque-Ecilesiis, 1801. 
— 2. Slavulj svetoga Bonaventura iz 
diačkoga u ilirički jezik . . . preveden. 
Pécs, 1803. (Szent Bonaventura énekei, 
egyházi szláv nyelvből illyrre ford.) — 
3. Upocenje u znanost íz latinskoga: 
Introductio in Mathesim . . . 1805. — 4. 
Politika Zadobre ljude t. j. úprave razum-
noga i kripostnoga zwita. Pest, 1821. 
(Jó embereknek való politika). — 5. Knji-
zica štijenja za vojnike. Buda, 1835. 
(Hadi ember védelemkönyve). — 6. Cete-
ristolitna uspomena iz nadjenog krji-
gotištja po Ivanu Gutenbergu God. 1430. i 
perve knjige utistene. U. ott, 1852. (A 
könyvnyomtatás föltalálásának 400 éves 
emlékünnepe). — Még több alkalmi be-
szédet, ima- és kateketikai könyvet adott 
ki, mind horvátul. 

Safarik, Jos., Geschichte der siidslav. Li-
t e r a t u r I I . 99. sa t . 1. — Kukuljevic'-Sakcinski, 
Bibliogr. hrvatska. Zágráb, 1S60. I. 121., 
122. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Pavics Sándor Antal, orvosdoktor, 
pozsegai (Slavonia) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica sistens 
quaedam de nicotiana tabaco. Vindobonae, 
1827. 

Síinnyei Könyvészete. 
Pavissevich József, minorita szerze-

tes, szül. 1734. aug. 8. Pozsegában, 1750-
ben lépett a rendbe ; 1765-ben a provinciá-
lis titkára, 1789—91-ig és 1797-99-ig 
segédje volt. Mint művelt pap több tudós-
sal levelezett. Ötezer kötetből álló könyv-
tára, érem-, ásvány- és képgyűjteménye 

volt. Meghalt 1803. nov. 24. Eszéken. — 
Munkái: 1. Saneto Josepho utriusque 
Testamenti Patriarchae Patri Christi, 
Mariae sponso, patronoque suo potentis-
simo has quinque panegyres offert con-
secratque . . . Mursae (Eszék), 1776. — 2. 
Saeeula Seraphica. Tom. I. U. ott, 1777. — 
3. Oratio inter Missarum solemnia dicta 
occasione secunditiarum P. Josephi Spa-
tzierer. U. ott, 1779. — 4. Maria Theresia 
augusta post fata superstes. U. ott (1781.). 
— 5. Fragmenta poetica, elogia, epita-
phia. U. ott, 1793. — Kéziratban: Collectio 
ab anno 1748—1788., Collectio rerum 
quae intercurrerunt . . . ab anno 1781— 
1790.; Epistolae ad Fratres et Sorores 
Prov. s. Ladislai 1780.; Memorabilia 1797— 
1800.; Tractatus dogmatico-scholasticus 
de div. Revelatione; Tractatus criticus 
de Traditione; Tractatus de Angelis; 
Tractatus de Incarnatione; Tractatus 
polemico-criticus de indulgentiis ; Tracta-
tus de exteriori Dei cultu ; Tractatus de 
meditatione Christi. 

Csevapooich, Georg, S y n o p t i c o - M e m o r i a l i s 
Catalogus Observantis Minorum Prov. S. 
Joan, a Capistran. Budae, 1823. 282 , 321. 1. 
— Safarik, Jos., Geschichte der südslav. 
L i t e r a t u r I I . 77., 180. 1. — Schematismus A. 
Prov. 8. Joannis a Capistranó. Temesvá-
r i m , 1887. I I . 18. 1. — Petrik B ib l iog r . 

Pavlicsek Sándor, bölcseleti doktor, 
tanár Budapesten. — Czikke a Képes 
Családi Lapokban (1892. A kahaóról). 
— Munkája: Termesztett növényeink 
eredete, írta Alphonse De Candolle, ford. 
Bpest, 1894. 64 képpel. (Természettud. 
Társulat Könyvkiadó Vállalata 52.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pávlovics Dámján. L. Paulovics Döm-
jén. 

Pávlovics István, jogi doktor, ügyvéd, 
szül. 1829-ben Újvidéken ; a gymnasium 
alsó osztályait szülővárosában, a rheto-
rikát és poezist Halasmics-Modorban, a 
bölcseletet Belgrádban, a jogot Bécsben 
és Pesten végezte, ugyanott letelte a dok-
torátust és ügyvédi vizsgát; azóta állán-
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dóan Újvidéken ügyvédkedik. 1869-ben 
országgyűlési képviselő, utóbb a szerb 
Matica elnöke, 1870—71-ben ismét a 
m. országgyűlés képviselőházának tagja 
volt. Jelenleg tagja az újvidéki szerb 
fögymnasium patronátusának. — Mun-
kái : 1. Zivot Alexandra Velikog. Bécs, 
1857. (Nagy Sándor élete). — 2. Zivot 
Kn. Jul. Agrikola. Zagrab, 1859. (A dél-
szláv akadémia által koszorúzottpályam.). 
— 3. Srpski Narodni Labor 1869. Új-
vidék, 1870. (A 1869. szerb kongresszus). 
— 4. Srbi u Ugarskoj. U. ott, 1883. 
(Szerbek Magyarországon.). — 5. Mala 
poetika. U. ott, 1887. (Kis poetika, tekin-
tettel a magyar irodalomra). — 6. Od-
govor G. Jovanu Zivkovicu. U. ott, 1887. 
— 7. Lazni Brankoviói. U. ott, 1889. 
(Thallóczy művének ford.). — 8. Sima 
Milutinovits Saralija. Zivot književna 
radnja i slika. U. ott, 1893. (Milutino-
vics Simon élete és munkái. Különny. a 
Matica Srpskából). — 9. Estetika ili nauka 
o lepoti za školu i narod. U. ott, 1895. 
— Szerkeszti 1885. jan. 1-től a Nase 
Doba cz. politikai lapot, mely hetenként 
kétszer jelenik meg Újvidéken, mérsékelt 
irányban. 

Erdujhelyi Menyhért szíves közlése. 

Pavlovits Jenő, jogi doktor, ügyvéd, 
szül. 1850. jún. 30. Hódságon (Bácsm.); 
tanult Baján, Szabadkán, Szegeden, Po-
zsonyban, Bécsben és Budapesten. 1875-
ben Bácsmegye szolgálatába lépett, mint 
megyei aljegyző, majd mint árvaszéki 
ülnök ; 1884-től ügyvéd volt Zomborban, 
hol 1901. febr. 6. meghalt. — Mint író 1867-
ben lépett fel dalaival és elbeszéléseivel a 
Danica, Matica, Vila, Mlada srbadija, 
Zora cz. szépirodalmi lapokban. A kiknek 
meg nem bocsátunk cz. szerb regénye 
és Asszony, a kitől az Isten mentsen meg 
cz. nagyobb novellája s az Apró könyv 
cz. humoros költeménye emelendő ki 
szerb nyelven megjelent dolgozatai so-
rából. Számos népdalt és egyéb költe-
ményt fordított magyarra, melyek a Ma-

gyarország és a Nagyvilágban jelentek 
meg. — Munkája: Rózsák. Jovánovics 
Jován költeményei. Szerbből ford. Zom-
bor, 1875. (A Kisfaludy-Társaság támo-
gatásával). 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona 
XVIII. 421. 1. (Margalics). — Vasárnapi Uj. 
ság 1901. 6. SZ. ( N e k r . ) . — Zombor és Vidéke 
1901. 11. SZ. 

Pawlowitz Mihály, ág. ev. lelkész, 
nemes szülőktől származott, Jeszenben 
(Turóczm.) született; leginkább Heinsel 
János és Stürzer Mátyás beszterczebányai 
tanárok alatt tanult. Értekezett Heinsel 
alatt 1666-ban De majestate omniprae-
sentiae Christo communicatae, Stürzer 
alatt 1668-ban De vocatione ministrorum ; 
valamint saját vitairatát is De causis 
corporis naturalis 1667-ben dicséretesen 
védte. 1668. okt. 5. a vittenbergai egye-
temre iratkozott be. Hazájába visszajötte-
kor turócz-szent-mártoni tanító lett, de 
a protestáns egyházra zúduló viharoktól 
nem menekülhetett. Mert midőn 1674-
ben idéztetve, a pozsonyi kiküldött tör-
vényszék előtt megjelent, s úgy hitét 
megtagadni, mint térítvényt aláírni vona-
kodott, többi társával márcz. 18. a leo-
poldvári tömlöczbe került, a hol új baj 
nehezült reá. Midőn ugyanis Kellio je-
zsuitát, a ki vele az urvacsorának mind a 
két szín alatt vételéről vitázott, több ízben 
elnémította, ellenfele pedig egy alkalmat 
sem mulasztott el, hogy neheztelését érez-
tesse vele, 1675-ben a nápolyi gályákra 
vitetett, hova máj. 7. érkezett s ezernyi 
nyomornak erős lélekkel tűrése után foly-
tonos ütlegek okozta betegség következ-
tében a nápolyi kikötőben azon év okt. 
4. meghalt. — Munkái: 1. Eov SsíL! Exer-
citatio Theologica, Qua ZHTHMA De Vo-
catione Ministrorum ecclesiae Supremo 
moderante Numine, Sub Praesidio M. 
Matthiae Stvrzeri . . . . proponitur . . . . 
1668. Leutschoviae. — 2. Dissertatio 
Theologica De Persona Jesu Christi 
©íavSpcuTCoo, Quae In Incluta Academia, 
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Witteberga, Praeside . . . Dn. Johanne 
Deutschmann . . . ad publicum Examen 
P. P. â Michaele Pawlowitz . . . XVII. 
Augusti . . . Wittebergae, 1669. — 3. Dis-
putatio Theologica De Justificatione, Qvam 
in florentissimae Wittebergensis Acade-
miae Auditorio Majori . . . Sub Praesidio 
. . . Dn. Johannis Deutschmann . . . pub-
lice sistit . . . die 29. Április Anno 1670. 
U. ott. — Üdvözlő verset ír t : Applausus 
Votivus . . . Wittebergae, 1668.; Dominik 
Michael, Disputatio Theologica. U. ott, 
1669.; Marci, Johannes, Disputatio Theo-
logico-Philologica . . . U. ott, 1669.; Pila-
rik, Stephanus, De Mirabili. U. ott, 1669. 
cz. munkákba. — Nevét Paulovicznak és 
Pawlovicznak is írta, de mások írták 
Paulovicsnak és Pawlowitsnak. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 170. 
l a p . — Dl. Tudományos Értekező. P e s t , 1862. 
360. l ap . ( N a g y I v á n ) . — Rácz Károly, A 
pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. 
S á r o s p a t a k , 1874. 142. l ap . — Uj Hl. Athenás 
576 . 1. — Slovenské Poklady 1887. 79. l a p . — 
M. Könyv-Szemle 1890. 264. 1. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III . 1. rész 785., 
797. lap. — Zoványi, Theologiai Ismeretek 
Tára III . 60. 1. 

Pavlovics Simon, orvosdoktor Bács-
Bodrogmegye tiszti főorvosa, 1874-ben 
Bécsben nyert orvosdoktori oklevelet. La-
kik Zomborban. — Munkája: Zombor 
szab. kir. város közegészségügyi állapota 
1884-ben. Tizenkét havi jelentés. Zombor, 
1885. 

M. Könyvészet 1886. — Pesti Alfred, M a -
gyarország orvosainak Évkönyve. Bpest, 
1899. 191. 1. 

Pavlovics Tódor, szerb író és szer-
kesztő, szül. 1804. febr. 26. Karlován 
(Torontálm.), iparos szülők fia; a gymna-
siumotNagy-Kikindán, Szegeden és Karlo-
czán látogatta ; a bölcseleti tudományo-
kat Szegeden hallgatta, a jogot a pozso-
nyi akadémián 18?5-ben végezte. Ekkor 
Pestre ment Vitkovich Mihály ügyvéd-
költőhőz gyakorlatra, kinél megismerke-
dett Tököli Szabbas gróffal, a ki annyira 
megkedvelte, hogy haláláig minden fonto-

sabb ügyben tanácsát kikérte. Még po-
zsonyi tanuló korában föltámadt benne 
az eszme, hogy a szerb nép szellemi el-
maradottságaellen küzdjön; azért a szerb 
irodalommal foglalkozott, írt, fordított, 
később szerkesztett is. 1832-ben a Matica 
serbska titkára lett és 1834-ben átvette 
Hadžics-tól a Ljetopis (Maticza évkönyve) 
szerkesztését; midőn ez 1834-ben meg-
szűnt, saját költségén kiadta a Srbski 
Narodni List (szerb néplap) cz. hírlapot; 
midőn 1837-ben a Ljetopis uj életre kelt, 
ezt is szerkesztette 1841-ig, sőt ezen év 
júliusában alapította a Srbski Národne 
Novine cz. új szerb hírlapot; úgy hogy 
kezében tartotta az akkori egész szerb 
hírlapirodalmat. Ezen hirlapirodalmi tevé-
kenységével hatni akart a szerb nép val-
lási s erkölcsi erzületére s czikkeivel 
különösen az iskolák javítására és az 
olvasási vágy élesztésére törekedett. Ez 
sokaknál visszatetszést szült, úgy hogy 
1852-ben lapjánál a «Srbski» szótól el-
tiltották és azontúl Národne Novine volt 
a lap czíme. Ezenkívül kiadta 1845. és 
1847-ben a Dragoljub (Virágfüzér) czímű 
almanachot. 1848-ban hírlapjait egyesí-
tette s ezen új czímmel: Sveobste jugo-
slavenske e srbské Národne Novine (Al-
talános délszláv és szerb hirlap) adta ki 
s lapjában a szerbek ügyét a magyarok 
ellenében védte ; a miért is sok kellemet-
lensége volt Pesten, honnét csakhamar 
távozott. Később búskomorságba esett 
és 1854. aug. 24. Karlován meghalt. — 
Munkái: 1. Vilandove Simpatíje. Buda, 
1829. (Wieland, Sympathien cz. művének 
szerb ford.). — 2. O obhozdeniju c ljudma. 
U. ott, 1831. (Knigge, Umgang mit Men 
sehen cz. munkájának szerb ford.) 

Pejcsics, Theod. Pavlovič. Újvidék, 1857. 
— Safarik, Paul Josef, G e s c h i c h t e d e r s ü d -
slavischen Literatur. Prag, 1865. III . — 
Slovnik Náučný V I . 183. 1. ( R i e g e r ) . 

Pawlowski Dániel, Jézus-társasági ál-
dozópap és theologus. — Munkája: Lo-
cutio Dei Ad Cor Religioşi, In Sacra 
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Octiduana Exercitiorum Spiritualium So-
litudine commorantis. Tyrnaviae, 1703. 
(Ujabb kiadásai. Ugyanott, 1709. és 
1752.). 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I L 593., 
648. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Pawlowsky Ede (rosenfeldi), m. kir. 
honvéd százados h. a., szül. 1834. márcz. 
23. Budapesten, Lengyelországból szár-
mazott csaladból (édes anyja báró Pe-
rényi Anna); tanulmányait 1842-48-ig 
a piaristáknál végezte; 1850. febr. 10. 
a cs. kir. közös hadseregbe lépett és 
abban mint hadapród (cadet) és főtiszt 
11 évig szolgált; résztvett az 1859. olasz 
hadjáratban és a solferinói csatában a 
tiszti érdemkeresztet érdemelte ki. 1860 
végén családi ügyei miatt a hadseregből 
kilépett. 1861—64-ig a főváros törvény-
hatóságánál nyert fogalmazói állást. 1864-
ben a Miksa kir. főherczeg mexikói legio 
önkéntesei közé állott és az I. huszár-
ezredben szolgálván, három év alatt ön-
kéntesből hadnagy gyá, maj d főhadnagy gyá 
és századossá lépett elő. Midőn Miksa 
császár 1867. febr. 13. egy kis hadoszlop 
élén Mexikóból Queretaróba indult, az 
ő huszár-százada követte őt. A főhadi-
szálláshoz beosztva, a császár testőrsé-
géhez tartozott. Több csatában tanúsított 
magatartása elismeréseül a Guadelupe-
rend lovag-keresztjével, mexikói arany 
vitézségi éremmel és franczia ezüst érem-
mel tüntettetett ki. De miután Queretaro 
1867. máj. 15. árulással elveszett, több 
társával együtt Guanajuatoban töltendő 
két évi hadi fogságra ítéltetett; ebből 
azonban csak hat hónapot töltött ki, mert 
nov. vége felé amnestiát nyert és szaba-
don bocsáttatott. 70 napi terhes és ve-
szélyes utazás után hazájába ismétvissza-
térhetett. 1869. ápr. 15. magy. kir. bon-
védhuszár-főhadnagygyá neveztetett ki, 
1872-ben pedig századossá lépett elő s 
1895-ben a honvédelmi minisztériumban 
volt szolgálattételre beosztva; jelenleg 
Budapesten nyugalomban él. — Mun-

kája : Miksa császár mexikói szerencsét-
len expeditiójának leírása. Kiváló tekin-
tettel Queretaro 70 napig tartó ostromára. 
Mexikói élet. Utazási élemények. Kőtiy. 
képpel. Bpest, 1882. (2. bőv. kiadás. U. 
ott, 1894.). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Itt. Könyvé-
szet 1894. és önéletrajzi adatok. 

Pavlovszky József Alajos, könyv-
nyomtató s mesterszedő, P. András gaz-
datiszt és Weiszkeitel Anna fia, szül. 1870-
ben Bánrévén (Gömörm.); iskoláit Buda-
pesten végezte ; pályáját a Wilckens és 
Waidl-féle műintézetben kezdte, majd a 
czég csődbejutása után a Pallas-nyom-
dában folytatta, a hol 1887 elején fel-
szabadult és egy ideig ugyanott mint 
segéd működött; azután külföldre utazott, 
bejárta Ausztria, Csehország, Németor-
szág egy részét, honnét Svájczon át visz-
szatért hazájába, hol eleintén több nyom-
dában dolgozott, majd visszakerült a 
Pallas-nyomdába s különös előszeretettel 
tanulmányozta a mesterszedést. 1891-ben 
besoroztatván, a bécsi cs. és kir. katonai 
földrajzi intézetbe került, hol bő alkalma 
nyilt vágyainak kielégítésére. 1894 végén 
visszajött Budapestre a Pallas-nyomdába, 
onnét pedig Hornyánszky Viktor nyom-
dájába mint első mesterszedő, majd a 
Révai és Salamon nyomdájának műveze-
tője lett. 1901-ben az Athenaeum-nyomda 
meghívását, mint mesterszedő, fogadta 
el, hol csakhamar az akczidencz-osztály 
vezetőjelett.Ugyancsak 1901-ben a könyv-
nyomdászok szakköre megválasztotta al-
elnöknek, egyszersmind a M. Nyomdá-
szok Évkönyve szerkesztőjének. — Czikkei 
a M. Nyomdászok Évkönyvében (1899. 
Akczidencziák színezése, A színképződé-
sek és fokozatos fejlődéseik, 1903. A 
magyar stíl fejlesztéséről, 1904. Szemel-
vény, apróbb czikkek), a Grafikai Szem-
lében (1899. Akczidencz-szedésről). — 
— Munkái: 1. Magyar Nyomdászok Ev-
könyve 1902., 1903, 1904. Bpest, (Szer-
keszti). — 2. A betűszedés elméleti és 



599 Pawlowski—Paxy 600 

gyakorlati oktatása. U. ott, 1904. (Sajtó 
alatt). 

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

Pawlowski Sándor (jároslávi), jogi 
doktor, a bécsi Theresianum igazgatója 
mint jogi doktori jelölt 1853. ápr. 30. a 
pozsonyi akadémiához segédtanárnak ne-
veztetett ki, hol 1854. okt. 6-ig műkö-
dött. Ezen minőségben jkapta jún. 14. a 
kitüntető engedélyt, hogy jogi doktori 
disputatióját «sub auspiciis Imperatoris» 
a bécsi egyetemen megtarthassa. 1854. 
okt. 6. a kassai akadémiához tanárnak, 
1855-ben a nagyváradi akadémiához igaz-
gatónak, 1864. Bécsbe a közoktatási ta-
nács elnöki irodájába tanácsosnak és az 
egyetemhez jogtanárnak. 1867-ben kor-
mánytanácsosnak és a bécsi Theresianum 
igazgatójának neveztetett ki.Meghalt 1883. 
körül Bécsben. — Czikkei az Österr. bo-
tanisches Wochenblattban (Wien, 1851. 
Darstellung der Flora Dalmatiens); a 
Verhandlungen des Pressburger natur-
historischen Vereins I. kötetében (1856. 
Beiträge zur Flora Ober-Ungarns). 

M. Könyv-Szemle 1882. 14. 1. — Ortvay Ti-
vadar, Száz év egy hazai főiskola életéből. 
Bpest. 1884. 180. 1. — Bozóky Alajos, A nagy-
váradi királyi akadémia százados múltja. 
Bpest, 1889. 58. 1. 

Paxi Ábrahám és Mihály. L. Paksi. 
Paxi György, ev. ref. lelkész Kecske* 

méten. — Munkája : Az Sacramentumok 
ki-szolgaltatasanak, az Hazasok és Birák 
Meg-esküttetésének, és az bűnből meg-
tértenek Bé-vételének bizonyos módgya 
és rendi; Melly mellé adattattak reggeli 
és estvéli szokot Könyörgések-is, az Ec-
clesiának közönséges hasznára. Várad, 
1643. (Elül: czímlap és praefatio : «Geor-
gius Paxi, Ecclesiastes Petro-P. Ketske-
méthini» aláírással). 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I. 325. 1. 

Paxi János, ev. ref. lelkész Kolozs-
várt. — Munkája: Idvességes nyugoda-
lom, melly re el-j útnak az Urban meg-
holtak ; és a melly szerént Uketyevics 

Gábor urnák halálát a gyászos koporsó 
felett elmondott halotti prédikátzióban 
bé-foglalni kivánta. Kolozsvár, 1767. (Éle-
tében mind földi mind mennyei király-
jának zászlója . . . cz. gyűjteményben). 

Petrik Bibl iogr . I . 601. 1. 

Paxy Károly (pákosi), nyug. cs. és 
kir. altábornagy, szül. 1834. jún. 11. Nagy-
Váradon (Biharm.); a főiskolát a volt 
székely határőrvidéken, a hadapród-tan-
folyamot 1849—52-ig az olmüczi had-
apródiskolában, a vívó- s tornászati tan-
folyamot 1853—54-ben Bécsújhelyen vé-
gezte. Hadapród lett 1849. okt. 6., had-
nagy 1852. nov. 1., főhadnagy 1859. ápr 
1., százados 1865. ápr. 24. E közben 
mint tanár a hainburgi hadapród iskolá-
ban 1854. szept.-től 1859 ápr. l-ig s a 
bécsújhelyi katonai képzőben 1859. ápr. 
1-től 1865. aug. l-ig volt alkalmazva, 
három évig pedig mint csapattiszt műkö-
dött és 1866-ban részt vett a Poroszor 
szág elleni hadjáratban, nevezetesen a 
schweinschädeli, josefstadtiés königgrätzi 
csatákban és ez utóbbiban meg is sebe-
sült. 1868. okt. 1-től 1869. szept. l-ig 
tanár volt a 16. gyalog hadosztály tiszti 
s hadapródi iskolájában. 1869. okt. 1. a 
honvédséghez helyeztetett át és a 77. 
zászlóaljhoz csapatszolgálatra osztatott 
be, 1870. márcz. 1-től pedig a honvé-
delmi minisztérium I. ügyosztályában al-
kalmaztatott. 1871. nov. 1. őrnagygyá lé-
pett elő, 1872. júl. 1-től 1873. febr. l-ig 
zászlóalj-parancsnok, 1874. júl. l-ig hon-
véd-kerületi segédtiszt volt, majd négy 
évig zászlóaljparancsnok. E közben 1877. 
máj. 1. ezredessé lépett elő, 1880. máj. 
1. dandárparancsnok. 1884. november 1. 
vezérőrnagy és a III. honvéd-kerület 
parancsnoka, 1887. júl. 1. altábornagy 
lett; 1889. szept. 1. áthelyeztetett a kö-
zös hadsereghez és 1892. ápr. l-ig mint 
a 27. gyalog hadosztály parancsnoka mű-
ködött, míg 1894. ápr. 1. nyugdíjaztatott 
és azóta állandóan Nagy-Kátán tartóz-
kodik. 1870. szept. 1-től 1873. júl. 31-ig 
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a budapesti egyetemen fennállott katonai 
tanfolyamon mint tanár is működött ka-
tonai szolgálati alkalmaztatása mellett. 
Tulajdonosa a II. oszt. vaskoronarendnek, 
a Lipót-rend lovagkeresztjének és a kato-
nai érdeméremnek a katonai érdem-
kereszt szalagján. — A Ludovika Aka-
démia Közlönyébe írt oktatási és harczá-
szati tárgyakról (1881. írjunk csapattör-
ténetet? 1882. A módszeresség befolyása 
az elemi katonai oktatásra, Csatáriskola 
vagy lövésziskola? 1885. A középút). — 
Munkái: 1. A honvédtiszt kézikönyve. 
Pest, 1870. — 2. A zászlóalj alkalmazása 
a harcz különböző moczanatainál. 13 kő-
nyomatú táblával U. ott, 1870. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexi-
kona X V I I I . 421. 1. — A Ludovika Akadémia 
Közlönye 1899. 681. 1. 

Paxy Lajos, theologiai doktor, remete 
szent Pál-rendi szerzetes, nagyszombati 
(Pozsonym.) származású; 1713. okt. 1. 
18 éves korában lépett a rendbe ; vica-
rius provinciális és házfőnök volt Mária-
Nosztrán (Hontm.). Meghalt 1751. febr. 
23-án Pesten 56. évében. — Munkája: 
Florilegium sponsalitium canonico mo-
rale foro fori, & poli accomodatum. Es-
sentiam, proprietates, & affectus spon-
salium, nec non decisiones L. cum fun-
damentis, pro & contra discussis com-
plectens. Ad usum curatorum animarum, 
diaecesis Magno-Varadiensis . . . concin-
natum. Comaromii, 1740 (és Kassán 
1741). 

Horányi, Memoria III . 1. 1. (Paksinak irva 
hibásan, innét került a M. írók X. 124. ha-
sábjára). — Petrik Bibliogr. és Catalogus 
Paulinorum 1647—1786. (Kézirat a m. nemz. 
múzeumban). 

Payer Hugó, bank-igazgató, szül. 1823. 
nov. 24-én Matheóczon (Szepesm.), hol 
atyja tanító volt; középiskoláit Miskol-
czon, Liptó-Szent-Miklóson és Eperjesen 
járta, a hol jogi s theologiai tanulmá-
nyait is végezte. 1844-ben a berlini egye-
temet látogatta s theologiai, bölcseleti s 
természettudományi előadásokat hallga-

tott. Innét meghívást kapott a kézsmárki 
ág. ev. községtől a íiú-polgáriskolához 
tanítónak, mely állását 1845. szept. 1. 
el is foglalta. Midőn az egyház-község 
1855 végén ezen iskolát megszüntette, 
Payernak a leányiskola V. és VI. osztá-
lyának tanítását ajánlotta fel, melyet el-
fogadott és ott 12 évig működött. 1867-
ben a kézsmárki takarékpénztár pénz-
tárnokának választotta, mely hivatalát 
1872-ben a kézsmárki bank igazgatói ál-
lásával cserélte fel. 1861. szept. 26. a 
szepesi tanítóegyletet (mely 1836-ban ala-
kult, de feloszlás fenyegette) új életre 
hozta s annak 1867-ig elnöke volt. Nem 
csekély érdeme van a magyarországi 
Kárpátegylet létesítése körül, 1873. júl. 
4. a felhívást többek közt ő is aláírta. 
Több évig volt az ág. ev. egyházközség-
nek egyházi s iskolai felügyelője és a 
kézsmárki lýceum iskolaszéki tagja. 1897-
ben lemondott tiszteletbeli hivatalairól és 
egyedül rendes hivatalának és család-
jának élt. 1898-ban szélütés érte s egy 
heti betegség után márcz. 13. meghalt. 
Az ev. egyházközség, tanítványai s ba-
rátai Payer Hugó alapítványnyal örökí-
tették meg nevét. — Munkája: Biblio-
theca Carpatica. A magyarországi Kárpát-
egylet megbízásából összeállította. Kés-
márk, 1880. (Könyvészet és repertórium. 
Nyomatott Iglón. Német czímmel is). — 
Szerkesztette a Kárpátegyesület Evköny-
vének három első évfolyamát (1874— 
1876) többekkel együtt. 

Weber, s., Ehrenhalle verdienstvoller Zip-
ser des XIX. Jahrhunder ts . Igló, 1901. 
281. 1. 

Payer János Lipót, bölcseleti és orvos-
doktor, Varasdmegye tiszti orvosa. — 
Munkája: Modicum medium, sive regni 
Slavoniae thermarum in inclyto Varas-
diensi comitatu ad venerabile ac antiquis-
simum capitulum almae ecclesiae Zagra-
biensis jure dominii spectantium succincta 
et dilucida descriptio. Annexis cautelis 
in acidularum usu observandis. Graecii, 
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1709. (Reimpressum Zagrabiae 1784., 
Hely n. 1786.). 

Síinnyei Könyvészete. 

Payer Mihály. L. Pajer Mihály. 
Payka Vilmos. — Munkája: Kardpár-

bajvívás kézikönyve. Nagy-Becskerek, 
1898. 

V. Könyvésiet 1897. 

Payr Sándor, ág. ev. theologiai tanár, 
Payr Sámuel és Feigl Erzsébet iparos 
szülők fia, szül. 1861. febr. 25. Pápán 
(Yeszprémm.); a gymnasiumot ugyanott, 
a theologiai évfolyamokat Sopronban és 
a baseli egyetemen végezte. 1887-ben 
segédlelkész volt Győrött, 1888—96-ig 
rendes lelkész Ondód-Puszta-Vámon (Fe-
hérm.), 1896—99-ig püspöki titkár Pápán, 
1899 óta theol. tanár Sopronban. — 
Czikkei az Evang. Népiskolában (1889. 
A magyar protestáns vallásos költészet 
napjainkban, 1894. A régi tanító világ 
emlékeiből, a sárvári tanítóíizetés a Ná-
dasdy grófok idejében, 1895. Iskolai 
kakasviadalok a XVI. században, 1903. 
Mária Terézia halálára írt egyházi éne-
kek, A dunántúli á. h. evang. egyház-
kerület vázlatos története, 1904. Tompos 
Balázs búcsúztatója); az Evanglikus Egy-
ház és Iskolában (1889. Előítélet és bal-
vélemény prot. egyházainkban, 1891., 
1892. Énekügyi mizériák, 1893. A ma-
gyar gályarabok éneke, Egy püspöki utód, 
a ki nem engedelmeskedett az elődjének. 
Ifjúsági énekeskönyveink, 1894. Magyar 
énekeskönyveink dallamai, Az egyház 
heverő kincsei, 1895. Történeti adatok a 
dunántúli evang. püspökök és kerületi 
felügyelők sorrendjéhez, 1896. Berzsenyi 
Dániel az ekklezsiában, Hazai egyházunk 
a történetírók ítélőszéke előtt, 1898. Öreg 
Aáchs Mihály 1646—1708., Adalék egy-
házi énekirodalmunk történetéhez, 1900. 
A Concordiakönyv legrégibb magyar for-
dítása, 1901. Egyházi zenénk magyarsága, 
Az egyszerű és ritmikus chorál kérdése, 
1903. Klutsovszky Mihály pasquillusa és 
Bozzay György fátuma); A mi Ottho-

nunkban (1893. Egyházi lantosaink a 
szabadságharcz kitörésekor, Az eklezsia 
humora, 1894. Nádasdy Tamás gróf csa-
ládi öröme, Egyházi énekfordítások); az 
Evang. Családi Lapokban (1895. Luther 
éneke: «Erős várunk» története, 1896. 
Bárány György útja Tolnába, A koma-
garus); a Jó Pásztorban (1899. Csepreg 
utolsó evang. prédikátorai, 1903. Ná-
dasdy Ferkó, a bécsi deák); a Protest. 
Szemlében (1898. Az evangelikus Csepreg 
pusztulása, 1903. Pázmány és Lamor-
main titkos tanácsa a nagyszombati egye-
tem megnyitó ünnepén, 1904. Draskovich 
György, győri püspök, a soproni jezsuita 
kollégium alapítója); a Prot. Papnak is 
munkatársa. — Munkái: 1. Az Isten 
igaz szolgájának jó élete. (Andreae pa-
storalisa versben). Pozsony, 1890. — 2. 
Christliches Gesangbuch zum Gebrauch 
für die evang. Gemeinde Ondód. Oeden-
burg, 1891. — 3. A Megváltó könyei. 
Egyházi beszéd. U. ott, 1891. — 4. Tem-
plomépítő egyház a hitromboló század 
végén. Székesfehérvár, 1893. — 5. A 
ívittenbergi fülemile. (Hans Sachs ver-
seinek fordítása bevezetéssel). Pozsony, 
1893. — 6, Fábri Gergely, dunántúli 
evang. püspök és az 1751. évi vallási 
zavargás Vadosfán. Egyháztörténeti mo-
nografia. Bpest, 1894. (Luthertársaság 
XIX. kiadványa). — 7. Nádasdy grófék 
házatája. U. ott, 1896. (Koszorú XIII). 
— 8. Telekesi Török István. U. ott, 1896. 
(Különny. az 1895. Prot. Szemléből). — 
9. Magyar pietisták a XVIII. században. 
U. ott, 1898. — 10. Magyar protestáns 
egyháztörténet. U. ott, 1898. (M. Prot. 
Irod. Társaság kiadványa 10.). — 11. A 
nádorispán udvara. Történeti kép a re-
formáczió korából. Irta és a csánigi evang. 
nőegylet vallásos estéjén 1902. decz. 7 
felolvasta. Sopron, 1903. (Különny. a 
csánigi evang. nőegylet által kiadott 
Emléklapokból). — 12. Kőszeg és vidéke 
evang. egyházunk történetében. U. ott, 
1904. 
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Könyvésiet 1894., 1896. — Századok 1903. 
588. 1. és önéletrajzi adatok. 

Pazár András, ág. ev. lelkész, Klenóczi 
(Gömörm.) nemes származású, hol atyját 
Pazár Andrást, máskép Köszerősnek is 
hívták. Atyját korán elvesztette; tanult 
Derencsen, Dobsinán, Kézsmárkon és 
Pozsonyban ; azután a tübingai egyetem 
hallgatója volt; hazájába visszatérve ne-
mes ifjaknál nevelősködött. Ág. ev. lel-
kész volt előbb Nustyán, innét két év 
múlva Taksonyba, három év múlva Ózdra 
és 1791-ben Csetnekre (Gömörm.) hívták 
meg papnak. — Munkái: 1. Nabozenstioj 
malých Djtek. Eperjes, 1788. (Seilernek 
Religion der Unmündigen tót fordítása). 
— 2. Prwny prawdy wjry a powinnosti 
kresť nábozenstwj. Rozsnyó. 1822. (A 
keresztény hit kötelességei, Jacob János 
Frigyes német munkájának tót fordítása 
névtelenül). 

Annalen d. oest. Literatur 1802. 50. sz. — 
Bartholomaeides, Comitatus Gömör 423. 1. és 
Memorabilia provinciáé Csetnek 130. lap. — 
Nagy Iván, Magyarország Családai IX. Pest, 
1862. 169. 1. — Korauhev 1878. 24. sz., 1880. 
139. 1. — Slovenské Pohlady 1888. 56 . 1. 

Pazár Béla, állami főgymnasiumi tanár, 
P. István nép- és ipariskolai igazgató 
és Botto Emma (Botto János szláv költő 
unokahugának) fia, szül. 1874. márcz. 14. 
Nyíregyházán ; a gymnasium három osz-
tályát szülővárosában, a IV. osztályt a 
német nyelv elsajátítása végett Késmárkon, 
az V—VIII. osztályt ismét Nyiregyházán 
1891-ben végezte. Mint VII. osztálybeli 
tanuló latin dolgozatával a Róth Johanna-
féle ösztöndíjat nyerte el. A szünidők 
alatt beutazta a felső vidéket és Prágá-
ban a kiállítást nézte meg, elsajátította 
a tót nyelvet és megtanulta az olaszt. 
1891. szept. a budapesti egyetemre irat-
kozott be s négy évig a bölcseleti kar 
hallgatója volt, e mellett a franczia, orosz 
és olasz nyelveket hallgatta. 1894. év 
szünidején Németországba utazott és 
Münchenben az egyetemi előadásokon 
jelen volt. Az 1894 — 95. egyetemi év alatt 

a bölcselet-hallgatók segítőegyesületének 
elnöke volt s a kórház-egylet, egyetemi kör 
és mensa academica bizottságában kép-
viselte a tanárjelölteket. 1895-ben a buda-
pesti egyetem bölcseleti karától pálya-
díjat nyert: Glossae Virgilianae ex libro 
glossarum excerptae cz. munkájával. Az 
1895—96. iskolai évben az ev. ref. fő-
gymnasiumnál a német nyelv- és iroda-
lom-tanszéken mint ideiglenes tanár nyert 
alkalmazást. 1896 — 97-ben a budapesti 
tanárképző intézet gyakorló főgymnasiu-
mában volt rendkívüli, majd rendes gya-
korló tanár. 1898. febr. paedagogiai ok-
levelet nyert. 1897—98. helyettes tanár 
volt a budapesti ág. ev. főgymnasiumban 
(hol magyar, latin, német nyelvet, törté-
nelmet és földrajzot tanított). 1897-ben 
a budapesti egyetem jogi karára is be-
iratkozott, de ezen tanulmányait félbe-
szakította, mert 1898. szept. 7. a szegedi 
újonnan felállított állami főgymnasium-
hoz nevezték ki helyettes, 1899. febr. 25. 
ideiglenes rendes, 1902. okt. 31. végleges 
rendes tanárnak. 1891-től 1899-ig többször 
tett tanulmányutat, az említetten kívül, 
külföldön, így Ausztriában, Németország-
ban és Felső-Olaszországban. — Czikkei, 
beszélyei s költeményei a szegedi fő-
gymnasium Értesítőjében (1899. A házi 
és iskolai nevelés), a Szegedi Híradóban 
(1900. okt. 1. Vidéki áll. középiskolai 
tanárok gyűlése Szegeden, 1904. január 
Montegazza beszélye, olaszból ford.), az 
evang. egyházirod. Értesítőben (1901. 
Gondolatok az év végén), a Szeged és 
Vidékében (1902—1904. beszélyek német-
ből ford., költemények és Művészet cz. 
czikk), a Tanulók Lapjában (1904. elb.); 
ezeken kívül kisebb czikkek és vezér-
czikkek a szegedi helyi lapokban. — 
Munkái: 1. A Budapesti kir. m. tudom, 
egyetemi bölcsészethallgatók segítő-egye-
sületének évkönyve az 1894—95. évről. 
Bpest, 1896. — 2. A latin főnevek ne-
mére vonatkozó szabályok versben. Nyelv-
tani segédkönyv. Szeged, 1900. (2. jav. 
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kiadás. U. ott, 1902.) — 3. C. Julius 
Caesar Emlékiratai a gall háborúról I—IV. 
könyv. Ford. U. ott, 1903. 

itt. Könyvészet 1900. és önéletrajzi adatok. 

Pazár István (idősb), ág. ev. nép- és 
községi ipariskolai igazgató volt Nyír-
egyházán, szül. 1837-ben Osgyánban 
(Gömörm.); az ev. iskolák megmagyaro-
sításáért állami, városi, egyházi jutalom-
ban és kitüntetésben részesült. Jelenleg 
nyugalomban él Nyíregyházán. — Czik-
keket írt az ev. nép- és ipariskolai Ér-
tesítőbe (Nyíregyháza), a Prot. Papba és 
a Nyirvidékbe. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból 
és fiának Pazár Bélának szíves közlése. 

Pazár István (ifjabb), gépészmérnök 
a földmívelésügyi minisztérium vízrajzi 
osztályában, előbbinek és Botto Emma 
fia, szül. 1875-ben Nyíregyházán. Szak-
ember az artézi kutak fúrásában. E nem-
ben felolvasásokat tartott és írt a M. 
Mérnök- és Építészegylet Közlönyébe. 

Testvérbátyjának Pazár Bélának szíves 
közlése. 

Pazár József, ev. ref. lelkész előbb 
Szalókon (Zemplénm.), majd Eszenyben 
(Szabolcsm.), hol 1860. ápril. meghalt. 
Az ungi h. h. egyházmegyének öt évig 
volt esperese. — Czikke a Sárospataki 
Füzetekben (1868. Sandau vagy a ve-
gyes házasság). — Munkája: Jézus pél-
dázatai homiliákban. Közrebocsátja fia 
Pazár István. Sárospatak, 1870. és 1877. 
Két füzet. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1877). 

Lelki Kincstár I . 1860. 284. l a p . — Petrik 
Könyvészete. — Kiszlingstein Könyvészete. 

Pazár Zoltán, jogi doktor, nyitrai kir. 
törvényszéki biró, P, Istvánnak testvér-
bátyja, szül. 1865-ben Jolsván (Gömörm.). 
— Több jogtud. czikket írt a Jogtudom. 
Közlönybe, a Büntető Jog Tárába és a 
Jogba. 

Testvéröcscsének Pazár Bélának szíves 
közlése. 
Paziazi János György, rumén szár-

mazású bécsi nagykereskedő volt. Midőn 

munkáját írta, Pesten élt nyugalomban 
és mint előszavában megjegyzi: nem 
tanult iskolában, hanem az anyagot mun-
kájához Lipcsében és Bécsben hallott 
prédikácziókból gyűjtötte. — Munkája: 
Das irdische Glück ein Unglück, und 
das irdische Unglück ein Glück; zuletzt 
Betrachtungen über den christlichen Glau-
ben. Alles mit Beweisen, theils durch 
Stellen aus den zwei heiligen Schriften, 
theils durch gesunden Menschen-Verstand. 
Pesth, év n. 

Petrik B ib l iog r . 

Paziazi Mihály, köz- és váltóügyvéd, 
rumén származású ; 1828. szept. 21. ügy-
védi vizsgát tett Pesten. — Költeménye-
ket, beszélyeket és könyvismertetést írt 
a pesti Iris cz. szépirodalmi német lapba 
(1825., 1827—28); a Toldy-féle Blumen-
lese aus ungrischen Dichtern cz. gyűjte-
ményben (Pest, 1828.) fordításai jelentek 
meg magyar költőkből. — Széchenyi 
István gróf következő munkáit fordította : 
1. Kreditwesen. Nach der dritten Origi-
nal-Auflage aus dem Ungarischen über-
setzt. Pest, 1830. — 2. Licht oder auf-
hellende Leuchtstücke und Berichtigungen 
einiger Irrthümer und Vorurtheile . . . U. 
ott, 1832. — 3. Bericht der Grafen G. 
Andrássy und Stefan Szecheny an den 
Ofner Pesther Brückenverein nach ihrer 
Bückkehr vom Auslande. Aus dem Unga-
rischen übersetzt. Pressburg, 1833. — 4. 
Ueber die Donaudampfschiffahrt... Ofen, 
1836. 

Petrik B i b l i o g r . — Irodalomtörténeti Közle-
mények 1891. 207. 1. 

Pázmán Alajos, r. kath. plébános, 
szül. 1816. jún. 13. Miskolczon (Borsodm.); 
alsóbb iskoláit ugyanitt végezte, míg a 
felsőbbeket, miután az egri papnövendé-
kek közé lépett, az egri érseki lyceum-
ban hallgatta. 1840-ben Ocskay Antal 
kassai püspök áldozó pappá ordinálta. 
Három évi káplánkodás után főegyházi 
hitszónok és karkáplán, 1844-ben képző-
intézeti tanár és a Foglár-féle intézet al-

19. i v sajtó alá adatott 1904. jún. 16. 
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igazgatója lett. 1866-ban az egri érsek, 
mint kegyúr, a makiári plébániát ado-
mányozta neki, hol 1881. október 24-én 
meghalt. — Sok czikket írt a Jelenkor, 
Budapesti Hiradó, M. Sajtó, Pesti Napló 
és Képes Újságba; czikkei az Egyetemes 
M. Encyclopaediában (Alaktalan, Az ar-
tézi kutakról), az Egri írók Albumában 
(A gyémántokról), az Egerben (A hydrau-
likai mész- és vakolatokról, 3 ezikk, A 
vihar elleni harangozás, Az erdők ha-
tása a légkörre és környezetre, Az egri 
felsőbb iskolák története, Babylon és Ni-
nive romjai, A csalásról, 1863. Felsőbb 
tanintézeteink, 1864. Legújabb világító 
szereink, 1866. A suezi csatorna, A pho-
tographia vegytani folyama, Az érzékek 
csalódásai), az Egri Népkönyvben (Szent 
László király, történeti rajz), az egri 
Emlékkönyvben (1865. Telekessy István, 
életrajz, Az egri papnevelő történeti ki-
fejlése), az Egri Egyházmegyei Közlöny-
ben (1876. Vallási állapotok Egerben és 
környékén a török foglalás előtt). — Az 
Egri Postának kiadója volt 1862—63-ban. 
— Kéziratban maradt: Eger város tör-
ténete a legújabb időkig. 

Ko n cz Ákos, Egr i egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1802. 195. 1. — Mtgyar 
Sion 1888. 781. 1. és gyász j e l en t é s . 

Pázmándi Antal Pápán. — Verses 
levele a M. Hírmondóban (1797. NI. 623. 
1.) : Apollónak ama nagy érdemű testvér 
attyafiához méltóságos gróf Gvadányi 
Jósef magyar lovas generális ur ő nagy-
ságához Pápáról. Május 18. 1797. 

M. Kurir 1797. I . 42. SZ. 

Pázmándy Dénes (szomori és somo-
dori idősb), 1848—49. megyei főispán és 
a főrendiház tagja, P. János megyei 
táblabíró és baracskai Szűcs Terézia fia, 
szül. 1781. márcz. 10. Kömlődön (Ko-
máromm.); középiskolai tanulmányait 
1788-ban Pozsonyban az evang. lyceum-
ban kezdte, a jogiakat a pesti egyetemen 
1797-ben végezte s a hazai jogot, mely-
hez főképen vonzódott, a nagynevű Ke-

id. S z i n n y e i J „ Magyar írók X. 

lementől hallgatta. 1800. és 1801-ben a 
szokásos patvariát és jurateriát végezve, 
1802. ügyvédi vizsgálatot tett és Komá-
rom vármegye szolgálatába lépett; 1802. 
alügyész, az 1806. és 1810. tisztújításokon 
előbb al-, majd főszolgabíró lett. Az 
1825. országgyűlésre Komárommegye ré-
széről követté választatott és azóta foly-
vást a törvényhozás mérsékelt ellenzé-
kének tekintélyes tagja maradt. Már első 
követsége alatt, az 1825—27. hosszú és 
elég viharos országgyűlésen, alapos tör-
vénytudományával, politikai bölcsessé-
gével, szilárd hazafiúi jellemével és szó-
noki tehetségével kitűnt, többek közt 
sürgette a magyar nyelv fölvirágoztatá-
sát. Vármegyéje 1828-ban első alispánná 
s a következő 1830., 1833. és 1839. or-
szággyűlésekre ismét követévé, helvét 
vallású hitfelei pedig 1837-ben a dunán-
túli ev. ref. egyházkerület világi főgond-
nokává választották. 1848-ban a magyar 
alkotmányos kormány fehérvármegyei 
főispánná nevezte ki s mint ilyen a fő-
rendiház tagja is lett és az országgyűlés 
folyama alatt, a viharok és veszélyek 
válságos idejében, mintarendes kormányt 
pótló honvédelmi bizottmány egyik fő-
rendi tagja vett részt annak tanácskozá-
saiban. A harcz kitörése után, a forra-
dalmi elvekkel különben sem rokonszen-
vező, testi erejében már megtört aggas-
tyán visszavonult baracskai (Fehérm.) 
birtokára, hol fehérvármegyei főispánsága 
óta lakott, és Debreczenben már nem volt 
jelen. Meghalt 1854. febr. 1. Baracskán. 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
és az egykorú hírlapokban vannak. — 
Levele Somogyi Gedeonhoz, Balhás-Szi-
las máj. 5. 1819. (Irodalomtörténeti Köz-
lemények 1892. 528. 1.). — Arczképe a 
M. Pantheonban. 

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. — Ujabbkori Isme-
retek Tára V I . 1. l a p . — Nagy Iván, M a g y a r -
ország Családai IX. 171., 172. 1. — Fehérvári 
Hiradó 1881. 48 . SZ. — Hazánk I . 1884. ( T ó t h 
L ö r i n c z ) . — Budapesti Hirlap 1898. 74. SZ. 

20 
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( P á z m á n d y Gréza) . — Pallas Nagy Lexikona 
XIII. 871. I. és gyászjelentés. 

Pázmándy Dénes (szomori és somo-
dori ifjabb), az 1848—49. képviselőház 
elnöke, előbbinek és Pély-Nagy Judit fia, 
szül. 1816. ápr. 7.Kömlödön (Komáromm.); 
iskoláit előbb otthon, azután a pozsonyi 
kir. akadémián és a pesti egyetemen vé-
gezte, hol épp oly jó tanuló, mint jó és 
híres magyar szólótánczos volt. 1843-
ban már a pozsonyi országgyűlésre, 
atyja helyébe követté választatott, hol 
csakhamar kitüntette magát éles logikája 
s élezés polémiái által, melyekben mes-
ter volt. 1844. márczius 29-én raásod, 
1847-ben első alispánná választották meg 
Kommárommegyében. Midőn az 1847. 
országgyűlésre ismét megválasztották, 
már a vezérek közé emelkedett és a leg-
hatalmasabb szónokokkal, magával Kos-
suth Lajossal is mert mérkőzni, p. a vár-
megyei rendszer érdeme s jó és rosz ol-
dalai feletti vitában. 1848. máj. 18. Sza-
lay Lászlóval a frankfurti alkotmányozó 
gyűlésre küldetett, hol a gyűlés elnöke 
Gagern Henrik a követeket szívesen fo-
gadta s Magyarország ügyviselőiül elis-
merte. De a bécsi udvari reactió s annak 
eszköze, az osztrák kormány, a szép 
reményeket meghiúsította. P. nem sokára 
hazajött, hogy a júl. 5. megnyitandó 
első népképviseleti országgyűlés képviselő-
házában az elnöki széket, melyre kijelölve 
volt, elfoglalja. Midőn a szept. 4. ülésben 
elhatároztatott, hogy a horvát lázadás le-
csendesítése ügyében a királyhoz Bécsbe 
küldöttség menjen és ő felségét Magyar-
országba meghívja, kinyilatkoztatta P., 
hogy ő, mint a ház választott elnöke, fogja 
vezetni a küldöttséget és lesz annak szó-
noka. A küldöttség eredménytelen volt. 
Szept. 15. pedig egy küldöttséggel felment 
Budára a nádorhoz s felszólította ezt a 
képviselőház nevében, hogy a drávai 
sereg feletti parancsnokságot vegye át, 
s azt a választ hozta, hogy a nádor kö-
telessége s esküjéhez képest a küldetést 

elvállalja, de kéri a házat, hogy míg a 
bécsi országgyűlés válasza meg nem ér-
kezik, maradjon a törvényes téren. Szept. 
30. P. jelentést tett a horvátokkal való 
első összeütközés felől s indítványozta, 
hogy az országgyűlés függeszsze fel ülé-
seit, míg e belháború tart, s menjen in-
kább a népet lelkesíteni s a honvédő 
tömegeket rendezni. Okt. 4. részleteket 
adott elő a bán lázadásáról s értesítette 
a házat, hogy a főrendiház egyesült a 
képviselőkkel a kormányt pótló hon-
védelmi bizottság megalkotására, ahhoz 
a maga részéről is négy tagot nevezett 
Eszterházy Mihály gróf, Jósika Miklós 
báró, Perényi Zsigmond báró és idősb 
Pázmándy Dénes főispán személyében. 
P. a képviselőkből alakult vadászcsapat, 
a Yilmos-huszárok és a gömöri nemzet-
őrség kiséretében elment a táborba. Nov. 
9. már ismét elnökölt a képviselőházban. 
Az 1848. parlament utolsó jegyzőköny-
vét decz. 30. írta alá. A szilveszteresti 
utolsó ülésben kihirdette még Kossuth 
indítványainak (az országgyűlésnek és 
kormánynak Debreczenbe áttétele sat.) 
elfogadását s a Windischgrätz herczeg 
főhadiszállására küldött békekövetek ne-
veit. A ház elnöke, ki kötelességét mind-
eddig oly híven s bátran teljesítette, a 
sok csalódás, sikertelenség, reményvesz-
tés által elkeseredve s egyetlen fiukért 
sírva aggódó elgyengült öreg szülei kéré-
sének engedve, nem ment Debreczenbe 
s ezzel politikai fényes szerepét végkép 
lejátszotta. A németek elfogták és Po-
zsonyba hurczolták fogságba, később meg-
bocsátottak neki, a debreczeniek azonban 
elkárhoztatták, elfogatták és csak alig 
kerülhette el, hogy a vésztörvényszék 
elébe ne állítsák s az utczai nép a házat, 
melyben fogva volt, meg ne rohanja. 
Amabban maga Kossuth s Vukovich Sebő 
igazságügyminiszter gyakorolták a régi 
barát irányában a kegyelmet, ebből Besze 
János mentette meg. Haza bocsáttatván, 
baracskai birtokára zárkózott el, s gon-
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dosan gazdálkodva, olvasva, gyermekeit 
nevelve töltötte el hátralévő örömtelen 
életét. Meghalt 1856. jan. 24. Baracskán. 
— Kossuth Pesti Hírlapjának szorgalmas 
munkatársa volt, melybe sok czikket írt, 
többnyire névtelenül, így 1841. 40. sz. A 
városok ügyében, 1842. 193. sz. Népkép-
viselet sat. Országgyűlési beszédei az 
egykorú lapokban és a Naplókban van-
nak. — Levelét, melyet pozsonyi fog-
ságából 1849. aug. 3. írt atyjához, fia P. 
Géza közlte a Budapesti Hírlapban (1898. 
74. sz.). — Arczképe kőnyomat, rajz. 
Barabástól 1846. 

Ujabbkori Ismeretek Tára V I . 2. 1. — Schle-

singer, Max, Aus Ungarn. Berlin, 1850. 280. 
l a p . — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i 
I X . 171., 172. 1. — Ungarns politische Charak-

tere. M a i n z , 1851. 163. 1. — Fehérvári Hiradó 

1881. 48. SZ. — Hazánk 1884. arczk. (Tóth 
L ö r i n c z ) . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 871. 

l a p . — Budapesti Hirlap 1898. 98. SZ. ( K o s -

suth és Pázmándy, irta fia P. Géza). 
Pázmándy Dénes (szomori és somo-

don legifjabb), országgyűlési képviselő, 
előbbinek és Domonkos Lídiának (Jókai 
«Arany ember» leányának) üa, született 
1848. júl. 10. Kömlődön (Komáromm.); 
a gymnasiumot Pesten a reformátusok-
nál végezte. 186i-ben Berlinbe ment az 
ottani egyetemre, hol a jog- és állam-
tudományokat hallgatta, azután további 
kiképzése végett Párisban időzött s az 
ottani irodalmi, művészi, színészi neve-
zetességek nagy részével és ezen szakok 
viszonyaival megismerkedve, ez össze-
köttetéseit továbbra is fentartotta s Pá-
rist több ízben meglátogatta. 1872-ben 
külföldről, gazdag tapasztalások birtoká-
ban, haza térve, rövid időre a közös 
hadügyminisztérium szolgálatába lépett, 
hogy magát diplomatává képezze, de e 
hivatalát csakhamar elhagyta s Pestre 
tette át lakását. 1878-ban Vas vármegye 
körmendi kerületében képviselővé válasz-
tatott radikális szabadelvű programm 
alapján, s az egyesült ellenzék soraiban 
foglalt helyet. Az 1881—84. országgyűlési 
cyklusra mint függetlenség-párti politikus 

Körmenden újra megválasztatott. Gosz-
tonyban (Vasm.) volt úri laka. Az 1884 
—1887. országgyűlésről elmaradt, de az 
arra következő választás alkalmával a 
zala-egerszegi kerület függetlenségi párti 
képviselője lett és tagja volt a pénzügyi 
bizottságnak. Buzgó tagja volt a béke-
congressusnak, melynek 1895. belgiumi 
ülésén a nemzetnek az oláhok rágalmai 
ellen való megvédésében, és az 1896. 
békecongressusnak helyévé az ezredéves 
ünnepet ülő Budapestnek kitüzetésében 
Apponyi Albert gróffal és Jókai Mórral 
élénk részt vett. — Politikai, társadalmi, 
úti czikkeket írt könnyű, élénk és humo-
risztikus tollal a hazai s a franczia la-
pokba, így a Honba (1867. 94. sat. sz. 
Eredeti külföldi levelezések), a Magyar-
ország és a Nagyvilágba s a Beformba 
(1867. A párisi színházakról, 1874. 220., 
253. sz. Levelek Svájczból, A Vierwald-
stätti tó mellől, 261. Látogatás Dumas-
nál, A normandi partokról, 1875. 44 — 
65. szám, A nemzeti színház reformja, 
A párisi színházakról), a Pesti Naplóba 
(1879. 121. sz. Búcsúztatója Marcot Al-
fred a «Temps» budapesti levelezője fö-
lött, átvették a többi lapok is), az Egyet-
értésbe (1884. 89., 90. sz. Adam asszony 
útja az Alföldön), a Nyugatmagyarországi 
Híradóba (1895. 47. sat. sz. A pozsonyi 
magyar színészet állandósításáról, elő-
adás a Toldy-körben febr. 24.), a Buda-
pester Tagblattnak is munkatársa volt. 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. — Munkája: A brüsseli és pá-
risi rendőrség. Bpest, 1876. — Szerkesz-
tette és kiadta a Delejtű cz. politikai 
napilapot 1871. deczembertől 1872. már-
czius 17-ig, összesen 71 számát és ennek 
folytatását a Haladást 1872. márczius 
19-től május 9-ig Budapesten. — Kéz-
iratban : Egyik olyan, mint a másik, 
vígj. egy felv. Narrey után francziából 
ford. (Először adták a Nemzeti Színház-
ban 1869. jún. 11.). - Álneve: Coffre-
fort. 

20* 
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Figyelő X I I I . 1882. 112. 1. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i 
A l m a n a c h . Bpes t , 1892. 290. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 872. 1. (Tóth Lörincz). 

Pázmándy Dénes (szomori és somo-
dori), végzett joghallgató, előbbinek és 
Reiter Máriának fia, ki midőn tüdőbeteg-
sége ellen Abbaziában enyhülést keresett, 
tífuszba esett, ekkor haza kivánkozott és 
közvetlen a budapesti állomás előtt a 
vasúti coupéban 1896. decz. 11. meghalt 
26 éves korában. — Szerkesztette és ki-
adta a Dunántúl cz. vidéki hetilapot 1894. 
júl. 8-tól haláláig Szombathelyt. 

Dnnántúl 1896. 54. SZ. — Vasárnapi Újság 
1896. 51. sz. (Nekr.) és gyászjelentés. 

Pázmándi Gábor, költészetet tanuló a 
kolozsvári ev. ref. collegiumban, győri 
nemes származású. — Munkája: Cy-
gnus Lugens Sortem fixam Hominum. 
Elegia pro Publico Examine In hoc dic-
tum Yirgili: Stat sua cuique dies breve 
et irreparabile Tempus. Exigente Publico 
Praeceptore Sacrae Poeseos Zacharia N. 
Tetsi Repraesentatus per . . . Die 15. 
Decembris. In Illustri Collegio Claudio-
politano Reformatorum. Claudiopoli, 1700. 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 542. 1. 

Pázmándi Gábor (szomori és somo-
dori), orvosdoktor, komárommegyei ne-
mes származású. — Munkája: Idea natri 
Hungáriáé veterum nitro analogi. Vin-
dobonae, 1770. (Külön czimlappal is : 
Dissertatio inauguralis physico-chemica 
sistens ideám na t r i . . . ) . 

Horányi, M e m o r i a I I I . 54 . l a p . — Katona, 
História Critica XLI. 620. lap. — Szinnyei 
Könyvészete. 

Pázmándi János. — Munkája: Ma-
gyar grammatika Pest, 1794. 

Sándor István, Magyar Könyvesház. Györ, 
1803. 206. 1. — Katona, História Critica XLI. 
620. 1. 

Pázmándy Sámuel, ügyvéd és Fehér-
megye táblabírája. — Munkája : Schedias-
mata praeludia cogitationum coniectura-
lium, circa originem, sedesque antiquas, 
& linguam, Vhro-Magarum populorum. 

Quibus, ex combinatione scriptorum sa-
crorum, cum profanis, ac traditione dome-
stica a fabulis vindicata, cum primis de-
promtis, tam eorundem, quam et in parte 
aliarum gentium, ac aboriginum, histo-
í'iae-praesertim primigeniae, nova rursus 
facie induitur. Pars I. Cum adnotationi-
bus autoris et centuria vocum iazygica-
rum aliarumque hungarico-illyricarum, 
syllabo, et aliis additamentis. Pestini 
1786. 

Katona, História Critica XLI. 620. lap. — 
Petrik B i b l i o g r . — Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek 1895. 8. 1. 

Pázmány Béla (szilasi és laki), herczeg-
primási intéző, P. Zsigmond megyei első 
alispán és sárosfalvi Bittó Erzsébet (özv. 
Petőcz Antalné) fia, szül. 1889.; ifjú ko-
rában tiszteletbeli aljegyző volt. Meghalt 
1887-ben. — Több tárczát és gazdasági 
czikkeket irt a komáromi lapokba saját 
neve és Szakáll Béla álnév alatt. 

Pázmány Zoltán, A szilasi és laki Pázmány-
Netnzetség. Pozsony, 1904. 9., 50. 1. 

Pázmány Dániel, a nyitramegyei gaz-
dasági egyesület titkára. — Czikkei a Gaz-
dasági Lapokban (1872. Előrajza az 1872. 
okt. 5—10. Nyitrán rendezendő gazda-
sági kiállításnak, 1873. Nyitramegyei gaz-
dasági egyesület), a Falusi Gazdában 
(1874. A mezőgazda általános tulajdon-
ságai) sat. 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 
Pázmány György, néptanító, szül. 1811. 

febr. 11. Dörílben (Sopronm.), hol atyja 
iskolamester, kántor és jegyző volt; 12 
éves korában atyja mellett mint segédtanító 
működött és 1828-ban Sopronban tanított, 
azután Tormás faluban, a Lajta mellett, 
segédtanítónak alkalmazták; innét har-
madfélév múlva Kis-Höflingbe (Sopronm.), 
majd Rohonczra ment tanítónak, hol 
a Török János által alapított magáninté-
zetnél bejáró magyar nyelv-tanító volt. 
Négy év múlva az intézet megszűnt és 
ő is távozott Bezerédj István Flóra leá-
nya mellé nevelőnek Hídjára (Tolnám.);. 
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négy év múlva azonhan Bezerédj Flóra 
meghalt és ő Szegszárdon Aichelburg 
Ferencz gróf leányánál nevelősködött. 
1849-től ugyancsak Szegszárdon mint 
rendes tanító működött. Zenével is fog-
lalkozott, keringői kedveltek voltak. 0 
felsége 1879. márcz. 13. ezüst érdem 
kereszttel tüntette ki. Meghalt 1880 kö-
rül. — Czikkeket írt az Oesterr. Schul-
boteba, a Lonkay Néptanodájába s a pé-
csi Kalauzba, mely lap 1862-ben szép-
tani műveért ezüst serleggel jutalmazta. 
A szegszárdi polgári olvasó-körben fel-
olvasásokat is tartott. (Nevét Pázmánnak 
írta). 

Tolnamegyei Közlöny 1879. 13. Sz. 

Pázmány Jenő (szilasi és laki), állam-
doktor, a fiumei tengerészeti hatóság sta-
tisztikai alosztályának vezetője, P. Dániel 
ev, ref. lelkész és Németh Janka fia, szül. 
1868-ban; az ev. ref. vallásról áttért a 
r. katholikus vallásra ; a tengerészeti aka-
démiát Fiúméban, a jogot a budapesti 
egyetemen végezte. Utazott Braziliában 
és a föld egyéb részeiben. Azelőttfiumeike-
reskedelmi fogalmazó volt, most a központi 
statisztikai hivatal tisztviselője ugyanott. 
— A M. Tengerpartban és egyéb hírlapok-
ban közölt czikkeket, u. m. A tengeré-
szeiről, Utazás a sárgaláz hazájában, 
Moschenizze-Draga; a Komárommegyei 
Értesítőben : Az olasz analphabetizmus sat. 

Pázmány Zoltán, A szilasi és laki Páz-
mány-Nemzetség. Pozsony, 1904. 11., 56. 1. 
Pázmány Kornél (szilasi és laki) ügy-

véd Komáromban, P. Zsigmond megyei 
első alispán és sárosfalvi Bittó Erzsébet 
(özv. Petőcz Antalné) fia. — Szerkesztette 
a Komáromi Lapokat 1871. ápr. 1-től 
decz. 30-ig. 

Pázmány Zoltán, A szilasi és laki Pázmány-
Nemzetség. Pozsony, 1904. 10., 50. 1. és a 
m. n. múzeumi tairlapkönyvtár példányából. 

Pázmány Miklós (panaszi gróf), bir-
tokos Biharmegyében, ki fiatal korában 
jezsuita kívánt lenni, azonban ettől utóbb 
búcsút véve megnősült és gróffá lett. 
Drusbicky Gáspár jezsuita 1657-ben egy 

latin imakönyvet ajánlott neki. Neje, 
hethesi Pethe Rozina, előbb orbovai 
Jakusich Imre özvegye volt; kinek első 
férjétől való fiának gyámságát nem a leg-
tisztábban kezelte, s e miatt mint pazarló 
az 1659. országgyűlés 110. törv.-czikke 
által is megrovatotL. Meghalt utód nél-
kül, s igy benne a Pázmány család és 
a grófi czim is sírba szállt. — Munkája: 
Praxis et usus Schedae Menstruae. Colo-
niae, 1639. — Gróf Zrínyi Miklósról írt 
dicsőítő versei vannak ennek Adriai Ten-
gernek Syrenáia cz. Bécsben 1651-ben 
4rét megjelent munkájának az olmützi 
nyilvános könyvtárban őrzött példányá-
ban a szövegelőtti tiszta levelen, melyet 
a Könyv-Szemle közöl. 

Bibliotheca YVindhagiana. Viennae, 1733. 
109. 1, — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i 
I X . 175. 1. — St. Könyv-Szemle 1882. 248. 1. 

Pázmány Péter (panaszi), theologiai 
doktor, bibornok, esztergomi érsek, P. 
Miklós (ki szent István király idejéből 
való ősrégi nemes családból származott) 
biharmegyei alispán s Massai Margit fia, 
szül. 1570. okt. 4. Nagyváradon. Atyja 
(ki a Kálvin tanait vallotta) korán özvegy-
ségre jutott és második nőül vette a 
hitbuzgó katholikus Tholdy Bórát, ki 
mostoha fiát is tizenhárom éves korában 
a róm. kath. vallásra térítette. Különö-
sen Szántó mély hatást gyakorolt a ser-
dülő gyermekre, ki iskoláit szülővárosá-
ban kezdte s Kolozsvárt folytatta, hol 
1587-ben belépett a jezsuita-rendbe. A 
rendi újonczokra kimért két évi próba-
időt Krakkóban kezdte meg, majd Bécsbe 
helyeztetvén át, a próbaidő letelte után 
a három évig tartó bölcseleti tanfolyamot 
szintén Bécsben végezte ; ekkor 1593-ban 
a hittudományi tanfolyam elvégzésére 
Rómába küldetett. Itten Bellarmin Ró-
bert bibornok kiváló irodalmi munkál-
kodásával gyakorolt reá legnagyobb be-
folyást. A személyes benyomásokat, me-
lyek lelkületét érték, a korabeli események, 
a katholiczizmus és protestantizmus közt 
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folyó vallási harcz még csak növelték. 
Római tanulmányait befejezve, huszonhét 
éves korában szenteltetett fel és avatták 
fel doktorrá. A rend részéről 1597-ben 
Gráczba küldetett, hogy a rendi kollégium-
ban a tanulmányi felügyelő hivatalát 
lássa el. E tisztet csak egy évig viselte, 
a mikor az egyetemen a bölcselet taní-
tásával bízatott meg ; három évig tanította 
itt a logikát, erkölcstant és a természet-
tant, midőn elöljárói 1601-ben a vágsélyei 
rendházba küldték, hogy hazájában mint 
hithirdető működjék a kath. vallás eme-
lésén. Itteni tartózkodása egész életére 
mély kihatással bírt, megismerkedett For-
gách Ferenczczel, Nyitra tudós püspöké-
vel. Kassán és Nyitravármegyében mű-
ködött nagy sikerrel. Hatalmas szónok-
latai és vitatkozásai számosakat vezettek 
vissza a protestantizmusból az elhagyott 
egyházba, így Forgách Miklós és Zsig-
mond grófokat, Thurzó Kristófot és Ester-
házy Miklóst. 1603-ban ismét Gráczba 
helyeztetett vissza, hol három évig a hit-
tudományokat tanította. 1607-ben másod-
szor küldték hazájába, a hol Forgách 
Ferencz esztergomi érsek vette udvarába. 
1608-ban országos figyelmet vont magára, 
ugyanis a pozsonyi országgyűlésen, mint 
rendjének képviselője, ennek érdekében 
hatalmas beszédben szólalt fel a bécsi 
békekötés 8. pontja ellen, a mely a 
jezsuitáktól megtagadja a birtokszerzési 
jogot; majd arra bírta az érseket, hogy 
Nagyszombatban 1611. a papság szellemi 
és erkölcsi újjáteremtése czéljából tar-
tományi zsinatot tartson. Forgách érsek 
kezdeményezésére és II. Mátyás kérel-
mére V. Pál pápa fölmentette Pázmányt 
szerzetesi fogadalmai alól. 1616. ápr. 15. 
turóczi préposttá s szept. 28. esztergomi 
érsekké neveztetett ki. P. volt a magyar-
országi ellenreformáczió lelke ; ékesszóló 
prédikáczióival, élőszóval és sajtó utján 
folytatott hitvitáival, a melyekben a láng-
ész, mély tudomány és az általa irodal-
mivá reformált nyelv hatalmas ereje 

nyilvánult, a protestantizmus fölött a 
diadalok hosszú sorát aratta. 1603—12-ig 
kilencz polemikus munkája jelent meg, 
ezek a katb. egyház tanításának, szer-
tartásainak és történetének egyes pontjait 
tárgyalják, a melyeket a protestánsok 
leginkább megtámadtak. Mint a r. katb. 
egyház feje felhasznált minden eszközt, 
a melyet igénybe venni a vallás szelleme 
és a pozitiv törvény nem tiltott, hogy 
az egyháza rovására elhatalmasodott pro-
testantizmus terjeszkedésének útját állja 
s azt gyengítse. Az általa visszatérített 
főrangú családok számát harminczra te-
szik. A már említteken kívül nevezeteseb-
bek az Erdődyek, Draskovichok. Pálffyak, 
Halierek, Kornisok, Bosnyákok, Koházyak; 
ő vezette vissza az egyházba Zrínyi Györ-
gyöt, Bethlen Gábor özvegyét, Branden-
burgi Katalint és Rákóczi György fejedelem 
testvérét Pált. 1619-ben Nagyszombatban 
az ifjúság számára nevelőintézetet és 
papnevelőt alapított, úgyszintén Bécsben 
is egyet 1623-ban (közel 200,000 frtnyi 
áldozattal), a mely máig is virágzik és 
alapítójának nevét (Pazmanaeum) viseli. 
1635-ben 100,000 frtnyi alappal létesítette 
a magyar tudományos egyetemet, hittani 
s bölcseleti karral; Pozsonyban a jezsui-
táknak kollégiumot és iskolát, Érsekújvárt 
és Körmöczön a Ferenczrendieknek kolos-
tort alapított. Politikai szerepléséből em-
lítést érdemel, hogy az 1618. országgyű-
lésen főleg az ő érdeme volt, hogy még a 
gyermektelen II. Mátyás életében, utód-
jává Ferdinánd választatott meg. 1629. 
nov. 19. a pápa bibornokká nevezte ki. 
A Bethlen Gáborral való háborúskodá-
sok alkalmával főkép a békekötéseknél 
gyakorolta befolyását, I. Rákóczi György-
gyei szivélyes viszonyban állott s míg 
élt, vissza tudta őt tartani attól, hogy a 
protestánsokkal és a törökkel szövetkezve 
II. Ferdinánd ellen fegyvert fogjon. Elévül-
hetlen érdeme a mai irodalmi nyelv meg-
teremtése; mint a szó nagymesterét a «ma-
gyar bíboros Ciceró» névvel tisztelte meg 
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nemzete. Ferdinánd 1632 elején Rómába 
küldte, hova febr. 14. elindult és márcz. 
7. érkezett meg; küldetésének czélja 
volt, hogy a pápát nyerje meg a csá-
szárnak nyújtandó pénzbeli segélyre, 
birja rá VIII. Orbánt, hogy a franczia és 
svéd király közti szövetséget megbontsa, 
s végre, hogy a pápa vegye kezébe a 
katholikus fejedelmek közti szövetség 
megalkotását; azonban küldetésének czél-
ját el nem érhette. Egészségi állapota 
már hosszabb idő óta meg volt támadva ; 
az egész országra kiterjedő gondok, azon 
óriási tevékenység, melyet a politikai és 
irodalmi téren kifejtett, a folytons izga-
tottság korán megtörték erejét. Római 
utazása csak növelte baját, mihez járult 
az is, hogy noha köszvénybaja súlyos-
bodott, nem kimélte magát. Halála 1637. 
márcz. 19. következett be Pozsonyban, 
hol bécsi útjára készült. Holtteste ápr. 3. 
tétetett a pozsonyi káptalani templomban 
örök nyugalomra. — Munkái: 1. Theses 
Philosophicae : De ente eiusque passioni-
bus ac speciebus, quas in Alma Acade-
mia Graecensi pro gradu magisterii doc-
toratus artium liberalium et Philosophiae 
consequendo defendet . . . Praeside-R. P. 
Petro P a z m a n i . . . Graecii, 16*10. — 2. 
Assertiones philosophicae de corpore 
naturali eiusque principiis et passionibus, 
quas in alma academia Graecensi . . . 
defendet. . . Praeside R. P. Petro Paz-
mani . . . U. ott, 1600. — 3. Felelet az 
Magiari István Sárvári Praedicatornac, 
az Ország romlasa okairul irt köniuere. 
Iratot Pazmani Peter altal. Nagy-Szom-
bat, 1603. —j4. Kempis Tamasnak Chris-
tvs követeserül Négy könyuei. Mellyeket 
magiarra fordított. Bécs, 1604. (2. kiadás. 
U. ott, 1624., 3. k. Pozsony, 1638.. 4. k. 
U. ott, 1648. és Hely n. XVII. száz., 5. 
k. Nagyszombat, 1709., 6. k. 1738., 8. k. 
1772. U. ott. Kalocsa, 1881. Kiadta Mol-
nár László; Bevezetéssel, magyarázatok-
kal és szótárral szerk. Bellaagh Aladár. 
Bpest, 1899. M. Könyvtár 151-153.). — 

5. Az mostan tamat vy tudomaniok hamis-
şaganak Tiiz nilvan való bizonisaga. Es 
reovid intés A Teoreok Birodalomrvl es 
valla s r v l . . . Grätz, 1605. —>J&i A keresz-
tyeni Imádságos Keonyv, melybe szép 
áytatos Keoneorgesek, Haladasok es Tanu-
sagoc foglaltatnac, es reovid tanusagh, 
mint ismerhesse megh akar mely egy-
ügyü ember is az igaz hitet. U. ott, 1606. 
(Pozsony, 1610., 1625., 1631., 1650. U. 
ott, Bécs, 1665. Tizenhárom képpel. Lő-
cse, 1674., Nagy-Szombat, 1674., 1701., 
14. kiadás, U. ott, 1791., Kassa 1738., 
1758., 1796., Buda, 1812., 16. kiadás, Pest, 
1851., 17. k. 1869., Bpest, 1890.). —_7. 
KereztieniFelelet. A Megh Dücsöült Szen-
tek Tiszteletirül, Ertünk való könyörghe-
sekrül, es Segitsegül h iuasokrul . . . Az 
Gyarmathi Miklós Helmeczi Praedicator-
nak, A Bodogh emlekezetü Monoszloi 
András Veszperiny Püspök es Posoni 
Prépost könyue ellen irt csacsogasira. 
Grätz, 1607. — 8. Az Nagi Calvinvs 
Ianosnae hiszee egy Istene Az az : Az 
Calvinvs ertelme szerent való igaz magia-
razattia az Credonac : Mely, az Caluinus 
tulaidon könyveiből, hyuen, es igazán 
egybe szedettetet, az Caluinista Atiafiak-
nac lelki eppületekre, es vigasztalasokra 
S. T. D. P.P. Nagy-Szombat, 1609. (Tel-
jes példánya megvan a kassai kir. jog-
akadém ia könyvtárában, csonka példánya, 
melyből 3 levél hiányzik, a m.-szigeti 

ref. lýceum könyvtárában). — 9. Egy 
Keresztien Predikatortvl. S. T. D. P. Pt 
Az nevezetes tanitohoz Alvinczi Peter 
Vramhoz Iratot eot szép level. I. Az 
Pápisták Baluaniozasárul. II. Minemű 
szabadsághot aggianak az Pápisták, az 
Hittel kötött foghadásnak fel bontasára. 
III. Mint tanicsak az Pápisták, hogy iob 
az Papnak bazasságh kiüül latorkodni, 
hogy sem hazas társhoz kötelezni ma-
ghat. IV. Egy Papista embernek, ennihany 
esztelen dolgokrul való kerdezkedesirül. 
V. Mely méltatlan neuezik Baluaniozoknak 
es Eretnekeknek az Luther es Caluinus 
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köuetoyt. (Pozsony), 1609. (Egyetlen pél- | 
dánya az erdélyi múzeum könyvtárában. 
Ujabb kiadásai: Kassa, 1741. Kolozsvár, 
1761.) — 10. Alvinczi Peternek sok teto-
vazo kerenghesekkel, es czeghéres gyala-
zatokkal fel halmazot feleletinek, röuijd és 
keresztyeni szelidségghel való megh ros-
talasa (Pozsony), 1609. (Egyetlen példánya 
a m.-szigeti ref. lýceum könyvtárában). 

— 11. Szent Ignácz a Iesvs kisded Tár-
sasága fondálóinak élete. Roma, 1609. 
— 12. Vita Beati Ignatii Loiolae Socie-
tatis Jesu Fundatoris. U. ott, 1609. 80 
rézmetszettel. (Névtelenül. Pázmánynak 
tulajdonítják, de kétséges a szerzősége). 
— 13. Posonban löt Praedikatio, Pázmány 
Peter: altal; Azon az napon, mellyen 
amaz tündér módra valtozando alhatat-
lanságnak tüköré, Thordai János barát, 
harmadszor ki öltözőt az csuklyábol: 
Pünkösd után XII. Vasárnap : Kis aszony 
havának 22. napján M. DC. X. eszt. Egy 
keresztyen halgatótúl az eleven nyelv 
után, Írásban foglaltatot, és az hivek 
éppületire szem eleiben ki bocsáttatot. 
Musiponiba (Pozsony), 1610. — 14. Peni-
cvlvs Papporvm Apologiae Solnensis 
Conciliabuli. Et Ilyperaspistes Legitimae 
Antilogiae Illustriss : Cardinalis Francisci 
Forgács de Ghimes Archiepiscopi Strigo-
niensis, &c. Ioannes Iemicivs Parochus 
Senqvicensis scribebat . . . Posonii, 1610. 
(Ujabb k. U. ott, 1611. Jemicius Pázmány 
áln.). — 15. Logi Alogi, quibus Baptae Ca-
lamos phactae peniculvm Papporvm Sol-
nensis Conciliabvli . . . vellicant. U. ott, 
1612. (2. kiadás. U. ott, a Kalauzhoz 
függelék gyanánt csatolva). — 16. Isteni 
Igazsagra vezerleo Kalavz. Pozsony, 1613. 
(Appendix. Egy tvdakozó Praedikator 
nevevei iratot eot level; Logi Alog i . . . 
Újabb kiadásai: 1623., 1637. Ugyanott, 
Hodegus. Igazságra vezérlő Kalauz cz. 
4. kiadás Nagyszombat, 1766.). — 17. 
Az Calvinista Prédikátorok igyenes er-
keolcseu tekelletessegének Tevkeore. Mel-
lyet az Felfeoldeon nyomtatot Lelki Or-

vosságnak eleoljáro beszedébeol szerzet. 
Lethenyei István (álnév). Bécs, 1614. 
(Ezen munkát a «Lelki orvosság» cz. 
könyv előbeszéde ellen írta). — 18. Az, 
Igazsagnak, Gyeozedelme. Mellyet, Al-
vinci Peter, Teokeoreben, meg mutatót. 
Pozsony, 1614. — 19. Csepregi Mes-
terseg, Az az. Hafenreîîernek magyarrá 
fordítot könyue eleiben függesztet leue-
leknek, czegéres czigánysági, és orcza-
szegyenito hazugsági Mellyet az Igazsag-
nak otalmára irt Szyl Miklós (álnév). 
Bécs, 1614. (Egyetlen példány a m.-szi-
geti ref. lýceum könyvtárában). — 20. 
Diatriba theologica de visibili Christi in 
terris Ecclesia; adversus posthumum 
Guilielmi Whitaker Librum contra Car-
dinalem Bellarminum. Grácz, 1615. — 
21. Csepregi Szegyenvallas. A z az Reovid 
Felelet, melyben az Csepregi hiúságok-
nak, Kőszegi tóldalékit verőfényre hozza. 
Prága, 1616. — 22. Evangéliumok és 
Epistolák. Bécs, 1616. (Ezen állítólag P. 
által rendezett kiadásnak egy példánya 
sem ismeretes). — 23. Alvinczi Peter 
könyvere való válasz. Hely n., 1619. (Egy 
példánya sem ismeretes). — 24. Reovid 
Felelet Ket Calvinista Keonyvecskere. 
Mellyeknek eggyke. Okat adgya, miért 
nem felelnek az Calvinista Praedikatorok 
az Kalaúzra. Masika. Itinerarium Catho-
licumnak neveztetik. (Pozsony), 1620. (Az 
előbbeni munkával egy ugyanaz lehet. 
2. kiadásban, némi változtatással, meg-
jelent a Kalauz 1637. kiadásához függe-
lék gyanánt). — 25. Falsae originis mo-
tuum Hungáriáé succincta refutatio. Az 
Magyarországi Támadásoknak hamissan 
költött eredetének rövid velős Hamisí-
tása. (Pozsony), 1620. (Melyben a Que-
rela Hungáriáét czáfolja, névtelenül jelent 
meg először latinul, mely Augsburgban 
1620-ban újra nyomatott). — 26. Vin-
diciae Ecclesiasticae: Quibus Edita A 
Principe Bethlen in Clerum Hungáriáé 
Decreta, Divinis humanisque legibus con-
traria, ipso jure nulla esse, demonstran-
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tur. Viennae, 1620. — 27. Rituale Stri-
goniense, seu Formula Agendorum in 
administratione Sacramentorum, ac ce-
teris Ecclesiae publicis functionibus, iussu 
et authoritate . . . nunc recenter editum. 
Posonii, 1625. — 28. Az Sz. Irasrvl, es 
az Anyaszentegyházrúl, két rövid köny-
vecskék. Bécs, 1626. — 29. Az setet 
haynal - esilag - utan budoso LuteristaJc 
Vezetője. Mely útba igazittya a Vitebergai 
Academiának Fridericus Balduinus-által 
ki-bocsátot feleletit a Kalauzra. U. ott, 
1627. (Eger, 1774.). — 30. Acta et De-
creta Synodi Dioecesanae Strigoniensis. 
Authoritate ill, ac rev. Domini Petri 
Pázmány . . . celebratae Tyrnaviae 1629. 
die 18. octobris et sequentibus . . . Po-
sonii, 1629. (E zsinati actákhoz P. három 
dolgozata van csatolva : Appendix prima. 
De Dioecesi Strigoniensi. II. De Religio-
sis Ordinibus, III. De nonnullis Privile-
giis Archiepiscopi Strigoniensis Metropo-
litani, Primatis, Legati nati). — 31. Bi-
zonyos Okok, mellyek erejetül viseltetven 
egy fő ember, az uj vallasok toreböl 
ki-feslet: es az Romai Ecclesianak kebe-
lébe szállót. U. ott, 1631. (Újabb kiadá-
sai : Bécs, 1632., Pozsony, 1671., Győr, 
1753., Kassa, 1735. Nyolcz okok . . . cz., 
Kolozsvár, 1734, Győr, 1772.). — _32. 
Dissertatio An Vnvm Aliquid, ex Om-
nibus Lvtheranis Dogmatibvs, Romanae 
Ecclesiae adversantibus, Scriptura Sacra 
Contineat. Posonii, 1631. — 33. Breve 
Responsum ad Considerationem Johannis 
Hodikii Praedicantis Trenchiniensis. Bart-
phae, 1632. — 34. A Romai Anyaszent-
egyház Szokásából minden Vasárnapokra 
es egy-nehany Innepekre Rendelt Evan-
géliumokról Predikácziók. Mellyeket élő 
nyelvnek tanitása után Írásban fogla l t . . . 
Pozsony, 1636. (Megelőzi: A keresztyén 
Prédikátorokhoz Intés. 2. kiadás. A Mélt. 
Fejedelem Széchény György Esztergomi 
Érsek költségével kinyomtattatlak és ki-
bocsáttattak. Nagy-Szombatban 1695., 3. 
k. U. ott, 1768.). — 35. A bécsi Pázmány-

intézet 1681-ben készült katalógusában 
a «Concionatores latini» között áll: Páz-
mány Petri, De Festis et Dominicis. 
Cracoviae, 1654. (A katalógus megvan a 
budapesti egyetemi könyvtárban). —- 36. 
Ugyanazon katalógus P. munkái közt 
említi: Eiusdem Orationes hungaricae. 
1625. (Miután ezen kiadást nem ismer-
jük, nyilván írási hiba lehet, vagy isme-
retlen prédikácziójáról szól). — 37. Epi-
stolae, quae haberi poterant s. r. e. car-
dinalis, archiepiscopi Strigoniensis et 
Hungáriáé primatis Petri Pázmány, ad 
pontifices, imperatores, reges, principes, 
cardinales, aliosque illustres aevi sui 
viros, datae et vicissim ab illis acceptae. 
Edidit Jac. Ferd. Miller. Budae, 1822. 
Két kötet. — 38. Gyöngyök Pázmány 
Péter összes műveiből. Gyűjtötte Vargyas 
Endre. Győr, 1867. — J31L Pázmány 
Péter levelezése. Közzéteszi Franki Vil-
mos. I. kötet 1605—1625. Bpest, 1873. 
(M. Tört. Emlékek I. osztály XIX.). — 
40. Egyházi beszédei. Szószéki haszná-
latra átdolgozta és kiadta Burger Ignácz. 
Eger, 1875—77. (I. évf. 1., 2. kötet, II. 
évf. 1. k.). — 41. Pázmány, Lippay és 
Eszterházy levelezése I. Rákóczy György-
gyei. (A gyulafehérvári káptalani levél-
tárban és Batthyány-könyvtárban levő 
eredetiekből). Kiadta Beke Antal. Bpest, 
1882. (Pázmánytól 11 levél). — 4&Anec-
dotorum Petri Card. Pázmány specimina 
duo . . . a Codd. Mss. excerpta recensuit 
et praefatus est Adalbertus Breznay. 
Budapestini, 1885. — 43. Válogatott 
egyházi beszédei. Bevezetéssel és szótár-
ral szerkesztette Bellaagh Aladár. Bpest, 
1889. (Jeles írók Iskolai Tára 36). — 44. 
Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. 
Bevezetéssel, magyarázatokkal és szó-
tárral. Szerkesztette Bellaagh Aladár. U. 
ott, 1893. (Jeles írók Iskolai Tára XLII.). 
— 45. Pázmány Péter összes munkái. 
A budapesti m. kir. tudomány-egyetem 
megbízásából egybegyűjti és sajtó alá 
rendezi ugyanazon egyetem hittudományi 
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kara (Rapaics Rajmond, Breznay Béla, 
Kiss lgnácz, Kanyurszky György és Bog-
nár István). Magyar sorozat. Budapest, 
1894—1903. Hat kötet. (I. kötet 1894. 
Felelet Magyari könyvére. Kempis Tamás 
Krisztus követéséről. Az uj tudományok 
hamisságának tiz bizonysága. Czímer-
képpel. II. k. 1895. Imádságos könyv. 
Rövid tanúság. Keresztyényi felelet. A 
megdicsőült szentek tiszteletirül. Alvinczi 
Péterhez Íratott öt szép levél. Alvinczi 
feleletinek megrostálása. Calvinus hiszek-
egy-Istene. Posonban lött praedikatio. 
III. 1 , 2. rész. 1897. Igazságra vezérlő 
kalauz. IV. 1898. Igazságra vezérlő ka-
lauz 2. része. Egy tudakozó praedikator 
nevével Íratott öt levél. V. 1901. Csep-
regi mesterség. Calvinista tükör. Az igaz-
ságnak győzedelme. Csepregi szégyen-
vallás. Rövid felelet két Calvinista köny-
vecskére. Bizonyos okok. A sz. Irásrúl 
és az anyaszentegyházrúl. A setét haj-
nal-csillag után bujdosó Luteristák veze-
tője. VI. 1.1903. Prédikácziók. Első rész. 
Pázmány arczképével. Latin sorozat. I. 
Dialectica. 1894. arczk. II. 1895. Physica. 
III. 1897. Tractatus. — 46. Pázmány 
Péter munkáiból. Sajtó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta Fraknói Vilmos. Buda-
pest, 1904. Fénynyom. arczk. (M. Bemek-
írók. 2.). — Kisebb munkái, czikkei, le-
velei : P. P. ad Georgium Stobaeum, 
Viennae 26. Sept. 1607. Libellus pro 
Societate Jesu 1608. (Kazy, Hist.Universit. 
Tyrnav. 17—22., Tolvay, Emeric., Ortus 
et progressus Univ. Tyrnav. 35—41. lap); 
első magyar levele Sennyey Pongrácz kan-
czellárhoz, Grácz, 1605. ápr. 4. (Századok 
1887.) — Kéziratai a budapesti egye-
temi könyvtárban: Dialectica, In octo 
libros Physicorum Aristotelis Commen-
taria, Theologia scholastica, melyek ösz-
szes munkáiban kiadattak ; De anima cz. 
kézirata, mely a gráczi egyetemen 1598 
— 1599-ben tartott metaphysikai előadá-
saiból összeállított tankönyv, ismeret-
lenül lappang vagy elveszett. — Arcz-

képei: eredeti olaj festés a szent Feren-
cziek nagyszombati kolostorában ; egy-
korú olajfestés Fraknói Vilmos birtoká-
ban (hasonmása a Vasárnapi Újság 1880. 
22. sz.); rézmetszet Rugendastól (a Pé-
terffy, Sacra Concilia cz. munkában); 
olajfestés után rézkarcz Dörre Tivadartól 
(a Tört. Életrajzokban). Szobra az esz-
tergomi bazilikában, mellyet Delia Ve-
dova olasz szobrász fehér carrarai már-
ványból készített Simor János esztergomi 
érsekprimás-bibornok költségén (25,000 
forint) Torinoban, 1882-ben (súlya 16,000 
métermázsa); a Budapesten felállítandó 
szobrát, a király költségén készülő tíz 
szobor egyikét Badnai Béla készítette, 
ki ennek mintáját a Pozsony városi mú-
zeumnak ajándékozta. 

Czvittinger, S p e c i m e n 298. 1. — Eggs, Georg., 
Purpura docta Monaehii, 1714. VI. 342. 1. — 
Timon, Samuel, Purpura Pannonica. Tyrna-
viae, 1715. — Árvái, Michael, Res literaria 
Hungáriáé. Cassoviae, 1735. 52. 1. — Péterffy, 
Carolus, Sacra Concilia. Posonii, 1741. II . 
219. 1. — Bod, M. Athenas 5., 218. 1. — Ho-
rányi, M e m o r i a I I I . 54. 1. — Katona, H i s t ó r i a 
Critica XXIX. 303., 327., XXXI. 829. lap. — 
Felsömagyarországi Minerva 1826. I . 521. 1. — 
Mednyánszky Alajos báró, P. P. legatio ro-
mana. Pest, 1830. — Sokféle 1833. 39. SZ. — 
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 216. 1. Oester-
reichische National-Encyclopaedie I V . 169. 1. 

— Podhradszky József, P. P . é lete . B u d a , 
1836. — Hasznos Mulatságok 1836. I I . 4. SZ. — 
Toldy Ferencz, A m. nemze t i i r o d a l o m t ö r -
t é n e t e . Pes t , 1851. — Pesti Napló 1854. 100. 
sz. (Greguss Ágost), 1862. 237. sz. — Uj M. 
Muzeu m 1855. I. 370. (Szilágyi István). — 
A budapesti kegyesrendi főgymnasium Pro-

« grammja 1856. — Danielik, Magyar írók I. 
357. 1. — Stoeger, S c r i p t o r e s 256. 1. — Buda-
pesti Hirlap 1859. 228. SZ. — Fabó, M o n u -
m e n t a I , I I . — Rimely Károly. H i s tó r i a col-
legii Pazmaniani. Viennae, 1865. — Hazánk 
és a Külföld 1867- 39. SZ. a r c z k . — Franki 

- (Fraknói) Vilmos, Pázmány Péter és kora. 
Pest , 1868—1872. Három kötet. — Századok 
1868. 433. , 1887. 75. l a p . — Szilágyi Sándor, 
Rákóczy és Pázmány. Pest, 1870. — A nagy-
szombati érseki főgymnasium Értesítője 1872. 

— Egyetemes M. Encyclopaedia X I I . 62. 1. — 
M. Sion 1875. 3., 1880. 438. 1. ( F r a k n ó i V.). — 
M. Könyv-Szemle 1876. 57. (Fraknói), 122., 
272., 1878. 230., 231., 301.. 317., 1879. 186. 1., 
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1882. 23., 298. 1. sat. , 1894. 90., 192. 1., 1898. 
58., 340., 372. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár I., II., III . — Figyelő I., II. , XVIII., 
XXII.. XXIII. — Bartók István, P. P. Élet-
és korrajz. Eger, 1878. (Egri Népkönyvtár 

— I I I . ) . — Nyelvtudományi Közlemények X V . 1879. 
— Egyházszónoklati Lapok 1880. — Vasárnapi 
Újság 1880. 22. sz. arczk. (Fraknói). — Hl. 
Állam 1882. 285. s z . , 1904. 122. SZ. — Jánosi 
János. P. P. Tanulmány. Budapest, 1883. — 
Zádori János. P. Péter szobra Esztergom 
ball. Esztergom, 1883. — Kőhalmi (Klimstein) 
József, P. P. életrajza. Pozsony, 1884. (M. 
Hel ikon) . — Bita Dezső, Beszéd P . P . ér -
demeiről. Bpest, 1885. Uj M. Athenás 556. 
lap. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — 
Fraknói Vilmos, P . P . B p e s t , 1885—86. (M. 
Tört. Életrajzok). — Budapesti Szemle 1886. 
(Pulszky Ágost. Külön is az Olcsó Könyv-
t á r b a n 234.). — Uj 91. Sión 1 8 8 6 . ^ - Schwicker, 
1. H., Petr. Pázmány, Cardinal. Köln, 1888. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 91. Könyvé-
szet 1886., 1888., 1889., 1893—1896., 1898., 1901. 
— Katholikus Szemle 1890. 367., 383., 530. 1. 

— — Sárospataki l.apok 1890. 37. SZ. — Zelliger 
Alajos, Egyházi irók Csarnoka. Nagyszom-
b a t , 1893. 388. l a p . — Pallas Nagy Lexikona 
XIII. 872., XVIII. 422. lap. — Be Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. VI. 404. 
h . — Huttkay Lipót, P . P . E g e r , 1897. — 
Tiszántúl 1897. 269. SZ. — Zoványi, T h e o l o -
giai Ismeretek Tára III. 61. lap. — Áldásy 
Antal, Pázmány Péter élete. Bpest, 1898. 
(M. Könyvtár 63.). 

Pázmány Zoltán (szilasi és laki), jogi-
és bölcseleti doktor, jogakadémiai tanár, 
szül. 1869. márczius 26-án Esztergom-
Szent-Györgymezőn, hol atyja Pázmány 
Béla herczeg-primási intéző volt (anyja 
lidértejedi Kováts Róza). Pázmány közép-
iskoláit Komáromban, Győrött. Eszter-
gomban végezte. Rómában három évig 
a pápai Gergely-egyetemen bölcseletet, 
Budapesten jogot hallgatott. Ez utóbbi 
helyen .bölcseleti s jogi doktori oklevelet 
nyert. Szabadkán joggyakornok, Bács-
Topolyán, Fiúméban kir. aljegyző, 1896-
tól a kecskeméti ev. ref. jogakadémián. 
1903 óta pedig Pozsonyban a római jog 
rendes tanára s a budapesti egyetem 
magántanára. Több ízben tett nagyobb 
utazást külföldön és látogatta az ottani 
nagyobb egyetemeket, a párisit, londonit, 

lipcseit, zürichit és bécsit. A német lovag-
rend kis keresztese, a római Arkadia-
akadémia tagja, városi hites fordító, a 
jogi vizsgáló bizottság elnöke, Szilas köz-
ség (Komáromm.) Pázmány-könyvtárá-
nak alapítója. Lak-Szakáloson (Komárom-
megye) Kováts József, bátorkeszii ref. 
pap, a híres pomologus házát emléktáb-
lával jelölte. — Saját neve, Excelsior és 
Mac Donald álnevek alatt sok eredeti s 
fordított szépirodalmi s szakczikket írt a 
komáromi, szegszárdi, bács-topolyai, kecs-
keméti, pécsi s debreczeni lapokba; a 
Győri Közlönyben, a Jogban több eredeti 
s franczia, német, olasz, angol, svéd és 
orosz költőkből fordított költeményei 
jelentek meg; egy-két genealógiai és heral-
dikai czikket is írt. — Munkái: 1. Bos-
mini-Serbati tana az eszmék eredetéről. 
Bpest, 1890. — 2. Hypnotizmus. Győr, 
1892. — 3. A haszonélvezet a római jog-
ban. Kecskemét, 1901. — 4. Követelések 
feletti zálogjog. U. ott, 1903. — 5. A 
szilasi és laki Pázmány-Nemzetség. Po-
zsony, 1904. — Testvérei: Wanda és 
Agatha tárczákat, Péter pedig költemé-
nyeket közölt a komáromi lapokban. 

91. Könyvészet 1892., 1902. — líornyik József, 
Kecskeméti irók. Kecskemét, 1901. 57. 1. — 
Magyarország Tiszti Czim- és Névtára 1903. 
Bpest, 574., 575. 1. és önéletrajzi adatok. 

Pázmány Zsigmond (laki és szilasi), 
megyei házi pénztárnok, szül. 1800. szept. 
7. Aranyoson (Komáromm.). 1844-ben 
főszolgabíró, 1861-ben házi pénztárnok 
volt. Meghalt 1881. szept. 29. Ekelen 
(Komáromm.) 82. évében, végelgyengü-
lésben. — Czikkei a Falusi Gazdában 
(1856. A legegyszerűbb neme a méh-
tenyésztésnek, A csallóközi posványos 
laposságbeli trágya neméről, 1857. Szőlő-
ültetés, A méhtenyésztés egyszerű módja, 
A mezei gazdák által megpróbált és igen 
hasznosnak talált marha-orvosságok, Az 
uj gazda, 1858. A méhészet tárgyában, 
1859. Összehasonlítás a cséplőgépekkel 
s közönséges nyomtatókkal dolgoztatásra 



<331 Pázsitzky—Péch 

nézve, A holdnak befolyása a növényekre 
és a magvas s virágos kender együtt fel-
növésének kérdése, Komárom-megyében 
a, repcze-, len- és czukorrépa-termesztés). 

Nagy Iván, Magyarország családai IX. 176. 
lap. — A m. n, múzeumi hir lapkönyvtár 
példányaiból és gyászjelentés. 

Pázsitzky Ede, orvosdoktor, városi 
főorvos, szül. 1814-ben Nagy-Nyárádon 
(Baranyam.), hol atyja uradalmi gazda-
tiszt. volt; a gymnasiumot és bölcseletet 
Pécsett tanulta. 1833-ban Pesten az or-
vosi pályára lépett és 1838-ban orvos-
doktorrá avatták és Pécsett 16 évig or-
vosgyakorlatot folytatott. 18ő4-ben városi 
s közkórházi főorvos lett. A bécsi cs. 
királyi állatnövénytani társulatnak tagja 
volt. — Arczképe: kőnyomat Pollák 
testvéreknél Pesten 1866. (a Yereby mun-
kájában). — Munkája : Dissertatio inaug. 
de lue aphrodisiaca. Pestini, 1838. 

Vereby Soma, Honpolgárok Könyve, l 'est , 
1868. III . arczk. — Szinnyei Könyvészete. 

Pazúrik József, orvosdoktor, potbéli 
(Arvam.) származású, megyei tiszti főor-
vos volt Gömörmegyében és a kishonti 
járás iendes seborvosa. Lakott Rima-
Brezón (Gömörm.). — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica de scarlatina. Pestini, 
1827. 

Bugát é s Flór, M a g y a r o r s z á g i O r v o s r e n d 
Névsora 1840-re. Pest , 1836. 36. 1. — Rupp, 
Beszéd 170. 1. (Pazulik). — Szinnyei Köny-
vészete. 
Peátni András, egri egyházmegyei nö-

vendékpap. — Munkája: Divi Joannis 
apostoli et evangelistae, dioecesis Agrien-
sis patroni, gloriosa ad Portám Latinam 
victoria et mira Dei in d. Joanne tor-
mentorum inter fluctus illaese conservato 
Providentia, sermone panegyrico celebra-
tae, dum episcopalis schola Agriensis 
annuos honores divi tutelaris sui solemni 
ritu recoleret. Anno a parta salute 1769. 
Agriae. 

.'/. Sion 1888. 781. 1. — Koncz Ákos, E g r i 
egyházmegyei papok az irodalmi téren. 
Eger, 1892. 196. 1. 
Pecchi Lukács. L. Pécsi. 
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Péch Aladár, főgymnasiumi tanár, Péch 
József miniszteri tanácsos és Perndl Klára 
fia, szül. 1873. november 30. Temesvárt. 
Középiskolai tanulmányait Budapesten a 
kegyesrendieknél, a vegytaniakat pedig 
az egyetemen és a József-műegyetemen 
végezte. 18y8-ban megszerezte a közép-
iskolai tanári oklevelet. 1897. szept.-től. 
a II. ker. állami főreáliskolában tanított 
mint helyettes tanár ; honnét 1899. szept. 
Sopronba neveztetett ki rendes tanárnak 
az állami főreáliskolához. Két évi mű-
ködés után Budapestre helyeztetett át a 
VII. ker. állami főgymnasiumhoz, hol 
jelenleg is működik. — Czikkei a közép-
iskolai Mathem. Lapokban (V. évf. A 
magyar gép, A Segner-kerék, VI. Jedlik 
elektromágneses gépe, IX. A légnemű 
testek folyósításáról, A hő fizikai elmé-
lete) ; a Középiskolai Tanáregylet Köz-
lönyében (1902. A fizikai gyakorlatok 
kérdése, A középiskolai fizikai gyakorlatok, 
1903. A fizikai gyakorlatok kérdése Ausz-
triában). — Munkái: 1. A testek halmaz-
állapotairól. Bpest, 1900. (Különnyomat 
a Math, és Phys. Lapokból. A kir. m. 
természettudományi társulattól díjjal ju-
talmazott pályamunka). — 2. Szuppán 
Vilmos Számtana középiskolák és polg. 
fiúiskolák részére. Átdolgozta. U. ott, 
1903—1904. Két rész. 

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

Péch Antal, nyug. miniszteri tanácsos, 
volt bányaigazgató, a m. tudom, akadé-
mia levelező tagja, P. Antal ácsmester 
és Walter Francziska fia, szül. 1822. jún. 
14. Nagyváradon; iskoláit szülőhelyén és 
Temesvárt, a bölcseletet szintén Nagy-
váradon végezte 1838-ban. A selmecz-
bányai bányászati akadémián 1842-ben 
fejezte be kitűnő eredménynyel tanulmá-
nyait és legott mint gyakornok kincstári 
szolgálatba lépett 30 p. krnyi napi fizetés-
sel. Szülei már ekkor annyira elszegényed-
tek, hogy fiukat nem birták iskoláztatni, 
azért magához vette öcscsét és nevelteté-

< 
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séről ő gondoskodott, később öreg szüleit 
és két leánytestvérét is magához vette. Öt 
évig gyakornokoskodott Selmeczbányán 
a bányászoknál, majd a zúzóknál. Rit-
tinger Pétertől, a zúzóműveletek nagy-
mesterétől szerezte az ércz-előkészítés 
elméleti és gyakorlati ismereteit, melyek-
nek értékesítése végett 1847-ben Cseh-
országba küldetett, hogy Joachimstalban 
és Schlackenwaldon zúzóműveket rende-
zen be. 1848-ban Körmöczbányára került 
mint bányatiszt; kevéssel azután pedig 
mint fogalmazó kapott meghívást az első 
magyar pénzügyminisztériumba Budára. 
1849. jan. elején Körmöczbányáról pénz-
verőgépeket szállított Debreczenbesonnét 
Nagybányára. Azután a világosi fegyver-
letételig a pénzügyminiszter mellett ma-
radt, csak az utolsó két hetet töltötte 
Nagy Sándor József táborában. Sok 
viszontagság után jutott Budára. Barátjai 
biztatására sem folyamodott amnestiáért, 
inkább tűrte az ínséget, melybe szüleivel 
és testvéreivel jutott; kisgyermekek szá-
mára készült könyvek kifestésével szerez-
tek némi csekély jövedelmet. 1850-ben 
Csehországban a Klostergrabeni magán-
bányánál Teplitz mellett kapott alkalma-
zást. 1851. a Klein Testvérek osztraui kő-
szén bányáinál volt bányaigazgató. 1853. 
hazajött és a Tiszaszabályozásnál dolgo-
zott mint napidíjas. 1855 végén ismét 
Csehországban talált alkalmazást, mint 
igazgató a schatzlari kőszénbányánál. 
1858-ban meghívást kapott Poroszországba 
a Bochum melletti «Zeche Vereinigte 
Präsident» nevű kőszénbányához, mely-
nek öt évig volt igazgatója. Haza kíván-
kozott és 1863-ban mint műigazgató a 
mátrai bányaegyesületnél kapott alkal-
mazást. Ezen állásáról 1865-ben lemon-
dott, hogy kibérelje a nógrádmegyei 
nemti határban fekvő gróf Károlyi-féle 
barnaszénbányát. 1867-ben a magyar 
pénzügyminisztériumban titkár, 1868. osz-
tálytanácsos lett. Az állami bányaművek 
rendezésében és igazgatásában tevékeny 

részt vett; azon igyekezett, hogy a bá-
nyászati tárgyalásoknál a magyar nyel-
vet meghonosítsa ; ezen czélból alapította 
saját költségén a Bányászati és Kohászati 
Lapokat. Hivatalos működését Gränzen-
stein Gusztáv államtitkár támogatásával 
a zsilvölgyi és diósgyőri köszénbányák 
korszerű berendezésére s a diósgyőri 
vasgyári telep megalapítására terjesztette 
ki. A zsilvölgyi gazdag bányatelepet ő 
fedezte fel és a magyar kormány rendel-
kezésére bocsátotta. 1870-ben ő felsége 
szolgálataiért a III. osztályú vaskorona-
renddel jutalmazta meg. 1873-ban mint 
miniszteri tanácsost a selmeczi bánya-
kerület igazgatójának nevezték ki. Mint 
gyakorlott bányamérnök nagyjelentőségű 
javítást tett a bányatérképezés terén a 
tőle felállított «névtelen bánya» cz. minta-
kulcs alkalmazásával, az ő eljárása sze-
rint készülnek Selmeczbányán most is a 
bányatérképek. Előmozdította a kohósítás 
műfolyamatainak tökéletesbítését. Nagy 
figyelmet fordított a selmeczi és körmöczi 
altárók munkálatainak gyorsítására, A 
selmeczinek 1878-ban befejezése után ő 
felsége a Lipót-rend lovagkeresztjével 
tüntette ki. 1879. máj. 22. a m. tudom, 
akadémia levelező tagjának választotta. 
1880-ban vesztette el nejét Szájbély Em-
mát (kivel 1850-ben kelt egybe s kitől 9 
gyermeke közül 1895-ben halálakor négyen 
maradtak életben). 1878. nov. ö.Selmeczbá-
nya város közönsége díszpolgárnak, 1889. 
jan. 28. a selmeczbányai választókerület 
országos képviselőjévé választotta; ezen 
év. márcz. nyugalomba lépett. Mint kép-
viselő leginkább a bányászat érdekeit 
szolgálta s ennek 1889. máj. 15. a Ház-
ban tartott beszédében is kifejezést adott. 
Három évig volt képviselő ; folyton foko-
zódó, nehéz hallása teljes visszavonulásra 
kényszerítette. Most már minden idejét 
történelmi kutatásainak szentelhette. Mi-
előtt azonban történelmi munkájának III. 
kötetét befejezhette volna, a halál 1895. 
szept. 18. Selmeczbányán kiragadta az 



635 Péchváradi—Pécskai 672 

élők sorából. A m. tudom, akadémiában 
1897. márcz. 29. Kerpely Antal tartott 
fölötte emlékbeszédet. — Czikkei a P. 
Naplóban (1858. 211. 213. Javítsuk vas-
gyári üzletünket, 276—281. Dunaszabá-
lyozási levelek.) a M. Mérnökegyesület 
Közlönyében (1876. A zúzérczek előké-
szítésénél eredő fogyatékról, Kivonat a 
nagyági bányaigazgatóság jelentvényé-
ből a két oldalon öntő zártcsövű köpük-
kel tett kísérletek eredményéről), a Bá-
nyászati és Kohászati Lapokban (1869. 
Magától záródó aknaajtó kasszállítás mel-
lett, 1887. Egy magyar bányász véle-
ménye 1664-ben a bányarobbanásokról, 
1888. A selmeczi bányászat múltja, jelene 
s jövője stb), aFöldtani Közlönyben (1887. 
A földkéreg mozgásának megfigyelésére 
bányászati czélokból tett legújabb kísér-
letekről), a Pallas Nagy Lexikonába bá-
nyászati czikkeket írt. — Munkái: 1. 
Bucsúdall, mellyet ft. Yercsik Imre ur-
nák az 1834. oskola-esztendő végével 
hála jeléül szentel. Nagyvárad. — 2. Az 
érezek előkészítésének elvei és gyakorlati 
szabályai. Pest, 1869. (A m. tudom, aka-
démia mellékjutalmában részesült). — 3. 
Jelentése a selmeczi és diósgyőri kerület-
ben és Rézbánya vidékén létező állami 
bányák és kohók állapotáról. Bpest, 1873. 

— 4. A bányatérképek szerkesztésére 
szolgáló minták. Kiadta a pénzügyminisz-
térium. U. ott, 1877. — 5. Magyar és 
német bányászati szótár. Bergmännisches 
Wörterbuch, Selmecz, 1879. Két kötet. 
{2. bőv. kiadás. U. ott, 1892.) — 6. A 
tudományok haladásának befolyása a 
selmecz-vidéki bányamívelésre. Bpest, 
1881. (Székfoglaló. Értekezések a term, 
tud. köréből XI. 22.) — 1. A selmeczi 
bányavállalatok története. I. kötet 1650-
ig. U. ott, 1884. (Ism. Századok 1885). 
— 8. Alsó Magyarország bánya-műve-
lésének története (1650-ig). U. ott, 1884— 
1887. Térképpel. Két kötet. (A m. tudom, 
akad. kiadványa. Ism. Századok 1885. 
Bányászati és Kohászati Lapok 1885. 

sat.). — 9. EmlékbeszédZsigmondy Vilmos 
lev. tagról. U. ott, 1891. (Emlékbeszé-
dek VI. 14.) Alapította és szerkesztette a 
Bányászati és Kohászati Lapokat, mely 
havonként kétszer jelent meg Budapesten 
1868—1870-ig. — Arczképe : kőnyomat, 
rajzolta Neumann, nyomt. Ilorn és Zobel 
Budapesten 1873-ban (a Hajnal-Album-
ban). 

Hölgyfutár 1858. 2. s z á m . — Hajnal-Album. 
Pest. 1873. 98. 1. arczk. — Síinnyei Könyvé-
szete. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — 
M. Könyvészet 1887., 1891., 1892. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Bányászati és Kohá-
szati Lapok 1895. rendk. szám (szept. 18.) 
a r c z k . — Selmeczbányai Hiradó 1895. 38. Sz. 
— Bellaagh Aladár, A k ö r m ö c z b á n y a i m a g y a r 
egyesület XVI. évi működése. Körmöcz-
b á n y a , 1896. 9. 1. — Akadémiai Értesítő 1897. 
109. 1. (Kerpely A. emlékbeszéde) és gyász-
jelentés. 

Péch Béla (Adalbert), kultúrmérnök és 
műszaki tanácsos, Péch József mérnök 
és miniszteri tanácsos és Perndl Klára 
fia, szül. 1861. nov.21. Kalocsán (Pestm.); 
középiskoláinak I. osztályát a verseczi 
községi polgári iskolában, a II. osztályt 
a temesvári Wiesner-féle magán polgári 
iskolában, a III—VIII. osztályokat pedig 
ugyanott az állami főreáliskolában 1877. 
jún. 26. végezte. Onnét a budapesti József-
műegyetemre jött és 1877—82-ben itt 
végezte a mérnöki szakot ét 1884. máj. 
30. nyert mérnöki oklevelet és ugyan-
akkor az akkor keletkezőben levő kultúr-
mérnöki karba lépett, mely testületben 
1882—88-ig Nógrád, Heves, Jásznagykun-
szolnok megyékben, 1889—1901-ben pe-
dig Dunántúl mérnökösködött. 1892. febr. 
28. a Dunántúlra kiterjedő I. kerületi m. 
királyi kultúrmérnöki hivatal vezetőjévé 
nevezték ki, mérnöki ranggal. 1893. márcz. 
31. főmérnökké léptették elő. 1899. jún. 
29. ő felsége a műszaki tanácsosi czím-
mel tüntette ki. 1903. máj. 1. berendel-
tetett a földmívelési m. kir. minisztérium 
vízépítési igazgatóságába kerületi felügye-
lői minőségben, a Dunántúlra, Fiúméra, 
Brassó, Csik, Háromszék és Udvarhely 
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megyékre kiterjedő hatáskörrel. 1902. decz. 
20-án műszaki tanácsossá neveztetett ki. 
Hivatalos pályáján részt vett 1882—1884-
ben a Golga, Zagyva s Tarna szabályozási 
terveinek elkészítésében; majd elkészítette 
többek közt a tolnamegyei Sárviz, a bara-
nyamegyei Karasicza, a, somogymegyei 
Nyugoti-Bozót és a fiumei Recsina rende-
zeti terveit. Vezette a sióberki társulat 
Siószabályozásának és az ercsi-iváncsai 
vizitársulat töltésezési munkáit. Mint mi-
niszteri megbízott részt vett az 1889—1901-
ben a Dunántúl legtöbb vízhasználati 
társulatának vezetésében. Katonai köte-
lezettségének, mint 2-dik cs. és kir. genie-
ezred önkény tese tett eleget 1884—85-ben 
Budán, mely utóbbi év szept. 28. tiszti 
vizsgát tett és mint tartalékos hadnagy 
1891-ig ezen ezred, azontúl 1893 márcz. 
12-ig a budapesti I. honvéd gyalogezred 
kötelékéhez tartozott, majd 1903 végéig a 
soltkiskunsági 3. népfelkelői járás nép-
felkelői közé volt beosztva. — Czikkei 
a Köztelekben (1894. 7. sz. Rétöntözések, 
árvízkárok szentesítésére alakult társula-
tok keretén belül, 10. sz. Schreiber Ignácz 
nyögéri rétöntözése, 1895. 87—89. sz. 
Szevera Károly pony vádi öntözése, 1901. 
43., 44. sz. Eszterházy Miklós gróf csák-
vári alagcsövezésének ismertetése, 61— 
63. sz. A veszprémi püspökség ősi ön-
tözése, 1903. 4. sz. Az ercsi-iváncsai ár-
mentesítés, 1904. 17. sz. Nádasdy Tamás 
gróf rétipusztai öntözése); a Somogyban 
(1897. febr. 21. A Balaton- Nyugoti-Bozót 
vizmentesítése); a Székesfehérvár és Vi-
dékében (1901. jan. 31. A székesfehérvári 
belsőségek és a Sárrét lecsapolásáról). 
— Munkája: A lecsapoló és vízhálózati 
társulatok. Bpest, 1902. (A magyar királyi 
földmívelésügyi minisztérium kiadványai 
28. Megjelent francziául is a párisi 1900. 
nemzetközi kiállítás alkalmával és fran-
czia ezüst éremmel jutalmaztatott). — Kéz-
irati munkája : Ismertetendő a legczél-
szerűbb eljárás, mely szerint hazai vi-
szonyaink között az öntözéseknél a hatá-

ronkint szükséges vízmennyiség megállapí-
tandó lenne cz. pályakérdésre 1896. febr. 
a m. mérnök- és építész-egylet által di-
cséretet nyert. — 1902. márcz. a m. mér-
nök* és építész-egyletben felolvasást tar-
tott a fiumei Becsina szabályozásáról. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól 
és önéletrajzi adatok. 
Pech Dezső, m. kir. erdőmester, Péch 

Antal és Walter Francziska fia, szül. 
1853-ban Osztrauban (Morvaország); kö-
zépiskoláit a gyöngyösi, egri s budai 
gymnasiumban végezte. 1872—76-ban a 
selmeczbányai akadémián az erdőmérnöki 
tanfolyamot hallgatta. 1878-ban résztvett 
a boszniai okkupáczióban mint a 32. 
gyalogezred tartalékos hadnagya. Állam-
szolgálatát a selmeczbányai m. kir. erdő-
igazgatóságnál, a doroszlói m. kir. erdő-
hivatalnál és a marosvásárhelyi m. kir. 
erdőgondnokságnál teljesítette, miközben 
az erdőmesteri állásig emelkedett. 1893 — 
1900-ig a görgény-szent-imrei erdőőri 
szakiskolaigazgatója volt; 1900-ban a 
pozsonyi kir. erdőfelügyelőséghez, innét 
1904-ben a turócz-szent-mártonihoz he-
lyeztetett át. — Több czikke jelent meg 
az Erdészeti Lapokban, így (XXV. évf. 
A testületi erdők kezeléséről sat.); az Er-
délyi Gazdában (1885. Az erdő fontos-
ságáról és a községi erdők pusztulásáról). 

— Munkája : A külföldi fanemek tenyész-
tése Magyarországon. Bpest, 1903. 

Önéletrajzi adatok. 
Péch Ferenez Szerencsen, hol meghalt. 

— Szerkesztette a Zemplén-Hegyalja cz. 
vidéki lapot Szerencsen 1894-ben és en-
nek folytatását, a Tokaj-Hegyalját ugyan-
azon évben. 

A magyar nemz. múzeumi hirlap-könyv-
tár példányaiból. 
Péch József, miniszteri tanácsos, az 

országos vízépítészeti igazgatóság vízrajzi 
osztályának vezetője, P. Antal miniszteri 
tanácsos és bányaigazgató testvéröcscse, 
szül. 1829. jan. 4. Nagyvárad-Olasziban ; 
az öt gymnasiumi osztályt szülővárosá-
ban, a VI. osztályt 1843-ban Selmecz-
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bányán, midőn ott a kincstári bányáknál 
gyakornokoskodó Antal bátyjához ment, 
végezte ; a német nyelv elsajátítása vé-
gett a VII. és VIII. osztályt Pozsonyban 
járta 1846-ig. Ekkor visszatért Budára s 
a József-ipariskolába iratkozott be. Itt 
a legnagyobb nélkülözések közt tanult, 
rajzok elkészítésével és tanítással segített 
anyagi helyzetén. 1848-ban beállott köz-
honvédnek a Hunyady-zászlóaljba s Per-
czel táborában részt vett a dinnyési, 
ozorai, letenyei s moóri csatákban; ez 
utóbbi helyen rejtőzve, fegyveresen szö-
kött ki az osztrákok által megszállott 
községből. A szabadságliarcz többi részét 
az 50. zászlóaljban szolgálta, részt vett 
a Brassó előtti csatában, Déva ostromá-
ban és bevételénél, Ahr udbányán az oláhok 
elleni küzdelemben, Gyulafehérvár ostro-
mában, az oroszok elleni szászrégeni 
csatában, Szeben utolsó bevételénél és a 
szász-sebesi csatában; időközben tiszt-
helyettessé lépett elő. 1849. aug. a te-
mesvári csata után Szász-Sebes alatt a 
Kenyérmezőn megsebesült és orosz fog-
ságba esett. Felgyógyulása után szabadon 
bocsátották és 1849—53-ban Pesten az 
egyetemen folytatta mérnöki és csilla-
gászati tanulmányait és mérnöki okleve-
let nyert (ezen oklevél volt akkor az 
utolsó, melyet magyarul adtak ki). 1853-
ban kilépett a gyakorlati térre s a víz-
építészettel foglalkozott; aug.-tól 1854. 
februárig a Tarna és Zagyva folyók szabá-
lyozási előmunkálatainál foglalkozott; 

1857. májusig a Tisza szabályozásánál, 
1858. májusig a tiszai vasút számára 
szükséges kisajátítások felvételén, 1859. 
májusig a Pesttől Bajáig terjedő Duna 
ártérfejlesztésnél, a szabályozás előmun-
kálatainál és tervezéseknél, 1871. máj.-ig 
a paulis-oláh-kováczi ármentesítő társu-
latnál működött. A társulat 1870-ben 
külföldi tanulmányútra küldte Hollandia s 
Belgiumba. 1871. májustól 1873. júliusig 
a temes-bégavölgyi szabályozások elő-
munkálatainál volt Képessy József mel-

lett alkalmazva. 1873. júl. állami szol-
gálatba lépett és mint a bégacsatornai 
m. kir. hivatal főnöke 1879. júniusig 
Temesvárt működött. Ebben az időben 
tervezte a földmívelési minisztérium meg-
bízásából az óteleki, majd a péklapusz-
tai mintaöntözések terveit; kezdeménye-
zésére alakult a temesvidéki magyar 
mérnök-egylet is, melynek 1879. jún.-ig 
titkára volt. 1879. jún. főmérnöknek Bu-
dapestre a közmunka és közlekedésügyi 
minisztérium vízépítészeti szakosztályába 
rendeltetett. 1881. jan. középítészeti fel-
ügyelő lett. Az 1883. árvízkor tanúsított 
buzgó és eredményes szolgálataiért ki-
rályi tanácsosi czímet nyert; 1886. ápr. 
Baross Gábor miniszter a vízrajzi osz-
tály szervezésével és vezetésével bízta 
meg, mely később a földmívelésügyi mi-
nisztériumhoz tétetett át és az ő veze-
tése alatt állott. 1887. márcz. műszaki 
tanácsosnak neveztetett ki. 1888. nov. 
27. a győri 1883. árvíz után keletkezett 
lábbaja miatt jobb lábát térden felül 
amputálták és műláb segítségével hiva-
tásának azontúl is megfelelt. A m. mér-
nök- és építész-egylet vízügyi szakosz-
tályának állandóan munkás tagja s több 
évig elnöke volt. 1889. márcz. miniszteri 
tanácsossá nevezték ki. Főérdemei, me-
lyeket az árvizek adatainak feljegyzése, 
hírüladása és előrejelzése körül, továbbá 
a Tiszaszabályozás eredményének kiderí-
tése körül szerzett. Meghalt 1902. nov. 17. 
Budapesten. — Czikkei a P. Naplóban 
(1885. nov. decz. Észrevételek a Tisza-
szabályozás körül, 1865. júl. A tiszaparti 
töltéseknek hullámok elleni megvédésé-
ről, 1858—59. A Budapest—Baja közötti 
Turjánokról, A soroksári Dunaág elzárá-
sáról) ; a Werschetzer Gebirgsboteban 
(1871. febr., márcz. németül: a verseczi 
nagyrétről); a Temesi Lapokban (1872. 
máj. Néhány szó a Temes-Béga völgyé-
ről, 1873. ápr. Az orsovai vasúti csatla-
kozásról, júl. Temesvár egészségügye és 
csatornázása, nov. Munkát ínséges né-

20. iv sajtó alá adatott 1904. jún. 17. 
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ptinknek, nem alamizsnát, 1874. nov. A 
Tiszakavics); a Temesvidéki mérnök- és 
építészegylet Közlönyében (1880. Hódság-
keresztur-verbászi lecsapoló csatorna mé-
lyítéséről és kibővítéséről, Adalék a jég-
torlaszok keletkezéséhez), aGazd.Mérnök-
ben (A péklai öntözési telep első évi tanu-
ságai) ; a M. Mérnök- és Építészegylet 
Közlönyében (1884. Vízrajzi közlemények, 
1886. A folyók vízemésztésének kiszámí-
tásáról, Majolika emléklapot építményeink 
alapjába, 1887. A gátcsuszamlásokról, 
1891. Megjegyzések Maiina Gyula úrnak 
a Tisza szabályozásáról cz. közleményére, 
A Tisza mentén 1890-ben végrehajtott 
magasságmérésről, Válasz Timon Béla 
úrnak: A Tisza folyó vízemésztése cz. 
czikkére, 1892. A Tisza keresztszelvé-
nyének felvételéről, 1893. Jelentékenyebb 
folyóink vízjárásának átnézete, A víz-
mérések tanúságai); a Gazd. Mérnök-
ben (A Bolyág kertének földöntözéséről). 
— Munkái: 1. A magyar állam jelenté-
kenyebb folyóiban észlelt vízállások. I. 
kötet. Vízállások a Tiszában 1876—1887. 
években. Bpest, 1889—1902. (Többek 
közreműködésével, haláláig XV kötet). 
— 2. Gátvédelem. Gyakorlati kézikönyv 
vizmérnökök és gátvédők részére. U. ott, 
1892. — 3. A vízrajzi osztály keletkezése, 
életbléptetése, föladata és működésének 
eddigi eredménye. U. ott, 1896. (Németül. 
U. ott, 1897.). — 4. Magyarországi föld-

- öntözéseit. U. ott, 1900. (Különnyomat a 
Vízrajzi Évkönyvek IX. kötetéből). — 5. 
Országos vizjelzö szolgálat Magyaror-
szágban. U. ott, 1902. (M. kir. földmíve-
lésügyi minister kiadványai 26. Németül. 
U. ott, 1902. Francziául. U. ott, 1902.) — 
6. Vízrajzi Évkönyvek. U.ott, 1887—1902. 
(Többek közreműködésével. Haláláig meg-
jelent XI kötet.). — 7. A Tisza hajdan és 
most. U. ott, 1898—1902. (Haláláig meg-
jelent II kötet). 

V. Könyvészet 1889., 1893. — Pallas Nagy 
Lexikona X V I I I . 422. 1. — Budapesti Hirlap 
1902. 318. SZ. — Vasárnapi Újság 1902. 49. SZ. 

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

arczk. — Önéletrajzi adatok és fiának Péch 
Aladárnak szives közlése. 
Péch Kálmán, erdőtanácsos, előbbinek 

és Perndl Klára fia, szül. 1864. jún. 16. 
Paulison (Temesm.); középiskoláit 1874— 
1882-ig a kegyesrendiek temesvári és 
budapesti főgymnasiumában végezte s az 
erdészeti pályára lépett. Az 1882—85. évek 
alatt a selmeczbányai erdészeti akadémia 
hallgatója volt és az utóbbi év aug. 11. 
állami szolgálatba lépett; a két évi gya-
korlat és katonai szolgálata után 1888-
ban letette az erdészeti államvizsgát és 
elnyerte az erdészeti oklevelet. Szolgála-
tát a kincstári erdőknél kezdte Krassó-
Szörény és Máramaros vármegyékben. 
1889-ben átlépett az állami kezelésbe 
vett községi erdőkhöz, a mely ágazatnál 
Gömörmegyében mint erdőgyakornok, 
1890. pedig Bars vármegyében mint 
erdészjelölt működött. 1892-ben mint er-
dész berendeltetett a földmívelésügyi 
minisztériumba, a hol az állami keze-
lésbe vett erdők ügyosztályába osztatott 
be. 1893-ban főerdész, 1898. erdőmester, 
1899-ben pedig erdőtanácsos lett. — Több 
czikket írt az Erdészeti Lapok számára, 
nevezetesebbek (1890. Az erdei vetőmag-
vak értékének meghatározása és az erdei 
magvak ellenőrzése, 1893. és 1898. A 
községi erdősítésekhez szükséges csemete-
kertekről, 1893—94., 1896. Az alátelepítés 
kérdéséhez,A nyirfaerdőgazdaságijelentő-
ségéről, Erdei utak a kis kiterjedésű erdő-
birtokon, A siegeni kapáserdő, A schwarz -
burg-sonderhauseni herczegség erdőtör-
vényei, 1895. Bosznia és Herczegovina 
erdőgazdasági viszonyairól, 1896. A mező-
gazdaságról szóló törvény, 1897. Meg-
hiúsult kísérletek az Eucalyptus globu-
lusszal és apróbb közlések). 

Önéletrajzi adatok. 
Pechanetz József, orvosdoktor, Klo-

baui (Morvaország) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medico-diaetetica 
de nutrimentis et potulentis. Budae, 1843 

Rupp, Beszéd IG3. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

21 



643 Pechány—Pecháta 644 

Pechány Adolf, bölcseleti doktor, fő-
reáliskolai tanár, szül. 1859. febr. 15. 
Illaván (Trencsénm.); középiskoláit Znió-
Váralján, Trencsénben és Nyitrán végezte. 
Ezekután a budapesti egyetemre irat-
kozott be bölcselethallgatónak ésmegyéje-
beli barátai közt trencsénmegyei kört ala-
kított, melynek ő volt az elnöke ; magán-
tanítással tartotta fenn magát ; 1880-ban 
okleveles tanár és 1881-ben bölcseleti 
doktor lett. Mint tanár működött Debre-
czenben, Galgóczon, Temesvárt, Pozsony-
ban és Trencsénben. 1897 óta a buda-
pesti V. kerületi állami főreáliskola ren-
des tanára, hol a természettant és a né-
met nyelvet tanítja. Munkásságának java 
részét a felvidék nemzetiségi s közgazda-
sági viszonyainak tanulmányozására szen-
telte. — Vegyes czikkeket írt a trencséni 
kir. főgymnasium Értesítőjébe (1884. Tren-
csénmegye népe), a Vágvölgyi Lapba, a 
Felsőmagyarországi Nemzetőrbe, a Po-
zsonyvidéki Lapokba, a Pozsonymegyei 
Közlönybe (1887. mint főmunkatárs), a 
Nyitramegyei Közlönybe, az Érsekújvár 
és Vidékébe s az Árvamegyei Hírlapba; 
paedagogiai czikkeket írt a Néptanodába, a 
Népt. Lapjába (1890. Azilluzióésahalluci-
natió, 1891. A gyermekjátékokról, 1892. Az 
emlékezés mint biologiai jelenség) és a 
Nemzeti Iskolába. —Munkái: 1 .Az emberi 
elme. Bölcsészettudori értekezés. Bpest, 
(1881). — 2. Gondolatok a nevelés kö-
réből. Debreczen, 1883. — 3. Trenesén-
megye népe. Trencsén, 1884. — 4. A 
pánszlávizmus múltja és jelene. Nyitra, 
1886. (Különny. a Felsőmagyarországi 
Nemzetőrből). — 5. Libertiny Gusztáv 
mint tanférfiú és ember. Nyitramegye 
tanfelügyelőségének tizedik évfordulója 
alkalmából. Bpest, 1886. — 6. A gyer-
mek első fejlődése. Pécs, 1887. (Külön-
nyomat a Néptanodából). — 7. Kalauz 
a Vágvölgyében. Bpest, 1888. — 8. Az 
emberi elme. U. ott, 1888. — 9. Turista 
kirándulások a Kis-Tátrában. U. ott, 1889. 
Németül. U. ott, 1889). — 10. Comeniuss, 

Rousseau és Pestalozzi befolyása a mai 
paedagogiára. U. ott, 1890.— 11. Földrajz. 
I. rész. A népiskolák IV—VI. osztályai 
számára. Bpest, 1891. Két rész. (Mártonfy 
Mártonnal együtt, 3. kiadás. 1897. 4. lí!03. 
U. ott. II. rész 2. kiadás, 1893., 3. kiadás 
1897. U. ott.) —- 12. A gyermekek szel-
lemi élete, Pozsony, 1894. (Különny. a 
Nemzeti Népoktatásból. Tanítók Könyv-
tára 2). — 13. Az iskolai kézimunka-okta-
tás történeti fejlődése. Pécs, 1893. (Külön-
nyomat a Néptanodából). — 14. A kifeje-
zésbeli ügyesség nevelése az iskolában. Po-
zsony, 1894. (Tanítók könyvtára 5.). — 
15. Mértan tanítóintézetek használatára. 
Irta Mocnik Ferencz, az V. kiadás után 
az új tantervhoz alkalmazta. Pozsony, 
1894. (2. javított és bővített kiadás. 
Ugyanott, 1900). — 16. Iparos Káté. 
Ugyanott, 1S95. (Iparosok Olvasó-Tára 
I. 9.). — 17. Emléklapok a magyar 
orvosok és természetvizsgálók 1897. 
augusztus 22—25. napjain Trencsénben 
tartott XXIX. vándorgyűlése alkalmából. 
Trencsén, 1897. Számos fénynyom. kép-
pel. (Utazás a Vágvölgyében, A vág-
völgyi népről). — 18. Dejiny uhorského 
boja za slobodu r. 1848—49. U. ott, 1903. 
(A magyar szabadságharcz története. 
20,000 példányban, sok képpel. Ism. Buda-
pesti Hirlap 1904. 25. sz. Vasárnapi Új-
ság 1904. 1., M. Állam 1904. 11. sz.) 
— Szerkesztette a Nemzeti Népoktatás 
cz. paedagogiai havi folyóiratot 1893. 
novembertől 1894. októberig Pozsonyban 
és szerkeszti a Budapesten megjelenő 
Slovenské Noviny cz. hazafias tót politikai 
napilapot. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Néptanítók 
Lapja 1889. 579. , 1891. 585 . 1. — M. Könyvészet 
1891 — 1896., 1902. és önéletrajzi adatok. 

Pecháta Antal, ügyvéd, szül. 1823. 
jún. 12. Tárkányban (Zemplénm.); a 
középiskolák befejeztével a papi pályára 
ment és a pesti papnevelőben theologiát 
tanult; itt a Religio és Nevelésnek segéd-
szerkesztője volt. 1846-ban kilépett az 
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egyházi rendből és az egyetemen jogot 
hallgatott. A szabadságharcz alatt mind 
honvédtüzér szolgált, hol főhadnagyságig 
vitte, több csatában vett részt, így Bra-
niczkó ostrománál is. A szabadságharcz 
után Nógrádmegyében bujdosott és Ma-
dách Imrénél talált menhelyet. Később 
gróf Mailáth Antal közbenjárására kegyel-
met kapott és Balassa-Gyarmatra lett 
internálva, hol a Berczelly-családnál 
nevelősködött. Innét 1854-ben a komá-
romi járásbirósághoz segédbiróvá nevez-
ték ki s e minőségben 1859-ig működött. 
1861-ben letette az ügyvédi vizsgát és 
Komáromban irodát nyitott. Néhány 
év múlva a Király József püspök-féle 
alapítvány ügyészévé neveztetett ki, mely 
az ő kezelése alatt 955.668 koronára 
szaporodott. Több évtizedig tagja volt a 
városi törvényhatósági bizottságnak. A 
komárommegyei honvéd-egylet is elnö-
kévé választotta; ezenkívül tiszteletbeli 
főügyésze volt Komáromvármegyének ; a 
győri ügyvédi kamarának tiszteletbeli el-
nöke. A komáromi választó kerület a 
kath. autonomiai kongresszusra képvise-
lőjévé őt választotta meg. Meghalt 1901. 
jan. 27. Komáromban. — Munkája: 
Szerelmesek levelezője. Magában foglalva 
a szerelmes levelek különféle nemeit, 
rövid nyelvtudományt, jelesebb költőink-
től több versezetet s toldalékul azon 
keresztneveket, melyek máskép ejtetnek 
ki magyarul és máskép németül. Pozsony, 
1847. (Uj kiadás. Pest, 1858). 

Petrik B i b l i o g r . — 1901 ; Budapesti Hirlap 
29. sz., Komáromi Lapok 5. sz., Vasárnapi Új-
ság 10. sz. (Nekr.). 

Pecháta János, a nemzeti iskolák fel-
ügyelője a nagyváradi kerületben. Meg-
halt 1830 után. — Mnnkái: 1. Ode ill. 
ac rev. dno Maximiliano Bernáth ord. 
regül, canonicorum Praemonstratensium 
praelato etc. oblata, dum primo Magno-
Yaradinenses inviseret 1818. Magno-
Yaradini. — 2. Ode ill. ac rev. dno 
Ladislao e comitibus Eszterházy de 

Galantha, episcopo Rosnaviensi dum 
Magno-Varadinum feliciter advenisset ob-
lata 1818. U. ott. — 3. Elegia rev. ac 
magn. dno Sfephano Tokody de Szent-
András, abbati de Egyed, seu S. Aegidii 
etc. pristinam valetudinem recuperând 
oblata ad diem 20. Augusti 1827. Te-
mesvárim. — Morvay szerint írt egy An-
thologia Romanat. 

Petrik B i b l i o g r . — Hlorvay Győző, A k ö z é p -
Oktatás története Nagybányán. Nagybánya, 
1896. 256. 1. 
Pecháta Károly L. Pekháta. 
Pechmann Alajos, m. kir. pénzügyőri 

szemlész. — Munkája: Átszámítási táb-
lázat az égetett szeszes folyadékok fok-
tartalmának meghatározásához. Yersecz, 
1894. (Magyar és német szöveggel). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Péchy Ádám (pécsujlalusi), követ volt 
az 1707. ónodi országgyűlésen Bártfa 
részéről. — Naplója az ónodi gyűlésről 
1707. (máj. 15. — jún. 23.) Eredetije a 
bártfai levéltárban. (Monumenta Hung. 
Hist. XXVII. k. 121—174. 1. Közli Thaly 
Kálmán). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Péchy András (péchujfalusi), ügyvéd, 
az egri Foglár-collegiumban jogtanár, 
Sárosvármegye táblabírája. — Munkája : 
Conclnsiones ex universo jure hungarico 
publicae disputationi expositae . . . 1771. 
Praeside . . . 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 
Péchy Antal (péchujfalusi), r. kath. 

esperes-plébános Péchujfalun (Sárosme-
gye), 1820-tól Soóváron, 1828. apát és 
tarczafői főesperes. Meghalt 1829 körül. — 
Munkája: Midőn II. Ferencz római csá-
szárnak ausztriai császárságra lett fel 
emeltetésért nemes Sáros vármegye a 
királyok királyának áldozatot tenne . . . 
kir. szabad várossának öreg templomá-
ban az öszve sereglett rendekhez tarta-
tott prédikáczio. (Eperjes, 1804). 

Petrik Bibliogr. 

Péchy Árpád (péchujfalusi és kolozs-
21* 
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vári), ev. ref. lelkész, Péchy Elek föld-
birtokos és Darkó Amália fia, szül. 1861-
ben Gyalu községben (Kolozsm.); közép-
iskolai tanulmányait Kolozsvárt végezte, 
a theologiát Nagyenyeden, hol 1884-ben 
tett papi vizsgát. Enyedi papnövendék ko-
rában a két utolsó évben titkára volt az 
akadémia önképző-körének és pénztárnoka 
a dalárdának. A papi vizsga letétele után 
tanulmányainak bővítése czéljából kül-
földre ment, előbb a lipcsei, majd a 
hessen-marburgi egyetemet látogatta. Kül-
földi tartózkodása idején a szünidőkben 
nagyobb tanulmányutakat tett és ezekről 
a hazai lapokban több czikket tett közzé. 
Kül/öldi útjából 188.5 őszén tért haza, 
mert Szász Gerő, a kolozsvári pap-költő 
meghívta maga mellé segédlelkésznek; 
alig foglalta el állását, midőn püspöke 
az újonnan szervezett szász-medgyesi 
missio-egyház lelkészévé kinevezte. Új 
állását 1885. nov. foglalta el. Itt egyháza 
szervezése mellett élénk részt vett a ma-
gyar társadalom mozgalmaiban ; közre-
működése mellett létesült a magyar ca-
sino, ő volt az egylet első titkára, majd 
a pénztárnokságot vállalta el; szervezte 
több elvtársával a téli estéket, melyeken 
többször felolvasást tartott. Új templo-
mot és paplakot építtetett, kegyes ado-
mányokból létesítette a most már tekin-
télyes helyzetű magtárt; apócstelki leány-
egyház ügyét szintén rendezte, a kincs-
tártól birtokot szerzett számára és levitái 
állást létesített az ottani oláhság köze-
pette, a kevés számú magyarság meg-
tartására. 1894. febr. a brassói ev. ref. 
egyház meghívta lelkészének és márcz. 
7. el is foglalta új papi állását, azóta 
Brassóban működik; a templomot gyűj-
tés és kegyes adományokból fölszerelte ; 
építtetett nagy tanácstermet, melyben a 
tél folyamán felolvasásokat is tartanak; 
a protestáns magyar nőegyletet, melynek 
védnöke, új alapon szervezte. Ma már 
az egylet által a téli időszakban rende-
zett estélyek s színi előadások általános 

közkedveltségnek örvendenek és a ma-
gyar culturának itt e nemzetiségi vidé-
ken kiváló szolgálatot tesznek. A nőegy-
let minden évben 70—80 szegény isko-
lás gyermeket felruház, 30—40 özvegy 
asszonyt ellát ruhával, fasegélylyel és 
14 egyénnek nyújt rendes havi segélyt, 
az egyletnek jelenleg 13,000 korona tőke 
vagyona van. A 4000 lelken felüli gyü-
lekezetében a lelki gondozást és a hit-
oktatást az iskolákban egy tanító segít-
ségével végezi. Brassó vármegye törvény-
hatósági bizottságának tagja. — Czikkei 
az Erdélyi Prot. Közlönyben (1891—92. 
A medgyesi ev. ref. egyház története, 
Az ingyen munka, 1893. Közigazgatási 
szempontból, A confirmatio, A valódi 
szükség, Az idők jele, Az erdélyi ev. 
ref. egyházkerületi értekezlet alapszabály-
tervezetéhez, 1895. Adalékok a brassói 
ev. ref. egyház történetéhez, «E pour si 
muove», Az új orgona felavatása Bras-
sóban, 1896—97. Adalékok a brassói ev. 
ref. egyház történetéhez); az Erdélyi 
Prot. Lapban (1898. Egyház és iskola, 
Adalékok a brassói ev. ref. egyház tör-
ténetéhez, 18y9—1900. Az elmúló és 
maradandó a keresztyén egyházban, A 
concordatum és a patens, 1900. Salus po-
puli suprema lex est, A mi középiskoláink, 
1902. Pár szó az Erdélyi Prédikátori tár 
ügyében, Az evangelium ereje és a socia-
lismus, «Az új magyar hit vagy a pápa-
ság és az evangelium», A történeti ma-
gyar egyház bajai és hivatása, 1904. A 
Vasárnap cz. vallástársadalmi lap érde-
kében sat.). Alapító tagja ésrendesmunka-
társa a Vasárnapnak ; munkatársa a Prot. 
Papnak, a Protestáns Árvaházi Naptár-
nak ; írt a Brassóba, a Kis-Küküllőbe, a 
Brassómegyei Híradóba és jelenleg is ír 
a Magyar Szó cz. politikai napilapba. 
— Munkái: 1. A magyarság gyásza 
Kossuth Lajosért. Brassó, 1894. — 2. 
Imák és emlékbeszéd. Bethleni gróf Beth-
len András gyászemlékünnepén 1899.szept. 
17. U. ott. — 3. A büszke lelkiismeret. 



650 
Péchváradi—Pécskai 

672 

Persa mese. Ugyanott. 1901. (Luther-Tár- | 
saság kiadványa 2.). — 4. Adventi em-
lék. Három felolvasás. U. ott. 1902. — 
5. Téli esték. Tizenkét felolvasás. U. ott, 
1903. 

,V. Könyvészet 1902. és önéletrajzi adatok. 

Péchy Benjámin (péchujfalusi), alispán, 
cs. kir. tanácsos. Meghalt 1858. jún. 5. 
Péchujfalván 78. évében. — Munkája: 
Megnyitó beszéde, Andrássy György gróf 
Sárosmegye főispányának 1842. szept. 
28. főispáni méltóságában való beiktatása 
alkalmával. Eperjes. 

Petrik B ib l iog r . I . 76. 1. 

Pécsi Dani, orvosdoktor, szül. 1855. 
jún. 9. Békés-Szent-Andráson ; középisko-
lai tanulmányait Szarvason az ág. ev. 
főgymnasiumban végezte. A budapesti 
egyetemen negyedfél évig volt az orvosi 
tudományok hallgatója; IV. éves orvos-
növendék korában a kolozsvári egye-
temhez került tanársegédnek az élet- és 
kórvegytani tanszék mellé, a hol két 
évig működött. Orvosi oklevelét 1878. 
okt. Kolozsvárt nyerte. Ezután egy évig 
a bécsi I. sz. helyőrségi katona-kórház-
ban az önkéntesi évét szolgálta le mint 
segédorvos. Innét Békés-Szent-Andrásra 
került községi orvosnak; öt évi ott mű-
ködés után Túrkevén (Jász-Nagy-Ivún-
Szolnokmegyében) telepedett le, mint 
gyakorlóorvos, hol az 1886. nagy himlő-
járvány alkalmával beállott védhimlő-
oltványanyaghiány miatt alapította a ha-
zánkban első védhimlő - oltóanyag ter-
melő intézetet, melyet 1897-ben Buda-
pestre helyezett át. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1886. Az állati védbimlő-
oltóanyag conserválásának egy újabb 
módszere), az Orvosi Heti Szemlében 
(1887. Humanisalt himlőnyirkkel vagy 
állati oltóanyaggal oltsunk-e ?, 1892. A 
vaccina regeneratiója, A himlőoltás adta 
immunitásról, mikor kezdődik és meddig 
tart ezen immunitás, 1901. A védhimlő-
oltás esetleges bántalmairól), a M. orvo-
sok és természetvizsgálok Munkálataiban 

(XXV. 1890. A himlőoltásról, XXX. 1899. 
Évkönyvben: A főváros tejjel való el-
látása), a Tejgazdaságban (1900. A so-
vány tej értékesítése). — Munkái: 1. 
Tudnivalók a himlőoltásról. Bpest, 1893. 
(Különnyomat.). — 2. A védő-himlőoltás 
hasznáról. Bpest, 1902. (Az országos 
közegészségi egyesület kolozsvári osztá-
lyának kiadása). 

Pesti Alfred, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k 
Évkönyve. Bpest, 1899. 159. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Pécsy Domokos, kegyes-tanítórendi 
áldozópap és tanár; 1717-ben lépett a 
rendbe, bölcseletet és theologiát végzett, 
jeles tehetségével és nyelvismereteivel 
tűnt ki. A pesti gymnasiumban a köl-
tészetet és ékesszólást tanította. Miután 
több nemesi családnál nevelősködött, VI. 
Károly császár és király által 1734-ben 
az újonnan alapított krajovai (Oláhor-
szág) plébánia administratorának kül-
detett, hol tíz évi működés után 1735. 
aug. 12. meghalt. — Iskolai drámákat 
írt és adott ki 1722-ben, úgy szintén al-
kalmi latin költeményeket Erdődy László 
gróf nyitrai püspök, Koháry István or-
szágbíró, Csáky Imre bibornok kalocsai 
érsek, Grassalkovich Antal, Orczy István, 
br. Száraz György kir. personális sat. 
tiszteletére, melyeknek könyvészeti leírását 
Horányi nem adja. 1730. szept. 1. Gaiger 
Márton házfőnök arról értesíti Szlop-
nyait, hogy Csáky érsek tiszteletére az 
ifjúság P. színművét adta elő. Melyik 
műve volt ez P.-nek, nem tudjuk. Az 
utókorra három színművének czíme 
maradt: az olasz forrás után készült 
Parens Parentis, a Szapáry Péter és Ko-
háry István cz. két eredeti dráma. 

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum. 
Budae , 1809. 478. 1. — Figyelő VI . 323. 1. — 
Kath. Szemle 1890. 111. 1. — Takáts Sándor, 
A budapesti piarista kollégium története. 
Bpest, 1895. 140. 1. 

Péchy Emánuel (péchujfalusi gróf), 
Abauj főispánja, P. József gróf és Fáy 
Anna grófnő fia, 1841-től zemplénmegyei 
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főispáni helyettes, 1860-ban Abaujvár-
megye főispánja. — Munkája: T. N. 
Z c mp lénv ár m egye főispáni helytartói szé-
kébe 1841. decz. 13. végbement beveze-
tése alkalmával mondott beszéde. Sáros-
patak, 1842. (Többek beszédeivel együtt). 

# Nagy Irán, Magyarország Családai IX. 181., 
ÎS'Î. 1. — Petrik B ib l i og r . 

Péchy Ferenez, plébános volt 1529-ben 
Kazáron (Nógrádm.). — Magyar énekét 
Lavs Sancti Nicolai Pontificis 1529. 
Endecasyllabon cz. (mely szent Miklós 
csodatételeiről beszél) Szilády Áron közli 
a Régi M. Költők Tárában (Bpest, 1880. 
II. 6—10. 1. 31 strófa, 124 sor), melynek 
eredetije ez idő szerint lappang ; Döbren-
tei Gábor közölte először a Régi M. 
Nyelvemlékekben (II. k. 23. 1.); ugyanő 
közölte a M. Tudós Társaság Évkönyvei-
ben (III. k. 115. 1.) a latin eredetinek 
is első strófáját. 

Régi ,11. Költök Tára I I . 373. 1. — Irodalom-
történeti Közlemények 1892. 186., 1896. 385. , 
395. 1. — W. Könyv Szemle 1898. 225. 1. 

Pécsi Ferenez, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, szül. 1659. 
okt. 28. Nagyszombatban. 167R. okt. 16. 
lépett a rendbe; tanította a grammati-
kát, humaniorákat, rhetorikát, öt évig a 
bölcseletet, háromig a theologiát; azután 
Szakolczán rektor volt és Zágrábban négy 
évig és Beszterczebányán 3-ig a rend III. 
éves növendékeit oktatta, hol 1724-. jan. 
24. meghalt. — Munkái: 1. Lilietum im-
maculatae conceptionis . . . Promotore . . . 
1696. — 2. Pentas Qvaestionum Curio-
sorum Laureato Honori Reverendorum, 
Nobilium ac Eruditorum . . . Philosophiae 
Neo-Magistrorum, Dum In Alma Episco-
pali Universitate Cassoviensi suprema 
ejusdem Philosophiae Laurea, Promotore 
R. P. Francisco Pécsi . . . condecoraren-
tur . . . Die 22. Augusti, Anno 1697. 
Leutschoviae. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 514.1. 
(De Backer szerint Ivanich György jezsuita 
irta). — De Backer-Sommervogel, Bibliothéque-
Bibliogr. VI. 636. h. 

Pécsi Ferenez, Jézustársasági áldozó-
pap és tanár, 1703-ban Biharmegyében 
nemes szülőktől származott; 1718. okt. 
8. lépett a rendbe. 1731-ig theologiát ta-
nult Kassán és Nagyszombatban, 1733. 
próbaévét Beszterczebányán töltötte, 1734-
től Udvarhelyt, syntaxist és grammatikát 
tanított, 1736. Kolozsvárt, 1737-38. 
Komáromban a gymnasium alsó osztá-
lyaiban volt tanár ; 1739. ugyanaz Eger-
ben, 1740. Gyöngyösön, 1741-től Sáros-
patakon, hol egyszersmind mint magyar 
hitszónok működött néhány évig és 1744. 
nov 13. meghalt. — Munkája: Serenis-
simi Principis Eugenii ... colossus gló-
riáé. Claudiopoli, 1738. 

Catalogus Societatis Jesu 1730—1745. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 26™. 1. — De Backer-Som-
mrrvogd, RiVi'iotVieque-Bibliogr. VI. 637. b . 

Péchy Gábor (péchujfalusi), cs. kir. 
tanácsos, a kassai kerületben iskolai fő-
felügyelő. — Munkája: Selectae positio-
nes ex universa physica. Cassoviae. 1781. 

Almanach 1778. 87. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Pécsi György, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézustársasági áldozópap és ta-
nár, szül. 1671. márcz. 7. Nagyszombat-
ban, 168ti. okt. 6. lépett a rendbe ; a böl-
cseletet Nagyszombatban, a theologiát Kas-
sán tanította, a hol a rendház és akadé-
mia rectora volt. Zsolnán, viszontagsá-
gos élete után, nyugalomba vonult. Meg-
halt 1725. márcz. 11. Nagyszombatban 
— Munkája: Exercitationes Oratoriae. 
Honori Reverendorum . . . Philosophiae 
Neo-Magistrorum. Per R. P. Michaelem 
Hofmann, . . . In Alma Archi-Episcopali 
Universitate Tyrnaviensi, suprema Philo-
sophiae laurea condecoratorum . . . Tyrna-
viae, 1696. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 263. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 305. 1. — De Backer-
Sommervoyel. Bibliothéque-Bibliogr. VI. 637. 
Péchy Imre (péchujfalusi), alnádor, a 

hétszemélyes tábla birája. a m. tudom, 
akadémia igazgató-tagja, P. Imre és Ko-
máromy Anna fia, szül. 1753. nov. 14. 
Álmosdon (Biharm.); tanulását a debre-
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czeni ev. ref. kollégiumban végezte ; Pes-
ten volt jogi gyakorlaton, honnét az 
ügyvédi vizsgálat után a göttingai egye-
temre ment és ott két évet töltött. Kevés-
sel visszatérte után Biharmegye rendei 
az 1783. tisztújításkor első aljegyzőnek 
választották. Követte ezt József császár 
által főjegyzővé, majd alispánná történt 
kineveztetése. 1791.júl. 6.azelőbbeni hely-
tartósági rendszer visszaállítása után 
első alispánnak választatott, mely hiva-
talát 1803. szept. 20-ig viselte ; időközben 
1800-ban a debreczeni főiskola s a tiszán-
túli egyházkerület főkurátorságára emel-
ték. A kollégiumban a latin előadás helyett 
a magyart hozta be. Biharmegyét az 
1796. 1802., 1805. és 1807., Pestet pedig, 
hova átköltözött, az 1812. országgyűlésen 
képviselte. 1813-ban a főherczeg nádor 
'által a kir. táblához alnádorrá, 1824-ben 
pedig Ferencz király által a hétszemé-
lyes tábla közbirájává neveztetett ki. 
Még e helyzetben is viselte az 1825— 
1827. nagy emlékezetű országgyűlésen 
Pest vármegye követségét. 1830. nov. 17. 
a m. tudom, akadémia igazgató-Lanácsá-
nak tagjává választotta. Polgári érdemei 
eiismeréseül Y. Ferdinánd 1835-ben a 
sz. István rendének kis keresztjével 
jutalmazta. Meghalt 1841. ápr. 20. Pes-
ten. A m. tudom, akadémiában 1842. 
nov. 26. Tóth Lőrincz tartott fölötte 
emlékbeszédet. — Munkája: A magyar 
nyelvről a polgári és peres dolgok foly-
tatásában. De usu linguae hungaricae in 
publicis negotiis. Pest, 1806. (Magyar és 
latin szöveg. Névtelenül. Ism. N. Anna-
len der Literatur 1808. II. 38. h.). — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban van-
nak. — Arczképe, olajfestés a debreczeni 
ev. ref. kollégium könyvtárában. 

Fésűs András, A Krisztusnak híven szol-
gált . . . fögondnok képe . . . Gyászünne-
pély P. I. végtisztessége megadása végett 
1841. nyárutó 15. Debreczen, 1841. — ma-
gyar tud. társ. Evkönyve V I . 1. o s z t á l y . P e s t , 
1845. 111., 136. 1. (Tóth Lörincz emlékbe-
s z é d e ) . — II. tud. társ. Névkönyve 1842. I I . 

76. 1. — Vjabbkori Ismeretek Tára V I . 3. 1. — 
Aagy Iván, Magyarország családai VI. 183., 
188. l a p . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 877. 1. 
— Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e V I . 570. 1. é s 

gyászjelentés. 
Péchy Imre, az államnyomda igaz-

gatója, szül. 1832. szept. 2o. Nagy-Köl-
keden ; 1848—49-ben honvéd volt. 1872-
ben az állami kataszteri térképosztálynak, 
később pedig az államnyomdának lett 
igazgatója. Vezetése alatt az államnyomda 
jelentékenyen emelkedett. Térképészeti 
dolgozatai nem csak a hazában, hanem 
a külföldön is nagy elismerésben része-
sültek. Domborművű térképei a párisi 
és velenczei nemzetközi földrajzai kiállítá-
sokon kitüntetést nyertek. Az ezredéves 
kiállításon is feltűnést keltett a Balaton 
medrének és környékének domborműve. 
Térképeivel a kiállításokon jutalmat nyert. 
Erdemeiért a királytól a vaskoronarendet 
kapta ; a párisi Académie Nationale tag-
jául választotta. Meghalt 1898. febr. 19. 
Budapesten. — Czikkei a Figyelőben 
(1871. Petőfi kiadatlan költeménye «Sors-
húzás előtt», 1872. Kazinczy Ferencz 
leveleinek ügyében, Jászberényi Pál lon-
doni tanár, 1874. Az első magyar hírlap-
író, 1876. Orczy Lörincz, Uri János, egy 
magyar Yámbéry a XVIII. században); 
az Igazmondóban (1872. 41. sz. beszély); 
a Reformban (1872. 190. sz. Csokonai 
levele, Nagy Bajom 1798. aug. 4., 1874. 
17., 27., 37., 42. sz. Népköltészeti köz-
lések, 142. sz. Petőfi Debreczenben); a 
Vasárnapi Újságban (1873. 1879. Petőfi 
és Zsuzsikája): a Fővárosi Lapokban 
(18/4. 22. sz. Petőfi és a kritikusok); 
a Koszorúban (1879. II. 370. 1. Petőfi 
Dunavecsén). — Munkái: 1. Budapest és 
környéke, a kir. táborkar-féle és a m. 
kir. háromszög méreti hivatal magasság 
mérései alapján szerkesztette. (Arány: 
1: 36,000,1" = 500°). Metszette Haslinger 
József. Bpest, 1872. — 2. A Tátra-liegy-
ség domborművű térképe. Eredeti méré-
sek alapján, a vízszintes és magassági 
viszonyoknak egy mértékére szabásával 
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alakított dombormű után rézből, galvan 
uton sokasittatott a m. kir. államnyom-
dában. U. ott, év. n. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X I I I . 877. l a p . — Vasárnapi Újság 
1898. 9. SZ. (Xekr.). — Magyarország Várme-
gyéi és Városai. Vasvármegye. Budapest, 
1898. 347. 1. 
Péchy István, egy mult századbeli 

irodalmi martyr, jeles jogi író, P. György 
birtokos és Péchy Éva fia. Szirmay Antal 
igen eredeti alaknak írja le, középtermetű 
szép férfiú volt, ki sűrű fekete haját any-
nyira nevelte, hogy czoptja bokáig ért, 
a mellett karnyi vastagságú volt, bajszát 
is különösen karika formára pedrette. 
Latin nyelven igen szépen beszélt és 
írt, a magyarországi diplomatikában, tör-
ténetben és törvényekben igen jártas 
volt. Iskolázásáról, ifjúságáról mit sem 
tudunk. 1760-ban Károlyi Antal gróf tit-
kára lett, a mely hivatalában 2—3 évet 
töltött. Hivataláról lemondott, mert Sáros-
megyében megismerkedett Rholly Máriá-
val, azt nőül vette oly móddal, hogy a 
radványi kastélyt és uradalmat vegye 
meg zálogba az ipja Károlyi Antal gróf-
tól ; ez megtörténvén, ezentúl Radvány-
ban lakott. Ott azonban gonosz életet 
élt, feleségét megverte s rajta kegyetlen-
kedett ; a ki is ezért férjétől elvált és 
visszament atyjához ; ez aztán jobbágyai 
által Péchyt kiverette radványi uradalmá-
ból. Miután még nőtelen korában péch-
ujialusi ősi részét eladta testvérbátyjának 
P. Györgynek, még lakóhelye sem volt. 
azért újra Károlyi Antal grófhoz folya-
modott a ki is «változhatatlanul hív 
szolgálataiért» Lapis-Patakon (Sárosm.) 
levő rész jószágát 3000 frtban 30 évre 
átíratta. Itt letelepedett, szegényes házi-
kóban lakott és szántóvető emberré lett, 
a mellett írással is foglalkozott. 1765-ben 
írta nevezetes munkáját: Vigiliae noctium 
agrestium ad novam doctrinam clar. 
Adami Franc. Kollár et Stephano Francisco 
Péchy cz. és azt a kir. kúriának ajánlotta. 
(Kézirata a m. n. múzeumban, 4r. 293 1.) 

Magányában megírta második művét is, 
melynek ez volt a czíme : Cultellus Lon-
gicom (hosszú haját értette) cuius potus 
et canis (mert bornemissza lévén, csak 
vizet ivott). E munka miatt azután mint 
lázító és felségsértő fogatott perbe a kir. 
ügyész által. A könyv még ki sem nyoma-
tott, mikor az bátyjának Györgynek, ki 
akkor az eperjesi kerületi tábla ülnöke 
volt, kezébe került, névtelenül bár, de 
megismervén öcscsének írását, átadta 
azt az eperjesi kir. biztosnak, ki szintén 
sértve volt a munkában; a ki ezért P. 
Istvánt katonákkal elfogatta s az eper-
jesi katonai fogházba záratta s a köny-
vet felküldte Bécsbe. Az akkori törvény 
szerint delegatum judicium rendeltetett, 
melynek elnöke Dőry Ferencz, Zemplén-
megye főispánja volt. Kassán tartatott 
az ítélet, a hová Péchyt is átszállították. 
Külseje elriasztó volt, írja Szirmay: 
«sűrű fekete szakálla lévén és a börtön-
ben nem borotválkozhatván, haját sem 
nyírathatván; bokáig érő széjjel eresz-
tett hosszú haja, szakálla pedig hasáig 
ért és arcza úgy benőtt szőrrel, hogy 
csak a szemei villogtak elő.» A kiren-
delt birák 1770. márczius 26-án előbb 
jobb kezének elvágatására, azután fej-
vételre ítélték. Mária Terézia megkegyel-
mezett neki úgy, hogy a halálítéletet 
Gráczban töltendő tíz évi börtönre vál-
toztatta. Ezen kegyelmet szép latin be-
szédben köszönte meg és közkívánatra 
azt leírta s úgy került Vigiliae cz. ere-
deti kéziratához ragasztva a m. n. múzeum-
ba. A lázító kéziratot pellengéren eléget-
ték. Ezek 1770—71-ben történtek. Grácz-
ban félévig börtönben ült; azután roko-
nának Péchy Gábor septemvirnek közben-
járására, egy katona kíséretében a vár-
ban és városban szabadon járhatott. Mi-
után két évig volt fogva, II. József császár-
hoz folyamodott szabadságáért, a ki az-
tán szabadon bocsátotta. Ismét Pozsonyba 
ment Batthyány József herczeg-pri más-
hoz, a ki is őt pozsonyi udvarába, könyv-
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tárnoknak befogadta s tisztességes tartás, 
szállás s teljes kiszolgáltatáson kívül 
évi kétszáz forintot adott neki ruházatra : 
Három évet így töltvén, Pozsonyban meg 
is halt. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 180. 
lap. — A Ilon 1877. 5., 7. sz. (Abafi Lajos). 
— Szirmay Antal: P . I . s z e r e n c s é t l e n s é g e . 
(Kézirat a m. n. múzeumban.) 

Péchy István, volt tanító és szőlőmívelő, 
szül. 1817. okt. utolsó hetében Nagy-Kőrö-
sön (Pestm.), hol atyja szintén P. István 
szegénysorsú földmíves volt; tanult szin-
tén N.-Kőrösön ; a gymnasialis tanfolya-
mot végezte 1837-ben, a bölcseletit 1839-
ben és 1840-ben a nemzeti iskola tanítója 
lett; azután a debreczeni főiskolába ment 
tanulását folytatni s 1843-ig theologiát is 
végzett. 1844-ben mint rektóriát váró diák 
lakott Debreczenben; innét ápr. elején 
Adám Mihály, akkori tisza-vezsenyi (Jász-
Nkún-Szolnokm.) lelkész meghívta tanító-
nak, mely állásban 1844 —1870-ig maradt. 
Azután pedig lemondván a tanítóságról, 
a vezsenyi határban levő szőlejében nejé-
vel együtt elvonulva kedvelt classikusai-
nak körében élt. 1882-ben ezeket írja róla 
az Egy. Philol. Közlöny: «Jelenleg szőlős 
kertjében pusztai gunyhójában tengeti 
nyomorult életét; a szőlőkapálás szüneteit 
arra használja, hogy a görög classikusokat 
magyarra fordítsa; most élete alkonyán 
az egész Pindarust lefordította és fordí-
tásából mutatványt is küldött a Philol. 
társaságnak», mely akkor gyűjtést ren-
dezett és 37 frtot küldött a szegény író-
nak. A latin és görög nyelv után a német, 
franczia, olasz nyelveket tanulta; La-
mennais : Paroles d'un Croyant cz. mun-
káját le is fordította. Debreczenben a 
zsidó nyelvben oly jártassággal bírt, hogy 
tanítóját Nagy Áront, nevenapján zsidóul 
köszöntötte fel. — Fordításai a M. Mú-
zeumban (1858. VII. Virágok a görög 
Anthologiából, 1859. I. Musaeos Eroto-
paegniona). — Munkája: Anacreon dalai. 
Hellen eredetiből ford. Bpest, 1874. (56 

dal, fia írt hozzá előszót, nyom. 1020 
péld., megjelentek előbb a Fővárosi La-
pokban, Beöthy Athenaeumában, Reform-
ban, Vasárnapi Újságban és a Magyar-
ország és a Nagyvilágban.) — Kéziratban: 
Pindar XIV Ódája rímes versekben; 
Voltaire Henriása, Boileautól a VII. sza-
tíra, több fordítás Schiller, Pfeffel, Grün 
Anasztáz stb. német költőkből; Koluthus: 
Helena elragadása cz. eposza, Moschus. 
Bion versei, Theokritos és Martialis után 
fordítások. 

Egyetemes Philolögiai Közlöny 1881. 816. 
VI. 1882. 282. 1. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányából. 
Péchi János, római kathol. lelkész. — 

A velenczei sz. Márk-könyvtár birtoká-
ban van egy XV. századi pergamen kéz-
irat (Cod. membr. saec. XV. a. 242. 1. 
160. Z. L. XCII: D.), melyben a többek 
közt egyházi beszédek is foglaltatnak, 
több szerzőtől, köztük Péchi Jánostól is. A 
beszédek felirata : Sermones quadraginta 
sex, de tempore, de sanctis, auctoribus . . . 
Joanne de Pech. 

31. Könyv-Szemle 1883. 170. 1. — Katholikus 
Szemle 1899. 817. (Békési Emil). 
Péchi János (Joannes Quinqueecclesi-

ensis in Schola Claudiopolitana). — Mun-
kája : Oeconomia coniugalis. Az Ilazasoc 
eletiröl való szép ének, mellybe tiszti és 
kazdagsága meg lattzic. Ad notam : 
Beszéllec Abrahám Attyánknac dolgá-
ról. Nyomtatot Colosvárat HeltaiGáspárné 
Műhellyébe, 1580. Esztendőben. (A vers-
fejekben : «Epithalamivm pro feliei svccesv 
matromonii Thomae Bvdai gratitudinis 
ergo a Joanne Pechio.» Egyetlen példá-
nya a m. t. akadémia könyvtárában). 
— Egy latin epigrammája van a Heltai 
Gáspár Históriájában (Kolozsvár, 1565.). 

Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r I . 90. 1. 

Péchy János (péchujfalusi), főispán, 
P. László kir. tanácsos, sárosmegyei al-
ispán fia, 1810-ben ő is Sárosmegye al-
ispánja és szent István kir. rendjének 
kiskeresztes vitéze volt, 1819. cs. kir. 
tanácsos, 1821-től Sáros vármegye ad-
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ministrátora, 1823-ban főispánja; 1821-
től Máramarosmegye főispáni helytartója, 
utóbb haláláig főispán. Meghalt 1831. 
szept. 22. Eperjesen 68. évében. — Mun-
kái : 1. Allocutio occasione solemnitatis 
in assumtum per suam Majestatem ss. 
. . . Franciscum II. haereditarii impera-
toris Austriae titulum a ss. et oo. i. 
comitatus Sarosiensis festivae celebratae 
dicta in generali congregatione die 26. 
Nov. 1804. Eperjessini celebrata. Eper-
jessini. — 2. Köszöntő és felelő beszédek, 
mellyek Mélt. Péchujfalusi Péchy János 
ur ő Nagyságának T. N. Máramaros vár-
megye fő kormányzói székébe helytartó-
képpen lett bélépése alkalmatosságával 
Szigeten 10. Jun. és megelőzött napokon 
is külömbféle helyeken előfordultak 1821. 
eszt. Debreczen. (Beszédei, többek beszé-
deivel együtt). — 3. Collectio orationum 
et allocutionum occasione solennis Instal-
lations Dni Joannis Pechy de Péch-Ujfalu 
. . . inclytorum comitatuum Marmarossi-
ensis et Sárossiensis officii supremi comi-
tis admininistratoris in lib. regiaque civi-
tate Eperiessiensi die 1-ma Octobris anni 
1823 interventae, dictarum. Cassoviae. 
(Ebben latin beszédei). 

Hazai s Külf, Tudósítások 1824. I . 45. , 1832. 
I . l. sz. — Nagy Icán, Magyarország Csalá-
d a i I X . 181., 186. l a p . — Somogyi Zsigmond, 
Magyarország főispánjainak Albuma 284. 1. 
— ľ e trik B i b l i o g r . 

Péchy János péchujfalusi), megyei 
főbiró és országgyűlési követ Abaujvár-
megye részéről, P. Gáspár és Baán Róza 
fia. Meghalt 1841. ápr. 22. Jánokon 
(Abaujm.) 54. évében. — Végrendélete 
egy a maga nemében, mely egész Péchy 
nemzetséget (akkor több mint 80 egyén-
ből állott) illetvén, csak 100 példányban 
nyomatott. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Nemzeti Újság 1841. 43. SZ. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 180. 1. 

Péchy János, orvosdoktor, a budapesti 
VII. kerület tiszti orvosa, a budapesti 
egyetemen 1881-ben nyert orvosdoktori 

oklevelet; ugyanezen egyetemnél követ-
kező dolgozatával pályadijat nyert: A 
budapesti tej minőségének vizsgálatok 
alapján történt megállapítása és a vizs-
gáló eszközök kritikai méltatása. — Mun-
kája : Az első segély. Rühlemann mű-
vének fordítása. Kiadja a magyar vörös-
keresztegylet. Bpest, 1881. 

Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k É v -
könyve. Bpest, 1899. 159. 1. 

Péchy Jenő (péchujfalusi), birtokos és 
országgyűlési képviselő, P. IgnáczSzatmár 
megye főszolgabirájának és Csanády 
Amáliának fia. Az 1872—83. országgyű-
lés képviselője s a képviselőház jegyzője, 
a nagykárolyi ev. ref. egyház tanács-
birája volt. Meghalt 1883. jún. 6. Nagy-
Károlyban 38. évében. — Czikkei a 
Figyelőben (1874. Szacsvay Sándor.). — 
Munkája : Péchy Jenőnek a máté-szalkai 
kerület volt képviselőjének Máté-Szálkán 
1878. júl. 18. tartott beszámoló beszéde. 
Bpest, 1878. — Többi beszámoló beszé-
dei is megjelentek. Országgyűlési beszé-
dei a Naplókban vannak. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 182. 
— 1883 : P. Napló 156. , Egyetértés 156., Pesti 
Hirlap 157. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról és gyászjelentés. 

Pécsi (Proliaszka) Jenő. — Kisebb 
elbeszéléseket, rajzokat írt az Ország 
Világba (1895-től). — Munkája: Pál 
István. Regény. Bpest, 1900. 

M. Könyvészet 1900. 

Péchy JenŐ (péchujfalusi), úri fodrász, 
P. Nándor vasúti tiszt és Tamaska Bor-
bála fia, szül. 1882-ben Pécsujfalun; a 
gymnasium I. osztályát végezte és jelen-
leg fodrász Sátoralja-Ujhelyben (Zem-
plénm.). — A Képes Családi Lapoknak 
munkatársa és több szépirodalmi lapba 
ír. — Munkája : A szerelem emlékei Her-
nád partján. Sátoralja-Ujhely, 1903. (Bod-
nár Vilmossal együtt). — Sajtó alatt van : 
Ábrándok cz. verskötete és a Tőszegi 
földesúr cz. három felv. népies szín-
műve (többször előadták); másik szín-
műve: Hajduvár ura, társadalmi színmű 



66i Péchy —Pechi 662 

három felv. (a budapesti nemzeti szín-
házhoz van beadva). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és önéletrajzi adatok. 
Péchy József r. kath. prépost-plébá-

nos, szül. 1812. aug. 23. Pécsett, hol a 
gymnasiumot és theologiai tanulmányait 
végezte. 1835. szept. 19. fölszenteltetett; 
segédlelkész volt Tolnán. 1836-ban Szál-
kon administrator volt öt hónapig ; onnét 
Szebénybe, majd Somberekbe s Szek-
csőre, végre 1841-ben Tolnára ment káp-
lánnak és ugyanott 1848-ban plébános 
lett, hol 1859-ben kápolnát építtetett. 
1856-ban prépost és szekszárdi alesperes, 
később garabi apát lett és érdemeiért az 
aranykeresztet kapta. Meghalt 1898-ban 
Szekszárdon, hol utolsó éveit nyugalom-
ban élte. — Munkája : Emléklapok Tolna 
város múltjából és jelenéből. Pécs, 1896. 

Brüsztle, Recensio. Quinque-Ecclesiis, 1880. 
732. 1. — Alkotmány 1896. 82. SZ. — Vasár-
napi lljság 1898. 19. s z . ( N e k r . ) . 

Pécsi Lajos. — Munkája: Apró tör-
ténetek. Pécs, 1894. 

V. Könyvészet 1895. 

Pechi Lukács, az esztergomi káptalan 
ügyviselője és közjegyzője volt 1595 kö-
rűi, a mi papi állására bizonyít és így 
legnagyobb valószínűség szerint Eszter-
gom-főegyházmegyei pap volt. Nagyszom-
batban született és állandóan ott is lakott 
saját házában, hol orvoslással és külö-
nösen botanikával foglalkozott. — Mun-
kái : 1. Epitome Rervm Hvngaricarvm, 
Yelut per Indices descripta, auctore Petro 
Ransano, apud Mathiam Regem, olim 
Regis Neapolitani, triennium legato. Im-
pressvm Tyrnaviae : Eliminatione Lucae 
Peechi Pannonii, M.D.LXXIX. (Ujabb 
kiadása: Buda, 1746.). — 2. Kalendá-
rium. Es ez mostani M.D.LXXIX. Esz-
tendőben törtenendö neminemü dolgok-
rul ; Annak fölötte, az időnec naponkent 
következendő állapottyarul iratot Itelet. 
Irta Slovacivs Peter Craccai Astrologus. 
Magyarra fordetotta . . . Nagy-Szombat. 
— 3. Calendariom es az Mostani M. D. 

LXXXXI. esztendőben törtenendö dolgok-
rul. Annak fölötte az idönec naponkent 
kouetkezendö allapottijarul iratot itelet. 
Az Craccai Fontanus Balint irasabul 
Magyarra fordetotta. U. ott. — 4. Szent 
Ágoston Doctornak, elmelkedö: magan 
beszellö : es naponkent való imadságit: 
az keresztyen attyafiáknac epületire, 
magyarra fordeta . . . U. ott, M. D. XC1. 
— 5. Az keresztyen Szvzeknec Tisztese-
ges koszoroia. Mellyben minden ü iosza-
gos erkölchöc az közönseges viragoc ál-
tal ki ielentetnec, es kepestetnec. Az 
Idegen nyeluen irokat köuetuen, Magya-
rul ira . . . . Ugyanott, M. D. XCI. (Az 
ajánlás végén : «Költ Nagyszombatba, 
magam hazam mellet ualo uiragos füues 
kertben, szent Mihály Archangyal napian 
1591.» Ism. Weszprémi, Succincta Medi-
corum Biogr. III. 292. 1. a botanikai ré-
szét) ; — 6. Az keresztyen Hadakozásnak 
Tüköré. Mellyben Minden Hadviseloc: 
Hadnagyoc, Szazadosoc, Es Egyéb Vitézlő 
nép, azok is kik üket az táborban köue-
tic &c. Eleteknek artallansagat, es rend 
tartasat, haszonnal megtekinthetic. U. ott. 
1591. — 7. (Az Keresztyen Vitezkedes-
nec Tüköré. A dedicatio költ Esztergom 
várában 1595. Csonka példány a mik-
házai ferenczrendi zárda könyvtárában. 
Nem ugyanaz az előbbeni munkával ?). 
— 8. Hasznos Orvosság. Minden lelki 
betegsegek ellen, ez mostani tantoro-
dasoc, es Tevelygesekben, az igazsag 
szeretőknec hasznokra, es örökce való 
neuedekensegekre, igen röuideden ke-
szettetet. Nagyszombat, M. D. XCVII. 
— 9. Calendariom és ez mostani 
MDXCVII. esztendőben törtenendö némi-
nemű dolgokrol. Az Craccai Bemard 
Doctor írásából. Magyarra fordéta Peechi 
Lvkách. U. ott. — 10. A testi hét irgál-
masságok . . . U. ott, 1598. (Egyetlen 
csonka példány a m. n. múzeumban). 
— 11. Az test kornyvl való het irgal-
massaganac chelekedetiröl. Mellyeknec 
gyakorlasat aianlya minden keresztyen 
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atyafiainac . . . U. ott, 1598. — 12. Calen-
dariom. Es Ez Mostani M. D. XCIX. 
Esztendőben törtenendő dolgokrul . . . 
Az Craccai Bernard Doctor irasabul 
Magyarra fordita . . . U. ott. — 13. Calen-
dariom Es Ez Mostani M. D. CIII. Esz-
tendeben Törtenendő dolgokrol . . . Az 
Craccai Joannicivs Gabriel Doctor ira-
sabol Magyarra fordeta, . . . U. ott. — 
Versei (6 distichon) vannak : Telegdy : 
Ordinarium Officii Divini. Tirnavia, 1580. 
cz. munkábán ; czikke: Eliminatione et 
relectione Lucae Peechi (a Telegdy: 
Agendarius liber II. kiadása. Nagyszom-
bat 1795. cz. műben). 

Wesiprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
I I . 175. , I I I . 286. , I V . 378. l a p . — Horányi, 
Seriptores II. 75. 1. — Danielik, M. I rók II. 
250. 1. — Föv. Lapok 1870. 110. 1. — Budapesti 
Közlöny 1871. 84. s z á m . — Hl. Könyv-Szemle 
1876. 18., 1878. 266., 267., 315., 1879. 287., 
1881. 118., 1885. 22., 1886. 262., 1892—93. 221. 
l a p . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szabó Ká' 
roly, Kégi M. Könyvtár I., I I . — Századok 
1879. 177. 1. — ľetrik B i b l i o g r . — Zelliger, 
Egyházi Irók Csarnoka 393. 1. 

Péchy Manó (péchujfalusi gróf), fő-
ispán, val. b. titkos tanácsos, P. József 
gróf kir. táblai ülnök (ki 1810. nov. 16. 
emeltetett grófi rangra) és Fáy Anna 
grófnő fia, szül. 1817. okt. 14. Boldogkő-
Váralján (Abaujm.); tanulmányait vé-
gezve, 1834. máj. 24. ügyvédi vizsgát tett 
és 18 éves korában megyei aljegyző, 
két év múlva főjegyző, az 1840. pozso-
nyi országgyűlésen Abaujvármegye kö-
vete lett, állandóan ragaszkodva a Deák-, 
később a szabadelvű párthoz. Kevéssel 
azután, hogy helyét a főrendiházban el-
foglalta, az ország egyik zászlósává lett. 
1841—1848-ig Zemplénmegye főispáni 
helytartója volt. 1861-ben a Vay-féle s 
1865-ben a Mailáth-Sennyei kormány őt 
hívta meg Abaujmegye főispánjának. Az 
uj minisztérium 1867-ben őt alkalmazta 
erdélyi kir. biztosnak; 1872-ben Kolozs-
vár, 1881—84-ig Kassa képviselője volt; 
a büntető-codex kidolgozására kikül-
dött országos bizottságának tagjává s 

főkamarásmesterré neveztetett ki; ér-
demeiért 1868-ban az I. oszt. vaskorona-
rendet és 1869-ben a Lipót-rend nagy 
keresztjét nyerte, 1867-ben pedig val. 
belső titkos tanácsos lett. Díszpolgára 
Kassának Kolozsvárnak, Sepsi-Szent-
Györgynek,Gyula-Fehérvárnak és Székely-
Udvarhelynek s tulajdonosa a kamarás-
kulcsnak ; a pápai szent Gergely-rend 
nagykeresztjének is tulajdonosa. Boldogkő-
Váralján 1862-ben, mint kegyúr, építtetett 
elhalt neje emlékére «Zenaide» névvel 
egy iskolaépületet. Meghalt 1889. júl. 24. 
Boldogkő-Váralján. — Munkái: 1. Be-
széde Zemplén vármegye főispáni hely-
tartói székébe 1841. decz. 13. végbement 
bevezetése alkalmával. Sárospatak, 1842. 
(Többek beszédeivel együtt). — 2. Kolozs-
vár országgyűlési képviselőinek (Péchy 
Manó gróf és Hajós János) beszédeik és 
Sámi László válasza a polgárság nevé-
ben. Kolozsvár 1875. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 181. 
l a p . — Pesti Hirnök 1865. 29. SZ. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e és B ib l i og r . — Sturm Albert, U j 
Országgyűlési Almanach 1887—1892. Bpest, 
51. l a p . — M. Nemzetségi 'Zsebkönyv. B p e s t , 

1888. I . 191. 1. — Vasárnapi Vjság 1878. 52. , 
1889. 30 . s z . a r c z k . — Kassai Szemle 1889. 
60. 1. — Egyetértés 1889. 203. SZ. sat. — 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 
Albuma. Szombathely, 1889. 27., 476. 1. — 
Magyarország Vármegyéi és Városai. Bpest, 
1896. a r c z k . — Irodalomtörténeti Közlemények 
1901. 208. 1. 

Pécsi Ödön, bölcseleti doktor, kegyes-
tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1870. 
szept. 18. Fiúméban, 1889. aug. 27. lépett 
a rendbe s 1894. júl. 2. szenteltetett fel. 
1896-ban a budapesti egyetemen nyert 
bölcseletdoktori oklevelet. Tanított a sá-
toralja-újhelyi főgymnasiumban; jelenleg 
a máramarosszigetiben tanítja a latin és 
német nyelvet. — Czikke a M. Nyelv-
őrben (1894. Ritkább szavak). — Mun-
kája : Molnár János élete és művei. Sze-
ged, 1896. (Bölcseletdoktori értekezés. 
Ism. M. Állam 1896. 57., 63. sz.). 
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A magyar kegyes tanitórend Névtára. B p e s t , 
1901., 1903. és a magyar n. múzeumi könyv-
tár példányáról. 

Péchy Pál (péchujfalusi), több megye 
táblabirája. — Munkája: Planum pro 
regno Hungáriáé et provinciis eidem 
annexis denotans fundum, quo parata 
pecunia pro cassa regni innocenter con-
flari, ejus circulatio augeri, aucta hac 
necessilatibus regi, regni, privatorum et 
contribuentium commodo prospici possit. 
Anno 1802. die 4. mensis januarii. Epe-
riessini. 

Petrik B i b l i o g r . 

Pécsi Péter. L. Petschi. 
Péchy Simon (szenterzsébeti), kanczel-

lár, Kemény János szerint egy pécsi szűcs-
nek volt a fia, s a XVI. század harma-
dik negyedében született. Tanulmányait 
a kolozsvári unitárius iskolában végezte, 
majd iskolamester lett Szent-Erzsébeten, 
hol megismerkedett Eössi Andrással és 
hitnézeteivel. Eössi a fejedelmi udvarba 
juttatta s azután hosszú ideig külföldi 
útra küldte s még hazatérte előtt (1598) 
fiává fogadta. 1599-ben tért vissza a ki-
tűnő képzettségű P. Erdélybe, hol újra 
az udvarnál vállalt hivatalt és tekintélyes 
szerepe volt az egymást gyorsan követő 
fejedelmek mellett, így 1601-ben Báthori 
Zsigmondnak titoknoka lett és a trónvesz-
tett fejedelmet elkísérte Lengyelországba ; 
míg végre Bethlen Gábor főkanczellár-
jává tette. A hatalom magas polczán 
álló P. 1621 nyarán ismeretlen okból 
kegyvesztett lett, sőt el is fogatta a feje-
delem. Bethlen Gábor szerencsétlen had-
járata okozta vesztét; gyanúba is fog-
ták, hogy 40,000 tallérral megengedte 
volna magát vesztegetni. Kanczellársága 
Kováczoczi Istvánra ruháztatott. 1624. 
nov. szabadult ki börtönéből és egyetlen 
meghagyott jószágára Szenterzsébetre 
visszavonulva, tevékeny munkásságot 
fejtett ki a. szombatosság érdekében, mely 
oly nagy elterjedést vett, hogy I. Bákóczy 
György indíttatva érezte magát, hogy 

teljes erélylyel lépjen fel ellene. P. 1638 
nyarán újból börtönbe került, most már 
hitéért és csak 1639. máj. szabadult ki, 
miután áttért reformátusnak. Meghalt 
1640-ben. — Munkái kéziratban marad-
tak és újabban födöztettek fel, így a 
Bod Péter, Horányi és Sándor István által 
1700-ban megjelentnek nyilvánított egyik 
kézirati munkájának másolati példányát 
Koncz József fedezte fel a marosvásár-
helyi Teleki-könyvtárban és ismerteti a 
Figyelő XIX (1885) kötetében, czíme: 
A szent atyákból kiszedegetett tanúságok, 
magyarra 'sidóból fordítatot mind ma-
gyarázatával egyetemben, Péchy Simon-
tól, az isten törvényét szerető atyafiak 
kedvekért és épületekért. Még egy má-
solata van a kolozsvári unitárius col-
legium könyvtárában. Szintén Koncz 
József fedezte fel az erdélyi szombatosok 
számára készített bibliafordítását (eredeti 
kézirat 1634-ből, tartalma a Mózes II. 
könyvétől a II. 1—12-ig való fordítás. 
Ism. M. Könyv-Szemle 1880. 96. 1. Prot. 
Egyh. és Iskolai Lap 12. sz.). Lugosy 
olvasott fel az akadémiában az 50-es 
években egy codexből (mely most az 
akadémia könyvtárában van) énektöre-
dékeket, melyek közül a legszebbeket 
P. írta. Uti naplójáról, mely Gráven tá-
bornok prédájává lett, Orbán Balázs 
Székelyföldjéből (I. k. 153. 1.) nyerünk 
értesítést; hogy milyen napló volt ez, 
Orbán egyik ősének végrendeletéből le-
írta : «Péchy, mint fiatal ember, két évet 
Bukarestben töltött a vajda, másfél évet 
Stambulban a nagyvezér mellett; azután 
Karthagó vidékére ment, hol ismét két 
évig időzött. Visszatérvén Európába Bó-
mában, Nápolyban hosszabban mula-
tott, onnan a franczia s spanyol udvarok-
hoz ment, és végre 18 év múlva vissza-
tért hazájába tudománynyal, ismeretek-
kel megrakodva s 17 nyelvet beszélve.» 
Ezen naplót azonban, az időszámítást 
tekintve, Kőváry nem tartja teljesen 
hitelesnek. «A szent atyákból kiszedege-
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tett tanúságok» cz. kézirat! munkáját 
Bod még látta. Haimburgból írt levelei 
a Történelmi Tárban jelentek meg ; le-
vele Nagy-Szombat városához, Pozsony, 
1619. okt. 13. (Delejtű 1860. 116. 1.). — 
Levelei a Keresztény Magvetőben (1883. 
Szent-Erzsébet 1637. ápr. 20., jún. köze-
pén és 18., 1640. szept. 15.; Sárd, 1641. 
aug. 25.). 

Bod, M. A t h e n a s 223. l ap . — Horányi, Me-
m o r i a I I I . 76. 1. — Akadémiai Értesítő 1850. 
104. 1. — Erdélyi Tört. Adattár ( M i k Ó I m r e 
gróf), II . 1856. 380., 381. 1., III. 1858. 350. 1. 
— Danielik, M . í r ó k I I . 250, 1. — Budapesti 
Szemle I V . 1858. 11. 1. — Győri Tört. és Rég. 
Füzetek I I . 1863. 349. 1. — Keresztény Magvető 
1871. (Köváry L.), 1883. 44. lap, 1890. 128., 
156. 1. — Egyetemes Philol. Közlöny V I I . 1883. 
180. 1., X I V . 1890. 235. l a p . — Figyelő X I X . 
1885. 3. 1. — Tört. Tár 1887. 808. 1. — Kohn 
Sámuel, A szombatosok. Budapest, 1890. — 
P. Napló 1894. 101. s z . — Szolnok-Doboka 1896. 
18. sz. — Zoványí Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k 
T á r a I I I . 61. 1. — Magyar Könyv-Szemle 1899. 
260. 1. 

Péchy Tamás (péchujfalusi), képviselő-
házi elnök, volt közmunka- és közleke-
dési miniszter, val. belső titkos tanácsos, 
szül. 1829-ben Alsó-Kázsmárkon (Abauj-
megye), a nagy kiterjedésű család ágostai 
hitvallású ágából. Tanulmányait előbb 
otthon, azután Eperjesen és Sárospata-
kon végezte, többek közt Tompa Mihály 
vezetése alatt. 1848-ban tiszteletbeli fogal-
mazó lett Deák Ferenez minisztériumá-
ban, onnét elment közhonvédnek és 
részt vett az 1848—49. szabadságharcz-
ban és honvéd-őrnagyi rangra emelke-
dett. A fegyverletétel után az osztrák 
hadseregbe soroztatott be mint közlegény, 
hol félévig szolgált. Akkor megszabadul-
ván, nagyobb utat tett külföldön és 
1861.-ig visszavonulva gazdálkodott. A 
politikai feltámadás után mint bizottsági 
tag kezdett előkelő részt venni a vár-
megyei életben, majd abaujvármegyei 
szolgabíró s 1867-ben alispán lett. 1869. 
márcz. 16. a szikszói kerület képviselővé 
választotta s a balközép vezérkarában 
foglalt helyet. A létrejött pártfúzió alkal-

mával a Tisza-kormány alatt megalakult 
szabadelvű pártba lépett s mint ennek 
befolyásos tagja Wenckheim Béla báró 
s majd Tisza Kálmán kabinetjében öt 
évig a közmunka- s közlekedésügyi tár-
czát viselte. A keleti s észak-keleti vasu-
tak ügyei az ő vezetése alatt hozattak 
rendbe, a tiszai vasút is az ő keze alatt 
)ett, legalább félig, az államé ; főképen 
a magyar vasutak ügykezelési nyelvének 
magyarrá tételében van kiváló érdeme. 
1880. ápr. 12. a képviselőház elnöki 
székére választatott meg és elnök maradt 
1887 végéig. A közügyek terén tett ily 
szolgálatai jutalmául 1883. az első osz-
tályú vaskoronarendet nyerte el és ki-
neveztetett valóságos belső titkos taná-
csosnak is. Egyházi téren, mint az ág. 
ev. vallás tiszai kerületének főgondnoka, 
védő bajnoka volt a magyar nyelvnek 
és nemzetiségnek a pánszláv irányzatok 
ellenében. Mindenkor buzgó részt vett 
a honvédgyűlésekben, több évig elnöke 
volt a központi országos honvédegylet-
nek, és előmozdította a honvédsegélye-
zés ügyét. Meghalt 1897. szept. 17. Alsó-
Kázsmárkon. — A Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban (1876. P. tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerületfelügyelői beiktatási beszéde 
Jolsván aug. 9. Örömünnep . . . Miskolcz, 
1876. cz. gyűjteményes munkában is). 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Budapesti Közlöny 1869. 63. S z á m . — Igaz-
mondó 1870. 51 . SZ. a r c z k . — Magyarország és 
a Nagyvilág 1875. 9., 10. SZ. a r c z k . — Vasár-
napi Újság 1875. 10. s z . a r c z k . , 1878. 45. s z . 
arczk., 1880. 16. sz. arczk., 1891. 29. szám, 
a r c z k . , 1897. 38. SZ. a r c z k . — Kákay Aranyos 
Nro 2. (Ifj. Ábrányi Kornél), Ujabb országa 
gyűlési Árny- és fényképek. Bpest, 1877. — 
Prot. Uj Képes Naptár 1877. a r c z k . — Szabad-
elvű Naptár 1884. a r c z k . — Kiszlingstein K ö n y -
vészete. — Móricz Pál, A magyar ország-
gyűlési pártok küzdelmei. Bpest, 1892. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 878. ( T ó t h LÖ-
rincz), XVIII. 423. lap. — Rozsnyói Híradó 
1897. 39. s z . — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i 
Almanach. Bpest, 1897. 318. 1. 

Pécsi Zsigmond (péchujfalusi), a szepesi 
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kamarának hosszú ideig igazgatója és 
tanácsosa volt, P. Gáspár gyulai kapitány 
és Dóczy Margit fia. Meghalt 1631. (?) 
jún. 29. Lőcsén és ott eltemettetett (sír-
kövén az évszám olvashatatlan). — Üd-
vözlő és búcsúzó versei vannak a For-
gács Mihály, Oratio . . . Wittenberg, 
1587. Prompemptica . . . U. ott, 1588. és 
In honorem Pietate . . . U. ott, 1588. cz. 
munkákban. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 86. 
l ap . — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i 
I X . 178., 181., 185. l a p . — Irodalomtörténeti 
Közlemények I . 248. , 249.. 252., 255. 1. 

Péchy Zsigmond, alnádor, P. László 
és Hedry Anna fia, 1741-ben alnádor, 
1747-ben Beregmegye administrátora volt. 
— A Sanctio pragmatikát fogalmazta. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c sa l áda i IX. 181., 
185., 186. 1. 
Péchy Zsigmond (péchujfalusi), főispán, 

sárosmegyei birtokos, Eperjesen elvégezte 
a jogakadémiát és szülőmegyéjében lé-
pett a közpályára. 1869. szept. 6. Sáros-
megye II. aljegyzője, 1870. decz. 5 első 
aljegyzője lett. 1'871. decz. 20. főjegyző-
nek, 1875. jan. 21. alispánnak választot-
ták. Tizenhét évig vezette a vármegye 
ügyeit, midőn a király 1892. okt. Abauj-
Torna-vármegye és Kassa sz. kir. város 
főispánjává nevezte ki s okt. 31. volt 
ünnepélyes beiktatása. 1881-bpn kapta 
a III. osztályú vaskoronarendet. — Fő-
ispáni székfoglaló beszédeit közli a Kas-
sai Szemle (1892. 127. sz.) 

Kassai Szemle 1892. 127. sz. fényny. arczk. 
— Magyarország Vármegyéi, A b a u j - T o r n a v á r -

megye és Kas=a. Bpest, 1896. arczk. 
Péchváradi Gábor, szent Ferencz 

rendi rendfőnök, először 1509-ben válasz-
tották meg Újlakon rendfőnöknek; sze-
rénységével és buzgóságával, tudományos 
míveltségével és kormányzó erélyével 
annyira megnyerte társainak elisme-
rését, hogy 1511-ben az atyai kápta-
lanban újra megválasztották. Kormány-
zásának idejére súlyos csapás nehezült: 
pusztító járvány tört ki az országban; 
s a négy év alatt csak a szerzet tagjai 

közül 412-en vesztek el. P. talán vezeklő 
töredelemből és rajongó hálából a csa-
pás elmúlása után, 1514-ben az egyete-
mes rendfőnök írásbeli engedelmével 
Pászthóy János paptársával a szent 
földre zarándokolt. Könyve, melyben 
utazását és a szentföldet leírta, csak-
hamar megjelent Bécsben. Az érdemes 
írót 1523-ban és 1527-ben, noha már az 
öregség megtörte, az egyhangú bizalom 
ismét főnöki székébe emelte, de kormány-
zásának ez az időszaka még szeren-
csétlenebb volt: egyfelől a protestáns 
eszmeáramlat hódításai, másfelől a mohá-
csi vész zavarai következtében alatta a 
szerzet szinte teljesen szétzüllött. — 
Munkája: Compendiosa quedâ: nec 
minus lectu iocunda descriptio vrbis 
Hierusalem: atq. diligens omnium loco-
rum terre sancte in hierosolymis adnota-
tio. p. quendam in Christo patrem fratrem 
Gábrielem natione ungarum diuiFrancisci 
ordinis de sacra observantia, luculenter ; 
nam ea ipsa loca pprijs consperit oculis : 
congestaacbreuiter p eundem conportata, 
feliciter incipit. (Névtelenül. Ism. bő ki-
vonatban M. Sion 1866. Hatala Pétertől. 
1520 körüli nyomtatvány és Bécsben 
nyomatott, melyben 42 levelen 1514. tett 
szentföldi útját írja le. E művet Toldy 
állítása szerint egy ismeretlen Farnády 
Miklós nevű ember újból kiadta saját 
neve alatt. Hogy a munka P. műve, 
Széchy Károly elég meggyőzőleg bizo-
nyítja. A nyomtatás föltalálása után való-
színűleg legrégibb irodalmi lopásnak e 
sajátságos esetét megvizsgálhatni a buda-
pesti egyetemi könyvtárban, hol mindkét 
mű megvan). 

Fridrich, Urbánus, H i s tó r i a . . . p r o v i n c i á é 
Hungáriáé ordinis minorum S. P. Fran-
cisci. Cassoviae, 1769. 19., 21., 25., 27. 1. — 
Pray, Index libroruin rariorum II. 185. 1. — 
Hl. Könyvház VI. 1794. 145. 1. (Molnár János). 
— Graesse, Tresor de Livres rares 1864. 181. 
lap. — Toldy, M. Nemzeti Irodalomtörténete 
I I . 57. 1. — Földrajzi Közlemények 1881. 150. 
lap. (Márki S.). — Kalauz a könyvkiállítás-
hOZ. B p e s t , 1882. 201. 1. — Sárospataki lapok 
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1890. 37 . SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
883 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 1896. 
387.. 388., 405., 406. 1-, 1897. 157. 1. (Széchy 
Károly). — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyv-
tár III . 1. rész 285. lap. (Farnádi Miklóst 
t a r t j a a munka szerzőjének). 

Péchváradi P. Mihály. — Munkája: 
De Christi praeceptis. Franequerae, 1652. 
(A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium 
könyvtárában). 

Sárospataki Lapok 1890. 37. SZ. é s K o n c z 
•Tózsef szives közlése. 

Péchváradi B. Péter, ev. ref. lelkész, 
hazai tanulmányainak végeztével kül-
földre ment és Hernbornban (1619.), Mar-
burgban (1619.) és Ileidelbergben (1621. 
jan. 23-tól) gyarapította ismereteit. Vissza-
térvén hazájába, előbb nagyváradi, ké-
sőbb 1631 után borosjenői lelkész lett; 
1634. június 18. a zarándi egyházmegye 
espereséül választotta, míg 1637. mint 
már ismét váradi papot a bihari egyház-
megye tette esperesévé. Meghalt 1644-
vagy 1645-ben. — Munkái: 1. Feleleti 
Pázmány Peternek, Esztergami Érseknek 
ket könyvecskeire, Mellyeketaz Szentírás-
ról es az Anyaszent-egyhazrolirt, es Bihar -
Var-megyenek Dedicálván M.DC.XXVI. 
Esztendőben kibocsátott . . . Debreczen, 
M.DC.XXIX. — 2. Praedikatioja 26. nov. 
1631. U. ott, 1632. (Temetesi P o m p a . . . 
Groff Iktari Betthlen Christina Kis Asz-
szonynak utolso tisztessegenek megh ada-
saban . . . ki szolgaltatot . . . cz. mun-
kában). — Üdvözlő verset írt Nádudvari 
Gergelyhez (Marburg, 1619.). 

Horányi, M e m o r i a I I I . 77. 1. — Szabó Ká-
roly, Régi M. Könyvtár I. 258., 271. lap. — 
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
III. 63. 1. 
Peck Ágoston, kegyes tanítórendi ál-

dozópap és tanár, szül. 1823. márcz. 17. 
Magyar-Ovárott (Mosonm.); a gymna-
siumot szülővárosában végezte s 1839. 
szept. 14. a rendbe lépett; theologiai ta-
nulmányai után 1846. aug. 6. áldozó-
pappá szenteltetett. Tanított Budán, Pes-
ten, Szegeden, Temesvárt és M.-Ovárt, hol 
1887. júl. 16. meghalt. — Czikke a ma-

gyar-óvári algymnasium Értesítőjében 
(1878. és 1879. Magyar-Óvár környékének 
cerambycidái). — Midőn 1878-ban Major 
Pál Mosonymegye monographiáját össze-
állította, Pecket kérte fel, hogy a megye 
növény- és állatvilágát abban ismertesse, 
a mű 12 ívre terjedő I. részének csak-
nem felét foglalja el P. kimutatása, me-
lyet : A megye viránya és A megye állat-
világa cz. alatt irt. 

Kalmár Endre, Az Úrban elhunyt rena-
tagok kegyeletes emlékezete. Bpest, 1888. 
9. lap. 

Peck János Kristóf, orvosdoktor, nagy-
szombati (Pozsonym.) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
phrenitide Pannoniae idiopathica. Halae 
Magdeburg, 1739. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pecsevi Ibrahim Efendi, ismertebb 
defterdár, ki Pécs vidékén született. Ibra-
him Effendi néven megírta 1660 táján 
Törökországnak 1521—1631. terjedő tör-
ténetét, melyben bőven foglalkozik ha-
zánkkal is. — Munkájának kivonata : A 
mohácsi ütközet, A belgrádi és magyar-
országi győzelmekről, Szolimán szultán 
III. és IV. hadjárata, Vámbéry Ármin 
fordításában. (Uj M. Muzeum I860.). 

Vasárnapi Vjság 1860. ( V á m b é r y ) . — Szá-
zadok 1891. (Thury József, P. viszonya a 
magyar történetíráshoz). — Pallas Nagy Le-
xikona XIII. 882. 1. 

Pécskai Doroszlô, XIV. századbeli 
theologus. — A gyulafehérvári Batthyány-
könyvtárban őrzött: Nicolaus Gorranus, 
Postilla Super Evangelium S. Lucae cz. 
XIV. vagy XV. századbeli codex táblái-
nak borítéklapjában kézirattöredékek ma-
radtak fenn; a könyvkötő a felhasznált 
codexnek épen a P. munkájának zár-
szavait tartalmazó levelét is beragasz-
totta. A munka tartalmát theologiai fej-
tegetések képezték és ívrétű két hasábos 
hártyakötetből állott, melynek következő 
a kolofonja: Finitus iste libellus domini 
Drzyslay de Peczka Anno Domini M. 

21. iv sajtó alá adatott 1904. szept. 20. 
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CCC. VI. proxima die post festum saneti 
Bartholomey. 

)I. Könyv-Szemle 1900. 232. 1. (Varjú Ele-
mér, a colofon hasonmásával). 

Peesner Emil, theologiai doktor, zircz-
cziszterczirendi tanár, szül. 1852. júl. 
29. Thurdossinban (Árvám), 1871. szept. 
16. lépett a rendbe, 1877. aug. 5. pappá 
szentelték. 1877 —84 tanár volt a zirczi 
hittudományi intézetben ; 1884—88. igaz-
gató ugyanott és egyúttal 1881—87-ig 
porvai lelkész ; 1888—89. theologiai ta-
nár és lelkész ugyanott. 1889 óta tanár 
a rend hittudományi intézetében Buda-
pesten. 1882-ben nyert doktori oklevelet 
a hittudományokból. — Czikkei a Kath. 
Szemlében (1891. A katholikus egyház 
statisztikája, 1892. A kath. egyház mis-
siói a jelenben, 1893—94. Képkiállításunk 
a műcsarnokban és könyvismertetések, 
1897. könyvism.); a Bölcseleti Folyóirat-
ban (1891. Vitás pontok a szép meg-
határozása körül, 1893. A szépművésze-
tek valódi czélja és föladata); a Hittudo-
mányi Folyóiratban (1892. könyvism.); 
a Hazai cziszterczi rend Emlékkönyvé-
ben (1886. A magyarországi cziszterczi 
rendtagok kiképzése); a Pallas Nagy 
Lexikonának is munkatársa volt. 

A hazai cziszterczi rend Emlékkönyve. B u d a -
pest, 1896. 366. 1. 

Peez Gedeon, Gyula és Leopold. L. 
Petz. 

Peez Kornél, magyar kir. államvasuti 
felügyelő, Peez Ágoston pénzügyminisz-
tériumi számvizsgáló és De Adda Má-
ria fia, Peez Vilmos egyetemi tanár 
testvéröcscse, szül. 1857. jún. 29. Strim-
bulyban (Szolnok-Dobokam.); középisko-
láit 1875-ben a budai reáliskolában, mű-
egyetemi tanulmányait 1880-ban a buda-
pesti József-műegyetemen végezte s 
ugyanott 1881-ben gépészmérnöki okleve-
let szerzett. 1880. szept. 1. a m. állam-
vasutak gépészeti főosztályába lépett be ; 
jelenleg annak szerkesztési szakosztályá-
ban mint államvasuti felügyelő van 

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

alkalmazva. A m. kir. államvasutak igaz-
gatósága 1889 és 1900-ban a párisi világ-
kiállítás és 1896-ban a franczia és angol-
országi lokomotiv-építés tanulmányozása 
végett hivatalosan kiküldötte. 1884—86. 
tanévekre a műegyetemi tanács a műszaki 
mechanikai technológiai tanszék asszis-
tensévé nevezte ki, mely idő alatt a m. 
kir. államvasutaknál is alkalmazva volt. 
— Czikkei a M. Mérnök- és Építészegylet 
Heti Értesítőjében (1885, a technológiai 
szemle rovatában több kisebb ismertetés); 
a M. Mérnök- és Építész-egylet Közlönyé-
ben (1886. A gőzkazán-romlások okairól, 
A Dervaux-féle kazántisztító készülékről, 
1887. A lokomotivoknál és gőzhajóknál 
alkalmazásban levő Joy-féle vezérmű 
elmélete; ezen értekezést az egylet a 
Hollán-féle I. pályadíjjal jutalmazta; 
németül: az Organ für die Fortschritte 
des Eisenbahnwesens cz. folyóiratban, 
1897. A norinbergi kiállítás lokomotívjai-
nak ismertetése, 1898. A lokomotivokon 
alkalmazott egynehány újabb vezérmű 
elmélete; a Hollán-pályadíjakat odaítélő 
bizottság díjazásra méltónak ítélte, de 
versenyen kívülinek tekintette). 

Önéletrajzi adatok. 

Peez Samu, műegyetemi tanár, szül. 
1854-ben Pesten; tanulmányait a buda-
pesti és stuttgarti műegyetemen és a bécsi 
képzőművészeti akadémián végezte, köz-
ben leszolgálván az egy éves önkéntesi 
időt, tüzértisztnek nevezték ki. Építészeti 
oklevelét a m. kir. József-műegyetemen 
1882-ben nyerte. Miután Olasz-, Német-
és Francziaországban nagyobb tanulmány-
utat tett, 1882-től a József-műegyetemen 
mint tanársegéd és magántanár műkö-
dött, míg 1887. ján. 10. rendkívüli s 
1888. aug. 20. a középítéstan rendes 
tanárának nevezték ki. 1898. és 1899-
ben az építészi és mérnöki szakosztály 
dékánjává választották. A bécsi képző-
művészeti akadémián, a dévaványai 
templom, a budapesti erzsébetvárosi 
templom, a budai ev. ref. templom, va-

22 
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lamintaz országos szépművészeti muzeum, 
a budapesti központi vásárcsarnok terv-
pályázatánál (a legutóbbi nemzetközi) 
első díjjal tüntették ki. Építette 1886-ban 
a debreczeni ev. reí. templomot, 1889-
ben a budapesti unitárius templomot és 
lakóházat. 1895. a budai ev. ref. templo-
mot, 1896-ben a budapesti vásárcsarno-
kot és több bérházat. — Czikke a M. 
Mérnök és Épitészegylet Közlönyében 
(1888. A protestáns templomok építésé-
ről, kapcsolatban a debreczeni kálvinista 
uj templom részletes ismertetésével, 4 
tábla rajzzal; a Hollán-díjat kapta). 

Ország-Világ 1899. 613 . 1 . — Pallas Nagy 
Lexikona XVIII. 423. 1. 

Peez Vilmos, bölcseleti doktor, egye-
temi rendes tanár és a m. tudom, aka-
démia rendes tagja, szül. 1854. márcz. 
20. Sztrimbulyban (Szolnok-Dobokam.); 
az algym. 1862—68-ig Nagybányán, az Y. 
és VI. osztály első felét 1868—70-ig Mára-
maros-Szigeten, a VI. második felét, a 
VII. és VIII. osztályt 1870—72-ig a pesti 
kir. kath.államgymnasiumbanés egyetemi 
tanulmányait 1872—75-ig a budapesti 
egyetemen végezte. Az 1873—74. tan-
évtől az 1876—77. tanévig ösztöndíjas 
rendes tagja volt a m. kir. középiskolai 
tanárképző intézetnek. 1876-ban a tanári 
vizsgálatot a classica pbilologiából, 1878. 
a doktori szigorlatot a görög, latin és né-
met philologiából állotta ki a budapesti 
egyetemen. 1877—§0-ig mint helyettes 
tanár működött a budapesti ág. hitv. 
főgymnasiumban és ugyanott 1880-tól 
1891-ig rendes tanár volt. Gymnasiumi 
tanár korában két ízben tett júl. és augusz-
tusban tanulmányi utat Németországban, 
hallgatta a berlini, hallei, lipcsei és mün-
cheni egyetemi tanárok classica-philolo-
giai, nyelvészeti és irodalmi előadásait. 
1885 —91-ig a classica philologia magán-
tanára volt a budapesti egyetemen, mely 
minőségben Ábel Jenőt betegsége alatt 
az 1888—89. tanév második és az 1889— 
1890. I. felében egyetemi és tanárképző-

intézeti előadásaiban helyettesítette; az 
1889—90. tanév II. felében és 1890—91. 
tanévben mint helyettes tanár működött 
az egyetemen. A budapesti philologiai 
társaság 1875*ben rendes tagjává, 1887. 
első titkárává, a m. tudom, akadémia 
1887. máj. 16. levelező, 1902. máj. 9. 
rendes tagjává, a classica philologiai 
bizottság pedig 1888-ban beltagjává válasz-
totta. 1891-ben a kolozsvári egyetemre 
a classica philologia rendes tanárának 
neveztetett ki, hol előadásokat tartott az 
új-görög philologiából is. Az új-görög 
philologia tanulmányozása czéljából tanul-
mányutat tett az 1892—93. tanév első 
felében Görögországba, mely alkalommal 
meggyőződött arról, hogy az ó-görög és la-
tin philologia tanulmányát egyesíteni kell a 
közép- és újKori görög és latin philologia 
tanulmányozásával, a mint azt kifejtette : 
A classica philologia egyetemeinken és 
gymnasiumainkon cz. beszédében, melyet 
a kolozsvári egyetem 1894—95. tanévi 
záróünnepén mint a bölcseleti kar dé-
kánja tartott. 1895-ben meghivatott a 
budapesti egyetemre a classica philolo-
gia rendes tanárának, hol a közép- és 
újkori görög philologiából is tart előadá-
sokat. — Czikkei az Országos Tanáregyesü-
let Közlönyében (1876—77. 1879—80. 
könyvism. és vegyesek); a Magyaror-
szág és a Nagyvilágban (1877. Esdek-
lés, Epedés, Sappho költ.); az Egyetemes 
Philol. Közlönyben (1877—1904. könyv-
ism. és vegyes czikkek, 1878. Aeschylus 
és Sophocles képei, 1879. Plautus és 
Terentius, 1880. Vergilius, Phaedrue, 
1882. Sophocles, Az uj grammatikai 
irány és a psychologiai momentum 
a mondatban, 1883. Sallustius, 1889. A 
legújabb ásatások Görögországban, 1890. 
Alany nélküli mondatok, Az accusativus 
mint az alany kifejezője, 1891. Kpcux-i) 
napaxY]p7)ctţ el? IlXá-ucuvo? KpáxuXov 385 
B., 1894. Az analogia az újgörög szavak 
képződésében, 1896. A magyarok ősi 
neve Konstantinos Porphyrogennetosnál, 
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három czikk, 1897. Körirat az Ókori 
Lexikon munkatársaihoz. Adalék az Ár-
pád-család genealógiájához, 1898. Még 
egy pár szó a XaßapxoiaomXoi kérdé-
séhez, két czikk, 1899. Nulla dies sine 
linea, 1900. Az Ókori Lexikonról, Ro-
manos karácsonyi hymnusa, ford.); a 
Zeitschrift f. d. ö. Gymnasienben (1877. 
Systematische Darstellung der Propor-
tionstropen bei Sophocles); a Nyelvtudo-
mányi Közleményekben (1878. Aeschylus 
és Sophocles trópusai, 1894—97. könyv-
ism.); a M. Tanügyben (1878. könyv-
ism.); a Neue Jahrbücher für Philol. u. 
Pädag.-ben(1890.System einer syntax nach 
den kategorien der satztheile und sätze); 
a Berliner Philologische Wochenschrift-
ben (1887-88., 1892., 1894 könyvism.); 
a Hunfalvy-Albumban (1891. Az analogia 
a görög szavak képződésében, Rhangavis 
költeményei, ford.); az Erdélyi Muzeum-
ban (1892. Christopulos és költeményei, 
ford., Konstandinos Rigas és költemé-
nyei, ford., Rokon kifejezések egybeolva-
dása analogia útján, Rhangavis és Zala-
kostas költeményei, ford., 1893. Az új-
görög nyelv, Latin mondattani megjegy-
zések, 1894. Christopulos költeményei, 
ford., 1892—94. könyvism.); a Budapesti 
Szemlében (1892. Hymnus, Christopulos 
költ., ford.); az Erdélyi Irodalmi Társa-
ság Évkönyvében (1893. Christopulos 
költeményei, ford.); az Akadémiai Érte-
sítőben (1892—93., 1896—98., 1900. ön-
ismertetések, ugyanez az Ung. Revueben 
1893.); a Századokban (1894. Zotikos 
költeménye a várnai csatáról, Hierax a 
várnai csatáról); a Byzantinische Zeit-
schr i f t en (1897—99., 1901. könyvism.); 
az Ókori Lexikonban (1902-től számos 
czikke); a Heinrich Gusztáv által szerk. 
Egyetemes Irodalomtörténetben (1.1903. 
A közép- és újkori görög irodalom tör-
ténete, Gregorius Nazianzenus, Solomos, 
Panajiotisz Szúczosz, és Alexandrosz 
Szúczosz költeményei, ford.). — Mun-
kái : 1. Latin verstan és prosodia gym-

nasiumok számára. Budapest, 1881. — 
2. Euripides trópusai összehasonlítva 
Aeschylus és Sophocles trópusaival. Mű-
veltségtörténeti és költészeti szempont-
ból. Adalék a költészet összehasonlító 
tropikájához. Bpest, 1882. (Értekezések 
a nyelvtud. köréből X. 6.). — 3. Görög 
mondattan. A gymnasiumok felső osz-
tályai számára. U. ott, 1883. — 4. A 
kisebb görög tragikusok trópusai mívelt-
ségtörténeti és költészeti szempontból. 
U. ott, 1886. (Értekezések a nyelvtud. 
kör. XIII. 11.). — 5. Beiträge zur ver-
gleichenden Tropik der Poesie. Erster 
Theil: Systematische Darstellung der 
Tropen des Aeschylus, Sophocles und 
Euripides mit einander verglichen und 
in poetischer und culturhistorischer Rück-
sicht behandelt. Berlin, 1886. — 6. 
Aesehylusból. A lebilincselt Prometheus, 
Antigone és Ismene párdala. Ugyanott, 
1886. (Különnyomat a budapesti ág. ev. 
főgymnasium Értesítőjéből). — 7. C. 
Sallusti Crispi Bellum Catilinae et Bel-
lum Jugurthinum. Edidit. . . Budapestini, 
1889. — 8. A görög tragoedia. I. kötet. 
A görög tragoedia története. U. ott, 1889. 
(Ism. P. Napló 300., Egyetértés 275. sz.). 
— 9. Emlékbeszéd Pott Frigyes Ágoston 
külső tagról. U. ott, 1890. (Emlékbeszé-
dek VI. 10.). — 10. Tá fj-exatpopíxct 
ţ)(Y]}jiaTa xo5 'Aptţtocpâvouc. Athén, 1893. 
— 11. Tâ fxexarpopixâ ?)(ýjfj.axa tčôv juxpo-
xépwv x ai úcvü)vó}j.ü)v áp^aítuv sXX-ŕjviuv xpa-
ţixwv . U. ott, 1894. — 12. Zotikos költemé-
nye a várnai csatáról. Bpest, 1894. — 13. 
TJj-görög nyelvtan olvasmányokkal és 
bevezetéssel az uj görög nyelvtudományba. 
U. ott, 1894. — 14. Emlékbeszéd Télfy 
Iván lev. tag felett. U. ott, 1902. — 
Szerkesztette az Ókori Lexikont 1896 óta, 
az I. kötet megjeleni 1902-ben (ism. Egy. 
Phil. Közi. 1902.), a II. (és utolsó) 1904. 

)l. Könyvészet 1886—87., 1889—90., 1894., 
1900., 1902. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 884 . , X V I I I . 4 2 3 . 

1. és önéletrajzi adatok. 

Péczeli Győző. — Munkája: A szent-
22* 
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írásnak vallási régiségei. Vezérfonal 
egyetemi előadásokra s magán haszná-
latra. Irta Schäfer Bernát dr., ford. 
Vácz, 1883. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Péczely Ignácz, orvosdoktor, P. Ignácz 
gazdatiszt és Karácson Terézia fia, szül. 
1826. jan. 26. Monyorókeréken (Vasm.); 
iskoláit Szombathelyen jár ta ; nagy 
emlékező tehetség által tünt ki, de az 
előadások folyama alatt leginkább szobor-
kák faragcsálásával foglalkozott. Midőn 
a bölcseleti tanfolyamot elvégezte, gazda-
tiszt lett, míg 1848-ban a fertőmelléki 
nemzetőrök tisztje lett, majd a sopron-
megyei önkéntesek vezényletével bízatott 
meg, kikkel több csatában vett részt; 
később a honvédekhez lépett át, míg-
nem a nagyszombati csatában sebet ka-
pott és a pozsonyi kórházba vitetett, hon-
nét nem kis veszélylyel édes anyja haza-
vitte, ho! hamar kigyógyulván Komáromba 
sietett és hazafiúi kötelességét mindvé-
gig hűségesen teljesítette. A nagyemlékű 
események lezajlása után Kaposvárra 
belebbeztetett, hol egy időre a katasz-
ternél volt kénytelen állomást vállalni; 
azután fényképészettel foglalkozott, majd 
a gymnasiumnál mint rajztanár alkal-
maztatott. 1857-ben katasztrális munkála-
tok teljesítésére vállalkozott és a mérnöki 
szakban nagy ügyességet fejtett ki. 1861-
ben szüleihez ment Egervárra, hol 1862-
ben a hajdú megbetegedett, és miután 
orvos nem volt, édes anyjától kértek 
valami orvosságot, ki tudván, hogy fia 
sógorától Gulyás János kaposvári or-
vostól homoeopathiai orvosszereket ho-
zott magával, a hajdút hozzá utasította, 
ki adott is neki az orvosszereiből. A 
hajdú jobban lett, híre ezzel elterjedt a 
vidéken, úgy hogy seregesen jöttek hozzá 
a betegek; ekkor ő nagy szerencsével gyó-
gyított és őt többen «csoda-doktor»-nak 
tartották. A megyei főorvos azonban a 
gyógyítástól eltiltotta. Ekkor feljött Pestre 
és 36 éves korában beiratkozott az orvos-

növendékek közé s a fővárosban is oly 
szerencsét csinált orvoslásaival, hogy 
több szegény sorsú ifjabb társának lehe-
tővé tette az orvosi tudományok bevég-
zését. 1868-ban a-bécsi egyetemen nyert 
orvosi diplomát és visszajött hazajába, 
hol a fővárosban gyakorló orvos lett, ki 
a homoeopathiai gyógymódjával csakha-
mar hírnévre tett szert és keresett or-
vossá lett és pedig saját önálló systemája 
szerint, mely a szem «irisének» saját-
ságai s tüneményei magyarázatában és 
alkalmazásában nyeri alapját: a beteg-
ségek külső jeleit a szemekben kereste. 
Jelenleg is mint gyakorló orvos Buda-
pesten működik. — Munkái: 1. A szivár-
ványhártyáról. (Iris). Bpest, 1873. Tábla-
rajzzal. — 2. Útmutatás a szemekbőli 
kórisme tanulmányozásához. U. ott, 
1880. Három képpel és a szövegben 3 
ábrával. (Fölfedezések a természet- s or-
vosi tudomány terén. Az idült betegsé-
gek. 1. füzet). — 3. Utasítás a bujakór 
gyökeres gyógyítására és gyógyszereim 
mikénti használatára. U. ott, 1883. — 4. 
A tüdővészről és ennek kikerülhetése vé-
gett utasítás a heveny és idült tüdő-
hurutok gyökeres gyógyítására. U. ott, 
1884. — 5. A fertőzés szomorú követ-
kezményeinek kikerülhetése tekintetéből 
felvilágosítás: az ivarszervek élettani 
állapotáról. U. ott, 1885. — 6. Die 
Augendiagnose des Dr. Ignaz von Péczely 
nach eigenen Beobachtungen von Emil 
Schlegel. Tübingen, 1887. Hat fametszet-
tel s egy szines táblarajzzal. — 7. Om 
ögondiagnosen och en rationel sjukdomsbe-
handling efter Dr. Ignaz Péczely, af N. 
Liljequist. Stockholm, 1893. — Arczképe : 
kőnyomat, rajzolta Gerhard Alajos, nyomt. 
Horn és Zobel Pesten (aHajnal-Albumban). 

Hajnal. Album. Szerk. Sarkady István. 
Bpest, 1873. arczk. — Szinnyei Könyvészete. 
— M, Könyvészet 1886. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Györy 
Tibor, Magyarország orvosi Bibliographiája. 
Bpest, 1900. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányairól. 
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Péczeli (Király) Imre, ev. ref. lelkész, 
szül., Pécselen (Zalam.); miután három 
évig Komáromban iskolaigazgató volt, 
1609. máj. 30. a heidelbergi egyetemre 
iratkozott be ; innét visszatérve, 1611. 
már újra előbbi állásán működött, míg 
1615-ben ugyancsak Komáromban lel-
kész, később -egyúttal alesperes lett. In-
nét 1624. Érsekújvárra ment papnak és 
itt a komjáti egyházmegye csakhamar 
esperesévé választotta. 1635-ben még 
ott működött, hogy meddig, nincs tudva. 
— Munkái: 1. De veritatibus et falsita-
tibus Bellarmini circa Canonem S. Scrip-
torum Libr. p. I. de verbo dei aperto. 
Heidelbergae, 1609. 389—396. 1. — 2. 
De vanitatibus Bellarmini circa contro-
versiam de Sacramento baptismi et de 
contirmatione Libro I. e t i l . de baptismo. 
U. ott, 1609. 503—510. 1. — 3. De vani-
tatibus Bellarmini circa controversiam 
de necessitate et justitia operum Libro 
IV. de justitia. U. ott, 1610, 5 9 8 - 605. 1. 
— 4. De baptismo. U. ott, 1610. 773— 
777. 1. — 5. Isagoges Rhetoricae Libri 
Duo: Quorum prior de Inventione & 
Dispositione : posterior vero de Elocutione 
agit. In usum Scholae Komaromiensis 
ex Aristotele, Cicerone, Quintiliano & 
aliis quibusdam vetustis ac novis auto-
ribus breviter adornati & perspicuis ac 
familiaribus exemplis ita passim illustrati, 
ut contineant, cum utilem ipsorum 
praeceptorum explicationem, tum facilem 
eorundem usum sive praxim, Tyronibus 
Eloquentiae primo &apprimenecessariam. 
Opera & studio Emerici Regii Pecze-
lii. . . . Oppenhemio, M.DC.XII. (Tertia 
editio, prioribus longe auctior & eman-
datior. Noribergens. 1639.). — 6. Con-
silivm Ecclesiae Catholicae Doctorum su-
per ista Quaestione: An homo Christia-
nus possit & debeat se cognominare 
Lutheran um vel Calvinistam ad Religio-
nem puram ab impura recte discenden-
dam ? Collectum a b . . . . Cassoviae, 1621. 
(E művére vagy talán ennek magyar 

kiadására válaszolt Zvonarics György 
«Rövid felelet»-ében). — 7. Abecedarium 
Latino-Hungaricum. Papa, 1630. (II. ki-
adás). — 8. Catechismus, az az : A Keresz-
tyeni Tudomannak Fundamentomirol es 
agairól való rövid Tanitas. Lőcse, 1635. 
(Végén : Egynehány szép Isteni Dicsere-
tek, Mellyeket ä Catechismusnak tanulasa-
kor mondhatni). — Balassa Bálintnak 
Istenes Énekei . . . cz. munkában a 
291—370. 1. Pecseli Király Imrenek Ed-
nehány szép Énekei. — Gyászverset írt 
1610-ben Újfalvi Katona Imre halálára : 
Tractatvs De Patrvm . . . Francofurti, 
1611. cz. és magyar üdvözlő verset Csene 
Péter, Confessio . . . Oppenheim, 1616. 
cz. munkákba. 

Szabú-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I—III. 
— T hu r y Etele, A rév-komáromi ev. reform, 
egyház története. Bpest, 1889. 22., 23., 26. 1. 
— ,11. Könyv-Szemle 1898. 292. 1. — Szenczi 
Molnár Albert Naplója. Kiadta Dézsi Lajos. 
Bpest, J898. — Zoványi Jenő, Theologiai Is-
meretek Tára III. 62. 1. 

Péczeli József (péczeli idősb), ev. ref. 
lelkész, atyja P. Imre ref. prédikátor volt, 
ki Péczelen (Pestm.) mint nemesi birtokos 
élt, később elszegényedett és nejének 
nemes Konok Sárának szikszói birtoka 
s lelkészi jövedelméből élt. P. szül. 1750-
ben Putnokon (Gömörm.); atyja 1775. 
jún. elhalt és édes anyjával Szikszóra 
költözött, hol tanulását kezdte; 1767-
ben anyja ä debreczeni evangelikus 
reform, kollégiumba küldte, máj. 1. a 
felsőbb osztályba vették fel; mint debre-
czeni diák értette a latin, zsidó és arab, 
valamint a franczia, német és angol 
nyelvet s kellő jártasságra tett szert a 
világirodalomban, a mellett, hogy a 
többi tárgyakbán is állandóan legelső 
volt társai közt és kitűnő tehetségével, 
szorgalmával és egyéniségének ritka ked-
vességével mindenkinek szeretetét meg-
nyerte. 1777. szept. 20-tól 1778. máj. 
20-ig a főiskola seniora volt. Már Deb-
reczenbe jövetelekor azonnal megnyerte 
Varjas János tanárának rokonszenvét, ki 
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mint második atyja, oktatója s tanácsadója 
segítette pályára. A debreczeni consis-
torium segedelmével 1778-ban külföldre 
ment és Lipcsében töltött néhány hóna-
pot, hol különösen Gellert műveit tanul-
mányozta ; onnét Jenába s azon év aug. 
középen már Bernbe ment és ott 1779. 
márcz. közepéig hallgatta az akadémiai 
előadásokat; innét Genfbe költözött, hol 
1781. tavaszáig tanult; az utolsó évben 
Saussure Horace tanár kérésére annak 
házánál maradt mint fiainak nevelője s 
a tanár könyvtára mellett a természet-
tudományokban szép ismereteket szerzett. 
1782-ben Utrechtben tanult testvéröcs-
csével Sámuellel; Bavius tanárnak zsidóúl 
írt levelet és ugyanazt később arabs 
beszéddel tisztelte. 1783. letette a theolo-
giai vizsgálatot és felszentelték. Már ek-
kor kitűnő szónok hírében állott és nagy 
hatású szent beszédeket tartott a kül-
földi akadémiákon és templomokban ; a 
genfi,- berni és utrechti tanárai pedig any-
nyira becsülték, hogy többen közülök 
még akkor is leveleztek vele, mikor itt-
hon lelkészkedett. Éppen 1783-ban tör-
tént, hogy II. József megadván a protes-
tánsoknak a vallásszabadságot, a több 
mint száz év óta elnyomott és sanyar-
gatott komáromi ev. ref. gyülekezet is 
papot választott és az első lelkészi ál-
lásra a debreczeni kollégium ajánlatára 
Péczelit hívta meg. 1783. szeptember 
30-án érkezett Komáromba s október 
5. foglalta el lelkészi hivatalát. Ettől 
fogva haláláig Komáromban működött. 
E kilencz év alatt lázas munkásságot 
fejtett ki. Első dolga volt a komáromi 
ref. egyház szervezése s a földrengések-
től és tűzveszedelmektől ismételten sokat 
szenvedett lakosság körében a hitélet 
ébrentartása és a ref. felekezet számára 
kőtemplom építése, a mely öt évi fára-
dozás után 1788-ban készült el. A mel-
lett minden erejét a nemzeti nyelv és 
irodalom művelésére szentelte s egy-
másután adta ki munkáit, összesen 28 

kötet és füzet magyar munkát. Ezen kívül 
levelezett a kor vezérférfiaival, írókkal, 
főpapokkal és főurakkal, buzdítva, lelke-
sítve, a magyar nyelv szépségeit ismer-
tetve és szeretetét terjesztve. Mint a mo-
dern külföldi irodalmak, s nevezetesen 
a vezérszerepet vivő franczia irodalom 
nagy ismerője, a francziás iránynak lett 
folytatója, s mivel a testőrírók Bécsből 
már ekkor elszéledtek, ő lett ez irány 
feje és Komárom a központja. Mindenes 
Gyűjteményével irodalmi kört alakított 
maga körül, melyet az egykori hírlapok 
«Komáromi tudós társaság»-nak nevez-
tek el; komáromi tagjai voltak : a Ma-
gyar Gyűjtemény segédszerkesztői Mind-
szenty Sámuel ev. ref. lelkész és Perlaky 
Dávid ág. ev. lelkész; a társaság többi 
tagjai: Illei János, jezsuita, Döme Ká-
roly esztergomi növendékpap, ki Komá-
romban született és neveltetett; Szekér 
Joakim, később cziszterczita pap; Ma-
tovics -József, jómódú városi polgár; 
Nagy Sámuel és Zay Sámuel komáromi 
orvosok, Csépán István, a kurátor fia; 
mindezek a folyóirat munkatársai vol-
tak ; ugyancsak a Mindenes Gyűjtemény 
megindításakor P. eszközölte ki, hogy 
Wéber Simon Péter nyomdáját Pozsony-
ból 1788-ban áthelyezte Komáromba. 
Nem sok eredetit írt, annál többet for-
dított, első sorban franczia, de angol, 
német és ókori íróktól is. Czélja volt a 
világirodalom remekeit ismertetni né-
pünkkel és kimutatni, hogy a magyar 
nyelv elég gazdag és hajlékony mind-
annak tolmácsolására, a mi a külföldi 
nyelveken olvasható. Munkáit szellemes 
és kedves ajánló levelekkel megküldötte 
az ország előkelőbb férfiainak. II. Leo-
pold is levelével tüntette ki, éppen úgy 
Kaunitz herczeg is. Kazinczyval, Révai-
val és Gvadányival barátságot kötött. 
1787. febr. Budán a Beleznay Miklós 
generális halálára készített emlékbeszédet 
mondott, mely meg is jelent, és ugyan-
azon évben Ráday Gedeont és Orczy 
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Lőrinczet meglátogatta. 1786-ban a deb-
reczeni kollégiumtól elhunyt ipja tan-
székére meghívást kapott, de azt nem 
fogadta el. 1787-ben a dunántúli ev. ref. 
egyházkerület főjegyzőjévé és pénztár-
nokává választotta. Meghalt 1792. decz. 4. 
Komáromban. Sírkövet özvegye helyezett 
a komáromi temetőben sirhalmára. A há-
zat, melyben meghalt, márvány emlék-
táblával jelölik meg 1904. okt. 12. — 
Költeményei aM. Musában (1787), a kassai 
Magyar Muzeumban (1789), Orpheusban 
(1790), Helikoni Virágokban (1791), M. 
Kurírban és M. Hírmondóban (1792. 
Leopold halálára); czikkei. a M. Musában 
(1787. LVI. sz. Komáromból), Orpheus-
ban (1790. Köszönet az Ország rendeihez, 
midőn 1790. Rákh. 11. a közdolgok foly-
tatására a magyar nyelvet rendelték, 
Kazinczy jegyzeteivel). — Munkái: 1. 
Zayr. Tragédia, melly franczia versekből 
ugyannyi számú s lábú versekbe foglal-
tatott. írta Voltaire, ford. Győr, 1784. 
— 2. Henriás az az negyedik Henrik 
francz királynak életének némelly része, 
melly francz versekből ugyanannyi s 
lábú versekbe foglaltatott. írta Voltaire, 
ford. U. ott, 1786. (Második izben, né-
melly változtatásokkal s jobbításokkal 
ki-nyomtattatott. U. ott, 1792.). — 3. 
Yung éjtzakái és egyéb munkáji. Mel-
lyek magyar nyelvre fordíttattak. U. ott, 

1787. (2. kiadás. Pozsony, 1795., 3. k. 
U. ott, 1815.). — 4. Halotti prédikáczió, 
mellyet néh. méltgs generális Beleznay 
Miklós urnák utolsó tisztességének meg-
adására 1787. eszt. Pilisen el-mondott. 
Győr, 1787. — 5. Haszonnal mulattató 
mesék. Mellyeket rész-szerint Ésopusból 
vett, rész-szerint csinált, s az olvasásban 
gyönyörködő iffjaknak kedvekért kön-
nyen érthető versekbe foglalt. Ugyanott, 
1788. (Újra kiadta Takáts Sándor: Pé-
czeli József meséi életrajzzal és magya-
rázatokkal. Bpest, 1887. Nemzeti Könyv-
tár, XXXIX. Előbb a Figyelő XX—XXIII. 
k. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 52. sz., 

Századok 1890. 313. 1.). — 6. Á haza 
szeretetéről s a jó hazafiaknak köteles-
ségeikről folytatott levelezés Philopatros 
és Commodus között. Ford. és bővítte-
tett. Győr, 1788. — 7. Szomorú játékok. 
mellyek francziából fordítattak. (Mérop 
és Tancred Voltairetől, kötetlen beszéd-
ben). Komárom, 1789. — 8. II. József 
életének rövid leírása, melyet az eggyü-
gyübbeknek kedvekért szedegetett öszve. 
U. ott, 1790. — 9. Ama jó szivű s em-
bereket szerető II. Józsefnek febr. 20. 
történt szomorú halálát kesergő versek, 
mellyeket mindjárt e gyászos hírnek 
megérkezésekor úgymint febr. 24. napján 
készített. U. ott, 1790. — 10. Vers hon-
grois et franşais pour la féte du couron-
nement de Leopold II. Magyar és fran-
czia versek, mellyek a f. római császár 
II. Leopold örökös királyunk meg koro-
náztatásának innepére készíttettek. U. ott, 
1790. — 11. A magyar koronának rövid 
históriája; mellyet az aszszonyok és jó 
gyermekek kedvekért szedegetett öszve. 
U. ott, 1790. — 12. A magyar koroná-
hoz, mikor ezen drága kincs ezen folyó 
hónapnak 20. napján Budára lett le-
vitettetésekor, Komárom alatt megálla-
podott, s az ország utján kicsinyektől s 
nagyoktól fő-hajtással tiszteltetett. Buda, 
1790. (Költ.). — 13. Hervey sirhalmai 
és elmélkedései. Forditattak . . . Pozsony, 
1790. (és Buda, 1821.). — 14. A sz. 
koronánik a magyarokhoz intézett kö-
szöntési. Mellyet irt . : . Nov. 28. napján 
1790-ben, mikor ez a drága kincs Po-
sonból lett vissza-jövetelekor Komárom 
alatt megállapodott, s az elébe kiment 
sokaságtól kéz tapsolással fogadtatott. 
Komárom, 1790. (Költ.). — 15. Hálá-
adó prédikáczió mellyet a fels. római 
császárnak, Magyarország örökös kirá-
lyának, II. Leopoldnak Posonban lett 
meg-koronáztatásának innepekor készí-
tett. U. ott, 1790. — 16. A hazának 
öröme búval elegyedve. Ama tisztes ősz-
nek, feldmarsal gróf Hadik Andrásnak 
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szomorú halálának hírének meg-érkezé-
sekor, s ugyan t. n. Komárom megyé-
nek régi állapotjára esett vissza tételekor 
márcz. 18. napján. U. ott, 1790. — 17. 
Az ország gyűléséhez nyújtott hálád ó 
köszönetek azoknak, a kik szeretik az 
anyai nyelvet, mellyet mindjárt azon 
örvendetes hirnek, hogy a magyar nyelv 
vétetett bé nemzeti nyelvnek, meg-érke-
zésekor, ugy mint jún. 14. napján ké-
szített s az nap ki is nyomtattatott. U. 
ott, 1790. — 18. Erkölcsi prédikácziók. 
Győr, 1790. Két kötet. (A III. és IV. 
kötetet fia ifjabb P. József adta ki 1831. 
és 1833. Debreczenben). — 19. Álzir, 
vagy az amerikánusok. Szomorú játék. 
Voltaire után, ford. Mellyhez toldattak 
a régi és uj históriának válogatott da-
rabjai, az ifjaknak gyönyörködtetésekre. 
Komárom, 1790. — 20. Az ó testamen-
tomi ekklesiának históriája, a sz. írás 
szerént. Az első embertől fogva, a babi-
lóniai fogságból lett vissza-térésig. Maj-
zonnet Lajos után, ford. U. ott, 1791. 
— 21. Örvendező versek, mellyek a fel-
séges Leopold Sándor értzherczegnek és 
Magyarország ke d ves palatínusának olasz-
országi útjából lett szerencsés haza jöve-
tele után, Pest vármegyei főispánságába 
lejendő bé-iktattatására R. Komárom 
alatt lett el-menetelekor sietve készíttet-
tek . . . aug. 6. napján 1791. Ugyanott. 
— 22. Vers hongrois et franşais pour 
la féte du couronnement de Francois I. 
roi de Hongrie . . . Magyar és franczia 
versek, mellyek I. Ferencz királyunk 
megkoronáztatásának innepére írattattak. 
U. ott, 1792. — 23. A szentírás theolo-
giája, vagy az idvesség tudománya, melly 
áll az ó és uj testamentomi nevezetesebb 
szent Írásbéli helyeknek öszveszedések-
ben. írattatott angliai nyelven s ma-
gyarra fordíttatott. U. ott, 1792—93. Két 
kötet. — Szerkesztette a Mindenes Gyűj-
teményt 1789—92. Komáromban, hat 
kötet. (I. 1789. júl. 1-től szept. 23-ig 27 
szám ; II. okt. 3-tól decz. 30-ig 25 szám ; 

III. 1790. jan. 2-tól márcz. 31-ig 26 
szám, IV. ápr. 3-tól jún. 30-ig 26 szám; 
V. 1791.; VI. 1792. — Levelei: fran-
cziául b. Orczy Lőrinczhez: Komárom, 
1786. szeptember 18. és 1787. márcz. 
13. magyar: 1787. ápril 18. és 1788. 
szeptember 1. (Figyelő XI.); Kazinczy 
Ferenczhez. Komárom, 1789. febr. 13. 
(Kazinczy Levelezése I. 277. 1.); Édes 
Gergelyhez: Komárom, 1798. decz. 29. 
(Figyelő I. 1876.). — Arczképe: réz-
metszet, Kaergling rajzolta s Lehnhardt 
metszette Pesten (a Tudom. Gyűjtemény 
1823. X. kötetében). 

M. Mercur 1789. 8. SZ. — Rfivay, Nicolaus, 
Planum. Viennae, 1790. 79. 1. — mindszenti 
Sámuel, L 'advocat históriai Dictionariuma. 
Pozsony, 1790. VIII . 137. 1. — Egyházi Al-
manak 1820. 106. 1. ( N é v a l á í r á s a ) . — Tudo-
mányos Gyűjtemény 1823. X . a r c z k . , 1824. I I I . 
122. 1., 1827. V . 60. 1. — Ferenczy é s Danielik, 
M . í r ó k I . 361. 1. — Vasárnapi Újság 1858. 
33. SZ. a r c z k . — Ungarns Männer der Zeit. 
P r a g , 1862. 248. l a p . — Nagy Iván, M a g y a r -
o r szág C s a l á d a i IX. 191. 1. — Toldy Ferencz 
Összegyűjtött munkái. Pest, 1870. III. 191. 
lap é3 M. Költészet Kézikönyve II. 134. 1. 
— Figyelő 1879. 314.1., XV., XVI. , XIX., XX., 
XXIII., XXIV. (Takáts S.). — Radácsi Gy„ 
Az ó szövetségi kanon története. Sáros-
p a t a k , 1881. 36. 1. — Egyet. Philol. Közlöny 
1882., 1887. — Uj M. Athenás 319. 1 . — Komá-
romi Lapok 1885. 6 . s a t . s z . , 1888. 45. s z . — 
Ballagi Géza, A politikai irodalom Magyar-
országon 1825-ig. Bpest, 1888. — Petrik Bib-
liogr. — Kazinczy Ferencz Levelezése I—III., 
V I I I . — Irodalomtörténeti Közlemények I . , I I . 
(két útlevele), VII. 184. 1., 1903. 377. lap. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 884. 1. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára I I I . 62. 1. 
— M. Könyv-Szemle 1901. 220. 1. (Könyvtára), 
1902. 123. 1. — Gulyás Pál, Id. Péczeli József 
élete és jellemzése. Bpest, 1902. — Komáromi 
Lapok 1904. 37. , 39. SZ. 
Péczely József (péczeli ifjabb), ev. ref. 

főiskolai igazgató-tanár, a m. tudom, aka-
démia rendes tagja, előbbinek és Varjas 
Katalin (csákvári Varjas János debre-
czeni tanár leányának) fia, szül. 1789. decz. 
25. Rév-Komáromban, és azon hó 26. 
megkereszteltetett; atyjának halála után 
(1792. decz. 4.) édesanyjával, ennek 
születése helyére Debreczenbe költözött, 
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iskoláit is itt járta, 1804-ben lépett a 
első osztályba; mint az idő s iskola 
szelleme hozá magával, a régi római 
classikusok olvasásában gyakorolta ma-
gát. 1809-ben végezte tanulását és a 
felsőbb latin iskolák egyikében a poétiká-
ban tanítóvá lett, hol főfoglalatossága a 
latin classikusok magyarázása volt. Meg-
ismerkedett Budai Ézsaiás tanár és jeles 
történetíróval, ki leginkább hatott későbbi 
irodalmi pályájára. 1811. márcz. Mező-
Túrra vitték az ottani algymnasium rek-
torának, hol két évet töltött, midőn a 
debreczeni kollégiumban a történelem, 
a görög és latin irodalom megüresedett 
tanszékével kínálták meg. Elfogadta az 
ajánlatot, azonban a maga bővebb ki-
művelése s a nevezetesebb tudományos 
intézetekkel megismerkedés végett 1813-
ban külföldre utazott; idejét az akkori 
háborús körülmények közt leginkább 
Bécsben és Göttingában töltötte. Göttin-
gában időzése alatt írta Anglia liberta-
tis germanicae vindex cz. ódáját, mely 
egy másik, debreczeni tanulókorában 
írt latin epicediumával a Pallas Debre-
czinában jelent meg. Három év múlva 
hazájába visszatért és 1815. november 
9. elkezdte tanári hivatalát, egyszersmind 
az alsó iskolák igazgatását is vitte tíz 
évig. Négyszer volt rektor, 1818-ban 
1822., 1829. és 1847-ben. Nagy érdeklő-
déssel kisérte a tanítás menetét és saját 
nézetét igyekezett érvényre juttatni. 1841-
ben a tudományos küldöttség tárgyalás 
alá vette P. tantervét is. Legelsőbben is 
a testi erők fejlesztését emelte ki s 
1845-ben behozták azt az újítást, hogy 
a testgyakorlásért ettől kezdve nem 
kellett külön díjat fizetni. Minden tudo-
mányt magyarul kellett tanítani. Egy 
tanító keze alá 50—60-nál több gyermeket 
nem kell bocsátani, a magántanítói intéz-
mény pedig szűnjék meg. Hangsúlyozta 
a négyéves iskolai kötelezettséget. Az 
elemi iskola négy, a gymnasium hat 
osztályból álljon, P. javaslata szerint. A 

48-ki vihar aztán, mint annyi mást, ezt 
is elseperte. Tizenhat esztendeig volt 
vezetője a kollégium nagy könyvtárának. 
A m. tudom, akadémiában 1832-ben 
levelező tag lett és 1837. szept. 4. az 
igazgatóság vidéki rendes tagnak nevezte 
ki s az 1838. aug. 30. nagygyűlésen 
foglalt széket. A Kisfaludy-társaságnak 
alapító-tagja volt. Az irodalom jelesb 
férfiaival, így Kazinczy Ferenczczel és 
Toldy Ferenczczel levelezett. Meghalt 
1849. máj. 23. Debreczenben. A m. 
tudom, akadémia tőkéjét 1841. ápr. 13. 
kelt levelével 5000 ezüst forintnyi ju-
talom-alapitványnyal növelte, oly feltétel-
lel, hogy az tőkésíttessék addig, míg a 
fölszaporodott összeg kamataiból éven-
kint 100 arany jutalom tűzethetik ki; 
az akadémia igazgató-tanácsa 1880. 
okt. 23. elhatározta, hogy az ezer frtnyi 
jutalom fölváltva az egyik évben az I, 
a másikban a II. osztályt illeti meg; 
vagyis egyik évben magyar történelmi 
tárgyú vagy a társadalomból vett regé-
nyek, a másik évben pedig történelmi 
munkák pályázhatnak. Az 1842. jún. 6. 
kelt alapítólevelében 500 pfrtot adott a 
pozsonyi ev. lyceumnak, hogy ennek 
kamatai a nemzeti irodalom ébresztését, 
gyarapodását czélzó versenyzésre fordít-
tassanak. Sírja fölé 1871. júl. a hálás kol-
légium sírkövet emelt. Szülőházát 1904. 
okt. 12. emléktáblával jelölik meg.— Czik-
kei a m.tudós társaság Evkönyveiben. (IV. 
1836—38. Nemzeti gazdaság befolyásá-
ról a nemzeti művelődésre, V. 1838— 
1840. Igaz-e, hogy történetírásban hát-
rább áll az újkor a réginél ? VI. 1841. 
Emlékbeszéd Budai Ézsaiás felett, VII. 
Gubetz Máté, tótországi parasztok Dó-
zsája) ; a Figyelmezőben van több könyv-
ismertetése, bírálata; az Aradi Vészlapok-
ban (1844. Kölcsey halálakor, költ.); az 
Athenaeum 1837., 1841. évf. Budai 
Ézsaiás nekr., könyvism. és a Magyarok 
története cz. munkájából mutatványok 
jelentek meg; a Regélőben (1838. Nagy-
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lelkűség példája a barbarok idejéből); 
a Budapesti Árvizkönyvben (I. 1839. 
Buda visszavétele 1686-ban): aKisfaludy-
Társaság Évlapjaiban (VI. 1846. Párvo-
nal Homer és Virgil között). — Levele 
Kazinczyhoz: Mező-Túr, 1811. augusz-
tus 23. (Kazinczy Ferencz Levelezése 
IX. 67. ].). — Munkái: 1. Halotti be-
széd, melyet Benedek Mihály superin-
tendensnek koporsóba tételekor a háznál 
szept. 26. mondott. Debreczen, 1821, 
(Három beszéd . . . cz. Nagy István és 
Farkas János beszédeivel együtt). — 2. 
Summarium históriáé recentioris Euro-
paeae, a detectione Americae ad revo-
lutionem Gallicani per temporum inter-
valla digestum. Debreczini, 1827—30. 
Két kötet. (Ism. Tudom. Gyűjtemény 
1830, XII.). — 3. Pallas Debrecina, seu 
carmina metrica latina et hungarica, ab 
alumnis collegii H. C. Debreeinensis, se-
culo, quo vivitur, XIX. ex occasionibus 
•conscripta. Accedunt antiquiora quaedam 
Pauli Némethy et Samuelis Szilágyi su-
perintendentis juvenilia. U. ott, 1828. 
(Latin költeménye Tóth Mihály halálára 
1810., tógátus diákkorából). — 4. Paul 
Németi carminum libri tres. Edidit . . . 
cum praefacione de vita et carminibus 
auctoris. IL ott, 1830. — 5. Memoria 
nobilis ac ingenui adolescentis quondam 
Ferdinandi Isáák de Kis-Dobrony. U. ott, 
1831. (Latin költeményén kívül, mások 
verseivel). — 6. Erkölcsi prédikácziók, 
készítette Péczely József, rév-komáromi 
prédikátor. Öszveszedte és most először 
kiadta . . . III. és IV. kötet. U. ott, 1831., 
1833., — 7. Lant. A debreczeni ref. kol-
légium növendékei apró kötött és kötet-
len munkáiból összeszedte és kiadta. U. 
ott, 1832—35. Négy kötet. (Ism. Hon-
művész 1835. 66. sz.). — 8. A magya-
rok történetei Ásiából kijövetelöktől fogva 
a mai időkig. U. ott, 1837. Két kötet. 
(I. Ásiából kijövetelöktől fogva az Ár-
pádház kihalásáig. II. Az Árpádház ki-
halásától a mohácsi vérnapig). — 9. 

Epigrammák s apróságok, fordítások és 
eredetiek. U. ott, 1832. — 10. Válaszoló 
beszéde Szűcs István debreczeni jogtanár 
beiktatásakor, U. ott. 1840. (Beszédek 
. . . Szűcs István értekezésével). — 11. 
Beszéd, mellyel a debreczeni Kisfaludv-
ünnepen a költői díjakat általadta. U. 
ott, 1840. (Különnyomat a Kisfaludy-
Társaság Évlapjaiból). — 12. Oratio 
inauguralis in collég, debrecz. habita. 
U. ott, 1847. — 13. Beszéd, melyet midőn 
a honadó polgári őrsereghez magát ön-
ként fölajánlott h. h. debreczeni főiskolai 
ifjúság nemzeti lobogóit tavaszhó 26. 
1848. főiskola falaira fölfüggeszté . . . tar-
tott. U. ott. — 14. Beszéde Török József 
debreczeni tanárnak hivatalába lett be-
iktatásakor, télutó 11. 1848. U. ott. (Szo-
boszlai Pap István és Török József be-
szédeivel együtt). — Levelei a m. n. 
múzeumban : Bajza Józsefhez Debreczen 
1831—32., 1834—36. kilencz darab, Hor-
vát Istvánhoz Debreczen 1832. jan. 17., 
1833. febr. 23., Fáy Andráshoz 1839., 
1842., 1844. öt darab. — Arczképe : olaj-
festés Kiss Bálinttól 1855. (a debreczeni 
ev. ref. kollégium könyvtárában). 

Alig. Literatur-Zeitung. J e n a , 1816. I . 423. 
l a p . — Kisfaludy-Társaság Evlapjai I . k ö t e t 
IX., X. 1. — Danielik, M. í rók II . 251. 1. — 
Csokonai Album. D e b r e c z e n , 1861. 225., 238. , 
243. l a p . — Akadémiai Almanach 1863. 261. 1. 
( T o l d y F . ) . — Sárospataki Fületek 1869. 253. , 
327. 1. — Szűcs István, D e b r e c z e n v á r o s tö r -
ténelme. Debreczen, 1871. II. 964. lap. — 
Zelizy, Debreczen leírása. Debreczen, 1882. 
492. 1. — Uj X Athenás 321 . 1. — Vasárnapi 
Újság 1889. 44. s z . ( N é v a l á í r á s a ) . — Petrik 
Bib l iog r . — Kazinczy Ferencz Leve lezése V., 
VI I I . , I X . — Dóczi Imre, A d e b r e c z e n i ev . 
ref. gymnasium története. Debreczen, 1895. 
39. 1. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
886. 1. — Markusovszky Sámuel, A p o z s o n y i 
ág. hity. evang. lýceum története. Pozsony, 
1896. (Alapítványa). — Egyetértés 1902. 345. 
S z á m . — Irodalomtörténeti Közlemények 1903. 
(Balkányi Kálmán). 

Péczkai Boroszló. L. Pecskai. 
Peczkó Antal, róm. kath. plébános, 

szül. 1855. máj. 15. Nagyszombatban, a 
gymnasiumot ugyanott végezte, a theolo-
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giát és paedagogiát a budapesti egyetemen 
hallgatta, utóbbiból szakvizsgálatot is tett. 
1878. jún. 21. fölszenteltetett. Káplán volt 
Tót-Megyeren, 1879-től Nagyszombatban, 
egyszersmind tanítóképzőintézeti tanár és 
1882-től a nagyszombati vikár, tanító-
egyesületnek főjegyzője. 1888. jún. 13. 
Nagyszombat város közönsége nagy-bresz-
továczi plébánosnak választotta meg; azóta 
ott működik. — Czikkei a Pozsonyvidéki 
Lapokban (1882. Nagy Lajos királynak 
emlékezete, 1885. Aphorizmák az orszá-
gos kiállítás nevejészeti osztályáról, Né-
hány óra a lipótvári kir. országos fegy-
házban); a Népnevelőben (Nagyszombat, 
1884. A nagyszombati gyermekkert ünne-
pélye, Stankovich Károly nekr., 1885. A 
kalendáriumok és a Szent Család Képes 
Naptára, Az isteni szeretet magasztos 
ünnepe, A kath. tanítók szövetkezésének 
jelessége); a Nagyszombati Hetilapban 
(1885. Elmélkedés halottak estéjére, 1886. 
Közművelődési egyesületünk, A statistika 
fontossága); a Dr. Májer István félszáza-
dos jubileumára kiadott Emlékkönyvben 
(Nagyszombat, 1886. Bevezetés I—XXI. 
lap); a Religióban (1886. II. Kis Róma 
biboros főpásztorunk arany áldozatán ál, 
1887. II. Az érdem jutalma, Zelliger Jó-
zsefről) ; a M. Államban (1891. 178. sz. 
Templom és iskola). 

Zelliger Alajos, Egyházi í rók Csarnoka. 
Nagyszombat, 1893. 393. 1. 

Peczkó Ernő. L. Petzhó. 
Peechi Lukács. L. Péchi. 
Peczval József és Ottó. L. Petzval. 
Peer Jakab, bölcseleti doktor, kegyes-

rendi áldozópap és tanár ; Nagyszombat-
ban 1777-től, Pozsonyban az akadémián 
1781—92-ig a történelem tanára, kilencz 
évig egyszersmind a kar jegyzője volt. 
Nevezetes mint régiséggyűjtő, elhíresedett 
főleg az ő róla nevezett és jelenleg a 
m. n. múzeumban levő . XVI. századi 
Peer-codex után. (Ezen Sz. Elek és Pál 
életét, imádságokat és énekeket tartalmazó 
újgót betűs papir-codexről tüzetesebben 

Révaynál: Elegyes v e r s e i . . . . Pozsony, 
1787. 289 1. és Antiqu. Lit. Hung. 1803, 
23. és köv. 1., Horváth Istvánnál: Tudom. 
Gyűjtem. 1835. V., Toldy Ferencznél: A 
m. nemzeti irodalom története. Pest, 1862. 
83. 1. és Zolnai Gyulánál: Nyelvemlé-
keink. Bpest, 1894. 161. 1. hasonmással.) 
— Munkája : Positiones historico-criticae 
de Religione et Eccles. H u n g . . . . (Po-
zsony). — Kézirati munkái a m. n. mú-
zeumban : Res Numaria Regni Hungáriáé 
és Animadversiones in Numismaticam 
Hungaricam, Austriacam et Borussicam. 

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
történetéből. Pozsony, 1884. 151. 1. — Zolnai 
Gyula, Nyelvemlékeink. Bpest, 1894. — iro-
dalomtört. Közlemények V . , V I . — P a l l a s Nagy 
Lexikona XIII. 899. 1. 

Peer (Nep.) János, orvosdoktor, nagy-
károlyi (Szatmárm.) származású, hol 
mint gyakorlóorvos működött. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de 
rhachitide. Pestini, 1833. 

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. lap. — Szinnyei 
Könyvészete. 

Peér Mátyás, nyug. m. kir. csendőr-
százados, a II. osztályú vitézségi hadi 
érem tulajdonosa. — Munkája: A kard-
vívás elemi iskolája. I. rész. Kassa, 1893. 
Hat ábrával. (A II. résznek : A kardvívás 
magasabb iskolája cz. megjelenésérői 
nincsen tudomásom). 

A magyar n. múzeumi könyvtár pé ldá-
nyáról. 
Peeri T. István, ev. ref. tanuló a leydeni 

egyetemen. — Munkája : Disputatio Anti-
Sociniana Miscella, Exhibens Epitomen 
Theologiae Socinianae. Qvam . . . Publice 
defendendam suscipit . . . Lugduni Bata-
vorum 1647. 

Szabó-Hellebrant, Kégi M. Könyvtár III . 1. 
rész 510. 1. 
Peeri Istváú, a franekerai egyetemen 

tanult. — Munkája : Depraeceptis Christi. 
Franequerae, 1652. 

Koncz József szíves közlése. 
Peetsi Péter, orvosdoktor, erdélyi szár-

mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
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medica sistens praenotationem haemor-
rhagiarum. Trajecti ad Rh. 1758. 

Szinnyei Könyvészete. 
Pehm Mátyás, Jézus-társasági áldozó-

pap, szül. 1719. febr. 12. Kis-Höflányban 
(Sopronm.), 1738. október 18. lépett a 
jezsuita rendbe ; kisegítő hivatalnoka volt 
a rendnek és magyar hitszónok. Betegen 
Székesfejérvárra vonult, hol 1758. ápr. 16. 
meghalt. — Munkája: Imádságos könyv. 
Kassa, 1761. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 259. l a p . — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. VI. 423. h. 

Peichich Konstantin, orvosdoktor, a 
Tököli-intézet igazgatója, szül. 1802-ben 
Borovón (Yerőczem.); a gymnasiumot 
Karlóczán, a bölcseletet Pozsonyban, az 
orvosi tudományokat Pesten hallgatta, 
hol 1830-ban orvosdoktori oklevelet nyert. 
Előbb Mitroviczán, majd Zomborban, 
utóbb Karlóczán, hol a város főorvosa 
volt, orvosi gyakorlatot folytatott. Stra-
timirovics halála után Pancsovára, innét 
1872-ben Pestre költözött, hol haláláig, 
1882. jún. 6-ig, a Tököli-intézet igazgatója 
volt. — CzikketírtaDomaciLekar cz. folyó-
iratba. — Munkái: 1. Mladen i dobroljub. 
Buda, 1829. (A barátság példaképe. Ki-
adta Hadzsits József). — 2. Dissertatio 
inauguralis medico-politica de pauperum 
cura. Pestini, 1830. — 3. Rukovoditelj k 
sveopškem zdravlju. U. ott, 1834. (Kézi-
könyv az elvesztett egészség meghosszab-
bítására). — 4. Vičentijé prismé. Újvidék, 
1839. — 5. Rukovoditel k izgubljenog 
zdravlja. Ugyanott, 1840. (Hideg vízzeli 
gyógyítás). — 6. Zitije Teodora Paplo-
vicâ. U. ott, 1857. (Pavlovics Tódor élet-
rajza). — 7. Izveštajo spomeniku nyego-
van. U. ott, . . . (Értesítő). — 8. Pobozne 
želje krišcanske. U. ott, . . . (Jámbor 
keresztény óhajtások). — Nevét Peitsits-
nek és Peicsicsnek is írták. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Balogh István, A 
m. királyi egyetemi nyomda termékeinek 
Czimjegyzéke. Budapest, 1882. — Milosevics, 
Pomenik 515.1. és gyászjelentés. 

Peichich Kristóf, pécsi kanonok, 

Thessalonikában született görög nem 
egyesült szülőktől; Velenczében a róm. 
kath. hitre tért és Rómába ment, hol a 
hittérítési pályát követve, Bulgáriában 
és Erdélyben terjesztette hitét és 1703-tól 
Alvinczen plébániai kötelességeket teljesí-
tett ; innét 1711-ben Pécsre került és 
aug. 18. a darázsi plébániába iktattatott. 
1712-ben elhagyta plébániáját ésSlavoniá-
ban mint hittérítő működött. 1715. pécsi ka-
nonok lett. 1718. máj. 27. lemondott kano-
noki állásáról és Oláhországban ismét 
hittérítő volt és VI. Károly császártól a 
visszaállított taurini kanonoki javadalma-
kat nyerte, egyszersmind a káptalan dé-
kánja volt. — Munkái: 1. Mahometanus 
dogmatice et cathechetice in lege Christi 
alcorano suffragante instructus. Tyrnaviae, 
1717. — 2. Speculum veritatis inter orien-
talem et occidentalem ecclesias refulgens, 
in quo separationis ecclesiae graecae 
a latina brevis habetur recensio. Item in 
fine opusculi catholica veritas, scripturae 
sacrae, & sanctorum patrum, orientalium 
praesertim, testimonio roboratur. Vene-
tiis, 1725. (3. jav. kiadás. Nagyszombat, 
1730.). — 3. Concordia orthodoxorum 
patrum orientalium et occidentalium in 
eadem veritate, de Spiritus Sancti proces-
sione ab utroque, adamussim convenien-
tium ; ex commentariis Gennadij patriar-
chae excerpta, et additae quaedam regu-
lae huic loco maxime deservientes. 
Tyrnaviae, 1730. (2. kiadás). 

Borányi, M e m o r i a I I I . 61. 1. — Brüsztle, 
Recensio II. 420. 1. (Neve Pejcsicsnek irva). 
— Petrik B i b l i o g r . — 31. Sion 1892. 626. 1. 

Peinlich Richárd, admonti Benedek-
rendi szerzetes, szül. 1819. május 5. 
Gráczban (Štyria), hol a gymnasiumot 
és bölcseletet végezte. 1838. jan. 2. 
Admontban a rendbe lépett és ott hall-
gatta a theologiát. 1842. aug. 7. misés 
pappá szenteltetett és a monostorban a fiú-
kat a grammatikai osztályokban tanította 
1844. októberig; ezen időtől fogva 1848. 
júliusig a gráczi convictus felügyelője volt, 
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egyszersmind 1847-ben a grammatikai osz-
tályban tanított, utóbb 1848-ban ugyanott 
hittanár volt. Az olasz hadjáratban 1848. 
augusztustól 1849. áprilisig mint önkéntes 
tábori lelkész vett részt. 1849 —51-ig a 
gráczi gymnasiumban a német nyelvet 
tanította. 1851. okt. 29-től 1854-ig a budai 
királyi kathol. gymnasiumban a latin 
és német nyelv tanára volt; ezután 
1854. szept. 15-től 1861 szeptemberig 
a gráczi főgymnasium rendes tanára, 
utóbb 1878-ig igazgatója volt, midőn ál-
lásáról lemondott és azontúl Admontban 
a collegium főnöke volt. Több kitünte-
tésben részesült; úgy ezek, mint 47 mun-
kája, melyek mind külföldön jelentek 
meg, felsorolva a Scriptores S. Benedicti 
cz. munkában. — Czikkei a budapesti 
II. ker. egyetemes gymnasium Programm-
jában (1852. Bemerkungen zur Satzlehre) 
és a Kathol. Christben (1854—62. kétszáz-
nál több czikk). — Munkája: Jesus der 
Yerrathene und Judas der Verräther. 
Sieben Predigten für die gebildeten 
Stände zur Fastenzeit des Jahres 1854. 
gehalten in der Festungs-Hauptpfarr-
kirche zu Ofen in Ungarn. Graz, 1855. 
— Kiadta Weinhofer József következő 
munkáját : Christliche Lebensweisheit 
eines getreuen Seelenhirten. 25 Predig-
ten für alle Sonntage des Kirchenjahres 
Im Auftrage des . . . Bischofs v. Szath-
már, Dr. Michael von Haas herausgege-
ben . . . Wien, 1860. — Szerkesztette a 
Katholischer Christet 1854-ben Kriegler 
Józseffel és Krotký Józseffel Pesten. 

Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae, 
1881. 333. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Peisner Ignácz, hirlapíró, szül. 1855. 
márcz. 4. Sebes-Kellemesen (Sárosm.), 
hol atyja P. Adolf néptanító volt; orvosi 
pályára készült, de már 1876-ban újság-
író lett, eleinte a Pester Correspondenz-
nél, 1879 óta a Neues Pester Journalnak 
állandó belmunkatársa. — Tárczákat írt, 
melyek főleg Magyarország művelődés-
történetével és Budapest múltjával fog-

lalkoznak ; írt azonkívül czikkeket, tár-
czákat a Pesti Hírlapba, M. Szalonba, 
Egyenlőségbe. A Budapest in Wort und 
Bild cz. díszműben a Budapest történe-
tére vonatkozó részt ő ír ta; nagyobb 
czikkei: Zsidó emigránsok és A Slemil 
cz. az Izr. m. irod.-társaság Evkönyvében 
(1898., 1899. és 1903. A XIX. század 
zsidó-magyar irodalmáról) jelentek meg; 
az Ország-Világban (1900. Hogy mulattak 
a budapestiek a mult században); az 
Újságírók Almanachjában (1904. Bégi 
utazók Budapesten). — Munkái: 1. A 
nyelv életéből. A nagy közönség számára. 
Bpest, 1884. — 2. Budapest a XVIII. szá-
zadban. U. ott. 1900. (Ism. Vasárnapi 
Újság 4. sz.) — 3. Képek a régi Pest-Bu-
dáról. Ugyanott, 1902. (Magyar Könyvtár 
275. sz.). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvészet 
1900., 1902. — Vasárnapi Újság 1902. 29. SZ. 
arczk. és önéletrajzi adatok. 

Peithner János Tádé (lichtenfelsi lo-
vag), udvari tanácsos, szül. 1727. ápr. 8. 
Gottesgabban (Csehország); felsőbb ta-
nulmányait Prágában végezte, hol a bánya-
és pénzverőintézetnél nyerte első alkal-
mazását. 1762-től az ottani egyetemen a 
bányatan első tanára volt, 1763-ban bá-
nya-tanácsos lett. 1772. márcz. 31-től 
1777. jan. 27-ig a selmeczi bányászaka-
démián a bányamíveléstan és bányajog 
tanára volt. 1777-ben mint udvari taná-
csos Bécsbe hivatott a bányászati udvari 
kamarához. 1780-ban birodalmi lovaggá, 
1791-ben az összes bányák felügyelőjévé 
neveztetett ki. Meghalt 1792. jún. 22. 
Bécsben. — Munkái: 1. Erste Gründe 
der Bergwissenschaft und Mineralogie in 
tabell. Ordnung. Dresden, 1778. Két kö-
tet. — 2. Versuch über die natürliche 
und politische Geschichte der böhmischen 
und mährischen Bergwerke. Wien, 1780. 

Heinsius, Allg. Bücher-Lexikon. Leipzig ; 
1812. I I I . 147. 1. — Oesterr. National-Encyclo-
pädne W i e n , 1836. I V . 173. 1. — A selmeczi 
m. kir, bányász- és erdészakadémia Emlék-
könyve. Se lmecz , 1871. 24., 26. 1. 
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Peit ler Antal, váczi püspök, szül. 1808. 
márcz. 24. Pécsett (Baranyam.), hol a 
gymnasium tanulója volt; a bölcseleti tan-
folyamot Pesten végezte. 1826. szept. 7. 
a papi pályára lépett a pécsi püspöki 
egyházmegyében. 1831. ápr. 10. misés-
pappá szenteltetett fel és legott b. Szepesy 
Ignácz pécsi püspök körében alkalmaz-
tatott mint szentszéki jegyző ; innét rövid 
idő múlva segédlelkésznek küldetett Sze-
bénybe, majd Pécsváradra. 1835-ben 
püspöki titkárrá, egyszersmind a püspöki 
iroda igazgatójává, 1842-ben szentszéki 
ülnökké neveztetett ki. 1848-ban pécsi 
kanonok, egyszersmind plébános lett. 1851. 
május elején ő felsége a budai m. királyi 
helytartótanácsnál az egyházi ügyek elő-
adójának és tünyei apátnak nevezte ki. 
Budán mindaddig működött, míg azon 
országos legfőbb hatóság lényeges módo-
suláson nem ment keresztül, mire Bécsbe 
költözött, hol a birodalmi kultus- és okta-
tásügyi minisztériumban folytatta előbbi 
hivatalát. Itt érte azon megtiszteltetés, 
hogy 1855-ben a pápa udvari főpapjává, 
1859. febr. 15. váczi püspökké kinevezte; 
püspöki székét júl. 17. latin beköszön-
téssel s egyházmegyéje összes híveihez 
kibocsátott apostoli szellemű magyar üdv-
szózattal foglalta el. Egyházmegyéjében 
az erkölcsi élet és elemi oktatás tekin-
tetében több korszerű intézkedéseket tett. 
Nagyobb összeget fordított a váczi szé-
kesegyház díszére s évenként segélyben 
részesítette a szegénysorsú tanulókat. A 
hazai intézetekről is bőkezűen megemlé-
kezett, így a m. tudom, akadémia, a szent 
István-és Szent László társulatokat is ado-
mányaiban részesítette (az utóbbi társu-
latnak 1866-tól elnöke is volt). A váczi 
püspöki lyceumot új életre ébresztette. 
Adakozásai mellett azonban a pénzzel 
soha sem tudott jól bánni, már papnöven-
dék korában adósságokat csinált, előbbre 
menvén egyházi pályáján, minden hozzá 
folyamodót személyválogatás nélkül bő-
kezűen segélyezett. () felsége 1873-ban 

valóságos belső titkos tanácsosnak ne-
vezte ki. Végre nem maradt egyéb hátra, 
mint hogy a váczi püspökséget zár alá 
kellett tenni, a kultuszminiszter és a 
prímás egyetértve kénytelenek voltak e 
kellemetlen eszközhöz folyamodni. A 
püspöki elhanyagolt uradalmak felügye-
lését és kezelését erélyesebb kanonokokra 
bízták s őt magát 600 frt havi jövede-
lemre szorították. Meghalt 1885. júl. 24. 
Váczon. — Elnöki megnyitó beszédei a 
szent László-társulat 1871. máj. 31.1872. 
okt. 10. közgyűlésén. (M. Állam 1871. 
130. és 1872. 236. sz.). — Munkái: 1. 
Egyházi beszédek, mellyeket különféle 
alkalommal mondott és kiadni készült 
négyesi báró Szepesy Ignácz pécsi püspök. 
Kiadta Peitler Antal. Pécs, 1839—40. 
Négy kötet (b. Szepessy Ignácz életraj-
zával). — 2. Peitler József Antal váczi 
püspök üdvözlő szózata megyéje összes 
híveihez. U. ott, 1859. — 3. Litterae pas-
torales ad clerum suae dioecesis. U. ott, 
1859. — Arczképe : kőnyomatban a Haj-
nal Albumban (Bpest, 1873.). 

Haas Mihály, B a r a n y a . P é c s , 1845. — Vasár-
napi Újság 1861. 41. sz. a r c z k . 1885. a r c z k . — 
Ország Tükre 1863. 5. sz. a r c z k . (Maras ton i tó l ) . 
— Hajnal. Album. Bpest, 1873. 25. 1. arczk. 
— Brüsztle, R e c e u s i o 1. 634. 1. — Budapesti 
Hirlap 1884. 68., 69. , 1885. 234. 8Z. — M. Állam 
1884. 168. SZ., 1885. 206. SZ. — Hazánk 1885. 
559. szám. — Egyetértés 1885. 203. szám. — 
Petrik B i b l i o g r . — .W. Sión 1892. 626. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 892. 1. — Várady 
Ferencz, Baranya múlt ja és jelenje. Pécs, 
1896. 409. 1. 

Pejacsevich Arthur (verőczei gróf), 
a főrendiház tagja, P. Károly gróf és 
Telbisz Francziska fia, szül. 1845. decz. 
31. Zsombolyán (Torontálm.); a katonai 
pályára lépve, a 6. dsidás ezredben szol-
gált. Az 1866. porosz hadjáratban mint 
főhadnagy vett részt és megsebesült, a 
midőn legfelsőbb elismerésben részesült 
és a signum laudis-féle hadi érmet nyerte. 
1869-ben a 9. huszárezredhez mint fő-
hadnagy helyeztetett át, 1876-ban száza-
dos lett és 1881-ben hagyta el a had-
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sereget. Megvásárolván a ludányi nagy 
birtokot, gazdálkodással foglalkozott. Elénk 
részt vett Nógrádmegye közügyeiben. 
Előbb a főrendiháznak volt tagja. Az 
1896. választások alkalmával szabadelvű 
programmal a szécsényi (Nógrádm.) 
kerületben képviselővé választatott. Tagja 
volt a földmívelésügyi bizottságnak. Meg-
halt 1899. szept. 30. Budapesten. — 
Megyei s programmbeszédei a helyi la-
pokban, országgyűlési beszédei a Naplók-
ban vannak. 

M. Nemzetségi Zsebkönyv. I . Főrangú csalá-
d o k . B p e s t , 1888. 195. 1. — Sturm Albert, O r -
szággyűlési Almanach. Bpest. 1897. 316. 1. — 
Budapesti Hirlap 1899. 272 . SZ. 

Pejachevich Ferencz (verőczei báró), 
bölcseleti és theologiai doktor, Jézus-
társasági tanár, később apát, szül. 1713. 
júl. 15. Eszéken (Slavonia), 1728. okt. 
14. lépett a rendbe s az ethikát Nagy-
szombatban, a bölcseletet három évig 
Zágrábban tanitotta; theologiai tanár 
volt Laibachban, Linczben, Bécsben és 
Gráczban, utóbbi helyen öt évig tanított 
és egy évig az egyetem kanczellárja volt; 
azután Zágrábban, Pécsett, Pozsegában 
és ismét Zágrábban rektor volt. A rend 
feloszlatása (1773) után péteryáradi apát 
lett. Meghalt 1781. okt. 7. Pozsegában. 
— Munkái: 1. Controversiae ecclesiae 
orientális et occidentalis de primátu et 
additione ad symbolum, dialogo inter 
graecum et latinum propositae. Graecii, 
1752. — 2. De sacramentis in genere 
et de baptismo et confirmatione in spe-
cie. U. ott, 1754. — 3, Tractatus de SS. 
Eucharistiae Sacramento. U. ott, 1754. 
— 4. Assertationes theologico-dogmaticae, 
quas in. univ. Graec. defendit Paulus 
Comper, ex praelectionibus . . . U. ott, 
1755. — 5. Theologicorum dogmatum de 
fontibus theologicis et Deo uno ex trino 
libri septem. U. ott, 1756. — 6. De Deo 
incamato. U. ott, 1757. — 7. Tractatus 
de gratia et merito. U. ott, 1757. — 8. 
História Serviae, seu de statu regni et 

religionis Serviae ab exordio ad finem, 
sive a saeculo VII. ad XV. Colocae, 1797. 
(Kiadta Kerticza Mátyás Ferencz kanonok). 

Horányi, M e m o r i a I I I . 60. 1. — Katona, H i s -
tória Critica XXXIX., 989.1. — Stoeger, Scrip-
tores 259. 1. — Brüsztle, Recensio I. 97. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — De Backer-Sommervogel, 
Bibliothéque-Bibliogr. VI. 438. 1. (Nevét 
Peiaczevichnek írja). 
Pejachevich Jakab, Jézustársasági ál-

dozópap és tanár, 1699. decz. 24. lépett 
a rendbe; a bölcseletet Zágrábban, a 
theologiát Budán, Győrött és Nagyszom-
batban tanította ; végre Pécsett házfőnök 
volt, hol 1738-ban meghalt. — Munkája r 
Veterls & noVae geographlae CoMpen-
Dlosa Congeries. Seu CoMpenDIosa eXpo-
sltlo geographica eVropae,asIae, afrICae,. 
aMerlCaeqVe tlpo Data, dum i n . . . . gym-
nasio Zagrabiensi . . . theses ex universa 
philosophia defendet Nicolas Merzylak,. 
praeside . . . . Zagrabiae (1714). Neve 
Peiaczevichnek írva. 

Katona História Critica XXXVIII. 880. 1. — 
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 61.1.— Haas Mihály, 
Baranya. Pécs, 1845 341. 1. — Szinnyei Jó-
zsef, i f j . , Irodalmunk története 1711—1772. 
Bpest, 1876. 143. 1. — Petrik Bibliogr. — De 
B acker-Sommer vogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . 
VI. 423. h. 

Pejacsevich János (verőczei gróf)r 

országgyűlési követ, P. Antal gróf és 
pribéri Jankovich Szidónia fia, szül. 
1803-ban; verőczei szabadelvű követ volt 
a pozsonyi országgyűléseken, tudomány-
és műkedvelő, jótékonyságot gyakorló 
nemesszívű ember, a ki holtáig Budán 
lakott és kinek emléke alapítványaiban él. 
— Czikkei a Pesti Hirlapban (1841. 109. 
sz. Ipar és vámviszonyok, 1842. 123, 
Bevezetésül, 126. Statusgazdasági elmél-
kedések, 1843. 213. Vámszabályzási el-
vek, 214. A közelgő országgyűlés föl-
adata kereskedési tárgyak körül, 222. 
Példa és óhajtás, 230, Kereskedelmi 
szemelvények s több vezérczikk. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 196., 
197. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 892. 1. 

Pejacsevich Nep János (verőczei gróf), 
cs. kir. huszár-százados szolg. hiv., a 
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magyar főrendiház tagja, P. Károly gróf 
és Telbisz Francziska fia, szül. 1848. 
jún. 16. Zsombolyán (Torontálm.). Meg-
halt 1885. ápr. 27. Budán. — Czikkei 
a P. Hírlapban (1879. 193—195. sz. Török-
ország és a mohamedán politika, 216— 
218. sz. Oroszország és a czári politika). 
— Munkája: A pápaság és a jogállam 
a polgárisultság szempontjából. Bpest, 
1873. (Németül: U. ott, 1873. A magyar 
ennek rövidebb átdolgozása). 

Petrik B i b l i o g r . — 1 8 8 5 : Hazánk 559. L , P. 
Napló 117., Föv. Lapok 99. , Egyetértés 117., 
Budapesti Hirlap 126. s z á m . — Dl. Nemzetségi 
Zsebkönyv. Főrangú Családok. Bpest, 1888. 
195. 1. 
Pejacsevich László (verőczei gróf), 

volt horvátországi bán, a főrendiház 
tagja, P. Ferdinánd gróf és jobaházi 
Dőry Mária fia, szül. 1824. ápr. 5. Sop-
ronban ; tanulmányait kitűnő eredmény-
nyel elvégezvén, 1842-ben megyei szol-
gálatba lépett és Verőczemegyének tisz-
teletbeli al-, majd főjegyzője lett. 1845. 
decz. 2. a báni tábla birájává nevezte-
tett ki. 1848-ban a magyar párthoz tar-
tozott, de a küzdelmekben tevékeny részt 
nem vett. Az absolut korszak őt is le-
szorította a közpályáról, magányba vo-
nult és utazott. MegfordultÉszak-Ameriká-
ban is. 1852-ben a Lipót-rend kiskeresztjét 
nyerte, 1855-ben cs. kir. kamarássá lett. 
1860-ban, midőn az alkotmányos élet 
ismét megnyílt és szőnyegre került a 
Magyarországgal való unió, nem csatla-
kozott a határozottan magyar-barát töre-
dékhez, mely a közjogi kapcsolatot meg-
szakító 1861: 42. horvátczikk ellen til-
takozott. 1868-ban egy időre Rauch Le-
vin báróval, mint bánnal, a társországok-
ban kormányra jutott; közvetítő állást 
foglalt és a Magyarországgal való kap-
csolatnak barátja volt; mint a regniko-
láris bizottságnak tagja igen sokat tett, 
hogy a kiegyezés végre 1869-ben létrejött. 
Ez érdemeiért a vaskoronarend I. osztályát 
nyerte és val. belső t. tanácsossá lett. 
Később a Lipót-rend nagy keresztjét, a 

szent István-rend lovagkeresztjét és több 
külföldi rendjelet nyert. Azóta folyvást 
tagja volt a horvát országgyűlésnek, a 
mely őt 1869-től minden magyar ország-
gyűlésre elküldte, a hol a közjogi vita 
idejében a Deák-pártnak volt híve. 1879-től 
81-ig egyike volt annak a két követnek, a 
kik a társországokat a főrendiházban kép-
viselték. 1880. febr. 21. Horvátország bán-
jává neveztetett ki. Harmadfél év múlva, 
midőn fölmerült a zágrábi czímerkérdés 
és a horvátok véres zavargások útján 
akarták kierőszakolni a horvát feliratokat, 
gyengének bizonyult, azért fölmentetett 
báni méltóságától és visszavonult nasiczi 
(Verőczem.) birtokára, hol 1901. ápr. 8. 
meghalt. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. — Arczképe: kő-
nyomat Suhayda Gyulától, nyomt. Légrády 
testvérek Pesten 1867. (a Hajnal-Album-
ban). 

Hajnal. Album. Bpest, 1867. arczk. (Sar-
kady). — Vereby Soma, Honpolgárok Könyve. 
Budapest, 1877. XII. füzet. — M. Nemzetségi 
Zsebkönyv. Főrangú Családok. Bpest, 1888. 
194. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 893. 1. 
— Szerencs János, A főrendiház Évkönyve. 
B p e s t , 1901. 71. , 266. 1. — Budapesti Hirlap 
1901. 97. sz. 

Pejtsik Károly, fényképész Budapes-
ten, szül. 1869-ben. — Szerkesztette a 
Fényképét zeti Szemlét 1899-től négy évig, 
kevés megszüntetéssel Budapesten. 

Önéletrajzi adatok. 

Pek Ágoston. L. Pech. 
Pekár Dezső, bölcseleti doktor, id. 

P. Károly vasúti igazgató és Horváth 
Anna fia és P. Károly tanár testvér-
öcscse, szül. 1873-ban Aradon ; közép-
iskoláit szülővárosában, az egyetemet 
Budapesten végezte. Eleinte a chemiai 
intézetnél Than tanárnak volt assistense, 
azután első tanársegéd lett az egyetem 
physikai intézetében. A természettanból 
doktorátust is tett. Eötvös Loránd báró 
megbízásából több éve földmágnességi 
és nehézkedési méréseket végez az or-
szág különféle tájain, így a Balaton jegén, 

22. iv sajtó alá adatott 1904. szept. 22. 
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a Duna völgyében, a Szerémségben, a 
Fruska Gora körül sat., Eötvös bárónak 
találmányát tevő finom mérőeszközével. 
— Czikkei a M. Chemiai Folyóiratban 
(hol rovatvezető, I. 2. A levegőben levő 
új elemről, 3. A jodomium hasisokról, 
Az argonról, 4. A calciumcarbid igazi 
alkalmazásáról, 5. Az isomeria és tan-
tomeriáról, 6. A gázok alaptörvényei és 
elmélete); az Urániában (I. 1. A látha-
tatlan sugarakról); írt még a Természet-
tudom. Közlönybe s a Pallas Nagy Lexi-
konának is munkatársa volt. — Munkái: 
1. A Röntgen-féle találmányról. A pénz-
intézeti tisztviselők országos egyesületé-
ben kísérletek kapcsán tartott előadás. 
Arad, 1896. — 2. A színes fényképezés-
ről. Bpest, 1899. (Különnyomat a Math, 
és Phys. Lapokból). — 3. Oldatok mole-
kuláris felületi energiájáról. U. ott. 1901. 
(Különny. a Mathem. és Természettud. 
Értesítőből). — 4. Uber die molekulare 
Oberflächenenergie der Lösungen. (Das 
Molekulargewicht des Schwefels). Leipzig, 
1902. (Különnyomat a Zeitschrift für 
physikalische Chemieből). — Több elő-
adást tartott a mathem. és physikai tár-
sulatban (a vetítésről), a hétfői estéken 
(a rádiumról) és a természettudományi 
társulatban. 

Testvérbátyjának Pekár Károly tanárnak 
•szives közlése. 

Pekár Gyula (rozsnyói), jogi doktor, 
a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság tagja, 
országgyűlési képviselő, P. Imre bank-
igazgató és unokatestvére Pekár Emma 
(P. Lajos író leánya) fia, szül. 1867-ben 
Debreczenben; a gymnasiumot Buda-
pesten az ev. reformátusoknál végezte, 
kivéve a VI. osztályt, melyet Amerikában 
a bostoni Latin Schoolban végzett. Eleinte 
festőnek készült, de már 15 éves kora 
óta irogatott tárczákat a Vasárnapi Új-
ságba és a Pesti Naplóba. A két irány 
közt ingadozva végezte a jogot. A két 
első évet Bécsben hallgatta, a két utolsót 
Budapesten és itt is avattatott jogi dok-

torrá. Három évig gyakornokoskodott a 
váltó- és pestvidéki törvényszéknél és 
aztán a diplomatiára készült. 1891-ben 
ismerkedett meg Justh Zsigmonddal, ki 
végkép az irodalom felé terelte. 1892-ben 
mint tárczaíró belépett a M. Hírlaphoz. 
1893 nyarán hosszabb útra indult. Be-
járta Spanyolországot és Marokkót és 
azontúl egész 1896 őszéig Párisban la-
kott. I t t .a College de Franceben és a 
Sorbonneban irodalmi, aesthetikai és 
nyelvtudományi tanulmányokkal foglal-
kozott. Időközben bejárta Olaszországot, 
Svájczot, Németországot, Hollandiát, Svéd-
és Norvégországot. 1894-től 96-ig a P. 
Naplóba írt. 1896-tól a Budapesti Nap-
lónak novellistája. Fordított francziából, 
angolból és oroszból. Utóbb azonban 
mindinkább a román nyelvek és különö-
sebben a spanyol és a franczia felé for-
dult. írt vígjátékot a népszínháznak és 
három darabot az Urániának, melyekkel 
uj genret honosított meg. A Kisfaludy-
Társaság 1891-ben tagjai közé válasz-
totta. 1891 óta a képviselőház tagja s a 
somlyóvásárhelyi (Veszprémm.) kerületet 
képviseli, tagja a könyvtári bizottságnak. 
Jelenleg a P. Napló novellistája. — Regé-
nyei, elbeszélései, czikkei a Pesti Napló-
ban (1884. Egy leány története, regény 
két kötetben Jenkins Edwardtól, angolból 
ford., 1885. 26. sz. «Brozik». Charles 
Sedelmayernak Párisban élő osztrák és 
magyar festők műveiből összeállított gyűj-
teménye a Künstlerhausban, 1894. 322. 
Munkácsi új képe, 1901. 216., 219. A 
Balkán Andalúziája, 1902. 108. Miss 
Isidora Dunkán, 1903. 299. Végzetes 
szerelmek. Petrarka és Madonna Laura); 
a Vasárnapi Újságban (1884. Vallás-
felek: az egy állam, 1894. Guy de Mau-
passant, Munkácsy Mihályról); a M. 
Hírlapban (1893. 120- Bródy Sándor), a 
Budapesti Naplóban (1896. 23. 29. Művé-
szeti irányzatok, 1897. 140., 141. A tavaszi 
tárlatról, 1897. 315. és köv. sz. A Don 
Juan legenda, 1898. 49. Zola otthon, 1899. 

Id. S z i n n y e i J. Magyar írók. X. 23 
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A gárdista kisasszony, regény, 168. szám. 
Velasquez, 1900. Az ezüst legendakör, 
Dodó főhadnagy igényei, regény); az 
Ország-Világban (1899. rajz.); az Urániá-
ban (1902. A modern művészet alakulása), 
a Jövendőben (1903. George Sand sze-
relme, George Sand és Müsset szerelme, 
George Sand és Chopin szerelme, Bal-
sac szerelme) sat. — Munkái: 1. Dodó 
főhadnagy problémái. Novellák. Bpest, 
1894. (Ism. Vasárnapi Újság 17. sz.). — 
2. Homályban. Novellák. U. ott, 1894. 
(Athenaeum Olvasótára III. 24.). — 3. 
Lavina. Regény. U. ott, 1895. (Egyetemes 
Regénytár X. 18. Ism. Nemzet 1896. 87.). 
— 4. Az arany keztyüs kisasszony. 
Novellák. U. ott, 1896. (Ism. Polit. Heti 
Szemle 46., Egyetértés 343. Budap. Napló 
121., P. Napló 311., Hét 48., Nemzet 1897. 
197. M. Nyelvőr). — 5. Hatalom. Re-
gény. U. ott, 1897. (Egyetemes Regény-
tár XII. 7. 1894-ben a M. Hirlapban. 
Ism. Nemzet 197., M. Újság 119. Kath. 
Szemle 1898. Németül: Dame in Weiss 
cz. Kürschner Bücherschatz-ában No. 
156. év n. autogramm-önéletrajzzal). 
— 6. A szoborszép asszony. Novellák. U. 
ott 1897. (Athenaeum Olvasótára VIII. 17. 
1900. Ism. 1897. M. Kritika 2., M. Szemle 
42., Polit. Hetilap 43., Egyetértés 302., 
Bud. Napló 311. írod. Tájékoztató 1. 
M. Nyelvőr 1898.). — 7. Délen és Észa-
kon. U. ott, 1898. Két kötet. (Ism. Buda-
pesti Napló 1897. 355., Vasárnapi Újság 
51., Bud. Szemle 1898.). — 8. Az esz-
tendő legendája. U. ott, 1899. (Ism. Bud. 
Hirlap 91., Polit. Hetiszemle 32., Magyar 
Szalon, M. Hirlap 92.). —9 .A jukker leány 
és egyéb esetek. Elbeszéli Dodó főhad-
nagy. U. ott, 1899. (Ism. Bud. Hirlap 
178., Polit. Hetiszemle 18., M. Szemle 
15., M. Hirlap 92., Főv. Lapok 14. sz.). 
— 10. Don Juan. U. ott, 1899. (Előbb 
a Budapesti Naplóban. Ism. M. Kritika 
12., 13., M. Szalon, M. Hirlap 29. sz., 
Vasárnapi Újság 7. sz.). — 11. Livio 
főhadnagy. Regény. U. ott, 1899. (Egye-

temes Regénytár XVI. 10. 11. Előbb a 
M. Hirlapban). — 12. Dodó főhadnagy. 
Vígj. 3. felv. U. ott, 1899. (Fővárosi 
színházak műsora 51., először adták a 
Vígszínházban ápr. 11. Ism. Vasárnapi 
Újság 17. sz. sat.). — 13. A XIX. szá-
zad. Történeti tanulmány 3 felv., elő-
játékkal. U. ott, 190o. (Előadták az Urá-
nia színházban decz. 3.). — 14. Spanyol-
ország. U. ott, 1900. (Szintén előadatott 
1900. febr. 22. az Urániában). — 15. A 
tánez. Történeti tanulmány három sza-
kaszban, zenéjét összeállította Kern Aurél. 
U. ott, 1901. (Az Uránia színházban 
előadták ápr. 30. Ism. Vasárnapi Újság 
17., 18. sz. sat.). — 16. Manőver-szere-
lem és egyéb elbészélések. U. ott, 1902. 
— 17. Pasteliek. U. ott, 1902. (Színes 
Könyvek 14., 15. Előbb a Budapesti 
Naplóban. Ism. M. Közélet, P. Napló 
151. sz., M. Szemle 1903. 23.). — 18. 
Rokoko idyllek. U. ott, 1903. (Ism. P. 
Napló 195. Budapesti Hirlap júl. 9.) — 
19. Delila nyoszolyája és egyéb elbeszé-
lések. U. ott, 1904. — 20. Mátyás és 
Beatrix. Tört. dráma négy felv. előjáték-
kal. U. ott, 1904. — Jegyei: P. Gy. (a 
Budapesti Naplóban). 

ti. Könyvésiet 1894—1902. — Orsiág-Vilátf 
1897. 5. sz. arczk., 1902. 25. szám. — Pallas 
Nagy Lexikona X V I I I . 424. l a p . — Budapesti 
Napló 1900. 206. s z . — Sturm Albert, O r s z á g -
gyűlési Almanach. Bpest, 1901. 336. lap. — 
Vasárnapi Újság 1901. 6 . SZ. a r c z k . , 1902. 12. 
SZ. a r c z k . — Pesti Hitlap 1904. 172. Sz. 

Pekár Imre (rozsnyói idősb), bank-
igazgató, P. János városi tisztviselő és 
Ujházy Eszter fia és P. Károly m. k. 
állami vasúti nyug. üzletvezető testvér-
öcscse, szül. 1838-ban Rozsnyón (Gömör-
megye); középiskolai tanulmányainak 
végeztével 1855-ben Bécsbe a műegye-
temre ment a gépész-mérnöki tanfolyam 
hallgatására, melyet azután a karlsruhei 
polytechnikumon fejezett be. 1859-ben 
Angolországban, később Francziaország-
ban gyakorlatilag működött. 1864-ben 
meghívták a debreczeni István-gőzmai-
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mok igazgatójává s mint ilyen 1875-ig 
működött. Ugyanez idő alatt a debre-
czeni gazdasági akadémiának egyik tan-
székét töltötte be. Az 1878. (és az 1900.) 
párisi világkiállításon mint magyar juror 
működött. A franczia kormány munkája 
megírása alkalmából a legion d'honneur-
rel tüntette ki. 1880 és 81-ben a magyar 
kormány megbízásából az éjszakamerikai 
Egyesült-Államokban tanulmányozta a 
mezőgazdasági viszonyokat és a gabona-
kereskedelemmel és malomiparral kap-
csolatos kérdéseket, főképen pedig az 
Egyesült-Államokban annyira kifejlődött 
közraktári s elevátori intézményt. Útjá-
ból hazatérvén, azonnal elfoglalta a ma-
gyar leszámítoló- és pénzváltóbanknál 
az igazgatói állást és mint ilyen a bank 
árúosztályát jelenleg is vezeti. Ez állá-
sában megteremtette a Magyarországon 
eddigelé ismeretlen közraktári intézményt. 
Fiúméban amerikai rendszerű elevátort 
épített. A Schönichen-Hartmann-féle új-
pesti hajógyárat reorganizálta és hatal-
mas hajógyárrá átalakította, utóbb önálló 
részvénytársasággá tette. A magyar fo-
lyam- és tengerhajózási részvénytársaság 
létesítésében első rangú tényező volt. 
1899. szept. 9. «rozsnyói» előnévvel 
magyar nemességet kapott gyermekeivel 
együtt. Az általa feltalált és nevéről 
elnevezett «pekározás»-t így írja le Kos-
sutányi Tamás a Természettud. Közlöny-
ben (1902. aug.): «Igen fontos és világ-
szerte jár ja is a Pekár Imre feltalálta s 
róla «pekár ozás»-nak mondott lisztvizs-
gáló eljárás, mely a következőkben áll: 
Kis, fekete színű, 15 cm. széles, 30 cm. 
hosszú deszkára keresztben egy adag 
lisztet hintünk, süveglappal lenyomjuk, 
hogy mintegy 3 mm. vastag réteget al-
kosson, azután széleit lecsapjuk, hogy 
hosszúkás négyszegű lisztréteg keletkez-
zék, s a fölösleget eltávolítjuk; így te-
szünk ugyanazon a deszkán a többi 
lisztpróbával is, melyek hosszúkás négy-
szögeit végül szorosan egymás mellé 
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toljuk, s végül üveglappal egyszerre 
valamennyit erősen összenyomjuk, hogy 
a liszt szorosan érintkezzék. A deszkát, 
a világosság felé tartva, a színárnyala-
tok már így is elég jól kivehetők, de 
még jobban látható a különbség, ha a 
deszkát elég meredeken tartva, pár 
pillanatra víz alá merítjük, s onnan 
kiemeljük. A próbát végre megszáríthat-
juk és szárazon is vizsgálhatjuk.» — 
Czikkei az Alföldi Hírlapban (1868. 1—3. 
Jelentése párisi útjáról); a Nemzetgaz-
dasági Szemlében (1880. A mezőgazda-
ságnak és különösen egyesületeinek vi-
szonya a kormányhoz különféle államok-
ban). — Munkája: Földünk búzája és 
lisztje a tudomány, a fogyasztó, a mol-
nár és a termelő szempontjából. Bpest, 
1881. Négy táblával. (Németül: u. ott, 
1882.). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 891. (Káinoki Henrik), XVIII. 
424. 1. 
Pekár Imre (rozsnyói, ifjabb), buda-

pesti ügyvéd, előbbinek fia. — Czikkei a 
Nemzetben (1884. aug. 22. Szent-István-
nap Piskin), a Fővárosi Lapokban (1884. 
nov. 8. Petrozsény) sat. 

Pekár Károly tanár szives közlése. 
Pekár István, ágost. ev. lelkész Pon-

gyelókon (Gömör vármegye). — Czik-
kei a Solennia memoriae anniversaria 
bibliothecae Kis-Honthanae cz. gyűjte-
ményben (IV. 1809. A kis-honti kerület-
ben felállított könyvtár születésének 
ünneplése, XII. Pestini 1821. Néhai Szik-
szai György . . . sírhalmának megújítása, 
a mint azt egy halotti beszédben elő adta, 
XV. 1824. Halandó és nem halandó az 
ember: néhai Teslák György emlékezete 
XIX. 1828. A kis-honti tudományos inté-
zetnek hálája Valentinyi Jánoshoz, XXI. 
1831. Az attya halálán kesergő fiú). 

Petrik Bibi. III. 405—41G., IV. 88. 1. 
Pekár Károly (idősb), a m. kir. állam-

vasutak nyug. aradi üzletvezetője és fő-
felügyelője, szül. 1832. okt. 14. Rozsnyón 
(Gömörm.); tanulmányait szülővárosában 

23* 
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és Bécsben a műegyetemen végezte. 
Eleinte mint állami és magán mérnök 
működött. 1857-ben a tiszavidéki vasút-
nál részt vett a debreczen-tokaji és tokaj-
miskolczi vonal építésénél. 1859-től 1861-ig 
a bécsi igazgatóság központi hivatalában 
volt alkalmazva. Innét kijutva az erdélyi 
vasút tervezésénél és építésénél mint 
vezető vett részt. 1868-ban ezen pálya 
aradi üzletvezetőségénél mint ellenőr, maj d 
mint üzletvezető-helyettes működött és 
mint ilyen Arad város tiszteletbeli fő-
mérnökévé is kineveztetett. 1883-ban 
főfelügyelő lett. Az erdélyi vasutak 
államosítása alkalmával került az állam-
vasutakhoz és az aradi üzletvezetőség 
főnökévé neveztetett ki. 1889-ben nyu-
galomba vonult. Ezután az aradi nyomda-
társaság igazgatója, majd az aradi vil-
lamos részvénytársaság igazgatósági tagja 
volt. Tevékeny részt vett a Kölcsey-egye-
sület irodalmi ügyeiben. Meghalt 1903. 
aug. 1. Budapesten. — Fordított német-
ből költeményeket és jeleneteket az aradi 
hírlapok számára; öt német versfordí-
tása megjelent a Kölcsey-Egyesület Ev-
könyvében (Arad, 1889); továbbá az 
Evang. Egyház és Iskolában ; Uhlandtól 
és Ludwig Fr.-től az Egyet. Pbilol. Köz-
lönyben ; az Athenaeum cz. folyóiratban 
(1900. Gondolatok Greguss Mihály mun-
káiból). 

Aradi Képes Naptár 1887. 86. , 90. 1. a r c z k . 
és fiának P. Károly tanárnak szives közlése. 

Pekár Károly, bölcseleti doktor, fő-
gymnasiumi tanár, P. Károly m. kir. 
államvasutak üzletvezetője s főfelügyelője 
és Horváth Annának (Horváth Mihály 
történetíró unokahuga) fia, szül. 1869. 
decz. 16. Aradon; középiskoláit ugyan-
ott végezte 1887-ben; ezután a buda-
pesti egyetemen négy évig bölcseleti tu-
dományokat hallgatott. Két évig a tanár-
képző-intézet ösztöndíját élvezte. 1890-
ben: Az aesthetikai érzések psychologiája 
cz. pályamunkájával megnyerte az egye-
tem aesthetikai pályadíját. E pályamunka 

utolsó ötöde mutatványkép megjelent a 
Philosophiai Szemlében (1891). 1891-ben 
bölcseletdoktori oklevelet nyert az aes-
thetikából, a magyar irodalomból és a 
franczia philologiából; ugyanezen évben 
tanári szakvizsgálatot tett a magyar nyelv-
ből és irodalomból és a franczia philo-
logiából. Az 1891—1892. tanévre ezer 
forintos ösztöndíjjal Párisba és Dijonba 
küldetett ki a franczia nyelv és irodalom 
tanulmányozása végett. Párisból Lon-
donba is átrándult. 1892—93-ban önkén-
tesi évét szolgálta a 33. gyalogezrednél 
és a tiszti vizsga letétele után tartalékos 
hadnagy lett ugyanazon ezredben. 1893-
ban a lőcsei m. kir. áll. főreáliskoláboz 
került helyettes tanárnak. Ez első gya-
korlati év után 1894-ben tanári oklevelet 
nyert. 1896-ban rendes tanárnak nevezték 
ki ugyancsak a lőcsei áll. főreáliskolához. 
1898-ban szünidei tornatanító-tanfolyamot 
végzett és tornatanító-oklevelet szerzett 
középiskolák felső osztályaira is szóló 
képesítéssel. 1900. részt vett a középisko-
lai tanárok részére tartott játéktanfolya-
mon. A lőcsei vívó- és tornaegyesületnek 
tiszteletbeli tagja, annak évekig műveze-
tője volt a vívásban, újabban a torná-
zásban is, e mellett számos gyalogtourt 
rendezett a Szepességen és a szomszédos 
vármegyékben. Az Uránia magyar tu-
dományos egyesület irodalomtörténeti, 
nyelv- és széptudományi szakosztályának 
választott tagja. 1903. jún. 30. óta a 
társadalomtudom, társaság választmányi 
tagja. 1904. szept. áthelyezték a bpesti . . . 
Damjanics-u. VII. ker. főgymnasiumhoz 
rendes tanárnak. — 1890-ben a Divat-
Salonlyraipályázatán az első díjat nyerte: 
Hanyatló ifjúkor cz. versével és a díjat 
a Reviczky síremlékére adományozta. 
1891-től aesthetikai, psychologiai czik-
keket írt belföldi s külföldi folyóiratokba 
s költeményeket Pekry Károly névvel a 
fővárosi s vidéki lapokba. Czikkei a kö-
vetkező lapokban és folyóiratokban: 
Aradi Közlöny (1892. Párisi írók szalon-
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jaiban, 1894. ford, francziából, 1895. Az 
aesthetikáról, 1897. okt. A hasonlító, 
alakító és személyesítő képzetkapcsolás 
aesthetikai szerepéről); Athenaeum (1895. 
Uj eredmények a physiologiai aestheti-
kában : Az astigmatismus aesthetikai ér-
tékesítése, A centralis látás aesthetikai 
értékesítése, Az aesthetikai érzések psy-
chologiája, 1896. Az élet új elméletéről, 
1897. A nő társadalmi függetlensége, A 
hangulatváltozásokról, Az egyéni alap-
hangulatról, 1897. A nő társadalmi füg-
getlenségénektermészetes jogczímei, 1899. 
Dantec újabb munkája, Adalékok a po-
sitiv psychologiához: Az agypályák ki-
fejlődése az állati sorban, Edinger után, 
Az idegsejtek alaktana, 1900. Az átörök-
lés és a nemi külömbség biochemiai el-
mélete, A serdülés társadalmi szerepe 
Marro szerint, 1901. Új adalék megisme-
résünk subjectiv elemeihez, 1902. A csil-
lagingás és a vele kapcsolatos mozgás-
felfogásbeli hibák, Színes felületek nagy-
ságának megbecsülése és könyvismerte-
tések, 1903. Tapasztalataink felhaszná-
lásának pszychologiája, Az ujabb socialis-
mus kritikája Leroy-Beaulieutől); Orsz. 
Középiskolai Tanáregylet Közlönye (1895 
—1896. Franczia nyelvi rhetorikai, vers-
tani és beszédgyakorlatbeli oktatás a VI. 
és VII. osztályban); a Revue Philoso-
phiqueben (Páris, 1895. Astigmatisme et 
esthétique, 1897. La vision centrale et 
ľesthétique); a Revue Scientifiqueben 
(Páris, 1897. A propos du systéme dé-
cimal appliqué a la mesuré du temps, 

1898. Ľiníluence du milieu géographique 
sur le type ethnique); a Le Naturaliste-
ban (Páris, 1899. Traces des anciens 
glaciers ďune période antérieure dans 
la Haut-Tatra); Tornaügy (1899. A torna-
terem burkolata érdekében);. Szepesi La-
pok (1899. Barangolás a Felső-Vág men-
tében, Ünnepi beszéd Erzsébet királyné 
emlékezetére, 1901. A magyar nemzeti 
szépről, 1902. Lőcsei tudományos és iro-
dalmi összejövetelek, 1903. Libros libe-

rate, Kerületi tornaverseny Lőcsén, A 
női kézimunka jelenéről és jövőjéről, 
1904. Még egy szó a Hain Gáspár kró-
nikájáról és sok egyébről); Huszadik Szá-
zad (1900. Az olasz bűnügytudományi 
elméletek, 1901. Újabb költészetünk tö-
rekvése mélyebb társadalmi tartalomra, 
1902. A XIX. század társadalomfilozófiai 
termése, 1903. A tragikum psychologiája, 
Az idegrendszer alapműködése, A poli-
tikai tudományok szabad iskolája Páris-
ban); Havi Szemle (1901. A színes hal-
lásról és a színes egyéniségekről, 1902. 
A filozófiai gondolkodás első nyomai 
Kelet ókori népeinél, Apróságok az újabb 
psychologia köréből, 1903. Herbert Spen-
cer és az emberiség); Uránia (1904. Az 
emberi agyvelő szerepe az ember fejlő-
désében, Tengerjárás); Történelmi Tár 
(1904. Kivonatos szepességi egyházi kró-
nika) ; M. Nyelvőr (1902. Meghonosodott 
szó nem idegen szó, A meghonosodott 
szavakról, Meghonosodott szók helyes-
írása, 1903. Magyar ritmus, magyar szó); 
M. Paedagogia (1903. A kísérleti psycho-
logia a paedagogia szolgálatában); Buda-
pesti Hirlap (1903. júl. 11. Spencer Her-
bert psychologiája, aug. 25. A népek szel-
lemi érintkezése, 1904. máj. 8. Ujabb 
mimicry-példák az imádkozó sáskák kö-
réből) ; Akadémiai Értesítő (1903. Az 
oki kapcsolat eredetéről, magyar őstör-
téneti vonatkozások felhasználásával, a 
m. tudom, akadémiában márcz. 9. tartott 
előadásból kivonat); Uránia (1902. Philo-
sophia, philosophia-történet, A régi görög 
templomok finom görbéiről); a Művé-
szetben (1903. A festészet aesthetikája); 
az Irodalomtörténeti Közleményekben 
(1903. Az Ali basa házasulásáról és ha-
láláról szóló históriás énekről); Magyar 
Filozófiai Társaság Közleményei, Képes 
Családi Lapok (1891—92), Pesti Napló 
sat. Költemények: Aradi Közlöny, Di-
vat-Salon, Ifjú Magyarország, Egyetemi 
Lapok, Ország-Világ (1894-től), Fővárosi 
Lapok, Debreczeni Ellenőr, Jókai, Szepesi 
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Lapok, Aradi Hétfői Újság, Havi Szemle. 
Négy alkalommal a Kisfaludy-Társaság-
ban is felolvastak tőle (Örökélet, Musset-
fordítások, Párisi emlékek, Villom-fordí-
tások). — Munkái: 1. Riza nótája. Arad, 
1890. — 2. Hanyatló ifjúkor. Ugyan-
ott, 1891. (A Divat-Salon pályázatán 
első díjat nyert költemény). — 3. Az 
aesthetikai érzések psychologiája. Buda-
pest, 1891. (A budapesti egyetem által 
jutalmazott pályamunka. Különnyomat a 
Philosophiai Szemléből). — 4. Lux per-
petua. Arad, 1892. — 5. Villon versei-
ből. U. ott, 1892. (Felolvasták a Kisfa-' 
ludy-Társaságban.) — 6. Csiky Gergely 
emlékezete. Szavalta Somló Sándor a 
Kölcsey - egylet Csiky - ünnepén Aradon 
1892. nov. 17. U. ott, 1892. (Költ.) — 
7. Antik romok visszhangjai. A b elvederi 
Apollo Graecia. ü. ott, 1893. — 8. Hon-
védelmi emléknapra 1893. okt. 6. U. ott, 
1893. — 9. Párisi emlékek. Medici Má-
ria kútjánál. A luxemburgi kert egyik 
padján. (Felolvastatott a Kisfaludy-Tár-
saságban.) Mater dolorosa. A párisi börze 
látásakor. U. ott, 1894. (Költemények. 
Ism. Yasáinapi Újság 23. sz.) — 10. Az 
örökkévalóság énekei. U. ott, 1894. — 
11. Az Ezredévre. Carmen Millenare. U. 
ott, 1896. (Az 1., 2., 4—11., 16. számú 
munkák Pekry Károly álnévvel jelentek 
meg.) — 12 .Le Dantec új elmélete az 
életről. Ismerteti . . . U. ott, 1896. (Kü-
lönny. az Athenaeumból.) — 13. Expli-
cation des figures dites anormales dans 
la pluripartition indirecte du noyau. 
D'aprés les recherches de ill. le Dr. Ed-
mond Krompecher. Paris, 1897. (Külön-
nyomat a Journal de ľ Anatomie et de 
la Physiologie normales et pathologiques 
de l'homme et des animaux-ból, öt rajz-
zal). — 14. Positiv aesthetika. (Physiolo-
giai s psychologiai aesthetika. Az aes-
thetikai érzések psychophysiologiája). 
Bpest, 1897. Öt ábrával. (Melynek ki-
adását a m. tudom, akadémia 500 frtnyi 
összeggel segítette s 1898-ban a Marczi-

bányi 50 arany mellékjutalommal tün-
tette ki. A m. k. vallás- és közoktatási 
minisztérium is 200 koronával segítette. 
Ism. Budp. Napló 1898. 80. sz., Egyet-
értés 16. sz., Erdélyi Múzeum, Irodalmi 
Tájékoztató. M. Hirlap jan. 9., M. Kri-
tika 9. sz., M. Paedagogia, M. Szemle, 
Pester Lloyd márcz. 13., Vasárnapi Új-
ság jan. 23., Revue Critique, Revue Phi-
losophique 1899.) — 15. Pierre Cor-
neille. Le Cid. Magyarázta. U. ott, 1901. 
Szerző arczk. (Franczia Könyvtár 10. 
Ism. Orsz. Középisk. Tanáregylet Köz-
lönye 1900—1901.) — 16. Századok út-
ján. Álmok. U. ott, 1900. (Költemények. 
Ism. M. Hirlap, Vasárnapi Újság 3. sz., 
M. Kritika, Uj Idők 51. sz., Budapesti 
Hirlap 27. sz. sat.) — 17.. Darwin és 
Spencer. Kép az emberi gondolkodás 
történetéből. U. ott, 1902. (Különny. a 
M. Filoz. Társaság Közleményeiből.) — 
18. A filozófia története. Az emberi gon-
dolkodás története. U. ott, 1902. (Időtáb-
lával, fejlődéstáblákkal. Ism. M. Paedago-
gia, M. Philos. Társ. Közleményei, Vasárn. 
Újság, Ország-Világ, Revue Philosophique 
1902, Huszadik Század 1904.) — 19. 
Pierre Corneille: Horace. Magyarázta. 
U. ott, 1902. (Franczia Könyvtár.) — 20. 
Spencer Herbert synthetikus philosophiá-
jának kivonata. írta Collino F. Howard, 
Spencer Herbert előszavával. Az ötödik 
angol kiadásból ford. dr. Jászi Oszkár, 
dr. Pekár Károly, dr. Somló Bódog és 
dr. Vámbéry Rusztem. Dr. Pekár Károly 
életrajzi bevezetésével. U. ott, 1903. (Ism. 
Budap. Szemle CX1X.) — 21. Jamniki 
Péter szepességi ötvösmester a XIV. szá-
zadban. Igló, 1903. (Különny. a Szepesi 
Lapokból). — 22. Előhang, a kórházi 
ingyen ágy javára rendezett előadáshoz. 
(Elmondja a jótékonyság nemtője.) Lő-
cse, 1904. (Különnyomat a Szepesi Hír-
nökből. Előadták a lőcsei színházban.) 
— Álneve : Pekry Károly. 

Jókai 1894. a r c z k . — Demkó Kálmán, A l ö -
csei egykori ág. ev. gymnasium és a jelen-
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legi m. kir. áll. főreáliskola története. Lő-
cse, 1896. 147. 1. — HI. Könyvészet 1897-, 1902. 
— Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 424. 1. — A 
lőcsei m. kir. állami főreáliskola Értesítője. 
Lőcse, 1904. 28. 1. 

Pekár Lajos, ág. ev. lelkész Losonczon 
(Nógrádm.), hol 1902-ben meghalt 91 
éves korában. — Czikke az : Egyházi 
ünnepély, mely Losonczon, jún. 19.1844. 
évben tartatott, cz. munkában (Pest, 1845. 
II. Néhány szó a távcsövi ércztükrök 
készítéséről.) — Munkája: Halotti be-
széd a temetőkertben . . . . Pest, 1853. 
(Halotti könyörgés, beszéd és énekek 
Freiburg Emilia asszony tetemei felett 
cz. gyűjteményes munkában.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Pekár Mihály, orvosdoktor, id. P. 
Károly fia s P. Károly tanár testvér-
öcscse, szül. 1871-ben Aradon. Az 1900. 
párisi világkiállítás alkalmával állami 
költségen kiküldték és megbízták a buda-
pesti egyetemi orvosi s bölcseleti kar 
kiállításának rendezésével. Evek óta első 
tanársegéd a budapesti egyetem élettani 
intézeténél. — Munkái: 1. Orvosi dolgok 
a párisi kiállításon. Bpest, 1900. -— 2. 
A XIII. nemzetközi orvosi congressus 
Párisban. 1900. aug. 2—9. U. ott, 1900. 
— 3. Az orvosi deontologia I. interna-
tionális eongressusa Párisban. I. Con-
gres international de médicine professio-
nelle et deontologie medicale. 1900. júl. 
23—28. U. ott, 1900. — 4. A vér vas-
tartalmának meghatározásáról. U. ott, 
1903. (Mind a négy munka különnyomat 
az Orvosi Hetilapból.) 

Testvérbátyjának Pekár Károlynak szi-
ves közlése. 
Pekarik András, orvosdoktor, pesti 

származású, gyakorló orvos Pesten; 1836. 
okt. 1-től 1837. jan.-ig az állatorvosi in-
tézet segédje volt Hoffner tanár mellett. 
— Munkája: Examen medicamentorum. 
Budae, 1834. 

Bugát és Flór, M a g y a r o r s z á g i o r v o s r e n d 
Névsora 1840-re. Pest, 66. lap. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Kóssa Gyula, M. á l l a t o r v o s i 
Könyvészet. Bpest, 1904. 177. 1. 

Pekarovits Gábor, orvosdoktor, orosz-
lámosi (Torontálm.) származású, gyakorló-
orvos Verseczen (Temesm.). — Munkája : 
Dissertatio inauguralis medica de sali-
cina. Pestini, 1836. 

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, 95. lap. — Szinnyei 
Könyvészete. 

Pekáry Nep. János, orvosdoktor, hra-
deki (Liptóm.) származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de cholera. 
Pestini, 1816. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pekháta Károly, a magyar kir. udvari 
kamara számvevő hivatalánál ingros-
sista. Meghalt 1836-ban és júl. 4. temet-
tetett el Nagy-Károly (Szatmárm.) táján 
a férfikor delén. — Czikkei a Tudományos 
Gyűjteményben (1825. XI. A temesi bán-
ság nemzeti oskolájinak esmertetése, 
1832. III. könyvism.); a Felsőmagyar-
országi Minervában (1830. V. költ.); a 
Rajzolatokban (1836. Levéltöredékek Pá-
risból). — Munkája: A Budapesten fel-
állítandó játékszínről. Buda, 1834. — 
Kéziratban színművei: A pénzváltó, vigj. 
5 felv. Raupach után ford, (előadatott 
Budán 1834. jan. 31.); Új Theseusok, 
vagy Ilus és Kati tündérországban, ere-
deti uj tüneményes vigjáték dalokkal és 
tánczczal, 3 felv., zenéje Löschinger 
Antaltól (először Budán 1834. nov. 10. 
és decz. 2.); hátrahagyott színműve: 
Lehetetlenség, jambusban írt eredeti vig-
játék. A m. n. múzeumban: Albertus 
magnus titkok könyve. Temesvár, 1828. 
(könyvism.) és néhány epigrammja. — 
Levele Horvát Istvánhoz: Temesvár, 
1828. ápr. 8. (a m. n. múzeumban). — 
Jegyei: (P—a K-—y.). 

Honművész 1834. 52. , 92. , 99. , 1835. 1. s z . — 
Uazai s Külföldi Tudósítások 1836. I I . 7. Sz. 
— .leienkor 1836 58. s z . — Petrik B i b l i o g r . 

Peklansky János, joghallgató a lipcsei 
egyetemen. —Munkája : De Superiorumq. 
Permissu De Pulchritudine Virginum. 
Sub Praesidio M. Johannis Christiani 
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Marci, publice disputabit . . . Die XVIII. 
Juni j, Anno M. DC. LXXX. Lipsiae. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 211. 1. 

Pekler György. — Kézirati munkája: 
Probálos Bizonyos Orvosságok Melyeket 
Néhay Révay István Uram ő Naga Con-
stantinapolban a Török Császár Fenyes 
Portaian lévén Fő lovász Mestere Keny-
vébűl irt le Anno 1666. 8. May (kis 8-
rét 255 recepttel. Végén: Georgius Pek-
ler Anno 1693. 22. May. Szalay Ágoston 
gyűjteményéből). 

A M. Nemzeti Múzeum kézirattárában. 

Pekri Erzsébet Teréz grófnő. P. Lő-
rincz grófnak (ki 1709-ben meghalt) 
leánya lehetett. — Kézirati munkája: 
Gróf Pekri Erzsébet Terézia asszony 
Confectes Könyve. Két kötet. (Csak a II. 
kötet van meg b. Radvánszky Béla 
gyűjteményében, mely gróf Teleki Zsu-
zsánna részére másoltatott le 1730—31-
ben Bükösön Zelizi Mihály által.) 

Radvánszky Béla báró szives közlése. 

Pekry Lörinczné. L. Petróczy Kata 
Szidónia. 

Pelargus Gábor, birtokos, ki 1713. 
jan. 2. iratkozott be a wittenbergai egye-
temre ; már 1727-ben mint nős élt nó-
grádmegyei birtokán. — Kézirati mun-
kái a báró Radvánszky család radványi 
levéltárában : Lelki Rejtek, melyben min-
den keresztény buzgó lélek az Úrnak 
javallása szerint, Math. VI. v. 6. mint 
egy titkos Házba, bejárulhatt; és az eő 
menyei Attyát, ajtó bezárolna, az az 
lélekben és igazságban imádhattya olly 
reménség alatt, Hogy a ki titkon vagyon, 
és szüntelen reá néz, meg adgya nékie 
nyilván, a mit ő kér. Most újonnan ké-
szíttetett és ugyan Ennéhány Új énekek-
kel meg ékesittetett Pelargus Gábor által 
1729 esztendőben. (Ajánlva: idősb Geb-
hart György és Radvánszky János urai-
méknak. Egy kötet, ívrét); Virág Labi-
rintusa és a szívnek paradicsoma az az 
A világnak oly leírása, melyben mint 

egy világos tükörben kiábrázoltatik, hogy 
tudniillik a Világ és minden ő állapotja 
nem egyéb, hanem csak hivság és híjába 
valóság, unalom és fáradság, gyötrelem 
és háborúság, búval bajjal tellyes nyug-
hatatlanság és végezetre csalárd és két-
ségbeejtő nyomorúság. Ellenben valaki 
a Jesus Kristusnak hajlékot szerez szi-
vében és Istennek rejteket tart lelkében, 
az a tökélletes nyugodalomnak és tellyes 
örömnek czéllyához elérkezik. Cseh nyelv-
rűl magyarrá fordíttatott Pelargus Gábor 
által. (Egy kötet ívrét). 

Bartholvmaeides, Memoriae Ungarorum. 
P e s t h i n i , 1817. 208. 1. — Nagy Iván, M a g y a r -
ország Családai IX. 202. lap és br. Rad-
vánszky Béla szives közlése. 
Peláthy István, ügyvéd Pesten. — Czik-

kei az Athenaeumban (1842. Terv nyel-
vünk társasági kifejlődése ügyében, 1843. 
I. Még egy szó igénytelen tervem iránt 
egy nőegyesületről). — Munkái: 1. Út-
mutatás a franczia nyelv kiejtéséhez a 
magyar nyelv sajátságihoz alkalmazva. 
Buda, 1844. — 2. Szózat az ősiség dol-
gában. Pest, 1851. — 3. Hazafiság és 
nemzetiség. U. ott, 1865. 

ľetrik Könyvészete és Bibliogr. 
Pelbárt {Pál) Oszváld (temesvári), 

minorita szerzetes és híres magyar egy-
házi szónok, szül. 1435 táján Temesvárt. 
1458-ban atyja László a krakkói egye-
temre küldte, hol 1463 decz. 17-én 24 
társa közt ötödikül nyerte el a bacca-
laureatust; ezután a Ferencz-rendbe lé-
pett. 1480-ban Ozorán (Tolnám.) volt. 
Az 1479—80. években több ízben volt 
pestis-beteg. 1483-tól a szerzet budai há-
zában theologiát tanított. Meghalt 1504. 
jan. 22. Budán. — Számos latin egyházi 
munkát írt, melyek egész Európában el-
terjedtek. Többnyire predikáczió-gyűjte-
mények ezek, rendszerint több is egy 
alkalomra; megjegyzéseiből láthatólag 
magyarul is elmondta legalább egy ré-
szöket. Bátor meggyőződésű pap volt, 
ki a középkor aszketikus szellemét és 
erényeit szabadon hirdette Mátyás király 
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renaissance udvarának szellemével szem-
ben is. Művei már az ő idejében is na-
gyon népszerűek voltak itthon is ; szer-
zetesházaink, apáczakolostoraink sokat 
fordították és másolták; codexeink nagy 
része az ő műveinek fordítása. Temérdek 
legenda az ő beszédeiből (a Pomeriumok-
ból) került nyelvemlékeinkbe. 0 e le-
gendák közül az idegen szentekről szó-
lókat Voraginei Jakab (XIII. sz.-i do-
monkos) nagy legendás könyvéből me-
rítette, a hazai szentekről szólók egy 
részét is más forrásból vette, de egy 
részökben (Szt. István, Szt. László) ma-
gyar szellem nyilatkozik. Szilády Aron 
föltévése szerint alexandriai szent Katalin 
nagy verses legendája is Pelbárttól szár-
mazik ; ezt a föltevést azonban a szak-
férfiak nagy része nem tartja valószínű-
nek. — Munkái: 1. Stellarum Corone 
benedicte Marie virginis in laudem eius 
pro singulis predicationibus elegantissime 
coaptatum. Argentinae, 1496., Hagenoae, 
1498., 1501. (két kiadás), 1502., 1504., 
1505., 1508., 1509., 1511., 1515., 1520., 
Aug. Vindel. 1502., Argentorati 1506., 
Lugduni 1509. (két k.), 1514., Parisiis 
1517., Norimbergae 1518 , Venetiis 1586., 
Hely és év n. (XV. száz.). — 2. Ser-
mones pomerii fratris Pelbarti De Te-
meswar diui ordinis sancti Francisci de 
Sanctis incipiunt feliciter. Hagenoae, 
1499., 1500., 1501. (két kiadás), 1502., 
1504., 1505., 1507., 1508., 1509., 1511., 
1515., 1520., Aug. Vindel. 1502., Argen-
torati 1505., Lugduni 1509., 1514., Pk-
risiis 1517., Norimbergae 1519., Hely és 
év n. (XV. század). — 3. Sermones Po-
merii fratris Pelbarti . . . de tempore. 
Hely n. # 1489., Hagenoae 1498., 1499., 
1501., 1502. (két k.), 1504., 1507., 1509., 
1511., 1516., 1521., Aug. Vindel. .1502., 
Argentorati 1505., Lugduni 1509., 1514., 
XV. század, Parisiis 1517., Norimbergae 
1519. — 4. Sermones Quadragesimales 
Pomerii . . . Hagenoae 1499., 1500., 1501. 
(két kiadás), 1502., 1504., 1505., 1507., 

1509., 1511., 1515., 1520., Augustae Vind. 
1502., Argentorati 1506., Parisiis 1507., 
Lugduni 1509. (két kiad.), 1514., Norim-
bergae 1519., Parisiis 1521., Hely és év 
nélk. (XV. száz.). — 5. Expositio libri 
Psalmorum, Hymnorum et Soliloquio-
rum ; item Canticorum V. et N. Testam. 
Symboli Athanasii et Hymni universalis 
creaturae. Argentinae, 1487., Hagenoae, 
1504., 1513. — 6. Aureum Rosarium 
Theologie ad Sententiarum quattuor libros 
pariformiter Quadripertitum. Ex doctrina 
Doctoris Subtilis, suorumque sequacium ; 
Sanctorum etiam Thome Aquinatis Bo-
naventureque ac multorum solidorum 
Doctorum per Religiosum devotumque 
patrem : . . . medullitus adipem exugen-
tem accuratissime alphabetico compila-
tum ordine. Qui et Pomerium Sermo-
num, salutiferorum, nunc temporis vbi-
libet cantatissimum suis lucubrationibus 
in medium Christianitati obtulit. Lib. I. 
Hagenoae, 1503., L. II. U. ott, 1504., L. 
III. U. ott, 1507., L. IV. U. ott, 1508., 
Venetiis, 1586., 1589., Brixiae, 1590. 

Bod, M. A t h e n á s "219. l a p . — M. Könyvház 
VI. 1794. 145. 1. (Molnár János). — Magyar 
Könyv-Szemle 1877. 81. , 1880. 94., 319., 321. , 
327. 1. -— Szilády Áron, T e m e s v á r i P e l b á r t 
élete és munkái. Bpest, 1880. — Vágner Jó-
zsef, A nyitrai egyházmegyei könyvtár kéz-
iratai és régi nyomtatványai . Nyitra, 1886. 
168.. 169., 174—176. l a p . — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III . 1. rész. — Egyetemes 
Philol. Közlöny. P ó t k ö t e t I . 1889. 145—233. 
lap. (Grósz Jakab), — Irodalomtörténeti Köz-
lemények I . , I I . — Kath. Szemle 1891. 179. é s 
k ö v . 1., 419. — Pallas Nagy Lexikona X V I . 
68. lap. 

Pelcz János, városi tanácsos Sopron-
ban, szülővárosában. — Munkái: 1. Hun-
garia sub vaivodis et ducibus, sive hi-
storica de rebus veterum hungarorum 
inde ab origine gentis usque ad Geysae 
tempóra domi militiaeque gestis com-
mentatio. Cum censura ampl. senatus 
Semproniensis. Sempronii, (1755. Ism. 
a lipcsei Gelehrte Zeitung 1756. 78. sz.) 
— 2. Hungaria sub Geiza, sive histo-
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rica de rebus Geisae, ultimi ducis et 1. 
regis Hungarorum, domi, militiaeque ge-
stis, commentatio. Cum censura ampl. 
senatus Semproniensis. (U. ott), 1769. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 62. — Katona, H i s -
tória Critica XXXIX. 988. lap. — Wurzbach, 
Biogr. Lexikon XX. 436. 1. — I f j . Szinnyei 
József, Irodalmunk története 1711—1772. Buda-
pes t , 1876. 99. 1. — Oj 11. Athenas 577. 1. — 
Petrik B ib l iog r . 

Pelczmann. L. Peltzmann. 
Pelech E. János, orvosdoktor, az iglói 

haltenyésztő intézet felügyelője, műorvos 
a sóvári (Sárosm.) m. kir. főbányahivatal-
ná l ; szül. 1851. febr. 27. Rozsnyón (Gö-
mörmegye), hol atyja afőgymnasium igaz-
gató-tanára volt; a gymnasiumot u. 
ott végezte. 1874-ben nyert orvosi ok-
levelet a budapesti egyetemen ; ezután 
Dobsina város főorvosa lett. Az 1885. 
kiállítás alkalmával halászati törvény-
tervezetet dolgozott ki. — Czikkei az 
Orvosi Hetilapban (1873. A budapesti 
egyetem szem-korodáján gyakrabban 
előforduló köthártya bántalmakról); a 
Vadászlapban (1881. Vándormadár-e a 
fogoly ?); a Közgazdasági Értesítőben 
(III. 1884. 597. 1. P. iglói haltenyésztő 
intézet felügyelőjének 1883. évi jelentése); 
a Kárpátegyleti Évkönyvben és az Egyet-
értésben jelent meg a Pisztráng és 
siketfajd monographiája. Fölolvasásokat 
tartott az eperjesi Széchenyi-körben a 
Szent-Iván-éji álomról Shakespearetől, a 
Mahabharatáról, Firdusi Shahnamejá-
ról és Dante Pokláról. — Munkái: 1. 
A straczenai völgy és a dobsinai jég-
barlang. Igló, 1878. (Különnyomat a M. 
Kárpátegylet V. Évkönyvéből, hat fam. 
képpel. Klein Samu németre s Besant 
Low angolra ford.). — 2. Alighieri Dante. 
A pokol. (Inferno.) Irodalmi tanulmány. 
Eperjes, 1890. (Felolvasás.) — 3. A Delna-
völgyben (Sárosm.) felállítandó sós fürdőről 
Eperjes, . . . Előbb az Eperjesi Lapokban). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pesti Alfred, 
Magyarország Orvosainak Évkönyve. Buda-
pest, 1899. 242. 1. — M. Könyvészet 1891. és 
nejének szives közlése. 

Pelger Mihály, ág. ev. lelkész, szül. 
1845. máj. 3. Szász-Ivánfalván (Küküllő-
megye); 1865-ben végezte a theol.-paedag. 
seminariumot Medgyesen ; 1869-ben Fü-
lére (Karlshütte, Udvarhelym.) küldetett 
rendes tanítónak és 1872 óta lelkész 
Petrozsényben. — Munkája: Geschichte 
der Kolonisation im ungarischen Schiel-
thal und der ev. Kirchengemeinde A. B. 
in Petrozsény. Hermannstadt, 1896. (Ism. 
a Korrespondenzblatt für Landeskunde 
XIX. 1896. 125. 1.) 

Trausch - Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n 
IV. 334. 1. 
Peli S. István, theologiai tanuló Hei-

delbergában. — Munkái: 1. De Jesu 
Christi Persona. Heidelbergae, 1617. — 
2. De Peccato originali et in spiritum 
S. U. ott, 1617. 

Paraeus, Collegium Theol. Heidelbergae, 
1620. II. 364. 1, — Szabó-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár III. 1. r. 354. 1. 
Pelikán Ferdinánd (Nándor), r. kath. 

plébános, szül. 1814. máj. 25, Szakol-
czán (Nyitram.); papnövendéknek föl-
vétetvén, a pozsonyi Emericanumba kül-
detett. 1831-től a bölcseletet és theologiát 
Nagyszombatban végezte. 1837. szept. 
22. fölszenteltetett. Nevelő volt a b. 
Mednyánszky családnál Beczkón, 1838-
tól segédlelkész Nagy-Jáczon (Nyitram.) 
és 1840-től Pozsonyban. 1844. aug. 5. 
a nagyszombati papnevelőben a nyelvek 
és mindkét szövetség tanára lett, később 
az esztergomi papnevelőben; majd a 
pápa t. kamarása. 1859. nov. 26. Kemen-
czén (Hontm.) lett plébános, hol 1864. 
máj. 29. meghalt. — Latin költeménye 
van a Jubilaeum Dno Joanni Bapt. Sci-
tovszky . . . Viennae, 1859. cz. munká-
ban. — Munkái: 1. Simeon, Bucolicon 
sacrum, Joanni B. Cardinali Scitovszky, 
Princ. Prim. et A. Episcopo Strig, dum 
Viennae cum sacra purpura remearet a 
Strigoniensi Ant. S. Steph. Semin. obla-
tum. Viennae, 1853. — 2. Iter Roma-
num Emin. ac Rev. Dni S. R. E. Cardi-
nalis Presbyteri a Sancta Cruce in Jeru-
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salem Domini Principis, Primatis Regni 
Joannis Bapt. Scitovszky de Nagykér 
Archi-Praesulis et Patris Benignissimi 
reditui faustissimo in Epiphaniae Domi-
nica dicatum ab Antiquissimo S. Ste-
phani seminario. Strigonii, 1855.(Költ.) — 
8. Triumphus Corporibus SS. Martyrum 
Lugentis, Valentini et Modestinae, alio-
rum item octo insignibus reliquiis dum 
Dominica II. post Pascha a D. 1855. in 
cathedralem Strigoniensem ductu solenni 
ferrentur. U. ott. — 4. Mnemosynum in 
consecrationem metropolitanae basilicae 
Strigoniensis ab emin. dno cardinale 
Joanne Bapt. Scitovszky 1856. ritu solenni 
auspicatum ex parte ant. ad S. Stepha-
num p. r. seminarii devote oblatum. U. 
ott. (Latin, magyar, német és tót költe-
mények). — 5 .História revelationis 1859. 
(Kőnyomat.). — Szerkesztette 1848-ban 
a Vudce z Trnavi (Nagyszombati vezér) 
cz. tót lapot Bohumil cz. melléklettel 
Nagyszombatban. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
í rók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 394. 1. 
— N'émethy, Ludovicus, Series Parochorum 
849. 1. 

Pelikán (Ferencz) Krizsó,szent Ferencz-
rendi áldozópap, P. Ferencz m. kir. állam-
vasuti főnök és Foglár Anna fia, szül. 
1867. márcz. 8. Budán; a gymnasium alsó 
négy osztályát Tatán végezte. 1882-ben a 
bold, szűz Máriáról czímzett szent Fe-
rencz-rendbe lépett. Malaczkán eltöltött 
próbaév után a bölcseletet két évig 
Nagyszombatban, a theologiát Eszter-
gomban és Pozsonyban a rendi theolo-
gián hallgatta. 1890-ben áldozópappá 
szenteltetett. A hittanári vizsgát 1893-ban 
tette le Esztergomban. Mint nevelő hét 
évig, később mint főreáliskolai hittanár 
működött Pozsonyban. 1897-ben a szent 
Ferencz-rend szigorítása alkalmával a 
bíboros herczegprimás az esztergomi fő-
egyházmegyébe vette s azóta mint ok-
leveles hittanár a székesfőváros polgári 
iskoláiban működik. — Irodalmi tevé-

kenységét az 1886-ban megalakult rendi 
theologiai szent Bonaventura irodalmi 
körben kezdte. Ugyanakkor írt bírálatokat 
hittani s egyéb középiskolai tankönyvek-
ről, Tóvári alájegyzéssel,és a Szépirodalmi 
Kertbehumorisztikustárczákat.Irt továbbá 
a M. Szemle, Összetartás cz. szépirodalmi 
lapokba. 1888-ban mint pozsonyi theo-
logus segítséggel volt Lepsényi Miklós 
apologetikus munkálkodásában, a ki 
akkor alapította a Kath. Hitvédelmi Folyó-
iratot ; munkatársa volt a Jó Pásztor 
cz. egyház-szónoklati folyóiratnak. 1894-
ben átvette s azóta szerkeszti a Kath. 
Hitvédelmi Folyóirat, Jó Pásztor, Oktató 
Népkönyvtár cz. füzetes vállalatokat. 
1895-ben alapította az Oktató Néplap 
cz. politikai hetilapot, mely 1896-ban 
Országos Néplap czímet vett fel és az 
1898-ban megalakult Néppárt cz. poli-
tikai hetilapba olvadt. A Kath. Hitvé-
delmi Folyóiratban több czikke s könyv-
ismertetése, a Jó Pásztorban szentbeszé-
dei vannak; az Oktató Népkönyvtárban 
Stolz és Wetzel német népírók munkáit 
fordította magyarra. — Munkái: 1. Ma-
gyar egyháztörténelem, kivonatolva dr. 
Róbitsek Mátyás egyháztörténelmének 
Adalék-jából. Pozsony, 1896. — 2. Imák 
és énekek. A római kath. ifjúság szá-
mára. U. ott, 1896. (Dohnányi Frigyessel 
együtt.) — 3. Dorka Nuó. Népies elbe-
szélés. U. ott, 1899. — 4. Nagymondá-
sok. (Schlagwörter) a népnek és ifjúság-
nak. Wetzel X. Ferencz után ford. Buda-
pest, 1900. — 5. Abel Henrik, Szavak 
és tények. Négy szent beszéd. Ford. U. 
ott, 1901. — 6. Jézus szenvedésének tör-
ténete. Hat böjti szent beszéd. U. ott, év 
n. — 7. Magyarországi szent Erzsébet 
élete. Stolz Albán után átdolgozta. U. 
ott, 1902. — 8. Cselekvő katholikus. Ta-
nulságos könyv fiatalnak, öregnek egy-
aránt. Wetzel X. Ferencz után ford. U. 
ott, 1903. — 9. Orosz Adám vasárnapi 
szent beszédei. Nyelvezetét átdolgozta és 
kiadta. U. ott, 1903. — 10. Hajnali szent 
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tanítások Adventben. U. ott. — Ezeken 
kívül kiadta : Szent Cecilia, korregény ; 
Nagybácsi, elbeszélések ; fordításban : 
Lelkész titka, Neuville Delfína, Saverny 
Róbert, Korregények, Stolz Alban: Jó 
Isten képes könyve, Halál patikája és 
Isten ujja. — Álnevei: Tóvári, Clarissa, 
ifj. Sámbár és Onokrotatusz. 

A pozsonyi m. kir. állami főreáliskola Érte-
sítője. P o z s o n y , 1895. 114., 124., 125. l ap . — 
V. Állam 1900. 46. , 1903. 286. SZ. — M. Köny-
vészet 1902., 1903. és önéletrajzi adatok. 
Pelkó Péter, r. kath. lelkész, született 

1838. jún. 29., felszenteltetett 1860. nov.; 
1860-ban lett segédlelkész Rozsnyón, 
1866 katonai kórházi lelkész, 1871-től 
administrator Dobsinán. Meghalt a 70-es 
évek végén. — Munkái: 1. Emlék-füzér 
Sz. Péter és Pál ünnepére. (A pesti egye-
temi templomban). Pest, 1860. (2. ki-
adás. U. ott, 1860.) — 2. Eredeti ma-
gyar közmondások és szójárások. Ros-
nyó, 1864. 

Schematismus Cleri Rosnaviensis 1873. — 
Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
Peller József, orvos- és sebészdoktor 

és a sebészek belgyógygyakorlati taná-
rának segédje, paksi (Tolnám.) szárma-
zású. 1844-ben a pesti egyetemen nyert 
orvosdoktori oklevelet. — Munkája : Ma-
gyarországi orvosi növények. (Orvostu-
dori értekezés). Pest, 1843. (Latin czím-
mel is). 

Rupp, B e s z é d 163. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 
Pellérdi Péter (pellérdi), birtokos volt 

Baranyamegyében, ki valószínűleg a tö-
rök hódítás alatt birtokából kiűzetve, Er-
délybe menekült, hol Báthori Zsigmond 
udvarmestere lett; az 1599. XXXVI, tör-
vénycz. mint kétnejűre mond reá bün-
tetést. — Munkája: Báthori Zsigmond-
nak Erdély orszagh feiedelmenek győz-
hetetlen nyereségerol. (Németujvár, 1596.) 
Egy könyvtáblából kivéve, Knauz a .m. 
n. múzeumnak ajándékozta. 

M agy lián, Magyarország Családai IX. 205. 
l a p . — M. Könyv-Szemle 1899. 410. 1. 

Pellet József esztergomi apátkanonok 

és cz. püspök, született 1823. máj. 2. 
Ó-Budán ; a gymnasiumot Budán, a böl-
cseletet mint növendékpap 1841-től Nagy-
szombatban, a theologiát 1843-tól szin-
tén itt végezte. 1847. aug. 4. fölszentel-
tetett, azután káplán volt Nagy-Oroszin, 
1849-től Kemenczén, majd ismét Nagy-
Oroszin, 1851-ben Budán a vizivárosban, 
majd Pest-belvárosban; 1859-ben a bu-
dai elemi iskolák igazgatója. 1865. jan. 
28. pápai tiszt, káplán lett, majd a buda-
pesti központi papnevelő intézet aligaz-
gatója. 1878. július 1. czímzetes, 1882. 
decz. 23. valóságos esztergomi kanonok, 
majd cz. apát, 1889. decz. 20. komáromi 
főesperes és 1897. aug. 16. bidnai cz. 
püspök lett. A III. oszt. vaskoronarend 
lovagja. Meghalt 1903. jan. 29. Eszter-
gomban. — Munkái: 1. Carmen buco-
licum honoribus cels. ac rev. dni dni 
principis Josephi Kopácsy miseratione 
divina metropolitanae Strigoniensis ar-
chi-episcopi . . . dum diem patrono suo 
sacram recoleret, a clero juniore semi-
narium Tyrnaviensium pie dicatum. 1847. 
Tyrnaviae. — 2. Kérelem Buda főváros 
t. cz. czéheihez a legényegylet ügyében. 
Buda, 1868. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y -
házi irók Csarnoka 395. 1. — Némethy, Lu-
dovicus, Series Parochorum 849. 1. — Pallas 
Nagy Lexikona X V I I I . 425. 1. — Kollányi Fe-
renez, Esztergomi kanonokok. Esztergom, 
1900. 511. lap. — Schematismus Cleri Strigo-
niensis 1904. 309. 1. 

Pellet Ödön, theologiai doktor, székes-
fehérvári apát-kanonok, Pellet Antal, 
Batthyány Imre gróf uradalmi felügyelője 
és Pfundstein Karolina fia, született 1833. 
márcz. 21. Bodaikon (Fehérm.); a gymn. 
hat osztályát Székesfehérvárt végezte. 
Tanárai közül fő befolyással volt reá 
Szvorényi József. Bölcseleti tanulmányait 
1849-től Győrött hallgatta. 1852-ben a 
székesfehérvári papnevelőbe lépett és a 
bécsi egyetemre küldetett. 1855. aug. 5. 
pappá szenteltetett és Sziget-Újfaluban 
lett segédlelkész, hol mintegy három évet 
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töltött és a hittudományi tanulmányokon 
kívül, különösen a német irodalom clas-
sicus termékeinek bővebb tanulmányo-
zásával foglalkozott. 1858-ban ismét Bécs-
ben a felsőbb papnevelő-intézetben tanult 
és 1860. jún. 28. theologiai doktorrá avat-
ták. Ekkor egyházmegyéjébe visszatért, hol 
szülőföldére küldetett segédlelkésznek, de 
innét csakhamar bölcselettanárrá nevez-
tetett ki a székesfehérvári papnevelőbe ; 
1862-ben csász. kir. udvari káplán, 1866. 
az egyházi jog és történelem tanára és 
egyházi bíráló lett. 1869. máj. 31. Székes-
fehérvár belvárosi plébánossá választatott 
meg és ugyanazon nap a püspök a szé-
kesegyházi kerület esperesévé rendelte. 
A pesti m. kir. egyetem fölvette theologiai 
doktorai sorába. 1876. júl. 18. székes-
fehérvári kanonok és később apát lett. 
Meghalt 1896. márcz. 7. Székesfehérvárt. 
— Költeményeket és czikkeket írt a Csa-
ládi Lapokba, a bécsi Wandererbe (az 
iskolákba a magyar nyelv behozatalát 
sürgető czikkek), a Kath. Néplapba (1865 
—1867. Becket Tamás, Pauer János ka-
nonok, Jekelfalusy Yincze püspök), a 
Religióba (1865. A titkos házasságok, 
1867. Az érvénytelen házasságok újból 
való megkötése, A házasságban való bele-
egyezés megújítása, A felmentvények vég-
rehajtása); a Kath. Lelkipásztorba (1866-
tól 30-nál több egyházi beszéde); több 
ismertetést és bírálatot közölt az egyházi 
lapokban. — Munkái: 1. Szent beszéd, 
melyet Darázsy István első sz. miséje alkal-
mával júl. 27. a székesfehérvári főtem-
plombanelmondott. Székesfehérvár, 1863. 
— 2. Homilia O felsége nevenapján. U. ott, 
1863. — 3. Szent beszéd, mely 1863. évi 
sz. József napján tartatott. U. ott, 1863. 
— 4. Hit- és erkölcstani kath. nagyböjti 
beszédek a tékozló fiúról. U. ott, 1864. 
— 5. Homilia három király napjára. 
U. ott, 1865. — 6. Homilia. Pünkösd 
után XIX. vasárnapra. U. ott, 1865. — 
7. Kézikönyv a megyei zsinatokra. U. ott, 
1865. — 8. Homilia három király nap-

jára. U. ott, 1865. — 9. Népszerű egyházi 
beszéd, mely 1866. évi újév napján a 
fehérvári székesegyházban tartatott. U.ott, 
1866. — 10. Népszerű homilia Karácson 
ünnepére. U. ott, 1868. — 11. Lelkipász-
tori szózat híveimhez. U. ott, 1870. — 
12. Egyházi beszéd, melyet szent István 
első apostoli királyunk ünnepén Bécsben 
1870. aug. 21. tartott. Bécs, 1870. — 13. 
Az Isten és vallásnélküli emberek-, csa-
ládok- és államokról . . . . Szent István 
napján Budán 1871-ben. Székesfehérvár, 
1871. (Németül. U. ott, 1871.) — 14. Egy-
házi beszéd, Meszlényi Károly első szt. 
miséje alkalmával a velenczei (Fehér-
megye) községben. U. ott. 1871. — 15. 
Egyházi beszéd Radnich Imre székes-
fehérvári apá t -kanonok. . . . aranymiséje 
alkalmával. U. ott, 1872. — 16. Két évi 
folyam Mária-beszédek. Buda, 1873. — 
17. Egyházi beszéd szent István napjára 
1873-ban Bécsben. U. ott, 1873. — 18. 
Primicia beszédek. Székesfehérvár, 1876. 
— 19. A kereszténység a civilizatió édes 
anyja. Szent Istvánnapi szent beszéd. 
U. ott, 1877. — 20. A keresztény vallás 
csodás hatásáról. Egyházi beszéd, melyet 
Nagyasszony ünnepén 1882. évben a szé-
kesfehérvári székesegyházban mondott. 
U. ott, 1882. — 21. Magdolna Jézus 
lábainál. Egyházi beszéd Nagyasszony 
ünnepén. U. ott, 1883. — 22. Megnyitó 
beszéd, melyet a székesfehérvári egyház-
megyei r. k. tanító-egyesület alakuló nagy 
közgyűlésén 1883. jún. 20. tartott. U. ott. 
— 23. Mária mennyei dicsősége arány-
ban áll a földön nyert kegyelmekkel. 
Egyházi beszéd, melyet 1884. év Nagy-
asszony ünnepén a székesfehérvári szé-
kesegyházban mondott. U. ott, 1884. — 
24. A keresztény nö fensége hivatásáról. 
Egyházi beszéd, melyet 1885. év Nagy-
asszony ünnepén a székesfehérvári szé-
kesegyházban tartott. U. ott. 

iHoenich- l'utkovich, Magyar í rók Névtára. 
Pozsony, 1876. 512. 1. — Petrik Könyvészete. 
— Kisilingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
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Lexicona X I I I . 901. 1. — Székesfehérvár és Vidéke 
1896. 30. SZ. 
Pelsőczy H{amos) Gyula gömörme-

gyei birtokos-családból származott. — 
Munkája: Magyar és a tótok. Budapest, 
1882. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Pelsőczi {Kovács) János, ev. reform, 
püspök, szül. 1672-ben Pelsőczön (Gö-
mörm.) ; tanulmányait szülővárosában, 
1681-től Rimaszombatban, 1686-tól Deb-
reczenben, azután Miskolczon, 1691-től 
Gyulafehérvárt végezte. Miután egy ideig 
segédlelkészkedett, 1697 őszén külföldre 
indult s ez évi decz. 24. Odera-Frank-
furtban, 1698 tavaszán Utrechtben, 1699. 
szept. 2. Franekerában iratkozott be az 
egyetemre. 1700 őszén tért vissza hazá-
jába, hol előbb pátronusának, Keresztesi 
Sámuelnek udvari papja, 1702. márcz. 
szentmihályfalvi, két év múlva magyar-
igeni lelkész lett. 1717. a gyulafehérvári 
egyházmegye esperessé, 1740. az erdélyi 
ref. egyházkerület egyszersmind generális 
nótáriussá választotta. Mint ilyen 1748. 
nov. 27. a püspökségre következett, de 
e tisztét nagyon kevés ideig viselhette, 
mert 1749. jan. 18-án meghalt Magyar-
Igenben. — Munkái: 1. Disputatio Theo-
logica De Votivo Anathemate Pauli ad 
Rom. IX. vers. III. Parrs Prior. Qvam, 
. . Sub Praesidio D. Hermanni Witsii 

. . . Publice ventilandam proponit . . . 
Lugduni Batavorum, 1699. — 2. Disser-
tations Historico-Philologico - Theologi-
cae, Tremendum Vindictae Divinae Mo-
numentum, In Perennem Memoriam 
Ananiae Et Sapphirae, Actor Cap. V. 
vs. 1—12. miraculose erectum Exhiben-
tis, Pars Prior. Quam . . . . sub Praesidio 
. . . Petri van Mastricht . . . Publico Eru-
ditorum Examini subjiciet . . . Auctor & 
Resp. Trajecti ad Rhenum, 1699. — 3. 
Halotti beszéd Bonyhai Simon György 
felett. Kolozsvár, 1738. 

Bod, Szent Polikarpus 190. lap. — Erdélyi 
ref. anyaszentegyház Névkönyve. K o l o z s v á r , 
1866. 20. lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. 

Könyvtár III . 2. rész 537., 542. 1. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 65. 1. 
Pelsőczy Márton, ágost. ev. lelkész, 

rozsnyói származású; 1693. szept, 28. 
iratkozott be a wittenbergai egyetemre; 
1703—1705-ig szülőhelyén volt magyar 
lelkész, azután Sárosban. — Munkái: 1. 
Epicharma Votivum Qvod Viro Generoso 
Nobilissimo atq. Amplissimo Dn. Andreae 
Ielenik Patrono Suo Omni Cultu Deve-
nerando Nominalem suum feliciter cele-
braturo gratulabundus Devotione pieta-
teq. submississima oífert Anno 1693. D. 
26. Septembris . . . Wittembergae, 1693. 
(Görög és latin költemény). — 2. De 
Nive Dissertatio Prima, Qvam, D. O. M. 
Clementer Annuente, Indultu Amplissimi 
Ordinis Philosophici, In Illustri ad Albim 
Academia, Publice Defendent Praeses, 
M. Jo. Andreas Planerus . . . Respon-
d e d . . . 1695. U. ott. 

Bartholomaeides, Memoriae Vngarorum 194. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 2. rész 448., 485. 1. 
Peltz János. L. Pelcz. 
Peltzmann Gergely, szent Ferencz-

rendi szerzetes, szül. 1794. aug. 10. Vesz-
prémben ; tanult szülővárosában és Győ-
rött. 1815-ben a sz. Ferencz-rendbe lépett, 
a theologiát Nagyszombatban s Pozsony-
ban végezte. 1821-ben Esztergomban 
fölszenteltetett. Hitszónok volt Érsekúj-
várt, Kis-Martonban, Németujvárt, Pápán, 
Esztergomban, Fejérvárt és Pesten, ez 
utóbbi helyen 25 évig. Azután Simon-
tornyán lett plébános-helyettes, iskolai 
igazgató és zárdafőnök. Érdemeinek el-
ismeréseül a szent Ferencz-rendnek Ró-
mában székelő generálisa őt 1857. szept. 
19. «Praedicator generalis» czímmel dí-
szíttette fel. Végül mint pesti zárda-
főnök-helyettes 1870. nov. 11. meghalt. 
Nevét Pelczmannak is írták. — Munkái : 
1. Lelki Kalauz. Oktató imakönyv keresz-
tyén kath. hívek házi és templomi hasz-
nálatára. Pest, 1850. Egy képpel (2. jav. 
és bőv. kiadás. U. ott, 1854., 3. k. U. ott, 
1857. Németül. U. ott, 1850., 2 bőv. k. 
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U. ott, 1853. Három rézm., 3. k. Hat 
rézm. U. ott, 1856.) —- 2. Marianischer 
Blumenkranz zur Beförderung der Ver-
ehrung Maria. Pest, 1856. Hat aczélm. (Ma-
gyarul : Mária virágkoszorúja . . . U. ott, 
1862.). — 3. Manuale Sacerdotum pro 
visitatione et provisione infirmorum, 
item supplicio afficiendorum, nec non 
sepultura mortuorum. U. ott, 1863. (Négy 
nyelven). — 4. Mennyei kegy elemvirág ok, 
az ifjúság templomi és házi ájtatosságá-
nak nevelésére. U. ott, 1863. (Németül. 
U. ott, 1863.). 

Danielik, M . í r ó k I I . 252. l a p . — Farkas, 
Seraphinus, S c r í p t o r e s 139. 1. — Zelliger Ala-
jos, Esztergom-vármegyei irók 163. lap. — 
Petrik Könyvészete és Bibliogr. 

Peltzmann János, róm. kath. plébá-
nos, szül. 1839-ben ; fölszenteltetett 1865-
ben ; jelenleg plébános Terchován (Tren-
csénmegye). — Egyházi beszédei a tót 
Kazatelna cz. folyóiratban jelentek meg. 

.n. Sión 1890. 380. 1. — Schematismus C l e r i 
í í i t r i e n s i s 1895. 49. , 83. 1. — Schmidt Ferencz, 
Magyarországi kath, görög-kath. és szer-
zetes papság Egyetemes Névtára. Bpest. 
1901. 145. 1. 

Peltzmann Jeromos János, szent Bene-
dekrendi áldozópap és tanár, szül. 1783. 
máj. 13. Szakolczán (Nyitram.); 1803. 
nov. 5. lépett a rendbe ; 1806—1809-ig a 
győri gymnasiumban volt tanár ; vissza-
térve Pannonhalmára, theologiát tanult 
és 1813. júl. 25. misés pappá szentelték. 
1813—18-ig tanár volt Sopronban, 1818— 
1821-ig Kőszegen, 1821—1823-ig az aszó-
fői plébánia administrátora ; 1823—24. 
a bakonybéli apátság priorja, 1824—33-ig 
a dömölki apátság hitszónoka, 1833— 
1837-ig tanár Nagyszombatban, azután 
lelkiatya Pápán, hol 1849. okt. 17. 
meghalt. — Munkája: Sermo occasione 
natalis diei aug. imperatoris et regis 
apóst. Francisci I . . . ad studiosam 
iuventutem in regio gymnasio Ginsiensi 
habitus pridie Idus Febr. 1819. Sopronii. 

Scriptores Ordinis S. Benedicti 338. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . 

Pély Gábor. — Gyászbeszéde Földi Já-
nos író felett a Társalkodóban (1847.47. sz.) 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyából. 
Pelz Árpád, r. kath. plébános, szül. 

1869-ben Nagy-Kanizsán, jelenleg plébá-
nos Szakadáthon (Tolnám.). — Több 
elbeszélést fordított, melyek a hazai hír-
lapokban jelentek meg. (Nevét Pelcznek 
is írják). 

Sehematismus Cleri Quinque - Ecclesiensis 
és Rézbányai József szives közlése. 

Pencz Ferencz L. Pentz. 
Pencz Miklós, volt huszárfőhadnagy, 

1848-ban pesti nemzetőr, később mérnök. 
— Czikkei a Pesti Divatlapban (1848. 
14. sz. Felállítandó nemzeti őrseregünk 
ügyében); aM. Hírlapban (1851. 620—23., 
627., 629., 651., 652. sz. Utijegyzetek: 
Előszavak, Prága, Drezda, Lipcse, Hága, 
Magdeburg, Berlin, Hamburg), az Értesí-
tőben (1852. Kőszén használandó minde-
nütt kivált téglaégetéshez és gőzgépeknél); 
a Szikszói Enyhlapokban (Pest, 1853. 
Utazás Lombardiában); a Falusi Esték-
ben (Pest, 1853—54. Hazánk vétke, vagy 
hogyan kell hazánkat, mint jelenleg Itália, 
kertté átváltoztatni); Vasárn. Újságban 
(1854.) 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 
Penkert Mihály, gyógyszerész. — 

Munkája: Az ammonia és szénoxyd ve-
gyületeiről. Bpest, 1897. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Penner Roman, szent Benedek-rendi 

áldozópap és tanár, szül. 1812. okt. 6. 
Pozsonyban, 1834. szep. 16. lépett a 
rendbe; Pannonhalmán végezte a theo-
logiát és 1842. jan. 25. misés pappá szen-
telték fel. 1841—42-ig hitszónok volt 
Pannonhalmán, 1842—47. tanár a pápai 
gymnasiumban, 1847—49. a tihanyi plé-
bánia administrátora s az apátság könyv-
tárnoka, 1849—54. tanár Komáromban, 
1854—58. Esztergomban, 1858—64. ismét 
Pápán, 1864—66. a bakonybéli plébánia 
administrátora, 1866—70. ugyanaz Ra-



735 Péntek—Pentsy 736 

vazdon, 1870—74. lelkiatya Dömölkön, 
1874-től fogva pedig ugyanott másod-
házfőnök. Meghalt 1885-ben. — Czikkei 
a komáromi gymnasium Értesítőiében 
(1853. Szózat végvizsgálat napján); az 
esztergomi gymnasium Értesítőjében 
1858. (Erzabtei Martinsberg). 

Scriptores S. Benedicti. Vindobonae, 1880. 
338. 1. — Zelliger Alajos, E s z t e r g o m - v á r m e -
gyei írók. Bpest, 1888. 163. 1. 

Péntek Ferencz, ev. ref. lelkész, P. 
Farkas szolgabíró és Török Anna fia, 
született 1855. deczember 12. Zóványon 
(Szilágymegye) ; iskoláit Zilahon, Debre-
czenben és Budapesten végezte. 1878-ban 
Török Pál püspök kun-szentmiklósi segéd-
tanárrá nevezte ki. 1880. rendes lelkész-
nek választották meg Ér - Szentkirályra 
(Szilágym.), hol 13 évig működött s át-
szenvedte a református papok minden 
szenvedését és nyomorát. 1889-ben meg-
indította a Közpapok Lapját, mely nagy 
forrongást idézett elő a ref. papok között, 
a kik az 1848. XX. t.-cz. végrehajtását kö-
vetelték. A mozgalom 1890. febr. 19. Nagy-
Kőrösön szervező közgyűlést és országos 
lelkészi értekezletet hívott össze Buda-
pestre, mely azon év szept. 30. meg is 
tartatott 300 lelkész s világi ref. férfiak köz-
reműködésével ; ezen mozgalomnak nem 
volt ugyan meg a kivánt eredménye ; P. 
azonban lapjában folytatta a küzdelmet, 
míg végre hivatalától felfüggesztették és 
ekkor Budapestre költözött. Lapját egy 
félévig még itt is kiadta. 1893-ban a 
Pesti Napló belmunkatársa lett és mint 
a protestáns ügyek vezetője szolgálta 
egyházát két évig, de midőn a lap gazdát 
cserélt, kilépett a szerkesztőségből. Ekkor 
kinevezték Budapestre zuglói, segédlel-
késznek ; 1904. aug. 28. azonban, miután 
a zuglói ref. egyház különválasztása nem 
sikerült, kilépett a budapesti ev. ref. 
egyház szolgálatából. — Budapesten 
1895-ben protestáns sajtó irodát alapított 
és kiadta a Protestáns Sajtó cz. kőnyo-
matos lapját. Néhány hónapi működés 

után azonban a sajtóiroda megszűnt és 
kőnyomatos lapja Szabad Sajtó czímmel 
hetilappá alakult.Lapjaiban megjelent czik-
kein kivül szépirodalmi dolgozatai meg-
jelentek a Tasnád és Tasnádi Közlönyben, 
melyeknek szintén szerkesztője volt. — 
Czikkei a P. Naplóban (1894. 46. sz. 
Gróf Apponyi Albert és a protestánsok); 
az Egyetértésben (1900. 354. sz. Az örö-
kös adó, és az «Egyházak» rovatát vezeti) 
sat. — Munkái: 1 . Szükséges-e a polgári 
házasság? Bpest, 1893. — 2. Az elemi 
vallástanítás módszere és tananyaga kü-
lönös tekintettel a fővárosi iskolákra. U. 
ott, év n. — 3. Hit- és erkölcstani téte-
lek. U. ott, 1903. — 4. Konfirmáczió 
módszere, tananyaga, szertartása. Lel-
készek és tanítók számára. U. ott, (1903.). 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1889. 38. S z á m . — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 427. l a p . — Va-
sárnapi Újság 1903. 33. Sz. 

Pénteki Sámuel, ág. ev. lelkész, P. 
Mihály korponai tót lelkész fia, 1628. 
máj. 12. iratkozott be a wittenbergai 
egyetemre. — Munkája : Dissertatio phy-
sica de forma rerum naturalium. Witte-
bergae, 1630. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 132. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III . 1. rész 436. 1. 
Pentsy József, polgári leányiskolái és 

tanítóképzőintézeti tanár, szül. 1860. 
szept. 18. Fogarasban ; ugyanott, Kolozs-
várt és Budapesten tanult. 1885—97-ig 
Bánffy-Hunyadon rajztanár volt, 1897 
óta pedig Győrött működik hasonló minő-
ségben. — Tanügyi, aesthetikai, kultúr-
történeti czikkeket írt a Vasárnapi Új-
ságba (1890. Himzőipar és a régi magyar 
stil); többi czikkei (Magyar ékítmények. 
A szépírás módszere, A szépírás tan-
anyaga s tanmenete, Egy pár szó a szép-
írásról, A stil, Rajzoktatásunk, Az osz-
loprendek és az építészet, A gazdaságtan 
és az iskola, Jegyzetek a művészetek 
köréből, A tanítónő mint anya, A ma-
gyar nemzeti színek sat.) a Néptanítók 
Lapjában (1891), a Család és Iskolában, 

23. i r sajtó alá adatott 1904. szept. 26. 
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a Kolozsvárban, Ellenzékben, Nemzeti 
Nevelésben, Kalotaszegben, Tanügyi Ér-
tesítőben és a Győri Közlönyben jelen-
tek meg; ezenkívül alkalmi tudósítója 
több tanügyi és napilapnak — Szerkesz-
tette a Kalotaszegi Varrottas Album-ot, 
mely 20 füzetben jelent meg és a régi 
magyar hímzésmintákat, valamint azok 
készítése módját ismerteti. 

Lasz Samu tanár szíves közlése. 

Pentz Ferencz, gyógyszerész, székes-
fejérvári származású.— Munkája: Gyógy-
szeres értekezés az arany szikany zöld-
letről (chloridum auri et natrii) és az 
eczetsavas horgagról (zincum aceticum) 
Pest, 1836. 

Szinnyei Könyvészete. 

Penzel Antal, ág. ev. lelkész Besz-
terczebányán, az esperesi gyámintézeti 
bizottmány egyházi elnöke s a besztercze-
bányai evang. gymnasiumban a gyü-
mölcsnemesítésről adott oktatást. Meg-
halt 1889 körül. — Munkái: 1. Der 
Mahnruf des Zeitgeistes: «Lasset uns 
Schulen bauen.» Predigt gehalten in der 
evang. Neusohler Kirchengemeinde am 
X. Sonntage nach Dreifaltigkeit. 1857. 
Neusohl, 1857. — 2. Ovocinár na slo-
venskú. U. ott, 1867. (Gyümölcskertész 
a tótságban). 

Vlček, Jaroslav, Dejiny Literatúry Sloven-
skej. Turócz-Szent-Márton, 1890. 238. 1. — 
Haan Lajos, A magyarhoni ág. hitv. evan-
gélikusok Egyetemes Névtára. Budapest, 
1885. — Petrik B i b l i o g r . 

Pénzes Ferencz, földbirtokos Szent-
Mihályon (Fehérm.), a megyei gazdasági 
egylet vál. tagja. — Munkája: Fejér-
megye gazdasági statisztikája 1869. évről. 
Közzéteszi a fejérmegyei gazd. egyesület. 
Székes-Fejérvár, 1873. 

Szinnyei Könyvészete. 
Pénzes János, kir. táblai jegyző. — 

Munkái: 1. Encomium onomasticum, 
magn. dno Sabbati Tököly de Vizes et 
Kevermes humillime die 14. Januarii 
1841. dicatum. Aradini. (Latin és magyar 
költemény). — 2. Emlék, melyet szabad 

ld. S z i n n y e i J., Magyar Irők X. 

kir. Arad-városnak 1843. bőjtelő 20. s 
több napjain ünnepélyesen tartatott tiszt-
újítására emelt. U. ott, (Versek). 

Petrik B ib l iogr . 

Pénzes Vincze, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, bácsfai (Pozsonym.) szárma-
zású, 22 éves korában 1715-ben lépett a 
rendbe, 1718-ban fölszenteltetett. Hit-
szónok volt és egy ideig a rendfőnök 
segédje, 1730-ban pedig a keszthelyi 
rendház főnöke. Meghalt 1752. okt. 5. 
Kismartonban (Sopronm.). — Munkája : 
Az örök életnek bizonyos uttya. Az az ; 
ájtatos és hasznos elmélkedésnek mód-
gya, mellyet Seraficus sz. Ferencz szer-
zetiben lévő buzgó gyóntató atya, maga 
szerzetes leányának ajánlott, és az ő 
elöljárója engedelméből nyomtatásban bo-
csátott, Nagyszombat, 1747. (Névtelenül). 

Horányi, M e m o r i a I I I . 61. l a p . — Farkas, 
Seraphinus, S c r i p t o r e s 54. 1. — Petrik B i b -
liogr. I. 607. 1. 
Pepich István, ág. ev. pap Kokován 

(Gömörm.). — Munkája : Brevis Verum 
Solida et perspicua Imaginum Christiana-
rum Historicarum contra rabiem Sacra-
mentariorum Defensio. Barthae 1598. 

Bartholomaeides, Notitia Comitatus Gömö-
riensis 423. 1. — Szabó Károly, Régi Magyar 
Könyvtár II. 77. 1. 

Pepkin Szava Dusán. — Munkája: 
Poesie. Turócz-Szent-Márton, 1876. Két 
kötet. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Perák Bálint, selmeczi iskolaigazgató. 

— Munkája : Disputatio Metaphysica de 
objecto metaphysicae nonnullis philoso-
phorum sententiis opposita. Leutschoviae, 
1659. 

Uj M. Atbenás 577. 1. 

Perbegg József, bölcseleti doktor, Jé-
zus-társasági áldozópap. — Munkája: 
Omnium sanctorum gloria, seu d. Fran-
siscus Xaverius soc. Jesu, gloriosissimus 
coelitum aemulator panegyrica dictione 
celebratus, dum almae archiepiscopalis 
universit. Tyrnav. inelyta facultas philo-
sophica in academia S. Joannis Baptis-
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tae basilica tributariis tutelarem patro-
num prosequeretur honoribus, deferente 
. . . oratore Ladislao Sándor de Slavnicza. 
Tyrnaviae, 1774. 

Petrik B ib l i og r . 

Perci Móricz. — Munkája: I. nuovi 
giuochi infailibili e la loro applicazione 
nel regio lotto. Bpest, 1883. (Az előszó 
is Bpesten kelt.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Perczel Béla (bonyhádi), igazságügyi 
miniszter, P. Sándor birtokos 1800-ban 
insurgens és Némethy Anna fia, szül. 
1819. jan. 15. Börzsöny-pusztán (Tolna-
megyében) ; tanulmányait Pécsett kezdte, 
Pesten folytatta s a jogi folyamot be-
végezte. 1839-ben szülőmegyéjébe ment 
joggyakorlatra. 1840, tiszteletbeli, majd 
az ügyvédi oklevél megszerzése után ren-
des jegyző, 1845. a szegszárdi járás fő-
szolgabirája s 1848-ban alispán lett. A 
megye több pontján a megháborított és 
veszélyeztetett társadalmi rendet fentar-
totta. A szabadságharcz után a nyilvános 
élettől ő is visszavonult és gazdálkodás-
sal töltötte az 50-es éveket. Az 1860. év 
ismét a közpályára szólította. Az alkot-
mányosság helyreálltával tanácsosi állást 
foglalt el a helytartótanácsnál, hol a 
közjogi s megyei közigazgatási ügyek 
vezetésével bízták meg. Az 1861. fordu-
lat után ismét visszavonult falusi magá-
nyába, melyet 1865-ben hagyott el, mi-
dőn képviselővé választották és egyúttal 
a helyreállított kir. tábla birájává ne-
veztetett ki. Mikor a bírósági törvény 
a birói állást a képviselőivel összefér-
hetlennek mondta ki. ő az utóbbit tar-
totta meg és a pártkör elnöke lett. 1869. 
márcz. 18. a bonyhádi kerület válasz-
totta meg országgyűlési képviselőnek. 
1872. szept. 10. a képviselőház alelnö-
kének választották; Bittó után, ki mi-
niszterelnök lett, a képviselőház elnöki 
székét Perczel foglalta el. A fúzió után 
1875. az igazságügyi miniszteri székre 
lépett át. Minisztersége alatt nyújtatott be 

az országgyűléshez az új büntető tör-
vénykönyv. A semmítőszék felállítása 
után, 1878-ban a legfőbb törvényszék 
alelnöke és belső titkos tanácsos let t ; 
a kir. kuria két osztályának, ú. m. a 
semmítőszéknek és legfőbb ítélőszéknek 
egyesítése után pedig a kir. kuria má-
sodelnöki székét foglalta el s nemsokára 
a vaskorona-rend elsőosztályú keresztjét 
nyerte. 1884. nov. végén, Majláth György 
halála után, a kir. kuria elnöke lett. A 
főrendiháznak állásánál fogva tagja volt. 
Meghalt 1888. márcz. 25. Budapesten. 
Gyermekei közül Aurél fia ügyyéd, 1877. 
szeptember 28. párbaj áldozata lett 28. 
évében, Béla fia, ki országgyűlési kép-
viselő volt, anyagi bajok következtében 
Amerikába költözött. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban, megyei és pro-
grammbeszédei az egykorú lapokban 
vannak. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 212., 
221. 1. — Budapesti Közlöny 1839. 68 . s z . — 
Vasárnapi Újság 1872. 37. s z . a r c z . , 1874. 13. 
SZ. arczk., 1875. 10. SZ. arczk. — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1875. 10. SZ. a r c z k . — 
Halász Sándor, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
Főrendiház. Bpest, 1887. 120. lap. — 1888 r 
Nemzet 86—88. Szám, P. Napló 86—88. szám, 
Egyetértés 87—88. , Vasárnapi Újság 14. SZ. 
a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 927. 1. 

Perczel Béni (bonyhádi), országgyű-
lési képviselő, P. István megyei cs. kir. 
főnök (ki nevét 1850-ben, gyermekeivel 
együtt, Bonyhádyra változtatta) és Per-
czel Kata fia, szül. 1859. okt. 26. Kecske-
méten (Pestm.); középiskolai tanulmá-
nyait Pécsett végezte s már 21 éves 
korában baranyavármegyei aljegyzővé, 
két évvel utóbb ugyanott szolgabiróvá 
választatott; 1890. e minőségben a sik-
lósi járásba került és itt 1892. jan. 28-án 
a régi függetlenségi kerületben a siklósi-
ban szabadelvű programmal országgyűlési 
képviselővé választatott és a képviselő-
ház egyik jegyzője lett. Meghalt 190... A 
Bonyhády nevet ismét Perczelre változ-
tatta. — Országgyűlési beszédei a Naplók-
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ban, programmbeszédei pedig az egykorú 
lapokban vannak. 

Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
B p e s t , 1892. 290. 1. — Pallas Nagy Lexikona 
XIII. 927. 1. 

Perczel Dezső (bonyhádi), volt belügy-
miniszter, P. Béla volt igazságügyi minisz-
ter és Boronkay Elvira fia, szül. 1818. 
jan. 18. Szegszárdon (Tolnám.); jogi ta-
nulmányait a budapesti egyetemen vé-
gezte és ügyvédi oklevelet nyert; 1868.aug. 
Baranya tiszteletbeli, majd első aljegyző-
jévé, 1871. Tolna vármegye völgységi 
járása szolgabirójává, 1877. márcz. a 
megye alispánjává lett és a vármegye 
kormányzását tíz és fél évig vezette; 
különösen nagy érdemeket szerzett vár-
megyéje közlekedési viszonyainak fej-
lesztése körül és kiváló részt vett a 
budapest-pécsi vonal s a szegszárd-rét-
szilvási (helyi érdekű) vasút létrehozá-
sában. Az 1887. választások alatt vár-
megyéjének két kerülete, a bonyhádi és 
pinczehelyi kérte föl jelöltjeül és ő az 
előbbinek megbízását fogadta el, melyet 
jelenleg is képvisel. A szabadelvű párt-
hoz csatlakozott, hol csakhamar nagy 
jelentőségre s népszerűségre emelkedett; 
az 1887—92. cziklus alatt tagja s jegy-
zője volt a közigazgatási bizottságnak, 
mely őt a vármegyei reformjavaslat elő-
adójává választotta; elnöke volt. a kér-
vényi s egyik biráló bizottságnak; az-
után pedig Bánffy Dezső elnök mellé a 
képviselőház másodelnökévé választatott. 
1895. jan. 15. belügyminiszter lett. Itt 
egyik fő híve volt a szabadelvű egyház-
politikának, a polgári házasságnak; ő 
formulázta a törvényeket, melyek ez in-
tézménynek életbe léptetésére szüksége-
sek voltak, a polgári anyakönyvvezetést 
sat. Minisztériumában készült el a tör-
vényhatóságok közigazgatási reformjának 
javaslata, ő terjesztette be a közigazga-
tási bírósági törvényjavaslatot is. 1896-
ban valóságos belső titkos tanácsos lett. 
O képviselte a nyitrai zoborhegyi ezred-

évi emlék felállításának ünnepén a kor-
mányt ; a jegyzők congressusának ő volt 
védnöke s megnyitója. 1897. ő felsége 
a vaskoronarend első osztályával tün-
tette ki. 1899. febr. 26. a Bánffy-kormány-
nyal együtt a miniszterségtől visszalé-
pett ; márcz. 2. a képviselőház elnökévé 
választatott és mint ilyen vezette a kép-
viselőház tanácskozásait a cziklus bezár-
táig. 1901-ben ismét a bonyhádi kerület 
választotta egyhangúlag képviselőjévé. 
Tagja és elnöke volt a válaszfelirati bizott-
ságnak, valamint elnöke a mentelmi s 
vízügyi bizottságnak. Jelenleg a képviselő-
ház elnöke. — Országgyűlési beszédei "a 
Naplókban,programmbeszédei az egykorú 
lapokban vannak. 

Vasárnapi Újság 1891. 29. SZ. a r c z k . , 1895. 3.SZ. 
arczk., 1902. 11. sz. arczk.. 1903. 4fi. sz. arczk. 
— Pallas Nagy Lexikona X I I I . 927. l a p ( T ó t h 
Lörincz) , XVIII . 429. l ap . — Sturm Albert, 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 337. 1. 
Perczel Imre (bonyhádi), theologiai 

doktor, kegyestanitó-rendi áldozópap és 
tartományi rendfőnök, született 1783-ban 
Veszprémben ; 1750-ben a kegvestanító-
rendbe lépett Privigyén ; 1760-ban szen-
teltetett fel ; gymnasiumi tanár volt Vá-
czon (hol a Migazzi bibornok által ala-
pított papnevelő igazgatója s a régi col-
legiumban a költészeti, szónoklati osz-
tályban és bölcseleti tanár volt), Pesten, 
Szegeden, Nyitrán ; hittanár 1767. Vesz-
prémben, 1769—74. Nyitrán, 1774. okt. 
23-tól 1790-ig a nagyszombati s pesti 
egyetemen, hol az ágazatos hittant adta 
elő; ezután a debreczeni rendház főnöke 
volt rövid ideig. 1790-ben a rend tarto-
mányi főnökévé választották. Meghalt 
1795. jún. 28. Kalocsán, midőn itt rend-
társainak látogatására ment. — Munkái: 
1. Dissertatio inaug. Theol. de potestate 
ecclesiae in actus internos. Tyrnaviae, 
1775. — 2. Dissertationes de fundamento 
juris divini in homines et obligationis 
humanae in Deum. U. ott, 1777. — Kéz-
iratban : Institutions Theologicae Dog-
maticae . . . dicta est 1786 Posonii a CI. 
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D. Georgio Frank. Dissertatio de indis-
solubilitate Matrimonii in infidelitate 
contracti licet alteruter coniugum ad 
fidem convertatur. Habita a Cl. P. Eme-
rico Perczel. 8rét, négy kötet (a nyitrai 
egyházmegyei könyvtárban); a m. n. 
múzeumban: Tractatus de Sacramentis 
in specie (1786) 4rét 233 levél és néhány 
költeménye 8rét öt levél. 

1?/. Kurir 1795. I I . 2. SZ. — Horányi, S c r i p -
tores Piarum Scholarum II . 473. 1. — Fejér, 
História Academiae. Budae, 1835. — Csősz 
Imre, A kegyes tanító-rendiek Nyitrán. 
N y i t r a , 1879. — Pauler Tivadar, A b u d a p e s t i 
m. kir. tudományegyetem története. Bpest, 
1880. — Vagner József, A n y i t r a i egyházme-
gyei könyvtár kéziratai és régi nyomtat-
ványai. Nyitra, 1886. 114. sz. — Petrik, Bib-
liogr. 

Perczel Imre (bonyhádi), bölcseleti 
doktor, cs. kir. megyefőnök, P. Sándor 
insurgens százados fia, P. Móricz 1848— 
1849. tábornok és P. Miklós ezredes 
testvérbátyja; 17 éves korában bölcseleti 
doktor lett, 1827-ben Tolnamegyében a 
völségi járásban esküdt, s egyúttal tisz-
teletbeli aljegyző, 1830-ban azon járásban 
al-, 1836-ban főszolgabiró ; 1838-ban a 
m. kir. helytartóságnál tiszt, titoknok, 
1844. Baranyamegyében a pécsi járás-
ban főszolgabiró, 1848-ban ugyanott al-
ispán, 1849. júl. 18-tól ugyanott törvény-
széki elnök; 1850-ben ősi családi nevét 
Bonyhádyra változtatta, ugyanez évben 
augusztus 21. a Ferencz József-rend 
kiskeresztes lovagja, 1851. márczius 21. 
pedig szolnoki császári királyi megyei 
főnök lett; a közigazgatás végszervezete 
alkalmával cs. kir. helytartósági tanácsos 
czimmel Szolnokmegye cs. kir főnökéül 
ismét megerősíttetett, 1858-ban pedig 
nyugalmaztatott. — Munkája : Atala vagy 
a két indus szerelme a Luizianiai pusz-
tákon. Pest, 1821. (Chateaubriand után), 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 212., 
219. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Perczel János (bonyhádi), főszolgabiró 
1762—69., azután főjegyző s 1779-ben 
alispán, P. János főszolgabiró és Ányos 

Teréz fia. — lvézirati munkája a m. n. 
múzeumban: Beszéde Eszterházy Imre 
főispán beiktatásakor. Pápa. 1778. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 
213. 1. 

Perczel Miklós (bonyhádi), 1848—49. 
honvéd-ezredes, Perczel Mór honvéd-tá-
bornok testvéröcscse, szül. 1812. decz. 15. 
Bonyhádon (Tolnám.) ; nevelésének első 
időszakát Vörösmarty Mihály felügyelete 
s közvetlen befolyása teszi emlékezetessé. 
Kilencz évig nevelősködött a hírneves 
költő a Perczel-családnál és az ő védő 
szárnyai alatt fejlődött ki P. hazafias 
lelkülete. A fiatal Miklós, Móricz és Sán-
dor testvéreinek társaságában ment a 
fővárosba, hol Vörösmarty felügyelete 
alatt megkezdte egyetemi tanulmányait, 
bölcseletet és jogot végzett és élénk részt 
vett az ifjúság mozgalmaiban. 1832-ben 
Baranyamegye aljegyzője lett, csakhamar 
szolgabiróvá választották, de később meg-
vált hivatalától. A 30-as évek végén 
kezdődött Tolnában a Bubinszky-féle 
pecsovics-világ. P. testvéreivel együtt a 
radikális reformerek sorába tartozott. 
Az ellenzékkel együtt a vármegyeházát 
ostrom alá vették és a pecsovicsokat 
szétkergették. A kormány ekkor izgatás 
miatt lázítási pörbe fogatta, de a vár-
megye fényes elégtételt adott neki, a 
kormánypárti követeket visszahivta s 
helyettük Bezerédy Istvánt és P.-t kül-
dötte föl ellenzéki megbízással a diétára. 
P. ezután részt vett minden agitatióban 
és a szomszéd megyékben is a reform-
eszmék fanatikus szóvivője volt. A köz-
ponti bizottság 1848. márcz. 19. kibo-
csátotta rendeletét, hogy kezdjék meg a 
katonaság toborzását. P. rögtön Pécsre 
sietett, a letépett fekete-sárga lobogók 
helyett kitüzette a középületekre a nem-
zeti színű zászlót, összehívta a népgyű-
lést és Pécs piaczán proklamálta a job-
bágyság fölszabadítását. Rövidesen száz-
hatvan ujonczot szedett össze s megala-
kította a 7. honvédzászlóaljat, a melynek 
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őrnagyává nevezték ki. Az első képviselő-
országgyűlésre Tolnamegye kölesdi kerü-
lete küldte ki őt, a fölkelés szervezése 
azonban annyira elfoglalta, hogy az 
országgyűlésen meg se jelenhetett. A 
toborzott ujonczokkal Móga hadtestéhez 
csatlakozott és Jellasics ellen indult. A 
pákozdi csatában tolnai zászlóaljával dia-
daltaratott. Később átvette Patay Istvántól 
a 48. szabolcsi zászlóalj parancsnokságát. 
A moóri csatavesztés után P. testvéré-
vel Mórral együtt Pestre, onnét Karczagra 
vonult. Ottinger hadteste ellen küzdöttek 
Szolnoknál és Czeglédnél. Később Dem-
binszkynek a hadtest parancsnokává 
történt kinevezése után, a P. testvérek 
megváltak a hadtesttől, Debreczenbe 
mentek, hol P. Miklóst a kis érdem-
kereszttel tüntették ki s alezredesi rang-
ban folytatta testvérével együtt a dél-
magyarországi purifikácziót. Gárdájával 
1849. ápr. 3. első volt Szent-Tamás 
sánczain. Ez volt egyik legszebb győzelme 
a szabadságharcznak. Batthyány Kázmér 
kormánybiztos Péterváradra küldte vár-
parancsnoknak. Innét ment át hasonló 
minőségben Aradra (a várnak 1849. júl. 
1. történt meghódolása után). Ekkor érte 
azon kellemetlenség, hogy az időközben 
aradi hadparancsnokká lett Damjanich 
elzáratta, mert nem akart neki engedel-
meskedni. Kiszabadulva, részt vett a 
szerencsétlen temesvári ütközetben, és 
a szabadságharcz után a török kormány 
mint menekültet Kiutahiába belebbezte. 
1851-ben nejével (Latinovics Herminával) 
Amerikába ment és New-Yorkban másfél 
évig a franczia és német nyelv tanításá-
val kereste kenyerét. Megtanult angolul, 
a Jowa-államban földet vásárolt, házat 
épített és gazdálkodott. 1857-ben átjött 
Jersey szigetére bátyja, P. Mór, látoga-
tására. Ekkor ketten együtt Olaszországba 
mentek és Torinoban a magyar legio 
kötelékébe lépett. A villafrancai béke 
megkötése után nejével együtt visszatért 
Amerikába gazdálkodni. Mikor a déli s 

éjszaki államok közt kitört a háború, 
Jowa állam 1861-ben ezredessé nevezte 
ki s megbizta két ezred szervezésével és 
vezetésével; három évig vitézül és több-
ször kitüntetéssel harczolt, de betegsége 
miatt megvált a hadseregtől és New-
Yorkban magyar borokkal kezdett keres-
kedést. Az alkotmányos élet kezdetével 
vissza sietett hazájába s 1868. máj. 26. 
Baranya vármegye és Pécs város főis-
pánja lett, a főrendiház újjászervezése 
alkalmával pedig a király 1886-ban ki-
nevezte a főrendiház tagjává. Mikor a 
főispáni méltóságból nyugalomba vonult 
(1887), a királytól a szent István-rend 
keresztjét kapta ; ugyanakkor Pécs városa 
is képviselőjévé választotta s a házban 
párton kívüli állást foglalt el. Meghalt 
1904. márcz. 14. Baján. — Levelei New-
Yorkból borügyben (Gazdasági Lapok 
1866. 1. és a Szőlőszeti és Borászati 
Lapok 1866. 2. sz.). Naplót írt és abból 
a hazai lapokban több mutatványt közölt, 
így a Pesti Hírlapban (1891. 73. sz. A 
pákozdi ütközet), a Bajai Közlönyben 
(189b. Naplójegyzeteimből.). — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Magyar Hirlap 1851. 5fí8. s z á m . ( H a d i t ö r v . 
í t é l e t ) . — Vasárnapi Újság 1867. 11. s z . a r e z k . 
— Honvéd 1867. 10. Sz. — Magyarország Ké-
pekben 1868. 196. 1. a r c z k . — Ország-Világ 
1887. 18. s z . a r c z k . — Sturm Albert, O r s z á g -
gyűlési Almanach. Bpest, 1888. 281. lap. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 927. 1. — M. Hir-
lap 1904. 75. FZám. — Budapesti Hírlap 1904. 
75. s z á m . 

Perczel Móricz (bonyhádi), 1848—49. 
honvéd-tábornok, előbbinek testvérbátyja, 
szül. 1811. nov. 14. Bonyhádon (Tolnám.) ; 
nevelője volt Vörösmarty Mihály. Tanul-
mányainak végeztével 1827. ápr. 27. 
az 5-dik tüzér-ezredbe lépett mint had-
apród, de 1830-ban megrongált egész-
sége miatt elhagyta a katonai pályát. 
1836-ban a simonytornyai (Tolnamegye) 
kerületben főszolgabírónak választották ; 
ezen hivatalát azon évben tartott rakon-
czátlan követválasztás miatt odahagyta. 
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1843-ban vármegyéje egyik követeként 
a pozsonyi országgyűlésre küldte. A radi-
kális párthoz csatlakozván, a legszél-
sőbb függetlenségért küzdött. 1848ban 
is megmaradt ellenzékinek. Április 30. 
belügyminiszteri tanácsos és osztályfőnök, 
június 12-én rendőrfőnök lett. A pesti 
országgyűlésre a bonyhádi kerületből és 
Buda városától választatott meg ország-
gyűlési képviselőnek ; júl. 20. a rendőr-
főnökségről lemondott. Az aug. 28. ülés-
ben árulással vádolta Berchtholdot a 
Szent-Tamás ellen intézett lanyha táma-
dás miatt. A honvédelmi bizottmány 
keletkezését örömmel üdvözölte s a ki-
békülésre gondolni sem akart. Szept. 16. 
a kormánytól engedélyt nyert, a Zrinyi-
csapat alakítására s ez a csapat volt a 
magva a dunántúli hadseregnek, mely 
Perczel vezérlete alatt állott. Nagy része 
volt Both és Philippovics táborának el-
fogásában Ozoránál. Már akkor össze-
ütközésbe jött Görgey Arth úrral. A fő-
hadseregnek a Lajtától való visszavonu-
lásakor Moórnál megütközött a Windisch-
grätz jobb szárnyát alkotó Jellachichcsal 
decz. 30. s oly vereséget szenvedett, hogy 
seregét csak napok multán szedhette 
össze. Ekkor az 1849. jan. 1. Debreczenbe 
ment kormány székhelyének védelmére 
rendeltetett a Tiszához. Jan. 22. meg-
verte Ottingert Szolnoknál s 25. Czegléd-
ről is elverte. Febr. serege az időközben 
fővezérré kinevezett Dembinszky parancs-
noksága alá rendeltetett, mi P. hiúságát 
annyira sérté, hogy hadseregét odahagyta. 
Márcz. a Bács és Bánság visszafoglalá-
sára küldetett és Péterváradot az ostrom 
alól fölmentette. 1849. ápr. 3 szétszórta 
a Szent-Tamás sánczai mögött oly hosszú 
időn át kitartóan küzdő szerbeket és a 
sánczokat leromboltatta. Ápr. 7. Gosz-
podinczán, 13. Kovil-Szent-Iványnál, 22. 
Mokrinnál verte szét a szerbeket s ekkor 
aztán a Bemmel történt megállapodás 
szerint Thodorovics ellen fordult és a 
tábornokot ápr. 29. Melenczén, máj. 7. 

Uzdinnál annyira megverte, hogy annak 
serege nem is volt harczképes állapotba 
hozható. A titeli fensíkra húzódott Kni-
csanint azonban a természettől megerő-
sített helyről nem verhette ki. Hasonló-
képen megtört buzgalma Jellachich ellent-
állásán is és a bán által jún. 7. Kátynál 
megveretett. Az időközben hadügyminisz-
terré lett Görgey megfosztotta a vezér-
lettől, később azonban új működési teret 
nyert azon hadtestnél, mely az orosz 
betörés ellen szerveztetett s mely annak 
idején Dembinszky parancsnoksága alatt 
állott; júl. 20. Túránál volt csatája 
Tolsztoj tábornokkal, de a túlnyomó 
orosz erővel nem mérkőzhetett. A temes-
vári csata után Törökországba menekült 
és Kiutahiába belebbeztetett, honnét 1851. 
márcz. Angolországba ment. Részt vett 
az emigránsok működésében is. Utóbb 
Jersey szigetén telepedett le s csak 1867. 
júl. 21. tért vissza hazájába. Nagy fel-
tűnést keltett határozott fellépése Kossuth 
ellen egy az országban tett körútja alkal-
mával. A képviselőházban a balközéppel 
tartott, később azonban teljesen a magán-
életbe vonult vissza. Meghalt 1899. máj. 
23. Bonyhádon. — Több munkát hagyott 
hátra, melyeknek kéziratát még életében 
átadta fiának Perczel József csász. kir. 
vezérőrnagynak. E kéziratok részben az 
1848—49. szabadságharczra vonatkoznak, 
részben pedig bölcseleti tartalmúak. — 
Czikkei a P. Hírlapban (1843. 104. sz. 
Gróf Széchenyi István nyilatkozatára) ; 
a P. Hírlapban (1881. 59. sz. Emlékira-
taiból) ; a Pápai Lapokban (1885. 30. sz. 
Emlékirataimból); a Vasárnapi Újságban 
(1899. Emlékirataiból). —- A m. nemz. 
múzeumban van 1848—1867. cz. nyom-
tatvány-gyűjteménye sajátkezű jegyze-
teivel, a II. és VI—IX. kötetekés egy kis 
emlékiratjegyzék 4rét 28 lev. — Munkája : 
A moóri csata. Történet-kritikai tanúim. 
Irta P. Pest, 1867. (Névtelenül). — Arcz-
képei: kőnyomat Marastoni Józseftől a 
Hajnal-Albumban (1867), Alqphtól (Hom-
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mes du jour. Paris cz. gyűjteményben, 
ívrét) és Kurofskytól Berlinben, ívrét. 

Neue Croquis a u s U n g a r n . Le ipz ig , 1844. 
I I . 190. l a p . — Jllustrirte Zeitung X I I . k ö t . 
1849. 264. 1. a r c z k . — Ungarns politische Cha-
raktere. M a i n z , 1851. 202. 1. — Magyar Hirlap 
1851. 568. szám. (Haditörv. Ítélet). — Nagy 
Iván, Magyarország Családai IX. 212., 220. 
lap. — Hajnal. Album. 1867. arczk. — 1867 : 
Hazánk és a Külföld 31. SZ. ( V a d n a i K . ) , 36. 
SZ. a r c z k . , Magyarország és a Nagyvilág 22., 
34 . , 35. SZ. a r c z k . , Fővárosi Lapok 174. SZ. — 
Vasárnapi Újság 1867. 34. SZ. a r c z k . és szülő-
háza, rajz, 1899. 22. SZ. arczk. — Honvéd 
1868. 2. , 3 . SZ. — 1868 : Leber Land und Meer 
XX. 34. sz . , P. Napló 8. sz. (Gyula i Pál ) , 
Honvéd- Album, a r c z k . , Neue freie Presse 1289. 
SZ., Fremden-Blatt. Wien 90., 101., 202., 216., 
Wanderer. W i e n 122. SZ. — Honvéd-Könyvtár. 
Uj F. 1867—68. kőnyom, arczk. — Kuppis, 
Gustav, Biographie des Honvéd • Generals 
Moritz Perczel von Bonyhád. Pest, 1868. — 
Abauj-Kassai Közlöny 1878. 46. SZ. ( S z e m é l y -
l e i r á s a ) . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 928. , 
X V I I I . 429 . 1. — Budapesti Hirlap 1898 . 222. 
SZ. — Egyetértés 1S99. 142. Sz. (Eötvös K.), 
184. sz. (Kéziratairól). 

Perecsényi Nagy László. L. Nagy 
László. 

Perédi Józsefj unitárius íogymnasiumi 
tanár, Ptacsnik Mihály kertész és Sinczki 
Zsuzsanna fia, szül. 1862. febr. 2. Kolozs-
várt, gymnasiumi tanulmányait az uni-
tárius főgymnasiumban végezte. 1880-ban 
a kolozsvári egyetemre iratkozott be a 
classicaphilologia hallgatására ; a tanár-
képző intézet gyakorlati óráit is látogatta 
s alapvizsgálatának letétele után, két évig 
állami ösztöndíjat nyert. 1883-tól három 
évig alkalmazva volt mint a latin nyelv 
tanítója. 1886. febr. 24. nyert tanári ok-
levelet a latin és görög nyelvből. 1884-
ben pályamunkát készített a régi szkithák-
nak a görög és latin irodalomban való 
szerepléséről. Vázlatos munkájáért szor-
galomdíjat kapott. A kérdés a következő 
•évben újból kitüzetvén, most már teljesen 
kidolgozott munkájáért 100 frt, jutalmat 
nyert. Katonai kötelezettségének eleget 
tévén, meghívás utján 1886-ban a nagy-
szalonlai polgári iskolával összekötött 

gymnasiumnál helyettes tanári állást fog-
lalt el. 1887-ben négy osztályú ev. ref. 
algymnasiummá lett az iskola; ekkor 
rendes tanárrá lett, 1891-ben ideiglenes 
igazgatónak választatott, 1893-ban vég-
legesítetett. Még azon évben megüresed-
vén Kolozsvárt az unitárius főgymnasium-
ban a magyar és latin nyelvi tanszék, 
aug. 28. a vallás- és közoktatási miniszter 
kinevezte ez állásra ; az unitárius főtanács 
pedig megválasztotta egyházi tanácsosnak 
Tanári beiktatása 1894. máj 5. volt. 1898. 
őszén nehéz betegség támadta meg; az 
iskolai évre szabadságot kapott; azonban 
egészsége nem állott helyre, azért 1901. 
márcz. 1. nyugalomba bocsáttatott. — 
Czikkei a nagy-szalontai alsófokú ipar-
tanoda Értesítőjében (1889. Iparosaink és 
az iparoktatás); a nagy-szalontai községi 
algymnasium Értesítőjében (1891. Agörög 
nyelv és az egységes középiskola); a 
Keresztény Magvetőben (1894. Socialis 
tanok a római köztársaság utolsó száz 
évében, tanári székfoglalója); a Nagysza-
lonta és Vidékének 1891—93-ban fő-
munkatársavolt, mely lapba számos tár-
sadalmi és tanügyi czikket írt. 

.4 kolozsvári unitárius kollégium Értesítője 
1901. 13. 1. (Gál Kelemen). 

Pereczky Antal, szent Ferencz-rendi 
Capisztrán-szerzetes. — Munkája: Hym-
nus festiv, inter iubii, solemnit, ac devote 
oblatus B. Jacobo Spatzierer. Essekini,1799. 

Schematismus Prov. 8. Joannis a Capistrano 
ord. min. S. P. Francisci. Temesvárini, 1887. 
II . 18. 1. 

Peregriny Aranka. — Munkája: Dal-
maciai tanulmányutunk emlékei. Bpest, 
1902. (Különnyomat a Nemzeti Nőneve-
lésből.) 

A in. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Peregriny Elek, bölcseleti doktor, a 
m. tud. akadémia levelező tagja, nevelő, 
szül. 1812. febr. 12. Gálszécsen (Zemplén-
megye) ; atyja, ki orvos volt, mint a megye 
főorvosa, Máramaros-Szigetre tévén át 
lakását, P. is ott végezte középiskolai ta-
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nulmányait. 1827-ben a kegyes tanító-
rendbe lépett, Kecskeméten két évet töl-
tött, azután a szerzetből kilépett. Felsőbb 
iskoláit Pozsonyban és Pesten végezte. 
1833-ban nevelő lett gróf Andrássy Károly 
házánál, ő nevelte Andrássy Gyula grófot 
három évig, s ekkor utazást tett Német-
és Olaszországban. Visszatérvén, 1837-ben 
újra nevelőül hivatott meg báró Med-
nyánszky Alajos házához. 1840-ben lett 
bölcseleti doktor. 1842-ben Angol-, Fran-
czia-, Németországban, Svájczban, Olasz-
ország egy részében és Londonban tett 
utazást és hazatértekor Károlyi György 
grófnál lett nevelő. 1844. könyvbirálóvá 
neveztett ki, ezen év szeptember 3-án a 
m. tudom, akadémia lev. tagjául válasz-
totta. 1848. elvesztvén könyvvizsgálói hiva-
talát, Csejtén(Nyitram.) mint haszonbérlő 
élt. A nevelés és tanítás tudományát külö-
nös szorgalma tárgyává tette, alaposan 
megismerkedett a külföldi, főkép a német 
paedadogia bő irodalmával, megkezdte 
irodalmi hasznos munkásságát és Campe 
Amerika fölfedezésének fordításával a 
gyermeki kedélyhez illő előadást elsajá-
títani iparkodott. 1848-ban a m. kir. egye-
temen a nevelés tanárává, 1849-ben köz-
oktatási miniszteri tanácsossá neveztetett. 
1857-ben Pesten fiúnevelő intézetett nyi-
tott, melyet 1861-ben Budára tett át. 
1866-ban egyszersmind az egyetemnél 
mint magántanár kezdett működni. Tagja 
volt a pesti egyetem bölcseleti karának 
és a rajnamelléki encyclopaediai társaság-
nak. Tagja volt a pesti állami tanítónő-
képző igazgatóságának ; több évig viselte 
a kisdedóvó-egyesület tanügyi szakosz-
tályának elnökségét. Meghalt 1885. ápr. 
3. Budapesten. — Czikkei a Hírnökben 
(1837—41. stb. sz. és Századunk 1838. 
3. szám. Visszatekintés utazásomra); az 
Atheneumban (1838—39., 1841., neve-
lési czikkek); a Hírnökben (1841. 5. sz. 
Vélemény a Pesti Hírlapban Almási Ba-
logh Pál által tervezett hasznos isme-
reteket terjesztő társaság ügyében); a 

Tudománytárban (Uj folyam XI. 1842. 
A tanítási rendszerekről, különösen a 
humanismus és rcalismusról); a M. Szép-
irodalmi Szemlében (1847. I. 24—26. sz. 
Mythologia); az Egyetemes M. Encyclo-
paediának is munkatársa volt. — Munkái: 
1. Campe, Henr. Joachim, Amerika föl-
fedezése. Mulatságos olvasókönyv gyer-
mekek és ifjak számára. Pest, 1836. Há-
rom rész (Kolumbus. Kortez. Pizarro. 
Ujabb kiadás. Pest, 1850.). — 2. Életből 
szedett képek csarnoka. Iíjú szivek műve-
lésére. Pozsony. 1837. — 3. A magyarok 
története. Az ifjúság használatára. Buda, 
1838. (Ism. Századunk 64. sz., 2-ik bőv. 
kiadás. Nagy-Szombat, 1840., 3. és. 4. k. 
Pest, 5. k. 1861., 6. k. 1863. U. ott. Ism. 
Kritikai Lapok 1862.25. sz.) — 4. Bánya. 
Az ifjúság képzésére. Buda és Pest, 1840— 
1845. Nyolcz füzet két kötetben, kő- és 
fametszetekkel. (Ezen czímmel is : A kis 
gyűjtő az ifjúság képzésére. A m. tud. 
akadémia Gorove-díját nyerte.)— 5. Ter-
mészettörténet műtudományi jegyzetekkel. 
A tanuló ifjúság használatára alkalmazá... 
Kiadta Olmiczer József. Buda, 1842. (Ism. 
Athenaeum 1843., 2. kiadás. Pest, 1844.). 
— 6. János gazda, vagy a falu barátja. 
Pest, 1843. — 7. Uj ABC, vagy ki akar 
magyarul és németül olvasni ? Magyar és 
német nyelven. Négy színezett képpel. 
Ugyanott, 1844. — 8. Mythologia. A két 
nembeli ifjúság használatára. Képekkel. 
Ugyanott, 1845. 2-ik bőv. kiadás 16 kép-
pel. Ugyanott, 1857. — 9. Állatok, növé-
nyek és ásványok országának természet-
leírása kérdések és feleletekben tanulók 
számára. Ugyanott, 1845. — 10. Olvasó-
könyv. Városi és falusi gyermekek szá-
mára. Ugyanott, 1846. — 11. Természet-
történet. Az ifjúság tanítására és házi 
használatra. Ugyanott, 1847. 16 tábla szí-
nezett rajzzal. (Uj kiadás. U. ott, 1852.) 
— 12. Olvasókönyv. A negyedik elemi 
osztály számára. Buda, 1847. — 13. Ma-
gyarország története az algymnasium hasz-
nálatára. Pest, 1863. (2. kiadás. Ugyanott, 
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1866.) — 14. Általános neveléstan. U. ott, 
1864. — 15. Epitome históriáé sacrae, 
ad usum tironum linguae latinae. Auct. 
C. F. Lhomond. A magyar ifjúság hasz-
nálatára alkalmazta. Ugyanott, 1865. — 
16. A római és görög mythologia. Képek-
kel. 2. kiadás. Ugyanott, 1870. (Ism. Orsz. 
Tanáregylet Közlönye, V. 1871- 72. 246., 
568. 1). — 17. A budai m. kir. állami 
tanítóképezdék négy évi történetének váz-
lata. Bpest, 1874. 

Vjabbkori Ismeretek Tára V I . 1 5 . 1 . — Ferenczy 

é s Danielik I . 3 6 2 . 1 . — Iskolai Kistükör 1 8 6 7 . 

153. 1. arck. — Szinnyei Könyvészete. — Kiss 

Áron Neveléstörténete 228. 1., M. Népiskolai 
Tanítás Története. Bpest, 1881. 170., 208., 
376. 1. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — 
Verédy, Paedag. Encyclopaedia 746. 1. — 
Fővárosi Lapok 1886. 94. sz. (Nekr.)^— M. Aka-

démiai Almanach 1 8 8 7 . 3 2 9 . 1. — Pallas Nagy 

Lexikona XIII. 929. 1. 

Peregriny János, jogi doktor, az 
országgyűlési gyorsiroda másodfőnöke, 
szül. 1853. máj. 2. Hajdú-Böszörményben; 
jogot, tanult és 1878-ban jogi doktor lett. 
Miután már előbb elsajátította a gyors-
írást, 1870. nov. az országgyűlési gvors-
iroda tagja, majd revisora lett. 1880—91. 
a Magyar gazdák társaskörének titkára, 
1883. máj. 1-től a m. kir. zeneakadémia 
titkára volt és Liszt Ferencz halála után 
a nagy mester hangszereit és könyvtárát 
megszerezte az intézetnek. 1889-ben ebből 
az állásából az országos képtár és a vele 
kapcsolatos történelmi képcsarnok titkári 
állásába lépett át. 1897-ben az országos 
képtárnál viselt állásától megvált. — 
Munkái: 1. Magyar- és erdélyországi 
telekkönyvi törvények és rendeletek gyűj-
teménye. Kiegészítve a legfőbb ítélőszéki 
döntvényekkel. Földolgozta. Bpest, 1886., 
1888. Három kötet. — 2. A nemzeti mú-
zeum képtárának leíró Katalogusa. U. ott, 
1900. — 0 rendezte sajtó alá az Eggen-
berger-czég(Hoffmann és Molnár) törvény-
kiadványait. 

,)/. Könyvészet 1886., 1889. — Pallas Nagy 

Lexikona XIII. 929., XVIII. 429. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Perényi Adolf, főreáliskolai tanár, szül. 
1855. febr. 10. Veszprémben ; a gymna-
sium hat osztályát is ott végezte; érett-
ségit a budapesti kegyes tanítórend fő-
gymnasiumában tett és az egyetem böl-
cseleti karán modern nyelvészetet és 
paedagogiát hallgatott. Több évig neve-
lősködött. 1880-ban mint tanárjelölt Pin-
kasz családi nevét Perényire változtatta. 
1883-ban nyert tanári oklevelet. 1886-ban 
két évi próbaéves tanárság után a VII. 
ker. áll. gymnasium helyettes tanára, 
1889. a temesvári főreáliskola rendes 
tanára lett. 1893-ban a budapesti I. ker. 
főgymnasiumba helyeztetett át, hol a ma-
gyar és német nyelv tanára. — Czikkei a 
budapesti VII. ker. fögymnasium Értesí-
tőjében (1878. Arany János V. László-
jának tárgyalása az V. osztályban); az 
Egyetemes Philol. Közlönyben (1891. Egy 
kis leczke a nyelvtanból), a Délmagyar-
országi Közlönyben (1893. 43—46. sz. 
Arany és Petőfi barátsága, 1894. 39. sz. 
Könyvism., 1896. 297. sz. A magyar 
helyesírásról, 1902. 236. sz. A rovás-írás 
kérdéséről); Koronczy Imre gyűjteményé-
ben (Székesfejérvár, 1897. iskolai alkalmi 
költemények); a Tanulók Lapjában (1895. 
A hazaszeretet oltáránál, 1901. Az isko-
láért, dialogok) ; a Temesvarer Zeitung-
ban (társadalmi s ismeretterjesztő czik-
kek); a Természetben (1901. Mit mon-
danak az állatok ?); az Ethnographiában 
(1901. A magyar nép elméssége); a Dél-
magyarorsz. társaság Közlönyében (1902. 
A rovásírásról); a középiskolai tanár-
egylet Közlönyében (1902. A képzőművé-
szetek tanításáról); a temesvári főreál-
iskola Értesítőjében (1902. Velencze és 
képzőművészeti kincsei.) — Munkái: 
1. A volt iskolatársak évi jelentései. Te-
mesvár, 1896., 1901. — 2. Tinódi Sebes-
tyén válogatott históriás énekei. Rendezte 
és bevezetéssel ellátta. Bpest, (1899. M. 
Könyvtár 145.). — 3. Az egységes német 
helyesírás táblázata. Ötödik kiadás. Bpest, 
1903. — 4. Az iskolai magyar helyes-
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írás táblázata. Bpest. 1904. (5. kiadás). 
Századunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1895. 179. 

1. — Vajda Emil, K ö z é p i s k o l a i t a n á r i N é v -
könyv. Győr, 1900. 222. 1. — M. Könyvészet 
1903. és önéletrajzi adatok. 

Perényi Béla New-Yorkban. — Mun-
kája : A kivándorlás irányítása és hasz-
nosítása. Bpest, 1904. (Ism. Vasárnapi 
Újság 16. sz.) 

A m. n. múzeumi hir lapkönyvtár példá-
nyából. 

Perényi Ferencz (perényi báró),Ugocsa-
megye főispánja; Lippay György eszter-
gomi érsek-primás nevelte s 1617-ben 
lépett a jezsuita-rendbe ; később azonban 
a rendet elhagyta s 1655-ben Ugocsa-
megye főispánja volt. — Munkája: Ca-
strvm Strigoniense Avrevm, Octo super 
Quadraginta, Illustr. ac Bev. Pannoniae 
Metropolitis. Celsissimum; Illustr. acRev. 
Principi Dno Georgio Lippay de Zombor, 
Archiepiscopo Strigoniensi, &c. Praesen-
tatum, A Perill. ac Magniíico Domino 
Francisco de Pereni, Libero Barone, 
Eqvite Aurato, Comitatus Vgocsiensis 
Comite Supremo, Humanitatis Studioso, 
Anno Begls LeopoLDI, Pannoniae Leo-
nlnls prIMo ( = 1655.) Tyrnaviae. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 62. 1. — Stoeger, 
Scriptores 261. 1. — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár II. 229. 1. 

Perényi Gábor (perényi báró), főispán 
előbb Ugocsamegyében, majd Bereg vár-
megyében, szül. 1793-ban; az 1827., 1832. 
és 183o. országgyűléseken Ugocsa vár-
megye követe és különféle országos bi-
zottságok buzgó tagja. Meghalt 1860. 
május 28. Nagy-Szőllősön. 67. évében. 
•— Munkái: 1. Perényi Zsigmond úr, 
mélt. szabad zászlós Perényi Gábor ő 
Nagyságának t. n. Ugocsa vármegye fő-
ispányának, az 1836. eszt. június 22- nap-
ján Nagy-Szőllős mezővárosában tartatott 
közgyűlésben, főispányi méltóságába tör-
tént beiktatása alkalmával tartatott beszé-
dek. Szigethen. (Beszéde). — 2. Perényi 
Gábor úrnak mélt. b. Perényi Gábor t. 
ns. Beregh vármegye főispányi hivatala 

helytartójának, 1837. Boldogasszony hava 
9. a megye kebelébe lett béjövetele, és 
ugyanazon hónap 10. Beregszász váro-
sában tartott ünnepélyes béiktatása alkal-
mával mondott beszédek. Összeszedte 
Komlósi Komlósy Károly. Debreczen. 
(Beszéde). 

Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona 
VIII. 932. 1. és gyászjelentés. 
Perényi Imre (perenyibáró), II. Bákóczy 

Ferencz híve s udvari hadnagya, később 
az eperjesi kerületi tábla elnöke volt, P. 
János ugocsai főispán és Károlyi Krisz-
tina (Károlyi Sándor generális testvérének) 
fia. II. Bákóczy Ferenczczel ő is kiván-
dorolt, azonban kegyelmet kapott és 1714-
ben már a hazájában volt, jószágait 
azonban elkobozták; hogy ezt visszasze-
rezze, Nagy-Szőlősről (Ugocsam.) Pozsony 
felé vette útját, hol akkor nádorválasztó 
orsz.-gyűlés volt és a királyné koronázására 
készültek. P. Pozsonyból Bécsbe követte 
az udvart. Ezen utazásáról naplót írt, 
melyet Komáromy András adott ki a Tör-
ténelmi Tár 1895. 145—156. 1. «Perényi 
Imre diariuma» czímmel; a napló az 
1714. szept. 27-től decz. 17-ig leírt ese-
ményeket foglalja magában. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IX. 230., 
237. 1. — Történelmi Tár 1895. 145., 146. 1. — 
M. Hirlap 1897. 145. s z . 

Perényi Imre (perényi báró), bölcseleti 
doktor, esztergomi kanonok, és nagypré-
post, P. Elek és Perényi Katalin fia, szül. 
1746. Nagy-Szőllősön (Ugocsam.); tanul-
mányait Nagyszombatban asz. István pap-
nevelőintézetben, azután a bécsi Pazma-
neumban végezte. Miután 1765-ben meg-
szerezte a bölcseletből a doktori rangot, 
1766-ban Bómába ment, ahol a collegium-
germanico-Hungaricumban tanult 1769-ig. 
1770-ben visszatért hazájába s Révay 
Antal segédpüspök mellé került szertar-
tónak, de már ápr. 18-án plébános lett 
Galánthán. 1774. szepesi, 1776. decz. 2. 
esztergomi kanonokká neveztetett ki ; 
1778-ban a Paznaneum kormányzója, 
1779. ápr. 24. pedig nagyszombati plé-
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bános lett. 1787. jan. 15. mint cz. bácsi 
püspök az olvasókanonokságra lépett elő, 
1806. jún. 23. nagyprépost lett, 1809— 
1819-ig pedig mint káptalani helynök 
kormányozta az esztergomi egyházmegyét. 
Midőn Rudnay primáš 1820-ban a hazai 
törvényeknek megfelelően visszavitte a 
káptalant Nagyszombatból Esztergomba, 
ő engedélyt nyert, hogy haláláig N.-Szom-
batban maradhasson. Ennélfogva a leg-
közelebbi káptalani gyűlésen máj. 18. a 
káptalan a primáš elnöklete alatt az 
olvasó-kanonokot Benyovszky Jánost tette 
meg helyettesévé, s annak fejében a nagy-
prépostság jövedelmének egyharmadát is 
neki rendelte kiadatni. P. meghalt 1823. 
jan. 26. Nagyszombatban. — Munkái: 1. 
Köszöntő beszéd, midőn Szalai gróf Bar-
kóczy Ferencz úr esztergomi érseke apos-
toli Magyarország primáša stb. a királyi 
és érseki nemes convictust Nagy-Szom-
batban 1762. eszt. kegyelmesen látogatá-
sával megvidámította. Nagy-Szombat. — 
2. Magyar ország Sz. Koronájának Buda 
várába Bécsből lett által vitele alkalma-
tosságával, az ország határán tek. nemes. 
Pozsony vármegye statusinak s rendeinek 
nevekben mondotta febr. 18. 1790. eszt. 
Hely n. — 3. Katekizmus, melyben a 
keresztény katolíka tudománynak rövid 
summáját öszve foglalta. Nagy-Szombat, 
1804. (Tótul Kubányi József fordításában. 
U.-ott, 1806.). — 4. Beszéd, mellyet midőn 
N. K. Nagy-Szombat várossá századik 
esztendejét, azon csudának, mely az itt 
való plébánia templomban lévő B. Szűz 
Mária siránkozó képén történt, ünnep-
iette, Báró P . . . mondott 1808. júl. 5. 
U. ott. — 5. Lelki gyakorlások és éne-
kek, melyeket az esztergomi fő megyében 
lévő keresztény katolikus hívek épülésére, 
s hasznára egybefoglalt és kiterjesztett. 
U. ott, 1810. — 6. A katholika hitnek 
rövid főczikkellyi. U. ott, 1812. (Tótul: 
U. ott, 1812.). — 7. Memoriale meum, 
ut ira exulet, Charitas augeatur. Dilectis 
in Christo. Pax Christi exultet in cordi-

bus nostris. U. ott, 1819. (Végén: Haec 
dudum pro meo usu connotavi, nunc 
priusquam a vobis divellar, pro vestro 
etiam et posteritatis vestrae usu typis 
edi curavi.) — Kézirati munkája a m. n. 
múzeumban: Deductio juris Peknyiani 
respectu supremi, comitis officii Abauj-
variensis 1790., ívrét 50 lap. 

Tudom. Gyűjtemény 1823. I I I . ( N e k r . ) — Pet-
rik B ib l iog r , — Zelliger Alajos, E g y h á z i , 
í rók csarnoka. Nagyszombat, 1893. 395. 1. — 
Némethy, Ludovicus, Series Parochorum. 
s t r i g o n i i , 1894. 850 . 1. — Kollányi Ferencz, 
Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 
388. 1. 
Perényi István, L. Patzner. 
Perényi János, r. kath. lelkész, szül. 

1849. jún. 28., segédlelkész volt 1873. júl. 
25-től Sándorfaluban, Nagy-Majtényben, 
Ungvárt, Nagybányán, Felsőbányán, Szat-
márt, Máramaros-Szigeten, 1879-tól tanár 
és a szatmári tanítóképzőben a paulai 
szent Vincze növendékek lelkiigazgatója. 
Pintye családi nevét 1878-ban Perényire 
változtatta. •— Munkája: Fráter Efrem 
zarándok naplója. Szatmár, 1887. (Kocsis 
Efrem szent Ferencz-rendi szerzetes elbe-
szélése után.) 

Századunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1895. 179. 
lap és a m. nemz. múzeumi könyvtár példá-
dányáról. — Schematismus Cleri Szatmarien-
sis 1893. 

Perényi Józsefj bölcseleti doktor, fő-
reáliskolai tanár, szül. 1855. márcz. 5. 
Aszódon (Pestm.), hol atyja, Szukáts Pál, 
női szabómester volt és családjával 1865. 
költözött Pestre. Perényi középiskoláit az 
itteni ág. ev. gymnasiumban, bölcseleti 
tanulmányait az egyetemen végezte, hol 
1881-ben a természetrajzból és földrajz-
ból tanári s doktori oklevelet nyert; részt 
vett az egyetemi élet mozgalmaiban is ; 
az olvasókör másodtitkárának, a bölcse-
leti segítő-egyesület pénztárosának válasz-
tották meg. Több népgyűlésen mint jegyző 
szerepelt. 1881-ben Szukáts családi nevét 
Perényire változtatta. A közoktatásügyi 
minisztérium segélyezésével külföldi ta-
nulmányutat tett Berlinbe (1883) és 1884. 
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a nápolyi Stazzione zoologica magyar-
országi asztalánál fejlődéstani búvárla-
tokkal foglalkozott. Ezenkívül 1888-ban 
nagyobb utazást tett Németországban, 
Svájczban, Francziaországban és London-
ban a természetrajzi gyűjtemények tanul-
mányozása czéljából. Több évig a buda-
pesti orvosi karnál a leíró bonczolástant 
és fejlődéstant hallgatta. Mihalkovics Géza 
tanár mellett több évig mint tanársegéd 
működött és több alkalommal a fejlődés-
tanból az egyetemi előadásokban helyet-
tesítette. Később az újonnan felállított 
anthropologiai tanszékhez ment át tanár-
segédnek, a hol Török Aurél tanár mellett 
anthropologiai ismereteit bővítette ki. 
Középiskolai tanárságát a budapesti V. 
kerületi magy. kir. állami főreáliskolánál 
kezdette meg, hol Borbás Vincze tanárt 
helyettesítette. Ennek visszatérte után a 
közoktatásügyi minisztérium (1887. szept.) 
a kecskeméti állami főreáliskolához ren-
des tanárnak nevezte ki, hol a föld- és 
természetrajzot tanította; 1897 óta ugyan-
azon tárgyakat a budapesti YI. kerületi 
állami főreáliskolában tanítja. A szőlő-
mívelés és rovarirtás terén több talál-
mánya van forgalomban, melyeket a 
Borászati Lapokban és az Ungarischer 
Weinbau ban ismertetett, ilyenek: a Peré-
nyi-féle szőlőültető fúró, A hármas gyü-
mölcsgyűjtő kosár, A szőlőszállító waggon, 
A venyigevágó gép, A palaczktöltő készü-
lék, A rovarirtó tölcséres zacskó és a 
rovarirtó tálcza. A szőlő-oidium ellen a 
kéntej folyadékával az állami szőlőkisér-
leti állomáson jelenleg kísérleteznek. A 
szövet- és fejlődéstani búvárlat terén 
1887 óta használatban van a Perényi-féle 
Mikrolektron készüléke és 1882 óta a 
Perényi-féle folyadék a külföldi szövet-
és fejlődéstani irodalomban föl van véve. 
— Irodalmi működését 1876-ban a napi-
sajtóban kezdette meg; ismeretterjesztő 
tárczaczikkei a Fővárosi Lapokban, Hon-
ban, Egyetértésben és Budapestben jelen-
tek meg, részben Aszódi s Virányi Sz. J. 

álnév alatt. A Délmagyarországi Termé-
szettudományi Füzetekben (II., III. kötet. 
A koponya méréséről, A koponyaalak 
három főcsoportjáról, Aziős sírhalmokról). 
Kecskeméten tartózkodása alatt a szőlő-
míveléssel gyakorlatig és irodalmilag is 
foglalkozott, czikkei a Borászati Lapok-
ban és a Gyümölcskertészben jelentek 
meg. Czikkei a Zool. Anzeigerben (1882. 
Über eine neue Erhärterungs-flüssigkeit, 
1887. Die ektoblastische Anlage des Uro-
genital-Systems bei Bana esculenta und 
Lacerta viridis, 1889. Die Entwickelung 
der Keimblätter und der Chorda in 
neuer Beleuchtung); a Zeitschrift f. Wiss. 
Mikroscopieban (1887. Mikrolektron,neuer 
Apparat zur Härtung, Tinction und Ein-
bettung histologischer und embryologi-
scher Gewebe). Akadémiai értekezései a 
Math, és term.-tud. Értesítőben (IV —VI., 
VIII. kötet. A gerinczhúr fejlődése a 
Torpedo mormonatánál, A blastoporus 
állandó megmaradása a békaféléknél, Az 
amnion és a Wolf-féle natorna a gyík-
féléknél, A mesoderma keletkezése). — 
Munkái: 1. A petefészek és petevezeték 
a békaféléknél. I. Boncztani rész 1 táb-
lával. Készült dr. Mihalkovics Géza egye-
temi boncz- és fejlődéstani intézetében. 
Bpest, 1881. — 2. Népszerű előadás a 
koponyáról. (Embertani és arczismei váz-
latok). A budapesti népszerű felolvasá-
sokat rendező társulatban tartva. 27 a 
szöveg közé nyomott ábrával. Ü. ott, 
1882. — 3. A divat mint az emberi test 
eltorzítója. Népszerű előadás. A szöveg 
közé nyomott 26 ábrával. U. ott, 1885. 

— 4. Legújabb tapasztalatok a homoki 
szőlő művelés terén. Kecskemét, 1895. 
— 5. A növények és állatok természet-
rajza. Az új tanterv szerint középiskolák 
első osztálya számára. Magyar művészek 
rajzaival, szines és szinezetlen képekkel. 
U. ott, 1899. — 6. Ugyanaz. A közép-
iskolák második osztálya számára. U. ott, 
1900. — 7. Középiskolai növénytan, che-
miával. Gymnasiumok negyedik osztálya 
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számára. Színes és szinezetlen képekkel. 
U. ott, 1901. — 8. Középiskolai növény-
tan. Reáliskolák ötödik osztálya számára. 
Szines és szinezetlen képekkel U. ott, 
1901. — 9. Bevezetés a természetrajzba. 
Felsőbb leányiskolák első osztálya szá-
mára. Szines és szinezetlen képekkel. 
Szuppan Yilmos közreműködésével. U. 
ott, 1901. — 10. Az állatok fejlődése. 
(Tekintettel az emberre). Első rész. Alta-
lános fejlődéstan. II. rész. Részletes fej-
lődéstan. III. rész. Az állati szervek fej-
lődéstana. Pozsony, 1902. (Tudományos 
Zsebkönyvtár 117., 118., 124—126.). — 
11. A gyümölcsmüvelésről és értékesíté-
séről. Bpest, 1903. (Uránia 8. Népszerű 
tudom, felolvasás). — 12. A homoki szőlő 
és bora. U. ott, 1904. (Sajtó alatt). — 
13. Középiskolai állattan. U. ott, 1904. 
(Sajtó alatt). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Kecskeméti 
Nagy Képes Naptár 1892. 151. 1. a r c z k . — Száza-
dunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1895. 179. 1. — 
Hl. Künyvészet 1899., 1901., 1902. — Vajda Emil, 
Középiskolai tanári Névkönyv. Györ, 1900. 
70. 1. és önéletrajzi adatok. 

Perényi József, bölcseleti doktor, kegyes 
tanítórendi áldozópap és tanár, sz. 1871. 
aug. 25. Budapesten, hol atyja Perina 
József kékfestő volt; középiskolai tanul-
mányait szülővárosában végezte. 1887. 
aug. 25. lépett a kegyes tanítórendbe. Az 
itt eltöltött próbaév után két évig Kecs-
keméten, majd Nyitrán végezte bölcseleti 
és theologiai tanulmányait. Ezek után a 
rendkormány Kolozsvárra küldötte, a hol 
a magyar és német nyelvet, valamint az 
irodalmat, azonkívül a török és angol 
nyelvet hallgatta az egyetemen. Még egye-
temi tanulmányainak befejezése előtt al-
kalmazta a rend kormánya a kolozsvári 
főgymnasiumban gyakorló tanárnak; ta-
nárkodását folytatta két évig Sátoralja-
újhelyben, öt évig Nagy-Kanizsán ; jelen-
leg pedig már három é'vig működik ismét 
Sátoralja-Ujhelyben. — Czikkei a Ságh 
József Zenészeti Lapjában (1890. Zené-
szeti viszonyok Kecskeméten), az Erdélyi 

Híradóban (1893—95. Zola és a natura-
lizmus, Egy előfizetési felhívás 1874-ből, 
Vadnai Károly, Rozsnyai Dávid), az Ellen-
zékben (1893—95. Pusztai Béla, Arany 
János kiadatlan sírversei, Arany mint 
kisújszállási tanító stb.), a Zemplénben 
(1897. Adalékok a Bánk-bán történetéhez, 
1903. 61. sz. Uj magyar nóták, A Rákóczy 
nóta, 64—65. Régi magyar dalok és dal-
szerzők, Szól a tárogató, A Gott erhalte 
és a Király-hymnusok, Lavotta, Csermák 
és Bihari, Reményi Ede, Rózsavölgyi 
Márk, Czinka Panna, Eötvös Károly és a 
magyar zene, Népdal epidemia stb.), a 
Kalazantinumban (1903—1904. Kiss Ign., 
A Horányi Elekről szóló irodalom, Guz-
mics Izidor kiadatlan levele, Katona D. 
kiadatlan kézirata); a Közművelődésben 
(1904. A magyar zene elmélete, Dugonics 
András Tudákossága); a Zemplén vár-
megyei Kazinczy-kör Evkönyvében (1904. 
Petőfi és Szemere Miklós). — Munkái: 
I. Katona Dénes élete és munkássága. 
S.-A.-Ujhely, 1896. — 2. Rosnyai Dávid. 
(Irodalomtörténeti tanulmány). U. ott, 
1896. — 3. Szemerei Szemere Miklós 
életrajza. A költő arczképével s a Szemere-
család leszármazási táblázatával. U. ott, 
1897. (Ism. Vasárnapi Újság 25. sz.) — 
4. Az Oberon nyelvezete. (Nyelvészeti 
tanulmány). Nagy-Kanizsa, 1898. (Ism. 
M. Állam 127. sz.) — 5. Endrődy János 
életrajza. U. ott, 1899. — 6. Meyhisto és 
Lucifer. U. ott, 1900. — 7. Irodalom-
történetírásunk első munkásai, U. ott, 
1902. — 8. Magyar irodalomtörténeti 
repertórium. U. ott, 1902. — 9. Szemere 
Miklós és Tompa levelezése. U. ott, 1902. 
(A nagy-kanizsai kath. főgymnasium Érte-
sítőjéből). — 10. Dugonics András szín-
müvei. Sátoralja-Ujhely, 1903. (A s.-a.-
ujhelyi főgymnasium Értesítőjéből.) — 
II. Endrődy eudaemonistikus bölcselete. 
U. ott, 1903. (Bölcseleti Folyóiratból.) — 
12. Szász Béla élete és költészete. Kolozs-
vár. 1903. (Erdélyi Múzeumból). — 13. 
Magyar Irodalomtörténeti chronologia. 
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Sátoralj a-Ujhely, 1903. — 14. Magyar 
zene. Apróbb czikkek. U. ott, 1903. — 
15. Szemere Miklós irodalomtörténeti ha-
gyatéka. U. ott, 1903. — 16. Német nyelv-
tan és olvasókönyv gymnasiumok és 
reáliskolák számára. I. kötet. U. ott, 1903. 
(Hevesi Mórral.) — Kéziratban : Dugonics 
András életrajza, két kötet. Megjelent 
néhány zongorára írt tánczdarabja. Leg-
újabban Hám Sándor költeményeit ren-
dezte sajtó alá s bevezetéssel ellátta. 

.)/. Könyvészet 1893., 1897., 1900., 1903. és 
önéletrajzi adatok. 

Perényi Kálmán, államtudományok 
doktora, főszolgabíró, P. Henrik primáši 
uradalmi intéző és Mattyasovszkv Mária 
fia, szül. 1863. jún 19. Esztergomban, 
a hol a középiskolát, végezte, a jogot 
Budapesten az egyetemen tanulta s 1887-
ben az államtudományok doktorává avat-
ták. Esztergom vármegye szolgálatába 
1886-ban lépett: működött az esztergomi 
járásban mint tb. szolgabíró, később 
mint helyettes árvaszéki ülnök és 1889. 
jan. 1-től 1894-ig mint megválasztott esz-
tergomi járási szolgabíró s tb. főszolga-
bíró, 1894-től 1901. végéig mint a pár-
kányi járás főszolgabírája, 1902. jan. 1-től 
máig mint központi főszolgabíró. — Köl-
teményeket, elbeszéléseket és tárczaczik-
keket írt 1879-től az esztergomi helyi 
hírlapokba, a győri Hazánkba, a székes-
fejérvári Szabadságba s a Gáspár Imre 
Debreczeni'Ellenőrj ébe; to vábbá az Ország-
Világba, a Képes Családi Lapokba (1881— 
1886), a Vadnai Károly által szerkesztett 
Fővárosi Lapokba, az Ábrányi Emil Nép-
barátjába, a Hevesi József Vasárnapi 
Lapok czímű heti közlönyébe, a régi Pesti 
Naplóba, a M. Háziasszony szépirodalmi 
részébe, a Komócsy József által szer-
kesztett Budapesti Bazárba, Milassin Vil-
mos Hölgyek Lapjába, a Hasznos Mulat-
tatóba s a Lányok Lapjába a 80-as évek 
végéig. — Munkái: 1. Lyrai költemé-
nyek (1879—1882.). Esztergom, 1883. — 2. 
Mezei virágok Bpest, 1885. (Elbeszélések, 

rajzok). — 3. Felhők és csillagok. Köl-
temények 1883—1887. Esztergom, 1888. 
— 4. Fényben, árnyban. Ujabb elbeszélé-
sek. U. ott, 1894—1892. okt. 1. alapította 
és szerkesztette az Esztergomi Lapok cz. 
hetenként kétszer megjelenő szépirodalmi 
és társadalmi helyi lapot Maróthy Dezső 
álnév alatt, melynek szerkesztésétől 1894. 
okt. 11-én vált meg. — Jelenleg rendezi 
sajtó alá válogatott összes költeményeit. 

Kiszlingstein k ö n y v é s z e t e . — J f . Könyvészet 
1886., 1888—89., 1895. — Zelliger Alajos E s z -
tergom-vármegyei írók. Bpest, 1888. 164. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Perényi Kandid (Dezső), cziszterczi-
rendi áldozó pap és tanár. szül. 1873. 
máj. 21. Jász-Apáthin, 1891. aug. 29. 
lépett a rendbe, 1897. aug. 8. szentel-
tetett föl. Polasovszky családi nevét 1893-
ban Perényire változtatta. 1898 óta az 
egri r. kath. főgymnasiumban mint ren-
des tanár a mennyiségtant tanítja. — 
Munkája; A számokról. Bpest. év n. 

Századunk Névváltoztatásai B p e s t , 1895. 179. 
1. — A cziszterczi-rend Névtára 1898. 50. 1. — 
Vajda Emil Névkönyve. Györ, 1900. 82. 1. és 
a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Perényi Károly (szerémi báró), cz. 
püspök, hétszemélynök, P. Ignácz és gr. 
Berényi Klára fia, szül. 176-J. nov. 1. 
Nagyszombatban ; 1780-ban a bécsi Paz-
maneumban tanult; 1785-ben fejezte be 
hittudományi tanulmányait a pozsonyi 
papnevelő intézetben. Miután pappá szen-
teltetett, Batthyány József prímás maga 
mellé vette udvari káplánnak; innét azon-
ban csakhamar megvált és a generalis 
papnevelő tanulmányi felügyelője lett. 
1788. máj. 1. elnyerte a gútai plébániát 
és 1790. nov. 12. esztergomi kanonokká 
neveztetett ki. A káptalanban 1807. már-
czius 1. nógrádi főesperessé, 1811. márcz. 
9. szentgyörgymezei préposttá, 1818. aug. 
4-én pedig őrkanonokká lépett elő. 1808-
tól mint tiberiási püspök működött az 
egyházmegyében. Még előbb pedig a 
bosoni püspöki czímet viselte. Tagja volt 
a hétszemélyes táblának is. Meghalt 1819. 
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márczius 15-én Pesten. — Munkája: 
Panegyricus divo Francisco Xaverio dic-
tus. Dum inclita facultas philosophica in... 
universitate Tyrnaviensi annuum eidem 
tutelari suo honorem persolveret. Tyr-
naviae, 1776. 

Tudom. Gyűjt. 1819 . I I I . 118 1. — Nagy Iván 
Magyarország Családai IX. 229, 1. — Petrik 
Bibliogr. — Kollányi Ferencz, Esztergomi 
kanonokok. Esztergom, 1900. 403. 1. s gyász-
jelentés. 
Perényi Lajos, fő- és székv. tanító, P. 

(Szukáts) József tanár és író testvéröcscse, 
szül. 1861. márcz. 1. Aszódon (Pestm.); 
középiskolai tanulmányai után a tanító-
képzőbe lépett, hol az ifjúság önképző-
körének elnökévé választatott. 1885-ben 
Budapesten községi tanítónak választatott 
meg. — Tárczaczikkeket, költeményeket 
és elbeszéléseket írt a Budapestbe (1878), 
a Zalai Közlönybe (1879—81., itt jelent 
meg első regénye «Fel is, le is» cz.), a 
Váczi Közlönybe (1881—85.), a Fővárosi 
Lapokba (1883—85.), a Képes Családi 
Lapokba (1887—88.), a Pozsonyvidéki 
Lapokba, a Zemplénbe (1887—88.), a 
Kecskeméti Lapokba (1897—98.); a paeda-
gogiai lapokba; a Turista Közlönynek 
régi állandó munkatársa és rovatvezetője, 
az Én Újságomba is évek óta dolgozik. 
A Zenelapnál 1886-tól a «Népszínház» 
rovatot vezette ; mint a lap beim unka-
társa több zenekritikai-irányczikket és 
tárczát ír t ; a Mátyás Diák két alakját, a 
«Hunyadi Jajteleszt» és «Szives Toncsi-
kát» 1889 óta í r ja ; a Bolond Istóknak 
1890 -97-ben állandó munkatársa volt, 
írt az Üstökösbe, Urambátyámba és a 
Herkó Páterbe is. Hoós János M. Dal-
tárának II. évfolyamába népdalokat és 
gyermekdalokat í r t ; a P. Hirlap zene-
melléklete 1888—89-ben néhány nép-
dalát és csárdását közölte. — Munkája: 
A hazáért. Bpest, 1904. (Filléres Könyv-
tár). — A műkedvelőknek írt Tanár úr 
cz. egy felv. vígjátékát előadták 1882-ben 
a budai körben ; A pénz cz. verses tragi-
komédiája az iparos és temesvári körben 

1883-ban került színre. A Hortobágyi A., 
Könyves K. és Szabó L. által kiadott: 
Ének példatár az elemi iskolák számára 
cz. munkához néhány eredeti gyermek-
dalával járult. — A fehér elefánt cz. 
3 felvonásos operettejét (zenéje Schedl 
Jánostól) 1887-ben Kecskeméten előad-
ták. — Jegye: P. L. a Zenelapban. 

Önéletrajzi adatok és bátyjának Perényi 
Józsefnek szívps közlése. 

Perényi Lázár (perényi báró), kir. 
alkincstárnok és főispán Tornamegyében. 
Meghalt 1827. decz. 3. Budán 61. évében. 
— Munkája: Beszéd, melyet . . . gr. Keg-
levich Gábor nemes Neográd vm. főis-
páni székébe lett beiktatása alkalmával. . 
Balassa-Gvarmaton 1827. Szent András 
hava 6. tartott. 

Tudom. Gyűjtemény 1828 . I . 124. 1. é s H e l l e -
bránt Árpád szives közlése. 

Perényi Mihály, főpohárnok és főis-
pán, P. István főpohárnok és Frangepán 
Iskota fia. I. Ferdinánd hűséges embere, 
főpohárnok és Zemplén vármegye főis-
pánja volt 1551-től 1557-ig, midőn Mun-
kács alatt hadakozott és a várból, kilőtt 
golyó ölte meg. — Magyar levele : Nagy-
Doboson 1552. pünkösd hava 8. Székely 
Lukács slavoniai főkapitányhoz. (Adatok 
Zemplén vármegye történetéhez, Sátor-
alja-Ujhely, I. 1896. 9. 1.) 

Budai Ferencz, Magyarország polgári histó-
riájára való Lexicon. Nagyvárad, 1805 III. 
98. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i 
IX. 228. 1, 

Perényi Péter, koronaőr, erdélyi vajda, 
P. Imre nádor és Báthori Magdolna fia, 
szül. 1502-ben ; már 1519-ben temesi fő-
ispán és kapitány, ugyanazon évben 
koronaőr, utóbb erdélyi vajda, Abauj-
megye örökös főispánja, végre I. Ferdi-
nánd kanczellárja volt. A töröknek fog-
lyául esett, de maga helyett kezesül 
Ferencz fiát adta. Végül I. Ferdinánd tartá 
fogságban. A mohácsi vész után ő bírta 
az egri püspökség javait. A reformatio-
nak első terjesztői közé tartozott. Meghalt 
a börtönben 1548-ban, eltemettetett Sáros-
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patakon. — Néhány levelét közli Doby 
Antal 1527-ből (Adalékok Zemplén vár-
megye történetéhez. I. 1896. 67. 1.). — 
Bod Péter a következőket írja róla: «Mikor 
Német-Ujhelyben fogságban tartatnék, az 
Ó- és Új-Testamentomi Históriákat Kép-
író által igen szépen le festette; maga 
pedig szép Magyar versekbe foglalta a 
Históriákat, azok mind az-által hogy kö-
zönséges haszonra botsátattak, semmi jele 
annak nintsen». — Gálszécsi István, 
Énekes könyve. Krakkó, 1586. az ő párt-
fogásával jelent meg; Székely István, 
Istenes énekek. Krakkó 1538. cz. munkáját 
neki ajánlotta. 

Bod, M . A t h e n a s 221. 1. — Budai Ferencz, 
Polgári Lexikona. Nagyvárad, 1805. 76. 1. — 
Xagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX . 227. 1. 

Perényi Sándor (Samu), magy. állam-
vasúti főmérnök Budapesten. 1878-ban 
Pinkász családi nevét Perényire változ-
tatta. — Czikke a M. Mérnök- és Építész-
egylet Közlönyében (1889. A gőzbeömlés 
szabályozása és befolyása a gőzfogyasz-
tásra lokomotivoknál). — Munkája: An-
leitung zur Beurtheilung und Bestimmung 
der Brunnen-Ergiebigkeit. Brünn, 1900. 

Századunk Névváltoztatásai. B p e s t , 1895. 180. 
1. és a m . n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Perényi Zsigmond (perényi báró), az 
1848—49. főrendiház elnöke, a m. tud. 
akadémia igazgató tagja, P. István Abauj-
megyei főispán fia, született 1783-ban 
Ardón (Beregm.); 22 éves volt, midőn a 
megye főjegyzőjévé, 1807. Bereg részéről 
országgyűlési követté választatott. 1811-
ben ismét követül ment az országgyűlésre 
már mint alispán, mivé 1829-ig ismét 
megválasztották. 1825—27-ben is kép-
viselte Beregmegyét az országgyűlésen. 
Az úgynevezett rendszeres munkálatok 
szerkesztésére kiküldött országos választ-
mány kebelében bevégezvén munkássá-
gát, 1830-ban a m. kir. helytartóságnál 
tanácsossá, majd a tartományi bizottság 
alelnökévé neveztetett. Ezen állását sze-
meinek gyengélkedése miatt 1833-ban 

hétszemélyes ítélőtáblai közbirósággal cse-
rélte fel, majd Ugocsamegye főispánja 
lett. 1835. szept. 11. a m. tud. akadémia 
igazgató-tanácsának tagjává választatott. 
Mint ugocsai főispán tekintélyes, mert 
összes eljárásában független tagja volt az 
1832., 1843. és 1847. törvényhozásoknak. 
1848. júl. 14. a főrendiház tagja, okt.-tői 
pedig elnöke, egyszersmind országbíró 
volt. A honvédelmi bizottságban tevéke-
nyen működött. A függetlenségi nyilatko-
zat (1849. ápr. 14.) után a hétszemélyes 
tábla elnöke lett. A szabadságharcz le-
veretése (aug. 13.) után az osztrákok 
hatalmába került és kötél általi halálra 
ítéltetett. Ez ítéletet 1849. okt. 24. Pesten 
az Uj-épület mögött hajtották végre. — 
Munkája: Perényi Sigmond úr, m élt. 
szabad zászlós Perényi ő nagyságának, 
t. n. Ugocsa vármegye főispányának, az 
1836. jún. 22. Nagy-Szőllős mező-várossá-
ban tartatott közgyűlésben, fő-ispányi 
méltóságába történt bé-iktatása alkalmá-
val tartatott beszédek. Szigethen. (Be-
széde.) — Levelei a m. n. múzeumban: 
Pest, 1849. okt. 23. Pogány Józsefnek 
Debreczenbe, ugyanakkor Mikó Imrének 
Szegszárdra s utolsó levelei nejéhez, 
Kovachich Leopoldinához (németből ford. 
Vasárnapi Újság 1899. 43. sz.); nővéré-
hez b. Sztojka Júliához, Pest 1849. okt. 
23. (M. Sajtó 1861. 68. sz.. Vasárnapi 
Újság 1861. 11. szám.) — Országgyűlési 
beszédei a Naplóban vannak. — Arczképe 
kőnyomat: rajzolta Barabás Miklós. 

Országgyűlési emlékkönyv (1848, I . 48 . l a p . 
(Vachot I m r e ) . — Akadémiai Almanach 1863. 
264. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Vasárnapi Újság 
1871. 12. sz. arczk., 1898. 22 .sz. arczk., 1899. 
43. arczk.. 44. sz. (sírja). 
Perényi Zsigmond (perényi ifjabb br.), 

főispán és országgyűlési képviselő, előbbi-
nek és Kovachich Leopoldinának fia, szül. 
1845-ben ; a gymnasiumot a pesti kegyes-
rendieknél, a jogi tanulmányokat az egye-
temen végezte és 1866. ügyvédi oklevelet 
szerzett. 1867—1882-ben a nagyszőllősi 
(Ugocsam.) kerület országgyűlési képvise-

24. ir sajtó alá adatott 1904. szept. 28. 
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lője volt (1875-től szabadelvű program-
mal), 1882—89-ig Bereg- és Ugocsamegye 
főispánjaként működött, 1892 óta ismét 
országgyűlési képviselő. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Budapesti Közlöny, 1869. 66. Sz . — M. Nem-
zetségi Zsebkönyv I. Főrangú családok, Bpest, 
1888. — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A lma-
nach. Budapest, 1892. 291. 1., 1901. 338, 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 932. 1. — Vasárnbpi 
Újság 1902. 50. sz. a r c z k . 

Perepat i t s István, bölcseleti doktor, 
szül. 1877-ben Beő-Sárkányban (Sopron-
megye) ; a budapesti egyetemen végzett 
történetmi és philologiai tanulmányokat 
és 1902-ban nyert bölcseletdoktori ok-
levelet. — Munkája: A magyar művelő-
dés I. Ferdinánd korában. Bpest, 1902. 
(Ism. Századok. 1903. 749. 1.) 

A budapesti tud. egyetem bölcseleti kará-
nak jegyzökönyvéből és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Peres Sándor, óvónőképző-intézeti igaz-
gató, szül. 1863. febr. 26. Csenger-Ujfalu-
ban (Szatmárm.), hol atyja ev. ref. tanító 
volt; atyjának 1864-ben történt halála 
után, nevelését édesanyja s a rokonok 
gondozták. 1869-től a mármarosszigeti 
ev. ref. gvmnasium négy osztályát és az 
állami tanítóképzőt végezte s 1879-től 
nevelő volt. 1882-ben a losonczi állami 
tanítóképző gyakorló-iskolájához tanító-
nak nevezték ki. Mint nevelő és tanító 
magánúton vizsgálatot tett a gymnasium 
V—VII. osztályaiból és a nyelv- és a 
történettudományi szakcsoportból polgári 
iskolai tanító oklevelet szerzett. 1892— 
94-ig Hódmezővásárhelyen, 1894 óta Buda-
pesten óvónőképző-intézeti igazgató. Tevé-
keny részt vett a tanítóegyesületek életé-
ben ; titkára a kisdednevelők országos 
egyesületének. — Költeményei s czikkei 
1879-től a Máramarosi Tanügy, M. Paeda-
gogiai Szemle, Paedagogiai Plutarch, Csa-
lád és Iskola, Bars, Nógrádmegyei Lapok 
cz. közlönyökben jelentek meg. Czikkei 
a Népnevelők Lapjában (1880. Tarlóza-
tok, 1881. Magyar Ábc., 1882. A mese, 

1883. A paedagogia módszeréhez, 1884. 
Az iskolai takarékpénztár, 1885. Mily 
határok volnának szabhatók a nevelés-
ben az utilitarismus elvének ? Pályadíjat 
nyert, 1887. Pár szó a neveléstudomány-
ról) ; a Losoncz és Vidékében (1882-től 
tárczaczikkek és versek); az Ungmegyei 
Tanügyben (1883—85. Levelek egy taní-
tóhoz) ; a Nevelésben (1888. A cselédek, 
1888. Az iskolai év elején, Konyáti Ko-
nyáthy Anzelm) sat. — Munkái: 1. Nép-
tanítók és a magyar társadalom. Losoncz, 
1882. (U. S. jegy alatt). — 2. Emléklapok 
a losonczi dalegylet negyedszázados múlt-
jának jubileumáról. U. ott, 1886. — 3. Sze-
retet. A paedagogia első lapja. U. ott, 
1886. (Ism. Néptanítók Lapja 1886. 413.1.). 
— 4. Gyermekeinknek. Verses köszöntő 
könyv. Pozsony (1886.). — 5 Szováthy 
Lajos. Élet- és jellemrajz. U. ott, 1887. 
— 6. A beszéd- és értelemgyakorlatokról. 
Vezérkönyv. Losoncz, 1887. (Pályadíjjal 
kitüntetett értekezés, előbb a Népnevelők 
Lapjában. 2. jav. k. Bpest, 1888, 3. jav. 
k. U. ott, 1900. Népnevelők Könyvtára 6.). 
— 7. Gazdaságtan a legszükségesebb ház-
tartási és kertészeti ismeretekkel. Polgári 
és felsőbb leányiskolák számára. Buda-
pest, 1888. (Dobóczky Lajossal együtt.) — 
8. Szünórák. Elegyes költemények. U. ott, 
1889. .— 9. A magyar népoktatásügy 
fejlődése 1867—1887. Tekintettel Gönczy 
Pál működésére. A máramarosmegyei 
tankerületi általános tanítóegyesület által 
pályadíjjal koszorúzott mű. U. ott, 1890. 
(Ism. Prot. Egyb. és Isk. Lap 14. sz.) — 
10. Herbart és Diesterweg. Ismertetés 
kritikával. U. ott, 1890. — 11. Magyar 
nyelvgyakorló, főtekintettel a magyar he-
lyesírás és fogalmazás tanítására. Bpest, 
1890. Négy fűz. (Böngérfi Jánossal együtt.) 
— 12. Vezérkönyv Nógrád vármegye föld-
rajzának oktatásában. Losoncz, 1891. 
(Wagner Istvánnal együtt.) — 13. Magyar 
olvasókönyv a kisdedóvónőképző intéze-
tek számára. Bpest, 1894. (Láng Mihály-
lyal együtt. 2. kiadás. U. ott, 1900.) — 

Id. S z i n n y e i J „ Magyar írók X. 25 
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14. A magyar irodalom ismertetése a 
kisdedóvónőképző-intézetek II. osztálya 
számára. U. ott, 1894. (Láng Mihálylyal 
együtt. 2. jav. kiadás. U. ott, 1899.) — 
15. Rendszeres magyar nyelvtan a kis-
dedóvóképző-intézetek I. oszt. számára, 
U. ott, 1894. (Láng Mihálylyal együtt. 2. 
kiadás. U. ott, 1900.) — 16. Kisded neve-
lés és módszertan. I. rész. A kisdedóvónő-
képző-intézetek I. osztálya számára. Hód-
mező-Vásárhely, 1894. (2. kiadás. Bpest, 
1895. és Bpest, 1896.) — 17. Emlékbeszéd 
báró Eötvös Józsefről. Bpest, 1895. — 
18. Magyar kisdedóvó. A kisded összes 
foglalkozásainak gyűjteménye családok, 
óvodák, óvónőképző-intézetek számára. 
U. ott, 1896. (Többek közreműködésével.) 
— 19. A magyarországi tanító-egyesüle-
tek története. Kiadta a magyarországi 
tanítók országos bizottsága. U. ott, 1896. 
— 20. Vezérkönyv az állandó gyermek-
menedékházakat vezető nők számára. U. 
ott, 1896. (Többekkel együtt.) — 21. Föld-
rajzi olvasókönyv és feladattár a nógrád-
vármegyei népiskolák III. oszt. számára. 
50 aranynyal jutalmazott pályamű. B.-
Gyarmat, 1897. (Wagner Istvánnal együtt.) 
— 22. A kisdednevelök országos egyesü-
letének története. 1869—96, Bpest, 1897. 
— 23. A Kisdednevelés huszonöt évfo-
lyama. Egy lap a hazai paedagogiai iro-
dalom történetéből. U. ott, 1898. — 24. 
Magyar kisdednevelés irodalma. U. ott, 
190U. — 25. Óvónők kalauza. Kiadja a 
kisdednevelők országos egyesülete. U. ott, 
1903. — 26. Neveléstan. Budapest, 1904. 
(Ism. Vasárnapi Újság 25. sz.) — Szer-
kesztette a Nevelés cz. folyóiratot 1888— 
1891-ig Losonczon ; szerkeszti 1895 júl. 
1. óta a Kisdednevelés cz. lapot és a Nép-
nevelők Könyvtárát 1899 óta Bpesten. — 
Álnevei s jegyei: Ujfalussy S., Barna 
P., U. S. (a Losoncz és Vidékében, 1883-
tól költeményeinél) és P. 

V. Könyvészet 1886—90.. 1894 — 97., 1900. — 
Néptanítók lapja 1887. 63 . , 1891. 444. , 1892. 
721. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 932. 1. — 

Vaday József, Tanférfiak Albuma és önélet-
rajzi adatok. 

Pereszlényi János ev. ref. lelkész 
szül. 1831. decz. 25. Ipoly-Pásztón (Hont-
megye) földműves szülőktől; korán árva-
ságra jutva, az alsóbb négy gymnasialis 
osztályt szülőhelyén magánúton Kovács 
Sebestyén József ref. lelkész, ki később 
ipja lett, felügyelete alatt végezte; a fel-
sőbb osztályokra Pápára ment, hol tanul-
mányait 1846—55-ig kitűnő sikerrel fejezte 
be. Mint VII. és VIII. oszt. tanuló tevé-
keny szerepet vitt a főiskolai önképző-
körben, melynek, mint theologus. elnöke 
is lett. Egyik pályázatán : A magyar nép-
hez cz. ódájáért Vörösmarty M., mint 
bíráló, neki ítélte a pályadíjat. 185o. mint 
akadémiai hitoktató a császári (Komárom-
megye) ref. elemi iskolába küldetett ki, 
hol három évig működött. 1858-ban papi 
vizsgát tett és Nagy Mihály püspök által 
fel is szenteltetett. Segédlelkészi műkö-
dését Tatán kezdette s őt kérték fel 
1859. decz. 8. a Kazinczy-ünnepély vezér-
szónokául (Ki volt Kazinczy Ferencz ?) és 
ugyanekkor szavalta el: Kazinczy Ferencz 
szelleméhez írt ódáját. (Mind a kettő 
megjelent; Kazinczy Ferencz emléke. 
Komárom, 1859. cz. munkában). Nyolcz 
hónapi segéd lelkészkedése után Ászár 
(Komáromm.) ref. hitközsége választotta 
meg rendes lelkészének. 1861. a mocsai 
(Komáromm.) gyülekezet választotta lel-
készének, mely hivatalát 1862-ben fog-
lalta el. Tíz és fél évi lelkészkedése alatt 
Mocsa gyülekezete szép templomot épít-
tetett. Szabad ideje alatt a szépirodalom 
és egyháztörténeti irodalommal foglal-
kozott. A Pesti Naplónak rendes levele-
zője volt. Nevezetes dogmatikai vitát 
folytatott Ballagi Mórral a Prot. Egyh. és 
Isk. Lapban. 1872-ben választotta meg 
a győri ev. ref. egyház egyhangúlag lel-
készévé, mely hivatalát 1873. márcz. 9. 
foglalta el. Győri lelkipásztorsága alatt 
pendítette meg azt a nemes eszmét, hogy 
a korhadt állapotban levő templom helyett 
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a mai kor kívánalmainak megfelelő új 
templom építtessék; hívei közül sokan 
adakoztak ezen czélra, ő maga is fize-
téséhői száz forintot felajánlott. 1877-től 
haláláig a győri tanítóképző ev. ref. 
vallású növendékeinek hitoktatója volt. 
1885—88. a pápai főiskola igazgató-taná-
csának egyik tagjául választotta meg* a 
dunántúli egyházkerület. Meghalt 1894. 
jan. 12. Győrött. — «Ezrekre megy poli-
tikai, szépirodalmi, egyházi dolgozatainak 
száma», írja életrajzírója. Czikkei a Vasár-
napi Újságban (1862. P. J. jegy alatt), 
1 »74-ben a Győri Közlönyben, a Komá-
romi Lapokban, és a Szabad Polgárban 
(1874—76. politikai s társadalmi czikkek); 
a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1876—77., 
1879., 1881.), 1878-ban a Karika Antal 
szerk. alatt megindult Győri Lapoknak 
főmunkatársa s egy ideig szerkesztője 
volt (1879. 52. Pázmándi Horváth Endre, 
65. sz. 1849. aug. 13) és a Pápai Lapok-
ban (1878.). — 1885-ben indította meg 
a Dunántúli Prot. Közlönyt és három 
évig szerkesztette. Számos költeménye is 
jelent meg a, hírlapok tárczáiban ; ő írta 
egyebek közt: «Száll a madár messzi, 
messzi, sebes szárnya viszi, viszi» és 
«Elhervadt már a gyöngyvirág» cz. ismert 
népdalokat. — Munkái: 1. Kazinczy 
Ferenez emléke Tatán. Komárom, 1859. 
— 2. Egyházi emlékbeszéd Kálvin János 
háromszázados emlékünnepén a mocsai 
ev. ref. sz. gyülekezet templomában 1864. 
május 29. elmondott. U. ott, 1864. — 
3. Emlékbeszéd Deák Ferenez gyászünne-
pélyén 1876. febr. 13. a nagygyőri ref. 
gyülekezet templomában. Győr, 1876. — 
4. Kovács Pál 50 éves írói jubileumára 
1877. decz. 8. U. ott, 1877. — Kéziratban 
400 darab halotti beszéd és ima, Eszmék 
élete s Nők állása a társadalomban cz. 
nagyobb munkák. 

Uj Jt. Athenas 321. 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 . — Győri Ellenőr 
1894. 5. SZ. — Vasárnapi Újság 1894.4. SZ .(Nekr.) 
— Győri állami tanítóképző-intézet Értesí tője 
1895. 34- 1. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 932. 1. 

PereszlényiPáZ, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1631. jan. 25. Peresz-
lényben (Hontm.); 1650. okt. 18. lépett a 
rendbe. Miután Nagyszombatban 1653-
ban a latin nyelv elemeit tanította s 
ugyanott a bölcseleti tanokat három, a 
hittaniakat pedig négy évig hallgatta, 
1660-ban a hit oktatásával bízatott meg. 
1660-ban mint tót hitszónok Nagyszom-
batban a zsidó nyelvet és az ó-szövetségi 
szent-írást is magyarázta; négy évig 
misszionárius volt.. Meghalt. 1689. jan. 6. 
Beszterczebányán. — Munkája: Gramma-
tica Linguae Ungaricae . .. Juxta hanc 
methodum concepta ac elaborata. Tyrna-
viae, 1682., 2. kiadás: U. ott, 1702., 3. 
k. U. ott, 1738. Toldy Ferenez is kiadta: 
Corpus Grammaticorum. Pest, 1866. cz. 
gyűjteményben a 402—548. 1.) 

Kai ona História Critica XLVI. 753. 1. — 
Ferenczy és Danielik, Magyar Írók I. 363. 1. 
— Stoeger, S c r i p t o r e s 261. 1. — 11. Könyv-
szemle 1879. 26. , 31. , 127., 1881. 236. 1. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár II . 412., 578. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — De Backer-Sommervogel. 
Bibliothéque-Bibliogr. VI. 497. 1. 

Pereszlényi Zoltán, szolgabíró Liptó-
Szent-Miklóson. — Szerkeszti a Liptó cz. 
hetilapot Liptó-Szent-Miklóson 1902 óta. 

A ir.. u. inuzennii h i r lapkönyvtar példá-
nyából. 

Perger Frigyes, mérnök és építész. — 
Munkája: Auf die glückliche Ankunft 
Sr. Durchlaucht des regierenden Fürsten 
Nicolaus Esterházy de Galantha. Hely 
n. 1803. (Költemény.) 

Petrik B ib l iog r . 

Perger Ignácz, tornatanár az egri 
cziszterczi-rend íogymnasiumában 1884 
óta, szül. 1852-ben Kovácsban (Borsod-
megye), 1877-ben nyert tornatanári okle-
velet. — Munkái: 1. Földleírás. Különös 
tekintettel az elemi népiskolák III. osz-
tályú növendékei számára megszabott 
tananyagra. Eger 1892. — 2. Hevesmegye 
leírása. Általános földrajzzal bővítve. Az 
elemi népiskolák számára. U. ott, 1895. 
(3. kiadás, ü. ott. 1901.) 

25* 
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M. Könyvészet 1892. 1895. 1902. — Vajda 
Emil, N é v k ö n y v e 82. 1. 

Perger Illés. L. Berger. 
Perger János (nagybányai), táblai ügy-

véd, a m. tudom, akadémia rendes tagja, 
szül. 1791. máj. 15. Nagyváradon, hol 
atyja a nemzeti iskola igazgatója 1801-ben 
elhalálozván, nagybátyja Drágosy Miklós 
egyes, görög püspök befolyásával, majd 
Hajdú Ferencz mostohaapja vezérlése 
alatt gondos nevelésben részesült. Tanul-
mányait szülővárosában végezte és jogi 
tanulmányainak befejeztével Pestre jött 
törvényes gyakorlatra. 1814-ben ügyvédi 
oklevelet nyert és előkelő ügyvéd lett; 
de sok rendes munkája mellett folytono-
san művelte az irodalmat is. 1831. febr. 
17. a m. tudom, akadémia levelező, 1832. 
szept. 3. pedig a törvénytudományi oszt. 
rendes tagjává választotta, hol székét az 
úrbéri rendszerről szóló értekezéssel fog-
lalta el. A társaság megbízásából törvény-
tudományi műszótáron dolgozott, de azt 
be nem végezhette. Heves, Gömör és 
Torna vármegyék táblabirósággal tisztel-
ték meg. Meghalt 1838. máj. 25. Pesten. 
A m. tudom, akadémiában 1839. nov. 24. 
Sztrokay Antal tartott fölötte emlékbeszé-
det. — Rendes dolgozótársa volt a Tudo-
mányos Gyűjteménynek (1831. Y. Egy-
két szó a bandériumról), a Kassai Szem-
lélőnek és a Közhasznú Ismeretek Tára 
II—Y-ik kötetének, melybe törvénytudo-
mányi s oklevéltani czikkeket írt. Czikkei 
a Rajzolatokban (1839. Életviszonyok, 
bölcseleti czikkek); emlékbeszéde Georch 
Illés akadémiai tiszt, tag felett (M. Tudós-
Társaság Évkönyvei IV. kötetében. Buda, 
1838); költeménye a Szépliteraturai Aján-
dékban (1821). — Munkái: 1. Bevezetés 
a diplomatikába vagyis az oklevél esméret 
tudományába, melyet tt. Schwartner Már-
ton úr után, némely változtatásokkal s 
hasznos bővítésekkel magyar nyelven ki-
adott. Pest, 1821. Egy táblázattal és hat 
rézm. táblával. (Ism. Tudom. Gyűjt. 1822. 
VII. 85.1.) — 2. Magyar törvénytár, mely 

magában foglalja nemes Magyarország 
hármas törvénykönyvét, melyet készített 
Verbőczy István, mostan pedig megma-
gyarosított s némely jegyzésekkel meg-
világosított. U. ott, 1830. (Ism. ;Hazai s 
Külföldi Tudósítások I. 45. sz.) — 3. A 
magyar és hazája régenten. U. ott, 1831. 
Egy kőre metszett táblával. — Kézirati 
munkái a rn. tudom, akadémia levéltárá-
ban : Értekezés a jobbágyokról, Magyar 
törvények fordítása a XVI. század köze-
péig. 

Figyelmező 1838. 22. SZ. — Jelenkor 1838. 43. 
SZ. — iII. tud. társasági Névkönyv 1839. 160. 1. 
—. JI. tud. társaság Évkönyve. V . 1838—1840. 
( E m l é k b e s z é d . ) - Vjabbkori ismeretek Tára, 
V I . 16. 1. — Jogtud. és Törvénykezési Tár 1856. 
128. lap. — Petrik B i b l i o j r . — Pallas I\agy 
Lexikona XIII. 935.1. (Tóth Lörincz) és gyász-
jelentés. 

Perger János, kassai püspök, szül. 
1819. márcz. 5. Csertészen (Zemplénm.); 
Ungvárt tanult és 1836-tól mint egri pap-
növendék a lyceumban hallgatta a theo-
logiát. 1842-ben lett áldozópap és Nagy-
Kállóban segédlelkész, hol tevékeny részt 
vett az akkori heves politikai vitákban 
és a megye-gyűléseken az egyházi ügyek 
érdekében többször felszólalt; innét más-
fél év múlva tanulmányi felügyelőnek 
nevezték ki s egyúttal az egyházjog taní-
tásával bizták meg. 1845-ben nyíregyházi 
plébános, 1852-ben szabolcsi főesperes, 
1858-ban hunfalvi prépost, 1859. egri 
kanonok s végre 1868. jan. 10. kassai 
püspök lett. Pápai trónálló, szent jobbi 
apát és római gróf is volt. 1875-ben tett 
175,000 forintos alapítványt. Élete utolsó 
éveit gyógyíthatatlan szív- és tüdőbaj 
tette nehézzé. Meghalt 1876. ápr. 5. 
Kassán. — Czikkei a Religio és Neve-
lésben (1841. Kérdés és felelet a vegyes 
házasságok ügyébeni intézkedésekre, 1843. 

I. Az Üdvözítő s egyptomi József, 1844. 
II. Isten és ember közötti viszony, 1844— 
47. Mellképek korunk vallásos életéből. 
20 czikk, 1847. II. A protestantismus 
egyházkormányzati rendszeréről, 5 czikk, 
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1848. 6. sz. Tuba concordiae, II. 41—44. 
sz. A magyar katholika egyház és a 
cultusminister. Az egyház reformjairól, 
1849. 1. sz. In hoc signo vinces, elmél-
kedés az ó év végén és az újnak elején. 
34. sz. Theodosius császár és az antio-
chiaiak forradalma,Yilágcsalódások, 1850, 
I. 11—14. sz. Immaculata, 1851. I. Az 
európai országok jelen állapota politica-
egyházi szempontból, Európai rém, Röp-
eszmék a kath. egyház tekintélyéről); a 
Családi Lapokban (1852. II. 8. sz. A lát-
nók gyermek, bibliai kép, 1854. I. 6. sz. 
Önbirálgatás, 1858. I. 151. 1. Algir, tört. 
vázlat); az Egri Postában (1863. A sza-
bad iparról); az E^gri Egyházmegyei Köz-
lönyben (1876. 9—10. sz. Beszéd, mely-
lyel a kassai népnevelési és közoktatási 
ügyben egybehívott vegyes értekezletet 
megnyitotta). Irt ezeken kívül könyvbirá-
latokat, levelezéseket különböző lapokba, 
tevékeny részt vett az Egyetemes M. 
Encyclopaedia szerkesztésében ; egyházi 
beszédei a Pázmány-Füzetekben és más 
hitszónoklati vállalatokban jelentek meg. 
— Munkái: 1. A Szent-László-társulat 
egri osztályának az alakító-gyűlésén 1861. 
decz. '29. tartott megnyitóbeszéd. Eger, 
1862. — 2. A miskolczi kalvária ünne-
pélyes fölszentelése. Egyházi beszéd. U. 
ott, 1863. — 3. Az aszály okairól. IJ. 
ott, 1863. — 4. Kis-Apponyi Bartakovics 
Béla egri érsek. U. ott, 1865. (Különny. 
az egri Emlékkönyvből.) 

1 8 7 6 : Hon 81., Vasárnapi Újság 18. s z . a r c z k . , 
Főv. Lapok 81. , Kassa és Vidéke 15. SZ. — Pet-
rik Könyvészete. — M. Sión 1888. 781. 1. — 
Koncz Ákos, egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 196. 1. és gyász-
jelentés. 

Perger József, kegyes tanítórendi áldo-
zópap és főgymnasiumi igazgató, szül. 
1853. aug. 29. Nagy-Kanizsán (Zalam,) 
iparos szülőktől; a gymnasium hat osz-
tályát 1871-ben szülővárosában elvégez-
vén, Yáczon a kegyes tanítórendbe lépett. 
Növendékéveit a novitiátusban töltötte 
s 1872—75-ben akecskemétifőgymnasium 

VII. és VIII. osztályát végezve, a papi 
pályára készült. 1875-ben a rendkormáy 
a kolozsvári főgymnasiumhoz helyezte, 
hol öt évet töltött el különböző tárgyak, 
főképen a mennyiség- és természettan 
tanításával. 1878. jún. 2. tanári vizsgát 
tett. 1879-ben a veszprémi gymnasiumhoz 
helyezték át. 1882. júl. 2. áldozópappá 
szenteltetett. 1883-88-ig Temesvárt taní-
tott, 1888-ban a kecskeméti főgymnasium 
igazgatója lett. Tevékeny tagja volt a 
felolvasó-társaságnak s midőn ez katona-
körré alakult, annak választmányi tagja 
lett. 1893. szept. 11. a házfőnöki teen-
dőkkel is megbízták. A társadalmi téren 
is kedveltté tette magát. 1897-ben a rend-
kormány a lévai társház és gymnasium 
vezetésével bízta meg. Végre saját kérel-
mére Nagy-Kanizsára helyezték át tanár-
nak, hol 1891. nov. 26. meghalt. — Az 
iskolai évzáró ünnepélyek alkalmával ő 
tartott beszédet; a kecskeméti felolvasó-
társaságban pedig előadásokat, így a 
villamosság és delejesség megegyező tüne-
ményeiről és kölcsönös hatásáról. 

Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1 8 9 1 - r e 116. , 
124. 1. arczk. — Magyar Gábor, Az úrban el-
hunyt rendtagok. Bpest, 1903. 4. 1. 

Perger Lajos. r. kath. plébános, szül. 
1853. jan. 3. Szemeréden (Hontm.), hol 
atyja gazdatiszt volt br. Breuner uradal-
mában; ennek korai halála után a csa-
lád Esztergomba jött lakni; itt végezte 
gymnasiumi s theologiai tanulmányait. 
1876. júl. 16. fölszenteltetett. Segédlelkész 
volt Varbón, 1880. márcz. 16-tól Duna-
Mocson, 1881. Gúlán, 1885. Esztergomban 
(Királyváros). 1886. okt. 28. óta plébános 
Esztergom-Szent-Györgymezőn. — Czik-
kei az István bácsi Naptárában (1877. 
A házasságról, pályadíjat nyert mű, 1891. 
A primáši leányárvaház Esztergomban) ; 
a Kath. Hetilapban (1881. A rózsa, 1882. 
Elet és halál között, Mese és művészet. 
A zene hatása, 1883. A rabszolgaság, 
1884. Mammuth-barlang), aNépnevelőben 
(1882. Iskolamulasztás és pénzbírság,1883. 
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A szorgalmi idő, Néhány szó a tandíjak-
hoz, 1884. A gyermekszeretet, 1885. Hasz-
nossági elv a nevelésben); a M. Sionban 
(1890. Lelkész és gazda.) — Munkái: 1. 
Esztergom város és vármegye egyházi 
és világi íróinak koszorúja. Esztergom, 
1887. (Különny. az Esztergom és Vidéké-
ből). — 2. Esztergom-Szentgyörgymezei 
plébánia története. U. ott, 1901. 

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. 
Nagyszombat, 1893. 396. 1. és a m. n. múze-
umi könyvtár példányairól. 

Perghold Pál Lukács, jogi doktor, pesti 
tanácsos, kraini származású, később mint 
felfogadott fiú pesti polgárrá lett és «Pest 
város törvény oskolájában törvénytanító». 
Meghalt 1792-ben Pesten. — Munkái: 
1. Methodica in I. sacratissimi principis 
Justiniani institutionum librum commen-
tatio nobilis hungaricae juventutis usui 
accomodata. Pestini & Budae, 1757—58. 
Négy kötet. — 2. Theses ex jure uni-
verso, hoc est ex jure divino, naturae, 
gentium, hun garica, civili, canonico, crimi-
nali, feudali, nee non publico generali 
selectae, quas . . . praeside . . . publice per 
triduum propugnavit Joann. Szkatsányi. 
U. ott, 1761. — 3. De rege et cive, eo-
rumque mutuo officio opus christiano-
juridico-politicum, observationibus histo-
ricis, criticis, moralibus, & polemicis 
illustratum ac publici juris factum. U. ott, 
1761. Rézmetszettel. (U. ott, 1766.) — 4. 
De sponsalibus, matrimonii impedimen-
ts , matrimonio ac ejus indissolubilitate 
vel secundum ipsum jus naturae adversus 
naturalistas apologetici libri III. pro fide, 
lege, principe, veritate editi. U. o., 1763. 
— 5. Diatribe, de legum omnium fine 
laconice pertractata . . . diatribam ratio-
nalis philosophiae ad mentem subtilis 
principis Joannis Duns-Scoti, modernique 
aevi doctorum. proponens. U. ott, 1765. 
— Q.Polygamiaesive simultaneae uxorum 
pluralitatis damnabilitas, secundum ip-
sum jus naturae, pro fide lege, principe, 
veritate adversus fabricatores mendacii, 

et cultores perversorum dogmatum natu-
ralistas demonstrata. Pestimi, 1766.(Budae, 
év n.) — 7. Dissertatio paraenetica, ex 
qua libertinismi,indifferentismi, omnisque 
quae multiplicata per orbem, malitiae, 
praecipua, quibus verbum domini factum 
est in opprobrium, cerebrini aevi nostri 
doctores, fabricatores mendacii & cultores 
perversorum dogmatum naturalistae dig-
noscentur esse causa. Hely n., 1768. 

Katona, História Critica XLI. 621. lap. — 
Petrik, Bibliogr. és Horvát István, Lexicon 
Erwditorum cz. kézirata a m. nem. múzeum 
kézirat tárában. 

Pergossich Iván, varasdi városi jegyző 
és polgár. — Munkája: Decretvm Kote-
rogaie Verbewczi István Diachki Popiszal 
a Poterdilghaie Lasslou koterie za Ma-
thiassem Kral bil zeusse Ghosspode i 
Plemenitíh hotieniem koteri pod Wn-
gherszke Corune ladanie szlisse. ...Nede-
lischu, 1574. (Verbőczi Decretum Tripar-
titumának ezen horvát fordítását ajánlja 
a fordító a nedeliczi nyomda tulajdonosá-
nak, gr. Zrínyi Györgynek, a szigetvári 
hős Zrínyi Miklós fiának, kinek dicső 
halálát az élőbeszédben említi.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II . 34. 1. 
— Sket Jakob, Slovanska slovstvena citanka. 
Bécs. 1893 70. 1. 

Pergő Czelesztin (oroszfáji), színész-
igazgató, úttörő színészeink egyike, szül. 
1784 körül Hunyadmegyében és az idősb 
Wesselényi Miklós báró halála (1809) után 
jött a kolozsvári színházhoz. 1820-ban 
mint nagyváradi színigazgató szerepelt; 
az erdélyi színész-társasággal Pesten is 
megjelent 1831-ben és itteni működése 
után okt. végén tértek vissza Erdélybe. 
0 maga mint hősszerelmes működött és 
kedvelt szerepei voltak Hamlet és Moor 
Károly; e két szerepben Budán is föl-
lépett, de a Honművész erősen megtá-
madta elítélte és modorossága miatt. 
Különösen Mikó Imre vette pártfogásába, 
sokszor étkezett asztalánál és a nemes 
gróf élelmiszerekkel, sőt pénzzel is segé-
lyezte. Schiller Haramiáiban utolszor lé-
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pett fel mint. vendég Pesten 1839. okt. 
22-én (Moór Károly és Ferencz szerepét 
együtt játszotta). Meghalt 1858. aug. 4. 
Kolozsvárt 74 éves korában. — Munkái: 
1. A testvérgyilkos vagy jövendőt mutató 
tükör, vagy tündéres herosi szomorú tör-
ténet négy felv. Újonnan közelebbről játék-
színre kidolgozta erdélyi színművész . . . , 
melylyel is maga emlékét a későbbi világ-
nak mintegy megakarja tartani. Ezen 
történet közelebbről láttatott is tableuxba 
Marosvásárhelyen szent Iván hava 2. 
1832. — 2. Egy szó Debreczen várossá 
tiszt, lakósihoz új esztendei köszöntésül. 
Debreczen, 1833. — ó. Hálanyilvánítás. 
Kolozsvár, 1855. — Kéziratban: Toldi Mik-
lós vagy a kőszegi hős asszonyok. Éne-
kes, vígságos, vegyes nemzeti hős törté-
net 6 felv. (Először Kassán 1835. ápr. 
4. adatott elő, P. adta a czímszerepet). 

Hazai s Külf. Tudósítások 1831( XI. 38. sz. 
— Kolozsvári Közlöny 1858. 63. sz. — Hölgy-
futár 1858. 81. , 180., 276. sz. — Fővárosi Lapok 
1878. 61. sz. (adomák) . — ill. Polgár 1883. 270. 
sz. (Szacsvay Imre), 285., 294. (Jakab 
K l e k ) . — Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexi-
kona XIII . 936. 1. — Déryné N a p l ó j a és egy-
korú színlapok. 

Péri T. István. L. Peeri. 

Pericht János (Nep.). — Munkája: 
Ode spect. ac. clar. dno Reisinger, in 
reg. scient. univers. Hungarica professori, 
dum anniversarium et onomasticae diem 
celebraret a discipulis suis in grati animi 
tesseram die 16. May 1832 oblata. Pestini. 

Petrik Bibl iogr . 

Per inet Joachim, költő és szinész, — 
Munkái: 1. Das lustige Beilager, als 
Singspiel in zwei Aufzügen bearbeitet 
nach Hafner's Hausregenten. Die Musik 
ist von Wenzel Müller. Pest 1798. — 
2. Die Kaiserthräne. Eine Rückerinne-
rung an den unvergesslichen Tag, den 

.16. Jänner 1806. Kaschau, 1806. — 
3. Hvngariae insurrectioni in suae nati-
onis nomine. Vindobonae, 1809. (Költe-
mény). — Még 7 színműve van a m. n. 

múzeum könyvtárában, melyek Bécsben 
jelentek meg. 

Petrik Bibliogr. 

Peringer András, bölcseleti doktor, 
Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 
1711. okt. 4. Komáromban, 1729. okt. 
14. lépett a rendbe Nagyszombatban; 
tanította a grammatikát és a humaniorá-
kat ; Kolozsvátt négy évig a bölcseletet 
tanította, azután több helyt volt a hazá-
ban hitszónok, hittérítő és több rendház 
főnöke. Meghalt 1784-ben. — Munkái: 
1. Vindiciae intaminati conceptus Vir-
ginis Sanctissimae. Tyrnaviae, 1741. — 
2. In indola orbis terrarum actio conti-
nuata. Honoribus . . . aa. 11. & philoso-
phiae neo-doctorum cum . . . S. J. univer-
sitate Claudiopolitana . . . suprema philo-
sophiaelaurea ornarentur aspect.facultate 
oratoria oblata. Claudiopoli, 1749. 

Katona, His tór ia Cri t ica XL. 720. 1. — 
Stoeger, Scr ip tores 261. I. — Petrik Bibl iogr. 
— De Backer - Sommervogel, B i b l i o t h é q u e -

Bibliogr. VI. 539. 1. 
Perjés i András, rimaszombati lakos; 

midőn a krónikáját írta, idős embernek 
mondja magát; a kónikából kitűnik olva-
sottsága, latin nyelvbeli jártassága s buzgó 
vallásossága. — Rímes krónikát írt négy-
négy soros csoportrimes versszakokban 
13 levélből álló füzetben (1783. júl. aug.), 
mely még egyházi énekeket is foglal 
magában. A krónikát Ludányi Béla közli 
a Gömör-Kishont 1899. 48. és köv. szá-
maiban bő magyarázatokkal. 

Findura Imre, l i i m a - S z o m b a t tö r téne te 240. 
1. — Gömör-Kishont 1890 48. sz. 
Perjési Ferencz, ev. reform, prédiká-

tor Ónodon (Borsodm.). — Munkája: 
A keresztyén vallásban levő igazságok. 
Irta az ifjúság tanítására Superville Dá-
niel. Magyar nyelvre ford, ugyan arra a 
végre. Kassa, 1794. (Megjobbított 2. kiad. 
Pozsony és Pest, 1806.) 

Petrik, Bibliogr. 

Perjéssy Lajos, állami főreáliskolai 
tanár, P. Lajos ev. ref. lelkész és otrokócsi 
Simon Mária fia, szül. 1855-ben Alsó-
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Kálosán (Gömörm.); atyját korán elveszt-
vén, édesanyja nevelte; középiskoláit 
Rimaszombatban és Sárospatakon végezte, 
majd a bpesti rajztanárképzőben tanult. 
1877-ben nyert középiskolai tanári okle-
velet; ugyanazon évben Versecz törvény-
hatósága választotta meg tanárnak és 
jelenleg is az ottani állami főreáliskolában 
tanítja a rajzot és ábrázoló geometriát. 
1902. okt. 26. ülte tanári működésének 
25 éves jubileumát; ez alkalommal a 
főreáliskola tanári kara és ifjúsága, vala-
mint a verseczi magyar nyelvterjesztő-
egyesület ünnepelte a jubilánst. P. e nap 
emlékére 200—200 koronás hazafias ala-
pítványt tett; ezenkívül az iskolai ifjúsági 
könyvtárnak 300 művet ajándékozott. A 
verseczi magyar közművelődési egyletnek 
főtitkára; a temesvári Arany János-társa-
ság rendes tagja, hol több fölolvasást, 
tartott; különösen a délvidéki magyar 
kultur-mozgalmak ügyében fejt ki állandó 
irodalmi munkásságot. — A hirlapokba 
írt czikkeket és elbeszéléseket, így a saját 
lapján kívül a fővárosi lapokba; a Ter-
mészetnek állandó dolgozótársa. — Mun-
kái: i . Ábrázoló mértan. Ipariskolák és 
polgári iskolák számára. Bpest, 1884. Két 
füzet 177 ábrával. — 2. Rajzoló geometria. 
Versecz, 1885. (Sokszorosítva, magyarul 
és németül.) — 3. A tanítókisasszony 
regénye. Eredeti regény. U. ott, 1894. 
(Melléklet a Képes Családi Lapokhoz.) — 
4. Emlékeim. Elbeszélések és rajzok. U. 
ott, 1902. 18 képpel és Herczeg Ferencz 
előszavával. (Ism. Vasárn. Újság 1901. 
52. sz.) — 1885-ben alapította s jelenleg 
is szerkeszti a verseczi Délvidék czímű 
hírlapot (melyben több czikke jelent meg). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1894., 1902. — Vajda Emil Névkönyve. Györ. 
1900. 232. 1. — Pesti Hirlap 1902. 296. sz. é s 
önéletrajzi adatok. 

Perjéssy László, felső kereskedelmi 
iskolai igazgató, előbbinek testvéröcscse, 
szül. 1859. júl. 17. Alsó-Kálosán (Gömör-
megye) ; a főgymnasiumot Sárospatakon, 

a műegyetemet Budapesten végezte. Kö-
zépiskolákra van képesítve mennyiség-
tanból és természettanból. 1881. szept. 
1-től a nagy-rőczei községi polgári, 1890-
től egyszersmind a kereskedelmi iskolánál 
is igazgató volt és tanította a mennyi-
ségtant, kereskedelmi s polgári számtant, 
tanított franczia nyelvet és könyvvitelt is. 
Gömörmegye törvényhatóságának, Nagy-
Bőcze város képviselő-testületének bizott-
sági tagja, an.-rőczei kaszinó elnöke; 1896. 
az országos polgári iskolai egyesület vidéki 
alelnökévé választatott. Jelenleg a sze-
gedi felső kereskedelmi iskola igazgatója. 
— A polgári iskolai tanárok fizetés-
rendezéséről és nyugdíjáról írt a Polgári 
Iskolába s a Felső Nép- és Polgári Iskolai 
Egyesület közlönyébe ; a Néptanítók Lap-
jába (1885. A természettan tanítási anyaga 
és módszere anépiskolában); tudósításokat 
közölt a P. Naplóban és Nemzetben; 
a helyi lapokba is írt. — Munkái : 1. 
Algebra, Felső kereskedelmi iskolák szá-
mára, Bpest. 1900. (Derszik Bélával együtt)-
— 2. Közönséges számtan. A polgári fiú-
iskolák I.—IV. oszt. számára. írta Gálfí'y 
Ignácz. U. ott, 1901. (3. k. átdolgozta 
a szerzővel s Baranyai Gyulával együtt).— 
3. Geometria a polgári fiúiskolák I. és 
II. oszt. számára. U. ott, 1901. (Baranyai 
Gyulával együtt). — 4. Ugyanaz. A pol-
gári fiúiskolák III. és IV. osztálya szá-
mára. U. ott, 1902. (Baranyai Gyulával 
együtt). — 5. Kereskedelmi számtan II. 
kötet. Felső kereskedelmi iskolák középső 
osztálya számára. U. ott, 1904. 

Néptanítók Lapja 1884. 374. 1. — Polgári Iskola 
1894. 161. 1. — Schach Béla K e r e s k e d e l m i i s -
koláink és tanáraik. Bpest, 1896. 58., Pót-
lék 12. 1. — W. Könyvészet 1900—1903. — Sze-
gedi Krónika 1902. 4 . sz. 
Perjéssy Mihály, jogi doktor, kir. ítélő-

táblai biró, előbbinek testvéröcscse, szül. 
1862. márcz. 28. Alsó-Kálosán (Gömörm.); 
a gymnasium hat osztályát Rimaszombat-
ban, a hol az ifjúsági önképzőkörnek 
alelnöke volt, a VII. és VIII. osztályt 
Sárospatakon 1879-ben végezte; ugyan-
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ott hallgatta a három éves jogi tanfolya-
mot és a negyedik évre Kolozsvárra ment 
és 1883-ban a Mártonffy-Koncz-féle ösz-
töndíjban részesült. Egyetemi tanulmá-
nyainak végeztével ugyanott egy évi 
katonai szolgálatának tett eleget és decz. 
a 34. cs. és kir. gyalogezredbe tartalékos 
hadnagygyá, majd később a honvédség-
hez főhadnagygyá kineveztetett. Az állam-
tudományi és jogdoktori szigorlatotKolozs-
várt tette s 1888. máj. 10. ott nyert jogi 
doktori oklevelet. 1883. okt.—decz.-ig díj-
nok volt a nagyrőczei járásbiróságnál. 
1884 elejétől 1887. febr. l-ig fogalmazó 
díjnok a szegedi állami jószágigazgató-
ságnál, a mely idő alatt kirendeltetett 
Szőreghre, Uj-Pécsre, Palánkára, mint 
gazdasági gyakornok, később mint kincs-
tári ispáni helyettes. 1886. febr. 1. ki-
neveztetett a temesvári kir. törvényszék-
hez joggyakornokká s aug. 25. aljegyzővé 
neveztetett ki a vingai járásbírósághoz ; 
1888. okt. 27. ugyanoda albiróvá, 1890. 

• máj. 26. alügyészszé a fehértemplomi 
kir. ügyészséghez. Innét 1892, márcz. 20. 
saját kérelmére a szegedi kir. ügyészség-
hez helyeztetett á t ; de még ugyanazon 
év aug. 14. törvényszéki biró lett a fehér-
templomi kir. törvényszéknél és 1893_ 
okt. 23. ügyészszé neveztetett ki ugyan-
azon törvényszék mellé. Itt mint a ma-
gyar társaskör elnöke s a színpártoló 
bizottság tagja, a magyar nyelv és ma-
gyar színészet érdekében élénk agitatiót 
fejtett ki. 1897. júl. 13. saját kérelmére 
a nagyváradi kir. ügyészi állásra helyez-
tetett át és 1900. jan. 18. a csíkszeredai 
kir. törvényszék elnökévé neveztetett ki, 
majd 1903. márcz. saját kérelmére a 
pozsonyi kir. ítélőtáblához táblabíróvá 
neveztetett ki, hol jelenleg is működik. 
— Tárczákat írt a verseczi Délvidéki 
Nemzetőrbe s a Délvidékbe, a temesvári 
Délmagyarországi Közlöny cz. politikai 
napilapba; különösen szocziális és főkép 
a filantrópia körébe vágó vezérczikkeket 
írt a nagyváradi Szabadság és a Nagy-

várad cz. napilapokba. Mint alügyész, 
később mint ügyész és táblabíró büntető-
jogi szakczikkeket írt a Büntetőjog Tárába 
(állandó munkatársa, nevezetesebb czikkei 
XXI. kötet. Mikor tekinthető a bűnvádi eljá-
rás megindítottnak? XXIV. A zsarolás fo-
galma, Btk. 351. §., XLIV. Elhalasztható-e 
a tanú megesketése kérdésében a hatá-
rozathozatal? XLV. A B. P. 437. §-a, A 
semmiségi okoknak általában és külö-
nösen az esküdtek határozatának a tör-
vénytől eltérő arányban eszközölt kihir-
detése miatt használt semmiségi ok be-
jelentésének módja, XLVI. A másodbirói 
ítélet közlése a vádlottal, ha a felebb-
viteli főtárgyaláson csak a védő volt jelen, 
Orvosszakértői vélemények és ezek felül-
vizsgálata, Elmebeli állapot megfigyelése, 
a kir. Curia hatásköre ezen kérdések 
megoldásánál, XLVII. Vádátvádolás az 
első bírósági ítélethozatal után, Felmentő 
ítélet ellen mikor és miként élhet a sér-
tett jogorvoslattal? A vádbeli cselekmény 
minősítésének jelentősége a vizsgálat el-
rendelésénél, Bírák mellőzéséről és az 
ennél követendő eljárásról, Biróküldés, 
ha a kir. járásbíróság vezetője a terhelt, 
XLVIII. Megilleti-e a polgári perben eskü 
alatt kihallgatott felet a Btk. 224. §-ának 
1-ső pontjában megállapított mentesség? 
— Munkája: A bűnvádi perrendtartás és 
magyarázata. Versecz, 1897. és Nagy-
várad, 1899. két kötet. (2. kiadás. U. ott, 
1899.) 

M. Könyvészet 1897., 1903. és önéletrajzi 
adatok. 

Perl Ede, ügynök Budapesten. — Czikke 
a M. Mérnök- és Építész-Egylet Heti Érte-
sítőjében (1895. Amáramarosszigeti határ-
széli vasút). — Munkája: Az országban 
újabb időben épült vasúti és közúti hidak 
vasfelszerkezeteiről. Bpest. 1896. 

M. könyvészet 1897. 

Perl Imre, jogi doktor. — Czikkei a 
Székesfehérvár és Vidékében (1897. 89. 
sz. A segesvári emlék, 1902. 148—150. 
sz. Müsset Alfréd végzetes szerelméről). 
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— Munkája: TJti karczolatok. Székes-
Fehérvár, 1899. (Svájcz, Páris). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Perlaki J. Dániel, theologiát tanuló 
az eperjesi ág. ev. kollégiumban. — Mun-
kája : Zöldellő Laurus, melly 1710. esz-
tendőben Bőjt-elő Havának 19. napján. 
Tekintetes Nemzetes Mariassi Susanna 
A' Néhai Tekintetes s Nemzetes Varadi 
Mihály uram Meg-maradott. özvegyének 
születése napján, Sok bú-bánat, és fárad-
ság kertében, zuzmarázos fergetegj közt-
is, a kegyelem napjának kívánt szép 
sugáritól érdekeltetvén, szüntelen ékesen 
zöldellik. Anno quo Draga Mariáši SVsán-
nának, fényes CsILLagla ragyoglon. Hely 
n. (12 strófás magyar költemény, melyet 
a M, Könyv-Szemle közölt). 

M. Könyv-Szemle 1891. 69. 1. 

Perlaky Dávid, ág. ev. lelkész, szül. 
1754. júl. 19. Gergelyiben (Veszprémm.), 
a hol tanulni is kezdett; azután 1765-től 
Sopronban, 1770-től Pozsonyban foly-
tatta tanulmányait, melyeknek végeztével 
1774-ben Gergelyiben lelkész lett. 1777-
ben Göttingába ment, honnét 1780. a 
nemeskéri egyház hívta meg papjának. 
1783. komáromi lelkész s 1786. esperes 
lett és részt vett a pesti zsinaton. 1794 
végén Kis-Péczre, 1796. Nemes-Dömölkre 
ment, hol a kemenesaljai egyházmegye 
esperesi tisztét is viselte. Meghalt 18U2. 
márcz. 9. és 10. közti éjjel Nemes-Dö-
mölkön. — Czikkei s költeményei a Min-
denes Gyűjteményben (1789—90.), a Hadi 
történetekben (1791) és a M. Hírmondó-
ban (1795.). — Munkái: 1. Testvéri 
szeretet oszlopa mellyet néhai Perlaky 
Gábor úr a Dunán innenső kerületi 
aug. confess, lévő ekklesiák 15 eszten-
dős superintendense emlékezetére igaz 
atya tiúi szeretetből emelni kivánt tőle, 
1786. eszt. Boldog-aszszony havának 29-
dik napján tett elválásán holtig bánkódó 
testvér öttse. Hely n. — 2. Az ó- és új-
testamentum példás idegen nevezeteinek 
magyarázatja. Győr, 1788. (Körösi M. 

«Magyar concordantiá»-ja végén és aProt. 
Népkönyvtár IV. 1857. 3—47. 1. «Bibliai 
névtár» cz.). — 3. Felséges II. Leopold 
római császárnak Magyarország királyává 
Posonban 1790. eszt. nov. 15. napján 
lett megkoronáztatására készült ének. 
(Komárom, 1790.). — 4. II. József éle-
tének és halálának emlékezete. Két ének-
ben. U. ott, 1790. — 5. A magyar keresz-
ténységhez egy alkalmas időben mondott 
szó Pesten a protestánsok gyűlése alkal-
mával. Pest, 1791. — 6. A kisdedeknek 
első tanúságok, a keresztyén tudomány-
ból, mellyet urunk Jészus életének rövid 
históriájával együtt kiadott. Komárom, 
1791. — 7. Az evangelika vallás törvé-
nyes szabadságának dicsőségesen ural-
kodó II. Leopold által lett helyre-állítá-
sán tapsoló háláadás mellyel a nagy 
Istennek és jó királyoknak, közönséges 
hála-adó innepjeiken áldoznak a Duna-
melléki evangélika gyülekezetek. U. ott, 
1791. — 8. A gyermekeknek jó nevelé-
sekről való rövid oktatás, mellyet a szü-
léknek és gyermek-tanitók s nevelőknek 
kedvekért öszve szedegetett. A szegényebb 
oskolatanítóknak ingyen. U. ott, 1791. 
— 9. Gyermekek s ifjaknak imádságos 
és énekes könyve, mellyet az ő számokra 
készített. U. ott, 1793. — 10. Gileadi bal-
sam, mellyet néh. Dománovitzi Zmeskál 
Lajos urnák 1796. eszt. történt halálán 
kesergő t. özvegye s hat árváknak eny-
hítésekre készített és el-temettetése al-
kalmatosságával tartott halotti prédiká-
cziója után elől-adott. Posony. — 11. 
Nyugodalom határára utazó keresztény. 
Kit. néh. Szent-Györgyi Armpruszter Dá-
niel úrnak 1797. eszt. bőjt-elő havának 
1-ső napján történt halálakor tartott. 
Szombathely. (Költemény.). — 12. Keresz-
tyén törvényes ember kit Domokos Fe-
rentz urnák 1798. eszt. történt halála s 
végső tisztesség-tételekor tartott halott 
gyászos prédikátziója után le-ábrázolni 
kivánt. Veszprém, 1798. (Költ.). — 13. 
Keresztyén törvényes embernek a leg-
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felségesbb ítélő-szék előtt lévő ügyének 
törvényes oltalmazása ; mellyet, a midőn 
. . . Felső-Kamondi Kamondí Márton ur 
. . . 1799. eszt. mind-szent havának 11. 
napján ditséretre méltó életét Pápán el-
végezvén, ugyan ezen hónak 14-dikén 
el-temettetnék, a pápai ev. szent-egyház-
ban . . . tartatott végső tisztesség-tételkor 
élő-szóval elmondott. Pozsony, 1800. — 
14. Karcsai Antal halálára írt versek. 
Szombathely, 1800 — Gyászverseket írt 
testvére, P. Gábor püspök (1786), Hra-
bovszky Sámuel (1796), II. József és Kar-
csai Antal (1800) halála alkalmából. A 
XIX. század elején kiadott dunántuli 
énekes könyvben 88 éneke van. 

Bachich István, A véletlen halálnak siral-
mas és örvendetes szeme. Veszprém, 1802. — 
Gödör György, G y á s z o s b e s z é d . . . P . D. h a m -
vai felett márcz. 14. 1802. Veszprém. — Zigán 
János, P. D. halálát kesergő búcsúzó versek. 
Hely és n, — Zeitschrift von u. für Ungern 
V I . 1804. 263. 1. — Tudom. Gyűjtem. 1826. X . 
84. 1. — Danielik, M. Í rók . I I . 252. 1. — Uj HI. 
Athenás 322. 1. — Ballagi Géza, A p o l i t i k a i 
irodalom. Bpest, 1888. — Kiss Áron, Adalé-
kok 45., 59., 60. 65. 90., 95. 1. és M. Népoktatás 
t ö r t é n e t e 129. 1. — Petrik Bib l iogr . — Kazinczy 
Ferencz L e v e l e z é s e I I . 555. 1. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 68. 1. 

Perlaky Dávid, ág. ev. lelkész Gy.-Sze-
merén. — Munkái: 1. Sioni öröm, mellyet 
midőn B. Podmanitzky K. a Duna túlsó 
kerületi evang. superintendentia fő* in-
spektori székjébe lépvén, 1826. kisasszony 
hava 16. az első gyűlést tartaná, kinyi-
latkoztatni kivánt P. D. Győr, 1826. — 
2. Főméltgú Vásonykői gróf Zichy-Fer-
raris Ferencz ő Excjának, Győr várme-
gye fő-ispáni székjébe 1827. eszt. Sz. 
Mihály hava 17. történt beiktatása alkal-
mával. U. ott, (Költ). — 8. Öröm-érzés, 
mellyet a Nagyméltgú Vásonykői gróf 
Zichy famíliának, nevezetesen Gr. Zichy 
Ferraris Ferentz ő Fő Meltgnak, a komá-
romi vár-erősséghez hazafiúi szívességgel 
által engedett ősi örökségök helyett, a 
Lében Sz. Miklósi és Oroszvári uradal-
maikhoz kir. jutalmazásul kaptsolt lé-

beni, liszkói és barátföldi jószágokba 
történt béhelyeztetésök alkalmával, a 
szomszéd környékből öszve sereglett 
nemes birtokosok részéről kizengeni ki-
vánt. U. ott, 1827. (Költ.). — 4. Buzgó 
hódolás, mellyel Első Ferencz királynak 
születése 62-dik napján Győrmegye tiszti-
karjai által tartatott öröm-ünnep alkal-
mával Bőjtelőhava 12. 1829-ben álda-
tott. U. ott. — 5. Tisztelkedö óhajtás, 
melyet kis-tatai Tatay Pál úrnak folyó 
év Szent-Iván hava 12-én ünnepelt papi 
hivatala ötvenedén nyilvánosított. U. ott, 
1833. — 6. Idvezlő óhajtás, mellyet, Ft. 
Kis János urnák Téthen nyár-hó 15-én 
1837. tartott fő-gyülés alkalmával meg-
ült főpásztorsága negyedszázadi emlék-
ünnepén nyilvánított. Magyar-Ovár. (Költ). 
— 7. Történeti adatok költészeti tolda-
lékkal. Pest, 1837. — 8. Tisztelet oltára, 
mellyet T. T. N. N. Perlaky Gábor úrnak 
az ágost. vallás-tételt követő galsai gyüle-
kezet lelkitanítójának, mint papi hiva-
tala 52-dik évének betöltése után neve-
napját 79-edszer szerencsésen ünneplő 
édes atyjának. Gábor, Klára. Dániel és 
Sofia testvéreivel emelt tavaszelő 24-én 
1839. M.-Óvár. (Költ.). 

Petrik, Bibliogr. 

Perlaky Dávid, ág. ev. lelkész Beziben 
(Győrm.). — Munkája: Régi és újabb 
egyházi beszédek, melyeket az 1529-dik 
évtől e jelenkorig ev. lelkészi hivatalt 
viselt Perlakyaknak eredeti kézirataik 
szerint kiadott. Pest, 1852. (A következő 
Perlakyaknak vannak e munkában ma-
gyar egyházi beszédeik, illetve azokból 
mutatványok: P. László 1529., P. István 
1574., P. György surdi lelkész 1656. aug. 
16., P. János 1703. szept. 1., P. Dávid, 
Osgyán 1719., P. József superintendens 
1737., 1744. és 1747. Nemeskér, P. János, 
K.-Szörcsökön 1730. decz. 7. f Gergelyi-
ben 1763., P. Gábor, Sz.-Lőrincz 1758. f 
1786. mint superintendes N.-Dömölkön, 
P. Dávid, Nemeskér 1780. f 1802. N.-Dö-
mölkön, P. Gábor, Győri-Szemerén 1812.. 
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P. Dávid bezii lelkész, P. István, Dob-
ronyban 1852. jan. 11.). 

Petrik, B ib l iogr . 

Perlaky Elek, országgyűlési képviselő, 
szül. 1840. ok. 24. Győrött, tanulmányait 
Felső-Lövőn, Győrött és Sopronban vé-
gezte ; 1859-ben a magyar-óvári gazdasági 
akadémiát látogatta, 1860—61-ig joghall-
gató Bécsben és Pesten, 1861—65-ig gaz-
datiszt Károlyi Lajos gróf, majd Károlyi 
Alajos gróf birtokain. 1865 —70-ig mint 
Károlyi Alajos gróf főpénztárnoka Bécs-
ben, 1870—76-ig pedig Budapesten lakott. 
1870-től ügyvéd. Fővárosi tartózkodása 
alatt tevékeny részt vett a közügyekben ; 
1872-ben az országos gazdasági egyesü-
let választmányának és pénzügyi bizott-
ságának lett tagja; 1876-ban a józsef-
városi I. számú iskolaszék alelnöke, majd 
elnöke lett; 1877-ben a párisi nemzetközi 
kiállítás magyar központi bizottságában, 
majd a nemzetk'özi juryben foglalt helyet. 
1879—87-ig Károlyi Alajos gróf nagykövet 
magántitkára gyanánt működött London-
ban. Itteni [tartózkodása alatt a londoni 
magyar egylet vezértitkára gyanánt szere-
pelt, részt vett az 1880. és ltí85. kiállítá-
sokon mint a nemzetközi jury tagja. 
Ugyanezen években beutazta egész Euró-
pát, 1882-ben pedig nagyobb tanulmány-
utat tett az Egyesült-Államokban és Cana-
dában. 1879-ben az olasz korona-rend 
lovagja, 1886. kir. tanácsos lett, 1887. 
országgyűlési képviselő Szatmármegye 
Krassó kerületéből, szabadelvű program-
mal ; tagja volt a közgazdasági bizott-
ságnak. Mint nyug. magántitkárát Károlyi 
Alajos gróf megbízta őt összes birtokai 
számvevőségének és főpénztárának veze-
tésével. — A Pesti Hirlap londoni leve-
lezője volt (1879—87.). — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Pesti Hirlap 1879. 196. sz. — S t u r m Alber t , 
Uj Országgy. Almanach 1887—92. Bpest.282.1. 

Perlaky Gábor, ág. ev. superintendens, 
P. János lelkész és Bencsik Mária fia. 
lelkészszé avattatván, a nemes-dömölki 

egyház papja let L ; utóbb a dunántúli 
kerület superintendense. 1753. júl. 16. 
Veszprémmegyétől vett ki nemesi bizo-
nyítványt, mely szerint már eleji is 
emberemlékezet óta nemesi jogokkal éltek, 
de az arról szóló oklevelek Kanizsa várá-
nak a törököktől történt elfoglaltatásakor el-
vesztek. Mint superintendens ernyedetlen 
buzgalmat fejtett ki s kerületében 76 uj 
egyházat szentelt föl. Meghalt 1786-ban 
— Munkája: Az Isten akarattyán való 
áldott meg-nyugovás, mellyről, midőn 
Unger Theresia . . . Nemeskéren a krip-
tába tétetett, ugyanottan élő nyelven pre-
dikállctt 1772-ben. Sopron 1772. 

n'agy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IX. 241., 
242. 1. — Petrik, B ib l iog r . 

Perlaky Gábor, ág. ev. lelkész, előb-
binek és Ács Katának fia, szül. 1761. 
márcz. 21. Szent-Lőrinczen (Tolnám.); 
tanult Nemes-Dömölkön (Yasm ), azután 
Pozsonyban tizedfél, Kézsmárkon másfél, 
Debreczenben egy évig ; Palotán (Vesz-
prémin.) rektori hivatalt viselt hét negyed 
évig; 1787. jan. 17. Bezibe (Gvőrm.) 
ordináltatott, 1790. szept. elején Bőnybe 
ment első prédikátornak, 1794 tavasz-
szal Nagy-Barátira (Győrm.) hívták meg; 
1796. Nagy-Vársonyba helyezték át, 1798 
szept. 8 elbúcsúzott Nagy-Vázsonyban és 
ismét Bőnybe ment. 1804 végén Homok-
Bödögén lett lelkész ; később Kertán 
(Veszprémm.) és Kis-Babóton (Győrm.) 
is volt pap. Meghalt 1854-ben. — Mun-
kái : 1. Atyafiságos oszlop, melyet néhai 
Perlaki Dávid úr hív lelki pásztornak 
emelt 1802. Sopron. (Költ.). — 2. Az Isten 
beszédinek első betői; a gyermekeknek 
és együgyűeknek kedvekért kérdésekbe 
és feleletekbe foglaltatva világosságra 
bocsátattak. Győr, 1804. — 3. Dr. Lu-
ther M. Kis Katekismusának útmutatása 
szerint a Sz. írás mondásaival megvilá-
gosítatott. idvességnek rendje. U. ott, 1805. 
(Édes atyja jegyzéseiből). 

Hrabovsiky György, A d u n á n t ú l i e v a n g y . 
aug. conf. superintendentia prédikátorai. 
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V e s z p r é m , (1803) 55., 112. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 241., 242. 1. — 
Petrik B ib l iog r . 

Perlaky Gábor, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1871. júl. 20. Pesten, hol atyja akkor 
hírlapíró volt; tanulmányait Budapesten 
végezte s 1895-ben tanári oklevelet nyert. 
Egy évi növénytani tanársegédi műkö-
dés után 1896-ban az aradi kir. fögym-
nasium tanára lett, hol a természetrajzot 
és földrajzot tanította. 1901-02-ben a buda-
pesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló állo-
más részére egyes Aradmegye területén 
termő ritkább gramineát gyűjtött és deter-
minált. 1902. szept. a budapesti VI. kerü-
leti állami főgymnasiumhoz helyeztetett 
át. — Czikkei az aradi kir. fögymnasium 
Értesítőjében (1898. Az aradi kerületi 
tornaverseny, 1899. A mérges növények-
ről, különös tekintettel Aradnak és vidé-
kének flórájára). — Munkái: 1. Sárga 
virágú Centaureáink. (Centaureae flavi-
ílorae novae). Bpest, 1892. (Természet-
rajzi Füzetek XV. 1.). — 2. Floristikai 
közlemények főkép Pestmegye flórájáról. 
(Observationes botanicae praesertim ad 
lloram Peslhinensem spectantes). U. ott, 
1894. (Természetrajzi-Füzetek XVII. 3. 4. 

Az aradi kir. fögymnasium Értesítője 1902. 
1903. és önéletrajzi adatok. 

Perlaky István, jogi doktor, jogtanár 
volt az egri érseki lyceumban 1792-től 
1830-ig ; miután neve tovább nem fordul 
elő a schematismusokban, valószínű, hogy 
nem sok idő múlva meghalt. — Munkái: 
1. Institutiones politicae in Epp. Acad. 
Agr. sub. p r o f . . . . 1792—93. Agriae. — 
2. Positiones ex technologia, et politica, 
quas anno 1808. e praelectionibus S. P. 
disquisitioni publicae submiserunt Joan. 
Szaláky, Math. Knézy. U. ott. 

Schematismus regni Hungáriáé 1801—1830. 
Budae. — Petrik Bibliogr.— Irodalomtörténeti 
Közlemények 1897. 6 1. 

Perlaky István. — Beszélyei vannak 
a Hölgyfutárban (1855.), a Szépirodalmi 
Albumban (1856. Pest) és a Győri Köz-
lönyben (1858). 

A m. nem. múzeum bir lapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Perlaki József, ág. ev. superintended, 
P. Dávid gömöri lelkész és Hunnius Kata-
lin fia; tanult Osgyánban, Csetneken, 
Beszterczebányán és Sopronban; 1725. 
okt. 28. a wittenbergai egyetemre irat-
kozott be. 1729. május 16. lelkésznek 
szenteltetett fel Nemeskéren (Sopron-
megyében), hol mint superintendens 1748-
ban meghalt. — Munkái: 1. Néhai Zsankó-
házi Zsanko Boldizsár úrnak . . . ked-
ves párjának Kisfalu di Anna asszony-
nak Szent Mihályhava 17. napján . . . 
Nemeskéren . . . eltakaríttatásának meg-
tiszteltetése. Hely n., 1735 — 2. Az Úr 
Jézus nevében. Nemes . . . Seregély Péter 
nékem kiváltképpen való jó uramnak az 
1735. eszt. végén, kínos szülésnek fáj-
dalmi közötti, az ő dolgaiban csudálatos, 
de igaz Istentől, (August) e nyomorúság-
nak völgyéből, boldog halál által kiszó-
líttatott, kedves p á r j á n a k . . . Kis Judit 
assszonynak, utolsó tisztességének meg-
adattatásának oszlopa, mel lye t . . . emelt 
és állatott Nemeskéren . . . Anno 1736. 
Hely n. — 3. Kis Judith kisasszony felett 
halotti beszéd. Hely n., 1737. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 221. 
1. — Petrik B ib l i og r . 

Perlaky László, L. Perlaky Mihály. 

Perlaki Márton, ev. ref. lelkész Léván 
és barsi esperes 1645—78-ban. — Kéz-
irati munkája: Ordo et numerus eccle-
siarum helv. conf. adict. in tractu Levensi 
ad 1655. cz. jegyzőkönyv a barsi ref. 
egyház birtokában. (Becses egyháztörté-
nelmi adatokat tartalmaz az 1645—78. 
évekből. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1878. 18. sz.) Megírta a samarjai super-
intendentia történetét is, mely kézirat 
ugyan elveszett, de felhasználták Kör-
mendi György és Ember Pál egyháztör-
ténelmi munkáikban. 

Sz. Kiss Károly, M o n o g r a p h i a i Váz la tok 31. 
l a p . — Prot. Egyh. és Isk. Lap 1878. 18. , 1S80. 

7. szám. 
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Perlaky Mihály, bölcseleti doktor, ál 
lami számvevőszéki hivatalnok, sz. 1814. 
jan. 17. Tatán (Komáromm.); tanulmá-
nyait ott, Pozsonyban és a pesti egyetemen 
végezte ; 1832. szept. 25. a kegyes tanító-
rendbe lépett. 1839-ben bölcselet-doktorrá 
avatták. 0 és társai állították fel maguk 
közt a Dugonics-társaságot, melyben tevé-
keny irodalmi munkásságot fejtett ki. 
Perlaky László néven Trencsénben, Nagy-
kanizsán, Szegeden, Léván, Budán és 
Kolozsvárt mint gymnasiumi tanár mű-
ködött. 1849. febr. 14. az ifjúság hazafias 
izgatásáért, műveiben előforduló hazafias 
vonatkozásokért elfogták és szept. 18-án 
nyolcz évi vasban töltendő várfogságra 
ítélték, melyből Pesten, Laibachban, Po-
zsonyban és Olmützben 17 hónapot töl-
tött ki s 1850. júl. 15. megszabadult. Mint 
piarista folytatta tanári pályáját, 1856-ban 
azonban a rendből kilépett, családot ala-
pított és Zürichben élt 1867-ig, hol mint 
borkereskedő tartotta fenn családját. Hazá-
jába visszatérve, hirlapírásból élt, majd az 
állami számvevőszék felállításakor ennek 
hivatalnoka lett és mint ilyen halt meg 
1889. okt. 26. — Költeményeket, ódákat 
írt Honfi és Jámbor Géza álnevek alatt 
a Munkácsy-féle Rajzolatokba, az Athe-
naeumba, Honderűbe, Almanachba és 
Koszorúba (Imre herczeg), a kolozsvári 
M. Polgárba (1878-82. több czikk), a 
Népnevelők Lapjába (paedagogiai czikkek, 
egyik-másik pályadíjat nyert), a Hetilapba 
(1854. 63. sz. költ.), a M. Sajtóba (1856. 
88. sz. költ., 120. Van-e szükségünk párt-
viszályra ? 285—287. szám. Uti tárcza 
Erdélyből júl. 15-től aug. 15.), a Hölgy-
futárba (1856. beszély), a Családi Lapokba 
(1857. költ.), a M. Ember Könyvtárába 
(Pest, 1863. III. Borászati Közlemények); 
a Honba (1864. 181. sat. sz. Borkereske-
dés, bortársulat, borkezelés).— Munkái: 
1. Örömdalok. melyekkel mélt. Vásonkeői 
Zichy Domonkos gróf ő nagyságának 
veszprémi püspöki székébe történt beik-
tatási ünnepélyén megyéjében létező Vesz-

prém és Nagy-Kanizsa ájtatos oskolák 
szerzetes házai tisztelkedtek szept. 11. 
1842. (Költ.) — 2. Öröm dalok., fenséges 
cs. herczeg és ausztria főherczeg István 
úrnak, Magyarország helytartójának . . . 
midőn Magyarország nádorává 1847. nov. 
12. elválasztaték, hódoló legmélyebb tisz-
telettel nyújtának a magyar s erdély-
országi ajtatos rendűek. Pest. — 3. Be-
vezetés a classikusok ismeretéhez, a tanuló 
ifjúság számára. Buda, 1848. — 4. Gon-
dolkodástan és ízléstan. (Logika és aes-
thetika) IJ. ott, 1849. (Ebből csak három 
nyomtatott ív készült el, a czímlap és 
a többi ív elfogatása miatt nem készül-
hetett el). — 5. Egyházi beszéd, melyet 
N.-Boldogasszony ünnepén 1854-ben a 
kolozsvári r. kath. akadémiai szentegy-
házban tartott. Kolozsvár. — 6. Sionfüzér, 
melyet mélt. és főt. Csík-Szent-Domon-
kosi Kedves István úrnak, midőn áldor-
ságának félszázados évfordulatán márcz. 
25. arany miséjét bemutatná, tisztelettel 
nyújt a kolozsvári r. kath. szentegyház 
híveinek nevében 1856. U. ott. (Költ). — 
7. Tiszteletkoszorú, melyet ft. és tudós 
Nagy Péter úrnak, a k. r. főnökének mi-
dőn a kolozsvári társasházat 1856. június 
hóban hivatalosan látogatná, hála s hódo-
lat jeléül nyújtának a kolozsvári rend-
társak. U. ott. (Költ.) (Eddig Perlaky 
László névvel). — 8. A bornemesítés és 
kezelés módja, a legújabb tudomány és 
tapasztalatok nyomán elméletileg és gya-
korlatilag előadva. Genf, 1860. (Puky 
Miklós nyomdájában). — 9. .4 sajtósza-
badság lényege és szüksége, mely a ma-
gyar országgyűlés figyelmébe ajánltatik^ 
Kolozsvár 1861. — 10. Népszerű borá-
szati kézikönyv. Vegytani alapon írta . . . 
A földm., ipar és keresk. m. k. min. által 
kitűzött pályadíjra érdemesített munka. 
Kiadja a földm., ipar és ker. minisztérium. 
(A fametszeteket készítette Morelli Gusz-
táv.) Buda, 1873. — 11. Népszerű szőlé-
szeti és borászati kézikönyv. Vegytani és 
köztapasztalatok. Számos fametszvényr 
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nyel. Bpest, 1874. — 12. A szölömívelés 
kátéja. U. ott, 1874. 11. fametszettel. 
(Falusi Könyvtár 13. 2. jav. kiad. U. ott, 
1898.) — 13. Borászati vagyis pincze-
gazdászati káté. U. ott, 1875. 11 famet-
szettel. (Falusi Könyvtár 14.). — Szer-
kesztette a Magyar Tisztviselő cz. szak-
lapot 1875. júl. 13-tól decz. 26-ig és 
1880. jan. 4-től ápr. 15-ig (ezekben több 
czikke van). — Álnevei: Honfi és Jámbor 
Géza. 

Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 364, 1. — 
Pesti Napló 1862. 210. s z . — Szinnyei K ö n y v é -
szete. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — 
Vasárnapi Újság 1889. 44. SZ. ( N e k r . ) . — 1II. 
Könyvészet 1898. és fiának Perlaky Gábor 
fögymnasiumi tanárnak szives közlése. 

Perlaky Sándor (perlaki), ügyvéd volt 
Pesten, hol 1870. ápr. 27. meghalt 58. 
évében. — Több költeménye jelent meg 
a Koszorúban (1838., 1840—41.); fordí-
tott görögből, latinból Halimbai Sándor 
névvel (L. Magyar írók IV. 350. sz.). 
Czikkei a Tudományos Gyűjteményben 
(1837. VII. A jelenkor oktatási rendszeré-
nek hasznairól, X. A fenyíték szükségé-
ről az iskola virágzására, XII. Az osko-
lák szentségéről, 1838. V. A régi görögök 
és asszonyaik, VIII. Herder jegyzetei : 
miáltal terjed valamely nyelv állandó ha-
tással, XI. Oskolai gyakorlatokról, XII. Az 
iskola korszerű haladásáról); a Koszorú-
ban (1838. Az emberekhez); a Sárospataki 
füzetekben (1864. A stoikusok erkölcstana, 
a filozófia és Isten fogalma, 1865. Az 
alkotmányok felfüggesztése, 1866. Az ön-
bizonyosság germán eszménye vagy a 
protestáns ideál, A spinozismus jellem-
vonása, 1867. Shakespeare erkölcstana, 
Töredék Ulricinek Shakespeare drámai 
művészetéről írt munkájáról, Diderot kor-
szaka Rosenkranz után, 1868. A positiv 
tanok és a kritika közötti viszony, A 
franczia forradalom Lerminertől, A jog-
íilozofia Hegeltől, Kant vallásfilozófiája). 
— Munkái: 1. A politikai ellenhatások. 
Constant Benjamin után ford. Halimbai. 
Pest, 1845, — 2. Mare. Antonius Aurelius 

elmélkedései XII könyvben. Görögből 
ford. U. ott, 1847. — 3. A fejedelem. 
Machiavelli Miklós után ford. U. ott, 
1848. — Álneve Halimbai. 

Petrik könyvészete s Bibliogr. és gyász-
jelentés. 
Perles József, bölcseleti doktor, zsidó 

theologus és főrabbi, szül. 1835. nov. 
25. Baján (Bácsm.); a gymnasiumot szü-
lővárosában végezte, hol atyja P. Baruch 
A., az ottani zsidó hitközség rabbihelyet-
tese, a theologiai tudományokba beve-
zette. A theologiát, bölcseleti s nyelvészeti 
tanulmányait a boroszlói rabbi-szemi-
náriumban, illetve az egyetemen hall-
gatta. 1862-ben a pozsonyi Brüderge-
meinde választotta hitszónokának, 1871-
ben a müncheni hitközség rabbijának, 
hol haláláig működött. Hazájával és annak 
tudományos köreivel élénk összekötte-
iésben állott. Meghalt 1894. márcz. 4. 
Münchenben. — Czikkei a Ben Chanan-
jában (Szeged, 185» — 60.). — Munkái: 
1. Zwei gottesdienstliche Vorträge, gehal-
ten im israel. Cultus-Tempel zu Baja, am 
Sabbath.. . 5619. (den 24. Sept. 1859) 
und am ersten Tage des Succothfestes 
5620. (den 13. okt. 1859). Pesth, 1859. — 
2. Melchemata Peschitomiana. Boroszló, 
1859. — Sok munkája van még. melyek 
mind külföldön jelentek meg; ezeket fel-
sorolja Lippe, Ch. D. Bibliographisches 
Lexikon. Wien, 1881. és 1899. cz. mun-
kájában. 

Petrik B i b l i o g r . — Pester Lloyd 1894. 54. SZ. 
A b e n d b l a t t . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 

942. 1. 
Perliczy János Daniel, bölcseleti és 

orvosdoktor és megyei főorvos, P. Illés 
ág. ev. lelkész és Büschel Anna Borbála 
fia, szül. 1705. október 2t). Késmárkon 
(Szepesm.); miután középiskoláit befe-
jezte, a külföldi német, holland és fran-
czia egyetemeket látogatta, a wittenbergai 
egyetemen 1726. nov. 17. iratkozott be s 
1727-ben bölcseletdoktori rangot nyert, 
Utrechtben pedig 1728-ban orvosdoktorrá 
avatták. Hazájába visszatérve, előbb Sei-
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meczbányán tartózkodott. Nagy tudomá-
nya által csakhamar hiressé vált és 
Nógrádmegye 1781-ben rendes orvosává 
választotta. Tudományának híre külföldre 
is elhatott, úgy hogy a berlini tudomá-
nyos akadémia mathematikai osztályának 
rendes tagja lett és ezen társaságnak 
tizennégy tudományos munkát adott át 
kiadás végett; ezek közt: De instituenda 
in Hungaria societate litteraria erudita et 
conferendis ad illustrationem eorum pa-
triae symbol is. (A többi munkát is föl-
sorolja Horányi és Klein.) Mária Terézia, 
érdemeinek elismeréseül nemesi rangra 
emelte. A császári természetvizsgálók aka-
démiájának is tagja volt IV. Archimedes 
névvel. 1754. nyugalomba vonult apát-
falvai birtokára (Losoncztól egy órányira) 
és idejét teljesen a tanulmányoknak szen-
telte. Meghalt 1778. ápr. 6. Apátfalván. 
— A berlini tudós társaság évkönyveiben 
következő értekezései jelentek meg : De 
machinis novis architectonicis ; De mole-
trina nova militari, expeditionibus bellicis 
adcommodata; De machina nova contu-
soria comminuendis metallorum mineris 
apta; Casus et curationes medicae e 
praxi 40 annorum erutae; Miscellanea 
physico-medica, curiosa: veluti 1. de 
thermographia Hung, comparativa, 2. de 
aere, aquis et locis Neogradiensibus, 
3. de curris morborum sympatheticis, 4. 
de thermis vaporariis artificialibus. 5. de 
medicina vinorum; De rei per Hung, 
medicae, pharmaceuticaeet chiromanticae 
in melius formandae consilium ; Miscel-
lanea physico-mathematica, Meteorologia 
medica fundamentis recentioribus astro-
nomicis superstructa; Filum Ariadneum 
praxeos medicae ; Marsilii Ficinii opus-
culum Mathiae Corvino 1481 inscriptum 
de valetudine coelitus comparanda; 
Christiani Kortholti epistolae chemicae in-
éditae: de differentia climatis terrestris 
et coelestis, de medicina comparativa, 
in statu sano, quam morboso. — Mun-
kái: 1 .De magnitudine et dimensione 

terraquei ad institutionum geographica-
rum Wideburgianarum caput secundum... 
Jenae, 1727. — 2. Dissertatio meteoro-
logica prior exhibens hyetoscopium selec-
tis observationibus instructum. Quod prae-
side Jo. Frid.Weidlero ad d. 15. nov. 1727. 
placidae eruditorum censurae submittit. 
Wittenbergae, 1727. — 3. Dissertatio 
meteorologica posterior exhibens dro-
soscopium novum drosometriae curiosae 
specimen,quod consentiente ampl.facultate 
philosophica praeses... publice ad dispu-
tandum proponit. Respondente A. Gottlob 
Weidlero, ad d. 15 nov. 1727. U. ott, 
Egy rézmetszettel. — 4. Explicationem 
Jovilabii Cassiniani publice excutiendam 
proponent Jo. Frid. Weidlerus e t . . . U. 
ott, 1727. Egy tábla rajzzal. — 5. Theoria 
caloris mathematica nova methodo me-
dicinae applicata. U. ott, 1728. — 6. Dis-
putatio inaug. medica de naturarum di-
versarum indagine medica, sub schemate 
systematidiversarum machinarum inter se 
connexarum feliciter instituenda. Trajecti 
ad Rh., 1728. — 7. Medicina pauperum, 
az az szegények számára való házi or-
vosságoknak az köztök leginkább és leg-
gyakrabban uralkodni szokott nyavalyák 
ellen való alkalmaztatás az mindennapi 
könnyen feltaláltató és megszerezhető 
eszközökből kinyújtatott. Buda, 1740. — 
8. Testi békességre vezérlő útitárs. Az 
az a sokféle nyavalyákkal küszködő test-
nek szükségére alkalmaztatott házi és 
úti patikácskának rövid és sommás le-
írása. Kedves magyarainak, de főképpen 
t. n. Nógrád vármegyében lévő városokban 
s falukon lakozóknak hasznokra kibo-
csáttatott. U. ott, 1740. — 9. Consilium 
medicum, az az ; Orvosi oktatás, mikép-
pen kellessék e mostani pestises és egyéb 
mérges nyavalyáknak berohanásokban 
stb. magáról gondot viselni. írta Moller 
Károly Ottó, ford, és megbővítette Per-
líczi Dániel. U. ott, 1740. — 10. Sacra 
Themidos Hungáriáé, e medicina illu-
strata, sive de ratione decidendi, casus 

25. iv sajtó alá adatott 1904. okt. 2. 
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forenses, dubiis physicis et medicis ob-
noxios, manuductio, juri hungarico, judi-
ciisque provincialibus comitatensibus et 
civitatensibus, praecipue actionibus fis-
calibus accomodata. U. ott, 1750. 

Bod, M. Athenas 219. 1. — Veszprémi Suc-
cincta Medicorum Biographia. Cent.X 133.1. 
— Horányi M e m o r i a I I I . 63. 1. — Klein, 
Nachrichten II. 386. — Bartholomatides, Memo-
riae Ungaroruui 222. 1. — Helttr, Biographien 
berühmter Zipser, Kaschau u. Leipzig, 1832. 
91. 1,— Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1853. 
47. 1. — Danielik, M . í r ó k I I . 253. 1. - Toldy 
Ferencz, Ujabb Adalékok 84. 1. — Szinnyei 
Könyvészete. — Uj a. Athenás 322. 1. — 
Petrik, B i b l i o g r . 

Perlowitz András, egyetemi hallgató 
Strassburgban, bátéi (Somogym.) szár-
mazású. — Munkái: 1. Conclusiones 
Aliquot Politicae, Quas Privata Collectas 
Industria Ex Augusti Caesaris Vita Sub 
Init. Nunc Publicae Disquisitioni subjicit, 
Et Supremo Favente Numine defendere 
conabitur Sub Praesidio Clar. Viri Dn: 
Matthiae Berneggeri, P. P. in Alma Ar-
gentoratens. Universitate Dn. Praeceptoris 
& Fautoris debito honoris cultu vene-
randi, Ad diem Novemb. Andreas Perlo-
witz, Batthen. Hun. Argentorati, 1628. 
(A mű végén van Bernegger Mátyásnak 
levele Szeleczki Jakab pozsonyi senator-
hoz.) — 2. Disputatio Politica. De Veris 
Ac Genuinis Boni Civis Notis, Bonique 
Reipub. Moderatoris Requisitis, Ex Quibus 
Tali Fortuna Dignus Iudicetur, Publico 
examini subjicit, & pro tenietate ingenij 
aeterno favente rerum moderatore exa-
minabit. Sub Praesidio Clar. Viri, Dn. 
Matthiae Berneggeri... Ad Calend. Januar. 
U. ott, 1629. 

Szabó-Hellebrandt, Régi M. Könyvtár III . 
1. rész 426., 429. 1. 

Perls Ármin, bölcseleti doktor, rabbi, 
szül. 1853-ban Nagy-Károlyban, a hol 
tanulmányait megkezdte, Nagyváradon 
folytatta, majd Berlinben keleti nyelveket 
és bölcseletet hallgatott és theologiai ta-
nulmányait végezte. Bölcselet-doktori és 
lelkészi oklevelének elnyerése után a 

ld. S z i n n y e i .T., Magyar Irők X. 

kassai izraelita hitközség választotta meg 
rabbijának; onnét Kecskemétre s 1889-ben 
Pécsre ment, hol mint rabbi és hittanár 
működik. — Munkái: 1. Korszerű prédi-
kácziók. I. kötet. Kecskemét, 1884. — 2. 
Ünnepi és alkalmi prédikácziók. I. kötet. 
Ünnepi prédikácziók. Székes-Fejérvár 
(1888). — 3. A három oszlop. Székfoglaló 
beszéd. Pécs, 1889. — 4. Jeremiás Siral-
mai. U. ott, 1889. — 5. Emlékbeszédek. 
U. ott, 1890. — 6. A magyarok Mózese. 
Emlékbeszéd Kossuth Lajos fölött. U. ott, 
év n. — 7. Grünhut Ignáez emlékezete. 
Két gyászbeszéd, tartotta . . . Pécsett jún. 
30. és júl 8. U. ott, 1890. — 8. Öregek 
koronája. Gyászbeszédek. U. ott, 1893. — 
9. Kelet és nyugat. Millenniumi beszéd. 
U. ott, 1896. — 10. Schulhof Róza emlé-
kezete. Gyászbeszéd. U. ott, 1898. — 11. 
Erzsébet, gyászbeszéd. U. ott, 1893. — 
12. A négy hálaadó, predikáczió az eraan-
czipátió 30. évfordulóján. Bpest, 1898. — 
13. Ősök és próféták, ünnepi beszéd. Pécs, 
1900. — 14. Szellem és ige, ünnepi be-
széd a pécsi zsidó iskola 50 éves jubi-
leumán. U. ott, 1903. 

31. h ön yvészét. 1880. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Zichy Hermann gróf é s Derestye 
Gy. 31., Magyar Zsidók a Millenniumon. 
Bpest, 1S96. 175. 1. arczk. 

Perneczky Jenő, honvédvezérkari őr-
nagy, szülét. 1865. nov. 16. Gyertyámo-
son (Vasm.); Kőszegen négy gymn. osz-
tályt, Pozsonyban a gyalogsági hadapród-
iskolátvégezte, azután 1883. aug. 18. mint 
hadapród-tiszthelyettes a cs. kir. 60. gya-
logezredhez osztatott be. 1886. szept. 30. 
a budapesti 1. honvéd-gyalogezredhez 
helyeztetett át. 1886. nov. 1. hadnagygyá 
1890. máj. 1. főhadnagygyá és 1894. 
máj. 1. századossá lépett elő. A honvéd-
ségnél 1886—88-ig és pedig egy évig mint 
századtiszt és egy évig mint zászlóalj-
segédtiszt működött; 1888—89-ben a fel-
sőbb tiszti tanfolyamot, 1889—91-ig a cs. 
és kir. hadiiskolát hallgatta, azután egy 
évig a cs. és kir. 4. hadtest vezérkari 

26 
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osztályához és egy évig a cs. és kir. 
vezérkarhoz Bécsben volt beosztva. 1893. 
nov. 1. óta a honvédelmi minisztérium I. 
ügyosztályában működik, 1900. nov. 1. 
óta vezérkari őrnagyi ranggal. — Az ezred-
éves országos kiállítás hadtörténelmi cso-
portjának megbízásából a kiállításon a 
zentai csatát ismertette. A Ludovika 
Akadémia Közlönyének lev. tagja ; ebben 
czikkei (1894. A kőszegvidéki hadsereg-
gyakorlatok 1893-ban, 1896. A honvéd-
ségi íegyvergyakorlatok). — Munkája: 
A zentai hadjárat 1697-ben. Bpest. 1896. 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 682. 1. — 
Honvédségi Névtár 1 9 0 0 - r a . 

Perneszi András (osztopáni) birtokos 
Somogym.-ben; az 1569. országgyűlés által 
az ország határának Ausztria felől meg-
vizsgálására rendelt küldöttség tagja, 
1577-ben alsó-lendvai kapitány volt. — 
Munkája; Perneszi Andrasnac valasztetele 
a Bornemisza Peter levelere, mellyet az ü 
ördögi kesertetrül irot könyve eleibe 
nyomtatot. Prouerb. 26 Meg felely á 
bolondnac, az ü bolondsága szerent, hogy 
ne lattassec magánac, bölcznec lenni. 
Nagy-Szombat, 1579. (Szerző az A 2—4. 
leveleken szórói-szóra közli Bornemiszá-
nak «Az ördögi kísértetekről» czímű 
munkája elébe nyomtatott levelét, s arra 
hasonlóan levélalakban válaszol. A könyv 
végén ez áll : «Ez level költ Fölső Lindua 
varaban Mindszent havanac 23. napian, 
1579. esztendőben.» E könyvben sok érde-
kes adat olvasható Bornemiszának Semp-
téről 1578-ban történt elüzetéséről, vala-
mint bécsi fogságáról s megszabadulá-
sáról. Bornemisza említett könyvéről 
pedig a Dl levelen e szavak állanak: «e 
te ördögi kesertetrül való könyuednec 
â kezdetire, im nem régen azt merted 
nyomtatni, hogy Sempten 1578. esztendő-
ben nyomtattad, kiben tudod hogy semmi 
ninch, mert tauol uoltal Semptetül, midőn 
az vy praefaciokat ki bocsáttattad oly 
titoc helyen, kinec igazán neuét meg sem 
merőd neuezni. Ki chac ebbolis meg 

teczic, hogy az én nekem iratot leueledbe, 
a te fogsagodrul tesz emlekezetet. mely 
1579. esztendőben történt, az vtan, hog 
Semptérol mind n'omtato szerszamoddal 
egtemben elpironkottal volt immár 
Egyetlen példánya a kolozsvári r. kath. 
lýceum könyvtárában.) 

A'agy Iván, Magyarország Családai IX. 244. 
1. — Stabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r . I . 85. 1. 

Perneszy Gábor (osztopáni), a kolozs-
vári gyűlésen 1607. jún. 10. megbélye-
geztetett. Még később is Dóczy András 
alatt Bethlen ellen törve, főleg Huszt 
várának megvételével volt megbízva. — 
Levelei Dóczy Andráshoz. Szakmár, 1613. 
márcz. 8., ápr. 26., 28., Ecsed, aug. 14., 
1615. ápr. 5. (Történeti Lapok II. 1875). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 
245. 1. 

Perneszi János (osztopáni), első éves 
bölcselet-hallgató Pozsonyban; ha nem 
csalódom, ez volt Somogy és Zala vár-
megyék alispánja, ki 1681-ben az ország-
gyűlés által Stiria felől az ország határá-
nak megvizsgálására kirendelt biztos volt. 
— Munkája : Mare sapientiae seu DIVVs 
ThoMas AqVInas theoLoglae et phlLo-
sophlae prlnCeps ipsa sua nomini sacra 
die 7. Mártii panegyrica oratione cele-
bratus . . . Posonii, 1726. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 245.1. 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pernyeszi Zsigmond (osztopáni), elő-
kelő erdélyi nemes birtokos Királyfalván 
(Kis-Küküllőm.). Bészt vett az országos 
ügyekben is ; 1686-ban egyik követ volt 
az erdélyi fejedelem részéről a bécsi ud-
varral kötendő szerződés ügyében. Igen 
vallásos, istenfélő ev. ref. ember volt, 
kiről ezt írja Bod Péter : «Ez a Pernyeszi 
Zsigmond öreg idejében kegyességét szor-
galmatoson gyakorló ember volt mind 
egyebekben, s mind nevezetesen abban, 
hogy nem csak könyörgést tett maga Há-
zában cselédi között; hanem minden 
Vasárnap reggel a rendes Isteni tisztelet-
nek előtte az Isten beszédét magyarázta 
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a maga Házánál maganoson Tselédinek». 
Ő kapta Kassai Borbálától Keresztessy 
Sámuelnétől a bátosi jószágot, mely azon-
ban az ő kihaltával Lázár Györgynek 
adatott. — Munkái : i . A Kegyes Lélek-
nek lelki vigasztalást szerző Idvesség 
Paissa. Mellyet: Az Isten Anyaszentegy-
házának a Magyar Nemzetben lévő igaz 
tagjainak lelki hasznokra fordított Ave-
narius Jánosból. . . Kolozsvár, 1676. (Az 
ajánlás «Istennek igaz híveinek» szól; 
aláírva: «Az nyomorúságok szenvedésé-
ben társotok, a Christus ismeretiben egy-
ügyü atyátokfia, az Politiaban penig 
alázatos szolgatok 0. P. S.» 2. kiadás. 
Lőcse, 1693.). — 2. Az Isten Anyaszent-
egyházában Lelki harczot tartó Vitézek-
nek lelki sebek fájdalmát enyhítő Lelki 
Flastrom. Mellyet: Egy tudós Doctornac 
Lelkek sebeit enyhíteni kívánó hivek 
számára, nagy tanátsal, és munkával ál-
lított, Lelki Patikájából készített . . . U. 
ott, 1678. — 3. Világi Bujdoso, Eletünk-
nek Kedves Útitársa, Mellyet: szerzet 
mennyei édes egy Christus Szolgája Hazá-
jára siető világi bujdosásában való lelki 
Uti társul, hogy míg el-éri boldog czélját, 
és lelkének édes mennyei Atya országá-
ban való tsendes meg-nyugovását, legyen 
mind magának, s mind más Idvességeket 
szomjúhozó feleinek s nemzetének vigasz-
talására. Szeben, 1709. 

lívd, M. A t h e n a s 220. 1. — Horányi, Memo-
ria III . * 68. I. — Katona, História Critica 
XXXVI. 753. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
C s a l á d a i IX. 245. 1. — Szabó Károly, B é g i M. 
K ö n y v t á r I . 495., 504., 692. 1. — M, Könyv-
Szemle 1886. 266. 1. — Pallas Nagy Lexikona 
XIII. 945. 1. 

Pernits-Pericht János, orvosdoktor, 
korponai (Zólyomm.) származású; ugyan-
azon megyének felső-járási rendes seb-
orvosa volt Lipcsén. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica sistens históriám 
vitae et mortis. Pestini, 1838. 

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, 122. 1. — Szinnyei 
K öny vészete. 

Persenszky Károly, evang. ref. tanító 
Szerencsen (Zemplénm.), hol egyszersmind 
a gazdasági ismétlő-iskola vezetője. — 
Munkája: Gazdasági előadások a föld-
mívelő nép részére. Irta és előadta . . . 
Kiadja a földmívelésügyi m. kir. minister. 
Szerencs, 1899. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Perser Móricz. — Munkája: Das Ge-
heimniss der Schnellmalerei; oder die 
Kunst in wenigen Stunden, ohne alle 
Vorkenntnisse der Zeichenkunst und Ma-
lerei, mit geringer Mühe und Kostenauf-
wand die schönsten colorirten Gemälde 
herzustellen. Kaschau, 1835. 

Petrik, B ib l iogr . 

Persián György, volt polgármester-
helyettes, szül. 1862-ben Zalatnán (Alsó-
Fejérm.); középiskoláit Gyulafejérvárt vé-
gezte s három évig jogot hallgatott a 
budapesti egyetemen. Nevét 1893-ban 
Gyulai-ra változtatta. Évekig nevelőskö-
dött előkelő nemesi családoknál. A lem-
bergi kiállítás idejében egy évig egy len-
gyel herczeg magántitkára volt, kivel 
csaknem egész Európát beutazta. Sokat 
olvasott és általános műveltségű egyén, 
ki több európai nyelvet beszél és kitűnő 
zongorázó. 1892—93-ban egy-egy félévig 
Erzsébetváros, majd Abrudbánya helyet-
tes polgármestere is volt. — A Rejtelmes 
Világ cz. spiritiszta lapnak 1894—96-ban 
munkatársa volt. — Munkája: Előkelő 
körökben. Regény. Bpest, 1893. (Ism. Főv. 
Lapok 259. sz.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és Persián Kálmán szives közlése. 

Persian Viktor, államtudományi dok-
tor és szolgabíró Mócson (Kolozsm.); 
született 1875. május 27. Kapnikbányán 
(Szatmárm.); középiskoláit Erzsébetváro-
son kezdte, Gyulafej érvárt folytatta s 
Kolozsvárt a piaristáknál végezte. Jogot 
szintén Kolozsvárt hallgatott 1896-ban. 
— Irt az Erdélyi Közlönybe (1899); köz-
gazdasági vezérczikkeket közölt a kolozs-
vári napilapokban és a Magyar Közigaz-

26* 
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gatásba. •— Munkája: A mit a phantasia 
alkot. Kolozsvár, 1892. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és Persián Kálmán szíves közlése. 
Persich Gábor, szent Ferencz-rendi 

szerzetes, sasvári (Nyitram.) származású, 
1654-ben lépett a rendbe ; 1659-ben szen-
teltetett fel Nagyszombatban; házfőnök, 
1675. rendfőnöki titkár, majd ismét ház-
főnök, végre egy ideig Cziráky Mojzes 
házi káplánja volt. Meghalt 1709. szept. 
8. Mária-Ligeten (Mosonm.), — Kézirati 
munkája: Regula et vita Sororum S. 
Ciarae quam tradidit et confirmavit 
Urbanus IV. summus Pontifex Anno 
1268. Iussu et authoritate Adm. Rev. 
Patris Didaci Babczanszky Ministri Pro-
vinciális. Per me . . . anno Dni 1663. (A 
62 levélből álló, pergamenre irott kézirat 
a pozsonyi rendházban őriztetik). 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . M i n . 
S. P. Francisci. Posonii, 1879. 31. 1. 

Persz Adolf, bölcseleti és jogi doktor, 
jogakadémiai tanár, 1875. szept. 15-től 
1878. febr. 28-ig szakdíjnok volt a Buda-
pest fővárosi statisztikai hivatalnál, innét 
neveztetett ki a nagyszebeni jogakadémia 
tanárának. Jelenleg a nagyváradi kir. 
akadémia tanára. — Költeménye van a 
M. Ifjúság Évkönyvében (Pest, 1860); 
czikke a Szigligeti-Társaság kiadványai-
ban (III. 1903. Fizika a grammatikában). 
— Munkája : A nemzetiségi kérdés állam-
ethikai világításban. Kritika is, nem is : 
dr. Meltzl Oszkárnak «Az erdélyi szászok 
állása Magyarországban» cz. röpiratára. 
Nagy-Szeben, 1879. (Németül. U. ott, 
1979.). — Szerkesztette a Győri Figyelőt 
1873. jan. 18-tól szept. 30-ig; szerkesz-
tette és kiadta a Székesfehérvári Figyelőt 
1874. febr. 14-től jún. 27-ig és ennek 
folytatását, a Székesfehérvár és Vidékét 
1874. júl. 1-től 1875. végéig. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Budapest 
Főváros Statisztikai Hivatalának Havi Ki-
mutatása 1899. decz. 

Pertesz (József) Gábor, prémontrei 
rendi szerzetes és tanár, privigyei (Nyitra-

megy.) származású; 1808-ban a nagyvá-
radi convictus igazgatója volt, 1811. a 
humaniórák II. osztályának tanára Kas-
sán, 1812. Rozsnyón, 1816. a rend fő-
nökének titkára, 1817. a humoniorák II. 
osztályának tanára Lőcsén, 1819. gym-
nasiumi igazgató Rozsnyón; 1820. a 
leleszi convent esküdtje, hol 1882. szept. 
11. meghalt 42 éves korában. — Mun-
kái : 1. Hymenacon Alexandro et Ottiliae 
Péchy. Cassovioe, 1803. — 2. Applau-
sus musarum Jaszoviensium honoribus 
ill. ac rev. dni Andreae Szabó primi 
episcopi Cassoviensis. U. ott, 1804. — 3. 
Serenissimo Hungáriáé principi et Archi-
duci Austriae dno Josepho palatino, dum 
nobilis insurrectionis promovendae causa 
cum statibus et ordinibus inclyti cottus 
Bihariensis ageret, in perennis memoriae 
obsequium ab archi-gymnasio M.-Varad, 
oblatum die 24. Mártii 1809, — 4. Ode 
panegyrica, festis honoribus ill. ac rev. 
dni Ladislai e comitibus Eszterházy de 
Galantha, ecclesiae Rosnaviensis cano-
nicorum r. praemonstratensium dicata. 
Cassoviae, 1815. 

Petrik B ib l iogr . — Schematismus c anon ico -
rum regularium ordinis praemonstratensis.. . 
de Castro Jászó. Cassoviae, 1891. 149., 171. 1. 

Perthold Lukács Pál, jogtanár Pesten 
1771-ben. — Munkája : Theses ex jure 
divino, naturae, gentium, hungarico, 
canonico, civili, feudali, criminali, et pro 
parte publico-generali, quas . . . praeside 
...propugnavit Thomas nob. de Orlan-
dini. Pesthini, 1771. 

Petrik B ib log r . 

Pertik Ottó, orvosdoktor, egyetemi 
tanár, a m. tudom, akadémia levelező 
tagja, szül. 1852. decz. 11. Pesten, hol 
gymnasiumi és egyetemi tanulmányait 
végezte. Még ötödéves orvostan-hallgató 
korában 2. tanársegéd volt a kórboncz-
tani tanszék mellett,majd 1876-ban orvos-
doktorrá avattatván, tanársegéd lett Mi-
halkovics tanár fejlődéstani és boncztani 
intézetében, a hol 1878-ig működött. 
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Ekkor külföldre ment és először Páris-
ban Ranvier mellett a szövettan fino-
mabb módszereivel ismerkedett meg, 
majd 1880-ban Strassburgban Waldeyer 
boncztani tanárnak lett első segéde; két 
év múlva Recklinghausennak, a kór-
boncztan tanárának első segédévé nevez-
tetett ki s ezen minőségben működött 
1884-ig. Ezután még egy félévet De Bary 
laboratóriumában töltött, hol bacterio-
logiai tanulmányokat folytatott. Ez idő-
tájt meghivót kapott Dublinba a kórboncz-
tan tanítására és prosecturára és Pasteur 
is hajlandónak mutatkozott őt laborató-
riumában alkalmazni. E közben azonban 
a vöröskereszt-kórház prosectorává ne-
veztetvén ki, 1885 elején visszatért Buda-
pestre, hol nemsokára az üllői-úti új 
közkórház bonczoló főorvosává nevezte-
tett ki. 1887-ben a colloquium és próba-
előadás elengedésével a zsigerek kórboncz-
tanából magántanári képesítést nyert, de 
még megelőzőleg a főváros tanácsa a 
bacteriologiai laboratoriumok tanulmá-
nyozására és Kochhoz küldte ki, hol 
négy hónapig dolgozott. 1890-ben a kór-
szövettani tanszék nyilvános rendkívüli 
tanárává, 1891-ben pedig a fővárosi 
bacteriologiai intézet vezetőjévé nevez-
tetett ki. 1892-ben a belügyi kormány az 
országos choleravizsgálatokkal, 1898-ban 
pedig vidéki orvosok számára rendezett 
bacteriologiai kursusok tartásával bízta 
meg. 1894-ben a budapesti nemzetközi 
közegészségi és demographiai congressus 
alkalmával a fertőző betegségek szak-
osztályának elnöke volt. 1894 elején, 
Scheuthauer halála után, a kórboncztani 
tanszék helyettesítésével bízatott meg, 
1895. máj. pedig a kórboncztan és kór-
szövettan rendes tanárává, úgyszintén 
a Rókus-kórház prosector-pathologusává 
neveztetett ki, a mikor a székesfővárosi 
bakteriológiai intézet vezetésétől és az 
igazságügyi orvosi tanácstól, melynek 
megalapítása óta tagja volt, visszalépett. 
1899. máj. 5. a m. tudom, akadémia 

levelező tagjának választotta. Tevékeny 
részt vett minden orvostársadalmi ügy-
ben. Elnöke volt az 1897. moszkvai s az 
1900. párisi nemzetközi orvosi congressus 
magyar bizottságának. Rendkívüli tagja 
az országos közegészségügyi tanácsnak, 
üléselnöke a budapesti kir. orvosegylet-
nek (melynek hat évig titkára volt), 
választmányi tagja a kir. természettudo-
mányi társulatnak és levelező tagja több 
külföldi társaságnak. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1879. A dysphagia lusoria 
boncztani okairól, 1879—80. Párisi szö-
vettani levelek, 1881. Tárczalevelek a 
német orvosok baden-badeni nagy gyű-
léséről, 1883. Uj gurdély az orr-garat-
ürben, 1884. A zsíremboliáról, 1888-ban 
az «Orvosi Hetilap-díj »-at nyert dolgozat, 
Néhány bíráló szó a pneumococcusról, 
Az aktinomykosisról egy eset kapcsán 
embernél, Tárczalevelek a német orvosok 
freiburgi nagy gyűléséről, De Bary myko-
logiájáról, Adatok az epehólyag és nagy 
epevezetékek elsődleges rákjának kór- és 
oktanához, 1885. Vizsgálatok az aktinomy-
kosisról, Hagymáz körül szerzett kór-
boncztani tapasztalatok, Osteoplastikus 
multiplex carcinosis primär mamma-scir-
rhus után, 1886. JRákosan elfajult paro-
varialis-tömlőről, Elsődleges epehólyag 
rákról, A méhrák fájdalmasságának egyik 
boncztani okáról, Uj adat a gyomor-
tágulások kóroktanához, 1887. Ureteritis 
et pyelitis chronica cystica polyposa, 
Méhenkívüli terhességről, Az osteomye-
litis infectiosa diffusa primariáról, Aneu-
rysma dissecans, Az agyhályogokról, 
1888. A vesetok elsődleges lipogén sar-
comája, A vesék tömlős elfajulásáról, 
Aneurysma cordis chronicum bicamera-
tum, 1889. Intussusceptio ileo-colica, Az 
osteoid chondroma kórszövettani szerke-
zetéről, Az emberi hashártyának idegen 
testek okozta gümőkórjáról, Jelentés a 
tiszti főorvos úrnak az 1889. hagymáz-
ról, 1891. Neurofibroma multiplex ese-
téről, 1893. Jelentés a cholera-járvány 
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alatt tett bakteriológiai vizsgálatok ered-
ményeiről, Vizsgálatok a szénsav hatá-
sáról a tejnek conserválására, 1896. A 
Marmorek-féle antistreptococcus gyógy-
saváról); a Gyógyászatban (1889. Elsőd-
leges osteomyelitis infectiosa esetei); az 
Orvosegylet évkönyvében (Titkári jelen-
tések a budapesti kir. orvosegyesület 
1891. és 1892. működéséről); a Közkór-
házi Évkönyvben (1889 — 93. Ritkább 
kórboncztani leletek, 1896. Megemlékezés 
Pesteurről); a Belgyógyászati Kézikönyv-
ben (I. 1894. Bevezetés a fertőző beteg-
ségek kóroktanába bakteoriologiai szem-
pontból) ; a Pallas Nagy Lexikonának is 
munkatársa volt. Magyar czikkei részben 
németül is megjelentek az Archiv für 
mikr Anatomieben, a Pester med.-chi-
rurg.Presseben, a Centralblatt für d. med. 
Wissenschat'tban és a Virchow-féle Ar-
chívban. Munka- és kiadó-társa volt a 
Ziegler-féle Beiträge zur pathol. Anato-
mie und alig. Pathologie cz. folyóiratnak. 
— Munkái: 1. Myelin és idegvelő. (Szö-
vettani. tanulmány). Bpest, 1880. (Érte-
kezések a természettud. köréből X. 11.). 
— 2. Pasteur emlékezete. U. ott, 1896. 
— 3. Epithelioma adamantinum malig-
num. U. ott, 1897. — 4. Jelentés dr. Nekám 
Lajos irodalmi munkásságáról. U. ott, 
1898. — 5. Üdvözlő beszéde (Navratil 
30 éves tanári jubileumára.). U. ott, 1899. 
— Szerkeztette a budapesti kir. Orvos-
egyesület Évkönyvét 1892—93. és 1893— 
94-re és a Magyar Orvosi Archívumot 
1892—98-ig Bókay Árpáddal és Klug 
Nándorral együtt. Ezen Archív 1893— 
94-ben németül is megjelent Wiesbaden-
ben 3 kötetben. 

Budapester Hygienische 'íeitung 1892. 21. SZ. 
a r c z k . — Vasárnapi Újság 1894. 35. sz. a r c z k . 
— Pallas Nagy Lexikona X I I I . 964 . X V I I I . 432 . 

1. — )I. Könyvészet. 1896 . — Högyes Endre 

Emlékkönyve. Bpest, 1896. 404., 723. 1. 
Pervulescó Sándor, nyug. honvédezre-

des, szül. 1837. máj.24.Mehádián (Krassó-
Szörénym.); katonai nevelésben része-
sült; a bécsi katonai akadémiát elvégezve 

1857-ben mint hadnagy beosztatott a 
37. gyalogezredbe; 1859 tavaszán tiszti 
rangjáról lemondott, azonban azon év 
jún. 1. mint önkéntes közkatona felavat-
tatott és e minőségben az 1859. olasz 
hadjáratban ütközet nélkül részt vett. 
1862-ben hadnagygyá neveztetett ki s e 
minőségben 1865-ig csapatszolgálatot tel-
jesített, 1865—66-ban pedig mint had-
apródiskolai tanár működött. Főhad-
nagygyá 1866-ban lépett elő, mely minő-
ségben 1866-ban a Poroszország elleni 
hadjáratban, nevezetesen a koszteleczi 
és jicsini ütközetekben, valamint a könig-
grätzi csatában részt vett. 1867—73-ig 
mint mappeur volt alkalmazva. 1873. 
máj. 1. a honvédséghez helyeztetett á t ; 
előbb mint csapattiszt, utóbb pedig mint 
a Ludovika akadémia tanára szolgált. 
1874-ben százados lett s 1876-ig tanár 
volt a Ludovika akadémián. 1876—78-ig 
a cs. és kir. hadi iskolát hallgatta, 1878— 
82. okt. 31-ig ismét mint a Ludovika 
akadémia tanára működött, a midőn a 
35. honvéd zászlóalj parancsnoka lett. 
Mint őrnagy és alezredes 1883-tól 1891 
okt. l-ig zászlóaljparancsnoki szolgálatot 
teljesített a 16., I. 7. és I. 4. zászlóaljak-
nál. 1891. okt. 1. nyugdíjaztatott és 
1893. ápr. 23. ezredesi czímet nyert. 
Temesvárt tartózkodik.:— Czikkei a Ludo-
vika Akadémia Közlönyében (1879. Tanul-
mány az orosz lovasságról, 1880. Az 
európai öt nagy katonai állam tábori 
tüzérsége fegyverzetének összehasonlító 
vázlatos leírása, 1882. A tárfegyverek és 
harczászati értékök, 1892. Az orosz had-
seregről, Az altiszti kérdés az osztrák-
magyar hadseregben, 1893. Az európai 
nagy hatalmak hadi készülődései az 
utolsó évtizedben, A postagalambok, 1894. 
A léghajózás és hadi czélokra felhaszná-
lása, 1896. A katonai egészségügy). 

Lndovika Akadémia Közlönye 1899 . 683. 1. — 

Honvéd-Névtár. Bpest, 1901. 72. 1. 

Péry Ignácz. — Költeménye van a 
Szépliteraturai Ajándékban (1821.). — 
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Kéziratban: A familiai örökségben ha-
gyott kincsesláda vagy a névnek útja. 
Familiai rajzolat 4. felv. Kotzebue után 
ford. (Először adták elő Egerben 1830. 
ápr. 29.) 

Egykorú szinlap. 

Peschek Keresztély. — Munkája: De 
apparatu oratoris. Praes. M. Joh. Heyl. 
Szakolcza, év. n. 

Figyelő XVIII. 152. 1. (Fabó András). 

Peshtalics Gergely, bölcseleti doktor, 
Kapisztránrendi szerzetes, szül. 1755. jún. 
27. Baján (Bácsm.), hol 1809. febr. 1. 
meghalt. — Munkái: 1 . Dostojna plemenite 
Bácske stárih Uspomena. Sadashnji i 
drugi slavinske kervi delliah slava. Bacs-
kim plemichum s prigodom Csuvanja 
svete krunne, i okrunjenja Leopolda II. 
od domorodea ubaji prikazana. Kalocsa, 
1790. (Bácsmegye nemes családainak 
érdemes emlékezete, II. Leopold koro-
názása alkalmából). — 2. Utishenje oxal-
osalostjenih u sedam pokorni pisama 
kralja Davida. Iztomacseno: u toliko 
promishljanja, s . . . nikima od csiste 
ljubavi boxje, u iskernjega, molitvama 
zaderxano : i u nacsinu sebe od kuxne 
otrove priuzderxati. Buda, 1797. (Dávid 
hét zsoltára). 

Catalogus Bibi. Franc. Comitis Széchenyi. 
Suppl. II. 382.. 383, 1. — Schematismus almae 
prov. S. Joannis a Capistrano ord. min. S. 
P. Franeisci. Temesvarini, 1887. 18. 1. 

Pessel Ábrahám, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de natura phthisis pulmo-
nalis tuberculosae. Budae, 1835. 

Ssinnyei Könyvészete. 

Pesti Adolf, kegyes-tanítórendi áldozó-
pap és tanár. — Munkái: 1. Ode Leopoldo 
II. Hungáriáé regi dicata, quum inclytus 
comutatus Szathmariensis regiae inau-
gurationis solemnia publico cultu celeb-
raret Magno-Karolini die 14. Decembris 
anno 1790. M.-Karolini. — 2. Epieedion in 
obitum excell .ac ill. comitis Antonii Károlyi 
de Nagy-Károly . . . qui religione in Deum, 

fide in regem, amore in pátriám ac in 
universum populum meritis plenus supre-
mum diem obiit Pentingae prope Vien-
nam d. 24. August, anno 1791. U. ott, 
1791. (Latin és magyar gyászversek). —̂  
3. II. Leopoldnak szentelt versek. U. ott. 
1791. — 4. Ode ad ill. dnum comitem 
Joseph um Károlyi de Nagy-Károly dum 
in inel. comitatu Szathmariensi supremi 
comitis munus pleno jure capesseret 
M.-Karolini. Debreczini, 1794. — Kézirat-
ban : Ode ad . . . Josephum Ürményi. 
Szigethini in Marmatia, 1793. (A m. n. 
múzeumban). 

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum II. 
476. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Pesti Alfréd, magánhivatalnok Buda-
pesten, szül. 1861. szept. 20. Pesten, hol 
atyja P. Ignácz kereskedő s templomi 
előljáró volt; P. tanulmányait Budapes-
ten végezte; 1879—83-ig a budapesti 
amerikai consulatus titkára volt, 1883-tól 
a Lukács-fürdő részvénytársaság titkára, 
1900 óta főtitkára; tagja az orvosi könyv-
kiadó társulatnak, a budapesti közegész-
ségi egyesületnek, a balneologiai egye-
sület orvostudományi osztályának ; igaz-
gatósági tagja a budapesti ker. beteg-
segélyző pénztárnak, és díszelnöke a 
budapesti fürdő-személyzet egyletének. 
— Közegészségi és balneologiai czikke-
ket írt s több magyar és angol elbeszé-
lést németre fordított, melyek a külföldi 
szépirodalmi lapokban jelentek meg. — 
Munkája : Magyarország orvosainak Év-
könyve és különleges Czímtára. Bpest, 
1890—1904. (Ezen Évkönyvből eddig XV 
évfolyam jelent meg.) 

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

Pesty Frigyes, a m. tudom, akadémia 
'rendes tagja, születet 1823. márczius 3. 
Temesvárt, hol atyja P. Ferencz szíj-
gyártómester, anyja Bernhoffer Erzsé-
bet volt; a gymnasiumot szülőváro-
sában, a lyceumot Szegeden látogatta, 
hol egyik tanára, Horváth Cyrill kiváló 
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figyelmére méltatta. Iskoláinak végeztével 
visszakerült Temesvárra, hol a hadpa-
rancsnokságnál kisebb hivatalt foglalt el. 
1846. okt. 20. megnősült (nőül vette Fiala 
Máriát, kitől négy fia és öt lánya szüle-
tett). Mint temesvári lakos már 1848 
előtt is egyik kitűnősége volt a helybeli 
magyarságnak. Ő öntött magyar szelle-
met a temesvári német lapokba és ő 
ösztönözte a magyar nyelv tanulására a 
német polgárokat. Ezért a temesvári hadi-
tanács, mikor 1848. okt. 10. Temesvárt 
ostromállapotba helyzete, az alkotmányos 
magyar érzelmeiről már akkor általá-
nosan ismert Pestyt a várból kiutasította 
s egyik külvárosba internálta. Midőn 
Bem 1849. ápril. végén Temesvárt ostrom-
zár alá vette, P. Debreczennek vette 
útját s fölajánlotta szolgálatát Klapkának, 
a ki őt a hadi minisztérium had-igazság-
ügyi osztályába osztotta be. Ezentúl a 
szabadságharcz esélyeivel Budára, Szol-
nokra, Szegedre, Aradra, Lúgosra került, 
a temesvári csata után pedig a végvi-
dékre, honnét aug. 23. harmincz emi-
gráns-kocsi kíséretében török földre lépett 
át és Viddinben élte át a számkivetést. 
Hauslab cs. tábornokkal okt. 21. betegen 
tért vissza hazájába, Temesvárra. Egész-
ségét visszanyerve, katonai fedezet mel-
lett Pestre kísérték, hol nov. 10—12. az 
Újépületbe zárták. 1850. febr. szabadon 
bocsátották. Temesvárra alig visszajőve, 
Mehádiára rándult ott hagyott holmijáért, 
hol új bajba került. Ekkor Ó-Orsován 
Karger Titus cs. hadbiró elnöklete alatt 
vegyes bizottság alakult a magyar korona 
rejtekhelyének kinyomozása végett. Pestyt 
gyanúba fogták, hogy a menekültekkel 
érintkezik és ismeri a korona rejtekhelyét; 
-ezért Karger őt letartóztatta s Orsovára 
kisértette, hol hat hétig kínos vallatáson 
ment keresztül. Ártatlansága kiderülvén, 
katonai kiséret mellett visszavitték Temes-
várra és ismét szabadon bocsátották. 
1850 őszén az éppen akkor megalakult 
temesvári keresk. s iparkamara megválasz-

totta titkárává, mely hivatalában 1864. 
aug. közepéig működött. Az intézet fejlő-
désén nagyot lendített. Midőn az absolutis-
mus már jelét adta tarthatatlanságának, P. 
a temesvári kamara nevében oly értelmű 
fölterjesztést tett a bécsi cs. miniszté-
riumhoz, hogy a magyar országgyűlés 
összehívása az egyedüli orvosság sok 
bajaink ellenében. Akkor ezen merész 
lépés nagy feltűnést keltett. A temesvári 
kamara P. vezetése alatt már évekkel 
előbb minden közlekedést megszakított 
a bécsi minisztériummal. Temesvárott 
1857-ben, kiváltP. közreműködésemellett, 
gazdasági egyesület alakult, mely őt szept. 
29. egyhangúlag titkárának választotta s 
ugyanez évben a kereskedelmi kamara 
őt küldte képviselőjéül a statisztikai con-
gressusra, mely Bécsben aug. 31. nyilt 
meg. Ugyanez évben Reuter Jakab cs. 
tanácsos járta be az alsó vármegyéket, 
czélszerűbb kenderáztatási mód megho-
nosítása ügyében. Reuter e törekvését 
P. szóval, tettel, írással támogatta s ő 
lett e czélra alakult bizottságnak első 
tagja és tollvivője. 1858-ban a krassó-
vármegyei és határvidéki bányavárosokat 
utazta be, helytartótanácsi nyílt rendelet 
mellett. Ez alkalommal a bányaipar álla-
potát tanulmányozta. Az 1862. londoni 
világkiállításra szintén mint a temesvári 
kereskedelmi kamara küldöttje és az 
osztrák állami vasúttársaság megbízottja 
ment ki. Ott egy hónapig tartózkodott, 
más két hónapot pedig utazásra fordított 
déli és éjszaki Németországban, Fran-
cziaországban, Belgiumban és Hollandiá-
ban. Coronini János táborszernagy, a 
«szerb vajdaság» kormányzója, Pestynek 
engedélyt adott egy magyar encyclopae-
dikus hetilap kiadására, minthogy Coro-
nini P.-nek a Temesvarer Zeitungba írt 
czikkeit nagyon méltányolta. (E lapban 
mindig magyar tárgyakat ismertetett, 
magyar helyneveket fejtegetett, magyar 
társadalmi és művészi mozgalmakat tár-
gyalt és magyar emlékeket idézett fel, 
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hogy az olvasó a jobb jövőre gondol-
hasson). A lap Delejtű czímmel 1858. 
II. felétől kezdve 1861. júl. 16-ig P. szer-
kesztése s kiadása mellett jelent meg ; 
csak 1861, ápr. ltí-tól fogva ment át a 
szerkesztés más kézbe, de P. neve mint 
kiadóé azon év júl. 28. számban még 
előfordul, ezentúl még csak három szám 
jelent meg belőle. A m. tudom, akadé-
mia 1859. decz. 16. levelező tagjává 
választotta (rendessé 1877. máj. 24.; az 
akadémia II. osztályának titkára s a 
történettudmányi bizottság előadója volt). 
1860. szept. 26. Saint-Quentin cs. tábor-
nok kormányzó a mit sem sejtő Pestyt 
elfogatta s még azon éjjel, minden ki-
hallgatás nélkül, rendőri kísérettel öt 
temesvári társával együtt Csehországba, 
Josefstadt várába vitték fogságba. Csak 
hetek múlva az októberi diploma kiadása 
után, okt. végén történt minden kihall-
gatás nélkül felszabadításuk. A vármegyei 
municipiumok visszaállításakor Temes 
várm. újraszervezésében tevékeny részt 
vett; érdemeiért Murányi főispán tisztelet-
beli főjegyzőnek nevezte ki. Roppant el-
foglaltsága mellett, temesvári tartózko-
dása alatt, még a zeneegylet titkárságát 
is elvállalta, minthogy mindig rendkívüli 
kedvelője volt a nemesebb zenének. A 
hírlapok már az 50-es években a leg-
jelesebb hazai publicisták egyikének ne-
vezték (P. Napló 1857. 37. sz.). 186i-ben 
a kereskedelmi kamara megbízásából a 
csanádi püspökkel értekezései voltak egy 
Temesvárott közös erővel felállítandó 
reáliskola ügyében, Londonból történt 
visszajövetele után pedig a mellett buz-
gólkodott, hogy az alsó vidék gabona-
kereskedése részben a külföldre való 
lisztszállításra változzék át. Ezen eszme 
annyira visszhangra talált, hogy Buda-
pesten több gőzmalom keletkezett. Nem-
zetgazdasági czikkeinek tárgyai leginkább 
a dohánytermelés, selyemtenyésztés, bá-
nyaipar, a közlekedési eszközök, kender-
termelés, az ipar- és kereskedelmi tör-

vények, a pénzviszonyok, az iparos szak-
művelés, a vásári intézmény, a gabona-
kereskedés, a biztosításiügy, a vámpolitika 
stb. és ritka eset, hogy czikkeit más 
lapok át nem vették vagy le nem fordí-
tották volna. Temesvár polgárainak nagy 
része 1861-ben őt a polgármesteri hiva-
talra jelölte; ő azonban ezen jelölést nem 
fogadta el; e helyett azon év végén 
Ó-Arad választói a kihirdetett ország-
gyűlésre képviselőül választották meg 
(másodszor 1876-ban Körmöczbánya vá-
lasztotta meg, ugyanez évben lett kir. 
tanácsos). 1864. aug. közepén a Pesten 
alakult első magyar iparbank titkára lett 
s ekkor végkép a fővárosba költözött. 
Az akadémia palotájára (1860.) az ő 
agitatiója következtében Temesvárt és 
vidékén 15000 frt gyűlt össze. Pestre 
költözése után határozottan a történeti 
irodalom művelésére szánta el magát. 
Pálffy Móricz gróf, akkori helytartótól 
engedélyt nyert egy történelmi szaklap 
megindítására, mely terve szerint Szá-
zadok czímmel hetenként jelent volna 
meg; ő azonban utóbb jobbnak látta a 
történettudomány művelésére társaságot 
alakítani s így a magyar történelmi tár-
sulat az ő kezdeményezésére 1867-ben 
megalakult, melynek igazgató- választ-
mányi tagja volt; ugyanő volt a törté-
nelmi társulatnak két évig pénztárosa. 
Különösen a Dél-Magyarország történet-
írásával foglalkozott előszeretettel; elsőb-
ben a történeti anyag felkutatására fordí-
totta gondját; a belügyminisztérium 1870. 
és 1872-ben az ország valamennyi nyilvá-
nos levéltárának felkutatására adott neki 
engedélyt. Ezen hazai levéltárakon kívül 
1871. Bécsben a cs. titkos levéltárban, 
a cs. udvari kamarai, a cs. belügyminis-
teriumi és az udvari cancelláriai levél-
tárakban is dolgozott. A történelmi tár-
sulat minden kirándulásában részt vett 
és idejét a megyék, városok és magáno-
sok levéltárainak átbúvárlására fordította. 
1884-ben a vatikáni levéltárban dolgozott, 
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majd a bajor királyi országos levéltárban 
is sikerrel kutatott Münchenben. Ezen 
nagymérvű munkásság folytán lehetővé 
vált neki egy rendkívül becses oklevél-
gyűjtemény létesítése; a darabok száma 
tízezerre tehető. Temesmegye közönsége, 
úgy később Krassó vármegye is őt bízta 
meg ezen megyék monographiájának meg-
írásával. Elte alkonyán Fraknói Vilmos 
püspök buzdítására, a vatikáni levéltár-
ban levő magyarországi tizedlajstromok 
lemásolásával bízatott meg és e czélból 
hónapokat töltött Rómában. A betegség, 
mely már huzamosabb idő óta sorvasz-
totta és lankasztotta életerejét, sok szép 
eszméjének megvalósulásáthiusította meg. 
1889. nov. 23. egy váratlan heves szív-
görcs örökre lezárta szemeit. A magyar 
földrajzi társaság, a magyar heraldikai 
és genealógiai társaság, a délmagyar-
országi történelmi és régészeti társulat 
igazgató-választmányi, a békésm. műve-
lődéstörténelmi egylet tiszteletbeli, a stájer-
országi cs. kir. gazdasági társaság, a 
fermói Accadémia araldico-genealogica 
italiana levelező, a párisi Institut d'Afr> 
que és a sant-franciscoi paciíic-parti 
társas- és kölcsönös segélyegylet tiszte-
letbeli tagja volt. A magyar tudományos 
akadémiában 1891. október 26. Ortvay 
Tivadar tartott fölötte emlékbeszédet. — 
Czikkei a Pesti Naplóban (1852. 745. sz. 
A kereskedelmi szellem, 709., 711., 712. 
A bányaipar, 1853. 1090., 1104. A bán-
sági vasbánya-ipar, 1855. 14. Irodalmunk 
emelkedésének néhány nagy akadályairól, 
1856. 228. Az ipar és a magyar rokon-
szenvek, 263. Chronologiai vizsgálat Bánk 
bán körül, 352—55. Valami a nemzet-
gazdasági elvekről, 413. Nemzeti védelem 
és önvád, 502., 504. Kenderipar Magyar-
országon, 1857. 35. Ujabb stadium a 
magyar kenderiparban, 42. Irodalmunk 
ügye, 1863. 182. Kéjutazás Turn-Seve-
rinbe, 1864. 179. Az első magyar ipar-
bank, 189. A magyar-iparbank tőke-for-
rásai, 53. és 254. Hazánk helynévtára 

ügyében, 1871. 140. A határvidéki kér-
déshez, 1874. 9. Magyarország új terü-
leti beosztása, 1883. 228—247. A hor-
vátok, 137. Integritás és opportunitás, 
1885.188—199. A királyi székhely Magyar-
országon) a Hetilapban (1852. 1. sz. 
Magyar borok összehasonlítása az ide-
genekkel, 2. sz. Az államgazdászati is-
meretek befolyása nemzetünk jólétére, 
12. sz. Takarékpénztárak, 1853. 22. A 
bánsági közlekedési eszközökről, 66. sz. A 
történet kosmopolitikája); a M. Sajtóban 
(1855. 148. Temesvár múltja, 1856. 84. 
levél ápr. 3., 223. A tatárjárás korabeli 
magyar nádorokról, 287. levél decz. 6., 
1857. 14. Petőfi születéshelyéről, 73. levél 
márcz. 22., 244.'és 1858. 3. sz. Magyar 
helynevek); a Kolozsvári Közlönyben 
(1857, 48. A magyar tudományosság, 1858. 
3., 6., 8. sz. A dohánytermelés a Bánság-
ban); a. Delejtűben (1858. Mária Terézia a 
pozsonyi országgyűlésen, Időtani észle-
lések, Statisztikai adatok Temesvár fo-
gyasztásáról, A selyemtenyésztés ügye a 
Bánságban, Az arany előfordulása a 
Bánságban, A temesvári gazdasági egye-
sület, 1859. A karánsebesi lánczhíd, A 
versecz-alibunári mocsárok, Etellakavagy 
Attila h ú n ' király székhelye, Limmer 
Ferencz zenész, Theiner Vetera Monu-
mentái ismertetése, Hogyan ragadt a 
Bánság nevezeté Temes vidékére ? Ma-
gyar helynevek, Gróf Fáy István a ma-
gyar zeneművész, Régi levéltárcza, 1860. 
A Rákóczy-induló eredete, Az ipartársu-
latok, Brocky Károly festész); a temes-
vári Gränzboteban (1861. munkatárs); 
a Politikai Újdonságokban (1862. 10. A 
névmagyarosítások napjainkban); a Va-
sárnapi Újságban (1862. A magyar ruha 
külföldön, 1863. Papírkészítés kukoricza-
levélből, A helyiratok érdekében, 1864., 
1865. Elsülyedt falvak a Fertő mentén); 
á Pester Lloydban (1862. Világ-iparmű-
kiállításijelentések); M. Tud. Értekezőben 
(1862. Zsigmond király fogságának ideje); 
a Budapesti Szemlében (1862. A bánsági 
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monographiák, 1885. Szathmár mint hely-
név) ; az Országban (1863. 6. sz. Tenge-
részeti egylet Triesztben); a Koszorúban 
(1863. II. A magyar főváros); a M. Tört. 
Tárban (1863. Temesvármegye főispánjai, 
a temesvári pasák és tartományi elnö-
kök) ; a Győri tört. és rég. Füzetekben 
(1865. Temesvármegye alispánjai); a Szá-
zadokban (1867. Magyarország vízháló-
zata a régi korban, Temesvár mint kő-
sziklán fekvő fellegvár, Szontagh Dániel 
emlékezete, 1868. A magyar nemzet mos-
tohasága saját maga iránt, Magyar-
országi helynevek: Buziás, Kerlés, Sze-
ben, Martinuzzi bibornok és a reformatio 
Magyar- és Erdélyországban és könyv-
ismertetés, Ismeretlen magyar pecsétek; 
Tass, Bottyán, Püspöki, Ordas, Yecse, 
Tószeg, 1869. Hún-mongol-magyar ro-
konság, 1870. Lumpertzaza és a mun-
kácsi uradalom, Magyarország történeti 
térképeinek némely kellékeiről, Baranyai 
főispánok és újabb adalék, könyvism., 
1872. Emlékirat gr. Lónyay Menyhért 
miniszterelnökhöz Keve és- Szörényvár-
megyék fölélesztése tárgyában, A Kállay-
család levéltára, A vármegyék történeti 
monographiájának tervrajza, Fraknóival 
együtt, Jelentés a szepességi levéltár bú-
várlatáról és könyvism., 1873. Levéltári 
hulladékok : szepes-, arad-, beregvárme-
gyei alispánok, Magyar fejedelmi levél a 
XV. századból, 1874. Horomvármegye, 
Levéltári hulladékok : torontál, gömör-, 
veszprém-, bodrogvármegyei alispánok, 
Szabolcsvárm. alispánok, Zaránd-, Zemp-
lén-, nyitravárm. alispánok, Nyitra- és 
trencsénvárm. alispánok, Nándorfehér-
vári püspökök, Az esztergomi érsekség 
oklevéltára, Zólyomvárm. alispánok, Zala-
várm. alispánok, 1875. Jelentés a zolom-
megyei és uradalmi levéltárakról, Nán-
dorfehérvári, szreberniki, jajczai bánok 
és barsi alispánok, Gömörvárm. alispánok, 
A macsói bánok, Zólyomvárm., alispánok, 
Bakacs Tamás nemzetsége, Magyar hely-
nevek : Bulkesz, Mehadia, Mihálcz, Az 

itebői prépostság, 1876. Őstörténeti szo-
kások a magyaroknál és más nemzetek-
nél, Egy XVII. századi magyar történet-
író, A bakonyi erdőispánság és könyvism., 
1877. Műveltségi állapotok Temesváron 
a XVIII. században, 1879. Vitéz János 
emberismerete, 1880. A szerbek politikai 
történetének ismertetése és könyvism., 
1881. Jelentés a sárosmegyei levéltárak-
ról, 1882. A horvátok történetének ismer-
tetése, Fiume közjogi helyzete és könyv-
ism.) ; az Akadémiai Értesítőben (1872. 
Némely régi letűnt magyar vármegyék-
ről : Horom, Gecske, Orbász, Ozora és 
Rincsa vármegyék; 1885. Báncza mint 
helynév, az Egyet. Philol. Közlönyben is); 
a délmagyarországi tört. és rég. társulat 
1874. Évkönyvében (Temesvár környéke 
a középkorban); a Temesi Lapokban 
(1874. 5. sz. Két vétkes mulasztás, 21. sz. 
A szóözönvíz csapásai); a M. Nyelvőr-
ben (1876. Okiratbeli személynevek, 1877. 
Huszár); a Magyarország és a Nagyvilág-
ban (1876. A Hunyadi-vár Temesvárott); 
a temesvári Tört. és Rég. Értesítőben 
(1879. Uj adat Szörény vármegye topo-
graphiájához és magyarságához, A törté-
neti földrajz kérdései Torontálban, 1883. 
Bizere és Zásty); az Egyetértésben (1882. 
nov.—decz. Olaszországi levelek Rómából 
és Genuából, 1883. 54. Az akadémia és 
a millennium, 250—254. sz. A horvátok, 

1885. 185., 186. Lehet-e államjogi szer-
ződést kötni Horvátországgal ? 188. Az 
egynyelvű ország szent István elvei sze-
rint) ; a Nemzetben (1883. 67. szám. Os 
Csanádvármegye, 131. A Száváig); a 
a Budapesti Hírlapban (1885. 248. A ma-
gyar zenéről, 249. Közös és nem közös, 
1886. 107. Az államegység és a horvá-
tok, 1888. okt. Pessimismus); az Ung. 
Revueben (1883. Die staatsrechtliche 
Stellung Ungarns, 1882. Das staatsrecht-
liche Territorium Ungarns und die Rechte 
der ungarischen Krone, 1886. Aspira-
tionen der Croaten, Válasz Pliverich József 
tanárnak); a Pesti Hírlapban (188í. 163., 
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233. Jellachich a költő, 266. A magyarok 
ellen, 304. A horvát beruházások, 1885. 
8. Hivatkozás Oroszországra, 246. Horvát 
szövetségesek, 249. Az államalkotás, 257. 
A horvátok a nemzetközi jogban, 271. 
Oláh történetírás, 277. A bálványok, 303. 
Horvát- és Finnország, 304. A magyar 
ipar, 317. Az államegység minden előtt); 
a Szabadságban (1886. 49. sz. Politikai 
hazugságok); a Földrajzi Közlemények-
ben (1887. Adatok a magyar történeti 
földrajzhoz, A helynevek magyarázása); 
The Truth about Home Rule cz. műben 
(London, 1888. Failure of Home Rule in 
Croatia). — Munkái: 1. Krassó-, Torontál-
és Temes vármegyék kereskedelmi és 
iparos viszonyainak leírása 1853—1856. 
Temesvár, 1858. (A temesvári kereske-
delmi és iparkamara jelentéseképen). — 
2. A templáriusok Magyarországon, Pest. 
1861. (Különnyomat az Akadémiai Érte-
sítőből. Székfoglaló). — 3. A perdöntő 
bajvívások története Magyarországon. U. 
ott, 1867. (Értekezések a tört. tud. köré-
ből. I 2.) — 4. A temesi bánság elneve-
zésének jogosultsága. U. ott, 1868. (Érte-
kezések a tört. tud. köréből I. 7.). — 5. A 
világtörténelem napjai a legrégibb időtől 
kezdve a jelenkorig. Bevezetéssel Horváth 
Mihálytól. U. ott, 1870. — 6. A Szörény 
vármegyei hajdani oláh kerületek. Bpest, 
1876. (Értekezések a tört. tud. köréből. 
V. 3.) — 7. Brankovies György rácz 
despota birtokviszonyai Magyarországon 
és a rácz despota czím. U. ott, 1877. — 
8. A szörényi bánság és Szörény vármegye 
története. Kiadja a m. tud. akadémia tört. 
bizottsága. U. ott, 1878. Három kötet. (Ism. 
Hon 1878. 96. sz., Századok 1878-79. , 
Temesi Lapok 1878. 101. sz.) — 9. A 
helynevek és a történelem. U. ott, 1878. 
(Értekezések a tört. tud. köréből. VIII. 1.) 
— 10. Az eltűnt régi magyar vármegyék. 
U. ott, 1880. Két kötet. (Ism. Századok 
1881.) — 11. A magyarországi várispán-
ságok története, különösen a XII. század-
ban. Kiadja a magy. tud. akadémia tört. 

bizottsága. U. ott, 1882. (Ism. Századok 
1882). — 12. Die Entstehung Croatiéns. 
U. ott, 1882. — 13. Krassó vármegye 
története. Kiadja Krassó-Szörény várm. 
közönsége. II. kötet 1., 2. rész. III—IV. 
köt. U. ott, 1883—85. — 14. Száz poli-
tikai és történeti levél Horvátországról. 
Ugyanott, 1885. (Ism. Századok.) — 15. 
Bationes collectorum Pontificiorum in 
Hungaria. U. ott, 1887. — 16. Magyar-
ország helynevei. U. ott, 1888. (Ismerteti 
Századok.) — Szerkesztette a Delejtűn 
kívül a m. tudom, akadémia által kiadott 
Értekezéseket a társadalmi tudományok 
köréből az V. kötettől (1878) és az Érte-
kezéseket a történelmi tudományok köré-
ből a VIII. kötettől (1878) haláláig. — 
Kéziratai: Temesmegye monographiájá-
nak részben feldolgozott, részben czédu-
lákban összeállított nyers anyaga és 
diplomatariuma, továbbá más magyar-
országi megyékre vonatkozó több ezer 
darab kiadatlan oklevél-másolatok, vásár-
lás útján a m. tud. akadémia birtokába 
jutottak. A m. n. múzeum megvásárolta: 
Magyarország Helységnévtára cz. kézirat-
gyűjteményt, mely ívrétben 63 kötetből 
(28,882 levélből) áll és a magyarországi 
helységek történetére 1864 óta részben 
hatósági közegek közreműködésével, rész-
ben magán úton gyűjtött adatokat tar-
talmazza ; továbbá levelezési gyűjtemé-
nyét (314 írótól 1106 darab levél); ok-
leveleket: 16 mohácsi vész előtti és 131 
XVI—XVII. századi, többnyire erdélyi 
vonatkozású oklevelet; végül vegyes kéz-
iratait : Delejtű szerkesztése és kiadása, 
képviselősége, keresked. kamarai ügyek, 
Akadémia, Történelmi társulat és Tudo-
mányos kutatások, ívrét két kötet és kö-
tetlen csomag. Levele Arany Jánoshoz 
Temesvárt, 1862. nov. 2. (a magy. tud. 
akadémiában); tizenöt év óta írt naplója 
a családnál van. — Arczképe: fénynyo-
mat Ortvay T. Emlékbeszéde mellett. 

Hölgyfutár 1860. 120. 8Z. — Nagy Iván, M a -
gyarország Családai IX. 248. 1. — Egyetemes 
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M. Encyclopaedia. X I I . 94. l a p . — Vasárnapi 
Újság 1865. 15. sz. a rczk . , 1889. 48. sz. a rczk . 
— Temesi Lapok 1877. 24. SZ. — Pozsonyvidéki 
Lapok 1878. 291. SZ.— Délmagyarországi Lapok 
1882. 166. sz. — Petrik Könyvészete . — 1889: 
Turul 192. 1., Századok 801. 1., Pesti Napló 323., 
Fővárosi Lapok 323., 326., Egyetértés 324. SZ. 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Ortvay Tivadar, 
Emlékbeszéd Pesty Frigyes rendes tagról. 
Bpest , 1891. a rczk . — M. Könyv-Szemle 1890. 
162., 1892—93. 321., 1896. 183. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona. XII I . 984. l ap . (Tóth Lörincz) . — 
Berkeszi István, A t e m e s v á r i k ö n y v n y o m d á -
szat és hírlapirodalom története. Temesvár, 
1900. 

Pesthy (Mizsér) Gábor, régi magyar 
meseíró, szótárszerző és bibliafordító, 
mint maga említi a «Mysser nemzetből 
való» volt, mely név a csallóközi Misér 
községet juttatja eszünkbe s talán egy-
nek vehető a Mysel nemzetség nevével, 
melynek több tagja egy 1408. oklevélben 
a somogyvármegyei vasadi nemesek kö-
zött . szerepel. Mikor költözött a család 
Pestre, nem tudjuk, de már 1508-ban a 
pesti esküdt polgárok között előfordul 
Miztér Mihály neve; itt született P. is, 
itt élt anyja és Margit nevű testvére, a 
ki Tornai Jánoshoz ment férjhez. Szü-
letési évét adatok hiányában nem lehet 
meghatározni, de 1510-nél előbbi időre 
már a miatt sem lehet tenni, mivel 
15^8-ban megjelent Nomenclaturáját ifjú-
kori művének mondja. 1536-ban még a 
theologiai tanfolyamot hallgathatta és 
pedig valószínűleg a bécsi egyetemen; 
nevét ugyan az egyetemi hallgatók közt 
nem találjuk,de Brassicanusnak az 1 .sz. mű 
előtt álló üdvözlő verseiből, melynek fel-
iratában tanítványának nevezi, következ-
tethetjük ezt. Irodalmi munkássága alatt 
folyvást Bécsben tartózkodott, legalább 
fennmaradt három művének ajánlását 
ott írta. Egy levele szerint 1538-ban már 
megérlelődött benne az elhatározás, hogy 
nem lép a papi pályára, melyre készült 
és a melyre anyja is szánta; egy másik, 
ugyancsak 1538. évben kelt levelében 
Újlaki Ferencz győri püspök pártfogását 
sürgeti, hihetőleg valami állás elnyerése 

végett, még mielőtt Bécset elhagyná, de 
ennek, úgy látszik, nem volt meg a 
kivánt sikere. Ez adatok világosan mu-
tatják, hogy ez a P. nem egy személy 
azzal a hasonló nevű kortársával, a ki 
gyulafejérvári kanonok és ugocsai főes-
peres volt, és a kivel Bod Péter és utána 
számos irodalomtörténetírónk összeté-
vesztette. A későbbi évekből még csak 
egy reá vonatkozó adat ismeretes: 1542-
Izabella királyné megbízásából Czéczey 
Lénártkassai kapitánytól három ládát vett 
át elszállítás végett, a melynek átvéte-
léről adott elismervényén aulae reginalis 
maiestatis familiaris-nak írta alá magát. 
Felekezeti álláspontjára vonatkozólag, őt 
is csak úgy, mint Komjáthy Benedeket 
hol egyik, hol másik felekezet vallotta 
magáénak; egyszer a katholikus, másszor 
a protestáns bibliafordítók közé sorozták; 
ezután erasmistáknak kell őket tekinteni. 
Mindkettő Erasmusnak volt lelkes köve-
tője, az ő bibliafordítását követik, nem 
csatlakoznak a reformatióhoz, mert jobban 
megfelel gondolkozásmódjuknak az Eras-
mus mérsékelt álláspontja. Pesthynél ezt 
bizonyítja az is, hogy a három tudós 
(Brassicanus, Fábri Ulrich és Lazius Far-
kas), kik Ujtestamentoma elé üdvözlő-
verset írtak, szintén Erasmus irányát 
követte s a papi pályától való idegenke-
dése is ebből fejthető meg. — Munkái : 
1. Nouum Testamentum seu quattuor 
evangeliorum volumina lingua Hunga-
riea donata, Gabriele Pannonio Pesthino 
Interprete. Wij Testamentum magijar 
nijelven. Cum gratia et priuilegio Bo-
manae Regiae Maiestatis ad quinquen-
nium. 1536. 8rét 243 lev. (számos fa-
metszettel) Viennae. (P. latin előbeszé-
dével és latin üdvözlő versekkel. A m. 
tudom, akadémia kiadta Bpesten 1896-
ban Szilády Áron felügyelete alatt, az 
eredetit lapról-lapra s betűről-betűre 
híven utánzó kiadásban; egyszersmind 
híven reprodukálja az eredetinek díszes 
czímlapját, a szövegben előforduló képe-
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ket, initiálékat sat. Szilády a munka 
végén «Jegyzetek» cz. alatt közli az író 
életrajzára vonatkozó eddig földeríthető 
adatokat. Ism. Kath. Szemle és Prot. 
Szemle 1896.) — 2. Aesopi Phrygis fa-
bulae, G. P. Pesthino interprete. Esopus 
fabulay, mellyeket mostan wyionnan 
magyar nyelvre fordítot. . , Horatius in 
arte poetica. Nec verbum uerbo curabis 
reddere fidus Interpres. Plinius libro 86. 
Capi. 12. Aesopus fabularumPhilosophus. 
Viennae... Mense Augusto M. D. XXXVI. 
(Egy példányát gróf Apponyi Sándor 
450 forinton vásárolta meg Rosenberg 
budapesti antiquariustól. Újra kiadta 
Toldy Ferencz: Magyar prózaírók a 
XVI. és XVII. században. I. kötet. Régi 
magyar mesék. Pest. 1858.- 1—248. 1.) 
— 3. Nomenclatura Sex Linguarum. 
Latinae, Italicae, Gallicae, Bohemicae, 
Hungaricae et Germanicae, Lingua autem 
Hungarica nouiter accessit. cum Latina-
rum dictionum plurimarum, quae prius 
deprauatae fuerant restitutione . . . Vien-
nae, 1538. (Ujabb kiadásai: Bécs, 1550., 
1561., 1568. E munkáját az 1531. Nürn-
bergben megjelent Vocabularius utilissi-
mus quinque linguarum cz. szótár után 
készítette, hatodikülhozzáadva a magyart; 
a szavak 64 tárgyi csoportba vannak 
osztva.) 

Bod, M . A t l i e n á s 220. 1. — Toldy Ferencz, 
Összes Munkai III. 6—10. 1. — Magyar Könyv-
Szemle 1877. 8 . , 11., 70. , 143. 1. 1878. 290. 1. 
1892-93. 372. 1., 1897. 96., 97. 1., 1898. 339., 
347., 348. 1., 1899. 99., 102., 105., 109. 1. — 
Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r I . 3 . , 4., 5., 
11., 21., 34. 1. — Figyelő V. 1878. 394. 1. ( T l i a l y 
Kálmán közli egyetlen fenmarandt elismer-
v é n y i r a t á t ) . — Pozsonyvidéki Lapok 1878. 291. 
sz. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 977. 1. 
(Nógyesy László). — Beöthy Zsolt, Szép próza 
I . — Irodalomtörténeti Közlemények 1893. 246. , 
330—337. 1., 1896. 294.—308. 1., 1897. 220., 
2G3., 332. 1. 

Pesti Gáspár, paulinus szerzetes. 1522-
ben a pálos-rend erdélyi vicáriusa volt. 
— Munkái: 1. Sermones exhortatorij, ad 
viros sacre religionis decore ornatos: 

breves et vtiles^ voluptatibusque huius 
vitae miserrime abrenuntiantibus. Craco-
vie, 1531. Fametszettel. (Névtelenül), 
f— 2. Compendium directory in visita-
tione fratrum heremitarum ordinis sancti 
Pauli primi heremite Regulam beati 
Augustini, Episcópi prefessorum, partibus 
visitatoribus: sicut vtile ita et neces-
sarium. U. ott, 1532. (Névtelenül.) 

Korányi I I I . 68. 1. — M. Könyv-Szemle 1878. 
25. , 1890. 245 . 1. — Szabó Eellebrant, R é g i M. 
Könyvtár III . I. rész 92., 94. 1. 

Pesti György. — Énekei: Gongya 
közzül egy fő gongya embernek . . . 
(Bornemisza P. Cancionalejában, 1582. 
204. 1.), melynek nótájára 1575-ben ver-
set írnak; azonban az éneknek csak 
föntemlített első sorát ismerjük, úgy élete 
körülményeiről sem tudunk semmit. 

ÍI. Könyv-Szemle 1895. 121., 122. (Dézsi 
Lajos). 

Pesti Bornemisza Péter. L. Bornem-
isza Péter. 

Pesti Sámuel, unitárius lelkész ; meg-
halt 1717-ben. — Kézirati munkája: 
Institutiones Religionis Christianae 1686. 
4rét 206 lap (A m. n. múzeumi könyv-
tár kézirattárában). 

Keresztény Magvető 1889. é s a m . n . m ú z e u m 
könyvtára példányáról. 

Pestisei Mózes, lugosi prédikátor. — 
Munkája : Palia. Szászváros, 1582. (Apo-
krif legendákkal vegyest bibliai szólások 
gyűjteménye. Többekkel együtt fordította 
zsidó, görög és szláv nyelvből; ez az 
első oláh nyomtatvány, mely Szászváro-
son megjelent). 

M. Könyv-Szemle 1896. 199. 1. 

Petantzi Felix, segniai kanczellár volt 
1480-ban, magyar nemes származású. — 
Munkája: Dissertatio de itineribus aggre-
diendi Turcam ad Vladislaum Hungáriáé 
regem (Scriptores rerum hungaricarum 
veteres. Cura et studio Joannis Georgii 
Schwandtner. Vindobonae, 1746. I. köte-
tében). — Kéziratban maradt : Genealo-
gia Turcica: quo in libro retulit Impera-
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torum liberos, dignitates & matrimonia; 
megvolt Cuspinianus János könyvátárban. 

llorányi, M e m o r i a I I I . 69. 1. — Petrik B i b -
liográfiája. 

Pete Márton, — Költeménye van az 
Ország-Világban (1897.). — Munkája: 
Marita. Versek. Bpost, 1895. 

A m. n. muzeumi könyvtár példányairól. 

Pete Zsigmond, orvos- és sebészdok-
tor, főreáliskolai tanár, szül. 1825. febr. 
19. Böhönyén (Somogym.); tanulmányait 
a pesti egyetemen végezte, a bol 1848-ban 
orvos- és sebészdoktorrá avatták. 1863. a 
fürdőgyógyászat magántanára lett, 1874— 
76-ban pedig a székesfejérvári főreáliskolá-
ban tanár volt és így került Máramaros-
Szigetbe, hol 1883 február 2. meghalt, 
— Czikkei az Orvosi Hetilapban (1857. 
Balatonfüredi, levelek, Süly éji vaksággal, 
1851. nyugatindiai út alkalmával Venus 
cs. k. fregatton észlelve, 1860. Az eb-
düh Francziaországban 1850—58-ig és 
lapszemle közlemények); a Gyógyászat-
ban (1861. Mindennemű fenésedés meg-
gátlása, s az ily fekélyek gyógyításának 
legsikeresb módja, Rándulás gyógyítása 
gyurogatás által, Köszvény és gyógyítása 
Garrad nyomán, Tábori vagy hadsebé-
szet, A bujakór terjedését korlátozó ható-
sági intézkedések, tekintettel egy sikeres-
nek tapasztalt új ragály elleni szerre, 
1861—63. Lapszemle és könyvismertetés, 
1862. Fürdészeti levél, A tengeri fürdők-
ről, 1864. A hájstubnyai hévvíz minő-
ségi és mennyiségi vegye.lemzése meg 
gyógyjavalatai, 1865. Az italok éjetrendi 
fontossága, 1866. A fürdők javalatairól); 
a M. Nők Évkönyvében (II. 1862. Az arcz-
bőrnek ápolása, 80 éves nő tapasztalata 
nyomán); Emich N. K. Naptárában (Napló-
töredékek a tengerről, Házi orvoslás, 
1865. A nők hivatása az egészségi jólét 
szempontjából); a Fürdészeti Lapokban 
(1868. A fürdés használati módja az ős-
kortól fogva napjainkig). — Munkái: 1. 
Értekezés a fürdésről, a kir. budapesti 
orvosegylet 1862. máj. 17. és 31. tartott 

rendes ülésében felolvasta. Buda, 1862 
— 2. Fürdői életrend vagyis minő sza-
bályokat kövessen a fürdővendég, hogy 
az ásványvizeket, savót, a fürdőket si-
kerrel használhassa. Pest, 1866. — 3. A 
fogfájás és fogromlás gyökeres gyógyí-
tása. U. ott, 1867. — Szerkesztette az 
Egészségi Tanácsadót 1864-től 1870-ig 
Pesten és a Székesfejérvárt 1873. jún. 
29-től okt. 5-ig. 

Síinnyei K ö n y v é s z e t e . — P . Hirlap 1S83. 40. 
n . — Vasárnapi Újság 1883. 6. s z . ( N e k r . ) . — 
Máramaros 1883. 8. s z . — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
Högyes Emlékkönyve. — Bpest. 1896. 210. 1. 
Petelei István, hirlapíró, a Petőfi-tár-

saság tagja, P. István birtokos és Istvánfi 
Mária fia, szül. 1852-ben Maros-Vásár-
helyt, tanult Kolozsvárt és Székelyudvar-
helyt, 1872-től Budapesten az egyetem 
bölcseleti karán. 1877—80-ig a szülői 
háznál irodalommal foglalkozott. 1880-
ban Kolozsvárra ment a Kelethez, három 
év múlva átvette a Kolozsvári Közlöny, 
később a Kolozsvár szerkesztését. E lap-
tól 1891-ben megvált. Betegsége miatt 
visszavonult Marosvásárhelyre, hol az 
irodalomnak él, a Kemény Zsigmond-
társaságot vezeti s gyűjteti a székely nép-
irodalmi termékeket. A Petőfi-társaság 
1880-ban választotta tagjai sorába; az 
erdélyi írók és művészek társaságának is 
tagja. — Elbeszélései, rajzai, melyeknek 
tárgyait és alakjait többnyire a vidéki 
életből veszi, az erdélyi s a székesfővá-
rosi lapokban és folyóiratokban jelentek 
meg, így a Koszorúban (1881), az Arad 
és Vidékében (1884. 263., 1887. 65. sz.), 
az Erdélyi írók és művészek Almanachjá-
ban (1892); a Vasárnapi Újságban (1900), 
az Ország-Világban (1897), az Agrar-
Albumban (1899., 1901.), a Pesti Napló-
ban (1904. 272. sz.) sat. Czikkei a Szá-
zadokban (1878. A marosvásárhelyi czé-
hek házi szokásairól), a Pesti Naplóban 
(1897. 177. sz. Brassai Sámuelről) sat.— 
Munkái; 1. Keresztek. Tíz rajz. Bpest, 
1882. (Ism. P. Napló 1881. 357., Főv. 
Lapok 1882. 12., Hon 15. sz., Koszorú). 
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— 2. A fülemile. U. ott, 1886. (Egyete-
mes Regénytár I. 12. Ism. Nemzet 75., 
Független Hirlap 75., Pesti Napló 163. 
M. Polgár 113., Vasárnapi Újság 11. sz.). 
— 3. Az én utczám U. ott, 1886. (Ism. 
Főv. Lapok 1885. 317., Nemzet 1886. 5., 
Egyetértés 3. sz.) — 4. Jetti. U. ott, lh94. 
— 5. Alkonyat. U. ott. 1896. — 6. Fel-
hők. U. ott, 1897. (Ism. P. Napló 250., 
M. Kritika 4., Hét 42., Egyetértés 322., 
Polit. Heti Szemle 47. sz., Irodalmi Tájé-
koztató 1., 1898. M. Szemle 3.). — 7. 
Vidéki emberek. (Novellák). Bpest, 189b. 
(Athenaeum Olvasótára. VI. 10. sz. Ism. 
Kolozsvári Lapok 1899.11. sz.) — Szer-
kesztette a Kolozsvári Közlönyt 1883-ban 
és ennek folytatását a Kolozsvárt 1886. 
decz. 24-től 1891. szept. 30-ig. 

Délibáb 1883. 4. SZ. — Képes Családi Lapok 
1885. 26. SZ. — M. Könyvésiet 1886., 1897. — 
Irodalmi Ertesitö. 1888. 18. SZ. — Kisilingstein 
Könyvészete. — Erdélyi Írók és művészek 
Almanachja.Budapest-Kolozsvár, 1892. arczk. 
— magyar Hirlap 1892. 345. szám. (Névalá-
írása). — Hazánk 1897. 251. sz. (Melléki.). — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 435. 1. 

Petény Ármin, bölcseleti doktor, mű-
szaki ellenőr a kassai pénzügyigazgató-
ságnál. Münchenben tanult a műegyetem 
chemika-technikai laboratóriumában. — 
Munkája : A tryphenylmethan-származé-
kok ismeretéhez. Kolozsvár, 1899. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Petényi Ottó, (petneházi), technikus, 

szül. 1837. decz. 12. a véghelyi várban 
(Zólyomm.); elvégezvén középiskoláit, a 
magasabb technikai tudományokat Buda-
pesten, Bécsben és Prágában tette saját-
jává. Még mint a polytechnikum növen-
dékétől jelentek meg tőle zeneművek. 
1859—60-ban mint mérnök földméréssel 
foglalkozott. 1861-ben Zólyommegye al-
jegyzője lett s az ottani ellenzéki párt 
vezére volt. Megszakíttatván az alkotmá-
nyosság, lemondott hivataláról és Pestre 
jött, hol különösen irodalmi téren nem-
zetgazdászattal foglalkozott. Később 
műhengermalomnál mint technikai vezető 

alkalmaztatott. Majd vasúti mérnök lett, 
honnét az első osztrák biztosító társu-
lathoz ment technikai felügyelőnek. A 
Haza cz. magyar biztosító bank és a 
Mérnök-egylet alapításában tevékeny részt 
vet t : érdemeinek jutalmazásául az első-
nél vezértitkárrá, a másiknál első titkárrá 
választatott. 1868-ban a Pannónia tégla-
gyár-részvénytársulat alapításán fárado-
zott és annak igazgató-tanácsosa, az or-
szágos gőzhajó-társulatnál pedig bizott-
mányi tanácsos lett. Részt vett még a 
Corvina magyar és a Minerva tót könyv-
kiadó-társulatok létesítésében; úgyszintén 
a budai s ó-budai népbank és a zólyomi 
népbank alapításában. 1880 óta a magyar 
vasutak kölcsönös biztosítási szövetke-
zetének irodafőnöke. — Czikkei a Hon-
ban (1864. 73., 74. sz. A pesti vízveze-
ték), a szabadkai Szabadságban (1892. 
94. sat. sz. A nap mivoltának új elmé-
lete). — Munkái : 1. Közlemények a ke-
reskedelem és ipar köréből. Pest, 1862. 
(Robonyi Gézával együtt). — 2. A sza-
badalmazott nemzeti bank ügyének nép-
szerű tárgyalása. A napi érdekeltség hasz-
nálatára előadja. Bpest, 1875. — 3. A 
közös hadseregben a magyar hadsereg. 
U. ott, 1886. — 4. Arpád sírhelyének 
fölfedezése. Hely n. 1895. I—IV. rész 
(2rét 117 lap és vegyes jegyzetek. Li-
thogr.). —Zeneszerzeményei: Emlénykör. 
Pest. 1858. (Melléklet a Délibáb 27. sz.-
hoz); Hattyú-hangok. Zongorára alkal-
mazva. U. ott, 1859.); 1848. Új csárdás 
az 1861. farsangra. U. ott, 1861. (Mel-
léklet a Nefelejts 46. sz.-hoz). — Kéz-
iratai : Dolgozatai, 2 rét 15 darab (a 
m. n. múzeumban). — Szerkesztette a 
Haladás cz. ipar és kereskedelmi heti-
lapot 1862. okt. 1-től decz. 30-ig Robonyi 
Gézával együtt Pesten. — Arczképe: 
kőnyomat, rajzolta Marastony J. Antal, 
1869. nyomt. Röhn és Beck Pesten (a 
Hajnal-Album-ban). 

Hajnal Album. Szerk. Sarkady István. 
Bpest, 1873. köny. arczk. — Petrik Könyve-
s z e t e . — Pallas Nagy lexikona X I I I . 988. 1. 

26. i v sajtó alá adatott 1904. okt. 20. 
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Petényi Salamon János, a m. n. mú-
zeum természettudományi osztályának 
őre, a m. tud. akadémia levelező tagja, 
szül. 1799. júl. 30. Abelován (Nógrádm.), 
hol atyja, P. Gábor ág. ev. lelkész, köz-
birtokos, egykor a lelkészek közt leghíre-
sebb orientalista és exegeta volt. Első 
nevelését az atyai háznál nyerte s már 
ekkor különösen szerette a házi állatokat 
és madarakat. Az atyai háztól a losonczi 
ág. ev. iskolába vitték, 1808-ban a besz-
terczebányai iskolában folytatta tanulá-
sát ; ekkor már nagy szorgalommal gyűj-
tötte a madártojást; ezen szenvedélyével 
ment 1814-ben a selmeczi iskolába. Hogy 
a madártojásgyűjtést akadálytalanul űz-
hesse, a kieshübéli fővadász gyermekei-
hez ment nevelőnek. Ezen időben, 1816-ig 
szorgalmasan tanulta a fűvészetet, sőt 
ásványokat is gyűjtött. Pozsonyban több 
gondot fordított a fűvészetre, mi Heuffel 
barátságának és Martinyi tanár fűvészi 
kirándulásainak tulajdonítandó. Bécsben, 
hol a hittudományt tanulta, szorgalma-
san látogatta a cs. kir. természettárat. 
1824-ben a török határ felé utazott Pan-
csováig; Szent-Miklósnál vizsgálta a túzok-
seregeket, Kígyósnál a kányákat, Csabán 
a sasokat, Alsó-Magyarország vidékén a 
nagy mennyiségben megjelenő varjúkat 
és csókákat és a Körös partján a vad-
kacsákat. További kirándulásokat tett 
1826-ban Péteribe és Bilién a Falco 
rupipes tojásait fedezte fel, 1827. Temes-
vár és Butyin felé utazott, 1833. Pest, 
Keresztúr, Peszér és Apaj vidékén tett 
észleleteket, 1834-ben Nógrád- és Hont-
megyékben a kúszó madarakat vizsgálta. 
1819-ben az abelovai ág. ev. egyház hívta 
meg lelkészének, azonban fiatal korát te-
kintve, ezen állást nem fogadta el. 1826-
ban Czinkotán lett lelkész ; azonban hogy 
kedvelt tudományának élhessen, a hazá-
ban zoologiai utazásokat tehessen és a 
magyar ornithologia alapját megvethesse, 
1833-ban lelkészi hivatalától megvált és 
Pestre költözött. Itt egy ideig magános 

S z i n n y e i J . , Magyar Irők X. 

életet élt; 1834. decz. 4. József nádor a 
m. n. múzeum álattani tárának felügye-
lőjévé (segédőrré) nevezte ki, 1200 váltó 
forint évi fizetéssel és szabad lakással; 
közben mint lelkész is működött, mert 
némelykor egyházi szónoklatot tartott a 
pesti evang. templomban. 1835-ben. gróf 
Viereggel a Bánságban volt és Heckellel 
a Fertő-tavát utazta be ; 1837. a Tátrát, 
Eperjes és Beszterczebánya vidékét, 1838. 
Apaj, Adony, Ercsi vidékét, 1840. He-
ckel, Hartlaub és ifjú Natter er kísére-
tében a Balatont, 1841. téli időben a 
Tisza partján a madarak telelését vizs-
gálta, 1842. járt Beszterczebánya vidékén, 
Turócz- és Trencsénmegyékben; Keresz-
túron márcz. és ápr. a madarak repülé-
sét vizsgálta, mit ugyanott minden tavasz-
szal és őszszel tenni el nem mulasztott. 
1844-ben Erdélyt utazta be állattani tekin-
tetben. 1824-től fogva egy magyarországi 
természetvizsgáló társulat létrehozásával 
foglalkozott; fölfedezéseit a külfölddel 
közölte, ez okból a külföldi tudósokkal 
érintkezésben és levelezésben állott. Több 
nevezetes állat fölfedezését neki köszön-
hetni, így a vöröslábú vércse (Falco 
rufipes) fészkét és tojásait a biliéi (Pestm.) 
erdőben, 1828-ban a vörös szárnyaljú 
széki esért (Natricola erytrinoptera Pet. 
Glareola torquata auctorum) Törtei kör-
nyékénfedezte fel, míg több hazai szárnyas 
felfedezését és megismertetését (különösen 
az Okén Isis cz. folyóiratában) ismertette. 
Mint czinkotai lelkész 1826—33-ig e vi-
déknek összes emlőseit és madarait für-
készve, vizsgálva leírta; kineveztetvén 
segédőrré, harmincz emlős és hatszáz 
madárból álló gyűjteményét szekrényes-
tül a magy. n. múzeumnak ajándékozta. 
Nemcsak a magyar orvosok és termé-
szetvizsgálók gyűlésein vett tettleges részt, 
hanem é~: íkezései úgy ezeken, mint a 
németors: gi orvosok és természetvizs-
gálók ált Bécsben (1832) s Gráczban 
(1833) ta- )tt gyűléseken is nagy tetszés-
ben részesültek. Pártfogója különösen 

27 
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b. Podmaniczky János volt. Nagyszabású 
munkáját, Magyarország Faunáját, mely 
kedvelt eszméje volt, ki nem adhatta, 
mert ebben kora halála megakadályozta. 
Több külföldi tudós társaság levelező s 
rendes tagja volt. A m. tudom, akadémia 
1846. decz. 16. választotta levelező tagjai 
sorába. Meghalt 1855. okt. 5. Pesten. A 
kerepesúti temetőben sírja fölött Székács 
József beszélt; sírjára Kubinyi Ágoston 
tett koszorút; a m.tud.akadémiában ugyan-
azon év okt. 29. Toldy Ferencz tartott fö-
lötte emlékbeszédet. Sírja fölé 1859. márc. 
7. díszes emlékkő állíttatott Székács versé-
vel. — Czikkei az Okén által szerkesztett 
Isisben (1830. Wichtige Beobachtungen 
über den rothfüssigen Falken, Erythropus 
wespertinus, Br. Falco vespertinus, Linn., 
und über das Oesterreichische Sandhuhn, 
Glareola Austriaca, Linn., mit einer Nach-
schrift von Brehm); a Gemeinnützige 
Blätterben (Pest, 1833. 19.. 20., 22. sz. 
Zur Ornithologie); a Tudom. Gyűjte-
ményben (1834. I. A fogas vakonyról, 
Spalax typlus); a kir. m. term. társ. Év-
könyvében (1841—45. A honi madártan 
gyarapodásáról, A fogas vakony termé-
szetrajzi tekintetben, négy színezett ábrá-
val) ; a M. orv. és természetvizsgálók Mun-
kálataiban (III. 1843. Értekezés a madár-
tan születése, serdülése és növekedése 
felől Magyarországon, Y. 1845. P. állat-
kínzás elleni értekezésének rövid vázlata, 

VI. 1846. Erdély állattani tekintetben, 
VII. 1847. Az apró legyészről, alkalmilag 
pedig arról is : hogy a természettudo-
mányok minden vidéket, tájt és helyet 
érdekessé és becsessé tesznek, A vakan-
dokról és annak egy felette különös 
sajátságáról, Felszólítás a honunkból már 
végképen kipusztult bölények és az el-
enyészés örvényében forgó hódok ügyé-
ben, VIII. 1863. A gyűjtőkről és gyűjte-
ményekről, Rövid útmutatás a madár-
tojás-gyűjtés czélszerűségére); a M. Aka-
démiai Értesítőben (1850. A pirókokról 
s különösen egy eddig leiratlan jércze 

rózsapirókról, 1854. A vastagbőrűek és 
az orrszarvúakról általában, a hornyolt 
szarutlanóczról pedig különösen, Bihar 
vármegyének Sebes- s Fekete-Körös közti 
hegylánczolatain tett természettudományi 
utazása); a Zeitschrift für Natur- und 
Heilkundeban (1854. II. Das Vorkommen 
des Aceratherum incisivum in Ungarn, 
1855. I. Kurze Skizze einer im Biharer 
Komitate im Monat Juni 1854. von Joh. 
S. P. und Joh. Kovács unternommenen 
naturhistorischen Reise); a m. földtani 
társulat Munkálataiban (II. 1863. Acaro-
therium incisivum); a Zeitschrift f. d. 
ges. Ornithologieban (1884. Über die 
Entenarten Ungarns. Nach den hinter-
lassenen Notizen des S. P. bearbeitet von 
dr. Jul. von Madarász); a Természet-
rajzi Füzetekben (I. 1887. Reliquia Peté-
nyiana. Oriolus galbula. Hátrahagyott 
kéziratai közül sajtó alá rendezte Herman 
Ottó és Petheö Gyula). — Munkái: 
1. Kazén lauciwá, kterau se od čirkwe 
ew. a. w. cinkotské w ned. VI. po weli-
kénoci, dne 19. kwétna 1833 odebral 
sedmilety karatel gegj. Pest, 1834. (Búcsú-
beszéd, mellyel a czinkotai ág. ev. egy-
háztól elbúcsúzott). — 2. Pár szó az 
emlősökről általában és a magyarhoniak-
ról különösen, melyet a magyar termé-
szetvizsgálók és orvosok Temesvárott tar-
tott IV. nagygyűlése alkalmával nyárutó 
11-én az állattani szakülésben mondott. 
Pest, 1844. (különny. a M. orvosok és term, 
vizsgálók munkálataiból). — 3. A honi 
madártan új gyarapodásáról és annak 
némely sikeres eszközeiről, jelesen a 
billegény, keresztorr és búvár fajokról. 
U. ott, 1845. — 4. A kakuk, mint a 
természetnek egy igen csodálatos különcze. 
Előadta a m. akadémia ülésében aug. 
19. és szept. 28. 1851. Pest (különny. a 
M. Akadémia Értesítőjéből). — 5. A hor-
nyolt szarutlanóczról. U. ott, 1854. — 
6. Petényi S. János hátrahagyott munkái. 
Kiadta a m. tud. akadémia. Szerkeszté 
Kubinyi Ferencz. U. ott, 186 L kőny. arczk. 
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(P. életrajza, A beremendi mészkőbánya 
természetrajz- és őslénytanilag leírva, 
két kőny. rajzzal, A magyarországi ásatag 
állatok maradványainak jegyzéke P. S. 
által leírva). — 7. P . Ornithologiai hagya-
téka. Ornithologischer Nachlass. Ampelis 
garula Linn. Csonttollú madár. Feldol-
gozta Csörgey Titusz, egy színes táblával. 
Bpest, 1898. (különnyomat az Aquila V. 
kötetéből). — 8. A kék vércse, Cerchneis 
Vespertina Linné. P. hátrahagyott iratai-
ból összeállította Tauscher Gyula és Cher-
nel István. Szerk., leford. és bezáró 
szóval ellátta Herman Ottó. A him, a 
tojó és az anyányi fióka képe. Részben 
P. J. S. típusai alapján készítette Mada-
rász Gyula és Vastagh Géza. Bpest, 1891. 
Herman Ottó, Petényi J. S., életkép. — 
9. Magyar ornithologiai központ. Madár-
tani töredékek P. irataiból, feldolgozta 
Csörgey Titusz, bevezette Herman Ottó. 
U. ott, 1904. (Ism. Vasárnapi Újság 15. sz.). 
— Kéziratait a m. t. akadémiának hagyta. 
A madarakról szóló kéziratainak (melyek 
eddig lappanganak) jegyzékét felsorolja 
Herman Ottó, Petényi J. S. cz. munkájá-
ban. — Arczképe : kőnyomat, nyornt. 
Kohn és Grund Pesten, 1863. (Kubinyi 
Ferencz, Petényi S. János hátrahagyott 
munkáiban, névaláírásával és síremléke 
rajzával); rajzolta Suhajdy Gy., nyomt. 
Grund V. utódai Budapesten. Herman 
Ottó, Petényi J. S. cz. munkában). 

Jelenkor 1834. 101. SZ. — Erdélyi Hiradó 
1834. I I . ö l . SZ. — Pesti Napló 1855. 110. s z . 
— Hl. Akadémiai Értesítő 1855. 466. 1. — Prot. 
Jahrbücher 1855. 602. 1. — Pester Lloyd 1855. 
259. SZ. — Prot. Naptár 1857. 57. 1. — Uj ill. 
Muzeum 1859. I . 308. 1. — Hl. Akadémiai Alma-
nach 1863. 279. 1. — K u b i n y i , Franz von, J o h a n n 
S. Petényi. Pest, 1865. (A magyar szöveg : 
P. hátrahagyott munkáiban, Pest, 1864.). — 
Toldy Ferencz Összegyűjtött munkái. Pest, 
1872. V. 401. 1. — Szinnyei Könyvészete. — 
h'orouhev 1880. 139. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e 
és B ib l iog r . — Uj Hl. Athenás 323. 1. — Hl. 
Könye-Szemle 1888. 39., 40 . 1. — Vasárnapi 
Újság 1891. 21. SZ. a r c z k . — Természettudom. 
Közlöny 1891. 399. 1. — Herman Ottó, P e t é n y i 
J . S. Életkép. Bpest, 1891. köny. arczk. (kül-

földi tudósoknak hozzáírt leveleivel). — Pal-
las Nagy Lexikona XIII. 988. 1. és gyász-
jelentés. 

Péter nótárius. L. Pál nótárius. 
Péter (kuka vagy remete —). — Kéz-

irati munkája: Remete Péter és II. Orbán 
pápa keresztes háborúra serkentő beszé-
deik a clairmonti zsinatban 1095. (XIX. 
századi másolat 4rét 6 levél). 

A m. n. múzeumi könyvtár kézirattárának 
példányáról. 

Péter Albert, székely földművelő — 
Munkája: Egy akol egy pásztor a vi-
lág valamennyi nemzetcsaládjainak egy 
ember családba hozására, melyben a 
nép szava: Isten szava. Székely-Udvar-
hely, (1903). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól 

Péter András, székely földművelő, szt.-
istváni (Maros-Tordam.) származású. — 
Munkái: 1. Versei és saját élete törté-
nete, melyeket fels. urunk és királyunk 
I. Ferencz Józsefnek megkoronáztatása 
napjának emlékére nyomatott a székely 
nép számára 1867. jún. 8. Marosvásár-
hely, 1867. (Eletének balsorsát írja le 
versben). — 2. Utazás a föld körül, a 
pokolban és menyországban és egy kisebb 
költemény. U. ott, 1882. — Kéziratban : 
Szombatos énekeskönyve, 8rét 91 levél 
(a m. n. múzeumban). 

Petrik Könyvészete — Kiszlingstein Köny-
vészete. 

Péter Dénes, írói nevén : Kiséri, föld-
birtokos, 1837 körül született Kis-Kun-
Halason, régi hírneves Kis-Kun családnak 
volt sarja s kedves tanítványa Arany 
Jánosnak Nagy-Kőrösön. Szuper Lajossal 
az 50-es évek közepén Szünórák czímű 
lapot szerkesztettek a főiskolai ifjúság 
számára. A gymnasium elvégzése után 
Bécsbe ment joghallgatónak, főkép azért, 
hogy a német nyelvben magát tökélete-
sítse ; jogi tanulmányait Pesten fejezte 
be. 1861-ben Kis-Kun-IIalas város ország-
gyűlési képviselője mellé mint kiskövetet 
küldték fel az országgyűlésre. Edesatyjá-

27* 
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nak halálával a gazdaságot átvette, a 
földmíveléssel és a közügyek ingyenes 
szolgálatával kivánt hasznos lenni hazá-
jának és szülővárosának, melynek poli-
tikai életében is, mint a volt Deák-, 
később szabadelvűpártnak majd mint 
elnöke, majd mint vezérembere gyanánt 
tett szolgálatokat. 1877-ben a kiskunhalasi 
ev. ref. egyház és főiskola főgondnoka 
lett s az maradt 1900-ig. Közhasznú szol-
gálatának ezen idejére esik a halasi ev. 
ref. palotaszerű díszes főiskolának eme-
lése is. Nagyműveltségű ember volt; 
azonban egy szerencsétlen betegség, a 
süketség, férfikora delén lehangolólag ha-
tott reá. Meghalt 1904. márcz. 16. Kis-
Kun-Halason. — Már jogász korában 
kezdett szépirodalmilag is működni, szá-
mos humorisztikus elbeszélése jelent meg 
akkor a szépirodalmi lapokban Kiséri 
név alatt, így a Szépirodalmi Közlönyben 
(1857—58), a Hölgyfutárban (1858—59), 
a Napkeletben (1858), a Képes Újságban 
(1859), a Kétgarasos Újságban (1859), a 
Délibábban (1859. Rousseau cz. beszé-
lyével a kitűzött díjat, egy arany tollat, 
megnyerte); a Vasárnapi Újságban (1880—• 
1885. költemények s több elbeszélés), a 
Koszorúban (1880), a Fővárosi Lapokban 
(1883); a Borsszem Jankó egyik kedvelt 
népszerű alakjának : tikmonyi és hohen-
hámi Tolyáss Dániel kasznár urnák több 
levelét is ő írta. — Munkája: Jó ked-
vemből. Humoros elbeszélések és élet-
képek. Bpest, 1889. (Ism. Fővárosi Lapok 
346. sz. Ágai A.). — Kéziratban: Egy 
frakk kevés, vígj. 1 felv. (Előadták a pesti 
Nemzeti Sztnházban 1859. júl. 8.) 

M. Könyvészet 1889. — Az Újság 1904. 82 . sz. 
(Bessenyei Ferenez). — Kis-Kun-Halas 1904. 
12. szám, — Vasárnapi Újság 1904. 16. Szám. 
CNekr.) és 263. 1. 
Péter Ferenez ev. ref. lelkész Berény-

ben. — Munkája : Békesség temploma. 
Irta . . . Közrebocsátotta némely észre-
vételekkel Kováts József dadi plébános 
a győri megyében 1820. Győr. 

Petrik, B ib l iogr . 

Péter Ferenez, kir. kataszteri kerületi 
biztos Szent-Gotthardon. — Munkája: 
Die Grundsteuer-Regulirung. Ein ernstes 
Wort an die Landbevölkerung. Ober-
warth. 1883. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Péter Gábor, ev. ref. néptanító Deb-

reczenben, az önkéntes tűzoltó-egylet 
segédtisztje s a debreczeni dalárda mű-
ködő tagja; előbb falusi jegyző volt. — 
Czikke a Néptanítók Lapjában (1868. 
Valami a számtanításról). — Munkái: 1. 
Porszemek. Elbeszélések. Debreczen, 1884. 
— 2. A tűzoltó. Kézikönyv a tűzoltók 
szakszerű kiképzéséhez, különös tekintet-
tel a debreczeni önkéntes tűzoltó egylet 
viszonyaira. U. ott, 1886. — 3. A debre-
czeni dalegylet története 1863. okt. 18. 
— 1888. okt. 18. A 25 éves ünnepély 
alkalmára. U. ott, 1888. — 4. Florentine. 
Operette 3 felv. U. ott, 1891. — Szer-
kesztette a Debreczent 1879-ben szept. 
30-ig. 

Debreczen-lSagyváradi Értesítő 1879. 23. sz. — 
M. Könyvészet 1887. — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete. 

Péter János, felső kereskedelmi isko-
lai igazgató, P. Jánosnak, ki 52 évig volt 
Pered község kántor-tanítója, fia, szül. 
1853. máj. 20. Pereden (Pozsonym.); a 
gymnasiumot Nagyszombatban, az egye-
temet Budapesten végezte, hol 1875-ben 
tanári oklevelet nyert a földrajzból és 
történelemből, 1882-ben pedig a magyar 
s német nyelvből és irodalomból; tanított 
ezen kívül kereskedelmi ismeretet és leve-
lezést; ismeri az orosz nyelvet és irodal-
mat; oklevele van az államszámviteltan-
ból. Tanári működését Rősernél kezdte 
1873-ban; 1880 óta a székes-fővárost szol-
gálja; jelenleg igazgató a II. kerületi felső 
kereskedelmi iskolában. Felolvasásokat 
tartott a kereskedelmi ifjak egyesületében, 
a szabad lyceumban, a munkás oktatási 
egyesületben; alelnöke a kereskedelmi 
szakiskolai tanárok országos egyesületé-
nek, tagja a Szent István-Társulatnak sat. 
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— Művelte az irodalomnak szépirodalmi 
s földrajzi ágát; írt paedagogiai czikkeket 
a régi Pesti Naplóba, ismertetéseket a 
Kereskedelmi Szakoktatásba, fordított 
orosz elbeszéléseket a M. Szemlébe; írt 
a Kath. Egyházi Közlönybe is ; a Szent 
István-Társulat is kiadta egy elbeszélését. 
— Munkái: 1. Közgazdasági földrajz, 
különös tekintettel a kereskedelemre és 
közlekedésre. Kereskedelmi középiskolák 
számára. Bpest, 1889. (2. kiadás «Föld-
rajz közgazdasági alapon» cz. U. ott, 1892., 
3. jav. kiadás. TJ. ott, 1894.) — 2. Hick-
mann A. L., Földrajzi és statisztikai 
egyetemes Zseb-Atlasza. Magyar szöveg-
gel ellátta és a magyar viszonyokhoz 
alkalmazva átdolgozta. Pozsony—Bpest, 
(1897). 

J/ . Könyvészet. 1891. — Schack Béla, K e r e s -
kedelmi iskoláink. Bpest, 1896. 20., 33., 150. 
lap. — Ország-Világ 1900. 22. SZ. arczk. 

Péter János, bölcseleti doktor, r. kath. 
főgymnasiumi tanár, szül. 1870. febr. 4. 
Várdótfalván(Csikm.); 1893-tól segédtanár 
volt a gyulafehérvári róm. kath. főgym-
nasiumban és miután 1895. jan. 18. tanári 
oklevelet nyert, azon év szept. 1. óta 
rendes tanári minőségben tanítja ugyan-
ott a latin s magyar nyelvet. Az erdélyi 
r. kath. irodalmi társulat rendes tagja, 
az alsó-fehérmegyei r. kath. tanítóegye-
sületnek elnöke, az erdélyi róm. kath. 
tanítóegyesületek szövetségének alelnöke, 
az erdélyi r. kath. tanárok egyesületének 
titkára, egyház-tanácsos. — A gyulafehér-
vári Közművelődésbe könyvismertetéseket 
és paedagogiai czikkeket írt (1896. Szé-
chenyi és Kossuth, 1898. A renaissance-
kori műveltség Magyarországon). — Mun-
kája : Az igenevek használata. Gyula-
fehérvár, 1895. (A gyulafehérvári kath. 
főgymnasium 1894. Értesítőjének mellék-
lete. Ism. Nyelvtudományi Közlemények 
XXIV. k.) 

.»/. Könyvészet 1895. — Vajda N é v k ö n y v e 
100. 1. — A gyulafehérvari r. kath. főgymnasium 
Értesítője. 1893—95., 1903. 

Péter József, áll. elemi isk. igazgató-
tanító, P. János felső kereskedelmi iskolai 
igazgatónak testvéröcscse, szül. 1856. 
febr. 22. Pereden (Pozsonym.); közép-
iskoláit a nagyszombati s érsekújvári 
gymnasiumban végezte ; a modori állami 
tanítóképzőben nyert képesítő oklevelet. 
Mint tanító működött Pereden, Várpalo-
tán, Vágsellyén, hol jelenleg az állami 
elemi iskola igazgatója. 1897 óta az érsek-
újvárvidéki tanítóegyesületnek elnöke. — 
Tanügyi czikkeket írt a paedagogiai la-
pokba. — Munkája : Eljárásom & phono-
mimika segítségével való olvasás tanítá-
sában. Részletes útmutatás az olvasás 
tanításának új módja szerint. A hang-
kifejtés, a hang, a betű és a mimikai 
jel közötti okozati összefüggés a betű 
személyesítésének alapján írta. Galántha, 
1902. (2. kiadás. U. ott, 1903.). 

M. Könyvészet 1903. és önéletrajzi adatok. 

Péter Károly (ifjabb), ev. ref. esperes-
lelkész, id. P. Károly ev. ref. esperes-
lelkész és Demes Rozália fia, szül. 1867. 
ápr. 1. Szörcsén (Háromszékm.) ; közép-
iskolai tanulását a sepsi-szent-györgyi, 
nagy-enyedi és székely-udvarhelyi ref. 
kollégiumban végezte ; a theologiai tudo-
mányokat 1886—90-ben Nagy-Enyeden 
hallgatta, hol 1890. aug. 20—30. papi 
szigorlatot tett. Mint IV. éves theologus, 
a főgymnasium I. osztályában lalin nyel-
ven tanított. 1890. szept. 1-től 1892. okt. 
20-ig köztanító volt a nagy-enyedi Beth-
len-kollegium elemi iskolájában és segéd-
lelkész Bartók György és Szilágyi Farkas 
lelkészek mellett. 1892. nov. 6-tól 1896. 
júl. 26-ig mint rendes lelkész a gyorgyerő-
monostori egyházban működött, 1896. 
aug. 16. óta pedig Alsó-Sófalván hirdeti 
az Isten igéjét. 1901. máj. 14. az udvar-
helyi egyházmegye főjegyzőjévé, 1903. 
júl. 8. esperesévé választotta. 1904.máj. 
24. egyházkerületi főtörvényszéki biró s 
júl. egyetemi zsinati képviselő lett. — 
Az egyházi lapok- és folyóiratokban szá-
mos czikke jelent meg, így a Prot. Köz-
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lönyben (1894. Újévi gondolatok, 1895. 
Új idők küszöbén, 1895—97. Könyvism.); 
a Prot. Papban (1896. A keresztyén em-
ber hivatása, A hit) ; az Erdélyi Prot. 
Lapban (1898. Kálvin mint egyházi szó-
nok, 1899. A hegyi beszéd tárgyalása a 
középiskolák alsó és a népiskolák meg-
felelő osztályában, 1902. Jézus szenve" 
dése, egyházi beszédvázlat Schwarz K. 
után, A gyászoló és haragvó szeretet, 
1903. Újabb specialitás, 1900—1904. 
könyvism.) ; a Vasárnapban (1901. Márta 
és Mária, bibliai kép, 1902. Képek a ke-
resztyén egyház történetéből, 1903. A 
szenvedő Jézus, egyházi beszédvázlat). — 
Munkái: 1. Keresztyén vallástan. Gym-
nasiumok, tanítóképző-intézetek és polgári 
iskolák számára. Székely-Udvarhely, 1900. 
— 2. A teremtés és az első emberek. 
Négy felolvasás Zittel nyomán, Kolozs-
vár, 1904. (Erdélyi ev. ref. egyházkerü-
leti egyházi értekezlet népies kiadványai 
8. Különlenyomat az Erdélyi Prot. Lap 
1903. és 1904. évf.). 

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

Péter Mihály, ev. ref. lelkész, szül. 
1867. máj. 12. Deregnyőn (Zemplénm.) 
polgári szülőktől; középiskolai tanulmá-
nyait Sárospatakon, a theologiát ugyanitt 
és Pápán végezte; ez utóbbi helyen taní-
tói oklevelet is szerzett. 1890 ó taanagy-
ráskai (Zemplénmegye) egyházban mint 
segédlelkész és tanító harmadfélévig mű-
ködött. 1893-ban az egyházi hatóság a 
kisazari egyházba helyezte át, hol előbb 
mint helyettes lelkész szerepelt két évig, 
1895-ben pedig rendes lelkészszé lett; 
1897-től aljegyzője, később főjegyzője volt 
a felső-zempléni egyházmegyének. Jelen-
leg gálszécsi (Zemplénmegye) lelkész. — 
Egyháztársadalmi, tanügyi, valláserkölcsi 
s más irányú czikkeket írt a Prot. Egyh. 
és Isk. Lapba, a Sárospataki Lapokba, a 
Zemplénbe, a Hajnal cz. protestáns folyó-
iratba (ennek 1895-ben kitűzött első pálya-
-díját nyerte el dolgozatával), a Protestáns 

Szemlébe (1899); munkatársa az Adalé-
kok Zemplén vármegye történetéhez cz. 
folyóiratnak; czikkeinek száma megha-
ladja a százat. — Munkái: 1. A kisazari 
ev. ref. templom megújítása alkalmával 
1895. elmondott egyházi beszéd. Sátor-
alja-Ujhely. — 2. Lónyay Zsigmond 
(1593-1653). Történeti tanulmány. U. ott, 
1902. (A tiszta jövedelem tíz százalékát 
a gálszécsi ev. ref. torony megújítására 
ajánlotta fel. Ism. Vasárnapi Újság, 1902. 
10. sz.) 

Önéletrajzi adatok. 

Péter Mózes, ev. ref. főgymnasiumi 
igazgató-tanár, ifjabb P. Károly lelkész-
író testvéröcscse, szül. 1870. decz. 6. 
Szörcsén (Háromszékm.); középiskolai 
tanulmányait a IV. osztályig a sepsi-
szentgyörgyi ev. reform, székely Mikó-
kollegium algymnasiumában, az V—VIII. 
osztályokat pedig a székely-udvarhelyi 
ev. ref. főgymnasiumban végezte; a böl-
cseleti tanfolyamot a kolozsvári egyete-
men hallgatta s itt szerezte meg 1894-
ben középiskolai tanári oklevelét a görög 
és latin nyelv és irodalomból. 1893— 
1894-ben helyettes, 1894—95-ben rendes 
tanár a sepsi-szent-györgyi ev. ref. szé-
kely Mikó-kollegium főgymnasiumánál; 
az 1902—03. iskolai év elejétől ugyanott 
igazgató-tanár. — Czikke, beszédei a Szé-
kely Nemz. Múzeum Értesítőjében (Sepsi-
Szent-György, 1902. A székely nemzeti 
múzeum rövid története); a Mikó-kolle-
gium Értesítőjében (1903. Emlékbeszéd 
Dómján István ev. ref. főgymnasiumi r. 
tanár felett, 1903. és 1904. Iskolai évet 
megnyitó és bezáró beszédek). — Mun-
kája : A tizenkét legfőbb olympiai isten-
ség szerepe a görög mythologiában. Tanári 
székfoglaló értekezés. Sepsi-Szent-György, 
1895. (Különnyomat a Mikó-kollegium 
Értesítőjéből. Ism. Egyet. Philol. Köz-
löny. 1896.) 

Önéletrajzi adatok. 

Péter Pál L. Pompéry. 
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Péter Pál (kalotai-szentkirályi), föld-
mívelő, szül. 1831 körül. — Munkája: 
Násznagyok kötelességei. Bánffy-Hunyad, 
1901. (Négysoros rimes versben írva). 

A inagy. nemz. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Peterdi Andor, színész. Pollák Kálmán 
mészáros és Hecht Anna fia, szül. 1881-
ben Sopornyán (Nyitram.); szülei Vág-
Szeredre költöztek és ott élte gyermek-
éveit és három elemi iskolai osztályt 
végzett. 1889-ben atyja nejétől elvált és 
Budapestre ment lakni; 1890-ben a köz-
ség költségén küldték őt atyjához, hogy 
az nevelje s taníttassa; itt újra kezdte 
tanulását ismét három elemi osztály-
ban, hol a magyar nyelvet is elsajá-
tította. 1893-ban anyja is felkerült Pestre 
s mivel neki is szolgálatba kellett mennie, 
fiát pékinasnak adta, hol 1894 — 95. első 
feléig maradt; azután szabóinasnak állott 
be ; azonban 1896-ban ezt a mesterséget 
is otthagyta s gyalog ment Bécsbe, onnét 
visszaküldték államköltségen Budapestre 
s beállott egy rőföskereskedésbe; atyja 
azonban 1898-ban egy mészáros barátjá-
hoz adta inasnak és ott maradt 1901-ig. 
Felszabadulása előtt megbetegedett és egy 
évig volt beteg. 1902-ben a nyarat az 
alföldön töltötte és szeptemberben beirat-
kozott a Vígszínház szinésziskolájába, 
melyet 1904-ben végezett. Pollák családi 
nevét Peterdire változtatta. — Költemé-
nyei a következő hírlapokban jelentek 
meg : Pesti Hirlap, Budapesti Napló, Füg-
getlen Magyarország, Újság (Kolozsvár), 
Brassói Lapok, Brassói Hírlap. Miskolczi 
Napló, Magyar Közélet, Színház és élet, 
Képes Heti Krónika, Aszódvidéki Hirlap, 
Budapesti Lapok és Magyar Szó. — 
Munkái: Szivem. Bpest, 1904. (Versek.) 
(Ism. M. Szó 1903. 306. sz., Brassói Lapok 

1904. 83. sz.) — 2. Lia könyve. U. ott, 
1905. (Költemények. Sajtó alatt). 

Önéletrajzi adatok. 
Peterdy Gábor, nyug. miniszteri taná-

csos, szül. 1817. ápr. 18. Veresegyházán 

(Pestm.); jogot végzett és ügyvédi dip-
lomát szerzett; közpályáját a szabadság-
harcz alatt kezdte. 1848—49-ben Székes-
fejérvár polgármestere volt és mint ilyen 
több száz horvátot fegyverzett le a Jel-
lachich hadaiból. 1846—48-ban Európa 
nagy részét beutazta. A szabadságharcz 
után külföldre menekült, Haynau in effi-
gie fölakasztatta. Később visszatért Ma-
gyarországba, ekkor elfogták és az Új-
épületben sok ideig volt fogva. Mint Ma-
gyarország egyik kiváló gazdája szak-
irodalommal is foglalkozott. 1867-ben a 
pénzügyminisztériumban osztálytanácsos 
lett és Lónyay pénzügyminisztersége alatt 
a vaskoronarendet kapta. 1887-ben mint 
miniszteri tanácsos lépett nyugalomba. 
Ezután a földhitelintézetnek volt kor-
mánybiztosa. Meghalt 1892. júl. 30. Buda-
pesten. — Czikkei a Gazdasági Lapok-
ban (1856. Fehérmegyei eszmék a sor-
vetés és sortrágyázásról, A folytonos 
termelésről, Gazdasági állapotok Röjtö-
kön, Mac-Cormik aratógépe, ábrával. 
Gyakorlati tapasztalatok a gazdasági gé-
pek alkalmazásánál, ábrákkal, Haszon-
gazdászat, 1857. Még egy szó a zöld ve-
téseket pusztító férgekről, Igénytelen 
nézetek a magyarhoni juhászat körül, 
1859. Állattenyésztés és törzskönyvezés, 
1860. A legújabb változás küszöbén, 
1861. Fowler gőzekéje, A pozsonymegyei 
gazdasági egyesület gyapjútermelési ver-
senye, Juhászati eszmecserék válaszul 
Czilchert Bóbert úrnak, 1862. Juhászati 
ügyek, 1863. A földhitelintézet megnyí-
lása küszöbén, 1871. Ujabb tapasztala-
tok a rozsüszögről); a Falusi Gazdában 
(1856. A folytonos termelésről, 1857. 
Értekezés a szántásról, 12 arany tiszte-
letdíjjal jutalmazott pályamunka, Föld-
mívelés); a M. Gazdában (1859. A trá-
gyáról, Beltermelés és külpiacz, 1860. A 
növénytenyészet elmélete, ábr., Vetés 
körüli tapasztalatok, Mély vetés, A vetés 
sűrűségéről, Kertelés és fatenyésztés, Újjá-
születésünk küszöbén); a Gazd. Füze-
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tekben (1862. A gazdászat egyik élet-
kérdése és annak gyakorlati életbeni 
fejtegetése); a Bud. Szemlében (Új F. 
XII. A 1868. magyar kir. kincstári uradal-
mak gazdasági kezelése, XY. 1869. A 
kincstári uradalmakon levő telepítvény-
községek rendezéséről); az Egyesületi 
Közleményekben (1872. A haszonbérleti 
rendszer Magyarországban). — Munkája : 
A kis-jenöi uradalom Arad vármegyében 
Pest, 1864. Hat tábla rajzzal. (Jószág-
ismertetés. Kiadja a M. Gazdasági Egye-
sület, 3. füzet). — Kőnyomatú arczképe: 
Molnár József munkájában (1859). 

Molnár József, Jelesebb gazdák és gazda-
írók arczképcsarnoka. Pest, 1859. arczk. — 
M. Gazda 1860. 38. s z . a r c z k . — Ország Tükre 
1863. 13. sz. a r c z k . — M. Világ 1866. 102. sz. 
(Évkönyv). — Szinnyei Könyvészete— Vasár-
napi Újság 1892. 32. sz. ( N e k r . ) . — Budapesti 
Hirlap 1892. 211. sz. 

Peterdi József. L. Prém József. 
Peterdy Károly, ev. ref. esperes-lel-

kész, szül. 1833. jún. 13. Bereg-Ujfaluban, 
hol atyja ev. ref. lelkész volt; 1841-ben 
Sárospatakon kezdte tanulását és ugyan-
ott végezte be 1854. ápr. Ekkor ment 
Munkácsra akadémikus rektornak és 1855-
ben segédlelkészi teendők végzésére is 
felhatalmaztatott. Munkácson működött 
1856-ig segédlelkészi s egyúttal fiútanítói 
minőségben. A munkácsi várban fogság-
ban levő, a szabadságharczban részt vett 
hazánkfiait hetenként egyszer megláto-
gatta s lelki vigasztalásban részesítette 
őket. A vár 1857-ben közfegyintézetté 
alakíttatván át, az államfoglyok onnét 
elszállíttattak; ekkor hagyta el ő is Mun-
kácsot és szélütött atyja mellé ment 
segédnek szülőföldjére, hol atyja elhalá-
lozása után (1857.) édes anyja mellett 
tölté el az évet. Innét Barkaszóra ment 
1858-ban segédül. 1859-ben Nagy Mihály 
esperes hívta magához káplánnak Tar-
pára. Itt szolgált félévig segéd- s főnöke 
halála után félévig helyettes lelkészi 
minőségben 1860 tavaszáig. Ekkor Bereg-
szász-Végardóra rendeltetett rendes lel-

késznek, mely kis egyházban két évig 
a lelkészi és tanítói kettős hivatalt vé-
gezte ; innen a barabási egyház lelkészi 
állomására hívták meg, hol hivatalába 
1862. ápr. 14. beiktattatott. A templom, 
torony, iskola és paplak, a mai kor 
igénye szerint felépítve, eléggé hirdetik 
buzgalmát. Munkásságát egyházmegyéje 
is igénybe vette s az 1868. év elején al-
jegyzővé, 1870-ben főjegyzővé s később 
tanácsbiróvá is megválasztá. 1876-ban 
esperes lett, 1881-ben pedig az egyház-
megye általános szavazatával zsinati tagul 
választatott a Debreczenben tartott orszá-
gos zsinatra. 1883 elején a munkácsi ev. 
ref. egyház lelkésze lett. O alapította a 
bilkei (Beregm.) missziói egyházat is, 
egyesítvén ezzel az idegen nemzetiségek 
közt szétszórtan élő magyar reformátuso-
kat. Meghalt 1893. febr. 22. Munkácson. 
— Czikkeket írt a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapba (1880. Adatok Kömlei János éle-
téhez). — Munkája: Emléklapok főtiszt. 
Révész Bálint tiszántúli ev. ref. egyház-
kerületi püspök úrnak a beregi egyház-
megyében 1884 nyarán tett hivatalos 
egyházi látogatásáról. Naplójából össze-
állította útitársa . . . Beregszász, 1885. 
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 46. sz.). 

Domény József, Zsinati Emlékkönyv. Székes-
f e h é r v á r , 1882. 212. 1. — Sárospataki Lapok 
1893. 10. SZ. 

Peterdi Sándor, posta- és távirófőtiszt, 
Popper Mór államvasuti főraktárnok és 
Pollák Zsófia fia, szül. 1868. nov. 23-án 
Budapesten, hol középiskoláit a kegyes-
rendieknél végezte, jogot is hallgatott, de 
miután 1888-ban államszolgálatba lépett 
mint postagyakornok, abban hagyta; 1889-
ben postatisztté neveztetett ki; 1900. jan. 
1. óta mint posta- és távírófőtiszt Bpesten 
működik. 1893. Popper családi nevét Peter-
dire változtatta. — Regénye, költeményei 
s rajzai a Képes Családi Lapokban (1886— 
1888. Margit grófné leánya, regény Con-
science H. után, ford. 1889., 1893. költe-
mények, humoreszk); az Ország-Világban 
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(1898., 1900. rajzok, költem.); később a 
Bolond Istókba s Urambátyámba dolgo-
zott (Cactus, Didor álnevek alatt); 1891— 
92-ben a Fenyvessy Ferencz által szer-
kesztett Magyar Újságba tárczákat írt; 
ugyanekkor Dolinay Gyulának Hasznos 
Mulattató és Leányok Lapja cz. lapokat 
készítette s vagy húsz ifjúsági színdarab 
és monologon kívül, 50—60 mesét, el-
beszélést és gyermekverset írt. 1896-ban 
társszerkesztője lett a Magyar Karikatúrák 
cz. élczlapnak, mely egy évi fennállás 
után megszűnt. 1898—99-ben főmunka-
társa és segédszerkesztője volt a Fővárosi 
Lapoknak ; 1900-ban a Pillangó cz. élcz-
lapot szerkesztette, 1901 óta a M. Szónak 
belső dolgozótársa s neve alatt tárczákat, 
(p. s.) jegy alatt színházi bírálatokat, 
«Krónikás» álnévvel társadalmi elme-
futtatásokat és (—ete—) jelzéssel humo-
risztikus karczolatokat (croquis) ír állan-
dóan. Ezeken kívül ír még tárczákat, 
elbeszéléseket a Budapesti Naplóba, a 
Független Magyarországba sat. •— Mun-
kái: 1. Az orr. Bpest, 1888. (Monológok 
14.) — 2. Hópelyhek. U. ott, 1898. (El-
beszélések, rajzok. Ismert. Fővárosi La-
pok 10., Magyar Szemle 19. sz., Magyar 
Újság 18. szám). — 3. Jeffte leányai 
és egyéb elbeszélések. U. ott, 1899. (Ism. 
Művész-Világ 6. sz., Főv. Lapok 23. sz.) 

— 4. A haragos feleség. U. ott, 1900. 
(Monológok 88.). — 5. A nők ellensége. 
U. ott, 1900. (Monológok 91.) — 6. Nehéz 
feladat. U. ott, 1904. (Monológok 110.) — 
7. A jó rokonok. U. o., év n. (Monolog 36.). 
8. A harmadik. U. ott, 1905. (Sajtó alatt). 
— 9. Megnősülök. U. ott, 1905. (Előbb a 
a M. Szó 1892. 226. számában. Sajtó 
alatt.). — Színművei: A Corignanék váló-
pőre, a Magyar színházban került szinre 
Relle Iván igazgatása alatt; Éjfél után, 
Kecskeméten Kövessy Albert igazgatása 
alatt; A Corbillon utazása, Serly Lajos-
nál a Kisfaludy színházban, ezt újra 
átdolgozta Feld Zsigmond számára. — 
A gyorskocsitól a gyorsvonatig czímű 

darabját 160 szinesen vetített képpel és 
12 mozgó fényképpel előadták Budapesten 
az Uránia-szinházban 1904. auguszt. 18. 
(Irta Henyey Vilmossal együtt); Színházi 
titkok cz. darabja szintén az Uránia szá-
mára most van munka alatt. A száműzött 
cz. bohózata a budapesti Nemzeti szín-
házhoz van beadva. 

M. Könyvészet 1888., 1900., 1904. — Vasár-
napi Újság lt)04. 35. sz. és önéletrajzi adatok. 

Péterf i Albert (kibédi), ev. ref. tanár 
és lelkész, szül. 1800. jún. 14. Sóvára-
don (Maros-Tordam.), hol atyja P. László 
szintén lelkész volt; tanult Marosvásár-
helyt, 1819-ben Debreczenben a felső 
osztályokban, hol 1824-ben köztanító, 
majd contrascriba s 1828—29-ben senior 
volt. Ezután külföldre ment, hol több 
egyetemen, főleg a göttingain tanult. 
1830. jún. végén kineveztetett a nagy-
enyedi főiskolában a philologia s a szent-
írásmagyarázat tanárának. Itt azonban 
mint erős aulista, tanártársával id. Szász 
Károlylyal oly heves viszályba kevere-
dett, hogy a főconsistorium 1840-ben 
jónak látta Székely-Udvarhelyre tenni át. 
Az itteni tanszéket azonban nem fogadta 
el és így hivatal nélkül kellett élnie szé-
kelyföldi barátainál, noha 1842-ben fel1 

vinczi papnak is megválasztatott, de ez 
állást nem foglalhatta el. 1848-ban végre 
Bukarestbe ment, és innét Puchnerrel 
Ploestbe menekült, majd visszatért Buka-
restbe s 1849. máj. 24. elfoglalta az 
üresedésben levő ev. ref. papi állást, hol 
1850. márcz. 29. meghalt. — Czikkeket 
írt a Prot. Egyh. és Isk. Lapba; prédi-
kácziói vannak a Salamon-féle Erdélyi 
Prédikátori Tárban (Kolozsvár, 1834) és 
a Török Pál-féle Egyházi beszédekben 
(Pest, 1845), czikke a Mult és Jelenben 
(1841. Egy szó a maga helyén). Közli id. 
Szász Károly levelét: Nagy-Enyed 1836. 
febr. 6. (Reform 1870. 306. sz.). — Mun-
kái: 1. Literatura antiqua justo pretio 
aestimata, seu brevis responsio ad quaes-
lionem: Quare literatura antiqua, apud 
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gerites Europae cultissimas, tanti aesti-
matur, ut huic, tamquam solidissimo 
fundamento, omnia earum erudita inni-
tatur educatio ? Quam juventuti schola-
sticae in ill. collegio reformatorum A. N. 
Enyedinensi, literarum studiis, summa 
cum laude, deditae sacram esse vult . . . 
N. Enyedini, 1831. — 2. Az erkölcsi és 
polgári vagy is a belső és külső szabad-
ság természete, kifejtve egy örömünnepi 
szent beszédben, m e l y e t . . . I. Ferencz 
születése ünnepén tartott . . . 1835-ben, 
febr. 12. napján. U. ott. 3. Az igazi 
vallásos ember. (Gyászbeszéd I. Ferencz 
halálakor). U. ott, 1835.—4. Az igazlibera-
lizmus egy öröminnepi szent beszédben 
kifejtve, melyet austriai örökös császár 
. v . l . Ferdinand születése napján tar-
tott a n.-enyedi ref. templomban 1836. 
ápr. 19-én. U. ott, 1836. — 5. Az ékes-
szólás vagy rhetorika elemei, a római 
nyelvre alkalmazva. U. ott, 1839. (A 
munka végén: Toldalék a latin nyelvnek 
némely újonnan felfedezett elveiről). — 

6. A magyar nyelvtudománynak és nyelv-
philosophiának a Parthenon magyar 
grammatikájában felfedezett új elvei. Egy 
toldalékkal a Magyar Akadémia ortho-
graphiai szabályairól. U. ott, 1840. — 
7. Carmen saeculare ad primum festum 
Academiae Georgiae Augustae alumnis 
ejusdem, fraterno amore, ipsa Sacrorum 
saecularium occasione anno 1837. obla-
tum ac dicatum. U. ott, 1840. — 8. Másik 
szó a maga helyén Észrevételkép az óra-
mutatóra (Fáy «Óramutató»-jára). Közzé-
teszi Török Pál. Pest, 1842. — 9. A Pes-
ten felállítandó prot. főiskola tanítási 
rendét illető tervezeti pályamunka. Kecske-
mét, 1843. (Pályamunkák II. k. Tisztelet-
díj mellett egészben kiadott pályamunka.) 

31. Kurír 1830. I . 50. s z . — P. Siathmáry 
Károly, A nagyenyedi Bethlen fötanoda tör-
ténete. Nagy-Enyed, 1868. 312. 1. — Uj .V. 
Athenás 324. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Koós 
Ferencz, Életem és emlékeim. Brassó, 1890. 
I . 380. 1. — Zoványi Jenő, Theo log ia i I smere -
tek Tára. III. 73. 1. 

Péterffy Béla (ikácsi), kath. főgymna-
siumi tanár, Rozsnyón, P. Bonifácz 
korcsmáros és Fritz Anna fia, születet 
1873. ápr. 16. Fehéregyházon (Somogym.); 
középiskoláit a csurgói ev. ref., a kapos-
vári állami s a pécsi cziszterczita főgym-
nasiumokban végezte 1894-ben és ugyan-
azon évben özvegy anyja óhajtására a 
pécsi r, kath. papnevelőbe lépett; de még 
pappá szentelése előtt elhagyta a papi 
pályát 1898-ban és a budapesti egyetem 
bölcseleti karába iratkozott be ; miután 
1899-ben az alapvizsgálatot, 1901-ben 
pedig a szakvizsgálatot letette, szept. 1. 
a rozsnyói premontrei főgymnasiumnál 
helyettestanári állást foglalt el, melyet 
1902. szept. l-ig töltött be. 1902. ápr. 22. 
megszerezte a középiskolai tanári okleve-
let és azon év szept. 1-től a temesvári 
állami főgymnasiumhoz helyettes, majd 
decz. 4. ugyanoda rendes tanárnak ne-
veztetett ki s jelenleg is ott működik. 
— Czikke a rozsnyói kath. főgymnasium 
Értesítőjében (1902. Homér, Virgil és 
Dante alvilága). — Munkája : A Hunya-
diak a magyar drámairodalomban. Te-
mesvár, 1903. (Különnyomat a temesvári 
állami főgymnasium Értesítőjéből.). 

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

Péterf i Dénes (kibédi), unitárius lel-
kész, szül. 1851. aug. 30. Középajtán; 
tanult Székely-Kereszturon és Kolozsvárt, 
hol a theol. tanfolyamot 1873-ban végezte. 
Kolozsvári segédlelkészségről ment 1874 
őszén külföldre, hol a londoni unitárius 
theologiai akadémián két évet töltött. 
1876-ban hazarérve, kolozsvári lelkész 
s egyszersmind szept. 1. óta theologiai 
tanár. Kiváló szónok, kinek imái, agendái 
és prédikácziói többnyire a Keresztény 
Magvetőbenjelentek meg (1873 óta), mely-
nek 1878 szept.óta szerkesztője Kovács Já-
nossal együtt. — Czikkei a M. Polgár Nap-
tárában (1872. Kossuth Lajos tiszteletére 
rendezett banquett 1852. jan. 5.); a Ke-
resztény Magvetőben (1873. Jézus viszo-
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nyaa maga korához és más korszakokhoz, 
angolból, 1874—82., 1883. Egy orosz 
regényíró hitvallása, A papi állás szük-
séges volta, Czélirányos Darvinismus és 
Isten eszméje, Kelemen Benő, nekr., Török 
Pál, nekr., 1885. Kibucsúzó beszéd, Hívők 
és kételkedők, Darvinismus és erkölcs, 
Plató eszméi a nevelésről, Dr. Carpenter 
Vilmos, 1886. Várady Károly, 1887., 1888. 
Urvacsorai beszéd pünköstre, Buzogány 
Áron, nekr., sat.); a Prot. Egyh, és Isko-
lai Lapban (1880). — Munkái: 1 Az 
ember kötelességei és jogai. Marion Henri 
után részben ford., részben hazai viszo-
nyainkra tekintettel átdolgozta. Kolozs-
vár, 1888. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
51. sz). — 2. A mi a vallásban változó 
és maradandó. U. ott. 1896. — 3. Isten 
és lélek. Armstrong A. R. után angolból 
ford. U. ott, 1898. — 4. Erzsébet királyné. 
Gyászbeszéd. U. ott, 1898. — 5. A Jézus 
asztalánál. Beszédek. U. ott, 1900. 

M. Könyvészet 1888., 1900., 1901. — Zovanyi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 74. 1. 

Péterffy Domokos, kúriai biró, szül. 
1846 körül Kolozsvárt, hol atyja a guber-
niumnál volt alkalmazva; P. iskoláit 
ugyanott a róm. kath. főgymnasiumban 
végezte ; ennek befejeztével Kolozsvár-
megyénél nyert alkalmazást, hol 1872-ben 
alügyészszé neveztetett ki; nemsokára a 
törvényszék birája lett, melynek 1887— 
91-ben elnöke is volt; azután Budapes-
ten a kir. táblánál és kúriánál működött. 
Meghalt 1895. szept. 25. Budapesten 49 
éves korában. — Czikkei a Hazánk és 
a Külföldben (1867. A Rákóczy-oszlop 
Kolozsmonostor mellett, A fontanelei csata 
és Vasváry Pál eleste 1848-ban, Kolozs-
vár fellegvára, 1868. Kolozsvár két utolsó 
bástya-kapuja); a M. Polgár Nagy Nap-
tárában (1869. A görgényi medvevadászat, 
A kacsavadászat). 

Hazánk 1895. 264. 87,. — Vasárnapi Újság 
1895. 39. sz. (Nekr.1 és gyászjelentés. 

Péterffy Ferencz István (somoskeöi 
báró), esztergomi kanonok és cz. püspök, 

theologiai doktor; a bölcseletet 1706-tól 
Bécsben, a theologiát 1709-től Rómában 
a collegium germanico-hungaricumban 
végezte, hol theologiai doktor lett. 1712-
ben tért vissza hazájába s 1713. már-
czius 29-től a cseklészi plébániát vezette. 
1715. febr. 26. pozsonyi kanonokká nevez-
tetett ki és röviddel rá elnyerte a szent 
Lőrinczről nevezett háji prépostságot, 
egy soproni javadalmat és az apostoli 
protonotárius czímét. 1720. ápr. 20. iktat-
tatott be az esztergomi káptalanba, 1723. 
ápr. 15. barsi főesperessé lépett elő, s 
végre pharosi cz. püspök lett. Huzamosb 
ideig volt igazgatója a szent István-pap-
nevelőnek. Szélütéstől érve, már több 
évig volt súlyos beteg, midőn 1736. jan. 
15. szenvedéseitől megváltotta a halál; 
eltemettetett a nagyszombati főtemplom 
szent János kápolnájában. Végrendeleté-
ben többféle misealapítványt tett. — 
Munkája: Panegyricus quo dum vene-
rabile archi-capitulum Strigoniense justa 
pei'solveret em. ac seren, principi s. r. e. 
presbytero cardinali, primaţi regni Hun-
gáriáé . . . ChrIstlano AVgVsto DIgno 
arChl antlstltl Strlgonlensl Moeste paren-
taVerat. Tyrnaviae (1725.) — Kéziratban: 
Promotio ad doctoratum theol. in mem-
brana picta Romae. (Az esztergomi fő-
egyházmegye könyvtárában)) 

Katona, História Critica XXXVIII. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai IX. 252. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
í rók Csarnoka 397. 1. — Kollányi Ferencz, 
Esztergomi kanonok. Esztergom, 1900. 338. 1. 
Péterffy Gyula, nyug. gránátos szá-

zados ; 1848-ban főhadnagy volt és 1864-
ben mint nyug. százados fordul elő. 
Máramarosmegye táblabírája. — Munkái: 
1. Gyakorlati szabályzat és függeléke, a 
császári kir. vonal-gyalogság számára 
1844. Magyarra fordította és a magyar 
honvéd meg nemzeti őrsereg használatára 
alkalmazta . . . Buda,. 1848. Három tábla 
rajzzal (2. kiadás : Szolgálati szabályzat a 
es. kir. gyalogság számára cz. Buda, 
1864. és Bécs 1865 Két kötet). - 2. Ma-
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gyar hadi nyelvtan a császári királyi 
osztrák hadsereg tisztjei számára. Unga-
rische Militär Sprachlehre . . . Pest, 1853. 
(2. jav. és bőv. kiadás 2 füzetben. A 2. 
füzet ezen czímmel: Magyar-német mű-
szótár a hadi nyelvtanhoz). 

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

Péterffy István, tengerész. — Czikkei 
a Vasárnapi Újságban (1874. Egy magyar 
tengerész naplójából). —• Munkái: — 
1. Szerelem a hullámokon. Elbeszélés a 
tengerészéletből. Bpest, 1878. — 2. A 
föld körül. Szatmár, 1881. (Utazási és 
népismei füzetek. Szerk. és kiadja . . . 
1. füzet). — 3. Egy csontváz elbeszélése. 
Regény. Gonzales után ford. Bpest, 1886. 
(Egyetemes Regénytár I. 17.) 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Péterfy Jenő, bölcseleti doktor, főreál-
iskolai tanár, a Kisfaludy-társaság tagja, 
szül. 1850. júl. 8. Budán; atyja P. József, 
anyja Csillag Szabina volt. Atyjának 
könnyelmű álhatatlansága a családot va-
gyontalanná tette; anyját a rajongásig 
szerette, sokszor mondta: «a mi jó van 
bennem, azt anyámtól örököltem». Anyja 
egész odaadással őrködött nevelésén; 
bizonyos tekintetben gyermek maradt 
egész életében és ritka példája volt a szere-
tetreméltóságnak. Budáról 1854. Kolozs-
várra, onnét Egerbe vitték szülei s itt 
1860 őszén került a nagy-gymnasium első 
osztályába. Az alsó osztályokat a pesti 
piarista gymnasiumban végezte ; itt Kal-
már Endrének, a történet és természet-
rajz tanárának volt kedvelt tanítványa. 
A felsőbb osztályokat a budai főgymna-
siumban végezte, egy vagy két osztályt 
mint magántanuló ; egyenlő kedvvel ta-
nulta a tantárgyakat, a mathematika azon-
ban egyik legkedveltebb tárgya volt és 
mindig kitűnt iskolatársai közül. Tantár-
gyai mellett hegedülni tanult és sokat 
olvasott. Az 1868. őszi féléven jogásznak 
iratkozott be a pesti egyetemen ; a jogi 
tudományokhoz azonban nem volt haj-
lama, tehát csakhamar átiratkozott a 

philosophiai karra. 1870. aug. a minisz-
ter kinevezte a tanárképző történet-föld-
rajzi szakosztályának rendes tagjává évi 
400 frt ösztöndíjjal az 1871—72. tanévre. 
De már a második félévben a rosszab-
bodó családi viszonyok miatt hivatalt 
kellett keresnie. 1872. márcz. 11. kezdett 
ideiglenes segédtanári minőségben taní-
tani a belvárosi reáliskolában, hová ez 
év nov. 5. rendszeres segédtanárnak ne-
vezték ki. 1873. máj. 8. tette le a tanári 
vizsgát, júl. 21. bölcseleti doktorrá avat-
ták. 1876. július 6-án rendes tanárnak 
választották a VIII. kerületi főreáliskolá-
hoz. De nem elégedett meg a tanítással, 
hanem folytonosan tanult; a philoso-
phiában Fischer Kuno volt első vezére, 
Wagner Rikhárd zenéjeért és költészetéért 
rajongott, lelkesedett Hegel philosophiá-
jáért és St. Beuvet igen szerette. Vischer 
Frigyes Tivadar erős és tartós hatással 
volt P. kritikai fejlődésére. Pessimista 
természetével kereste a magányt és ha-
mar leszámolt a boldogsággal, de soha-
sem panaszkodott. A zene volt az első 
művészet, melylyel foglalkozott s mint 
zenereferens lépett először a nyilvánosság 
elé német napilapban. Anyjával, ki né-
met nevelésű volt, németül beszélt és 
sokat is olvasott németül. 1887-ben a 
Kisfaludy-társaság tagjává választotta. P. 
sokfélét tanult és tudott, csak egyet nem 
bírt megtanulni, az önmagával való meg-
elégedést. Sokat utazott, eleintén külö-
nösen Németországban, szerette a német 
városokat, parkjaikat, épületeiket és gyűj-
teményeiket ; Ausztria vagy Felső- Ma-
gyarország erdős, hegyes tájékain majd 
mindenről megfelejtkezett. 1888-ban volt 
először Velenczében, 1891 óta minden 
tavaszszal ismételte az olasz utat, végig 
járva a királyságot egész Szicziliáig; 
rajongásig szerette a művészetet és a 
természet szépségeit. 1889. év őszén 
hozzá fogott a görög nyelv tanulásához, 
1890. nyarán már boldog Homérosz-
olvasónak mondta magát ; újgörögül is 
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tanult. 1894-ben nagy csapás érte: any-
ját egy utazásából hazatérve súlyos bete-
gen találta s 1896. febr. eltemette. Ezzel 
elszakadt az egyetlen kötelék, mely szí-
vét az élethez csatolta. Szórakozást kere-
sett, eló'vette hegedűjét, jobban simult az 
emberekhez, sőt 1896 őszén tanári állást 
vállalt az Eötvös-kollegiumban, heten-
ként néhány esti órában egyetemi hall-
gatókat oktatott az irodalomra. 1898-ban 
Heinrich Gusztáv felszólítására hozzá-
fogott a görög irdalomtörténet megírá-
sához az Egyetemes Irodalomtörténet 
számára. Nagy izgalommal fogott mun-
kájához, melytől maga is sok sikert várt; 
az első fejezetekkel készen is volt már; 
azonban 1899. jún. teljesen elvesztette 
kedvét és azzal a szándékkal hagyta 
el a nyáron Budapestet, hogy a követ-
kező iskolai évre szabadságot kér mun-
kája befejezésére ; visszajövet azonban 
panaszkodott, hogy egészsége hanyatló-
ban van; okt. 31. elindult Abbáziába, 
azzal a szándékkal, hogy nem tér többé 
vissza; nov. 5. a Budapest felé induló 
gyorsvonatra ült és dél felé Károlyváros 
közelében főbe lőtte magát. 1900 végén 
a Kisfaludy-társaság haza szállíttatta földi 
marádványait, és azóta ott pihennek a 
kerepesi temetőben, hol anyja is nyug-
szik. A Kisfaludy-Társaság kezdeményezé-
sére tisztelői szép emléket állítottak sír-
jára. — Czikkei a Pester Lloydban (1874 
—76. színi es zenei kritikák); a buda-
pesti VIII. ker. főreáliskola Értesítőjében 
(1878. Az iskolai fegyelemről, később a 
Kármán Emlékkönyvében is, 1897. 1899. 
A művészi oktatásról); az Egyetértésben 
(1878-ban Természettudományi tárczák, 

1880. május. Egy pedellus élményeiből, 
humoreszk, 1879—1883. könyvismerte-
tések, színi s művészeti czikkek); a 
Bpesti Szemlében (1880-től főmunkatárs. 
1881. Eötvös József mint regényíró, Jókai 
Mór, Bírálóimnak, Lévai József összes 
költeményei, Br. Kemény Zsigmond mint 
regényíró, 1882. Bajza József, 1883—86. 

Történet és természettudomány, 1886. A 
tragédiáról, 1888. Arany János őszikéi, 
1889. A nemzeti géniusz, 1890. Szerelmes 
levelet hiába ne írj, elbeszélés Keller 
Gottfried után németből, 1892. Nyilt levél 
a szerkesztőhöz, válasz a M. Nyelvőr 
bírálatára, Polgárháború Chiliben, 1898. 
A három görög tragikus, 1899. Aristo-
phanes, 1900. Thukydides; ezeken kívül 
1883—99-ig minden évfolyamban könyv-
ism.) ; a Das moderne Ungarnban (Berlin, 
1883.29—51. Alexander Petőfi); az Uj M. 
Szemlében,(1891.Költőiigazságszolgáltatás 
a tragédiában, 1900. A genie és a talen-
tum, A tragikum); a Kisfaludy-Társaság 
Évlapjaiban (1887. U. F. XXIV. A tragé-
diáról) ; a Természettud. Közlönyben 
(1890. 145. 1. könyvism,); a Századok-
ban (1892. 336., 1893. 543. 1. könyvism. 
névtelenül) ; a Hivatalos Közlönyben 
(1898. 150. 1. könyvbirálat); utolsó dol-
gozatát egy töredéket: A tragikai érzés-
ről Beöthy Zsolt mutatta be 1899. nov. 
29. a Kisfaludy-Társaságban. Munkáinak 
és összes czikkeinek pontos jegyzéke, 
írói jegyeivel együtt, Angyal Dávidtól 
P. összegyűjtött munkáinak III. köte-
tében 576—588-dik lap. — Munkái: 
1. Katona József Bánk bánja. Magya-
rázta. Bpest, 1883. (Jeles írók Iskolai 
Tára 22. 2. kiadás. U. ott, 1897.) — 
2. Francziaország klasszikus filozofusai 
a XIX. században. Irta Taine. Az ere-
detinek 4. kiadása után ford. U. ott, 1884. 
(Filozofiai írók Tára IV.). — 3. A philo-
sophia viszonya a természettudományok-
hoz és a valláshoz, írta Barthélemy-
Saint-Hilaire. Ford. és előszóval beve-
zette. U. ott, 1890. (A m. tud. akadémia 
könyvkiadó vállalata. Uj F. I. k.) — 4. 
A szent. Tört. elbeszélés, írta Meyer K. 
F., ford, és előszóval bevezette. Kiadja 
a Kisfaludy-Társaság. U. ott, 1890. — 
5. Macbeth. Shakespeare tragédiája. Ford. 
Szász Károly. Jegyzetekkel és magyará-
zatokkal kiadta. U. ott, 1892. (Jeles írók 
Iskolai Tára 40.). — 6. Jenatsch György. 
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Regény. Irta Meyer K. F., ford. S. M. 
U. ott, 1892. (a Budapesti Szemléből). — 
7. Platón válogatott müvei. I. kötet. 
Gorgias. Philebos. Görögből ford, és be-
vezetéssel ellátta. U. ott, 1893. (Filozofiai 
írók Tára X-.). — 8. Péterfy Jenő össze-
gyűjtött munkái. A Kasszelik-alapítvány-
ból kiadja a Kisfaludy-Társaság. U. olt, 
1901—1903. Három kötett. (Sajtó alá ren-
dezte Angyal Dávid. Tartalma: I. kötet. 
Péterfy Jenő élete Angyal Dávidtól, Báró 
Eötvös József mint regényíró, Jókai Mór, 
Kemény Zsigmond mint író, Bajza József, 
Csengery Antal mint író, Arany János 
őszikéi, Arany János eposzi töredékeiről, 
Homeros, töredék, Hornerosi hymnusok, 
töredék, Hesiodos, A görög lyra, A görög 
tragédia keletkezése, Aeschylus. II. k. 
Sophocles, Euripides, Aristophanes, Gö-
rög történetírók: 1. A történetírás kez-
dete, 2. Herodotos, 3. Thukydides, Görög 
philosophia : 1. Philosophiai mozgalmak. 
Socrates, 2. Platón a görög philosophiá-
ban, 3. Piaton Gorgiasa, 4. Piaton Phile-
bosa, Xenophon, Dante, Taine: 1. Fran-
cziaország classikus philosophusai a XIX. 
században, 2. Az angol irodalom törté-
nete, 3. Taine legújabb kötete A jako-
binus kormányzatról, Tennyson, Locksley 
Hall, Emerson, Ruskin : Velencze kövei, 
Két norvég dráma: Ibsen: Vadkacsa, 
Rosrnersholn, Színházi Szemle: Wagner, 
Rajna kincse és Walkür, A tragédiáról, 
III. k. A tragikum, A költői igazságszol-
gáltatás a tragédiában, A tanulókfegyelme-
zéséről, Történet és természettudomány, 
1848 és 1849-ből, Széchenyi I.: a) Levelei, 
b) Egy új könyv Széchenyi Istvánról, 
e) Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei, 
Schlauch Lőrincz a középkorról, A nem-
zeti géniusz, A görög háború, Hírlapi 
czikkek és könyvbirálatok, A démon fegy-
verei, Zichy Mihály legújabb festménye, 
Még egyszer Zichy Mihály képéről, Mun-
kácsy Mihály új festménye, Milton, A vi-
lág ura, írta Szigligeti, Egy magyar költő 
a XVI. századból: Balassa Bálint, Shakes- I 

peare Vízkeresztje, Történeti drámá-
inkról, A kegyencz, Gróf Teleki László 
szomorújátéka, Bessenyei Filozofusa, 
Szentjóbi Szabó Mátyás királya, Kisfaludy 
Irénéje, Czifra nyomorúság Csiky Ger-
gelytől és még 20 könyvismertetése. Füg-
gelék, Kiadó jegyzete, Peterfy munkáinak 
jegyz., Névmutató. (Ism. Erdélyi Múzeum 
1902., Egyet. Philol Közlöny, Századok). 

Figyelő X I I I . 112. 1. — Képes Családi lapok 
1885. 30. sz. — Kiszlingstein Könyvészete. — 
Miskolc-.i Napló 1892. 254. SZ. — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 990., XVIII. 435. 1. — Vasár-
napi Újság 1897. 23. Sz. a r c z k . , 1899. 46 . s z . 
a r c z k . — 1899 : Budapesti Hírlap 311 . , 319. 
388. SZ. Hazánk 267. SZ. — A budapesti Vili. 
ker. főreáliskola Értesítője. 1900. ( P a t t h y K á -
roly.) — Riedl Frigyes, Péterfy Jeilö. Bpest, 
'1900. (Olcsó Könyvtár 1166. SZ.) — Lederer 
Béla, In memoriam. Emlékezések Péterfy 
Jenőre. Bpest, 1900. — 1900: Budapesti Hir-
lap 295., M, Nemzet 267., Magyarország 259. Sz. 

Péterf i József (kibédij, ev. ref. espe-
res-lelkész. P. László ev. ref. lelkész és 
Csurgó Juliánná fia, szül. 1796. márcz. 
29. marosszéki Sóvárad községben ; kö-
zépiskolai tanulását a marosvásárhelyi 
főiskolában végezte ; még 23 éves nem 
volt, mikor az akkori tanárok ajánlatára 
a marosvásárhelyi egyház megválasztotta 
lelkészének; azonban theologiai ismere-
teinek bővítése végett, miután a külföldre 
mehetés akkor akadályozva volt, a bécsi 
egyetemen még egy évet töltött, aztán 
papi állását elfoglalta s azt 54 évig foly-
tatta. A marosi egyházmegye 1849-ben 
jegyzővé, 1850-ben esperessé választotta. 
1872-ben egyháza, saját kérelmére, egész 
fizetéssel nyugalmazta. Meghalt. 1873. 
júl. 11. Marosvásárhelyt. — Egyházi be-
szédei megjelentek az Erdélyi Prot. Egy-
házi Tárban (1847), a Salamon Erdélyi 
Prédikátori Tárában, Szász és Demeter 
ugyanazon czímű gyűjteményében. Ko-
vács Albert Egyházi Reformjában (1873. 
Karácson ünnepén), Szász Gerő és Domo, 
kos Prédikátori Tárában sat. — Munkái: 
1. A marosvásárhelyi ref. nemes kollé-
giumban tanuló ifjúság részéről májusi 
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virágok, melyek gróf Remény Sámuel 
tabulae praesesi hivatalában május 1. 
napján 1816. lett beiktatásakor a tiszte-
let és háládatosság oltárára hintettek. 
Marosvásárhely. (Többekkel együtt). — 2. 
Útmutatás a deák nyelv tanulására. Me-
lyet (Döring után) német nyelvből ma-
gyarra alkalmaztatott. Első folyamat. Elő-
gyakorlások. U. ott, 1830. (Ugyanaz. U. ott, 
1842. II. foly. Képiró Imre munkája). — 
3. Az Isten a törvényt szivünkbe írta bé : 
Előadva egy prédikáczióban, melyet az 
erdélyi ev. reformátusok Déván tartott 
közönséges egyházi gyűlések alkalmával 
a dévai templomban 1830. jún. 19. elmon-
dott. U. ott, 1833. — 4. Néhai Houchard 
József emléke, halotti beszédben mon-
dotta 1841. szept. 8. U. ott, 1843. — 5. 
A templom iránti szeretet, előadva temp-
lomszentelési beszédben, mellyet 1843-
ban jún. 8. Fintaházán elmondott U. ott, 
1843. — 6. Felszólítása Marosvásárhely 
hű polgáraihoz. U. ott, 1848. (Reich Ká-
roly, Kovács Dániel és Dabóczy Jánossal 
együtt). — 7. Egyházi beszéd, mondotta 
Magyarország alkotmányának visszaállí-
tásakor 1867. márcz. 17 U. ott, — 8. 
Kibucsúzó és beköszöntő két egyházi be-
széd, mondotta 1837. jún. 25. és júl. 16. 
U. ott, 1871. (1837-ben a fogarasi egy-
ház hívta meg, ő elfogadta, a gyüleke-
zéséből kibucsúzott, de hallgatóinak ké-
résére helyben maradt és újra beköszön-
tött.). — Nagyszámú kézirati beszédei, 
melyeknek sajtó alá rendezését 1872-ben 
megkezdte, fiának P. József marosvásár-
helyi orvosnak birtokában vannak. 

Vj Hl. Athenás 324. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
Koncz József, A m a r o s v á s á r h e l y i e v . r e f . 
kollégium könyvnyomdájának története. Ma-
rosvásárhely, 18S7. 53. 1. és A marosvárhelyi 
ev. ref. kollégium története. Marosvásárhely 
1896. 253., 376., 390., 409. 1. és gyászjelentés. 

Péterffy József (jagocşi), m. kir. minis-
teri biztos, P. András nyug. cs. és kir. 
katonatiszt és trsztenai Habinay Julianna 
fia, szül. 1827. decz. 28. Baján (Bácsm.); 
t a nulmányai t a szolnoki gymnasiumban 

i és a debreczeni ev. ref. kollégiumban 
végezte. Az 1848—49. szabadságharczot 
mint honvédkapitány küzdötte végig. 
1850-ben Erdélyben az újonnan alakított 
földadó kataszteri biztosa, majd felügye-
lője volt. 1856-ban hg. Schwartzenberg 
erdélyi kormányzó kinevezte selyem-
tenyésztési igazgatóvá és e téren szerzett 
érdemeiért 1861-ben a német selyem-
tenyésztő társulat Berlinben megválasz-
totta rendes levelező tagjául. 1860 augusz-
tusáig gr. Bethlen Olivér naláczi (Hunyad-
megye) uradalmán jószágigazgató volt. 
1861 őszén az országos magyar és a 
dunántúli gazdasági egyesületek segélye-
zésével megalapította Keszthelyen és 
1864-ig igazgatója volt a túladunai vin-
czellér- kertész- és pinczemester-képző 
intézetnek, mely 1864-ben országos m. 
kir. gazdasági intézetté alakult. 1862. nov. 
közepén a fentemlített gazdasági egyesü-
letek megbízásából tanulmányútra indult 
Francziaországba és a Rajnavidékére. A 
szőlőmívelés, borászat és pinczekezelés 
terén szerzett tapasztalatairól akkor terje-
delmes exposét bocsátott a nyilvánosság 
elé. 1865-ben Bécsbe költözött, hol a 
Debatte cz., a kiegyezésre törekvő poli-
tikai napilap munkatársa lett. 1866-ban 
a pesti Magyar Világ cz. magyar napi-
lapnál a közgazdasági rovatot szerkesz-
tette ; ebben az állásában megmaradt, 
míg a kiegyezés után a lap megszűnt. 
1868-ban több alföldi viczinális vasút 
tervének kivitelére közbenjárt a magyar 
kormánynál az engedély kieszközlése 
végett, 1870-től kezdve minden erejét az 
akkor még teljesen parlagon heverő 
házi ipar és ipari oktatás fejlesztésére 
fordította. Több tanulmányi utat tett a 
külföldön, azután Felső-Magyarország 
sanyarú közgazdasági viszonyain segí-
tendő, előadásokat és felolvasásokat tar-
tott. 1873. máj. Goldberger Henrik 5000 
frtot bocsátott a kormány rendelkezésére; 
ez összegből tanulmányozta a bécsi világ-
tárlatot, a különféle államok ipari okta-
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tásának és háziiparának viszonyait. 1875. 
januártól máj. l-ig mint magánzó foly-
tatta munkálkodását; ekkor Trefort mi-
niszter kinevezte a házi ipar és ipari 
oktatás országos szervezésére miniszteri 
biztossá. Ebben a minőségben 1882-ig a 
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztériumot, meg a vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumot közösen szol-
gálta. 1875-ben megalapította Pozsony-
ban az első női háziipar-tanítóképző 
intézetet; a felső megyékben háziipar 
terjesztő egyesületeket alakított, melyek 
azután ipari szakiskolákat állítottak fel. 
1878-ban Jolsván (Gömörmegye) meg-
nyitotta a kőcsiszoló tanműhelyt. Közel 
200 ipari tanműhelyt és szakiskolát 
ő maga állított fel. Sokat fáradozott a 
pamut nagyipar meghonosításán. Egy 
tervbe vett nagyobb szabású pamutfonó-
és szövőgyár vállalatnak ösmertetése cz. 
alatt nagyobb emlékiratot készített Lőcsén 
1887-ben, mely kéziratban maradt. 1883-
ban Trefort Ágoston közoktatási minisz-
ter megbízta őt alsófokú iparos mester-
inas iskolák törvényszerű szervezésével 
és kormánybiztosi minőségben az ipar-
iskolák főfelügyeletével; ebben az állásá-
ban megmaradt 1888. jan. 20. Budapesten 
történt haláláig. — Czikkei a M. Hírlap-
ban (1850. 56. sz. Gazdasági egyesület); a 
Vasárn.Újságban (1861 .Utazási programm 
borászatunk érdekében,1866. Valkómegye); 
az Erdészeti Lapokban (1865. Hivatalos 
értesítés a keszthelyi országos gazdasági 
és erdészeti tanintézet és annak meg-
nyitása felől); számos czikke van a Gaz-
dasági Lapokban, Magyar Gazdában és 
Kertészgazdában; közgazdasági czikkeket 
írt az Ipar- és Kereskedelmi Értesítőbe, 
a Nemzetbe (1886), az Egerbe (1887), az 
Egyetértésbe s a Pester Lloydba; az 
Egyetemes M. Encyclopaediának is munka-
társa volt. — Munkái: 1. A földjövedelmi 
ideiglenes adórendszer behozatala rövid 
magyarázatban a nép számára. Kolozs-
vár, 1851. — 2. Okszerű utasítás az 

eperfa- és selyemtermelésről, hiteles mű-
tárak s gyakorlati ismeretek alapján a 
haza viszonyaihoz alkalmazva.N.-Szeben, 
1856. Három ábrával. (Ism. M. Sajtó 161. 
szám.) — 3. Segédtudományok gyűjte-
ménye. Gazdasági vegytan, földtan, trágya-
tan, növény-, növény-élettan, ipar- és 
kereskedelmi növények termesztéséről 
való utasítás. Nevezetesb tekintélyek és 
öntapasztalatai alapján. Pest, 1861-ben. 
(Hooibrenk rendszere miatt e munkát a 
III. szakaszával, a 7 —9. füzettel kezdte 
meg. Az Előszó Pesten 1848. jan. kelt). 
— 4. Gazdasági növény-, növény-élettan 
és Hooibrenk szőlőmívelési, gyümölcsé-
szeti és konyhakertészeti rendszere. U. 
ott, 1862. — 5. Daniel Hooibrenk's 
Pflanzeneultur-System. Berlin, 1863. — 
6. Borászati káté. Népszerű utasítás az 
okszerű szőlőmívelésről, szüretelésről és 
a bor tisztántartásáról. Nagy-Kanizsa, 
1864. — 7. A földmívelés vegyészete, vagy 
Liebig Justus vegyészeti levelei s a ve-
gyészet a földmívelés és élettanra alkal-
mazva. I. rész. A vegyészeti levelek, Nagy-
Kanizsa, 1863—64. Négy füzet. (Jagócsi 
P. Kálmánnal együtt). — 8. Vasúti poli-
tikánk múltja és jövője, mint időszerű 
figyelmeztetés a törvényhozás tagjaihoz. 
Pest, 1868. (Névtelenül.) — 9. Értesíté-
sek a házi iparról . . . ajánlva hazánk 
művelt közönségének és különösen a 
törvényhozó testület t. tagjainak. Bpest, 
1879. — 10. Értekezés hazai vászonipa-
runk fejlesztése módozatairól. Budapest, 
1881. — 11. Olvasókönyv az I. fokú ipar-
iskolák I. és II. osztályai számára. U. ott, 
1885. (Emericzy Géza és Gelléri Mórral 
együtt. 2. átnézett és jav. kiadás. U. ott, 
1886). — 12. Rajz-Atlas. Különös tekin-
tettel a nők rajztanítására. Készítette 
Lachenmayer J. F. a würtenbergi ipar-
és továbbképző iskolák kir. bizottságának 
megbízásból Stuttgartban. Összeállította... 
U. ott, év n. (Négy kötetben 1—5 füzet 
6—6 rajzlap és szöveg). — 13. Iparunk 
érdekében. U. ott, 1886. (Különnyomat a 

27. iv sajtó alá aaatott 1904. okt. 27. 
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Nemzetből). — 14. Industrielle Bestre-
bungen Ungarns. U. ott, 1856. — 15. 
Felhívás. (Egy tervbe vett nagyobb sza-
bású pamutfonó és szövetgyár vállalat-
nak ismertetése). Nyitra, 1887. — Kéz-
iratban : Emlékirat. Hogyan lehetne Ma-
gyarország szegényebb sorsú néposztá-
lyát gyári munkásokká kiképezni ? a 70-es 
évekből; Általános nézetek iparunk álla-
potáról, Az ipari szakoktatás külföldön, 
Az ipari szakoktatás általános terjeszt-
hetésének alapfeltételeiről hazánkban, 
Házi iparunk fejlesztéséről, az ipari tan-
műhelyek és az ipariskolák alkotásáról, 
A gyár-ipar fejlesztéséről, 1874. ívrét 
25 ív ; Értekezés anyagi és közművelő-
dési érdekeink fejlesztése felől 1878.; 
A nők nevelésének kérdéséhez 1880.; 
Emlékirat: Ösmertetése a magyarországi 
ipari törekvéseknek 1886.; Emlékirat 
hazai iparunk fejlesztése érdekében. Bpest, 
1886.; Elmélkedések hazánk közgazda-
sági állapotai felett 1887. (a család bir-
tokában). — Szerkesztette a Kertészeti és 
ipargazdászati Vezérlapokat 1861. április-
tői szeptemberig Keszthelyen; a Dunán-
túli Társadalmi Közlönyt 1861. szeptem-
bertől Nagy-Kanizsán, 1862—1863-ban 
Keszthelyen ; melléklapját a Mezőgazda-
sági ipar- és kereskedelmi Értesítőt 1862-
ben és az Ipar- és kereskedelmi Értesítőt 
1868. márcz. 19-től júl. 25-ig Pesten, 
összesen 26 számát. 

Szinnyei Repertóriuma. II. osztály. Ter-
mészettudomány és mathematika I. kötet. 
Bpest. 1876. 1133—1137. h. es Könyvészete. 
— Pozsonyvidéki Lapok 1878. 164. Sz. — Figyelő, 
XIX. 23. 1. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
— •)/. Könyvészet 1887. — 1888. Pesti Napló 21.. 
Nemzet 21 . , Egyetértés 21., 22. , Komáromi Köz-
löny 5. s z . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e é s 
unokájának Péterffy Ervinnek szives köz-
lése Pozsonyból és gyászjelentés. 

Péterffy József (csikcsatószegi), gazda-
sági szaktanító, a vallás- és közoktatási 
minisztériumba szolgálattételre beosztva. 
— Munkája: A kisgazda trágyatelepe és 
okszerű trágyakezelése. (A «Köztelek» 

ld. S z i n n y e i .T. Magyar írók. X. 

pályázatán 100 aranykorona pályadíjat 
nyert mű). Bpest, 1899. 

Magyarország Tiszti Czim- és Névtára. B p e s t , 
1903. 540. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Péterffy Kálmán (jagócsi), a m . n. 
múzeum könyvtárában írnok 1865. nov. 
19-től; 1867. decz. 25. a vallás- és köz-
oktatási minisztériumban számtiszt lett. 
— Munkája: A földmívelés vegyészete. 
I. rész (4 füzet) Vegyészeti levelek, vagy 
Liebig Justus vegyészeti levelei, s a ve-
gyészet a földmívelés és élettanra alkal-
mazva. Fordították Jagócsi Péterffy József 
és . . . Nagy-Kanizsa, 1863—64. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Könyv-Szemle 
1896. 397. 1-

Péterffy Károly, bölcseleti és theolo-
giai doktor, Jézus-társasági áldozópap 
és tanár, szül. 1700. aug. 24. Pozsony-
ban. 1716 október 15. lépett a rendbe; 
Nagyszombatban bölcseletet és rhetorikát 
tanított; miután miséspappá szentelte-
tett, a dialectikát tanította Bécsben. Ha-
zájába visszahivatván, életét szülőváro-
sában töltötte, s a tudományoknak élt. 
Történeti munkájához az oklevelek nagy 
részét a római vatikáni levéltárban má-
solta. Megh. 1746. aug. 24. Pozsonyban. — 
Munkái: 1. Genethliacus seren. Leopoldo 
archiduci Austriae, consecratus ad-dictus, 
dum, ad praesentiam emin. ac seren, 
principis de Saxonia, caeterorumque spec-
tatissimorum hospitum de ven. clero regni 
Hungáriáé ex commissione caesarea 
Tyrnaviae congregatorum, coram alma 
archi-episcopali universitate Tyrnaviensi... 
Jesu, rhetorica academica augustis nata-
libus suum votum persolveret Tyrnaviae, 
1716. — 2. Panegyricus de S. Francisco 
Xaverio. Ugyanott, 1723. — 3. Deeus 
Furopae, Domus Ursina origine, gestis, 
cognatione principum illustris, narratione 
poetica descripta, occasione Benedicti 
XIII. P. M. ex hac familia recens electi. 
U. ott, 1725. — 4. Curia judieum regni 
Hungáriáé virtutibus ac meritis illustris. 

28 
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Honoribus . . . aa. 11. & philosophiae doc-
torum, oblata, ab illustr. rhetorica Tyrna-
viensi, cum per R. P. Paulum Kolosvári 
. . . suprema doctoratus philosophici 
laurea, in soc. Jesu universitate dona-
rentur 1726. U. ott. Nyolcz rézm. táblá-
val czímerekkel. (Gróf Nyáry József, báró 
Balassa Gábor, báró Pozzy Ignácz, Pa-
luska, Mérey Ádám, Sauska János, Makri-
podári Antal, Kovácsovics György és 
Visky Ignácz czímerével). — 5. Sacra 
concilia ecclesiae romano-catholicae in 
regno Hungáriáé celebrata ab anno Christi 
1016. usque ad annum 1734. Accedunt 
regum Hungáriáé, & sedis apostolicae 
legatorum constitutiones ecclesiasticae. 
Ex mss. potissimum erűit, collegit, illu-
stravit. Posonii 1741—42. Két kötet. — 
Kéziratban maradtak: Defensio Cleri 
Hungarici adversus Heterodox., cujus 
titulus; Históriáé litterariae Hungaricae 
antiqui, medii et recentioris aevi linea-
menta. A budapesti egyetemi könyvtár-
ban a Kaprinai-féle gyűjteményben: Ma-
thiae Corvini Epistolae ; Sigilla delineata 
regum Hungáriáé, urbium liberarum, 
comitatuum, capitulorum, et aliquarum 
familiarum; Chronicon regum Hungáriáé, 
ab Andrea Hess quondam Budae im-
pressum; Wolfgangi Bethlen Historiarum 
de rebus Transsilvanicis libri VI.; Histó-
ria Ecclesiastica Hungáriáé a Francisco 
Foris Otrokóczy . . . ; Catalogi episco-
porum Hungáriáé: Epistolae Mathiae 
Corvini, Vladislai II. regis et Petri archi-
episcopi Colocensis cum quibusdam tur-
carum epistolis originalibus Hungarice 
scriptis. — Io. Constantinus de Scarlatti 
moldaviai fejedelem magához hívta, hogy 
országa történetét megírja; ehhez sok 
adatot gyűjtött; de ezen munkának meg-
írásában is megakadályozta a halál. 

Bod, M. Athenás 221.— Horányi, Memoria 
III. 70.1. — Katona, História Critica XXXIX. 
988. 1. — Fejér, Georgius, Codex Diplomaticus 
T. VI. vol. i . Praefatio 15—17.1. és História 
Academiae 73. 1. — Stoeger, Scriptores 262. 1. 
— Petrik Bibliogr. — Pallas Nagy Lexikona 

XIII. 995. J. — De Backer-Sommervogel, Biblio-
théque-Bibliogr. VI. 617. 1. 

Péterf i Károly (kibédi), ev. ref. lel-
kész, a m. tudom, akadémia levelező 
tagja, P. László esperes-lelkész és ko-
vásznai Csórja Juliánná fia, szül. 1790. 
ápr. 17. Sóváradon (Maros-Tordam.); a 
gymnasium négy alsó osztályára atyja 
tanította; 1803-ban a marosvásárhelyi 
kollégiumban folytatta tanulását, 1806-
ban lépett a felső osztályba; a német és 
franczia nyelvet önerejéből tanulta. Ma-
gántanítással segített szorult anyagi viszo-
nyain. 1810-ben b. Bánffy Pál gyermekei, 
Miklós és Pál mellett nyert magántanítói 
állást egy évig. 1811-ben a tanulás- és 
tanításban kimerült; azért egészsége hely-
reállítása s anyagi segélynyerés végett 
júl. és aug. megbízta az iskolai elöljáró-
ság segélypénzgyűjtéssel az intézet szük-
ségének pótlására; gyűjtött 1200 váltó 
frtot, ide nem értve az őt illető részt. 
1812-ben a legfelső vagy philosophiai 
osztályban alkalmaztatott köztanítónak. 
E tisztet azonban nem folytatta, mert 
Degenfeld Miksa gróf magánnevelőnek 
hívta Ottó fia mellé, hol a német és 
franczia nyelvet gyakorlatilag is sajátjává 
tette. 1814-ben a bécsi egyetem hallga-
tója lett s tanult Prohaskától physiologiát, 
Hartmanntól psychologiát, Hermantól 
népszerű orvostant, Zemanschektől 
physikát és Jacquintől chemiát, s szor-
galmasan látogatta a gyűjteményeket és 
könyvtárakat. 1815-ben megválasztották 
Marosvásárhelyt papnak, hol júl. elején 
be is köszöntött a vártemplomban; ugyan-
ezen év aug. tették le a kistemplom alap-
kövét, s az építési költség fedezésére 
lefordította Octaviát Koczebuetól és Miss 
Sara Sampsont Lessingtől ; utóbbit 1817 
jún. 15. elő is adta az ott működött er-
délyi nemzeti játszó-társaság a nevezett 
czélra, mely előadás 1100 rhváltó frtot 
jövedelmezett. 1818. márcz. 8. a helyi 
ev. ref. egyházközség kinevezte a maros-
vásárhelyi kollégium bölcseleti tanárának; 
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tanszékét jún. 29. foglalta el, tantárgyát 
ő kezdte magyarul előadni; utolsó két 
évében latin irodalmat is tanított. 1834 
nov. 8. a m. tudom, akadémia levelező 
tagjának választotta. A tanvezetői tisztet 
hat évig, az igazgatóit háromig viselte. 
Az ifjúsági kölcsönpénztár alapját 1830-
ban ő vetette meg. A tanári teendők 
mellett a Teleki-könyvtár megvizsgálására 
minden nyáron az egyházi főtanács őt 
nevezte ki Antal János társával, 1827-ben 
a marosvásárhelyi synodusra a püspök 
kinevezte egyházi beszéd tartására; 1829-
ben a bonyhai synoduson egyik tagja 
volt azon hármas bizottságnak, mely a 
végett küldetett ki, hogy a theologiai 
irodalomból a papi vizsgálatokra szük-
séges kézikönyveket kijelölje. Hogy a 
tudományt nagyobb szorgalommal mű-
velhesse, nyugalmasabb állomást kere-
sett és 1836. okt. 9. a tordosi (Hunyadm.), 
jövedelemre nézve elsőrendű ekklezsiába 
ment lelkésznek. Ezen eloláhosodott ma-
gyar egyházközséget tespedő állapotából 
új életre ébresztette ; a templomot, czin-
termet, papi lakot helyreállíttatta; nép-
iskolát építtetett, melyben kiváló gondot 
fordított a magyar nyelvre. 1848-ban a 
dühöngő oláhság elől kénytelen volt 
Szászvárosba menekülni, s négy fiát hon-
védnek adta; Dániel fia már előbb lett 
honvéd és Piskinél 1849. febr. 9. kapott 
sebében meghalt. Szászvároson a magyar 
kormánybiztos megkínálta büntető tör-
vényszéki hivatallal; erről ugyan 14 nap 
múlva, mint a béke embere, lemon-
dott ; mégis 1850. szeptember 15-én 
Szebenbe vitték vizsgálati fogságba, hon-
nét nov. végén szabadult ki. 1850. ápr. 
a dévai egyházközség hívta meg papjá-
nak és mint a vajdahunyad-zarándi egy-
házvidék képviselője három synoduson 
jelent meg (1850. Marosvásárhelyt, 1851. 
Kolozsvárt, 1852. Székely-Udvarhelyt). 
Visszavágyott Marosvásárhelyre s a város 
ref. egyházközsége meghívta másodszor 
is papjának ; 1855. febr. 4. köszöntött be 

s foglalta el újra állomását. 1867-ben 
nyugalomba lépett, 1873. jan. 23. pedig 
meghalt Marosvásárhelyt. Könyveit (173 
mű, 287 kötet) 1873. febr. 5. gyermekei 
átadták a maros-vásárhelyi ev. ref. főiskola 
könyvtárának. — Munkái: 1. .4 tanítónak 
ujabbani elküldettetése, vagy egy predi-
kátzió, melyet, midőn a maros-vásárhelyi 
ref. szent ekklezsiától bútsut venne, a re-
formátusok várbeli templomában 1818. 
jún. 7. napján elmondott. Sáros-Patak 1820. 
— 2. Az igaz filozófus kharaktere, vagy 
egy beszéd, melyet készített, és midőn 
professori hivataljában rendesen beállít-
tatnék . . . 1818. jún. 29. napján el-
mondott. Debreczen, 1820. — 3. Az Isten-
nek országa, nem a setétségnek, hanem 
a világosságnak, nem a hazugságnak, 
hanem az igazságnak, nem a véteknek, 
hanem a virtusnak országa, melynek 
fényes napja Jézus: tehát: a szabad 
megvizsgálás és abból származó igaz 
megvilágosodás, emberi okos rendelteté-
sünknek egy múlhatatlanul szükséges fel-
tétele. Előterjesztve egy synódusi prédi-
kátzióban; melyet készített . . . el is mon-
dott Maros-Vásárhelyen jún. 24. 1872-
ben. Nagy-Enyed, 1830. — 4. Hirdetés. 
Marosvásárhely jan. 13. 1832. (Ä maros-
vásárhelyi ev. ref. kollégiumprogrammja). 
— 5. Filozófusok és filozófia históriája. 
Első rész. Régi filozófusok és filozófia 
históriája; kezdődik Krisztus születése 
előtt mintegy 1250 esztendőkkel Orpheu-
son, végződik Kr. sz. után 550 eszt. 
Simpliciuson, és foglal magában 1800 
esztendőket. Maros-Vásárhely, 1833. — 
6. Alapfilozófia. Nagy-Enyed, 1841. — 
7. Az emberi élet valósága és hiában-
valósága, vagy egy beszéd néhai báró 
Naláczi István koporsója felett. írta és 
elmondotta ápr. 2. 1844. Bábolnán. Ko-
lozsvár, 1844. — 8. Egyháztól búcsúzó 
beszéd, vagy lelkész végszavai, intései, 
kérései és kívánságai az elválás örömé-
ben és fájdalmában. Irta és elmondotta . . . 
a várbeli templomban Maros-Vásárhelyt 

28* 
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máj. 26. 1867. Maros-Vásárhely, 1867. — 
9. Közönséges és alkalmi egyházi beszé-
dek. U. ott, 1871. — 10. Egyesség állam-
és egyházban (örökbéke — egy akol és 
egy pásztor). írta maros-vásárhelyi nyu-
galmazott s nem sokára a természettől is 
nyugalmazandó 81 éves ev. ref. lelkész . . . 
Pest, 1871. — 11. Gyermekeim kegyeletes 
emlékeztetése néhai édes anyjok: Böször-
ményi Máriára. Maros-Vásárhely, 1871. 
— Kéziratban: Középkori filozofusok 
és filozófia históriája 800—1650-ig, 4r. 
41 ív ; Az új idő filozofiai históriája a XV. 
századtól a jelen korig 1832. 4r. 36 ív ; 
Logika vagy gondolkodás törvényei, tudo-
mánya, 4r. 18 ív; Metaphysikavagy esmé-
rettudománya 1830. 4 rét 18 és fél ív ; 
Izléstudomány, vagy aesthetika, ugyanez 
latinul is, 12 ív ; Természettörvénye 1829. 
4rét 17 ív; Erkölcs vagy virtustudomány 
8rét ; Vallás, vagy kegyesség tudománya 
8rét; Népszerű filozofia, vagy filozófiai 
vizsgálódás az emberről, és emberi társa-
ságról, annak lakhelyéről a földről, a 
testi és lelki világról, 4rét 84 ív; Tapasz-
talási embertan, physiologia és anthro-
pologia; Psychologia empirica, vagy ta-
pasztaláson épült lélektudomány 1819. 
8rét 9 ív; Introductio universalis in 
philosophiam 1826. 8rét 10 ív (mindezen 
bölcseleti kéziratai a maros-vásárhelyi 
ev. ref. kollégium könyvtárában vannak); 
Innepi beszéd 25, évszaki 10, közönséges 
12, temetési 2, synodusi 1, beköszöntő 1, 
kibucsuzó 1, népiskola állítása, föntartása 
és czéljára nézve tartott beszéd 3, con-
firmatioi 2, házassági eskető 2, király 
születése s első gyermeke születése 
ünnepére írt beszédek és imák 4, Calvin 
élete és történetei, összesen 64; Egy-
ház, állományhozi viszonyban, okos-
ság jogtani szempontból 4rét 13 és fél 
ív; Országlattan; Erdélyi statisztikai elő-
terjesztése. Jegyzetek a politikai praelec-
tiókra, Jegyzetek a lélektanhoz, Elegyes 
jegyzetek, Politikai geographia. Synopsis 
ethices brevissima, Közönséges história, 

Időszámlálási rövid történelem, A római 
birodalom históriája, Római régiség, Régi 
Görögország, Önéletírás ; Kampe Erkölcsi 
könyvecskéje, for. 1813.; Kampe okos ma-
gaviselet tudománya, for. 1813.; Horatius: 
Satyrák I. köt. 1. és 6. satyra, ford, (leve-
lek I. köt. 1—14. és 16—18. ford., Ars poe-
ticája felbonczolása, Excerpta et flosculi 
de melioribus auctoribus; Filozofiai mester-
szók 3 ív, Magyarra fordítni való termi-
nusok 8rét. 2 levél, Uj magyar szók 
jegyzéke 4 r. 1 levél. Bevételeiről és 
kiadásairól pontos naplót vezetett 1816. 
januártól kezdve 1872. október 19-ig, a 
mikor fekvő beteg lett és többé föl sem 
kelt. (Mindezen kéziratok a családnál 
vannak). 

Hazai és Külföldi Tudósítások 1836. 34. SZ. — 
Philosoph iai Pályamunkák I . 1835. 144. 1. — 
Vjabbkori Ismeretek Tára VI . 60. 1.— Ferenczy 
és Danielik, M. í r ó k I . 365. I. — JI. Könyv-
Szemle 1879. 227. 1. — Uj ,». Athenás 325. 1. 
Petrik Könyvésze te és Bibl iogr . — Koncz Jó-
zsef, A m a r o s v á s á r h e l y i ev. ref . ko l l ég ium 
története. Marosvásárhely, 1896. 342—355, 
346., 348. 350.' 354., 355. 1. — Zoványi Jenő,. 
Theologiai Ismeretek Tára III . 74. és gyász-
jelentés. 

Péterf i Lajos, főgymnasiumi tanár, 
P. Lajos földmívelő, falusi jegyző és 
és Benczédy Zsuzsánna fia, szül. 1859. 
jan. 2. Kobátfalván (Udvarhelymegye); 
középiskoláit a székelykeresztúri és ko-
lozsvári unitárius gymnasiumban végezte; 
szintén Kolozsvárt volt egyetemi hallgató. 
1886-ban nyert tanári oklevelet. Atyja 
korán elhalván, közép- és felső iskoláit, 
szegénysége miatt, csak iskolai segélyek-
kel és magántanítással végezhette. 1887. 
szeptembertől öt évig a székely-keresztúri, 
egyig a kolozsvári unitárius főgymna-
siumban a magyar és latin nyelv ren-
des tanára volt, 1903 óta ugyanazon 
tárgyakat tanítja a pancsovai állami fő-
gymnasiumban. — Czikkei a Keresztény 
Magvetőben (1888. Nagysolymosi Koncz 
Lajos életrajza, 1889. Ar.-rákosi Székely 
Sándornak «A székelyek Erdélyben» cz. 
eposza. Székfoglaló értekezés, 1890. 
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Koncz János életiratairól, 1893. A termé-
szet Tompa Mihály költészetében); az 
Unitárius Közlönyben (II. Egy falusi este, 
rajz); a Boros György által szerkesztett 
Fiatalság Barátjában (elbeszélés) és név-
telenül társadalmi irányú cikkek a kolozs-
vári Ellenzékben. 

Rajner Ferencz, K ö z é p i s k o l a i t a n á r i N é v -
k ö n y v . B p e s t 1893. 71. l a p . — Vajda Emil 
Névkönyve 168.1. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányaiból és önéletrajzi adatok. 

Péterffy Lajos (ikáchi és atyni), keres-
kedelmi min. osztálytanácsos, országos 
ipariskolai főigazgató, szül. 1859. decz 5. 
Dengelegen (Szatmárm.); a középiskolát 
Nagy-Károlyban és Szatmárt, a jog-
és államtudományokat Debreczenben és 
Budapesten végezte. 1882-ben lépett a 
volt közmunka és közlekedési minisz-
tériumba mint. segédfogalmazó. Több évig 
a minisztérium közúti osztályában műkö-
dött és az 1890. I. t.-cz. végrehajtása 
ügyében kiadott rendeletek és szabály-
zatok egy részének elkészítésével bízták 
meg. 1891-ben mint kinevezett miniszteri 
titkár az újonnan szervezett iparfejlesz-
tési szakosztályba helyezték át, hol több 
fontos szervezési munkán kívül tervezte 
a kereskedelmi és iparkamarákról szóló 
törvényjavaslatot. 1898 eleje óta a keres-
kedelemügyi minisztérium iparoktatási 
ügyosztályát vezeti. Tagja az országos 
iparoktatási tanácsnak, a csetnekvölgyi 
és hidegkút-tamási h. é. vasút részvény-
társaságok igazgatóságának, elnöke a 
budapesti állami nőipariskolák felügyelő 
bizottságának, tagja az 1897. XXXV. t.-cz. 
értelmében az országgyűlés elé terjesz-
tendő miniszteri összjelentés szerkeszté-
sére alakított bizottságnak, továbbá az 
ipari munkások oktatására szervezett or-
szágos bizottságnak. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 435. . 

Péterfi László (kibédi), ev. ref. főis-
kolai tanár, P. László ev. ref. lelkész fia, 
kibédi P. Károly testvérbátyja, szül. 1788. 
jún. 3. Sóváradon (Marosszék); tanulását 

egész a rethorikáig atyja házánál nyerte. 
1800-ban Marosvásárhelyre ment, hol a 
felsőbb tudományok hallgatása mellett 
két utolsó évében a Teleki könyvtárnál 
könyvtárnokságot és osztálytanítóságot 
viselt. 1810-ben Degenfeld Miksa gróf 
fiai Imre és Ottó mellé hivatott nevelőül 
és ezekkel ment Németország egyetemeire, 
hol különösen mathesisre és physikára 
készült. 1826-ban Sárospatakra, 1829-ben 
Nagy-Enyedre hivatott meg, hol a törté-
nelmi s politikai tudományokat vette át 
és tanította saját kéziratai szerint egész 
1848-ig, midőn okt. Boros-Bocsárdra 
menvén, a felkelt oláhok borzasztó kín-
zások között megölték. — Czikkei a 
Tudományos Gyűjteményben (1822. XII 
A hegyek fekvéséről és azoknak egymás-
sal való egybenköttetéséről, 1823. IV. A 
hegyek magasságának barometer által 
való megméréséről, 1825. V. Toldalék a 
barométerrel való magasságmérésről). — 
Munkái: 1. Oratio de politica regnantium 
populorumque magistra, qua, in ill. col-
legio helv. conf. addictorum S.-Patakiensi, 
ordinariam politices adnexarumque dis-
ciplinarum professionem auspicatus est, 
die 10-ma Septembris anno 1825. Sáros-
Patakini. — 2. A polgári társaságnak 
megújítása és tökéletesítése, egy beszéd-
ben előadva, melylyel, a sárospataki ref. 
kollégyomban viselt rendes professori 
hivataljából a nagy-enyedi ref. kolle-
gyomba . . . által-menvén, közönséges 
tanító hivatalját újra kezdette, szept. 26-án 
1829-ben. Nagy-Enyed, 1831. — Kézirat-
ban a m. n. múzeumban: A vízről 
chemiai és physikai tekintetben 1827. 4 r. 
96 levél. P. Szathmáry Károly még két 
munkáját említi: Kiesewetter Logikáját és 
Die Peripatetiker des XVIII. Jahrhunderts 
magyarra fordítását, valószínűleg ezek is 
kéziratban maradtak. 

P. Szathmáry Károly, A n a g y e n y e d i B e t h l e n -
Fötanoda története. Nagy-Enyed, 1868. 313. 1. 
— Uj iV. Athenás 325. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
— Sárospataki Lapok 1891. 29, SZ. 



885 Péterfi—Pétery 876 

Péterífi Márton, szent Ferencz-rendi 
szerzetes. — Munkája: Veritates Chris-
tianaequae modum exhibent bene vivendi 
et moriendi. Dum theses universae Ari-
stotelico-Scoti philosophiae in principa-
tiori conventu Csikiensi ad B. V. visi-
tantem provin. Transylv. frat. min. strict, 
observantiae. Publice propugnandas subi-
r e n t . . . & Sigismundus Patres praefati 
Ord. & provinciáé alumni professi. Prae-
sidae P. F. Mathaeo Sükösd. . . Anno 
1741. Mense Sept. Hely n. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Péterfi Pál (kibédi), orvosdoktor, Ma-
rosvásárhely főorvosa, szül. 1792. febr. 
17. Sóváradon, hol atyja P. László lel-
kész^volt, P. Károly és László írók testvér-
öcscse ; tanulását az atyai háznál kezdte 
a rhetorikai osztályig. 1803-ban ment a 
maros-vásárhelyi ev. ref. főiskolába, hol 
1807-ben végezte az alsóbb osztályokat, 
a humaniórákat; ekkor a felsőbb tudo-
mányokat hallgató ifjak vagy úgynevezett 
diákok osztályaiba vétetett fel, melyeket 
hat év alatt végzett e l ; az iskolában 
könyvtárnoki s ellenőri hivatalt is viselt. 
1815. okt. az egyházi főtanács segélyével 
a bécsi egyetemre ment. 1824-ben orvosi 
oklevelet nyert és ezen idő alatt a bécsi 
közkórházban mint s^géd 5-—6 évig mű-
ködött. 1826-ban a sárospataki főiskola 
mellett, mint orvos, hivatalosan szolgált. 
Innét 1829-ben Maros-Vásárhelyre ment, 
honnét kevés idei működés után udvar-
helyszékre főorvosnak rendeltetett, 1831-
ben pedig Maros-Vásárhelyre visszatért, 
hol haláláig lakott. Több évig volt ezen 
város főorvosa, később ezen hivataláról 
lemondott és mint gyakorló orvos szol-
gáit. Az 1831., 1836. és 1839. cholera-
járvány korában hasznos és fontos szol-
gálatokat teljesített a város és vidéke 
javára. Érdemei tekintetéből az egyházi 
főtanács kinevezte a maros-vásárhelyi 
ev. ref. főiskola algondnokának; ugyan-
ezen iskola közalap-tőkéje növelésére 
240 frtot. adományozott. Meghalt 1861. 

márcz. 17. Maros-Vásárhelyt. Könyveit 
(90 mű 240 kötet) 1868. ápr. 22. testvérei 
átadták a maros-vásárhelyi ev. ref. fő-
iskolának. — Munkája; Dissertatio inaug. 
medica de diabete. Vindobonae, 1824. 
— Kéziratban : Pastoralis medicina, vagy 
lelkipásztoroknak szükséges orvosi isme-
retek summája, 13 ív; Észrevételek M.-
Vásárhely sz. kir. városról és vidékéről 
egészségi tekintetben, s némely ottan 
honoskodó betegségekről, melyekhez járul 
egy-két szó a mostan uralkodni szokott 
betegségi nemtőről és némely e vidéken 
a nép között forgó gyógymódokról és 
orvosszerekről. Minden évben jegyzéket 
vitt arról, hogy kiket és minő betegsé-
gekben és milyen szerekkel gyógyított. 

M. Orvosok és Természetvizsgálók Mun-
kálatai Pest, 1865. 137. 1. (Péterfi Károly). — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e — Sárospataki Lapok 

1891. 31 . SZ. — M. Könyv-Szemle 1879. 227. 

331. 1. és gyászjelentés. 
Péterfi Sándor, unitárius lelkész, P. 

Sándor lelkész és keresztúri Simó Zsu-
zsánna fia, szül. 1817. ápr. 7. Nagy-Ke-
dében (Udvarhelym.), tanult 1823-tól 
Székely-Keresztúron, 1833-tól Kolozsvárt. 
1837-ben befejezvén tanulmányait a szé-
kely-keresztúri gymnasium seniora lett. 
Lelkész volt 1841. februártól Székely-
Keresztúron, 1849. nov. 25-től Csákfal-
ván, 1854. jún. újra Székely-Keresztúron, 
1859. jún. Hévizén. A felső-fehéri egy-
házkör 1860. jegyzőjévé, 1875. júl. 30. 
esperesévé választotta. 1884-ben esperesi, 
1855. papi hivataláról lemondván, nyu-
galomba lépett. Községi jegyzője volt 
Héviz, Datk, Hidegkút, és Olt-Bogátnak 
1866—68-ban két és félévig ; 1872. nov. 
23-tól 1874. febr. 25-ig a hévizi iskola-
széknek jegyzője ; ekkor elnöknek válasz-
tatott és az maradt 1880. decz. 15-ig; 
volt iskolai pénztárnok, sőt postamester 
is egyideig. Meghalt 1887. márcz. 12. 
Hévizén (Nagy-Küküllőm.). — Czikkei a 
Keresztény Magvetőben (1861. Az Isten 
országáról, 18ö8. A határtalan megbo-
csátás indokai, egyházi beszéd, 1871. A 
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vallás terén mutatkozó mozgalmak, 1888). 
— Munkái: 1. Beszéd Pálfi Zsigmond 
felett. Maros-Vásárhely, 1847. — 2. Köz-
nép előtt tartott egyházi szent beszédek. 
Kolozsvár, 1853. Három kötet. (2. kiadás. 
U. ott, 1862. 1867., 1869.). — 3- Teme-
tési szent beszédek. U. ott, 1856. (2. kia-
dás. U. ott, 1870.). — 4. Egyházi szent 
beszédek, melyeket különféle alkalommal 
írt és mondott. U. ott, 1863—75. Hét 
kötet és Székely-Udvarhely, 1881. VIII. 
kötet. (Ism. Egyh. és Isk. Lap. 1881.). 

Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b l i o g r . — Keresz-
tyén Magvető 1887. ( S á n d o r J á n o s ) . — Vasár-
napi Vjságí 1887. 12. SZ. ( N e k r . ) — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 74. 1. 

Péterfi Sándor, nyug. állami tanítónő-
képző-intézeti tanár, P. József szegény 
földmíves és Takács Erzsébet fia, szül. 
1841. aug. 3. Nemes-Csoóban (Vasm.); 
népiskolai oktatását Bruck Henrik későbbi 
soproni képzőintézeti tanártól és Zeberer 
Ágostontól, a svajczi híres Zeller képző-
jéből kikerült tanítótól nyerte. 1852-ben 
a kőszegi ág. ev. gymnasiumba ment; 
az algymnasium bevégzése után 1856-ban 
családi körülményei nem engedvén meg 
a további iskolázást, a tanítói pályára 
szánta magát és beállott Bruck mellé 
tanítónövendéknek. Ennek és Beyer János 
kőszegi tanárnak támogatása, e mellett 
rendkívüli szorgalmas tanulás által oda 
jutott, hogy a képző tanfolyam tárgyait 
mind egy év alatt elsajátította. A szám-
tani és mértani tárgyakban egy csoói 
mérnök volt mestere. A zongorázás- és 
orgonálásban is szépen haladt. Több 
helyre hívták meg rendes tanítónak, de 
ő inkább tanulni vágyott s ezért 1857-ben 
Nagy-Geresdre (Sopronm.) ment segéd-
tanítónak, a legjelesebb néptanítók egyike, 
Németh Ferencz mellé. Ugyanez évben 
a sopronmegyei esperességi tanügyi bizott-
ság előtt letette a tanítói vizsgálatot. 
1858-ban Győrbe ment nevelőnek Rupp-
recht tábornok gyermekei mellé. Itt csak 
néhány hónapot töltött, mert a tábor-

nokot áthelyezték Lengyelországba. Az-
után Répcze-Szemerén Nagy János gyer-
mekeinek lett nevelője. Mikor a íiú Sop-
ronban letette a vizsgálatot, P. előkészí-
tette az utat arra, hogy a soproni képzőbe 
léphessen. Pálffy József igazgató szívesen 
fogadta s felvette őt a tanítóképző felső 
tanfolyamába tanulónak, de megbízta 
egyúttal az előkészítő folyamban (praepa-
randia) két tárgy tanításával. Fenmaradt 
idejét a lyceumban töltötte, hallgatta 
Király József Pált és Domanovszkyt; e 
mellett mint tanító Nagy János család-
jában működött. Letette a képesítő vizs-
gálatot és a dunántúli kerület által a 
tanítók számára szervezett póttanfolyam-
ban, mint a kerülettől megválasztott képző-
intézeti segédtanító tanított 1861-ig. Egy 
év múlva Nagy-Kanizsára ment, hogy 
ott az ág. ev. gyülekezet iskoláját szer-
vezze. 186S-ban meghívták Győrbe, hol 
1865-ig működött mint tanító, mikor a 
pesti ág. ev. gyülekezet megválasztotta 
tanítónak. 1874-ben az iskola igazgatását 
reá bízták. 1877-ben a közoktatási minisz-
térium kinevezte a sugár-úti tanítóképző 
tanárául. Ebben az állásában működött 
1896-ban történt nyugdíjaztatásáig. Jelen-
leg a kisdedóvó-képző intézet és kisded-
nevelés körében értékesíti tapasztalatait. 
A népnevelők pesti egyletének hosszú 
ideig elnöke volt. Egyike volt azoknak, 
kik az egyetemes tanítógyűléseket 1870-
ben létrehozták. O alapította az Eötvös-
alapot, melynek 1875—1900-ig elnöke 
volt. A tanítóság országos bizottságának 
tevékeny tagja s a képzőintézeti tanár-
testületnek elnöke. A minisztérium 1868-
ban a tankönyvbiráló bizottságba hívta 
meg, 1872-től a közoktatási tanácsnak is 
tagja volt. Nyugdíjaztatásakor ő felsége 
királyi tanácsosi czímmel tüntette ki, a 
tanítóság pedig arczképét lefestette s az 
ugyanazon évben (1896.) ülésező egye-
temes tanítógyűlésen ünnepélylvel lelep-
lezte. Kitartó buzgalommal dolgozott a 
tanítók-háza megalkotásán, melyet 1899-
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ben sikerült Budapesten létrehoznia. Az 
Eötvös-alap újjászervezése alkalmából 
(1899. decz. 28.) fényes ovátiót rendeztek 
tiszteletére. Németországban meglátogatta 
a nevezetesebb iskolákat és a hazának 
több vidékén tett tanügyi utazásokat. — 
Czikkei a Népnevelők Lapjában (1869. 
Gyakorlati értekezés a legfontosabb elemi 
iskolai tantárgyakról, 1871—72. Az ige 
határozott és határozatlan alakjának is-
mertetése, Milyen könyvet adjunk a gyer-
mekek kezébe, A népoktatás ügye hazánk-
ban, 1873. A gyakorló iskolákról, A világ-
kiállítás és a néptanító, Az iskolai jó 
fegyelem alapfeltételei, A népiskola Y. és 
VI. osztályáról. A világkiállításról, A nép-
nevelők pesti egyesületének jövője, 1874. 
A tankönyvek és taneszközök megálla-
pításának módjáról, 1875—76. Az Eötvös-
alapról, Elnöki jelentés a népnevelők 
pesti egyesületének működéséről, Nyelv-
tani leczkék, Berzsenyi Dánielnek a nép-
nevelésre vonatkozó gondolatai, Kanya 
Pálról, Képek a tanítói életről, 1877. 
Eötvös emléke, 1878—79. Közgyűlési 
megnyitó beszéd, 1881. A néptanítói 
egyesületek szövetségéről, 1882. Az Eöt-
vös-alap és a tanítók árvaháza, 1883. 
Örley Jánosról, 1884. A tanító teendője 
szoczialisztikus törekvésekkel szemben, 
1885. A jó néptanító ismertető jellemvo-
nása a szerénység, A jó néptanító hol-
tig tanul, Idealismus nélkül a néptanító 
nem boldogul és nem boldogíthat, Hetényi 
Jánosról, Az árvaház keletkezéséről, 1886. 
Az ismétlő oktatásról és az ismétlő isko-
lai kézikönyvekről, Mayer Miksa kopor-
sójánál, 1887. Vajda Péter iskolai rend-
szeréről, Milyen volt a népoktatásügy 
Budán ezelőtt száz évvel, Minő paeda-
gogiai nézeteket hirdettek a Hunyadiak 
korában, Karacs Teréz paedagogiai néze-
teiről, Göndöcs Lajos sírjánál, 1888. 
Trefort Ágostonról, Növendékeink egyé-
niségének kipuhatolásáról, Kálnay Nán-
dor jubileumáról, dr. Márki Józsefről, 
Göndöcs Lajos emlékezete, 1890. Szath- »' 

máry Györgyről, 1891. Széchenyi István 
gróf nevelésügyi gondolatai, 1892. Hogyan 
ünnepeljünk a millennium alkalmával, 
1895. Vélemény a vármegyék népokta-
tásügyi történetének megiratására vonat-
kozókra nézve, 1896—97. Az V. egye-
temes tanítói gyűlésen tartott megnyitó 
beszéd, 1898. Szathmáry György emléke-
zete, Az 1848. évi eseményekről, Az 
Eötvös-alap mensa akademikája, 1901. 
Két nagy nemzeti alap megalkotásának 
vázlatos tervezete sat.); a Néptanítók 
Ismerettárában (1873. Molnár Aladár), a 
budapesti tanítótestület 1874. Évkönyvé-
ben (Az ABC-és könyvekről és az olva-
sástanításról) ; a Paedagogiai-társaság 
Évkönyvében (1879.Schedius Lajos János, 
A Ratio educationis II. részéből, a nép-
és a grammatikai iskolák tantervének is-
mertetése, A magyarhoni ág. hitv. evan-
gélikusok 1842. iskolai rendszerének a 
népiskolákra vonatkozó része); a Nem-
zeti Nőnevelésben (1880 óta részt vesz a 
lap szerkesztésében; A leányiskoláinknak 
a nemzeti művelődés nagy jelentőségű 
tényezőivé kell lenniök, Paedagogiai leve-
lek, A veres kereszt országos segélyző 
nőegyesület, Az első hazai tanítónőképző-
intézét felállításának rövid története, 
Eötvös József báró emlékezete, Gyakorlati 
tanítás a természatrajz köréből, Gyakor-
lati tanítás az anyanyelvtani oktatás kö-
réből, Gyakorlati tanítás az 1848. tör-
vények szentesítésének évfordulójára, A 
földrajzi oktatás s módszere a XVIII. 
században, A «vaskapu» ismertetése, 
1880. II. k. Paedagogiai levelek, A nép-
nevelési egyesületekről, A testi nevelés, 
leányiskoláinkban, Természettani oktatás, 
A földrengésekről, 1881. Hogyan nevel-
jük kisdedeinket ? Ellehetnek-e a leány-
iskolák tanítónők nélkül? Megmaradhat-e 
a tanítónő hivatalában férjhez menetele 
után ?, Szilassy János, József nádorról, 
Tökéletesítsük leányiskoláinkat, Rousseau 
és Emilje, Nemzeti nyelvünk diadala 1847-

»' ben, 1882. Hogyan neveljük kisdedein-
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ket? Fröbel Frigyesés működése, A ma-
gyarországi közp. Frőbel-nőegyesületről, 
A burgonya vegytanából, A Szádelői 
völgy, A vizáról, Hogyan neveljük kis-
dedeinket, Magyar nevelőnők képzése, 
A polg. leányiskolák részletes tantervéről, 
Nagy Károly frank krirályról, Az iskola 
hatásának akadályai, Képek az iskolai 
életből, A pálmákról, 1884. Képek az 
iskolai életből, A szemléltetési eszközök-
ről, A németországi felső leányiskolái 
egyesületek, A szemléltetési oktatásról, 
1885. A két Mária Dorothea főherczeg-
nőről, Fővárosunk leánynevelő-intézetei 
a XIX. század elején, Egyesületi életünk-
ről, Karacs Teréz levele, 1886. Az iskola 
régi hibái, Leányiskolái nevelési rend-
szerünk, Mayer Miksa, Egy régi könyv: 
Karacsay Fedor gróf műve .a kézimunka-
oktatásról, 1887. Budai leányiskolák és 
nevelőintézetek 1775—1825., Karacs Te-
réz életéből, A mondat tárgyának ismer-
tetése, 1888. Gönczy Pál jubileuma, 
1889. Nevelőnőképzés a tanítónőképző-
intézetekben, 1890. Szathmáry György és 
Lévay Ferencz, A szülőföld ismertetése, 
1892. Hunfalvy Pálról, 1893. Hunfalvy Pál 
nevelési elméletéből, 1894. A népoktatás-
ügyi törvény szentesítésének 25. évfordu-
lója) ; a M. Paedagogiai Szemlében (1880. 
Simái István); a Néptanítók Lapjában 
(1882. Molnár Aladár emlékezete, 1894. 
Kossuth Lajos a közoktatásügy szolgá-
latában, 1897. Wesselényi Miklós báróról, 
Mária Terézia első intézkedése a ma-
gyar népoktatásügy érdekében, Melanch-
ton Fülöpről, 1898. Zichy Antalról, Az 
1848. tanügyi eseményekről, 1900. A 
Benedek-rendről, 1902. Festetics György 
grófról, a Georgikon ünnepén, A váczi 
siketnéma-intézet keletkezéséről); a M. 
Tanítóképzőben (1890. A tanítóképzés 
reformálása 1848-ban, Tanítóképző-inté-
zeteink a kisdedóvás szolgálatában, Zene-
oktatásunk és a kántorképzés, 1895. 
Az első magyar tanügyi kongresszusról, 
1893—95. könyvism.). — Munkatársa 

volt 1865-től néhány évig a Prot. Egyh. 
és Isk. Lapnak; írt a Vasárnapi Újságba 
s a M. Tanügybe. — Munkái; 1 Olvasó-
könyv. Pest, 1865. Két rész (Országos m. 
ipariskolai tankönyvek ; a II. részt Batiz-
falvy István, Mauritz Rezső és Torkos 
Lászlóval együtt írta). — 2. Magyar-
német olvasókönyv. Elemi iskolák számára. 
Pest. 1868. (Falvay Antallal együtt. Néme-
tül is megjelent). — 3 Nyelvtani példa-
tár a népiskola III. osztálya számára. 
Bpest, 1877. (Vajdafy Gusztávval együtt). 
— 4. ABC- és olvasókönyv. U. ott, 1878. 
(Második kiadás, Lakits Vendel, Lutten-
berg Ágost és Sretvizer Lajossal együtt). 
— 5. Képes magyar olvasókönyv az 
elemi népiskolák I—VI. osztálya szá-
mára. U. ott, 1878. Üt kötet. (Komáromy 
L., Lakits V., Luttenberg Á.-val együtt). 
— 6. Természetrajzi olvasókönyv a nép-
iskolák felső osztályai számára. U. ott, 
1878. — 7. Hetényi János paedagogiai 
munkáiról. U. ott, 1886. — 8. Olvasó-
könyv felnőttek oktatására, ismétlő- és 
népiskolák, népkönyvtárak számára. Ki-
adja a budapesti népoktatási kör. Bpest, 
. . . (3. kiadás. U- ott, 1888). — 9. Olvasó-
könyv a tanító- és tanítóképző-intézetek 
I. osztálya számára. U. ott. 1888. Két 
kötet. (Kiss Áron és Komáromy L.-sal 
együtt. 2. jav. kiadás. U. ott, 1891). — 
10. Kisdedóvó-intézetek kézi könyvei. U. 
ott, 1893. Három kötet. (I. Verseskönyv, 
II. Meséskönyv, III. Dalos- és Játékos-
könyv. Kiss Á., Pósa Lajos és Tihanyi 
Á.-val együtt). — 11. A magyar elemi 
iskolai népoktatás történetei. írta a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter meg-
bízásából, U. ott. 1896. Két kötet. — 
12. Az 1848. törvényekről és tanügyi 
eseményekről. U. ott, 1898. — 13. Francke 
Ágost Hermann. U. ott, 1903. (Nép-
nevelők Könyvtára 19.). — Szerkesztette 
a';Népnevelők Lapját 1872—73-ban Buda-
pesten. 

Vasárnapi Újság 1878 . 3 4 . sz. a r c z k . — /»/. 
Paedagogiai Szemle 1880. 37.1. f é n y n y o m a r c z k . 
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— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Paedagogiai Plutarch 
I. 1886. fénynyom. arczk. — fi. Könyvészet 
1886—87. 1890., 1895., 1898.. 1903. — Ország-
Világ 1890. 34. s z . a r c z k é p . — Kiss Áron, 
M. népiskolai tanítás története 295., 297., 
318., 424. lap. — Kiszlingstein Könyvészete. 
— Bökényi Dániel, A m a g y a r á b c - és o lvasó-
könyvek történeti fejlődése. Máramaros-
S z í g e t , 1891. 107., 122. 1. — Pallas Nagy Lexi-
kona XIII. 996., XVIII. 435. 1. — Peress Sán-
dor, A Kisdednevelés huszonöt évfolyama. 
Bpest. 1898. 84. 1. és A magyar kisdedneve-
lés és irodalma. U. ott, 1900. 

Péterfy Tamás, az országos magyar 
gazdasági egyesület tisztviselője, P. Dávid 
székely unitárius vallású földmivelő és 
Demeter Juliánná fia, szül. 1871. márcz. 
22. Nagy-Ajtán (Háromszékm.); tizenkét 
gyermek közül a szülők a legnagyobbat 
Gidát tanítatták, Tamást, a hatodik gyer-
meket iparosnak szánták és 12 éves 
korában boltos inasnak adták Baróthra. 
A szülőfalujában járt öt elemi osztályt, 
mint inas végezte Baróthon a gazdasági 
felső népiskola három osztályát. Mint 
segéd volt Parajdon, Fogarason. Ez utóbbi 
helyen a német és oláh nyelvet tanulta 
meg, majd Székely-Keresztur, Sepsi-Szent-
György, Torda és Marosvásárhely voltak 
állomásai, közben nyáron utazott, bejárta 
Erdélyt. 1899 tavaszán a marosvásárhelyi 
intelligentia, mint írót, fölsegítette a keres-
kedelmi s iparkamarai hivatalba. Azon 
évi jún. Pestre jött és mesék, tárczák 
írásával kereste kenyerét; a Heller Luiza 
grófnőtől kapott segélyt szüleinek küldte, 
kik ekkor tönkre jutottak és azóta is 
segélyezi őket. Egy évig mint kisegítő 
bejárt az országos magyar gazdasági 
egyesület szaklapjához, a Köztelekhez, 
hol egy év után állandó alkalmazott, 
majd gyakornok, belmunkatárs és fő-
munkatárs lett, az egyesületnek pedig 
rendszeresített tisztviselője. Közgazdasági 
munkáiért az országos gazdaszövetség 
1904. elismerő oklevéllel tüntette ki. Hat 
évi kóborlás alatt a székelyek, oláhok és 
czigányok között alapos néprajzi ismerete-
ket szerzett; nászalkalmakkor rigmust 

mondó vőfély volt és mint jó tánczost 
ismerték. — Elbeszéléseket, rajzokat, 
költeményeket és gazdasági hnmoriszti-
kus szaktárczákat írt a Képes Családi 
Lapokba (1892—95.), az Én Újságomba, 
Budapesti Naplóba, Molnárok Újságába, 
Brassói Lapokba, M. Családba, a Vidéki 
Költők Albumába (Kassa, 1896. költemé-
nyek) és az Agrár Albumba (1903.) ; a 
Független Újságnak segédszerkesztője. — 
Munkái: 1. Székely atyafiak. Elbeszélé-
sek, népdalok, emlékversek. Sepsi-Szent-
György, 1894. (Jövedelméből a kereskedő 
ifjak díszes selyem zászlót készítettek). 
— 2. 201 magyar és székely népdal. Torda, 
1895. — 3. Székelyföldről. Elbeszélések, 
góbéságok. Marosujvár, 1896. — 4 .Fenyő-
váry Ibolyka. Eredeti székely regény. 
Marosvásárhely, 1897. (a Független Újság-
ban 1903.). — 5. Molnár család. Regény. 
Székely-Udvarhely, 1897. — 6. Paraszt 
dráma. Regény. Marosvásárhely, 1898. 
(2. kiadása: Kis-székely pusztulása cz. 
Bpest, 1901. Előbb a Független Újság-
ban). — 7. A kis vőfély. Eredeti székely 
magánjelenet. U. ott, 1899. — 8. Szittya 
dalok. Népdalok és versek. U. ott, 1899. 
— 9. Petőfi regék. írta és népmesék 
után átdolgozta. U. ott, 1899. (Ism. Vasár-
napi Újság 26. sz., M. Kritika 22., Márama-
ros 29., M. Szalon XXXI., 2. k. Bpest, 
1904. Székely Könyvtár 1. sz.). — 10. Kö-
zös sors. Eredeti székely regény. Bpest, 
1900. Két kötet (Képes Családi Lapok 
kiadása). — 11. Gyászkirály. Regény. 
Bpest, 1901. (A Budapesti Hirlap kiadása). 
— 12. Székely mesék. Sok szép képpel 
jó gyermekek számára. U. ott, 1903. 
(Szerző arczk. a czímlapon. 2. kiadás. U. 
ott, 1904. Székely Könyvtár 4. sz.). — 
13. Góbéságok. Kaczagtató székely his-
tóriák és elbeszélések. U. ott, 1903. (2. ki-
adás. U. ott, 1904. 6. ezer). — 14. Czi-
gány mesék jó gyermekek számára. U. 
ott, 1905. (Sajtó alatt.) — 15. Kéz a kéz-
ben. U. ott, 1905. (Sajtó alatt. Mind a 
kettő a Székely-Könyvtárban). — A lapok-
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ban megjelent regényei: Szegény Bar-
dóczné (Képes Családi Lapokban 1897.); 
Mi a legdrágább (Függetlenségben); Harcz-
ban a szabadságért (Független Újság 1902); 
Hogy lett a székelyből góbé? regényes 
mese az Apaffiak korából, 2 kötet (Füg-
getlen Újság 1904.). — Eredeti népdalai 
közül Dankó Pista buszát, Greisinger Iván 
tizenegyet zenésített meg. — Szerkeszti a 
Székely-Könyvtárt 1904. szept. óta. — 
Kéziratban : Magyarország végnapjai, re-
gény, 2 kötet; Fekete könyv, regény; 
Háromszéki rózsák, népszínmű, Dankó 
zenéjével (szinre került Marosujvárt 1896. 
és több erdélyi színpadon); Három góbé, 
eredeti székely bohózat; Petőfi Székely-
földön, színmű ; A góbék, bohózat (két 
év óta a Népszínháznál). 

Független Újság 1896. 52. SZ. a r c z k . — Reggeli 
Újság 1899. 157. SZ. — 31, Könyvészet 1900. , 
1901. , 1903. — Budapesti Hirlap 1901. 19. SZ 
— Pesti Hirlap 1902. 185. s z . é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Péterfi Tibor, orvosnövendék, szül. 
1883. jún. 22. Deésen (Szolnok-Dobokam.). 
— írt elbeszéléseket és költeményeket a 
kolozsvári és bpesti Egyetemi Lapokba, 
az Erő cz. ifjúsági lapba, az Újság, Besz-
tercze, Miskolczi Hirlap napilapokba, a 
M. Szalon és M. Közélet szépirodalmi 
és társadalmi közlönyökbe; természet-
tudományi és bölcseleti czikkei vannak 
az Egyetem cz. ifjúsági folyóiratban, a 
Huszadik Században és az Urániában. 
— Munkái: 1. Emlékbeszédek márczius 
tizenötödikén. Kolozsvár, 1899. — 2. 
Heine, Müsset, Petőfi. Irodalmi tanul-
mány. Bpest, 1900. — 3. Haeckel. U. 
ott, 1902. (Különnyomat a Huszadik 
Századból). 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról és önéletrajzi adatok. 

Péterfíy Zoltán, (jagócsi), m. kir. ipari 
felügyelő, jagócsi Péterffy József, miniszt. 
biztos fia, szül. 1855. decz. 25. József-
házán (Szatmárm.); 1880 óta Pozsonyban 
a város közgazdasági előadója és m. kir. 

ipari felügyelő. — Czikkei a Pressburger 
Zeitungban (1881. Die Wirkerei Industrie, 
1882, Das lange Borgen ein Krebsschaden 
unseres wirtschaftl ichen Lebens, 1883. 
Die Arbeitsbücher, zur Frage des neuen 
gewerbgesetzes, Zur Frage des gewerb-
lichen Unterrichts, An Eltern und Lehr-
herren, Unsere Lehrlinge, Lernen und 
lehren wir, 1884. Hausirende Kinder, 
Woher kommen die vielen stellenlosen 
Kommis, Zur Reform des Dienstvermitt-
lungswesens, Rettungsanstalt für junge 
Mütter sat.); az Egyetértésben (1883. A 
magyar textilipar); az Oest. Leinen u. 
Woll Industrieban (1884. Ungarische In-
dustrie und ausländisches Kapital); a 
drezdai Social-Correspondenzben (1884— 
85. Apróbb közlések a munkás ügyekről); 
írt még a Nemzetbe, a M. Iparba, a Pester 
Lloydba s a Nyugatmagyarorsz. Híradóba, 
főleg a háziipar és a nagyipar fejlesztése 
érdekében. — Munkái: 1. A kötszövészeti 
ipar. Kassa, 1877. — 2. Jelentés a nm. 
földm.-,ipar-és keresk.-ügyi m. kir. minisz-
tériumhoz Pozsony szab. kir. város köz-
gazdasági viszonyairól az 1883. évben. 
Hivatalos adatok nyomán. Pozsony. 1884. 
— 3. Pozsonyváros közgazdasági előadó-
jának jelentése az 1884. évben kifejtett 
működéséről. Bpest, 1885. — 4. Jelentés a 
nagym. fölmívelésügyi m. kir. miniszter-
hez Magyarország mezőgazdasági házi-
iparáról. Hely színén tett tanulmányok 
alapján. Pozsony, 1893. — 5. A faipar. U. 
ott. 1893. 

3í. Könyvészet 1886. — Kiszlingstein köny-
vészete és önéletrajzi adatok. 

Péteri Endre. — Munkája: A szélső-
bal bukása. Bpest, 1898. 

»]. Könyvészet 1898. 

Pétery Károly, földbirtokos és ország-
gyűlési képviselő, kinek atyja P. András 
megyei táblabíró és anyja Mészáros Zsu-
zsánna volt; szül. 1819-ben Mező-Túron 
(Külső-Szolnokm.); iskoláit szülőhelyén 
kezdette, majd Debreczenben az év. ref. 
kollégiumban folytatta s Pesten végezte 
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be. 1848-ban nemzetőri kapitány volt, 
1849 után birtokán gazdálkodott és nyel-
veket tanult. Könyvtárát a világirodalom 
legjelesebb műveiből állította össze. 1861-
ben kezdődött nyilvános politikai sze-
replése, mikor szülőhelyén képviselővé 
választatott és e kerületet szélső balol-
dali programmal 1872-ig képviselte; 
Ghyczy Kálmánnak bizalmas embere, 
Madách Imrének barátja volt. Ekkor le-
mondott képviselői állásáról. Meghalt 
1877. okt. 21. Puszta-Poón (Jász-N.-K.-
Szolnokm.) ; sírja megkoszorúzásánál 
(1884-ben) Orbán Balázs báró tartott 
emlékbeszédet. •— Szépirodalmi dolgo-
zataival az Athenaeumban és Honderű-
ben (Szarvaskő, Magócsy Mária, Halál 
szerelemért, A nászkoszorú, Omodevár), 
tűnt fel beszélyeivel Péter Károly névvel 
(ekkor Mazeppa cz. beszélyét Bajza ver-
senyképesnek ítélte Byron hasonló cz. be-
szélyével) ; a Magyar Hírlapban (1850. 75 
—91. sz. Anjoui Mária, regényes kor-
rajz) ; a Gazdasági Lapokban (1859—60. 
Szolnokmegyei lovas- és gazdasági egy-
let) ; politikai hírlapírói működését csak 
1867 után kezdte meg, ettől fogva az 
Ellenőr, Magyar Újság, Szombati Lapok, 
Baloldal és legutóbb az Egyetértésben 
(1877. 5. sz. Deák Ferencz egy napló-
kivonata) keltett feltűnést czikkeivel; 
kevesen tudták, hogy a hatalmas tollú 
«Névtelen» alatt P. rejlik. — Munkái: 1. 
A jezsuiták. Bpest, 1873. (Ism. Hon 125. 
sz.) — 2. Az utolsó Bebek. Történeti 
regény. U. ott, 1877. Három kötet. — 3. 
Csendes napokból. Regény. Mező-Túr, 
1883. (Hátrahagyott munkája. Ism. Ko-
szorú). — Kéziratban teljesen befejezett 
regényei: Honvéd, Halotti koszorú, A 
királyné apródja, Kőrös parti leány; 
színművei: Királyi bosszú, Két Erdődi, 
Kupa, Csák Máté; a Két szomszédvár 
cz. nagyobb regénye befejezetlen maradt. 

Budapesti Közlöny 1869' 65. Sz. — Egyetértés 
1877. 273., 1884. 137. sz. (Orbán Balázs be-
széde) . 1877 : Vasárnapi Újság 43., 44. SZ. a r c z k . 

P. Napló 281 . , Hon 277. , Ellenőr 243., Abauj-
Kassai Közlöny 43 . . )I. Polgár 24., 26. SZ., Sza-
badság 202. , — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Mezőtúr és Vidéke 1896. 35—39. Sz. — Mező-
túri reform, főgymnasium Értesítője 1896. 
(Halmy Gyula). 

Peterka József Sebestyén, orvosdoktor, 
Kis-Kúnm. rendes orvosa, szül. 1768-ban ; 
előbb a szombathelyi püspöki megyének 
növendékpapja volt; majd az orvosi pá-
lyára lépett, a Jász- és két kúnkerületnek 
s különösen a Kis-Kúnmegyének rendes 
orvosa s a pesti orvosi karnak tagja 
volt. Meghalt 1825. decz. 23-án Halason 
(Pestm.) — Czikkei az Erneuerte Vater-
ländische Blätterben (1815. Statistische 
Daten von den Einwohnern in Klein-
Kumanien im J. 1815); a Tudományos 
Gyűjteményben (1817. VII. A legalább-
való széksó, fű- vagy fahamuból szappan-
lúgot haszonnal készíteni, XII. A hydro-
phobiáról az az a veszettségről való 
elmélkedések, 1818. VIII. Kis-Kún kerü-
letnek, 1805-ik év jan. 1. napjától kezdvén, 
egész az 1817. decz. utolsó napjáig leírott 
statisztikai esmérete, 1823. XI. Elme-
futtatás a keringő erőnek mivoltáról a 
természetben, 1824. III. A kertészkedésről 
való elmefuttatás, X—-XII. A közönséges 
levegőről, annak mivoltáról, tulajdonsá-
gáról, különbféle levegő fajták kavarék-
járól, az élő állatokba való befolyásáról 
vagy káráról, 1825. VIII. Elmefuttatás az 
emberi elmének külömbféle virgoncz 
munkáiról, tehetősségeiről, annak az em-
beri társaságba való befolyásáról és 
általjában a nevelés dolgáról, hathatós-
ságáról, annak sokféle következéseikről). 
— Munkái: 1. Dissertatio anatomico-
physiologica medico-chirurgica de morbis 
oculorum. Vácii, 1804. — 2. A fels. kir. 
magyar helytartói tanácsnak rendelésein 
épült közönséges egészséget tárgyazó rend-
szabásai. U. ott, 1805. — 3. A közönséges 
szegény sorsú publicumhoz szólló egész-
séget tárgyazó oktató beszédje, mellyet 
hivataljának kezdetén világosságra bocsá-
tott. U. ott, 1805. (1000 példányban nyo-
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matott.) — 4. Physiologia. Ex Hungarico 
in Latinum per . . . versa. Pestini, 1810. 
(Rácz Sámuel munkája.). — 5. Memoria 
virorum, de re medica optime meritorum. 
U. ott, 1810. — 6. A tanuló és beteges 
emberekhez való tudósítása, t. i. hogy 
miképpen kellessék az egészségnek fenn-
tartására és visszaállítására vigyázni. 
Tissot M. P. után németből ford. P. J. S. 
U. ott, 1810. — 7. A bábamesterséget 
tárgyazó katechismus, az az : kérdésekbe 
és feleletekbe foglalt oktatás, az együgyűbb 
és falusi bábaasszonyoknak, nemkülön-
ben minden renden levő asszonyságok-
nak és falusi bábáskodó seborvosoknak 
a számára, közhaszonra kidolgozott és 
elkészített. U. ott, 1814. — 8. Értekezés 
SLZ orvosi tudomány kezdetéről, annak 
díszéről és a polgári társaságba való 
hasznos befolyásáról orvosoknak és nem 
orvosoknak a számára. U. ott, 1824. — 
9. A díszes nőtelenségről és annak meg-
tartása módjáról. U. ott, 1824. 

Vereinigte Ofner Pester Zeitung 1826. 1. 8z. 
— Katona, História Critica XLII. 585. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iogr . 

Peters Hubert, orvosdoktor, szül. 1859. 
szept. 23-án Budapesten ; a gráczi II. 
államgymnasiumban tanult, azután 1877-
ben az ottani egyetemet. 1880. a prágait 
és 1881. a bécsit látogatta, hol 1883-ban 
orvosdoktorrá avatták. Néhány évig a 
bécsi cs. k. közkórház több osztályában 
működött és 1884-ben Braun S. tanár 
és udvari tanácsos klinikáján segéd lett, 
hol 1890-ig mint első assistens műkö-
dött. — Elődásai s egyéb közleményei 
megjelentek a Sitzungsberichte der 
Gynäkologischen Gesellschaft in Wien cz. 
gyűjteményben. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien. Wien. 
1893. II. 370. 1. 

Pethe Ferencz (kis-szánthói), a keszt-
helyi Georgicon volt tanára, szül. 1762-
ben Büd-Szent-Mihályon (Szatmárm.) ev. 
ref. vallású szegény nemes szülőktől; 
tanulmányait a debreczeni ev. ref. főis-

kolában mint beöltözött (togátus) diák 
végezte. Akadémiai promotiokép Udvari-
ban (Biharm.) töltötte ki iskolatanítói 
(rectoriai) éveit és 1788-ban Utrechtbe 
ment akadémiára. Teljes nyolcz évet 
töltött külföldön; ez alatt nemcsak több 
egyetemet látogatott, hanem ismereteinek 
gyarapítása végett Német- és Angolország-
ban több rendbeli utazást is tett; egye-
bek közt a mezőgazdasági s az ezzel kap-
csolatos tudományokat különös figyelme 
tárgyává tette. Már Utrechtben tartózko-
dása alatt könyvkiadó vállalatokba fogott. 
1794-ben a bibliát nyomatta itt ki magyar 
nyelven Károlyi Gáspár fordítása szerint 
8rét alakban, 11,000 példányban, azután 
külön a Szent Dávid zsoltárait Szenczi 
Molnár Albert ford, szerint szintén 1794-
ben 3000 példányban, a miért is az 
akkori angol regens, később angol király 
IV. György 36 darab aranyat nyomó ér-
dempénzzel jutalmazta; végre az UjTesta-
mentomot is Pesten 1817-ben 8rétben. 
Külföldről 1796-ban került haza, a 
midőn Bécsben telepedett le s 1797-
ben a Vizsgálódó Magyar Gazda czímű 
folyóiratban kezdette különösen a mező-
gazdaság terén Német- és Angolországban 
szerzett bő ismereteit és tapasztalatait az 
irodalom útján honfiai részére hasznosí-
tani. Ezen működése vezette reá Feste-
tich György gróf figyelmét, aki őt 1797-ben 
meghívta intézetébe, a Georgiconba, hol 
október 1. kezdte meg működését mint 
könyvelő; azután tanárkodott, a mathesist, 
a mezőgazdaságot és a gazdasági mutant 
tanította. 1799. auguszt. 30-án tiszttartó 
lett ugyanott. Festeticb gróf Pethének 
tízszakaszos fordulóját közié Thaerrel, ki 
azt «musterhaftnak» nevezte ; ezért a gróf 
100 frtot ajándékozott neki; különös ér-
deme, hogy a szélmalmokat meghonosí-
totta nálunk és a sáfrányt ő kezdte hol-
danként nagyban termeszteni. 1801. aug. 
30-án saját felmondása alapján eltávozott 
onnét, de hová, az nem ismeretes. Utóbb 
Eszterházy herczeg tíz uradalmának fő-
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tisztje és más uradalmak főigazgatója lett. 
1814. jan. 1. Bécsben Mezei Gazda cz. 
szaklapot indított, melyet 1816. januárban 
Pestre hozott és itt 1818. jún. 30-ig foly-
tatott. 1815-ben az akkor Bécsben tar-
tózkodó porosz és dán király elismerő 
leveleikkel és két emlékéremmel, 1819-ben 
pedig a kunok lakásjoggal és szabadal-
maik élvezésével tisztelték meg. Tíz év 
múlva Erdélyben adott megint életjelt ma-
gáról, hol az Erdélyi Híradót indította meg, 
melyet kilencz (féléves) kötetéig folytatott. 
Szabolcs-, Pest- és több erdélyi megye 
táblabírája, a bécsi mezei gazdasági tár-
saság tagja, a dunamelléki superinten-
d e n t ülnöke volt. Meghalt Szilágy-Som-
lyón 1832. febr. 22. 70. évében. Sírja 
fölé veje Megyaszay István bécsi nagy-
kereskedő és leánya Cornélia készíttettek 
30 mázsás sziklatömbön álló 2 és félméter-
nyi emlékoszlopot, három oldalán felirat-
tal, melyet 1835. ápr. elején állítottak fel. 
— Czikkei a M. Gazdában (1814. 5. sz. 
A magyar nyelv veszedelme), a M. Kurír-
ban (1818. II. 405. 1. Ürmösbor készítési 
módja. 413.1. Bor megtisztításának módja) 
stb. — Munkái: 1. Ungarische Gram-
matik, wodurch der Deutsche die unga-
rische Sprache richtig erlernen kann. 
Nach den Grundsätzen Johann Farkas 
ganz umgearbeitet, 5. Aufl. Wien, 1798. 
Bézmetszetű czímképpel. — 2. Palléro-
zott mezei gazdaság, melyet a magyar 
mezei gazdaság tökéletesebbítésére a haza 
természetéhez s a nemzet állapotjához 
szabva theoretice és practice kidolgozott... 
I. darab. Sopron, 1805. Három táblázat-
tal. II. darab. Pozsony, 1808. III. darab. 
Kiadta a «Nemzeti Gazda-Hivatal». Bécs, 
1814. (A III. darab 1—2. szakasza: A 
baromfi-tenyésztésről, 3. szakasz: Szarvas-
marha-tenyésztés, 4. szakasz: Juh-tenyész-
tés. 5—6. szakasz : Házi majorság, vagy 
disznó- s aprómarha-tenyésztés. 7. sza-
kasz : Méh-tenyésztés, ennek 2. bőv. ki-
adása. Pest, 1816. A négy utóbbi külön is 
megjelent. Ism. Annalen der Literatur. 

Wien, 1812. IV. 337. 1.). — 3. Mathesis. 
Bécs, 1812. Két kötet, Hét tábla rajzzal, 
(I. Mindennemű számvetés. II. Terjedtség-
mérés). — 4. Pestis ragadvány ellen 
oltalom. Graefe Károly Ferdinand orvosi 
tanácsadása Torgau lakosinak. Németből 
magyarra fordította egy baráttjai s fele-
baráttjai javán törekedő hazafi K. Sz. 
P. F. U. ott, 1814. — 5. Természet-
história és mesterségtudomány. A taní-
tók és tanulók szükségükre s az ebben 
gyönyörködök hasznokra készítette . . . 
Első rész. Az állatokról. I. kötet. Kiadta 
a «Nemzeti Gazda-Hivatal». U. ott, 1815. 
Ötven festett képpel. (Több nem jelent 
meg. 1817. nov. 23. a Marczibányi 400 
frtos jutalomban részesült; ugyanekkor 
Teleki László gróf külön arany órával 
és ezüst szelenczével ajándékozta meg). 
— 6. A földmivelés kimia gyökere egy-
másból folyó leczkékben, melyeket a 
földmivelés előmozdítására igyelő társa-
ság előtt tartott Humphrey Dávid. Anglus-
ból fordította s jegyzéssel bővítette U. olt, 
1815. Egy tábla rajzzal. — 7. Idöpróféta 
vagy időváltozást jövendölő pókok. A 
Quatremére-Disjonval értelmei szerént. 
Unalmas várakozás közben írta, tulajdon 
költségén kiadta. Magyar Gazda sorsosi-
nak készen ajánlja. Pest, 1816. (2. kiadás. 
U. ott, 1817. Táblázattal). — 8. Barom-
orvos könyv. Német nyelven készítette 
Bohlwes János Miklós. Magyar nyelven 
másodszor kiadta. Kolozsvár, 1827. — 
9. Budai szőllőm ültetési módja. Kolozs-
vár, 1827. — 10. Európai mértéktár, vagy 
Európa minden tartományaiban forgó és 
szokásba vett pénz, hosszaság-, teher- és 
üregmérték szoros egybehasonlítása, min-
denütt fejedelmi vagy országlószéki vég-
zések által megállapítva. Jäckel József 
mérsékléseit követve írta és kiadta . . . 
U. ott, 1829—30. Saját nyomtató eszkö-
zeivel. Két kötet. — Szerkesztette Bécs-
ben a kövelkező hírlapokat: Magyar 
Újság, mely Magyar és Erdély Országban 
a mezei gazdaságot erányozza, kis 4-rét 
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egy íves számokban 1796. jan. 1-től jún. 
21-ig 24 számát (eddig az egyes számok 
daraboknak neveztetvén); a 25. számtól 
czímét: G-azdaságot Tzélozó Ujság-ra vál-
toztatta s jún. 28-tól aug. 26-ig 25—35 
száma jelent meg ; a 36. számmal: Vizs-
gálódó Magyar Gazda czímet vett fel és 
folyt szept. 6-tól 1797. dec. 21-ig összesen 
46 száma. P. a Pallérozott mezei gazda 
cz. munkája előszavában csak az utóbbi-
ról emlékezik meg, hogy «annak egy 
részét ő compilálta», de valószínű az 
előbbi két czím alatt is befolyt annak 
szerkesztésébe; Nemzeti Gazda vagy a 
magyar nemzet nemzeti gazdasága s 
ebbéli kereskedése virágzásának előmoz-
dítása. Melyet a nemzet szorgalmatos 
fiainak segedelmekkel hetenként készít-
getett kisszánthói Pethe Ferencz. Nyomt. 
Bécsben «a két magyar haza költségén 
Pethe kiadásában». Megjelent hetenként 
8rét egy íven. Ara egész évre 12 frt. I. 
évf. 1814. 1. fele 26 szám, 2. fele júl. 
5-től decz. 27-ig 27—52 szám, II. évf. 
1815. 1. fele jan. 3-tól jún. 20-ig 25 sz., 
2. fele július 4-től 21 szám, egy tábla 
rajzzal. III. évf. 1816-tól Pesten. 1. fele 
26 sz., 2. fele 25. sz., IV. évf. 1817. 1. fele 
25 szám, 2. fele 26 szám. V. évfolyam. 
1818. 1. fele 26 szám, 2. fele 25 szám ; 
ezen szaklapnak megindulása első felé-
ben 237, a másodikban 242 előfizetője 
volt és 180 előfizetővel szűnt meg. 
Különös világítást vet nemcsak e hírlap 
viszontagságaira, hanem az irodalom 
akkori általános viszonyára is az az előfi-
zetési hirdetés, a mely 1814. nov. 15. 46. 
számában jelent meg ekképen : «Ámbár 
a Nemzeti Gazdához való nyomtató pa-
piros ára esztendő alatt 45 frtról 80-ra, 
a posta papiros 160-ról 300-ra a velin 
300-ról 700-ra felment, és azokat mi már 
júliustól fogva ez utolsó áron fizetjük, 
mind az által az esztendei előfizetés lesz : 
nyomtató papiroson 22 frt, posta papi-
roson 28, velinen 36 frt.» Midőn P. lap-
ját 1818. jún. 10. megszüntette, a magyar 

nemzethez intézett búcsúszavában ezt 
í r ja : «Ezen heti munkának legutolsó 
árkusa az én részemről ez. Semmi ok 
nem kénszeríte engem ezen kéntelen lé-
pésre kevésbé, mint az, mint talán né-
melyek vélekedhetnének, hogy mintha 
én kedves nemzetemnek tovább is szol-
gálni restellenék. Én a munkát ma is 
bírom, és azon buzgó forrósággal foj-
tatnám, a mint azt mindennek tudtára 
20 esztendő alatt bírtam és tettem. Szám-
talan hejjes és igaz okait ezen lépésem-
nek azért nem adhatom itt nyilván elő, 
a miért sok más hasznos írásaim örökre 
eltemettettek». Ezután felszólítván min-
den előfizetőt, hogy a kinek az előfize-
tésből vissza követelni valója van, azt 
a nyugta beküldése mellett az év végéig 
vegye vissza, következőleg zárja búcsúját: 
«Ellenben azon érd. és tisztelt kavallé-
rokat, a kik nekem a Nemzeti Gazdá-ért 
1816-ra, 1817-re, 1818-ra, számszerint 
57-en, mindekkorig is, és mindegy pén-
zig tartoznak, bizalommal eszméltetem 
ez által, hogy ki mivel adós, ennek meg-
küldésével káromnak egy részét vissza-
pótolni ne sajnálja : suum cuique tribue». 
Végre szerkesztette és kiadta Kolozsvárt 
az első erdélyi politikai hírlapot: Hazai 
Híradó cz., mely 1827. decz. 29-től he-
tenként egyszer jelent meg és czímét 
1828-ban Erdélyi Híradóra változtatta; 
ezt is szerkesztette 1831. decz. 31-ig; 
ennek melléklapját a Nemzeti Társalko-
dót «írták az olvasók, a lehetőségig rendbe 
szedte és hetenként kiadta» 1830. jan. 1-től 
1831. decz. 31-ig. — Levele Kazinczy 
Ferenczhez (Hely és kelet nélkül 1816. 
Kazinczy F. levelezése XIII. 514. 1.). — 
Arczképe rézmetszet (a Tudom. Gyűjte-
mény 1819. IX. kötetében). 

J1. Hírmondó 1801. 776. 1. — M. Kurir 1803. I I I . 
32. 1., 1806. II . 366., 1815. II. 59. sz. Told., 
1816. I. 1. sz. Told., 12. sz. Told., 25. sz. 
Told., 37. sz. Told., II . 19. sz. Told., 116. 
és 263. 1., 1817. I . 9. sz. II . 13., 45. sz., 1818. 
II. 405., 413., 1819.18281. 305., I. 3. sz., 1832. 1. 
21. sz. 6. Told., 1834. 21. sz. Toldalék 6. — 
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Katona História Critica XLII. 585.1. — ľudom. 
Gyűjtemény 1818. I . 104. 1. — Hazai s Külf. 
Tudósítások 1815. I I . 9. s z . 1832. I . 20. s z . , 
1835. I . 37. sz. Kr dél n i Híradó 1832. I . 17., 18. 
SzálTl. — Jelenkor 1835. 34. SZ. — Hasznos 
Mulatságok 1835. 45. sz. — Philosophiai Pálya-
munkák. P e s t , 1835. 121. 1. — '/. Gazda 1842. 
48. sz. — Hanák János, Az á l l a t t a n t ö r t é n e t e 
és irodalma Magyarországban. Pest, 1849. 
118 1. — Jelenkor. Encyclopaedia. Pest, 1858. 
81. 1. — Vasárnapi Újság 1857. 35. SZ. a r c z k . 
— Danielik, M . í r ó k . I I . 254. 1. — Föld-
mivelési Érdekeink 1874. 19—21. sz. ( R o d i c z k y 
Jenő). — Szinnyei Könyvészete. — Galgóczy 
Károly, Az országos m. gazdasági egyesület 
Emlékkönyve. Bpest, 1879. I. 63. 1. — Fővá-
rosi r.apok 1887. 124. SZ. ( K a r a c s T . ) . — Petrik 
B i b l i o g r . — Irodalomtörténeti Közlemények 
1891. 212., 1897. 187., 190., 1898. 428., 429. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I I I . 998. 1. — Kazinczy 
Ferenez Levelezése X—XII. — 31. Könyv-Szemle 
1898, 270. 1. (Szily Kálmán). — Szilágy-
Somlyó 1902. 20. s z . 

Pethe Márton (hethesi), kalocsai érsek, 
szül. 1552-ben; atyja P. Imre kassai 
kamarai elnök volt. Pappá szenteltetvén, 
korán javadalmat kapott a pozsonyi 
káptalanban, majd 1579. esztergomi ka-
nonokká neveztetett ki. 1582 febr. 21. 
szerémi, ápr. 29. pedig váczi püspök és 
pozsonyi apát lett. 1585-ben elnyerte a 
prépostságot. Ez időtájban súlyos beteg-
ségbe esett. A mint felgyógyult, lemon-
dott a pozsonyi prépostságról, úgyszintén 
lő86. márcz. 27. a pilisi apátságról is ; 
ugyanekkor Esztergomban szentistváni 
prépost lett. 1587. aug. 13. váradi püs-
pökké. szepesi és jászói préposttá nevezte 
ki a király, a ki 1598. ápr. 16. mint 
kanczellárt áthelyezte a győri püspöki 
székre, melyet 1600-ban a kalocsai ér-
sekséggel cserélt fel. Mint szepesi prépost 
a Szepességben erős küzdelmet folytatott 
a folyton terjedő protestantizmussal. 
Midőn Zsigmond lengyel király megbízta 
őt, hogy prépostsága területén s kivált 
a 13 szepesi városban egyházi látogatást 
tartson, s midőn ő e megbízásnak eleget 
teendő, a városokat szándékáról értesí-
tette, azok azt válaszolták neki, hogy el-
vannak tökélve mindenképen ellentállani 

az antikrisztusnak és készek hitükért 
még vérüket is ontani. P. nem hagyta 
magát elriasztani s megkezdette a vizs-
gálatot. Sorra járta a plébániákat, a hit-
újításhoz pártolt lelkészeket elmozdította 
s helyükre katholikus 'papokat rendelt. 
Ekkor történt, hogy Lőcsén, midőn a 
karthauziak régi zárdájába a jezsuitákat 
akarta bevezetni, a felingerelt lakosság 
kődobálással igyekezett őt eljárásában 
megakadályozni. Végre is kénytelen volt 
a Szepességet otthagyni és Somorjára 
menekülni. Midőn itt sem látta magát 
biztonságban, Németuj várnak vette ú t já t ; 
a körmendi várőrség azonban útját állotta, 
mindenéből kitósztottas csak a legnagyobb 
életveszély közt sikerült, tőlük szabadulnia. 
Végre Bécsbe költözött, a hol élete hátra-
levő éveit töltötte s 1605. okt. 5. meg-
halt. Testvére, László, tetemeit Pozsonyba 
szállíttatta, a hol a szent Márton-egyház-
ban helyeztettek el a főoltár előtt. Sír-
feliratának első sora így hangzik: «non 
est volentis, neque currentis, sed mise-
rentis Dei». 1602-ben írt végrendeletében 
javait az egyház, rokonai és cselédsége 
közt osztotta meg, néhány lovat hagyván 
a felségnek is. Összes egyházi könyveit, 
a László testvérének hagyott biblia kivé-
telével, Ivándi János unokaöcscsére, a 
győri káptalan nagyprépostjára hagyta. 
— Kézirati munkája: Kovachich Scrip-
tores Minores I. Appendix 59. szerint: 
«Anno 1604. Dei in vanum tentata . . . 
occupatione templorum Xenodochii ac 
Scholae Leuchoviensis. Ex Anonymi Cí-
vis Leochoviensis Ephemeridibus» (Szé-
kely Sámuel Diplomatica cz. gyűjtemé-
nyével Batthyány Ignácz gróf erdélyi püs-
pök gyulafehérvári könyvtárába került, 
hol a XIV. kötetben van). 

Nagy h-án, Magyarország Családai IX. 255., 
256. 1. — 31. Könyv-Szemle 1895. 212., 1900. 50. 
lap. — Kollányi Ferenez, Esztergomi kanono-
kok. Esztergom, 1900. 183. 1. (Eletére vonat-
kozó bő repertóriummal). 
Pethe Márton (hethesi), bölcselettanuló 

a gráczi egyetemen, P. László tornai fo-
s s . ív sajtó alá adatott 1.904. nov. 3. 
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ispán és kir. ajtónálló és Perényi Margit 
ti a, előbbinek unokaöcsese. — Munkája : 
Prosphonesis. Avspicatissimae Inavgv-
rationi lllustr. Et Rev. Principis. Ac Do-
mini. I). Francisci Forgáchy A Ghimes... 
Archiepiscopi Strigoniensis . . . A Nobili 
Adolescente in Alma vniversitate 
Graecensi Philosophiae studioso... Graecii, 
1608. 

Nayy loan, Magya ro r szág C s a l á d a i IX. 255.. 
256. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyv-
tál" III. I. rész. 313. 1. 

Pethe Zsigmond. L. Pete. 
Petheő Demjén József\ szent Bene-

dek-rendi apát, szül. 1805. február 15. 
Szombathelyt (Vasm.), 1822. okt. 16-án 
lépett a rendbe s Pannonhalmán végezte 
a theologiát; 1828. aug. 7. föl szentelte-
tett, 1828—30. Pannonhalmán a tudo-
mányoknak élt, 1830—38. a kőszegi 
gymnasium tanára volt, 1838—65. theo-
logiai tanár Pannonhalmán, 1850-től 
egyszersmind a főapát titkára. 1865-ben 
dömölki apát lett, hol 1873. jan. 17. 
meghalt. — Kézirati munkái a pannon-
halmi könyvtárban : Paedagogia et didac-
tica 4rét, 78 lap; Pastoralis et. homiletica, 
4rét 112 és 60 lap; Didactica et metho-
dica, érét 76 lap. 

Scriptores Ordinis §. Benedicti. Vindoba-
nae, 1881. és gyászjelentés. 

Petheő Dénes (alsó-szatai), a m. tud. 
akadémia irnoka, P. János földbirtokos 
és nemes Schraud Mária fia, szül. 1885. 
jún. 23. Rácz-Szent-Miklós pusztán, csa-
ládja ősi birtokán (Fehérm.); közép-
iskolai tanulmányait a budai s pesti pia-
rista-gymnasiumban végezte. 18o3. ápr. 
2. hadapródnak vétetett fel az I. cs. kir. 
gróf Civalart ulanus ezredbe; itt rövid 
idő alatt tiszt lett., de Pozsonyban ezrede 
egyik tisztjével párbajba keveredett és 
ez alkalommal fején veszélyes vágást 
kapott; ekkor sebéből ugyan kigyógyult, 
de elméjében megzavarodott és kénytelen 
volt 1859-ben a katonai pályától búcsút 
venni. Hazatért szüleihez. Eltiltatván a 

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

lovaglástól, a hevesebb testi mozgástól 
és mindentől, a mi idegrendszerére káro-
san hatott, végre évek multán némileg 
kigyógyult súlyos betegségéből. Ekkor 
nyelvek tanulására adta magát, a német, 
olasz, franczia s angol nyelvekben jár-
tasságot szerzett, a szerb, horvát, tót, 
lengyel s orosz nyelveket részint be-
szélte, részint értette, úgy a latint és 
görögöt is ; élete utolsó napjaiban, be-
tegágyán a keleti s különösen a zsidó 
nyelvvel foglalkozott. Barátja Bérczy Ká-
rolynak rábeszélésére az irodalommal is 
foglalkozott; előbb vidéki leveleket, majd 
tárczákat írt ; a tudományok minden 
terén olvasott, tanult és művelte magát. 
1862. jan. 15. Eötvös József báró a ín. 
tudom, akadémia elnöke kinevezte aka-
démiai első írnoknak.Sokat betegeskedett, 
végre 1866. decz. 2. meghalt Rácz-Szent-
Miklóson. — Czikkei a" Vadász- és Ver-
senylapban (1859. Néhány szó a ló körüli 
egyszerű bánásmódról, A vadak és bőreik, 
1860. Régi sport, A ló természetrajzi 
szempontból tekintve, A csikók patkolása, 
A hágatásról, Néhány szó a ló-eladásról. 
A lóidomítás elemszabályai, h z elvetélés. 
Sport a jég hátán, Farkasvadászat Oláh-
országban, Gallicziai vadászatok, Vadá-
szat villanygéppel, Kurlandi vadászatok. 
Vadászat Izarával, 1861. A versenyfoga-
dásokról, Németországi vadászatok, Soly-
mászat Perzsiában, Jávorvadászat, Aga-
rászat Oránban, Egy javíthatatlan vén, 
Süldisznó vadászat Kabiliában, Vad-
disznó vadászat Afrikában sat.); a M. 
Sajtóban (1860. 98. sz. Még egyszer va-
lami a lovaglásról); a Hölgyfutárban 
(1861. 45. sz. Hölgylovaglás, 1861. 97— 
99. sz. Egy hontalan lengyel irataiból 
Wisniewska Gyulától, lengyelből ford., 
1862. beszély); a Vasárnapi Újságban 
(1862. Galliczia és népe, A Tárnok völ-
gye és vidéke, 1864. Két hónap Morva-
országban) ; a Magyar Ember Könyv-
tárában (IV. 1863. A chinai hadügy); 
a Fővárosi Lapokban (1864. A közép-

29 
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kor tornajátékai, Rendkívüliségek, 1865. 
Középamerikai régiségek, 1866. A mold-
vai magyarok. Székesfehérvár mint a 
magyar királyok koronázási helye); az 
Ország-Tükrében (1868.—64. Huszár dol-
gok, Komárom képével); a Pesti Naplóban 
(1863. 80. 81. sz. A lengyelekről, 274. sz. 
könyvis.); a Magyar Sajtóban (1864. 
278. sz. A sajtóhibákról) ; a Hazánk és 
a Külföldben (1866. Kuruzslók, csavargók 
és lélekidézők ezelőtt száz évvel, 1870. 
Testgyakorlatok az ó-korban, 1872. Az 
ó-görögök vendéglői élete); a Magyar-
ország és a Nagyvilágban (1870. A lengyel 
harczszíntérről); a Bolond Miska cz. 
humorisztikus lapba s az ugyanily czímű 
naptárba, leggyakrabban «A vörös sza-
kállos hazafi» álnév alatt száz meg száz 
gunyoros, majd élezés czikkecskét írt. — 
Munkái: 1. A rendszeres lovaglás alapsza-
bályai, egy függelékkel a hölgylovaglás-
ról. Pest. I860. — 2.Huszárdolgok. Rajzok 
és humorisztikus elbeszélések a huszár-
életből, az ősmagyar harezmodor rövid 
ismertetésével. U. ott, 1864. 

Hazánk és a Külföld 18G6. 49. sz. ( V a d n a i 
K.). — Szinnyei Könyvészete.— Petrik Köny-
vészete és Bibliogr., testvérbátyjának P. 
János, temesvári postafönöknek szives 
közlése, és gyászjelentés. 
Pethő Gergely (gersei), krónikaíró, P. 

Ulászló, horvátországi birtokos fia, szül. 
1570 körül Béla várában (Varasdm.); 
neve először a horvát országgyűlési ira-
tokban 1596-ban fordul elő, midőn a 
horvát rendek Keglevics Iván helyébe őt 
választották országos kapitánynak, a 
mely tisztség első volt a báni méltóság 
után. P. ezen tisztségről egy év múlva 
1597-ben lemondott; valószínű, hogy 
ezen lemondásra a német generálisok 
hatalmaskodása késztethette, kik nyil-
vánvalóan a báni és országos kapi-
tányi hatáskör megnyirbálására töreked-
tek. Ezenkívül a horvát országgyűlés 
naplóiban még sokszor találkozunk nevé-
vel, így a magyar országgyűlésen horvát 
küldöttek voltak : P. és Napulya Boldi-

zsár, 1609. P., Napulya és Patacsics 
István, 1610. P. és Napulya; 1611. P. és 
Draskovics Péter báró, 1613. és 1614. 
P. és Napulya, 1617. P. és Patacsics 
István. Ezen tisztségre csak a legképzet-
tebb és legkiválóbb férfiak küldettek. Ebből 
megítélhetjük krónikájának hitelességét is 
az 1572—1626. évek történetére vonat-
kozólag. 1609-ben a «Belska gora» miatt 
pörösködött gotalováczi Gotál Gáspárral, 
Vuglovecski Mátyással a vuglováczi bir-
tok miatt és unokatestvérével, Pethő 
Györgygyei némely Béla várához tartozó 
jobbágyok miatt. 1609-ben nősült és tele-
ségül vette Bekovich Ilonát, kinek halála 
után 1618. febr. 18. nőül vette Patacsics 
Annát és lakodalmára meghívta a horvát 
főurakat és a horvát városok képviselőit; 
a lakodalmi ebéd Gránában, a vacsora 
Csanjevó várában volt. 1619-ben királyi 
biztos volt a szerb menekültek, uszkó-
kok ügyében és Horvátország képviselője 
a magyar országgyűlésen. 1620-ban a 
horvátországi országgyűlés őt is beválasz-
totta azon bizottságba, melyet kiküldött, 
hogy a törökök ellen való közös véde-
kezés ügyében egyezséget kössön egy-
részről Horvátország, másrészről Stájer-
ország, Krajna és Karantánia rendei kö-
zött. 1622-ben Horvátországot képviselte 
a magyar országgyűlésen, Mikulics Tamás 
és Spolyárics Péter társaságában, és a 
horvát rendek nevében itt panaszt emel-
tek Frangepán Miklós hatalmaskodásai 
miatt. Utoljára 1625-ben képviselte Hor-
vátországot a magyar országgyűlésen 
Vinkovics Benkő zágrábi kanonok és 
Patacsics István társaságában. Ezen az 
országgyűlésen érdekes dolgok történtek. 
A horvát küldöttek, különösen Vinkovics, 
a muraközi kérdés tárgyalása közben 
erősen vitatták, hogy a Muraköz Horvát-
országhoz vagyis Felső-Slavóniához tar-
tozik és hogy azt ősidőktől fogva, mint 
önálló területet a Zrínyiek kormányozták. 
Vinkovics egyúttal a zágrábi egyházmegye 
ősidőktől való egyházi fenhatóságát a 
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Muraközben vitatta, bebizonyítván, hogy 
•azt még Szent László magyar király 
csatolta a zágrábi egyházmegyéhez; ez 
-alkalommal védelmezte a zágrábi püspök 
-eljárásának jogosságát is, a ki a Mura-
közből kiűzte a luteránus és kálvinista 
prédikátorokat. Ezen beszéd annyira 
•dühbe hozta a protestáns rendeket és 
főrendeket, hogy nyilt ülésben megrohan-
ták a kanonokot és haját, szakállát töves-
től kitépték. Ez a tett rendkívül felizgatta 
-a magyar országgyűlés összes katholikus 
•egyházi és világi rendeit és a három 
horvátkiküldött rögtön távozott az ország-
gyűlésről, kijelentve, hogy horvát kikül-
dött mindaddig a magyar országgyűlésen 
>nem fog megjelenni, míg a szenvedett 
hallatlan sérelemért elégtételt nem nyer-
nek. Az ügyben rögtön vizsgálatot tar-
tottak a magyar rendek, a bűnösöket 
megbüntették és az elégtétel ebben állott: 
az 1625. LXII. törvényczikk kimondotta, 
hogy a zágrábi egyház nagyprépostja 
örök időkre helyet nyer a magyar felső 
táblán és egyúttal kimondja, hogy a leg-
szigorúbb büntetés terhe alatt tilos a 
magyar országgyűlésen bármely tagnak 
személyes megtámadása és bántalmazása. 
II. Ferdinánd ezenkívül a zágrábi nagy-
prépostnak, úgy Vinkovicsnak, mint ezen 
állásban való törvényes utódainak a 
vránjai perjel (Prior Auraneae et abbas 
sanctae Margarethae de Béla) czímet 
adta, mit VIII. Orbán pápa is megerősí-
tett azon hozzáadással, hogy a püspöki 
mitrát is viselhetik. P. 1629-ben halt. 
meg. «Magyar króniká»-ján kívül még 
•számos horvát levél és oklevél is maradt 
tőle. A magyar eredetű Pethő család 
horvát ága még ma is virágzik. — Mun-
kája : Rövid Magyar Cronica sok rend-
béli fő históriás könyvekből nagy szorgal-
matossággal egybeszedegettetet és irat-
tatot Petthő Gergelyfúl. Sicut Gentes quas 
delevit Dominus in introitu tuo : ita vos 
peribitis,siinobedientesfueritisvociDomini 
Dei vestri . . . Bécs, 1660. (373—1626-ig. 

Az 1572. évnél azon fontos megjegyzést 
teszi, hogy mindaz, a mit eddig írt, a 
magyar történetet illetőleg Bonfinius, 
Jovius, Surius, Turóczy, Ransani, Heltai 
és Tinódi munkáiból van összeállítva, a 
mi pedig a horvátországi történeteket 
illeti, azokat Vramac Antal horvát kró-
nikájából és Istváníí Miklós művéből 
merítette. Adatait az 1572. évtől egész 
1626-ig pedig így jellemzi: «Ezután 
immár bizonyosabb dolgok következ-
nek, úgy mint melyek mi időnkben tör-
téntének, a kikben magam forgottam, 
kiket pedig sok főrendbeli bizonyos és 
hitelre méltó személyektől is így értet-
tem és hallottam, a mint meg vagyon 
írva»). Ujabb kiadásai: Az Magyar Kró-
nikának Veleie, és Summaia Mellyet 
elsőben meg írt, s ki bocsátott Horvát, 
Thót, Dalmaţia Országok Vitéz Bánnya 
Groff Zrini Miklós Pethő Gergely, neve 
alatt Bécsben Ezer, hat száz hatvan 
Esztendőben. Mostan pedig azon Histó-
riát continuálván Újonnan ki nyomtatta 
és szüntelen történt dolgokkal szaporí-
totta Felséges Császár, s Koronás Kirá-
lyunk Erdélyi Udvari Cancellariusa, Ta-
nácsa, és Nemes három székely székek-
nek sepsinek, kézdinek és orbainak Fő 
király Bírája (Gróf Káinoki Sámuel), az 
Magyar Nemzetnek tanúságára Bécsben 
1702. (Az ajánló levél kelte: Irám a 
bécsi szállásomon. Die 10. Octobris 1702. 
Káinoki nem folytatta ígérete szerint a 
Krónikát, hanem P. Krónikáját válto-
zatlanul lenyomatta). Kassa, 1729., A 
magyar krónikának . . . tovább való ter-
jesztése avagy negyedik, ötödik, és hato-
dik része. Foglalván magában 100 és 
6 esztendőt 1627—1732-ig. íratott és szép 
toldalékkal szaporíttatott Spangár András 
által. Kassa, 1734., 1738. és 1753. (Ezt 
a krónikát némelyek Káinoki után Zrinyi 
Miklósnak tulajdonítják, ez azonban nin-
csen bebizonyítva). 

Bob M. Athenas, 225 1. Horáuyi, Memoria 
III. 72. 1. — Katona, História Critica XXXI. 

29* 
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832. 1. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 
402. , 649. 1. — M. Könyv-Szemle 1884. 250. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . — Katholikus Szemle 1897. 
300. l a p . ( M a r g a l i t s E d e ) . — Budapesti Hirlap 

1900. 57. sz. 
Pethő Gyula, bölcseleti doktor, geolo-

gus és palaeontologus, Petrovits István 
és kisújszállási Kún Julianna lia, szül. 
1848. szept. 9. Miskolczon (Borsodm.), 
iskoláit ugyanott és Budapesten végezte; 
hat éves korában elveszítette édesanyját 
és atyja Pestre költözött. 1866—69. a 
budai műegyetemen tanárjelölt volt a 
természetrajzi szakban; 1869-ben az 
akkor erős fejlődésnek indult természet-
tudományi társulathoz Szily Kálmán, a 
társulat első titkára, titkársegédnek és a 
Természettudományi Közlöny segédszer-
kesztőjének hívta meg. 1871-ben e tár-
sulat másodtitkárának választotta meg 
és e hivatalát 1880-ig viselte; részese 
volt annak a nagy és sikerteljes munká-
nak, mely a magyar közművelődésnek 
e nagyfontosságúvá vált tényezőjét, fő-
képen Szily vezetése alatt, oly messze-
ható szövetséggé fejlesztette. A Természet-
tudománynak hét évig volt segédszerkesz-
tője: 1871. Lengyel Bélával, 1872—77. 
Szily Kálmánnal. Közben (1873—74.) 
önkénteskedetta 38. sz.Molinári-ezredben. 
A boszniai hadjárat után, melyben szin-
tén részt vett, 1878 őszén külföldre ment 
szaktanulmányait folytatni; Közép-Euró-
pában tett kutatásain kívül negyedfél évet 
töltött a müncheni egyetemen, Zittel K., 
Gümbel W., Siebold J. és Naegeli elő-
adásait hallgatva és laboratóriumaikban 
dolgozva, de legfőképen a Zittel igazga-
tása alatt álló bajor kir. palaeontologiai 
múzeumban foglalkozott őslénytani tanul-
mányokkal és ez időben írta meg (1882) 
két nevezetesebb dolgozatát: ASphaerulit-
kagylók sarokpántjának felfedezéséről, 
ezen ősvilági állatok ama régen sejtett 
szervéről, melyet neki sikerült tényleg 
először kimutatnia, a mivel az egész 
állatcsalád diagnózisát megváltoztatta; 
és a másikat a Nerita-nem új csoporto-

sításáról, melylyel világos rendet vitt bele 
az ősvilági csigáknak korra és rokonságra 
egyaránt összebonyolított seregébe. Mind 
a két. dolgozat eredményei azonnal- át-
mentek a palaeontologiai kézikönyvekbe 
is. Időközben itthon a természetrajzi 
szakból Kolozsvárt 1879-ben tanári ok-
levelet szerzett, a müncheni egyetemen 
pedig 1881-ben philosophiai doktorrá 
avatták. Külföldről a m. kir. földtani 
intézethez hívták meg 1882. júl. 4.. a 
hol segédgeologussá, majd osztálygeo-
logussá s végre 1890-ben főgeologussá 
nevezték ki. Munkálkodásának főtere a 
Hegyes-Diócsa és a Kodru-Móma vagy 
Beéli hegység: itt közel 50 négyszög 
mérföld nyit térképezett geologiailag s a 
rájuk vonatkozó tanulmányait számos 
specialis dolgozatban írta meg a földtani 
intézet évi jelentéseiben. 1877-ben Petro-
vits Gyula családi nevét Pethőre változ-
tatta. Intézeti elfoglaltsága mellett 1882— 
86-ig mint első titkár a földtani társulat-
nak is teljesített kiváló szolgálatokat. 
1883—83-ig Franzenau Gusztáv, 1883— 
86-ig pedig Scliafarzik másodtitkárokkal 
szerkesztette a Földtani Közlönyt. Fárad-
hatatlan volt a pontos szerkesztésben és a 
megjelenendő czikkeknek, főleg a magyar-
ság szempontjából való revíziójában. E 
mellett főgondja volt, hogy a társulat 
vagyonilag is gyarapodjék; a társaság 
nem is bocsátotta őt el választmányának 
kötelékéből, hanem hat cycluson át újból 
és újból megválasztotta s megbízta a 
társulati ügyek vezetésében való rész-
vétellel. Nejének, nagymányai Koller 
Vilmának, kivel 1883-ban kelt egybe, 
1891-ben töitént elhalálozása kedélyére 
és munkás kedvére hosszú időn át béní-
tólag hatott.. 1897. és 1899-ben, midőn sor-
vasztó májbaja erősebben bántotta, az 
országos geologiai felvételekben részt 
nem vehetett. Azonban annyira leküz-
dötte a kórt, hogy 1900-ban gyűjtő-útra, 
1901. és 1902-ben pedig megint geologiai 
felvételre vállalkozott, de a munkát már 
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nem bírta, összerogyott és három napig 
feküdt eszméletlenül egy erdőházban. 
Okt. 11. tért haza Budapestre, 13. be-
tegsége újból ágyba döntötte s azon 
nap este meghalt. 1903. febr. 6. Scha-
farzik Ferencz tartott fölötte emlékbe-
szédet a földtani társulat közgyűlésén. 
— Szépirodalmi s ismeretterjesztő czik-
kei a Hölgyfutárban és Nefelejtsben 
(1865—66). az Ország-Tükrében és a 
Hazánk és Külföldben többnyire Szik-
lássy Gyula álnévvel jelentek meg; írt 
a Századunkba, P. Naplóba, a Fővárosi 
Lapokba, a Természetbe, az Ellenőrnek 
pedig 1878-ig belső munkatársa volt s 
különösen a tudományos mozgalmakról 
referált; czikkei a Természettudományi 
Közlönyben (1870. Than és Hofmann 
kísérletei sóoldatok cserebomlását ille-
tőleg, Mennyit költenek más országokban 
az égre, Hirn-tele telodynamikus kábel, 
Nitroglycerin, dinamit. A négerek kihal-
nak, Az 1869. nov. csillagfutásról, Szü-
letések és a gyermekek halálozása Fran-
cziaországban. Majmok számolnak, Dar-
win a franczia akadémiában. Háború 
befolyása az időjárásra, Halottak elége-
tése, 1869-ben elhunyt tudósok nekr.. 
Természetes Gazometer, 1871. Csillagász-
torony az egyenlítő közelében, 1870-ben 
elhunyt tudósok, 1872. Czölöpépítmények 
ausztriai tavakban, Termékvas Grön-
landban, Venus bolygó és a magyar 
hírlapok, Az alkohol kiválása az állati 
szervezetből, A halak lélegzése, «Geor-
giái felolvasások,» Górcsői kőzetvizsgá-
iatok, A meteorologusok gyűlése 1872-
ben, Az ujabb gyémánt lelhelyek, Geo-
logia és költészet, 1873. Bizottsági je-
lentés az állattani pályázatokról, 1874. 
Nemzeti jutalom Pasteur számára, 1875. 
1873. és 1874-ben elhunyt tudósok nekr., 
Miért esznek a madarak kavicsot, Az 
edzett üveg, Húsevő növények, 1876. A 
kolozsvári orvosi természettud. társulat, 
Gallium, új elem, Különféle fémek pénz-
értéke, Meddig áll a vaj, Az őstörténelmi 

és embertani nemzetközi congressus 
Budapesten, Földünk forgása és a va-
sutak, Nagyági Bunsenin, 1875. elhunyt 
tudósok nekr.,' 1878. A kagylókról és 
gyöngyökről, A magyarországi kagyló-
héjak górcsői szerkezetéről, 1880. Cotta 
emlékezete, 1883. A földtani társulat 
állapotáról, Czápafogak Felső-Esztergály 
határában, 1894. Aranyos fogak s az 
arany fű meséje, 1899. Fröhlich Dávid 
Geografiája és némely elfelejtett részle-
tei, minden évfolyamban több ford, czikk 
és könyvismertetés); a Vasárnapi Újság-
ban (1879. Gyöngyök keletkezése és egy 
régi magyar versezet a XVI. századból) ; 
a Havi Szemlében (1880. Aranytermő 
vidékek); a M. Nyelvőrben (a Melák szó-
ról) ; a Földtani Közlönyben (1882. A 
Coquand-Semsey-féle őslénytani gyűjte-
ményről, A Spaerulit-kagylók sarokpánt-
jának felfedezéséről és belső szervezetök 
egyéb részeiről, 1883. Titkári jelentés 
1882-ről, Felső-Esztergály határában talált 
czápafogak, 1884. Titkári jelentés 1883-
ról. Palaeontologiai apróságok, 1885. 
Titkári ielentés 1884-ről, Ambros geo-
logiai térképe a nagyváradi kerületről, 
Dinotherium-fog Köves-Kálla környékéről, 
Hieroglyphás homokkő Hónaszék hatá-
rából, 1886. Suess Ede előadása a sújtó 
légről, ford., Ambros geologiai térképe, 
Titkári jelentés 1885-ről, 1887. Néhány 
szokatlan nagyságú csigalenyomat, 1892. 
Cuciullaea Szabói, új kagyló-faj a péter-
váradi hegység hypersenon-rétegeiből, 
1893. Az ősvilág főemlőseiről, vagyis a 
fosszilmajmokról, 1896. Chrysokolla elő-
fordulása andezit-tufában, 1896. Tengeri 
kövületek édesvizi quarzban, 1897. Neu-
mayer műve a föld történetéről. 1901. 
A jégkorszakközi Rhinoceros Mercki elő-
fordulása a Balaton mellékén, 1902 
Emlékezés Adda Kálmánról, arczk., 1903. 
A Hippurites, Pironaea, polystilus előfor-
dulása a csereviczi hypersenon-rétegek-
ben, a péterváradi hegységben, hátra-
hagyott irataiból); a Földtani Értesítőben 
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1882. A Neithea és a Vola Janira, 
kagyló-nemeknek szabatosabb 'megálla-
pítása és különválasztása, A Nerita-nem 
új csoportosításáról); a M. kir. Földtani 
Intézet évi Jelentésében (1884. A Lippa 
Odvos-Konop környéki krétaterületről, 
Baltavár ősemlőseiről, 1885. A Fehér-
Kőrös völgyének harmadkori képződ-
ményei a Hegyes-Drócsa és .a Pless-
Kodru között, 1886. Boros-Jenő, Apate-
lck, Buttyin és Beél környékének geolo-
giai viszonyai a Fehér-Kőrös völgyében, 
1887. Geologiai tanulmányok a Hegyes-
Drócsa hegység északi kiágazásaiban, a 
Fehér-Kőrös bal partján, 1888. Kiegészítő 
fölvételek a Fehér-Kőrös völgyének jobb-
és balparti részein, 1889. Néhány adat 
a Kodru-hegység geologiájához, 1891. A 
Kodru-hegység főtömegének jellemzésé-
hez, 1892. Vaskóh környékének geolo-
giai viszonyai, 1893. A Kodru-Móma és 
a Hegyes-Drócsa keleti találkozása Arad-
megyében, 1894. Nagy-Halmágy környé-
kének geologiai viszonyai, 1895. A Kodu-
hegység nyugoti lejtője Bihar vármegyé-
ben, 1896. A Kodru-hegység északi lej-
tője és a Fekete-Kőrös völgye Belényes-
től Urszádig Bihar-vármegyében, 1900. 
Jelentés az 1900. évben fosszil-ősemlő-
söknek a m. kir. Földtani Intézet részére 
való gyűjtése ügyében kifejtett tevékeny-
ségről). Ezen három szaktolyóirat czik-
kei megjelentek németül is a társulat 
német közlönyeiben. — Munkái : 1. Cotta 
R., A jelen geologiája, németből ford. 
Petrovits Gyula, hozzá előszó és mű-
szótár, Bpest, 1873. (Természettudom.-
Társulat Könyvkiadóvállalata I). — 2. A 
kagylók és gyöngyök. Irta Petrovits Gyula 
U. ott. 1878. 42 ábr. (Term.-Táis. könyv-
kiadó-vállalata II. 12. füzet). — 3. To-
pinard P., Az anthropologia kézikönyve. 
Ford. Petrovics Gyula és Török Aurél, 
U. ott, 1880. (Hozzá: előszó, kiegészítő 
jegyzetek, műszótár és glossarium. Term.-
Társ. könyvk. vállalata). — 4 .A három 
Körös és a Berettyó környékének geo-

graphiai és geologiai alkotása. Nagyvá-
rad, 1896. — 5. Geologiai adatok Fen es, 
Sólyom és Urszád környékéről Bihar 
vármegyében. Bpest, 1898. (Különny. a 
Földtani Intézet évi Jelentéseiből. Néme-
tül is. U. ott, 1898.). — 6. A holt tenger 
és környéke, Sodoma és Gomora pusz-
tulása. Bpest, 1900. (Különny. a Term, 
tud. Közlöny 1899. évf.-ból.). — 7. A 
magyar természettudományi irodalom 
fejlődése és föllendülése. U. ott, 1900. 
(Különny. a Képes m. irodalomtörténet 
II. kötetéből). 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete. — Kiszlingstein Könyvészete. — Pallas 
Nagy Lexikona X V I I I . 43G. 1. — Vasárnapi 
Újság 1902. 42 . , 43. SZ. a r c z k . — Földtani Köz-
löny 1903. (Schafarzík Ferencz), fénynyom., 
arczk. 

Pethő István, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és egyetemi theologiai 
tanár Bécsben. — Munkái: 1. Iter Sta-
girae-Academievm. Qvod Triennali Labore 
Lavtvm, Principem Philosophici Honoris 
Vrbem, Svsceptvm. Anno M. DC. XXXVII. 
Mense Jvlio, Die XXVII. Finem Habvit, 
Qvo Eodem Tempore. Ferdinando III. 
Imp. : Semp. : Aug.: In Avstriaca. Et 
Antqvissima Universitate AriennensĽ Ex 
publico Lavrentino Honoru m Philosophi-
corum Senatus-Consulto . . . Admodvm 
Reverendis, Nobilibvs, Ervditis, AA. Et 
Philosophiae XLVII. D. D. Baccalavreis^ 
Svpremam in Philosophia Laurum con-
ferrebat . . . Viennae. — 2. Poesis Vien-
nensis Qvinta Olim Facvltas Academica 
Totivsque Germaniae Vnica Beverendis,. 
Beligiosis, Nobilibus et tam Virtute, 
quam Eruditione conspicuis Artivm et 
Philosophiae Baccalavreis Promotore . . . 
Recens Coronatis Dvplicem Philosopliicam 
Et Artisticam Lauream gratulatur; suam 
vero veterem Poeticám humanissime D. 
D. Mense Aprili, Die 28. Anno 1638. U. ott. 

Szabó Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r I I I -
1. rész 456., 462. 1. 

Pethő István, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, szül.-1639. 
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decz. 9. Pozsonyban, 1656. okt. 5. lépett 
a rendbe, tanított Nagyszombatban költé-
szettant, mennyiségtant és bölcseletet, 
később Kassán theologiát. Rector volt 
Egerben. Meghalt 1707. febr. 21. Lőcsén. 
— Munkái: 1. Herculis Christiani seu 
S. Francisci Xaverii S. J. Indiarum Apos-
toli ac Thaumaturgi labores duodecim. 
Tvrnaviae, 166-4. — 2. Panegyris: Mvlieri 
Forti & Sapienţi, Cels. Principis, Sopbiae 
Báthori, De Somlyo : Potentissimi Qvon-
dam Principis, Georgii Rákóczy II. De 
Felső Vadász, Principis Transsylvaniae,... 
Charissimae Consorţi, Academici Socie-
tatis Jesu Coliegii Nomine, Basilicae suae 
Fundatrici, in eadem debitae gratitudinis 
ergo Solemnibus Exequiis dicta . . . 
Cassoviae, 1681. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 262. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II . 285., 401. 1. — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. VI. 

Pethő Jakab (kis-görzönyi), kir. taná-
csos, egykor a m. kir. helytartó-tanács-
nál a tudományok osztályában tanácsos. 
Tíz évig szemevilágától meg volt fosztva. 
Meghalt 1819. márcz. 9. Pesten 67. évé-
ben. — Levelei Kazinczy Ferenczhez : 
Buda 1789. aug. 20., szept. 22., Pest 1815. 
nov. 1. (Kazinczy Ferencz Levelezése I. 
474., XIII. 2ö7.). 

Tudom. Ggyüjtemény 1819. , I I I , 117. l a p . — 
Kazinczy Ferencz Levelezése X I I I . 544. 1, é s 
gyászjelentés. 

Pethő János, róm. kath. plébános, 
szül. 1792. nov. 28. Gelsén (Szatmárm.); 
előbb az ev. ref. theologiát tanulta Debre-
czenben, azután a kath. hitre tért és 
Esztergomban a presbyteriumban tanult. 
1824. febr. 22. fölszenteltelett. Káplán 
1825-től Gútán (Komáromm.), 1836-ban 
administrator volt ugyanott és 1837. 
márcz. 22. kis-oroszi plébános lett; itt 
1867. decz. 1. meghalt. — Munkája: 
Egyházi beszéd, mellyet az Oltári szent-
ség valósága felett szabad kir. Komárom 
városában Űrnap után való vasárnap 
élő nyelven mondott a fő-piatzon, és a 

hívek kívánságára közre botsátott 1826. 
Komárom. 

Egyházi Lapok 1867—68. 618. 1. — Zelliger 
Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszom-
b a t , 1893. 398. 1. — Némethy, Ludovicus, S e r i e s 
Parochorum. 854. 1. 

Petheő József, róm. kath. plébános, 
szül. 1851. júl. 23. Jéken (Szabolcsm.); 
iskoláit Egerben végezte ; 1875-ben pappá 
szenteltetvén, több helyen káplánkodott. 
Mint egri hitoktatót 1887. máj. 11. fő-
pásztora kinevezte mándoki (Szabolcsm.) 
pléblánosnak, hol jelenleg is működik. 
— Czikkei az Egri Egyhm. Közlönyben 
(1875. A vallás és a moral viszonya, 
1876. Néhány észrevétel Büchner Isten-
fogalom cz. munkájára). Az Egri Nép-
újságnak is munkatársa volt. — Mun-
kái: 1. Kis pásztorjáték az elemi ifjú-
ság számára. Eger, 1880. (2. kiadás. 
U. ott, 1882.) — 2. Eldorádó avagy a bol-
dogság országa. Tanulságos mese a ma-
gyar nép számára. Bpest, 1889. — 3. 
Költemények. Eger, 1892. (Ism. Kath. 
Szemle 1893., írod. Szemle). — 4. A 
gonosz szomszéd, vagy: Hogyan bünteti 
Isten a hamis esküt. Bpest, 1892. (Nép-
iratkák. kiadja a Szent István-társulat 
60.). — 5. A fekete kenyér, vagy : Becsüld 
meg az Isten áldását. U. ott, 1893. (Nép-
iratkák 83.). — 6. A talált kincs, vagy: 
Add vissza az idegen jószágot. U. ott, 
1895. (Népiratok 105.). — 7. A néma 
gyermek, vagy : Ne kínozd az állatot. U. 
ott, 1897. (Népiratok 129.). 

m. S io h 1888. 781. 1. — Kiszlinystein Köny-
vészete. — Munkálatok XLVI, 354., 408. 1. — 
M. Könyvészet 1392—95. , 1897. — Koncz Ákos, 
Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. 
Eger. 1892. 197. 1. 

Pethő Mihály — Munkája : Legújabb 
szent énekek a csiksomlyói szűz Máriához 
Összeírta . . . Marosvásárhely, 1899. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Petheő Zsigmond gróf, ónodi kapi-
tány, kassai főkapitányi helyettes és ké-
sőbb zemplényi főispán volt, ki az oszt-
rák párt híve lévén, arról vádoltatott, 
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hogy ingerkedései által erősségére lází-
totta a törököket, ezzel ürügyet keresve 
itt marasztalni az idegen zsoldosokat. — 
Levele Szegedi Ferenez egri püspökhöz, 
Szikszó 1670. márcz. 2. (Tudom. Érte-
kező 1862. II. 262. 1.); levelei Lobko-
vicz Yenczel herczeghez 1661—74-ből, 
összesen 24 levél. (Tört. Tár. 1900. 568 1.). 

Szaiaij László, M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e V. 
119. 1. 
Pethes Géza Aladár, megyei írnok 

Esztergomban, hol atyja P. Gergely ügy-
véd volt. — Munkai: 1. Költeményeim. 
Esztergom, 1878. — 2. Költemények, 
Yácz, 1880. (Ism. Esztergom és Yidéke 
74. sz.). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Perger l.ajos, 
Esztergom város és vármegye íróinak ko-
szorúja. Esztergom, 1887. 121. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Pethes János (kecskeméti), tanítóképző-
intézeti igazgató, szül. 1857. február 25. 
Kamocsán (Komáromm.) ; tanult Pápán 
az ev. ref. főiskolában, Modorban az áll. 
tanítóképzőben és Budapesten a paeda-
gogiumban. Elemi iskolai tanító volt 
Felső-Eőrben (Vasm.j egy évig, Madaron 
(Komáromm.) kettőig. Polgáriskolai tanár 
volt Kőszegen (Vásni.); honnét egy év 
múlva a bpesti I. kerületi polgári iskolai 
tanítóképzőhöz neveztetett ki gyakorló-
iskolai tanítónak. 1885-ben saját kérel-
mére a csurgói áll. tanítóképző segéd-
tanárává neveztetett ki. 1893-ban ren-
des tanárrá léptették elő s 1903. a lévai 
állami tanítóképző igazgatójává nevezték 
ki. — Czikkeket írt a Pozsony,vidéki La-
pokba (1877); a Komáromi Lapokba írt 
Tollagi álnév alatt 1882—1883-ban; a 
galgóczi Nemzeti Népiskolába (Tollagi 
Jónás név alatt is;; 1883-ban névleg fő-
munkatársa, tényleg azonban szerkesz-
tője volt a Kőszeg és Vidékének; ké-
sőbb a Néptanítók Lapja, Felső Nép- és 
Polgáriskolai Közlöny, Iskolai Szemle; 
a győri Dunántuli Protestáns Közlöny, 
pápai Dunántuli Protest. Lap, soproni 
Evangélikus Népiskola, a pécsi Nép-

tanoda, M. Pestalozzi. Független Újság, 
M. Szó szintén hozták czikkeit, melyek 
különösen nevelés-történelmi és psycho-
logiai tárgyúak voltak, a csurgói Iskolai 
Szemlében (1887. A népiskola tankönyvei), 
a M. Paedagogiában (1894. A magyar 
nyelvi póttanfolyamok). — Munkái: 1. 
Hangya könyvecske vagy utasítás a tanítók 
észszerű nevelésére. írta Salzmann G. 
Keresztély. ford. Csurgó, 1889. (Ism. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 24. sz.). — 2. Kazinczy 
Ferenez mint paedagogus. U. ott, 1890. — 
3. Arany kalászok B. Eötvös József mű-
veiből összegyűjtve.U. ott. 1894. —4. Me-
lanchton Fülöp élete. Jutalmazott pálya-
munka. Bpest. .1897. (Luther-társaság 
kiadványa XXVIII.). — 5. Tapasztalatok 
a gyermekek szellemi képességeinek fej-
lődéséről. Tiedemann után ford. Sopron, 
1898. — 6. Vezérkönyv a számtanítás-
hoz tanítók és tanítónövendékek számára. 
Az Ambros-Kopetzky-féle ' «Példatárak »-
hoz alkalmazva. Nagy-Kanizsa, 1901. — 
7. Gyermekpsychologia. A szülők, tanítók 
és tanítónövendékek számára. Bpest, 
1901. (Népnevelők Könyvtára 7—9. Ism. 
Vasárnapi Újság 14. sz.). 8. Számtani 
példatár, a népiskolák VI. osztálya és 
ismétlő iskolák számára. Arnbros és Ko-
petzky után. Nagy-Kanizsa, 1902. - Ál-
nevei és jegzei : P.. Tollagi. Jónás, Yan-
csy, Kecskeméti János és (**). 

.11. Könyvészet 1897., 1900., 1901. és önélet-
rajzi adatok. 

Pethes József (kecskeméti), jász kapi-
tány és országgyűlési képviselő, szül. 
1811-ben ; egy félszázadnál tovább tevé-
keny részt vett a Jászság sorsának inté-
zésében ; jász követ, jász kapitány s több 
ízben az árok-szállási s jász-jákóhalmi 
kerület országgyűlési képviselője volt 
tántorítliatlan 48-as függetlenségi program-
mal. Meghall 1891. jún. 24. — Ország-
gyűlési beszédei az országgyűlési Nap-
lókban és egykorú lapokban vannak-

Budapesti K'üzlőny 1809. 70. SZ. — Jászság 
1891. 26. SZ. 
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Peti József, ev. ref. theologiai tanár. 
P. István és Németh Julia nemes szülők 
fia. szül. 1831.okt.24. Komlósdon (Somogy-
megye); tanulmányait 1844-től Csurgón 
kezdte s 1850-től Pápán folytatta, hol 
1852-hen a theologiai tanfolyamra lépett. 
Ebből két és fél évet végzett itt, még 
egy évet a bécsi prot. theol. fakultáson, 
felel 1856. márcz. 8-tól a bázeli egyete-
men töltött. 1856 őszére hazatérve, pápai 
gymnasiumi, egy év múlva kecskeméti 
theologiai, 1859. pesti theol. tanár lett. 
A dunamelléki egyházkerület 1861-ben 
egyházi aljegyzővé választolta. Meghalt 
1862. aug. 22. Pesten. — Mint a Házi 
Kincstár segédszerkesztője s az akkori 
egyházi közlönyök buzgó munkatársa 
számos czikket, egyházi beszédet és külön-
féle kisebb dolgozatot és tudományos 
értekezést írt. Czikkei a Hölgyfutárban 
(1851. 270., 274., 278., 284. sz. Levelek 
Jenőhöz); a M. Sajtóban (1857. 287. sz. 
Hogy kell tekinteni és fogadni az egy-
házi keletkező közlönyöket?) a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban (1858. Egyház és 
iskola, Az elnökség, fizetés és a hitbuzgó-
sá.a megelevem'tésének kérdése körül nyi-
latkozó balfogások, Egy őszinte szó a 
prot. tudományügyhöz, 1859. Szellem-
életi ténylegesség és erély, mint az 
egyház fenmaradhatásának alapföltételei, 
1861. Tájékozás a bölcsészet ügyében 
fenforgó vitához); a Kecskeméti Prot. 
Közlönyben (1859. A theologiai tudat 
fejlődése a legközelebbi évtizekben, A 
vallásos ludat, ismeret és lelkület); a 
Sárospataki Füzetekben (1858. Jézus 
Krisztus az igaz fundamentum, Az 
imádkozásról. Az emberi nyelv fönsége, 
1859. Az ó és új emberről, Év utolsó 
lapján); a Papi dolgozatok gyászese-

tekre czímű gyűjteményben (A hegyi 
prédikáczió, 1860. Közlemények a vallás-
bölcsészet mezejéről, 1862. Vezéreszmék 
Jézus halálának jelentőségéről); a Külön-
féle viszonyokra vonatkozó papi dolgo-
zatokban (Kecskemét, 1859. Példás kegyes-

ségű éltes nő fölött. Gyöngéd férj és apa 
fölött, Némi békétlenségben élt nő fölött, 
Ifjú nő felett, Hajadon felett. Bulcsú 
Károly tanár Jia fölött, Hollósy Zsigmond 
egyetlen leánya sírjánál); a Különféle 
papi dolgozatokban (Uj Folyam. Pest. 
1860. Az írásnak el kell végeztetni, Nagy-
pénteken, Okosság, szelídség és állhata-
tosság. mint az evangeliomi tudomány 
bajnokaiban megkívántató kellékek). — 
Munkái: 1. A hittani tudat jelene az 
ev. ref. egyházban. Kecskemét, 1859. 
(Különnyomat a Kecskeméti Prot. Köz-
lönyből). — 2. Az eszmeelviség védelme 
tapasztalati és értelmi állásponti bölcsé-
szeink ellen. Pest, 1860. — Szerkesz-
tette a Házi Kincstárt 1861-től 1862. aug. 
22-ig. 

Hölgyfutár 1862. 103. SZ. — M. Sajtó 1862 
195. SZ. — M. Tudom. Értekező 1862. I I . 2 7 1 . 1 . 
Házi Kincstár 1862. 281. 1. — Sárospataki Fő-
zetek 1863. (Pápai Szabó Károly). — Prot. 
Képes Naptár 1864. — Petrik B i b l i o g r . — Pal-
las Nagy Lexikona X V I I I . 999. 1. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 75. 1. 

Peti Lörinez, — Munkái : Egyházi 
beszédek. Csurgó, 1901—1902. Két kötet. 

,)/. Könyvészet 1901., 1902. 

Petki István, bölcseleti doktor. —• 
Munkái: 1. Theses ex universa philo-
sophia. Claudiopoli, 1742. — 2. Idea 
actionum juridicarum. U. ott, 1748. 

A id. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Petki János (dersi), erdélyi kanczellár, 

P. Mihály és Daczó Margit fia, (Nagy 
Iván szerint P. István és Sármasági 
Anna voltak szülei), szül. 1572-ben ; 
Sárospatakon tanult 1584—85-ben, hol 
az ide közel lakó rokona s keresztatyja 
breberi Melith István felügyelete alatt 
állott. Ezután Báthory Boldizsár udva-
rába került; mint ennek aulae familiá-
risát mutatja egy 1590. levél, s hihető-
leg a Báthory kivégeztetéseig szolgált 
ottan. Később a fejedelmi udvarnál nyert 
szolgálatot, Mária Krisztierna neki 1598. 
jún. 23. mint aulae familiarisának rendeli, 
hogy «annyi számú lovaggal, az mennyire 
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inriet udvartúl fizetésed jár, minden ok-
vetetlen jó szerrel Szászsebes táján Lan-
kereknél táborba szálj». Részt vett Báthory 
András fejedelem alatt a sellenberki 
szerencsétlen harczban is, honnét Gör-
gény felé menekült apósával, homoród-
szentpáli Kornis Farkassal, kinek Kata 
nevű leányát bírta nőül. 1600-ban Se-
gesvárt azon sors érte, hogy fogságba 
kerül ipjával, ha futással nem menekül. 
Ekkor Mihály oláh vajda magának foglalta 
le javait. Tagja volt azon követségnek, 
melyet a kolozsvári országgyűlés 1601 
elején a Báthory Zsigmond visszahozá-
sára Moldovába küldött, s mely követség 
Báthoryt Erdélybe bekísérte. Báthorynak 
is követje volt ez év őszén,kit titkos meg-
bízatással Lengyelországba küldött. Ez idő-
ben (1602. júl. is) kincstárnok volt. 1602-ben 
Báthory részéről Prágában is jár t követség-
ben,majd Báthorynak kimenetele után tagja 
volt azon követségnek, melyet 1603 elején 
a gyulafejécvári országgyűlés a végett 
küldött Rudolf császárhoz, hogy Erdély 
hódolatát megvigye, mely követséggel 
több hónapig tartózkodott Prágában. Ekkor 
ő alkalmasint a mult év második szaká-
tól fogva Udvarhelyszéknek tisztje, kapi-
tánya vagy királybirája volt. A német 
kormány részéről Capriolotól lbOl. febr. 
4. védlevelet kapott és később az udvar-
helyszéki bíróságban mint Kornis Boldi-
zsárnak társa működött és okt. 25. őt és 
Kornist rendelik ki a császári biztosok, 
hogy az udvarhelyszéki székelyeket Rácz 
György mellé felültesse; azután decz. 
19. felé udvarhelyszéki kapitánynak is 
tették. Mint kapitányt és királybírót 1605-
ben Bocskay a maga részére nyerte s 
Erdélynek a német uralomtól megmenté-
sére törekszik; ezért késedelmezik a 
Szamosujvár felszabadítására a megjele-
néssel. Keresztúrra gyűlésbe gyűjti a 
székelyeket, hol «ő nyitotta meg a székely-
ségnek szemit». E gyűlést követi febr. 
21. a maros-szeredai gyűlés, melyben 
Bocskay mellett nyilatkoznak. Bocskay 

őt teszi márcz. a székelyek generálisává, 
ekkor a székely sereggel Gyulaffy fővezér-
táborához csatlakozik. Gyulaffy meg-
betegedése után ideiglenes fővezér, kinek: 
halála után a fővezérré tett Bogáthy 
Menyhérttel együtt Ali basa táborával 
Segesvár ostromára ment ; ennek ostro-
mában, úgy a vár feladásában jelentékeny 
része volt. Bocskay alatt mint consiliarius 
is szerepelt és 1606-ban feje volt azon 
bizottságnak is, mely Erdély és Moldova 
közt a határvillongás ügyében működött.. 
Ez év utolsó felében tisztségeiből a király-
bíróit nem viselte. Bocskay halála után, 
testének bekisértésére P. rendeltetett ki_ 
A Rákóczy Zsigmond trónraemeltetésé-
ben a főmunkások egyike. Rákóczy ki-
nevezte kanczellárnak, inscribálta neki 
a nagy-sajói jószágot, adományozta neki 
az elhalt Bogáthy Menyhért küküllovári 
birtokát, s néhány birtokára új adomány-
levelet is adott. Alatta «nagyságos» czím-
mel felruházva, kanczellár, tanácsúig 
székelyek generálisa és udvarhelyszéki 
kapitány volt. Az országban ez időben 
nagy tekintélylyel, nagy befolyással bírt, 
kiváló szónoknak, a latin nyelv tökéletes 
birtokában levőnek s emberszeretete által 
is kitűnőnek festi őt Bethlen Farkas 
történetíró. 1608. márcz. 31. Báthorynak 
fejedelemmé történt beiktatása ünnepén, 
az országgyűlésen, egészségének meg-
gyengülését adván okul, lemondott a 
kanczellári hivatalról. Báthory nem ked-
velvén őt, magától távol kívánta tartani. 
Mindjárt uralkodása első évében követ-
séggel bízta meg a moldvai vajdához, 
kihez a trónfoglalási üdvözleteket viszo-
nozni ment; ez évben még kétszer kül-
detett Moldvába. Távolléte álatt Udvar-
helyszék felzúdult ellene; az ingerültség-
nek egyik főoka az udvarhelyi vár és az. 
ahhoz tartozó földek ügye. Kapitányi 
tisztétől megfosztani igyekeztek. Báthory 
a panaszok következtében Petkit tisztétől 
ideiglenesen felfüggesztette, később vég-
legesen másra bízta a szék kormányát 
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1609. máj. és jún. Sennyey Pongráczczal 
együtt, mint fejedelmi biztos, a székely 
armálisok, primipiláris levelek és székely 
adománylevelek átvizsgálásában járt el. 
1610 után már mint Dobokamegye főis-
pánja szerepel. Ez év nyarán a portára 
küldetett követségbe, még szept. ott volt, 
honnét azután egy csausz kiséretében 
hozta a szultán feleletét. 1611 nyarán 
Forgács Zsigmond bement Erdélybe s 
P.;hozzá csatlakozott; Forgács kimenetele 
után Brassóba húzódott. Báthory őt az 
1612. májusi országgyűlésen nótáztatta. 
Brassóban halt meg azon év okt. 23. 
«sok betegségi után». — Munkája: Az 
Virtvsnak és Volvptasnak egy massal 
való vetekedesek, kit az Erdélyi Nemes 
lffiaknak tanusagara, most fordítottak 
Magyarul Sili us Italicusbol. Kolozsvár, 
1610. — Az unitáriusoknak 1627 és 
1630 közt kiadott Zsoltáros könyvében 
van egy jeremiádja. 

\agy Iván, Magyarország Családai IX. 271., 
272. 1. — Vasárnapi Vjság 1861. 43. , 45. , 46. 
sz. — Erdélyi Tört. Adatok I V . 1862. 344., 
343., 349. 1. — Tört. Lapok I I . 1875. 48 . sz. — 
Gráf Lázár Miklós, E r d é l y f ő i s p á n j a i . Bpes t , 
1889. 139. 1. — Abel, Eugen, D i e c l a s s i s c h e 
Philologie in Ungarn. Bpest, év n. 9. 1. — 
Szabó Károly Régi M. Könyvtár I . 193. 1. — 
M. Könyvszemle 1895. 326. 1. 

Petkó Béla. L. Pettkó. 
Petkó János (somosi), ev. ref. lelkész, 

szül. 1625-ben ; tanulmányait Sárospata-
kon végezte, a honnét külföldre ment ; 
előbb Angolországot járta meg, s 1651 
elején Londonban időzött; míg 1651. 
j úl. 9. a franekerai, 1652. nov. 20. a 
leydeni egyetemre iratkozott be, de már 
1653. márcz. az utrechti egyetemnek volt 
hallgatója. Hazájába visszatérve, lelkészi 
állomást foglalt el, s 1656. szikszói, 
1658. tárczali, azután megyaszói lelkész 
volt. Mint ilyen választotta 1681. espe-
ressé az abauji egyházmegye. 1683-tól 
Mádon lelkészkedett, a hol 1684. meghalt. 
—Munkái: 1. Disputationum TheologiCa-
rum Ordinarium Trigesima-Qvinta, De 

ministrorum Ecclesiasticorum vocatione& 
functionibus. Qvam . . . Sub Praesidio. . . 
Johannis Cocceji. . . Publice discutien-
dam proponit. . . Lugd. Batavorum, 1652. 
— 2. Exercitatio ad Thomae I. II. Qu. 
III. Art. IV. De beatudinis subjecto et 
actu formali (Praes. Gisberto Voetio). 
Besp . . . Ad diem. 5. Marţii 1653. (Gis-
berti Voetii, Disputationum Theologica-
rum Pars II. Utrajecti 1655.). — 3. Igaz 
és tökéletes boldogságra Vezérlő Út. Avagy 
Bé-menetel a Hitre, mely nélkül lehe-
tetlen dolog, hogy valaki Isten előtt ked-
ves légyen, mely Kérdések és Feleletek 
által rövideden, de felette igen hasznosan 
a Bibliának minden könyveinek és ré-
szeinek eleitől fogván utollyáig értelmére 
vezet. Mely mostan azoknak kedvekért, 
a kik a Magyar Bibliának olvasásában 
gyönyörködnek, és rövideden való értel-
mére igyekeznek, Idegen nyelvből Ma-
gyar nyelvre fordíttatott. Sárospatak. 
1656. — 4. Mennyország dicsősége, pokol 
rettenetessége; Avagy: Két Dolgokról 
való Tanítás; A Szenteknek Christus 
Jésussal edgyüt való dicsössegekrül: 
Másik: Az Elkárhoztaknak Gyötrelmekrül 
a Pokolban. Mellyekrül. Angliai Nyelvből 
Magyar Nyelvre fordítván, először élő 
nyelvel tanított, az-után az Híveknek 
Lelkekben való épületekre Nyomtatásban 
kibocsátott. Kassa, 1683. — Héber üdvözlő 
verset írt Komáromi Csipkés Györgynek: 
De S. S. trinitate cz. értekezéséhez (1651 ). 

Katona, História Critica XXXVI. 753. 1. — 
Danielik, M . I r ó k I I . 255. 1. — Szabu-Helle-
brant, Régi M. könyvtár. 386., 532. III. I. 
rész 550., 566. 1. — Zoványi Jenő, Theologiai 
Ismeretek Tára III. 216 1. 

Petkó János. L. Pettkó. 
Petkó Miklós, Jézus-társasági áldozó-

pap és tanár, szül. 1706. márcz. 17. Vág-
Ujhelyen (Nyitram.) ág. ev. szülőktől, kik 
a r. kath. vallásra tértek á t ; 1723. febr. 
2-án lépett a rendbe ; a grammatikai s 
humaniórák osztályában tanított; 1730. 
a természetrajz tanára, 1731. a rendház 
történetírója, 1733. Felsőbányán plébános, 
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1734. Kolozsvári lelkész. 1738—39. ház-
főnök Nagyváradon, 1739. okt. 1-től 1742. 
nov. 18-ig Kolozsvárt rector, 1744-ig u. ott 
hitszónok, 1745. máj. 23-tól 1748-ig Nagy-
szombatban rector, 1749. auguszt. 10-től 
1750-ig rector Kolozsvárt, 1751-ben Besz-
terczebányán : közben hitszónok volt az 
ország különböző részében, mely hiva-
tásában annyira kitűnt, hogy «Magyar-
ország apostola» czímmel illették ; majd 
a nemes ifjak növendékházában felügyelő 
lett Nagyszombatban. Miután itt négy 
évig működött, szélütés érte s 1756. márcz. 
15. meghalt. — Munkái: 1.Selecta heroum 
Z'aciae spectacula. Claudiopoli, 1731. 
(Hősköltemény).,— 2. Laus posthuma Gu-
bernatoris Daciae Sigismund! e comiti-
bus de Kornis. ü. o. 1732. — 4. Panegtjri-
cus D. Francisco Xaver. U. ott, 1734. — 
4. Magni Dei magna Mater Maria in 
Gonceptione sua a labe peccati vindi-
canda, potentia Patris, meritis Filii, chari-
tate Spiritus Sancti. Tyrnaviae, 1735. 

Catalogue Societatis Jesu 1724—57. — Ka-
nna, História Critica XXXIX. 987. lap. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 262. 1. — De Backer-Som-
nervogel, Bibliothéque — Bibliogr. VI. 627. 1. 

Petkó Zsigmond, kurucz vitéz, egykor 
talán Zrinyi Miklós szolgálatában, kinek 
halálát megsiratta versben ; a XVII. szá-
zad derekán élt.. Az Istenben és kölcsö-
nös felbuzdulásban veti bizodalmát, midőn 
< az ezerhatszázban s hatvanhat esztendő-
ben» énekét szerzené «ekéje után járván», 
mert életet és zabot vetett, hogy magá-
nak kenyere, lovának abrakja legyen 
jövendőre : ugv fogja a paripának hasz-
nát vehetni majd a harcz mezején ! Midőn 
Thaly Kálmán a Figyelő III. kötetében 
(1877) két énekét közli (1670. és 1672-ből) 
a Radvánszky-codexből, így jellemzi a 
költőt: «E harczias énekből, melynek 
már minden ízében ugyanaz a lángoló 
hév, korlátokat alig ismerő tűz és csa-
pongás nyilatkozik, a legforróbb haza- és 
szabadságszeretettel, s engesztelhetlen, 
vad gyűlölettel az elnyomó idegenek ellen, 

mint a közeikorú s későbbi kurucz tábori 
dalokban». 

Figyelő I I I . 1877. 21. l a p . — Kis Sándor, A 
kuruczvilág költészete. Kolozsvár, 1887, 10. 
l a p . — Irodalomtörténeti Közlemények, 1903. 
299. í. 

Petlanovics Alajos, kegyes tanítórendi 
áldozópap és rendkormányzói titkár, szül. 
1814. febr. 7. Kis-Komáromban (Zalam.); 
a gymnasiumot Nagy-Kanizsán végezte, 
ezután 1833. szept. 12. a rendbe lépett; 
1835—37-ben Tatán az elemi osztályok-
ban tanított. A bölcseleti tanfolyamot 
Váczon, a theologiát Nyitrán és Szent-
Györgyön hallgatta. 1842. aug. 5. áldozó-
pappá szenteltetett fel. Tanári pályáját 
a nagy-kanizsai gymnasiumban kezdette 
meg 1842-ben, honnét öt év múlva a 
budai s egy év után a pesti gymnasi-
umba helyezték át. Tanított ezután a 
sátoraljai gymnasiumban másfél évig, 
Szegeden hat, és Veszprémben egy évig, 
majd Nagy-Kanizsán másodízben is öt 
évig és Pesten csak két évig, mert 1864-
ben Purgstaller József rendfőnök maga 
mellé vette titkárnak és ugyanezen minő-
ségben működött Somhegyi rendfőnök 
mellett is, 1867-től kezdve egyúttal mint 
tiszteleti kormánytanácsos 1876-ig, midőn 
a nagykáptalan kormánytanácsossá vá-
lasztotta és a rend vagyoni ügyeinek 
gondozásával bízta meg. Meghalt 1886. 
nov. 12. Budapesten. — Rendtársainak 
kegyeletes életrajzát állította össze évről-
évre ; titkári 12 évi működése alatt 
száznál többnek nevét és emlékét je-
gyezte fel a holtak könyvébe. 

Kalmár Endre, Az UrOan elliunyt rendta-
gok kegyeletes emlékezete. Bpest, 1888. 1 1. 

Petlovics Tivadar, jegyző Nagy-Jécsán 
(Torontálm.). —Munkája: Örvendezés-fél-
kiáltás, mellyel Hertelendi ílertelendy 
Ignácz úr, Torontál vármegye helyettes 
főispányi beiktatása alkalmával 1836. 
évi jún. 14. napján megtiszteltetett. Te-
mesvár. (Költemény). 

ľetrik B ib l iogr . 
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Petneházi János P. 0. Budapesten. 
— Munkái: 1. Az egységes osztrák-ma-
gyar közös hadsereg a dualisztikus Monar-
chiában. Bpest, 1886. (Petneházy junior). 
— 2. A közös hadseregben a magyar 
hadsereg. Felszólamlás gróf Andrássy 
Gyula úr ő exc.-nak a véderő törvényé-
ről tartott beszédére. U. ott, 1889. (Pet-
neházi János P. 0 . A munka végén : 
«A Beustnak benyújtott emlékiratomról 
írásbeli tudósítást küldtem Trefort Ágos-
tonnak s később Horváth Boldizsárnak 
is, mely utóbbinak válasza most is ke-
zeim közt van. Pulszky Ferencznek 
egykor élő szóval adtam elő a dolgot... 
A két munka szerzőjének neve valószí-
nűleg álnév). 

M. Könyvészet 1886., 1889. 

Petőcz László,- m. kir. gazdasági in-
téző. Meghalt 1902. Aradon. — Szerkesz-
tette a Közigazgatást 1883-ban. 

Vasárnapi Újság 1902. 40. SZ. 

Petőcz Mihály, orvosdoktor, Nyitra-
megye főorvosa Bajmóczon. — Orvosi 
czikket írt az Aehrenlesebe (Pozsony, 
1835.). — Munkái: 1. Über die Schädlich-
keit des Kaffeetrinkens. Wien, 1817. — 
2. Neue Methode die Wechselfieber ohne 
China-Rinde sicher und leicht zu heilen. 
Pressburg, 1819. — 3. Neue Theorie der 
Heilkunde. U. ott, 1819. — 4. Die Welt 
aus Seelen. Pest, 1833. — 5. Ansicht des 
Lebens. Ofen, 1834. — 6. Hieroglyphen 
und Sanskrit-Worte in der magyarischen, 
deutschen, lateinischen Sprache. U. ott, 
1834. — 7. Ansicht der Welt. Ein Ver-
such die höchste Aufgabe der Philosophie 
zu lösen. Leipzig, 1838. — 8. Régi ma-
gyar szavak, találta . . . Pozsony, 1840. 
— 9. Das unmoralische der Todesstrafe. 
Nachtrag zu dessen «Ansicht der Welt». 
Leipzig, 1841. 

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, 56.1. — Szinnyei Köny-
vészete. — Petrik, Bibliogr. 

Petőfi István, gazdatiszt, Petrovics 
István mészárosmester és Hrúz Mária 

fia, Petőfi Sándor tesivéröcscse, szül. 
1825-ben Kis-Kőrösön (Pestm.); gyermek-
éveiben atyja mesterségére adta magát, 
mészáros lett; a szabadságharczban mint 
honvéd küzdött és a kapitányságig vitte. 
Bátyjával anyjuk temetésén találkozott 
utoljára. Az osztrákok katonának soroz-
ták be s 1850-ben Schleswig-Holsteinba 
küldték; de egy év múlva szabadságolták, 
ekkor Péterváradra ment mesterségét 
folytatni. 1852 nyarán Pesten, hol be-
vásárlások végett Horvát Árpádnál (sógor-
néja második férjénél) időzött, Pataky 
emigráns ügynöknek kézrekerített név-
jegyzéke alapján (ki összeírta Schleswig-
Holsteinban azon magyar ifjakat, kikre ka-
tonalázadás alkalmával számítani lehetett) 
elfogták és a theresienstadti fogházba 
hurczolták, hol három évet töltött. Ki-
szabadulta után egy évig Horvát Árpád-
nál lakott és nevelősködött, azután Geiszt 
Gáspár csákói (Békésm.) pusztájára ment 
gazdatisztnek, hol haláláig buzgón és 
kitűnő eredménynyel működött, példás 
becsületességével is megnyervén a család 
és a környék urainak szeretetét. A 60-as 
években megnősült, de e házasság nem 
volt boldog és három hét múlva elvált. 
Szívszélütésben halt el 1880. ápr. 30. 
Csákón. Vele nem halt ki a Petőfi család, 
mert atyjának volt egy fivére, ennek Károly 
fia 1880. még élt. Petőfi Sándornak, őrize-
tére bízott, kéziratait a m. n. múzeum-
nak hagyta. — Üres óráiban ő is verselt 
és nem egy költeménye jelent meg a 
Vasárnapi Újságban (1857—58.), a Hölgy-
futárban (1858—60.), hátrahagyott költe-
ményei a P. Hirlapban (1880. 121. sz.); 
a Koszorúban (III. 1880. öt drb); «Búcsúm 
1858» az Alföldi Képes Újságban (1887. 
22. sz.); czikke a Honban (1879. 211. sz. 
Petőfi Sándor arczképének kérdése). — 
Kézirata: Költeményfüzet 116 lap és 
külön 3 költemény (a m. n. múzeum 
birtokában). 

Vasárnapi Újság 1880. 19. Sz. a r c z k . , 1898. 
13. SZ. (Sipos Soma). — 1880 : Békésmegyei 
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lapok 51. SZ., P. Hirlap 120., 121. é s H e t i 
m e l l é k l e t e 123. SZ., P. Napló 108., Ellenőr 203., 
Hon 107. fz . e. k., 109. sz. (Jókai Mór). 
Egyetértés 120. . 125., Közvélemény 120., Magyar -
ország 121. Sz., Koszorú III. 1880. 551—554. 1., 
Siobadsag ( N a g y v á r a d ) 87. SZ., — Szana Tárná', 
Ör6k emlékek. Bpest. 1892. 84. 1. — Petőfi 
Album 9. 1. — Petőfi Sándor Ö s s z e g y ű j t ö t t 
munkái. Bpest, 1892. 11. 490.. 491. 1. és gyász-
jelentés. 

Petőfi Sándor, a legnagyobb magyar 
lyrai kölíŐHTmagyar költészetnek a világ-
irodalomban legismertebb képviselője, 
szül. 1823. jan. 1. Kis-Kőrösön (Pestm.); 
családi neve PetruviC'S~~vöIt; családja 
Pozsonymegyéből származott, a hol 1668. 
márcz. 30-án I. Lipót királytól czímeres 
nemes levelet nyert ; az armális még 
1835-ben is megvolt P. atyjánál és a 
nemesi származást tudta a költő is, de 
mint szívvel, lélekkel demokrata sohasem 
élt nemesi jogaival és teljesen azonosí-
totta magát a néppel. A költő atyja, a 
ki 1791. aug. 15. született Aszódon (Pest-
megye), mészáros volt, éppen úgy, mint 
nagyatyja, és elég szerény anyagi körül-
mények között élt. 1818. szept. 15., már 
mint szabadszállási székbérlő, Aszódon 
nőül vette az 1/91.a turóczmegyei Ljesnón 
született Hrúz Máriái; 1822—24-re kibé-
relte a kiskőrösi mészárszéket és ott lakott 
nejével együtt. Itt született ötödfél évi 
házasságuk után első gyermekük: Sán-
dor. Gyermekéveit azonban nem Kis-
Kőrösön élte, hanem Félegyházán, majd 
Szabadszálláson (hol atyjának háza s kis 
birtoka volt és szülei házasságuk első 
három évét töltötték); e kiskunsági váro-
sokban nyerte legkedvesebb benyomásait 
és magát mindig büszkeséggel vallotta 
kun fiúnak. Atyjának a kiskőrösi bérlet 
elég jól jövedelmezett; azért a háromévi 
bérleti idő leteltével, 1824. okt. 14. a na-
gyobb félegyházi bérletre vállalkozott és 
ez év októberében családjával együtt 
oda költözött. A család jóléte itt még 
inkább föllendült s P. vidám és boldog 
gyermekkort élt, melynek emlékei később 
is mindig édes érzéssel töltötték el szi-

vét. Eleven, elmés, kissé makacs, de jó-
szívű gyermek volt; kemény atyja szigorú-
sággal, anyja gyöngédséggel vezette. Isko-
lába is Félegyházán ment először, de már 
előbb oktatták olvasásra, rajzra ; a rajz-
hoz később is kedvet mutatott; Félegy-
házán azonban inkább csak vendégkép járt 
be a r. kath. elemi iskolába egy ideig 1828 
elején. Már 1828. máj. 10. a szomszéd 
Kecskemétre vitte atyja az ág. ev. népisko-
lába, u. ott iratta be 1829. május 10. 
és 1830-ban is máj. 15; ez iskolában 
már kevés latint is tanult. Szálláson Habel 
Józsefnél volt, ki akkor az öreg Petro-
vics félegyházi s kecskeméti mészárszé-
keinek haszonbérlő-társa volt. (Az iskolai 
év májussal kezdődött és áprilissal vég-
ződött, azonban a nyári nagy szünidőt 
megtartották; ekkor P. hol haza, hol 
Kis-Kőrösre ment rokonaihoz). 1830. 
nov. letelvén a hat évi bérlet, szülei 
haza költöztek Szabadszállásra, a hol 
félegyházi keresményükből vagyonukat 
meglehetősen gyarapították. 1831 elején 
az apa fiát haza vitte és Szabadszálláson 
Ujlaky István ev. ref. tanító keze alá 
adta, ki az algymnasiumra készítette elő 
a fiúkat. Azon év szept. atyja Sár-Szent-
Lőrinczre küldte fiát, kit szept. 28. anyja 
íratott be az ág. ev. algymnasiumba ; 
Hittig János jegyzőnél volt szállása, lakó-
társa volt Sárkány Sámuel, jelenleg pilisi 
lelkész és bányakerületi ev. püspök; itt 
kötött holtig való barátságot Sass Ist-
vánnal. Tanára, Lehr András kivált a 
latin nyelvet és szépírást tanította nagy 
kedvvel, és P. mind a kettőben kitűnt. 
Itteni kétévi időzése a gyermekkornak 
sok öröme közt telt e l ; szülei gondosan 
ellátták és noha már ekkor szeretett ér-
zelmeibe merülni, szívesen részt vett 
tanulótársainak, kivált a kissé nagyobbak-
nak játékaiban is. A második évben 
Németh Ferencz néptanítónál lakott. 
1833-ban német szóra Pestre vitte atyja 
s augusztus 27-én az ág. ev. gymna-
siumba a II. donatista osztályba iratta be ; 



$25 Petőfi 926 

lakása Petrovics nevű lovashajdú rokoná-
nál volt. De már ekkor nem volt olyan 
jó tanuló, csak első rendű osztályzatot 
nyert. Atyja azért az 1834—35. iskolai 
«vre a kegyesrendiek gymnasiumában 
próbált vele szerencsét, hol az I. gram-
matikai osztályban aránylag a többnyire 
német tanulók közt leginkább a magyar 
nyelvből vált ki s társai közt legszebben 
írt és rajzolt; az osztályt I. rendű bizo-
nyítványnyal végezte. A szünidő nagy 
részét keresztatyja. Martiny Károly ügy-
véd házánál töltötte Kis-Kőrösön. Atyja 
már-már arról gondolkozott, hogy liát 
kiveszi az iskolából, de 1835. szept. 1. 
újra feladta felekezetének (evangélikusok 
voltak) aszódi algymnasiumába, a hol a 
II. donatista osztályt járta. E kis város-
ban. a kevésbbé népes osztályban megint 
kitűnt rendes viseletével és szorgalmá-
val. mely 1836—38-ban a III. és IV. osz-
tályban (Syntaxis 1. 2. éve) még jobban 
fokozódott; nagy kedvvel gyakorolta ma-
gát a latin versformákban, kivált Horatius 
ódáit nagyon szerette, a kis könyvtárnak, 
melynek ő volt könyvtárnoka, költői s 
történeti műveit olvasgatta. Határozatlan 
vágyak jelentkeztek nála, s midőn egy-
szer Aszódon színtársulat járt, színésznek 
akart felcsapni. E miatt atyja, kit P. 
tanára, Korén István sietett értesíteni, 
meg is fenyítette fiát. Szállása Neumanné-
nál volt, a két utóbbi évben öcscsével 
•együtt. Itt lobbant fel első szerelme Can-
criny Emilia iránt, kihez szerelmi verset 
irt. Itt barátkozott Neumann Károlylyal, 
Dömök Elekkel és Esztergályi Mihályival. 
Részt vett egy pár ártatlan deákcsiny-
ben is. Tanulását jóeredménynyel végezte, 
mert a természetrajzot kivéve, minden 
tantárgyból kitűnő volt; a magyar irály-
ban pedig annyira kitűnt, hogy az akkor 
szokásban levő búcsúzó megírásával Ko-
ren tanár őt bízta meg, melyet Búcsúzás 
1838. esztendőben cz. 54 sor hexameter-
ben meg is írt; ez a legrégibb fenmaradt 
költeménye. 1837 karácsonyjára három 

iskolatársával Penczre (Nógrádm.) ment, 
hol nagynénjét Hrúz Annát, ki Koszto-
lányi ügyvédnél volt házvezetőnő, láto-
gatta meg. Az aszódi iskolai évet 1838. 
jún. 30. végezte be. Ezzel azonban a 
boldog gyermekkor véget is ért és a 
serdülő fiúra a hányatás és szenvedés 
súlyos évei vártak. Atyját, ki a 30-as 
években Szabadszálláson is évről-évre 
vagyonosodott, 1838-t.ól kezdve egymás-
után súlyos csapások érték; az 1838 
árvíz elöntötte földjét és elvitte házát 
egyik megbízottja hűtlenül kezelte bérle-
tét, sőt peres úton megkárosította, és 
birtokai egy részét 1839-ben elárverez-
ték ; egy rokona, kinek kölcsönpénzt 
adott és kiért jót állott, megbukott, úgy 
hogy Petrovicsot is magával rántotta s 
ennek 1840. már úgyszólván semmije 
sem maradt. A sok csapás még inkább 
ingerültté tette a különben is szigorú 
apát, ki fiának legcsekélyebb tévedé-
sét sem tudta elnézni; hozzá járult 
ehhez, hogy évről-évre mind kevesebbet 
tudott érte áldozni is. A íiúra nézve pedig 
ez évek rendes körülmények közt is vál-
ságosak lettek volna, mert szellemi tehet-
ségei fejledeztek és bizonytalan czélok 
után ösztönözték. 1838. aug. 31. a sel-
meczi ág. ev. lýceum V. osztályába első 
éves rhetornak iratkozott be, hol Bole-
man István és Lichard Dániel, mind-
ketten a tótok buzgó pártfogói, voltak 
tanárai, az első a költészettant, fordítást 
latinból magyarra, a stílusgyakorlatokat 
és a földrajzot tanította; rhetorikai elő-
adásai, ékes latinsága kedveltté tették 
tanítványai előtt; Lichard a hittant, régi-
ségtant és magyar történelmet adta elő 
latinul (magyarul nem tudott) és a tanu-
lók egy részével tót irodalmi kört alapított. 
A németnyelvet is gyakorolták, deatanu-
lók különösen a latin nyelvben tűntek ki. 
Már itt érdeklődni kezdett a korabeli nem-
zeti ésirodalmi küzdelmek iránt, s avegyes 
nemzetiségű ifjúság közt, melyben, mint 
a tanárok közt. pánszláv törekvések is 
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nyilvánultak, ő magyarnak vallotta magát 
és lelkesen csatlakozott az ifjúság kebe-
lében fennállott magyar társasághoz, 
melybe első éves rhetor létére nem kezdő, 
hanem rendes tagul vették fel. E társa-
ságban elemében érezte magát és versek-
kel s birálatokkal többször föllépett. Itt 
szavalta okt. 31. a Csákot, nov. 7. A hű-
telenhez cz. költeményét (mely elveszett); 
1839. febr. 16. felolvasták: A költő ke-
serve cz. költeményét (az érdemkönyvből 
kitépve); verset írt jan. 17. Széberényi 
emlékkönyvébe s innét került Yahot Nap-
keletjébe (1859). Bolemann ekkor meg-
jósolta, hogy ebből a fiúból még kőltő 
lesz. Tehetségét szította a pár évvel idő-
sebb Szeberénvi Lajos, a társaság elnöke, 
kivel és öcscsével, Andorral, P. barátsá-
got kötött. Az iskolában azonban roha-
mosan hanyatlott, mert csak egyes tárgyak 
tanulására adta magát s önművelésé-
nek élt; szorgalmasan olvasta kedveit 
költőit. Gvadányit, Csokonait és Vörös 
martyt. Szegénysége is nyomasztó volt 
rá nézve ; az alumneumban ebédelt.. Hogy 
a német színházba eljárhasson, melyért 
rajongott, egy és más holmiját eladta. 
Ezért részeges házigazdája (Proszperinyi 
Mihály nyug. hajdú) korbelységgel vádolta 
tanárai, utóbb atyja előtt. Ezért meg-
haragudott gazdájára és 1839 elején 
Szeberénvi közelében özv. Fedáknénál 
fogadott lakást. A félévi vizsgálat rosszul 
sikerült s egyik szláv érzelmű tanárától 
a magyar történelemből elégtelent kapott. 
Atyja erre megírta neki, hogy mint érde-
metlen fiúról leveszi róla kezét. (1838. 
okt. 14—24. körül újra Penczre ment 
említett nénjéhez, hol két hétig mulatott). 
P. be sem végezve az iskolai évet, 1839. 
febr. 15. elhagyta Selmeczet, gyalog 
Prencsre érkezett, hol meghált és harmad-
nap a korcsmáros szekerén ment a legköze-
lebbi állomásig. Innét Németi, Ipolyság, 
Vácz felé vette útját Pestre, hol márc. 3—4. 
körül a Kecskeméti-házba szállott. Itt 
atyjával találkozott, de megszökött tőle 

és Rónai álnév alatt a nemzeti színház-
hoz szegődött statisztának, hol mintegy 
hét hónapot, töltött. Májusban egyik rokona. 
Salkovics Péter mérnök vette magához 
Ostfiasszonyfára (Vasm.). hogy majd a 
soproni lyceumban fiával együtt taníttatja. 
Itt, vakácziózott vele Orlay Soma is. a 
ki szintén rokona s mindvégig jó barátja 
volt. Egy környékbeli földbirtokos leánya. 
Tóth Róza iránt itt táplált szerelmi 
ábrándjai még pár év múlva is felhang-
zottak költeményeiben. Orlay így írja le 
az akkor látott Petőfit: «középmagasságú, 
szikár, fahéjszin arczu, sörte kemény 
barna hajú ifjú, villogó fekete szeme 
fehérét, vércsikok futották át. daczos ki-
fejezésű duzzadt ajkai fölött a bajusz 
csak most serkedett. hosszú nyaka leeső 
vállai közül meztelenül nyúlt föl, s nad-
rágjával egyszínű szürke czérnakabát 
födte tagjait.» Mikor azonban eljött szep-
tember, a mérnök mást gondolt, s azzal 
a kifogással, hogy úgy sem lesz belőle 
komédiásnál egyéb, sorsára bízta. P. 
mégis bement szept. 5. Orlayval és a 
mérnök fiával Sopronba, de ő nem a 
lyceumba. hanem szept. 6. beállt a Goll-
ner-féle 48. sz. gyalogezredbe, nem di-
csőségvágyból. hanem daczból és szük-
ségből. A 16 éves «zöld liajtókás. sárga 
pitykés közlegény» panasz nélkül végezte 
terhes szolgálatát azonban össze jött 
diákbarátaival is. A tanulók lakomáin 
Orlaynál és Sass Istvánnál szívesen vett 
részt. Itt ismerkedett meg Pákh Albert-
tel is. ki szintén ott tanult ; ezek aztán 
önművelésében is segítették, könyvtárak-
ból olvasmánynyal látták el. Pákhal néha 
eljárt a tanárok előadásaira s részt vett 
a magyar társaság ülésein ; legfőbb vi-
gasztalását pedig a verselésben találta 
de e soproni időzésből nem ismerünk tőle 
versét. Nyomorúsága közt és a durva 
környezetben jövő hivatásának gondolata 
tartotta fel lelki erejét. Faköpönyege, hol 
őrállomáson volt, Schelz Silencianus ügy-
véd háza előtt állott, azt tele irkálta 

29. ív sajtó alá adatott 1904. nov. ľ. 
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verseivel; az ügyvéddel megismerkedett, 
a ki többször megvendégelte. Ez idő alatt 
1840. jan. 18—22. közt egy depot kísé-
retében Pozsonyba küldték, hol megláto-
gatta iskolatársait, Szeberényi Lajost és 
Dömök Eleket kihez szállott, A kétheten-
kénti transporttal többször is ellátogatott 
Pozsonyba s egy-egy napot barátainál töl-
tött. Tavaszig maradt Sopronban, akkor 
századja márcz. közepén Bregenzbe in-
dult, nem csekély örömére, mert alig 
várta, hogy Tirolt és még inkább Olasz-
országot megláthassa. Elindulása előtt 
Orlay lefestette aquarellben, csontlemezre, 
melyet utóbb Kupis Vilmos barátjának 
adott emlékül, de ez a kép ma már isme-
retlen. Gráczig mentek, hova márcz. 30. 
érkeztek, ott megtudták, hogy az ezredet 
Horvátországba helyezték át és a P. szá-
zadja Horvátországban fog állomásozni. 
E csalódás lehangolta, de még nagyobb 
baj volt, hogy a szolgálat elcsigázta még 
eléggé ki sem fejlődött szervezetét. Grácz-
ban két hónapig (máj., jún.) idegláz gyö-
törte ; utóbb Károlyvárosba, hova szá-
zada jún. ment, ő júlisban elgyengülve 
érkezett, az őszi nagy hadgyakorlatok 
alatt Zágrábban vért köpött és szept. 
újra kórházba került; eredménytelenül 
gyógyították és a kórházat 1841. jan. 20. 
hagyta el. Szenvedéseit csak Kupis Vil-
mos katonatársának barátsága enyhítette. 
Végre az emberséges orvos, Römer, ki 
részvétet érzett az intelligens ifjú iránt, 
magától kezdeményezte s kieszközölte 
jan. 31. elbocsátását; a kórházi jan. 15. 
vizsgálat után tett jelentés alapján febr. 
23. a katonai szolgálat alól fölmentették 
és mint rokkantat többed magával Sop-
ronba vitték, hol 28. obsittal végleg el-
bocsátották. Ekkor elfásult kedélye bará-
tai körében kissé fölpezsdült. Egy hetet 
töltött Sopronban és miután katonás-
kodása alatt atyjával kibékült, haza igye-
kezett. Előbb Pápára indult gyalog Orlay 
látogatására, ki akkor ott tanult, márcz 
10. már ott volt és OrJayval együtt lakott, 

ld. S z i n n y e i .T„ Magyar írók X. 

kinek rábeszélésére tanulását akarta foly-
tatni. Tarczy Lajos tanár pártolása mel-
lett föl is vették mint benevolus auditort a 
VII. osztályba, társai megélhetési módját 
is elősegítették, fölruházták. De egyátaljá-
ban nem volt kedve a tanuláshoz és csak 
három hétig maradt Pápán; itt is nélkülö-
zött és mikor egy ízben obsitos ruhájában 
jelent meg az előadáson, a tanulók nagy 
kaczagásban törtek ki, a tanár kiutasította. 
Ekkor gyalog Pozsony felé vette az útját, 
reménylvén, hogy ott Szeberényi Lajos 
segítségével jobb sorsba jut. Színész és 
író kívánt lenni és semmi más. Márcz. 
25. már Pozsonyban volt. Itt barátainál 
tartózkodott egynehány napig, de meg-
betegedett és az ág. ev. diákkórházban 
10 napig feküdt. Felgyógyulása után nem 
talált módot a megélhetésre, eltökélt 
szándéka volt, hogy színésztársaságot 
keres, és ápr. első napjaiban útra kelt; 
barátai gyűjtöttek számára útravaló se-
gélyt. Előbb Győrbe gyalogolt, de ott 
nem talált szinésztársaságot; tehát gőz-
hajón Pestre jött és innét gyalog Duna-
Vecsére látogatott el szüleihez, kik a falu 
korcsmáját bérelték és igen szegényesen 
éltek; ápr. 10—12. körül már otthon 
volt. Atyja azt akarta, hogy mészáros 
legyen, anyja a tanulásra unszolta; fel-
gyalogolt tehát Selmeczre bizonyítványá-
ért és ismét gyalog tért vissza szüleihez. 
Pár hónapig (máj. jún.) még otthon ma-
radt. De mivel az iskolai év még messze 
volt, szüleinek sem akart terhére lenni, 
azért előbb próbát akart tenni a színészi 
pályán. 1841. júl. 10. táján kezébe vette 
a vándorbotot, Pestre, onnét Veszprémbe, 
Füredre, majd átkelvén a Balatonon, 
Somogy vármegyén keresztül Ozorára 
ért, a hol Sepsy Károly hattagú színész-
csapatába állt. A sanyarú társaság Tolna 
és Fehér vármegyék kisebb községeiben 
játszott, ú. m. Czeczén, Szilas-Balháson, 
Simontornyán, Sárbogárdon és utóbb 
Szegzárdon. P. a színczédulákat írta s 
hordta ki s a kellékekről gondoskodott, de 
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fel is lépett, először a Peleskei nótáriusban. 
Mikor a társaság mindenből kifogyott. Mo-
hácson feloszlott. P. megunva a művészet 
ez avatatlan papjai közt a dicsőséget, 
anyjának tett Ígéretéhez képest iskolába 
készült. Pécsen, Szigetváron, Keszthelyen, 
Sümegen és Szombathelyen át Sopronba, 
onnét Pozsonyba ment. hol Neumann 
Károly vendége volt és nála pár hetet 
időzött; de itt sem találván módot a 
megélhetésre, Pápa felé vette útját, hova 
okt. közepe táján érkezett meg. Tarczy 
szerzett neki egy kis keresetet, beaján-
lotta Horváth István ügyvédhez, kinek 
Lenke leányát tanította, a miért kosztott 
s egy pár frt. havi fizetést kapott; tanít-
ványa Lenke azonban már 1841. decz. 
meghalt és ő elesett a rendes koszttól 
és havi díjtól; Horváthnál másolt még 
ezután is, ebédre meg a kollégiumba 
járt be. havi 6 váltó forintért ; lakása 
Orlayval együtt egy szabónál volt. Az 
iskolába a VII. (logikai) osztályba vették 
fel. melyet 1841—42-ben kellő eredmény-
űvel végzett; kedvelt tárgyaiból, a magyar, 
német nyelvből és földrajzból kitűnő volt, 
de a többi tantárgyakat nem szerette, 
azért elhanyagolta; önművelését is foly-
tatta. olvasta a magyar és német írókat 
és németül a franczia és angol költőket; 
sokat olvasta Schillert, Lenaut. Ileinet; 
a magyar költőket, minden társa közt 
legjobban ismerte ; igen szerette Gvadá-
nyit és Csokonait, legnagyobb hatással 
azonban Vörösmarty volt reá. Fejlődésére 
rendkívül kedvező volt ez időszak, mihez 
hozzá járult, hogy nemes törekvésű bará-
tok környezték: Jókai. Orlay, Kozma Sán-
dor sat. Mindezek derekasan működtek 
a Tarczy vezetése alatt állott képzőtársa-
ságban, s P. mint költő, biráló és szavaló 
csakhamar feltűnt, (55 ülés közül 19-en 
szerepelt), több jutalmat nyert és az év-
záró örömünnepen fényesen kitűnt. Itt 
érte az öröm. hogy «A borozó» czímű 
verse, melyet Bajzának, a kor legelső 
magyar kritikusának felküldött, megjelent 

az Athenaeumban (1842. máj. 22.). P. 
ettől számította írói pályáját. A vizsgá-
latok befejeztével ő és Orlay először 
Jókait látogatták meg aug. második felé-
ben Komáromban ; innét három nap 
múlva gőzhajón Pestre, majd Duna-
Vecsére utazlak P. szüleihez, a kik nagy 
örömmel fogadták a jó útra tért fiukat. 
Egy heti időzés után, a Dunán dereglyén 
megint Pestre tértek. Itt P. egy ruha-
kereskedésben sárgagombos frakkot és 
fehér czilindert vett. Másnap egy paraszt 
fuvaros szekerén Mező-Berénybe, Orlay 
szüleihez vették útjokat, hova Czegléd-
nek, Szarvasnak menve, több nap múlva 
érkeztek meg. Itt töltötték a nagy szüne-
tet (szept. és okt. elejét); ott Demény 
színtársulatában a Peleski nótáriusban 
mint Baczur Gazsi fellépett és szavalt is. 
Okt. elején Debreczenbe is ellátogatott 
Orlayval; Csokonai sírját meglátogatta, 
elbúcsúzott, barátjától s a Hortobágyon át, 
Tiszafürednek és Jászberénynek kerülve, 
Szabadszálláson át, gyalog hazatért Duna-
Vecsére. Ezen útjának benyomása alatt írta 
a Hortobágyi kocsmárosné kezdetű első 
népdalát. Szülőhelyének ekkori viszont-
látásakorírta a Hazámban cz. költeményt, 
melyet már Petőfi Sándor név alatt 
adott ki nov. 3. az Athenaeüm. (1843-
ban szülei s öcscse isengedélvlyel Petőfire 
változtatták családi nevüket). Vörösmar-
tynak feltűnt a költemény és azt hitte, 
hogy a P. név alatt valamely idősebb 
költő'rejtőzik. Szüleitől, kiknek keserves 
keresményéből nem akart segedelmet 
elfogadni, okt. a pápai kollégiumba ké-
szült ; okt. végére ért Pápára, hol Do-
manovszkv Endréhez szállt és Horváth 
István ügyvéd megígérte, hogy ismét ád 
neki munkát ; de ez rokonát fogadta fel. 
így Pápán nem tarthatván fel magát, 
nagy lelki küzdelmek után elhatározta, 
hogy szakít a tanulói pályával és vágyait 
követve, színész lesz. A képzőtársasági 
működése azonban oly jó emlékeket 
hagyott, hogy nov. 12. tiszteletbeli tag-
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nak választották. Pápát nov. 2. hagyta 
•el. útját Veszprém felé vette s néhány 
napra rá nov. 8. körül Székesfejérvárt 
:Szabó József színtársulatába állt be s 
Borostyán név alatt nov. 10. lépett fel, 
azután több ízben, így nov. 12. a Párisi 
naplóban egy inas szerepében, ekkor 
írta «Első szerepem» cz. költeményét; de 
leginkább súgónak alkalmazták ; fizetése 
havi 28 frt lett volna, de a társaság 
dolga rosszúl folyt s a tagok felét is 
alig kapták meg fizetésüknek. Némethy 
'György színészszel lakott együtt (a Szent-
István utczában Magyar György csizma-
diamester földszintes házában, k:ét kis 
ablaka a papnövelde-utczára nyilt). Zajos 
sikerei egyáltalán nem voltak, sőt orr-
hangja miatt nem is szerette a rendező 
felléptetni. Sokat nélkülözött és pápai 
barátjai küldtek neki segélyt, ezzel tar-
totta fenn magát, míg a társulat sorsa 
jobbra fordult. Szuper színészszel jó 
barátságban élt, a család körében több-
ször szavalta költeményeit és ez enyhí-
tett némileg sanyarú sorsán; nov. 18. 
házigazdája meghívta Szuperékkal együtt 
disznótorba s ezen alkalomra írta «Disz-
nótorban» cz. költeményét. Azonban 
jobban szaporodtak költői babérai s 
már decz. 4. harmadik verse is megje-
lent az Athenaeumban («Bujdosó»). Ka-
rácsonkor Pestre ment, hol személyesen 
megismerkedett Bajzával és Vörösmar-
tyval és egy boldog félnapot töltött kö-
rükben. A székesfejérvári szinésztársaság 
már akkor bomlófélben volt, egy részük 
és ezekkel P. is különvált, 1843. jan. 9. 
még játszott és már 11. Kecskemét felé 
útnak eredtek. P. Szuperék szekerén ült 
és estére Duna-Pentelén háltak. Másnap 
átkeltek a Dunán és Duna-Vecse mellett 
mentek el ; estére elértek Szabad-Szál-
lásra és másnap délben Kecskemétre. 
Itteni tartózkodását az tette kellemetesebbé, 
hogy Jókai akkor ott tanült; ez elve-
zette őt Ács Károlyhoz is, kit szintén 
Pápáról ismert; gyakran felkeresték egy-

mást, felolvasták és bírálgatták műveiket. 
Itt másolta le P. Jókainak Zsidó fiú cz. 
drámáját, melyet pályázatra küldött be 
az akadémiához. Itt is közös szobája 
volt Némethy színészszel, kivel közös ágy-
ban hált egy paraszt asszony házában, 
kinek a koszttal együtt tíz-tíz forintot fizet-
tek havonként. Különben itt is sokat 
nyomorgott s noha élt-halt a színészet-
ért és Shakespeare szerepeit nagy becs-
vágygyal tanulta, mindig alsóbbrendű 
szerepet kapott; csak egyszer jutott fon-
tosabb szerephez, mikor jutalomjátéká-
ban márcz. 23. a Lear király bolondját 
játszotta sikerült alakítással; ez előadás- + • 
ból neki 10 váltó forint jutott. Nem sok-
kal az előadás után el is hagyta a züllő-
félben levő színésztársaságot. Kecskemét-
ről is több dalt küldött az Athenaeum-
nak, mindig a legszigorúbb bírálatot 
kérve Bajzától. Ez évi (1843) májusra 
országgyűlést hirdettek Pozsonyba. P. 
abban a reményben, hogy ott jobb szín-
társulatot fog találni, melynél előhala-
dása is biztosabb lesz, oda igyekezett. 
Pestre kelleténél később érkezett meg, 
ápr. első napjaiban, mert útközben egy 
útszéli csárdában pár napi betegsége 
föltartóztatta. Pesten meglátogatta Vörös-
martyt, kitől honoráriumként pár forin-
tot kapott, és Bajzát; ismeretséget kötött 
Petrichevich Horváth Lázárral, a Honderű 
és Garay Jánossal, a Regélő szerkesz-
tőjével, kiknek költeményeiből adott át 
néhányat. E közben Jókai is felrándult 
Pestre s együtt keresték fel Frankenburg 
Adolfot, az Életképek szerkesztőjét ápr. 
10. Budán. Nem találván megélhetési 
módot Pesten, pár nap múlva Orlayhoz 
gyalogolt Pápára, hol váratlan megjele-
nése méltán csodálkozásra ragadta bará-
tait. Ezen alkalomból írta «Barátimhoz» 
cz. költeményét. Domanovszky adott 
neki lakást. Bocsor tanár neje gyakran 
meghívta ebédre s ellátta férje viseltes 
ruháiból öltönydarabokkal. Közben nap-
jait, sőt éjjeleit is olvasással töltötte. 
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Ezt az életet azonban hamar megunta. 
Időközben megtudta, hogy Fekete Gábor 
színésztársasága működik Pozsonyban, 
föltett szándékát megvalósítá s útnak 
indult máj. első napjaiban. Győrnek vette 
útját és itt fölkereste Kovács Pál orvost, 
a beszélyírót és bírálóját. Máj. 12. már 
Pozsonyba érkezett. Itt azonban csaló-
dás fogadta; Fekete Gábor a színigaz-
gató nem vehette fel, mert társulata már 
úgyis kelleténél népesebb volt. Újra kez-
dődtek az inség napjai, s P. az Ország-
gyűlési Tudósítások szerkesztőjénél, Zá-
borszkynál kapott némi másoló munkát 
s az ezért járó csekély díjból (ivéért 
25 garas járt), tengette életét ; szállása 
hol egyik, hol másik barátjánál volt. Büsz-
keségét azonban semmi szenvedés nem 
lörhette meg. Panaszos levelet írt jún. 1. 
Bajzának, kinek egy csomó költeményt 
küldött. Garaynak még Pesten 4 verset 
adott át, hogy a Regélőben Andor deák 
név alatt közölje s így megtudja, mit 
szól e versekhez Bajza, ki az Athenaeum-
ban heti lapszemlét szokott írni; Garay 
azonban kitette a versek alá a költő 
nevét, mire ez a Bajza lapjában éles 
hangú nyilatkozatban tiltakozott a szer-
zői jog ez önkényes megsértése ellen. 
Pozsonyban ismerkedett meg Lisznyai-
val, ki május vége felé mint jurátus a 
gőzhajón megérkezett az országgyűlésre. 
Lisznyai magához ölelte a kopott, igény-
telen külsejű ifjút, rögtön a «Zöldfá»-ban 
levő szállására hívta, megosztotta vele 
pénzét, ellátta fehérneművel és öltözettel; 
elvitte őt az ifjú írókhoz, megismertette 
Degré Alajossal, Berecz Károlylyal, Vahot 
Sándorral és Imrével, Kuthy Lajossal és 
Pompéry Jánossal, kik, a két utóbbit 
kivéve, lelkesedéssel fogadták. Vahot Imre 
buzdította a népies költészetre, s e 
tanácsot követte is. Midőn Vahot Imre 
jegyese látogatására Pestre rándult, ott 
aláírási ívet bocsátott ki az athenaeisták 
közt, melyen P. javára 30 frt gyűlt össze ; 
azt is kieszközölte, hogy Pestre hívják 

meg valami méltóbb foglalkozásra. így 
kapta Nagy Ignácz meghívó levelét, ki 
a Kisfaludy-Társaság külföldi regénytára 
számára regények fordításával bízta meg. 
Jún. 29. körül jött Pestre s lefordította 
Bemard Koros hölgy cz. regényét német-
ből, melylyel 3 hét alatt elkészült, ezért 
100 váltó frtot kapott. Ezután James v • 
Robin Hood cz. angol regényét fordította 
le szintén németből, melyért 300 vfrtot 
igért Nagy Ignácz, de 400-at fizetett ki. 
Ekkor pár napig Kemény Mihálynál a 
Dorottya-utczában lakott, azután Fekete 
Lajos jogászhoz költözött és aug. az 
Országúton (Múzeum-körút) fogadott ki 
egy szobát, a múzeumra nyiló két ablak-
kal. Jobbra derülvén napjai, elég vidá-
man élt, eljárt a színházba, reggelizni a 
Pilvax-kávéházba, este pedig baráti társa-
ságban elmulatott. Aug. végén Orlay is 
nála töltött pár napot. Régi barátai közül 
Pesten találta Sass Istvánt, ki akkor orvos-
növendék volt; új ismeretséget is kötött, 
különösen Pálffy és Lauka Gusztáv min-
dennapos vendégei voltak. Fordítása las-
san haladt a fővárosban, azért Kemény 
tanácsára aug. végén Gödöllőre ment és 
tot gyorsan végezte munkáját. Midőn 
Pestre visszatért, megúnván a fordítást, 
ismét a színészi pálya dicsőségére vágyott 
és Erdélybe igyekezett; azért búcsút véve 
barátaitól, előbb Mező-Berénybe ment, 
hol egy hetet Orlayéknál töltött; egy 
napon Gyulára is kirándultak, hogy meg-
tekintsék a vár romjait. Tessedik Lajos 
társaságábanDebreczenbe indult; itt Kom-
lóssy Ferencz színigazgató megmarasz-
totta (1813. okt. elején) s fölvette társa-
ságába, hol egy hétig maradt és csak 
egyszer lépett fel; mert az igazgató azzal 
a feltétellel állott elő, hogy P -nek Kolozs-
várt majd a karban is énekelnie kell, a 
mihez nem volt tehetsége. Erre megvált 
Komlóssytól s egy kis társasághoz szegő-
dött, hol jobb szerepeket remélt; e kis 
társasággal okt. 10—13-tól Diószegen 
(Biharm.) játszott; innét nov. 4. táján 
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Székelyhidra ment a társaság ; ő azonban 
három hétig betegeskedett, azért nem 
játszott; nov. 24. a társaság is fölbomlott 
és ő nov. 24—28. közt már csak nyári 
ruhában tért vissza Debreczenbe, elgyen-
gülten, betegen. Pákh Albertet, ki akkor 
ott nevelő volt, kereste fel; ez magánál 
tartotta a beteg költőt, míg valamivel 
jobban lett, ruhával is segítette s Fogas 
Józsefnéhez, a debreczeni színház jegy-
szedőnéjéhez költöztette (ki a város végén, 
aváradutczai új soron, kilátással az akasz-
tófára lakott). Fogasnénál ellátása is volt. 
Időközben (nov. 28.) Bajzához és Nagy 
Ignáczhoz fordult levélben segélyért. Bajza 
ugyan küldött neki tiszteletdíjat, de mindez 
csekélvség volt; azért fűtetlen szobában, 
éhezve, nyomorogva húzta ki a decz. és 
jan. hónapokat. Pákh gyakran megláto-
gatta, vigasztalta és a színészi pályá-
ról lebeszélte. Felgyógyulásakor egyetlen 
mulatsága volt, hogy jó háziasszonya 
szívességéből esténként a színházba 
járt. A debreczeni tanulók is meg-
ismerkedtek vele, részt vett vigalmaik-
ban. sőt egy Lepke cz, írott lapjukba 
is írt; a könyvtárt pedig szorgalma-
san látogatta. A már Pápán megkezdett 
franczia nyelv tanulását oly tökélyre vitte, 
hogy kedvelt költőit : Hugo Viktort és 
Berangert eredetiben olvashatta; meg-
ismerkedett a franczia romantikusokkal 
s dramaturgiai tanulmányokkal foglal-
kozott, Tieck fejtegetései útján behatóbban 
megismervén Shakespearet is. Maga is 
számos költeményt írt. Lemásolta egy 
füzetbe költeményei javát, azzal a szán-
dékkal, hogy Pestre megy, kiadót keres 
és ily módon hírt és pénzt szerez; ezzel 
kifizeti a Pákh Albert jótállása mellett 
Fogasnénál levő lóO frt tartozását. 1844. 
febr. 11—14. közt útnak indult, kezében 
egy súlyos ólombottal és egy kopott 
vászontarisznyában összeírt költeményei-
vel; egy emberséges vasárus még hat 
húszast csúsztatott a zsebébe. A hadház-
nviregvházi útvonalon indult el, Tokajnak 

került, mert az áradások miatt nem me-
hetett Tisza-Fürednek. Tokajban pihenőre 
megállapodott; innét Miskolcz felé haladt. 
Az országúton Mező-Kövesdnek ment 
Egerbe, hol Tárkányi Béla a lelkes kis-
papokkal együtt rendkívül melegen fogadta; 
pár napig maguknál tartották a költőt, 
lelkesedve hallgatták verseit, útiköltséget 
gyűjtöttek neki; maga P. is fölmelegedett 
e körben és itt írta Egri hangok cz. 
költeményét. Az egri növendék papok 
szekeret fogadtak neki, hogy ne kelljen 
gyalogolnia, ezen utazott Pestre. Itt 
hiában keresett kiadót verseire, majdnem 
a kétségbeesés szélén arra határozta 
magát, hogy Vörösmartyhoz fordul s tőle 
kéri verseinek megítélését, «oly érzéssel, 
mint a mely kártyás utolsó pénzét teszi 
föl, hogy élet vagy halál». A nagy költő 
átolvasta az ifjú pályatárs verseit, meg-
adta neki az erkölcsi elismerést és lelkes 
ajánlással a nemzeti kör elé. mint annak 
elnöke, terjesztette a versek kiadásának 
ügyét s a kör márcz. 27. elhatározta a 
kiadást. P. nyomban 75 pengő frt elő-
leget kapott. Ekkor akadt egy jó nevű 
Maeczenás is, Tóth Gáspár szabómester, 
ki a költemények kiadási költségeit ma-
gára vállalta, sőt P.-nek 60 pfrt előleget 
is adott, melyből azonnal megküldötte 
Pákh kezéhez, még a 45 napi határidő 
előtt,a debreczeni háziasszonyánál maradt 
tartozását. Pestre érkeztekor a Kecske-
méti-házban lakott, de Várady Antallal 
megismerkedve, ez lakótársul magához 
vette. E közben a Garay János szerkesz-
tésében megjelent Regélő Pesti Divatlap, 
mely Erdélyi János tulajdona volt, meg-
szűnt, átvette Vahot Imre s mint új 
lapot Pesti Divatlap cz. júl. 1. megindí-
totta. Vörösmarty és Bajza ajánlatára 
Petőfit magához vette júl. elején segéd-
szerkesztőnek. így végre sok hányatásai 
után jobb sorsba jutott ; első dolga volt 
a húsvéti ünnepekre (ápr. 7., 8.) haza 
sietni szüleihez, kiket másfél évig nem 
látott. Azok kimondhatatlan örömmel 
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fogadták már-már elveszettnek hitt fiukat 
(«Füstbe ment terv» költ.), atyja is vég-
kép kibékült vele («Egy estém otthon> 
költ.). Miután pár napra Pestre felrándult, 
ápril. közepétől ismét két egész hónapot 
otthon töltött Duna-Yecsén, kipihenve 
magát sok szenvedései után; ideje itt 
olvasgatás, dolgozás és idylli szórakozá-
sok közt boldogan telt, csak szüleinek 
szükséget szenvedő állapota búsította, 
de közel látta az időt, hogy majd segít-
het rajtok. Közte és atyja közt minden 
félreértés végkép elenyészett, s P.-nek 
ezután többször volt alkalma megbizo-
nyítani fiúi szeretetét. Költészetében ki-
váló hely jutott fiúi érzelmeinek, anyjá-
ról mindig végtelen gyöngédséggel em-
lékezik meg, atyjáról itt-ott némi jóin-
dulatú humorral, de gyakran meleg ér-
zelemmel és büszkeséggel is. A Vecsén 
töltött két hónapot a 14—15 éves Nagy 
Zsuzsika iránt érzett ábrándos szerelem 
tette még emlékezetessé, mely több finom 
hangulatú költeményéhez adta az ihletet. 
P. ugyanis nem a szülői házban lakott, 
mert szüleinek, kik már akkor elszegé-
nyedtek, egy szobácskájuknál több nem 
volt; az öreg Petrovics megkérte Nagy 
Pál ottani tehetős közbirtokost, hogy két 
szobájából engedjen át egyet fiának szál-
lásul. Nagy Pál szívesen teljesítette a 
kérelmet és a költő elfoglalta a rendel-
kezésére bocsátott szállást, mely függö-
nyökkel, kárpitos ágygyal és ruganyos 
pamlaggal volt ellátva. E szokatlan kényel-
met rajzolja Ebéd után cz. költeményé-
ben. Házi gazdájának lánykája volt a 
kis Zsuzsika, kékszemű, szőke ártatlan-
ság, kivel a költő naponként beszélgetett, 
sétáltak egymással és szinte észrevétlenül 
fejlődött szívükben az idylli érzés. Ekkor 
történt, hogy kirándulás alkalmával, Szűcs 
János rektort, ki a Dunába esett, mint 
ügyes evezős, kimentette a halál torká-
ból. Duna-Vecséről visszatért Pestre, hogy 
segédszerkesztői állását elfoglalja. Vahot 
Imréhez ment lakni s a köztük levő 

szerződés szerint kosztot és havi 15 vfrtot 
is kapott; ezért köteles volt a Pesti 
Divatlap minden számába verset írni 
(2 frt külön díjért), újdonságokat szer-
keszteni, a beküldött költeményekre szer-
kesztői üzeneteket írni, s mindennap föl-
menni Pestről Budára, a Gyurián és Bagá 
által bérelt egyetemi nyomdába s ott 
végezni a korrekturát Az állás nem volt 
fényes, de legalább biztos; és P.-nek. 
elég volt, hogy végre Pesten lehetett. 
Ekkor Vahot a Kunewalder-házban lakott, 
(a jelenlegi műegyetem helyén); innét 
szept. végén a Kölber-házba költöztek (a 
Hatvani- és a Magyar-utcza sarkán a II. 
emeletre); P. is itt lakott 1845. jan. 20-ig. 
A délelőttet otthon töltötte a szerkesz-
tőségben, vagy szobájában dolgozva,, 
délután ellátogatott a Pilvax-kávéházba,, 
hol az akkori tiatal írók asztaltársaságot 
alkottak; vacsorára a Komlóba jártak. 
Legjobb barátai voltak az írók közül 
Pálffy Albert, Pákh Albert, Vachott Sán-
dor, Jókai, a színészek közül Egressy 
Gábor, a vidéki írók közül Tompa és 
Kerényi; az idősebbek közt Vörösmartyt 
és Bajzát szerette legjobban. Jól érezte 
magát a fiatal írók közt, kik felismerték 
tehetségét és a kikkel fesztelenül vitázha-
tott. Bészt vett olykor mulatozásaikban 
is, de inkább a társalgás, mint a bor-
mámorában lelte kedvét; nagyon keveset 
ivott, noha ekkoriban sok bordalt írt. JúL 
kirándult Kun-Szent-Miklósra, hol Bankos; 
Károly vendége volt; de ezenkívül az 
év második felében 1845. ápr. 1-éig alig 
mozdult ki Pestről. Utazásai közben nép-
dalokat is gyűjtött az Erdélyi János Nép-
dalok gyűjteménye számára, melyek ott 
meg is jelentek, sőt egy eredeti költe-
ménye is. A színpadon még egyszer föl-
lépett 1844. okt. 12-én Egressy jutalom-
játékában, a «Szökött katoná»-ban mint 
nótárius, de elfogultan játszott s ezzel 
végkép búcsút mondott a színészetnek. 
Nyugodtabb helyzetében ritka tevékeny-
séget fejtett ki, újabb költeményei sűrűn, 
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követték egymást nemcsak a Divatlapban, 
hanem a többi szépirodalmi lapokban is. 
Tárgyköre is tapasztalatainak, érintkezé-
seinek többoldalúságával párhuzamban 
egyre bővült; nemcsak népdalokat és 
bordalokat írt, hanem a társadalmi és 
politikai élet mozzanatai is lelkesítették. 
Költészete tartalmilag mélyült, formailag 
tisztult s mindinkább kibontakozott az ő 
sajátos eredetisége, melylvel szokatlanul 
kivált a korabeli fiatal írók, Vörösmarty 
és Bajza modorának utánzói csoportjá-
ból. A hang egyszerűsége, természetes-
sége és közvetlensége, a képzelet csodá-
latos könnyűsége és szabadsága, géniuszá-
nak eredeti és magyar bélyege általán 
kedves költőjévé tették a közönségnek, 
kivált az ifjúságnak. Megszilárdította nép-
szerűségét a nemzeti kör által kiadott 
első verses kötetének megjelenése 1844. 
nov. 10., 109 verssel. Ugyanakkor jelent 
meg: A helység kalapácsa (okt. 27.). mely-
ben az akkori elbeszélő költészet és 
novellairodalom dagályos nyelvét gú-
nyolja ki igen sikerülten De még ez év-
ben egy tartalmilag is jeles elbeszélő köl-
teményt, írt, a János vitézt, november 
második felében. E költemény nagyon 
tetszett Vörösmartynak ; P. azonban nem 
talált rá kiadót, s akkor Vahot Imre vette 
meg 100 frtért, ő is adta ki 1845 elején. 
1844 végére és 1845 elejére esik Csapó 
Etelka iránti szerelme is. E szép szőke 
leány Vachott Sándornénak volt testvér-
húga; P. Vachottéknál találkozott vele 
többször és ábrándos érzést táplált iránta, 
melyről nem nyilatkozott, mert nők köré-
ben kissé bátortalan volt és mert maga 
sem tudta világosan, hogy szeret. Midőn 
Etelke 1845. jan. 27. egész váratlanul 
meghalt, P. nagyon szívére vette az ifjú 
leány csodálatos és megdöbbentő halálát; 
úgyszólván akkor vált előtte tudatossá 
szerelme, s fájdalmát a költemények egész 
sorában zokogta el. E költeményeket, 
melyekben az érzésnek némi túlzása ta-
gadhatatlan, 1845. januárjában írta; közü-

lök néhányat a lapokban is kiadott; szám 
szerint 34-et külön kötetben is kibocsá-
tott : Czipruslombok Etelke sírjáról cz. -
1845. jan. 21. táján P. odahagyván Vahot 
Imrénél bírt lakását, mint vendég Etelke 
szobáját foglalta el ennek halála után 
Vachott Sándoréknál, a kik bérletükre 
Tápió-Sápra költöztek; itt P. gyakran 
meglátogatta őket. Ez időben történt a 
Honderűvel való összezördülése; a Hon-
derű szerkesztője. Nádaskay Lajos t. i. 
deczember 21-éri oly sértő modorban 
írt bírálatot tett közzé lapjában P. ver-
seinek I. kötetéről és a Helység kalapá-
csáról. hogy a költő végkép odahagyta a 
nagyúri összeköttetéseit hánytorgató kül-
l'öldieskedő és reactionárius szépirodalmi 
lapot. Ez év nov. havában történt a 
költő egyik különczködése, mikor nőül 
kérte meg Kappel Emiliát, a gazdag ban-
kár leányát. Általában azt tartják, hogy 
a nők iránt heves, lobbanékony termé-
szetű volt, de udvarló nem tudott lenni; 
ehhez alakja sem tette alkalmassá; érde-
kes, de nem volt szép ember, közép-
magasságú, szikár alakja feltűnően szé-
les vállakkal társult, arcza sovány és 
halvány volt, szine sárgás-barna, szemei 
aprók, feketék, villogók, szemöldei satvr-
vonalba menők, orra római szabású, de 
kissé hegyes, tövén a homlokánál benyo-
mott, mely fölött a szemöldökök közt két 
mély ráncz feküdt, homloka nyílt, de nem 
magas, mely fölé fölfelé szoktatott sűrű, 
majdnem bozontos színfekete hajzat bo-
rult, melyet beszéd vagy szavalás közben 
jobb kezével hátra simogatott; alsó ajka 
a szokottnál vastagabb, szája kicsiny és 
szép, de ha nevetett, ez nem állott neki 
jól, mert egy előre álló felső szemfog miatt 
egész arcza gunyoros, majdnem daemoni 
kifejezést öltött; felső ajkát ritkás vékony 
bajusz csak kevéssé födte ; állát hasonló 
szakái körítette, melyet oldalt a ritkás 
növés miatt leborotválva viselt. Főjellem-
vonása volt. az őszinteség, de feltűnési 
vágya is nagy volt, nemcsak a költé-
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szetével kivánt hatni, hanem külsejével 
is. Az akkori frakkos, czilinderes világ-
ban, ő külön divatot követett, kucsmát, 
Csokonayra emlékeztető bekecset (később 
atillát), zsinóros gombos szűk nadrágot, 
rojtos topánt, pörge darutollas kalapot 
viselt; aztán kezében csákánynyal ren-
desen a kocsijárón ment, hogy senki se 
gátolja sebes menésében ; az akkori szo-
kás szerint a nyaka körül csavart hosszú 
nyakkendőt viselt (de 1845-től nyakkendő 
nélkül, kihajtott inggallérral járt). Ez idő-
ben szorgalmasan olvasta Michelet, Vol-
taire, Bossuet, Sand, Balsac, Montesquieu 
műveit, különösen Beranger munkái s 
Saint-Juste, Esprit de la revolution cz. 
műve voltak kedvelt olvasmányai; de 
Shakespearet is égig magasztalta. Külföldi 
utazási tervvel is foglalkozott, látni 
akarta a tengert, aztán Berangert akarta 
meglátogatni, kinek költeményeit legjob-
ban szerette s a ki leginkább hatott reá s 
költészetére. Pákh Albert csak 1844 őszén 
költözött Pestre, kit P. gyakran látoga-
tott, együtt tornásztak nála Sass István-
nal, szerette a vívást is, ezt Chappontól 
tanulta és Várady Antallal gyakorolta. 
Pákh P.-nek magánéletére sok tekintetben 
mérséklő befolyással volt; túlságait ki-
gúnyolta, de a nyilvánosság előtt védte, 
ő figyelmeztette az angol humoristákra s 
főleg Dickensre. Szerette Lisznyait túlzá-
saiért és Emődyt erős jelleméért. Jó ba-
rátai közül Dömök Elekkel, Szeberényi 
Lajossal, Sass Istvánnal, Várady Antallal, 
kik nem laktak Pesten, levelezett. Jókai, 
kit legjobban szeretett, csak 1844-ben jött 
Pestre, ő vezette be az irodalomba. Vi-
déki barátai közül még Kerényi Frigyest 
és Tompa Mihályt is barátjai közé so-
rolta. Kerényi magához hívta Eperjesre; 
Vahot Imrének tehát felmondott; ez 
azonban P. költeményeinek értékét is-
merve, meg akarta őt nyerni lapjának 
kizárólagos dolgozótársul és egy költemé-
nyeért 5 pfrtot igért; néhány hónapra 
való költeményt át is adott neki P., a 

honorárium volt aztán útiköltsége. Márcz. 
31. a bucsúestét vígan lakomázva tölté a 
Vadászkürtben, hol jelen voltak : Pákh, 
Egressy Gábor, Emődy Dániel és vidékről 
Sárosy Gyula és Szemere Miklós. Ápr. 1. 
tehát útra kelt, hogy meglátogassa Felső-
Magyarországi barátjait. A pest—eperjesi 
gyorskocsin utazott, Szemere Miklós ki-
sérte Miskolczig; ezzel is összeveszett 
később egy hírlapi nyilatkozat miatt, ki 
azután is sértegette őt verseivel, ezért P. 
ki sem békült vele ; különben P. inger-
lékeny természete miatt csaknem minden 
barátját megsértette, megharagudott rá-
jok, de csakhamar kibékült velük, ők 
azonban nem haragudtak reá. Miskolcz-
ról Kassára ment, hová ápr. 3. estefelé 
érkezett meg; innét 4. reggel Eperjesre 
indult, hová aznap délelőtt megérkezvén 
Kerényihez szállt. Ez időben Tompa Mi-
hály is ott nevelősködött és itt talál-
kozott vele. Tehát vidám társaságban 
élt és naponként kirándultak a szomszéd 
szép vidékre, meglátogatva Sáros romjait. 
Itt írta az Erdei lak cz. híres költeményét, 
mint költői versenyt Tompa és Kerényi 
hasonló cz. költeményeire. Itt érte az 
első nyilvános megtiszteltetés, midőn az 
evang. főiskola ifjúsága fáklyászenével 
üdvözölte. Elhagyván Kerényi társaságá-
ban Eperjest, máj. 2. Lőcsére, 3. Kés-
márkra érkeztek; itt meglátogatta Hun-
falvy Pált, megnézték a Tököly-várat, a 
délutánt egy nyugdíjas kapitánynál (kivel 
együtt utaztak Eperjesről) töltötték víg 
poharazás közt. Máj. 4. visszatért Eper-
jesre s még az nap délelőtt Iglóra ment, 
Pákh Albert szüleihez, kinek atyjához, 
Pákh Mihály evang. lelkészhez szállt, hol 
három hetet töltött a legkellemesebb csa-
ládi körben. Május 12. pünköst hétfőjén 
megjött Pákh Albert is s együtt járták be 
a vidéket. Máj. 23. visszaindult Pestre, 
Hnilecz és Veszverés felé, kevéssel ebéd 
után Rozsnyóra ért. Innét május 24. reg-
gel Berzéte és Pelsőcz felé Aggtelekre 
ment, hol a híres barlangot tekintette 
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meg. Estére visszatért Rozsnyóra, honnét 
25. d. u. Gömöry András rozsnyói evang. 
lelkészszel Rimaszombatba utazott, hol 
a nemesség tisztújítást tartott és hova 
26. reggel érkezett. Itt Adorján Boldizsár, 
Kubinyi Rudolf és több előkelő birtokos 
nagy örömmel fogadták ; Huszt Jenőhöz 
szállt. Megismerkedett itt Berecz Károly-
lyal is. Máj. 29. megválasztották és fel-
eskették Gömörmegye táblabirójává. Ez 
elismerés igen jól esett neki. Jún. elején 
hazafelé indult, de előbb (máj. 29.) Ador-
jánhoz ment Kisfaludra, jún. 3. Várgedére 
Kubinyihoz ; itt voltak vele Steiler Antal 
és Berecz Károly. Innét Steiler kocsiján 
tette első kirándulását jún. 8. Füleken 
át, hol megtekintették a várromot, Lo-
sonczra, hova estére érkeztek ; másnap 
d. e. kirándultak a közel eső gácsi vár-
romra. Még aznap délben Losonczra tér-
tek vissza. Másnap jún. 9. visszatértek 
Várgedére, hol több napig az eső a szobába 
zárta, csak jún. 12. indultak Salgó meg-
tekintésére ; Hajnácskőnél megállva, meg-
nézték a vár helyét és a délutánt a kis 
fürdőn töltötték; innét estére Yecseklő 
kis barkó faluba érkeztek. Másnap a 
Medres hegyen át Somoskőre mentek, 
szintén a vár megtekintésére, onnét Salgó-
hoz. Még aznap Yecseklőre tértek vissza 
s onnét 12. d. e. Várgedére. Jún. 14. 
Steller Antal meghívására Berecz Károly-
lyal együtt Rimaszombatnak kerülve, 
Losonczra mentek, hol jún. 22-ig ven-
dége volt Stellernek, kinél megismerkedett 
Karády Ignáczczal (Kossuth fiainak neve-
lőjével). Különösen Plachy Vilmával, Stei-
ler jegyesével, ki maga is költőnő volt, 
szeretett társalogni. Losonczon Weisz 
Rozália széplelkű zsidó leányhoz (ki ké-
sőbb Kemény Gábor szolgabíró neje lett) 
költői rajongással vonzódott. Jún. 22. 
hagyta el Losonczot, tovább mentek 
Balassa-Gyarmat felé, hová éjfél tájban 
érkeztek. Másnap jún. 23. ott vásár volt, 
azt bejárta s a város nevezetességeit 
megtekintette ; még aznap egy váczi mol-

nár szekerén Vácz felé indult, Rétságon 
ebédelt és Váczra oly későn érkezett, 
hogy a hajóról lekésett. Tehát másnap a 
molnár szekerén utazott Pestre, hova 
jún. 24. megérkezett. E majdnen három 
havi felsőmagyarországi út két szem-
pontból nevezetes : egyrészt új benyomá-
sokkal gazdagította a költő lelkét és a 
mindenütt tapasztalt elismerés rendkívül 
emelőleg hatott reá, másrészt élményeit 
egy czikksorozatban feldolgozta, melyet 
«üti jegyzetek» cz. az Életképekben 
1845. júl. tett közzé. Heine Reisebilder 
cz. munkája inkább csak a formát adták 
a költőnek, hogy ily útját czikkekben 
írja meg, egyébként az üti jegyzetek 
egészen a P. kedélyéből és szenvedélyé-
ből folytak; eleven, patetikus és szel-
lemes vázlatok és retlexiók ezek, s P. 
prózai munkái közt a jobbak közé tar-
toznak. Júl. 10. Vachott Sándorékat meg-
látogatta Tápió-Sápon. Összegyűjtötte 
1844. és 45-ben írt verseit, melyek nov. 
13. meg is jelentek. Tápió-Sápról 2—3 
napi időzés után Szalk-Szent-Mártonba 
utazott szüleihez, kik itt is, mint Duna-
Vecsén, a korcsmát és mészárszéket bé-
relték. Egy hét alatt írta itt Zöld Marczi 
cz. népszínművét, Egressy Gábor jutalom-
játékául, júl. 24. be is adta azt a szín-
házi biráló-bizottságnak, de ez előadásra 
nem fogadta el; e művét aztán elégette 
a költő. Jul. 21. Bankos Károlyt látogatta 
meg Kun-Szent-Miklóson ; másnap lako-
mát csaptak tiszteletére, a gymnasiumi 
ifjúság pedig fáklyás zenével lepte meg. 
Júl. 23. utazott vissza Pestre. Júl. 24-től 
aug. 10-ig Pesten időzött. A Zöld Marczi 
bukása mélyen hatott kedélyére, azért 
szórakozás végett kirándult Erdélyi Fe-
rencz ev. ref. paphoz Gödöllőre s ott 
találkozott Mednyánszky Bertával, elő-
kelő birtokos szép szőke leányával, a ki 
a híreért érdeklődött iránta és szívesen 
társalgott vele. A költőnek szerelemre 
vágyó lelke a leánykában ideálját kép-
zelte s P. szerelmesnek hitte magát ; 
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hozzá aztán aug., szept. többször kirán-
dult Gödöllőre. Mikor megkérő levelére 
tagadó választ kapott a büszke apától, 
pár hónap alatt teljesen kigyógyult csaló-
dásából. Azonban az a körülbelül 40 dal, 
melyet ez időben (pesti, gödöllői és szalk-
szent-mártoni kelettel) Mednyánszky Berta 
iránti szerelme keltett a költőben, az akkori 
szerelmi lyrának legszebb termékei voltak. 
Ekkor írta a szerelem gyöngyeit, melyek 
okt. 20—23. közt jelentek meg. Aug. 20. 
újra szüleihez ment Szalk-Szent-Mártonba, 
honnét szept. 8. körül tért vissza Pestre. 
P. ezalatt szorgalmasan dolgozott a 
három divatlapba, a Honderűbe (1845. 
II. felében csak két költeménye jelent 
meg), a Frankenburg-féle Életképekbe 
(1845. márcz. 31-ig állandó munkatársa 
volt) és a Vahot Pesti Divatlapjába 
(szerződésszerűleg 1845. ápr. 1-től decz. 
31-ig kizárólag). Míg azonban a költő 
népszerűsége egyre terjedt, a pesti idő-
szaki sajtóban ellene is mind több-több 
hang emelkedett. A Vörösmarty nagy-
tekintélyű Athenaeuma megszűnt; mint-
hogy P. a szépirodalmi lapok közül ki-
zárólag a Pesti Divatlapnak kötötte le 
magát, a Honderű már ez okból sem 
nézte jó szemmel a költő emelkedését; 
voltak, a kiket önérzetes modora és 
némely különösségei idegenítettek el tőle, 
másokat sikerei bántottak, ismét másokat 
költészetének szokatlan eredetisége, me-
lyet pongyolaságnak, póriasságnak néztek, 
így aztán névvel és név nélkül valósá-
gos hadjáratot intéztek ellene, a Hon-
derűben és az Életképekben, sok szemé-
lyeskedéssel és rosszakarattal, melyek 
ellen ő a P. Divatlapban versben és egy-
egy megjegyzéssel védte magát. A táma-
dók közt volt egyik régi barátja, Szebe-
rényi Lajos is, a mi keserű tollharczra 
vezetett. Legélesebben azonban Császár 
Ferencz, Nádaskay Lajos és Petrichevich 
Horváth Lázár támadták és igyekeztek 
nevetségessé tenni a költőt; de támadta 
Nagy Ignácz is ; Garay szintén inkább 

ellene volt, mint mellette. A gúnyoló-
czikkek és pasquillusok ez özöne keserí-
tette, de útjából nem térítette el a 
költőt. Érezte irányának helyességét, 
vele volt a közvélemény nagy többsége 
s a legjelesebb írók és bírálók : Vörös-
marty, Bajza, Szemere Pál; Toldy Fe-
rencz méltányló bírálatot írt mellette. 
Szerelmi ábrándjainak szétfoszlása s 
a többnyire igazságtalan hírlapi táma-
dások felidézték régi szenvedéseinek 
keserű emlékét s bizonyos pessimišmus 
vett erőt kedélyén. E beteges hangulat 
nehezedett lelkére 1845 végső és 1846: 

első hónapjaiban, s ennek a jelei azok 
a szeszélyes, keserű, olykor cinikus for-
dulattal végződő apró versek, melyeket 
ez időszakban többnyire Pesten és Szalk-
Szent-Mártonban írt s Felhők cz. 1846. 
áprilisban adott ki (66 költemény). Byron, 
Shelley, Heine hatása találkozott ekkor 
az ő meghasonlott lelki állapotával. Érzése, 
képzelete azonban nemsokára ismét tisz-
tult és visszanyerte saját egészséges irá-
nyát. Szerelmi bánatának enyhítésére 
ismét az utazásban keresett szórakozást. 
1845. szept. 23. elkísérte Vahot Imrét 
Esztergomig ; útközben Pomázon töltöttek 
egy napot, megmászták a Kőszeget és 
élvezték a szép kilátást a fővárosra ; szept^ 
24. pedig Sass Istvánhoz utazott, útba, 
ejtve Szalk-Szent-Mártont és Duna-Föld-
váron át Borjádra érkezett, hol barátja 
szüleinél a szüret alatt okt. 6—7-ig idő-
zött és megfordult Uzdon is. Borjádról 
ismét Szalk Szent-Mártonnak vette útját, 
a hol okt. 16 tájáig tartózkodott szülei-
nél. Pesten Várady Antallal vett közös 
lakást (a Hatvani-utcza 6., most 10. sz. 
házban, szemben a nemzeti casinóval). 
Ezalatt jelent meg a Verseinek II, kötete 
(nov. 16). 1845. nov. 20—25. táján újra 
Szalk-Szent-Mártonba vonult vissza; itt 
maradt 1846. jan. 4-ig. Itt írta a Felhő-
kön kívül a Tigris és hiéna cz. drámáját, 
hogy szüleinek nyomorán enyhítsen; a 
pesti tavaszi vásár kedvező saisonjában 
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akarta előadatni a nemzeti színházban. 
E művével tért vissza jan. 4-én Pestre, 
másnap beadta a drámabiráló-választ-
mánynak, mely azt jan. 13. előadásra 
elfogadta s ő 16. szüleihez Szalk-Szent-
Mártonba vonult, hol a Tündérálom cz. 
nagyobb költeményét és A hóhér kötele 
cz. regényét írta ; mindkettővel febr. 20. 
készen volt. Márcz. 20. táján Eötvös Jó-
zsef báró közbenjárására eladta regényét 
Hartlebennek 150 frton és az jún. 4. meg-
jelent. (A költő időközben csak néhány 
napot töltött Pesten s újra Szalk-Szent-
Mártonba tért vissza). P. 1846. márczius 
közepétől ápr. 10—12 tájáig időzött Pes-
ten, hová azért is sietett visszatérni, mert 
Tigris és hiéna cz. drámáját márcz. 19. 
előtt kellett volna előadni, de Szigligeti-
nek egy új bohózatos népszínműve miatt 
mellőzték, illetve csak bérletfolyamban 
akarták előadni, mire a költő jogos mél-
tatlankodással ápr. elején visszavette da-
rabját. Bosszúságát felejteni ápr. 10. után 
újra Szalk-Szent-Mártonba vonult, hol 
Szent-György napjáig időzött. Ekkor szü-
leinek is kitelvén itt a bérleti három évök, 
még kisebb bérletet vettek ki Dömsödön. 
hova átköltöztek, ő meg visszautazott 
Pestre. 1845 őszén Tompa is Pestre ke-
rült és miután 1846. jan. betegségéből 
felgyógyult és a Rókus-kórházból kikerült, 
ő is Váradyhoz ment lakni s így P. lakó-
társa volt. P. általán szeretett egy-egy 
nagyobb munkája megírására vidékre 
vonulni szüleihez, kiknek azonban nem 
volt terhére, mert külön szobát bérelt 
magának és az étkezés költségeit meg-
térítette. Szalk-Szent-Mártonban írta A 
szerelmes tenger cz. fantasztikus roman-
tikus költeményét és a népies Szilaj Pistát, 
mely egyik legkedvesebb elbeszélése. 
1846. I. felében Vahot Imre a P. Divat-
lap minden második számában közölt 
tőle költeményt; ezen fösvénységéért némi-
leg meghasonlott vele s mivel a másik 
két divatlappal ellenséges viszonyban 
volt, azoknak nem adhatott verset. Ezen 

elkeseredése szülte a tizek társaságának 
gondolatát. 1846 közepén tehát P. meg-
vált Vahot Imre lapjától, a Pesti Divat-
laptól. Tapasztalván, hogy a szerzők ki 
vannak téve a szerkesztők önkényének, 
egy írói társulatot akart szervezni, mely 
a meglevő lapoktól függetlenül alapítson 
egy lapot és azt saját irodalmi programmja 
szerint szerkeszsze. Meg is alakította 
kilencz jeles fiatal írótársával együtt a 
«Tizek társaság»-át (Petőfi, Jókai, Pálffy, 
Degré, Obernyik, Pákh, Bérczy, Tompa, 
Kerényi, Lisznvai), melymek czélja volt 
emanczipálni a szépirodalmat és saját 
orgánumukban érvényt szerezni az újabb 
irodalmi iránynak, mely épp oly nem-
zeti, mint romantikus volt, s a nép 
nyelve alapján akart nemzeti irályt fej-
leszteni. A tizek kötelezték magukat (1846. 
márcz.), hogy az év közepétől számítva 
egy évig sehova sem írnak, mint a ma-
guk lapjába, melyet Pesti Füzetek czím-
mel akartak megindítani. Év közepén 
csakugyan megszüntették a dolgozást a 
lapokba, de Vahot Imre bosszút állt raj-
tuk, mert a tizek közül öttől mindjárt 
júliusban közleményt adott oly munkáik-
ból, melyek régebbről nála maradtak. Ez 
irodalmi csiny miatt P. összeveszett 
Vahottal, a kit párbajra is hitt, de 
Vahot kitért a párbaj elől. A lapra 
azonban a tizek a gyanakvó felsőségtől 
nem kaptak engedélyt, er okból 1846. 
nov. elfogadták Frankenburgnak, az Élet-
képek szerkesztőjének előzékeny és tapin-
tatos közeledését, visszaadták egymásnak 
szavukat és társaságukat feloszlottnak 
nyilvánították. Csak Pákh és Obernyik 
nem írtak egy évig egy divatlapba sem. 
P. az Életképekhez csatlakozott. Midőn 
P. 1846. márcz. és ápr. hóban Pesten 
volt, megismerkedett Beck Károly német 
költővel, kit, Kertbeny vezetett hozzá. P. 
Kertbenyvel nem rokonszenvezett, de 
nem volt ellenére, hogy Becket és Duxot 
rábeszélte költeményeinek német fordí-
tására ; így jelentek meg a bécsi Sonn-
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tagsblätterben P. verseinek első német 
fordításai (Lopott ló, Pusztán születtem 
és Híres város az alíöldön Kecskemét). 
P. Beckkel, mint némely életrajzírói írják, 
szoros barátságot kötött, naponként föl-
keresték egymást és együtt töltötték az 
estéket az Angol királynő éttermében. P. 
vagy 30 költeményét lefordította németre 
Beck számára, ki e nyomon azokat vers 
alakban átdolgozni s kiadni akartanémetül, 
sőt P. megírta önéletrajzát is szintén né-
metül e czélból, melyet Fischer Sándor 
őrzött meg (Petôíľs Leben und Werke 
252. lapjához csatolva hasonmásban). 
Ezen német kiadásból azonban semmi 
sem lett; Beck ismerettsége is P.-vel, 
(amint Beck visszaemlékezéseiből kiderül) 
csak felületes lehetett. P. május első 
napjaiban újból falura vonult, Pálffy 
Alberttel Dömsödre ment, hol szülei 
Szent-György napja óta laktak. Itt Kovács 
Jánosnétól béreitek egy szobát 20 frton, 
étkezésre, melyet megfizettek, P. szüleihez 
jártak. Itt írta Salgó cz. nagyobb költe-
ményét, melyet a Pesti Füzetekbe szánt. 
Június havátPesten töltötte,midőn Emich-
hel alkudozott Összes költeményeinek 
kiadása ügyében és ehhez Barabás ismét 
lerajzolta, a tusrajzot aztán Tyroler met-
szette aczélba. Váradynak Ruffy Idával 
történt egybekelésekor júl. 29. Eszter-
gomban ő és Jókai mint tanúk szere-
peltek volna, azonban az esketés ekkor 
a vegyes házassági akadály miatt elma-
radt. P. júl. és aug. hónapokat is Pesten 
töltötte, mint Pákh Albert lakótársa, kivel 
18-47 tavaszáig együtt lakott (Hatvani-
utcza 285. ma 6. sz. Jankovich-ház II. 
emelet) egy szűk homályos udvari szo-
bában. Itt tanította Messi Antal az olasz 
nyelvre. Ezen a nyáron, talán jún., meg-
látogatta Szemere Pált Péczelen, ki a 
Szemere Pálhoz írt költeményére nyilt 
levélben válaszolt (Életképek, 1846. II. 
szept. 19.). 1846 őszén kezdődik életének 
és költészetének legfényesebb korszaka. 
Megtalálja eszményképét, s a mi eddig 

költői ábránd volt, mély és szenvedélyes 
szerelemmé fejlődik lelkében. Ez érzelem 
melegénél csodálatos harmóniában és 
gazdagsággal kibontakozik egész egyéni-
sége, lelkének minden ereje s megteremti 
költészetének legtökéletesebb és legne-
mesebb virágkorát. Szerelmével együtt 
erősbödik hazaszeretete és a nemzet po-
litikai eseményein csüggése, s költésze-
tének úgy szerelmi, mint hazafias politi-
kai iránya ezóta tárul ki teljes nagysze-
rűségében. Aug. vége felé nagyobb kör-
útra indult Pestről Obernyik Károlylyal, 
a szept. 9-re hirdetett erdélyi ország-
gyűlést szándékozott meglátogatni Kolozs-
várt ; de előbb Szatmárt, Máramarost, 
utóbb Erdélyt akarta bejárni. Szatmárra 
mentek tehát, hova Pap Endre és Riskó 
Ignácz hívták meg. Aug. végét és szept. 
első napjait Pap Endrénél Szatmáron 
töltötte; szept. 4—5. Nagy-Károlyba 
mentek, hogy Szerdahelyi Pál helyettes 
főispán beiktatásán jelen legyenek ; szept. 
7. a Szarvas fogadóból, hol lakott, Riskó 
Ignácz megyei aljegyző- s költőhöz köl-
tözött át. Megismerkedett a vendéglőben 
Teleki Sándor gróffal, kivel barátságot 
kötött. Szept. 8. a megyei bál előtt dél-
után 6—7 óra tájban először látta Szen-
drey Júliát, Szendrey Ignácznak a Károlyi 
Lajos gróf inspektorának feltűnő szép-
ségű, alig 18 éves leányát a Térey-csa-
lád kertjében. Este a bálban bemutatták 
őt a lánynak, hosszabban társalogtak, s 
a költőre e találkozás elhatározó benyo-
mást tett. Néhány napig Téreyéknél több-
ször is találkozott Júliával, mikor pedig 
Julia atyjával hazament Erdődre, hol a 
várkastélyban laktak, P. két barátjával 
együtt szept. 19. Szatmárról látogatást 
tett náluk. Szept. 20. Julia Szatmáron 
volt és újra találkozott a költővel. P. 
ekkor lemondott erdélyi útjáról; külön-
ben a kolozsvári országgyűlést elnapol-
ták. Júliának hízelgett a már hires költő 
közeledése, ő is érdeklődött iránta. Mialatt 
P. még e hó folytán és okt. elején több-
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szőr is kirándult hozzájuk, a leány ér-
deklődése is szerelemmé kezdett fejlődni, 
bár a költő iránt kissé szeszélyesnek 
mutatkozott, s a költő vallomására nem 
adott határozott választ. P. okt. 10-ig 
időzött Szatmáron. Ezen idő alatt Pap 
Endrével több kirándulást tett a vidék-
re. Pap Zsigmondhoz Nagy-Bányára, 
Kovács Lajoshoz Berenczére, honnét pár-
szor átrándult lóháton Erdődre; szept. 
végén és okt. elején Luby Zsigmondot 
látogatta meg Nagy-Áron, honnét Csekére 
ment, hol mintegy tíz napot töltött. 
Okt. 10. búcsúzott el Júliától Erdődön ; 
de Julia úgy intézte a dolgot, hogy az 
okt. 22. tisztújításra ismét bement atyjá-
val Nagy-Károlyba, tudván, hogy ott lesz 
P. is. Nagy-Károlyban tavaszra igért 
P.-nek végleges választ, de már reményt 
nyújtott neki, mi a költőt az átélt kétsé-
gek után boldoggá tette. Okt. 23. váltak 
el ismét s P. Nagy-Bányára, majd Kol-
tóra rándult Teleki Sándor grófhoz, ki 
Haray Viktorral érte ment. P. demokrata 
létére nagyon megkedvelte a liberális és 
jó kedvű főurat és jó napokat töltött 
nála. Naponként behajtott Nagy-Bányára. 
Julia szerelmében teljesen megnyugodott. 
Koltón egy politikai értekezlet alkalmá-
val írta Erdélyben cz. gyönyörű hazafias 
ódáját ; de legtöbb ekkor írt költeményét 
Júliának szentelte. Nov. 10. elhagyta 
Koltót és Szatmáron, Nagy-Károlyon és 
Debreczenen keresztül Pestre tért vissza. 
Debreczenben, hol Telegdy Lajos könyv-
árúsnál volt szállva, találta Emődy Dá-
nielt is, ki akkor nevelő volt Erdélyi 
József ref. tanár fiánál. Nála töltötte 
napjai legnagyobb részét. Ugyanez idő-
ben kiment a családdal ennek Szent-
Imrén levő szöllőjébe és az Érmeilékre, 
hol pár napot töltött. Emődy elvezette 
Könyves Tóth Mihály ref. lelkész házá-
hoz, s ettől fogva csaknem naponként el-
látogatott a házhoz és a lelkészszel meleg 
barátságot kötött. Ekkor történt egy 
epizod, mely sok félreértést okozott Júliá-

val szemben és az életírók is nem min-
dig helyesen magyarázták. Debreczenben 
elment a színházba, a hol megjelenése-
kor a közönség önkéntelen ovatióban 
tört ki s az akkor ott játszott ünnepelt 
színésznő, Prielle Kornélia a darabba 
szőtt ének helyett P.-nek egy dalát éne-
kelte el. A másik napot még Debreczen-
ben töltötte, s itt az a hír találta, hogy 
Julia máshoz akar férjhez menni. P. da-
czos lelke felindulásában hirtelen tettre 
határozta magát. Meglátogatta Prielle 
Kornéliát, nőül kérte, este előadás. 
közben pedig sürgette, hogy azonnal 
esküdjenek meg. Kornélia beleegyezett s 
P. sietett a ref. paphoz ; de az dispen-
satio nélkül nem volt hajlandó azonnal 
összeadni őket. Másnap a kath. papnál 
is járt, de eredménytelenül, és így P. 
visszatért Pestre, hova 20. tájt érkezett 
meg; rögtön írt Prielle Kornéliának, a 
ki azonban meghallván, hogy P. Júliába 
szerelmes, csak hidegen válaszolt és így 
a viszony elsimult. Ennek azonban híre 
ment Júliához, a ki nem készült más-
hoz menni, s azért e lépés fájdalmasan 
hatott reá. P. levelet írt Júliának, mely-
ben okaival együtt kifejtette az esetet. 
Kibékülésüket befejezte az, hogy Julia 
valaki által elküldte neki naplója egy 
részét, mely szerelmét festi. Ekkor (1846. 
decz.) adta ki P. az Életképekben Júliá-
hoz intézett költeményei közül az elsőt 
(Mi van innen távol). Szerelmi viszo-
nyuk ezután is új meg új változáson 
ment át. Julia bizonyos félelemmel látta 
szerelme növekedését; tartott a költő 
szenvedélyességétől, de viszont hideg 
sem tudott lenni iránta. Ujabb keserű-
séget okozott neki az a hír, melyet 
valaki Szatmáron terjesztett, hogy P. az 
ő naplóját dicsekedve mutogatta ismerő-
seinek. A lány szülei először e hírből 
értesültek a viszonyról. A szigorú és 
gyakorlati apa hallani sem akart a biz-
tos állás nélkül élő költőről, a ki színész 
is volt; egy gazdag földbirtokosnak szánta 
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a leányt. Jul ;a nem mondott e kérőnek 
igent, de meg kellett Ígérnie, hogy egy 
évig P.-hez sem megy, sem levelet nem 
ír neki. Az apa számított, hogy a csapo-
dárnak vélt P. addig felejti Júliát s a 
leány is mást gondol. Júliának e miatti 
hallgatása szintén sok félreértést okozott. 
Csak Térey Mari, Júliának előkelő barát-
néja és Sass Károly ismerősük útján vál-
tottak olykor üzeneteket, melyek az aka-
dályokkal arányban mind szenvedélye-
sebb érzésről tanúskodnak. Végre (1847) 
május elején Térey Mari útján Julia 
találkozásra hivatta P.-t hogy tisztázzák 
egymás iránti érzelmeiket. P. Pestről 
azonnal levelet írt Szendreynek, mely-
ben megkérte Julia kezét. Az apa azt 
válaszolta, hogy még nem ismeri P.-t s 
végleges választ a kitűzött egy év le-
teltével fog adni. P. ekkor Erdődre 
utazott, hol Lauka Gusztávhoz szállt 
(máj. 16—20.). A megkérést személyesen 
ismételte, de ez összezördülésen végző-
dött, s Szendrev kijelentette, hogy leánya 
sorsát nem meri a költő kezére bízni, 
fel is szólította, hogy kímélje meg őket 
látogatásaitól, egyszersmind mindent el-
követett, hogy az ifjak ne találkozhassa-
nak. De P. és Julia állhatatosak voltak, 
ismételten is összejöttek a vár kertjében 
és örök hűséget esküdtek egymásnak. A 
költő szökésre is rá akarta beszélni a 
leányt, de az nem egyezett bele. P. az 
atyától még több ízben is követelte a leány 
kezét, míg végre Szendrev egy heti ha-
táridő kitűzésével akart egyelőre szaba-
dulni. P. máj. 20. Nagy-Bányára ment 
át s ott kapta Szendreynek elutasító le-
velét. Erre visszatért Erdődre s máj. 26. 
ünnepiesen ismételten megkérte Julia 
kezét, a kit a szülők az elmúlt napok 
alatt sikertelenül akartak lebeszélni. Az 
apa végül kijelentette, hogy Juliára bízza 
sorsát, de ő ki házasítani nem fogja, s 
választania kell közte s P. közt. Julia a 
költőt választotta, s az esküvőt az egy 
évi próbaidő leteltének napjára szept. 

8-ra tűzték ki. Addig is kikötötték a szü-
lők. hogy P. legyen távol Erdődtől, de a 
levelezést megengedték. P. ekkor Szalon-
tára ment Arany Jánoshoz és ott töltött 
kedves és vidám tíz napot; a két költő a 
Toldi sikere alkalmával kezdett levelezést, 
melyet éppen P. indított meg, s ez al-
kalomkor látták egymást először, már 
mint jó barátok. 1846-ban,Ş valamikor 
Győrben is volt Frankenburggal, Pom-
péryval, Lisznyayval együtt. Két napot 
töltött ott és Balogh Kornél alispán a 
költő tiszteletére estélyt adott. Talán 
ekkor beszélték meg dr. Kovács Pállal 
a Hazánkba dolgozás ügyét. 1847. jan. 
7. jelent meg Tigris és hiéna cz. drá-
mája. Szerződött az Életképekkel, hogy 
jan. 1-től más lapba nem ír, átlag a lap 
minden második számában jelent meg 
költeménye, melyekért egyenként másfél 
aranyat kapott. Ez évben írta az Élet-
képekbe két népies elbeszélését: A nagy-
apá-t, mely febr. 6—13. és A fakó leány 
és a pej legény-1, mely máj. 8. és 15. 
jelent meg. Az Életképeken kívül 1847-
ben csupán a győri Hazánkba, Kovács 
Pál lapjába dolgozott; évnegyedenként hat 
költeményt adott, melyekért 45 frtot ka-
pott és így egész évre 180 frtot. 1847. 
márcz. 15. jelentek meg P. összes költe-
ményei egy kötetben Emich Gusztáv ki-
adásában, nagy 8rét 537 lapon a költő 
arczképével. (Az öt elbeszélő költemé-
nyen kívül 1842-ből 13., 1843-ból 32, 
1844-ből 123, 1845-ből 158, 1846-ból 
128, összesen 459 költemény; 105 új 
költeményt foglal magában, melyek az 
előbbi gyűjteményekben nem jelentek 
meg; Emich 500 frtot fizetett a költőnek 
a 3000 példányban nyomatott kiadásért ; 
arczképét Barabás rajzolta tussal. 1858. 
deczember 15-én az első akadémiai 
nagygyűlésen, mely 1847 óta tartatott, a 
költő összes költeményeinek ez a kiadása 
a nagy jutalmat nyerte). Ettől az időtől 
fogva állandó jelzője a «legnépszerűbb 
költő» volt. Márcz. 15—17. a vásár alatt 
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tartott köri estélyen, melyen alig volt 
Magyarországnak megyéje, hogy néhány 
szabadelvű vendég ne képviselte volna, 
a költőt nagy lelkesedéssel üdvözölték. 
Márcz. 22. Egressy Gábor meghívására 
Székesfejérvárra utazott, hol az 29-ig 
mint vendég szerepelt. Ezen napon tért 
vissza Pestre s egész áprilist itt töltötte. 
P.-nek 1847-ben Erdődre utazásának itine-
rári urna a következő: máj. 13. utazott 
Pestről Júliájához, aznap Adonyba ért, 
•estére Debreczenbe, onnét 15. Nagy-
Károlyba, 16. Erdődre ment ; itt máj. 
.22-ig időzött, hol Lauka Gusztávnál volt 
szállva s apjától megkérte a leányt; 
többször találkoztak Júliával a kertben 
és a tó partján, hol örök hűséget esküd-
tek egymásnak. Május 22. Nagy-Bányára 
indult; útközben pünkösd első napját, 
máj. 23. Zelestyén töltötte, 24. d. e. 
Nagy-Bányára ment, hol Pap Zsigmond 
vendége volt. ugyanitt 25. leszállt a 
bányába. Itt kapta Szendrey elutasító 
levelét, melyre 25. újra Erdődre indult, 
másnap ismét megkérte a leány kezét. 
Máj. 27. még Júliánál töltötte, 28. Szat-
márra tért Pap Endréhez, máj. 31. reggel 
Szalontára indult Arany János látogatá-
sára, Nagy-Károlyon, hova Székelyhidon, 
Biharon keresztül 31. estére Nagyváradra 
érkezett; másnap reggel Szalontára indult, 
hova jún. 1. délben érkezett; itt időzött 
jún . 10-ig; ekkor indult el Szalontárói, az-
nap Kőrös-Ladányig haladt, 11. este Mező-
Túrra vergődött folytonos esőben ; jún. 
12. Szolnokon át Abonyig jutott és 13. 
Czegléden, Pilisen, Üllőn át, éjféltájt 
érkezett Pestre. A jún. 26. szerződés 
szerint Összes költeményeit örök áron 
eladta Emichnek 1500 frton, és hogy 
minden, ezután irandó hasonló kötetért 
Emich 2000 frtot fog fizetni. Ugyanekkor 
biztosítani akarván sorsát, Jókaival, ki 
átvette 1847. II. felében az Életképeket, 
valamint Kovács Pállal oly szerződést 
kötött, hogy 1848. jan. 1-től évnegye-
denként 6 költeményt fog adni lapjaikba 

50—50 írtért, Pestről külföldi útra készült, 
hogy könnyebben teljék az idő, de ez 
akkor elmaradt. Júl. 1. neki indult Felső-
Magyarországnak, hogy barátait meglá-
togassa ; Yáczig vasúton ment, Rima-
szombatig gyorsszekéren ; közben Loson-
czon meglátogatta Steiler Antalt és nejét 
Plachy Vilmát, kiknél egy napot töltött. 
Rimaszombatból júl. 3. Bejére ment 
TompaMihályhoz és nála voltjúl. 8-ig; innét 
júl. 5. kirándultakMurány vára romjaihoz. 
Júl. 8. elindult Miskolczra, hova Tornaiján, 
Putnokon át délre érkezett Vadnay Miksa 
szolgabíróhoz, a franczia forradalom hí-
véhez ; innét tettek d. u. egy nagyobb 
társasággal kirándulást Diósgyőrre s a 
hámorba; júl. 9. Sárospatakra indult, 
hová a Hegyalján, Szerencsen át d. u. 
érkezett meg és Pálkövy Antal tanárhoz 
szállt; az estét a főiskolai énekkar által 
a tiszteletére rendezett lakomán töltötte. 
Júl. 10. Sátoralja-Ujhetybe ment Kazin-
czy Gáborhoz és a napot nála töltötte ; 
11. Széphalomra ment át Kazinczy Fe-
rencz sírjához és bérbe adott házához ; 
d. u. 2 órakor Király-Helmeczre, onnét 
Leleszen át késő este Ungvárra ér t ; 
másnap d. e. Munkácsra ment, megláto-
gatta a börtönt és még aznap 12. este 
Beregszászra, 13. reggel Badalón, Csekén, 
Zajtán, Peleskén át Szatmárra érkezett 
és Pap Endréhez szállt. Néhány kirán-
dulást tett Szatmár környékén. Többször 
kiment Erdődre Júliájához, kit aug. 5. el-
jegyzett. Telekit meglátogatta nem egy-
szer Koltón. Eleinte megtartotta a tilal-
mat, irogatással rövidítette idejét; itt 
írta Széchy Máriáját. Szept. 8. megtörtént 
az esküvő az erdődi vár kápolnájában. 
Júliának csak anyja s huga jelent meg; 
az apa áldás nélkül bocsátotta őket út-
nak s anyagi segítséget sem adott, A fiatal 
párt Teleki Sándor gróf négyes fogata 
vitte Koltóra, ott töltötték a mézes hete-
ket a gróf kastélyában, melyet egészen 
barátjának engedett át Teleki. Hat hétig 
maradtak ott boldog elvonulásban. Kol-
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jóra utaztukban kocsijuk egyik kereke 
eltört és így az éjjelt Nagy-Bányán töl-
tötték a fogadóban; másnap érkeztek 
csak Koltóra. Koltón P. költészettel és 
olvasással töltötte napjait; leginkább sze-
rette olvasni Dickens műveit, ezt magasz-
talta legjobban, azután id. Dumas mun-
káit ; olykor nejével együtt kilovagoltak. 
Koltóról okt. 20. indultak el Kolozsvárra, 
hova Deésen, Szamosujváron ál 21. ér-
keztek. Másnap ellátogatott az ország-
gyűlésre, több követtel megismerkedett 
és kivált az unió iránt lelkesedett. Okt. 
23. este az országgyűlési ifjúság a Biasini 
vendéglőben lakó költőt fáklyászenével 
tisztelte meg, melyet lakoma követett. 
Másnap 24. a Biasini-gyorskocsin Nagy-
váradra, onnét fogadott szekéren Arany 
Jánoshoz Szalontára utazott az itjú pár, 
hova 25. érkeztek meg és nov. 2-ig időz-
tek. Onnét nov. 2. Mező-Túron, 3. Szol-
nokon át Pestre értek nov. 4. és a 
Dohány-utcza 373. sz. Schiller-ház első 
emeletére költöztek ; a lakás egyik mel-
lékszobáját Jókainak adták bérbe, ki 1848. 
jún. 12-ig lakott ott, mikor P. Jókaival 
összezördiilvén, ez kiköltözött. P. lakása 
egyszerű volt, könyvtárában megvoltak 
Beranger, Heine, HugoViktor, Shakespeare, 
a Girondisták története, Ossian, Byron? 
Shelley ; a falon függő képek közt: Lafa-
yette, Mirabeau, Robespierre és társai, 
M me Roland és Corday Sarolta. Petőfyné 
naplója is megjelent az Életképekben 
Jókai előszavával és ugyanekkor egy 
másik Naplótöredéke a győri Hazánkban. 
P. és neje egyszerűen éltek, szükségtől 
egyelőre nem kellett félniök, P. szerző-
dései a legközelebbi két évre biztosították 
megélhetésüket. A jólétben nevelkedett nő 
beleélte magát új helyzetébe, boldogította 
férjét is, a kinek dicsőségében osztozott 
s örült az ünneplésnek, melyben őt is 
részesítették. A költőnek ez az érzelme 
is, épp úgy, mint egykori fiúi szeretete, 
megérte erkölcsi diadalát. Boldog és hű 
férj lett belőle, és szerelmi lyrájának Julia 

maradt .mint asszony is egyetlen tárgya 
s a maga eredetiségével a házasember 
szerelmét is, mint kifogyhatatlan költői 
tárgyat, mutatta be a magyar költészet-
ben. Ezalatt P. költői pályája hatalmas 
emelkedést vett. 1847-ben az Életképekbe 
dolgozott, a hol verseit másfél aranynyal 
honorálták ; írt a Kovás Pál Hazánkjába 
is, hasonló feltételekkel. Összes költemé-
nyeit. melyek 1847. márcz. 15. jelentek 
meg, hálája s tisztelete jeléül Vörösmarty-
nak ajánlotta; lelkesedéssel fogadták és 
a 3000 példány pár hónap alatt elfogyott. 
1848. jan. 1. a második kötetet is eladta 
Emichnek 2000 frtért, melyet Emich 
májustól kezdve havi 100 frtos részletek-
ben tartozott fizetni. így biztosítva volt 
sorsuk 1849. októberig. E kötet megjele-
nése adott alkalmat a kritika két nyomós 
nyilatkozatára: Pulszky a Szépirodalmi 
Szemlében, Eötvös József báró a Pesti 
Hírlapban melegen méltatták P. költésze-
tét ; különösen Eötvös rámutatott, hogy 
P. költészete nem népi. hanem valódi 
magyar nemzeti költészet. E bírálatok neki 
elégtételül szolgáltak az álkritikusok és 
irigyek ama támadásaival szemben, me-
lyek 1846 vége óta, különösen a Hon-
derűben ismét megújultak. Ez időtől fogva 
gyakran írt az Életképekbe. 1848 elején 
írta a Lehel vezért, Bolond Istókot és 
fordította Coriolanust. Febr. végén Sass 
Istvánnal, ki orvos volt, meglátogatta 
szüleit Váczon, hol lakást fogadott nekik; 
anyja beteges lévén, állapotáról alapos 
meggyőzést akart szerezni, Sass azonban 
megnyugtatta. Márcz. elején Veszprémbe 
utazott, a hol öcscsénél töltött néhány 
napot. Márcz. 7. már a fővárosban volt. 
Ez időtájban szilárdult meg politikai 
meggyőződése. A kor demokratikus áram-
lata a hazai politikában is mind érez-
hetőbbé vált, épp úgy mint nyugaton, s 
a kornak e szelleme találkozott az ő 
lelke érzésével; ő a nép fia volt, onnan 
küzdötte fel magát, azt szerette volna 
szabaddá, boldoggá tenni, eltörölni min-

30. iv sajtó alá adatott 1904. non. 14. 
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den előjogot, eltiporni a zsarnokságot; 
hazaszeretete találkozott a magyar poli-
tikai élet másik irányával, az Ausztriától 
való függetlenítés czéljával. E felfogása a 
franczia forradalom története olvasgatása 
és Shelley hatása alatt a világszabadság 
gondolatáig fejlődött benne. Tudja, hogy e 
kérdések megoldása vérontásba kerül s 
előre érzi és epedve várja a forradalmat. 
Politikai érzelmeinek e 'hatása alatt a 
magyar irodalom régibb irányaival szem-
ben egy új költői irány zászlóvivője lesz. 
Egy költői triumvirátus gondolata lebeg 
előtte, melynek rajta kívül Arany és 
Tompa lettek volna tagjai s 1848 elejétől 
Jókai lapja, az Életképek mellett tömö-
rültek volna. Arany, Tompa beleegyez-
tek, azonban Tompával P. meghasonlott, 
úgy hogy a szövetkezés forma szerint 
nem létesült, de a három költő műkö-
dése a nélkül is támogatta egymást. 
Utóbb Vörösmartyval és Aranynyal a 
teljes Shakespeare lefordítására egyesült 
P . ; azért a Coriolanus fordítása után 
megkezdte a Romeo és Júliát. Eljött 
1848. márcziusa. A pesti ifjúság ama 
mozgalmában, mely a pozsonyi ország-
gyűlés tanácskozásainak, a párisi febr. 
forradalomnak és a bécsinek hatása alatt 
egyre jobban erősödött, neki vezérsze-
repe volt. A szabadság, egyenlőség és 
testvériség eszméinek az ő költészete is 
egyengette útját. Az ifjúság, melynek gyű-
lésein naponként részt vett, bálványozta 
őt, ki vérmérsékleténél fogva is forradalmi 
természet volt. Márcz. 13. írta a Nemzeti 
dalt, márcz. 14. összeállították az ellenzéki 
körben a 12 pontot. Ez este érkezett meg a 
bécsi forradalom híre. P., kit neje is lelkesí-
tett, Jókai, Vasvári, Bulyovszky és mások 
az ifjúság élére álltak. Márcz. 15. korán 
reggel P. az ifjúság kávéházába sietett 
és Vasvári Pált és Bulyovszkyt ott talál-
ván, Jókai lakására hívta őket, hol a 
12 ponthoz proclamatiót szerkesztettek. 
P. 8 óra körül társaival a Pilvax-kávé-
házba ment, hol Jókai felolvasta a 12 

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

pontot és a proclamatiót. P. elszavalta 
a Nemzeti dalt, azután ugyanazt az egye-
tem orvosi karának hallgatói előtt az 
udvaron; később a mérnöki s bölcseleti 
kar hallgatói előtt; ugyanez történt az 
egyetemi téren ; 10 óra után a Landerer-
nyomda elé vonultak a Hatvani-utczába, 
és ott a Nemzeti dalt és a proclamatiót 
kinyomatták; ekkor P. negyedszer sza-
valta el a Nemzeti dalt. Délután 3 óra-
kor a Múzeum-téren népgyűlést tartottak 
és a Nemzeti dal és proclamatio példá-
nyait ezreivel osztogatták ; innét a város-
házára mentek, a 12 pont elfogadását 
sürgetvén. Szepessy Ferencz polgármes-
ter azonnal aláírta és Rottenbiller az 
ablakból fölmutatta a népnek. Rögtön 
választottak egy rendre ügyelő választ-
mányt, melynek P. is tagja volt; 1/2 5 óra 
tájt Budára mentek Stáncsics Mihály ki-
szabadítására; Zichy Ferenc, a helytartó-
tanács elnöke, azonnal szabadon bocsá-
totta, mire diadallal vitték Pestre. A szín-
házban Bánk-bánt adták, a színészek 
nemzeti színű kokárdákkal léptek ki a szín-
padra, Egressy Gábor a Nemzeti dalt 
szavalta, az énekkar Egressy Béni az nap 
szerzett dallama szerint énekelte hozzá 
a Hymnust és Szózatot, végül a Rákóczy-
induló mellett oszlott el a nép. (P. a szín-
házban nem volt jelen, mert a kiküldött 
választmány majdnem reggelig ülésezett 
és P. e napról keltezve két hirdetést adott 
ki e nap eseményeiről és a szükséges 
intézkedésekről. A Nemzeti dalt három-
szor fordították németre, majd francziára, 
hat dallamot is szereztek rá azon mele-
gében). Márcz. 21. Pestmegye beválasz-
totta őt abba a bizottságba, melynek 
feladata volt. a megyei nemzetőrség szer-
vezése. Ebben századosi rangja lett. Márcz. 
27. a had- és pénzügyminiszter meg-
erősítése tárgyában tartott népgyűlésen 
vett részt. Márcz. 31. proclamatiót szer-
kesztett és a múzeum előtti népgyűlésen 
felolvasta, Irányi pedig a német fordítá-
sát. P. franczia elméletek hatása alatt a 
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köztársaságért lelkesedett, a királyság 
eszméje ellen küzdött és márcz. végén ki-
adta s a népgyűlésen elszavalta A kirá-
lyokhoz cz. költeményét. Nyiltan vallotta: 
«Republikánus vagyok testestől-lelkestől; 
az voltam, mióta eszmélek, az leszek 
végső lehelletemig.» E szélső álláspontja 
egy időre sokat rontott népszerűségén, 
de ő naiv optimismusában tovább haladt 
útján. Elégedetlen volt a magyar politiku-
sokkal is, radikálisabb, erélyesebb föl-
lépést követelt s kifakadt a minisztérium 
ellen. A közvélemény ekkor meglehetősen 
ellene; fordult. Apr. 6. a Múzeum-téren 
a bécsi egyetemi ifjúság küldötteinek 
ünneplésére népgyűlést tartottak, P. ekkor 
rövid beszédet mondott és Készülj hazám 
cz. költeményét elszavalta. Ez időtájt 
írta naplóját a márcziusi napokról, mely 
ápr. 29-ig terjedt és máj. elején jelent meg. 
Máj. 12. felhívására ismét népgyűlést tar-
tottak Lederer önkényes eljárása s a kor-
mány ellen és P. a nemzeti konvent össze-
hívását sürgette. Elénk vágya volt a népet 
képviselni az országgyűlésen s 1848. máj. 
25. az ő szűkebb hazájában, a Kis-Kun-
ságban fel is lépett követjelöltül. Jún. 5. 
és 6. le is utazott a kerületbe, még pedig 
Félegyháza felé kerülve, meglátogatta 
Kun-Szent-Miklóst, Laczházát, Fülöpszál-
lást és Szabadszállást, nyomtatott procla-
matiót osztott szét és 8. visszatért a fő-
városba, miután meggyőződött arról, hogy 
ügye jól áll. Jún. 11. újra leutazott nejé-
vel együtt Kun-Szent-Miklósra. Azonban 
a szabadszállási pap fia Nagy Károly is 
föllépett jelöltnek és rágalmazta Petőfit, 
hogy népszerűtlenné tegye. P. jún. 12. K.-
Szt-Miklóson beszédet tartott a néphez és 
d. u. átment Szabadszállásra is, hol meg-
nyugtatták, ekkor visszament Kun-Szent-
Miklósra; jún. 13. a tanács elijesztő levelet 
küldött Bankoshoz P. barátjához, hogy a 
választás napján P. Szabadszálláson meg 
ne jelenjék; a költő azonban 14. este mégis 
elment nejével; 15. reggel a városházán 
is megjelent; azonban a felbőszített nép 

sértegette, ezért jónak látta visszamenni 
K.-Szt-Miklósra s 16. Pestre utazott. Bu-
kása történetét azonnal megírta a Márczius 
Tizenötödikébe, mely 19. meg is jelent 
és innen átvették a többi lapok is. P. új 
választás elrendeléseért peiltiót szerkesz-
tett a képviselőházhoz, melyet küldöttség 
vitt fel Deák Ferencz igazságügyminisz-
terhez. P. párbajra is kihívta Nagy Ká-
rolyt sértő nyilatkozatáért, de a párbaj 
elmaradt. E csalódása nagyon fájt neki, 
s ekkori izgalmának és tapasztalatainak 
hatása alatt írta az Apostol cz. költe-
ményét. Szélső álláspontja hozta egy íz-
ben összeütközésbe Vörösmartyval is, kit 
P. egy szép költeményben sajgó szívvel, 
de tartalék nélkül megtámadott, mert 
aug. 21. a hadsereg vezényszava kérdé-
sében a kormánynyal szavazott. P.-nek 
e lépésében volt tévedés, de meggyőző-
désből tette, s rövid válaszváltás után a 
két költő közt újra helyre állott a 
régi jó viszony. Ekkor szakított Jókaival 
is, a kivel aztán nem is békült ki. 
P. t. i. mint helyettes szerkesztő Jókai 
távollétében adta ki a költeményt az 
Életképekben, ezért Jókai nyilatkozott is 
aztán lapjában; erre P. válasza szept. 
10. jelent meg és ezzel a barátság köztük 
végkép megszűnt. Egyébként az elhidegülés 
már előbb történt, midőn P. Jókai házas-
ságát nem helyeselte s okait Jókai any-
jának is megírta. P. az egyenlőségi tár-
sulatnak, melynek fővezetői a Madarász 
testvérek (László és József) voltak, szin-
tén tagja volt és tevékeny részt vett 
gyűléseiben, habár ott keveset szónokolt. 
A király német levelére felhívást fogal-
mazott, melynek magyar és német kia-
dását szept. 17. az egyenlőségi társulat 
közgyűlése elhatározta. A lapokban (Már-
czius Tizenötödikében) czikkekkel és köl-
teményekkel szolgálta a szabadság ügyét 
Szept. 17. közölte az említett lap hírlapi 
czikkét, melyben írja, hogy az esemé-
nyek neki adtak igazat és már nem lel-
kesít, hanem bosszúra biztat. Már akkor 
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minden felől fölhangzott a harczi riadó, 
ő is menni akart, de nejének áldott álla-
pota tartóztatta. Yégre szept. 24. nejét 
elvitte Erdődre szüleihez és onnét a 
székelyekhez volt menendő, hogy a föl-
kelésre lelkesítse őket, de a föllázadt 
oláhoktól nem mehetett tovább Nagy-
Bányánál. Visszafért Pestre, innét okt. 
9. után a párndorfi táborba ment, hol 
atyjával, mint nemzetőri zászlótartóval 
találkozott és a seregnek a külföldre nyo-
mulása ellen szónokolt. Ezt a tisztek 
nem nézték jó szemmel, mire ő vissza-
tért Pestre. Mészáros hadügyminiszter 
okt. 15. kinevezte kapitánynak a 28. 
zászlóaljhoz. Szülei 1848 tavaszáig lak-
tak Váczon ; ekkor abban a házban, 
melyben ő lakott (a Dohány-utczában) 
egy különszobát fogadott és szüleit oda 
költöztette. Ettől fogva közös háztar-
tásban éltek, itt és utóbb a lövész-
utczai lakásukban, hova aug. 1. költözöit 
nejével és szüleivel. Miután szüleit Orlay 
gondjaira bízta, okt. 18. újra Erdődre 
érkezett, hol 22-ig maradt. Ekkor Nagy-
Károlyon át Debreczenbe zászlóaljához 
utazott, hol nov. 16-ig maradt és az 
ujonczok betanításával foglalkozott. Nov. 
17. nem követte zászlóalját Nagy-Becs-
kerekre, hanem szabadsággal Erdődre csa-
ládjához ment, melyet nov. 31. az oláhok 
elől Erdődről Debreczenbe hozott. Itt a 
Harminczad-utczában (Ormos szabó háza) 
látogatták meg őket néhány nap múlva 
Aranyék; itt született decz. 15. Zoltán 
fiuk, a keresztszülők Aranyék lettek. 
Csatadalát decz. 8. levél kíséretében 
küldte kinyomatás végett a képviselő-
házhoz; azonban az akkori zavarok miatt 
kinyomatása elmaradt. Vetter tábornok-
kal való összezördülése miatt 1849. jan. 
31.Kossuthoz írt levelében áthelyeztetését 
kérte Bem táborába. Január közepén nejét 
és fiát Aranyék gondjaira bízva, Bem se-
regéhez indult Erdélybe, Feketetón, Csú-
csán, Kis-Sebesen át Kolozsvárra ért. Innét 
Szamosujvárra, Deésre ment; 19. Beszter-

czére utazott és még azon este Szász-Ré-
genbe s Marosvásárhelyre, hova 21. érke-
zett meg.Jan.23.esteSzelindek felé indult; 
jan. 24. Medgyesen a fogadóban Lisz-
nyayval találkozott; jan. 25. Szelindekre 
ért és jelentkezett Bemnél, ki örömmel 
fogadta s a tisztek, közhonvédek lelke-
sedve üdvözölték. Bem segédtisztjévé 
nevezte ki, rangját visszaadta, előlép-
tette, vitézségét érdemjellel jutalmazta. 
Itt vett részt az első csatában jan. 30. 
Szelindeknél. Bem jan. 31. Vizaknára 
vonult, hol február 4-én megveretett, ki 
aztán Szelindek felé menekült. Bem meg-
vert seregével még az nap Szerdahelyre 
ért; de még éjfél után Szász-Sebesre sietett, 
melyet rohammal vett be; febr. 6. ezt 
is odahagyta és Szászváros felé indult. 
P. mindenütt oldala mellett lovagolt és 
febr. 7. Dévára érkeztek. P. ezen vissza-
vonulás minden harczaiban részt vett. 
Bem kímélni akarta a harcz esélyeitől és 
lehetőleg visszatartotta, de a költő mégis 
töbször belevegyült az ütközetbe. A piski 
csata előtt Bem Petőfit febr. 8. gyöngéd 
gondoskodásból Debreczenbe küldte futár-
ként. Ott a Márczius Tizenötödikében lelkes 
czikkben és költeményben dicsőítette Bem 
hősiességét. Mészárosnál személyesen je-
lentkezett, ki megkorholta, mert kihajtott 
inggallérral, nyakravaló és keztyű nélkül 
jelent meg előtte ; ez a költőt fölingerelte 
s nem jelentkezett többé nála ; Mészáros 
febr. 16. magához hivatta s a katonai 
rend megtartására figyelmeztette, vagy 
különben mondjon le tiszti rangjáról; 
erre P. levetette egyenruháját és febr. 17. 
éleshangú levélben beadta lemondását; 
ezen levelét kiadta a Közlönyben és 
Nyakravaló cz. epigrammját a Márczius 
Tizenötödikében (febr. 20.). Mészáros feb-
ruár 21. elfogadta lemondását. Febr. 22. 
családját Aranyékra bízta s Aranyné nejét 
és fiát magával vitte Szalontára, hol 
májusig maradtak. Febr. 23. ismét Er-
délybe indult; febr. 26. már Kolozsvárt 
volt, mint Burián Pál könyvkereskedő 
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vendége. Pár napi ott időzés után tovább 
indult Bem seregéhez, melyet Medgyesen 
talált; jelen volt a márcz. 2—3. csatában 
és részt vett a márcz. 3—5. visszavonu-
lásban Segesvárig, de váltólázba esett és 
Bem Kolozsvárra küldte. Teleki Sándor 
gróffal előbb Marosvásárhelyre utazott, 
honnét Szász-Régenen, Tekén át estére 
Sajó-Magyarosra s másnap (márczius 8.) 
Deésre érkeztek. P. Kolozsvárra utazott, 
hol ismét Burián vendége volt, míg job-
ban lett. Innét néhány napra Szalontára 
ment családjához és márcz. 26. indult 
újra erdélyi útjára. Márcz. 28—30. Mik-
lós Miklós ref. lelkész vendége volt Tor-
dán. Apr. 1. Szebenben mint közvitéz 
jelentkezett Bemnél, ki rangját azonnal 
visszaadta, hadsegédévé tette s egyik ked-
velt lovával ajándékozta meg. Altalán 
mint fiát szerette a költőt, ki szintén 
rajongással csüggött az ősz vezéren. Részt 
vett a szászsebesi előnyomulásban és ott 
Bem ápr. 8'. érdemjellel tüntette ki. Bem 
ápr. 13. hagyta el Sászsebest és Déva 
alá szállt, 14. Yajda-Hunyadra kocsizott, 
P. egy másik kocsin követte s délben 
érkeztek meg; aznap este Hátszegre ko-
csiztak. Bem ápr. 16. átlépvén a vaskapun, 
17. reggel Karánsebesre érkezett és 19. 
már Lúgoson volt. Apr. 24. odahagyván 
Lúgost, 26. Freidorfnál, Temesvár alatt 
állott. Máj. 3. P. vezérkari századost Bem 
őrnagygyá nevezte ki s tovább is segéd-
tisztjének hagyta. Ezt azonban a kor-
mánynyal meg kellett erősíttetni, a mi a 
februári lemondás miatt nem Ígérkezett 
könnyűnek. A bekövetkező véres csaták 
elől máj. 4. ismét Debreczenbe küldte 
Bem Petőfit, ajánlatokkal Kossuthhoz és 
Klapkához. P. Szalonta felé ment, hova 
este érkezett és másnap fiát Aranyéknál 
hagyva, nejével Debreczenbe utazott, hol 
jelentkezett Kossuthnál, azután a helyet-
tes hadügyminiszternél Klapkánál, ki hi-
degen fogadta és szemrehányással illette 
Bemnek Vécsey tábornok ellen írt levele 
közzétételeért a Honvédben, a mivel a 

kormánynak sok kellemetlenséget oko-
zott ; ezért őrnagyi rangjáról lemondott. 
Pestre kellett sietnie máj. 7., mert atyjá-
nak márcz. 21. történt haláláról értesült; 
Görgeinek is üzenetet hozott Bemtől. 
Szolnokról szenvedélyes hangú levelet 
intézett Klapkához, ki a sértések daczára 
sem fogadta el lemondását; P. azonban 
máj. 27. Szalontáról ismételten a had-
ügyminisztériumhoz küldte lemondását, 
mely akkor elfogadtatott és június 28. 
kelettel megjelent a Közlöny júl. 13. sz.-
ban Szegeden. (Ezt az ügyet később 
Budán személyes találkozáskor megköve-
téssel elintézték.) Alig ért P. a fővárosba, 
hol akkor Buda ostroma folyt, néhány 
nap múlva, mikor a költő a Svábhegyen 
volt, máj. 17. anyja is meghalt; vörös 
márványkövet tétetett öcscsével a szülők 
közös sírjára. Szüleinek elvesztése mély 
hatással volt kedélyére («Szüleim halá-
lára»). Szeretete mindig megható módon 
nyilatkozott irántuk. Az öregek büszkék 
voltak fiukra, de ő is büszkén énekelte 
meg atyját («A vén zászlótartó»). Az öreg 
Petrovics 1849-ben nyomtatott proklamá-
cziókkal Debreczenbe Kossuthhoz ment, 
a ki megtudván, hogy P. atyja, 300 
forintot utalványoztatott neki; itt lát-
hatta unokáját is. P. anyja temetése 
után máj. 25. Szalontáira utazott, honnét 
máj. 27. értesítette a Debreczenben lakó 
Aranyt, hogy lovát adassa el, mert annak 
árából kell majd élnie ; máj. 29. vissza-
indult Pestre, magával hozva fiát is ; júni-
usban a Kerepesi-út és Sip-utcza sarkán 
a Marczibányi-házban lakott Egressyékkel 
egy házban. A kormány jún. elején vissza-
tért Pestre, vele jött Arany is ; a két jó 
barát egész a hónap végéig maradt együtt. 
A költő megválván tiszti rangjától, csupán 
az Emichtől kapott havi 100 forintra volt 
utalva; ez év máj.-tói fogva nem is 
jelent meg költeménye. Bemhez írt leve-
lében elpanaszolta lova eladatását; Bem 
erre titkára, Kurz százados által válaszolt, 
200 frt útiköltséget is küldött neki s 
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magához hívta; erre a költő jún. 20. 
válaszolt franeziául, hogy miután a jún. 
17. Közlönyben ő maga nyilatkozott 
tiszti rangjáról való lemondásáról, Bem 
ajánlatát nem fogadhatja el. Ekkor (jún. 
elején) Csengery közbenjárására Szemere 
miniszter Petőfinek A honvéd czímű 
költeményéből a hadseregben való ki-
osztás végett 25 ezer példányt rendelt 
meg és ezért a költőnek 500 forintot 
fizettek. Jókaival még egyszer találkozott 
a Buda bevételének örömünnepére ren-
dezett lakomán, felköszöntése alkalmá-
val. (?) Lantja, mely a szabadságharczot 
minden mozzanatában végig kisérte, az 
oroszok közeledtére is megszólalt; a 
Jött a halál czímű költeménye jún. 28. 
a Respublicában jelent meg. Kossuth 
felhívására P. és társai július 1-én fal-
ragaszon esti 6 órára népgyűlést hívtak 
össze a múzeum terére ; de mivel a kor-
mány a fővárost elhagyni készült, a fel-
hívásnak sikere nem volt. Mikor a kor-
mány Pestről menekült, júl. 2. ő is meg-
indult családjával Orlayékhoz Mező-Be-
rénybe, hova Czegléden, Szolnokon, Gyo-
mán át, júl. 5. érkezett meg, és ott maradt 
júl. 18-ig. Ott írta Zoltán fia életrajzát 
hét hónapos koráig és ott kelt legutolsó 
ismert költeménye a «Szörnyű idő». Egy-
formán teltek napjai, változatosság csak 
az volt, ha berándult Gyulára Bonyhaival, 
hol Szakái Lajos, a népköltő és Sárossy 
Gyula társaságában töltötte idejét. A 
Székelyföldön szándékozott letelepedni ; 
de előbb az oroszok elől akart család-
jával menekülni Aradra, esetleg Badnára. 
Júl. 17. kocsira ült, de a megvadult lovak 
egy átelleni magtárnak rohantak és a 
kocsi rúdja, oldala és lőcse eltörött. 
Másnap 18. késett az indulással, mialatt 
Egressy Gábor Bem futárjával, Kissel 
megérkezett, ki Petőfit kereste. Egy szer-
dai napon a P. család Erdély felé indult 
Estére Ugrára értek. Nagyváradról Bia-
smi-gyorskocsival Kolozsvárra utaztak, 
onnét 20-án Tordára érkeztek, hol Mik-

lós Miklós református paphoz szálltak 
Egressyvel; itt egy napot töltöttek. Júl. 
22-én P. családját otthagyva, Egressy-
vel Marosvásárhelyre utazott, hova késő 
este értek be ; júl. 23. Székely-Udvarhely 
felé indult Bemhez; Székely-Udvarhelyen, 
Csik-Szeredán át 24. Kézdi-Vásárhelyre 
érkezett; itt Kőváry László szobájába 
szálltak a nagyvendéglőben; 25. reggel 
Bereczkig mentek, hol P.Bemmel találko-
zott, ki a moldvai expeditióból tért visz-
sza. Találkozásuk megható volt. Bem 
megtudta itt, hogy Szász-Régennél meg-
verték a mieinket, vágtatott a bajt helyre-
hozni, Kézdi-Vásárhelyen, Sepsi-Szent-
Györgyön, Erdővidéken, Udvarhelyen ke-
resztül, P. mindig Bem mellett lovagolt, 
rohantak szinte megállás nélkül és júl. 
29. érkeztek vissza Marosvásárhelyre, hol 
P. a Görög-féle piaczi házban volt többed-
magával szállva. E napról tette Bem a 
jelentést a kormányhoz, hogy a költő 
újból szolgálatba lépett; egyszersmind 
megint törzskarába osztotta. Azonban a 
rajongva szeretett vezér megtiltotta neki, 
hogy koczkázatos hadi vállalatában kö-
vesse, mégis utána ment. Marosvásár-
helyről júl. 29. utolsó levelét írta nejé-
nek ; júl. 30. reggel tovább utazott Bem 
után, a ki csekély seregével korán reggel 
Erdő-Szentgyörgy felé indult. P. Kurz 
kocsiján még aznap délelőtt szintén Szé-
kely-Keresztúrra érkezett. Bem br. Gamera 
Gusztávnál, a keresztúri térparancsnoknál 
volt szállva; a báró neje megtudván P. 
megérkeztét, meghivatta ebédre. Vacso-
rára Vargha Zsigmond hívta meg Petőfit, 
ki házában (most Gyárfás Endre-féle 
udvarház) töltötte az estét; a kertben 
énekeltek. Vargha Zsigmond leánya, Róza 
kérésére P. elszavalta valamely csodás 
előérzet hatása alatt szenvedélyes hévvel 
épen az Egy gondolat bánt engemet cz. 
költeményét; sőt a leány emlékkönyvébe 
is írt verset. (Ez a ház leégésekor elpusz-
tult.) Később P. a Szakái-féle korcsmában 
mulató jtisztek közé vegyült. Más nap 
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P. Vargha Zsigmondnál reggelizett, ki-
nek boldog leánykája a költő elutazása 
után, nemzeti szín szalaggal körülkötötte 
a kávéscsészét, melyből a költő reggeli-
zett s ereklyéi közé tette el. 1849. július 
31-én hat óra tájban indult el, hogy Új-
Székelyen csatlakozzék Bemhez; a ki 
már útban volt Segesvár felé, magához 
^vevén a Keresztúrra csak az előbbi estén 
érkezett csapatokat is. így találkozott 
Bemnek harmadfélezernyi serege a 16 
ezer főre menő orosz haddal a Fehér-
egyháza és Segesvár közt levő völgyben, s 
itt folyt le az utolsó nagyobb erdélyi 
ütközet, mely az egész napon át tartó 
hősies küzdelem után a magyarok vere-
ségével végződött. P. Bemet Héjjasfalvá-
nál érte utói. Reggel 7—8 óra körül 
hallották az első fegyvertüzelést az elő-
csapatoknál. A csata kezdetén P. Bem 
körül volt vászonyzubbonyos attilájá-
ban, ló és fegyver nélkül; a vezér 
ekkor visszarendelte a tartalékhoz. Ké-
sőbb különböző pontokon látták, hol 
a falu fölött az ágyúk mögött, hol a 
faluban a fogadó udvarán, a hol szekere 
állt, a mint a harcz folyását figyelte és 
jegyezgetett. Délután 3—4 óra tájt, mondja 
dr. Lengyel, épen egy hat fontos ágyút 
hoztak kijavítva Keresztúrról; ezzel szem-
ben látta Petőfit ekkor a faluba a fogadó 
felé haladni. De már mintegy félóra múlva, 
míg ő a sebesülteket kötözte, a leégett 
falu egyik sütőkemenczéjén ülve pillan-
totta meg P.-t lőtávolon kívül, honnan a 
csata menetét figyelte. Időnkint fel-fel-
állt, eltávozott, hogy jobb áttekintést 
nyerjen, de mindig visszatért s gyönyör-
ködni látszott, miként szedik össze a 
székely fuvarosok a lecsapódott ágyú-
golyókat. Közben jegyezgetett egy zseb-
könyvbe. E tájban vált véresebbé a csata, 
szaporodtak a sebesültek. A költő ekkor 
a falu elé ment ki s egy ott elhúzódó 
árok hídfájára dőlve, mintegy félóráig 
szemlélte a csatát. Tőle nem messze egy 
hat fontos ágyú lőtte az oroszokat, azok 

keményen viszonozták és egy ágyúgolyó 
alig 30 lépésnyire hullt le tőle ; a fölvert 
por őt is eltakarta, hihetőleg szemébe is 
ment, mert zubbonya ujjával hosszasan 
törölgette. Azután ismét a csatasík nézé-
sébe merült, a hol már szomorúra fordult 
a sors, mely eleinte a magyar fegyvereket 
győzelemmel kecsegtette. Rémes ordítás-
sal zúdultak a kozákok a honvédekre, 
egy óriás raj egyenesen a Petőfi tartóz-
kodásának helye felé. Lengyel figyelmez-
tette a költőt a veszedelemre, de P. 
csak ezt felelte: Potomság! E percztől 
kezdve csak hézagos adatok vannak P. 
további sorsáról. Gyalokay Lajos beszélte, 
hogy a kozákok sebes rohama vágtatott 
alá. A rohanó lovasság porfelhővel takarta 
az egész csatamezőt. Ekkor találkozott 
Gyalokay Petőfivel. A költő hajadon fővel 
volt, sapkáját kezében tartotta. «Gyere 
velem, kiáltott rá Gyalokay, az út mellett 
vár a kocsim, elmenekülhetünk, mielőtt 
a lovasság agyon gázol!» «Azt hiszed, 
hogy ember helyt állhat ebben a vihar-
ban ? nevetett keserűen Petőfi. A te ko-
csisod is bizonyosan rég elvágtatott. 
Inkább meneküljünk itt a dombok között...» 
«Nem, nem. Gyere velem . . . Gondold 
meg !» «Nincs idő a gondolkozásra, Isten 
veled!» Ezzel a költő kirántotta kezét 
barátja kezéből s eltűnt egy domb mögött. 
A következő perczben a porfellegből elő-
tűntek a kozákok. Annyi bizonyos, hogy 
mint gyalogos bennt maradt az orosz 
lovasság bekerítő gyűrűjében. Lüders, 
midőn a csatatért megtekintette, a ma-
gaslatnál az út mellett egy halott feküdt, 
szőke (?) volt, hegyes állszakállal, nadrága 
és zubbonya zsebei kiforgatva és mellette 
szétszórt írásokat látott, dsidaszúrás érte 
a mellén. Ez Petőfi lehetett. — Költeményei 
a költő életében a következő hírlapokban, 
folyóiratokban és évkönyvekben jelentek 
meg: Athenaeum (1842—43), Életképek 
(1843—48), Regélő Pesti Divatlap (1843— 
44), Honderű (1844., 1848), Pesti Divat-
lap (1844—46). Aradi Vészlapok (1844), 
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Szivárvány (1844), Nemzeti Színház Zseb-
könyve (1845), Tavasz (1845), Unió (1847), 
Ellenőr (1847), Hazánk (1847—48), Hon-
leányok Könyve (1847), Országgyűlési 
Emlény (1848), Márczius Tizenötödike 
(1848-49), Munkások Újsága (1848), 
Nemzeti Újság (1848), Mult és Jelen 
(1848), P. Hirlap (1848), Nép barátja 
(1848-49), Közlöny (1849), Honvéd (1849), 
Respublica (1849),Komáromi Lapok (1849). 
Czikkei, útleírásai, színi kritikái, ford.: Athe-
naeum (1843, írói jogtapodás a Regélő-
ben), P. Divatlap (1844. Az ó és új világ, 
Sue után, Jenny, franczia beszély Paul 
de Kock után. [Különösség gyanánt föl-
említhetem, hogy ezen beszély ötször 
jelent meg irodalmunkban: az Athe-
naeumban 1841. II. 50—55. sz. A három 
virágpiacz. Franczia novella. Paul de 
Kock után K . n T . . . s. hű fordításban ; 
a Pesti Divatlapban 1844. Petőfié, kissé 
módosított szabad fordításban; a Nap-
keletben 1858. 22., 23. sz. Bukott színész-
nő. Beszély Agay Adolftól; a szöveg 
Kock után van átdolgozva, Pesten játszik 
a két nyúl utczában, Jenny neve Bogár 
Fanni s a többi név is magyarosítva 
van ; a Hölgyfutárban 1863. 56—59. sz. 
Jenny, Paul de Kock beszélye. Ford. Láng 
Gáza; a Közvéleményben 1878. 144—155. 
szám: A párisi három virágvásár. Beszély, 
francziából ford. Kendeffy Vidor, a szerző 
nincsen megnevezve]. Nagybátyám és 
ipam, német novella, Alarczos bál, fran-
czia beszély Dumas után, Czáfolat, Kére-
lem Benőfi úrhoz, 1844—45. Színi kriti-
kák, Adatok a kritika titkaihoz, Köszönet 
a pápai képző-társulatnak, Egy szó Tarczy 
Lajos úrhoz, A szökevények, beszély, 
Nyilt levél Vahot Imre úrhoz); Életképek 
(1845. Uti jegyzetek, 1847. A nagyapa, 
beszély, III. Richard király, Shakespeare-
tól, A fakó leány és pej legény, beszély, 
1848. Pest, máj. 27., Jegyzet Vörösmarty-
hoz czímzett verséhez, Első és utolsó fel-
szólalásom egy igen piszkos dologban), 
Hazánk (1847. Uti levelek Kerényi Frigyes-

hez I—XX.); Márczius Tizenötödike (1848. 
Pest, aug. 10., Pest, szept. 17.); Kossuth 
Hírlapja (1848. Válasz Vörösmartynak), 
Pesti Hirlap (1848. Levél: Erdőd, októ-
ber 1.); Közlöny (1849. Levelek a Köz-
löny szerkesztőjéhez: Vizakna febr. 3., 
Debreczen, febr. 15., Szászsebes, ápr. 11., 
Karánsebes, ápr. 17., Nyilatkozat, jún. 11.). 
— Petőfitől 782 költemény maradt reánk 
(elbeszélő 11, lyrai 771); évek szerint: 
1838-ból 1, 1839: 1, 1840: 0, 1841: 6, 
1842 : 25, 1843: 36, 1844: 130 (2 elb. 
128 lyrai), 1845: 166 (1 elb. 165 lyrai), 
1816 : 136 (3 elb., 133 lyrai), 1847: 160 
(3 elb., 157 lyrai), 1848: 101 (2 elb., 
99 lyrai), 1849: 20. Ezeket 68 helyen 
(városban, falun) írta (22 költeményénél 
helynév nincsen) ; legtöbbet Pesten (370), 
aztán Szalk-Szent-Mártonban (109), Debre-
czenben (41), Koltón (29) sat. 1842-től az 
Athenaeum 20, a Pesti Divatlap 129, az 
Életképek 27 költeményt közölt tőle; 
1847—49-ben a Hazánk 22, a Márczius 
Tizenötödike 4, a Közlöny 5, a Népbarátja 
6, a Szépirodalmi Lapok 2 költeményt 
hozott Petőfitől. Költői pályájának első 
időszakában (1842—46) összesen 198költe-
ménye jelent meg különböző folyóiratok-
ban és zsebkönyvekben; a második idő-
szakban (1847—49) 125 költeménye jelent 
meg. — Munkái: 1. A koros hölgy. Franczia 
regény. írta Bernard Károly. Ford. Petőfi 
Sándor. Pest, 1843. (Külföldi regénvtár. 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Szerk. Nagy 
Ignácz. XVI. kötet. A regény eredeti 
czíme : Histoire d 'unefemmede quarante 
ans. Jelenlegi czímét a censor adta. P. 
németből fordította). — 2. Robin Hood. 
Angol regény. írta James György. Ford. 
Petőfi. U. ott, 1844. (Külföldi regénytár 
XXII. XXIII. kötet. P. németből fordí-
totta rövidítve). — 3. A helység kala-
pácsa. Hősköltemény négy énekben, 
írta Petőfi Sándor. Buda, 1844. (A borí-
ték első és hátulsó oldalán két kőnyo-
matú kép van, melyeket Grimm Vincze 
készített, Megjelent 1844. okt. 27. Ism. 
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Életképek IL, 22. sz. Dardanus, R. Pesti 
Divatlap II. 13., 17. sz. Honderű II. 25. 
sz. Irodalmi Őr 1845. 4., 5. sz. Császár F., 
Hírnök 1847. 92. sz. Poór Jenő.). — 
4 .Versek. írta Petőfi Sándor 1842—1844. 
U. ott. (Megjelent 1844. nov. 10. Összesen 
109 költemény. Ism. Honderű II. 25. sz., 
Nádaskay, R. Pesti Divatlap II. 44. sz. 
Életképek II. 403. 1., Hirnök 1845. 16., 
17. sz. Etőfi Andor = Szeberényi Lajos, 
Irodalmi Őr 4., 5. sz. Császár F.). — 5. 
János vitéz. Népmese. írta Petőfi Sándor. 
Kiadta Vahot Imre. U. ott. 1845. (A bo-
ríték első és hátulsó lapján két kőmet-
szetű rajz van, kőbe metszette Grimm 
Vincze Pesten. Ism. Budapesti Hiradó 
185. sz. Toldy F., Irodalmi Őr 4—5. sz. 
Császár F.). —_6^Czipruslombok Etelke 
sírjáról, (f jan. 7. 1845). írta Petőfi Sán-
dor. Pest, 1845. (A költemények benne 
czím nélkül I—XXXIV, sorszámmal jelen-
tek meg 1845. márcz. 20. Ezen füzet 50 
példányának árát a költő a szepesi és 
árvái éhezők számára ajánlotta föl. Ism. 
Honderű 306. 1. Nádaskay L., Irodalmi 
Őr 4., 5. sz. Császár F. A költemények 
eredeti kéziratát Vachott Sándornétól 
1886. szept. a m. n. múzeum vette meg.). 
— 7. Szerelem Gyöngyei. Irta Petőfi 
Sándor. U. ott, 1845. (Megjelent okt. 20 
—23. közt. A költemények czím nélkül 
I—XXXIX. sorszámmal jelentek meg. 
Ism. P. Divatlap II. 984. 1. és 1104. I. 
Szeverin, Budapesti Híradó 185. sz., 
Irodalmi Őr 1846. 13. sz.). — 8.. 
Versek. írta Petőfi Sándor. 1844—45. U. 
ott, 1845. (Megjelent nov. 15. Ism. P. 
Divatlap II. 1108. 1. 1846. 14. sz. Irodalmi 
Őr 1846. 13. sz.). —JL-János vitéz. írta 
Petőfi Sándor. Második olcsóbb kiadás. 
Kiadta Vahot Imre. U. ott, 1846. (Mint 
az első kiadás, ez is 500 példányban 
nyomatott, de gyengébb papiroson. Ism. 
M. Szépirodalmi Szemle 1847. 23., 26. sz.). 
— JJL Felhők. írta Petőfi Sándor. U. ott, 
1846. (Összesen I—LXVI költemény. Meg-
jelent ápr. 23.). — 11. A hóhér kötele. 

Irta Petőfi Sándor. U. ott, 1846. (Meg-
jelent jún. 11.) — .12» Tigris és hiéna. 
írta Petőfi Sándor. Pest, 1847. (Történeti 
dráma 4 felv. Megjelent jan. 2.). — 
13. Petőfi Sándor összes költeményei. Egy 
kötetben. U. ott, 1847. (Tisztelet és szeretet 
jeléül Vörösmartynak ajánlva a szerző 
által. A költő aczélba metszett arczképé-
vel, mely alatt névaláírása facsimilében 
áll. Ism. M. Szépirodalmi Szemle máj. 
9., 30. Pulszky Ferencz, Életképek 21. sz., 
P. Hirlap 880. sz. br. Eötvös József, 
Greguss Ágost, Futár. Szarvas, 1847. Der 
Ungar 88. sz., P. Divatlap. 1848. 44. 1.). 
— 14. Petőfi Sándor összes költeményei 
1842—1846. Pest, 1848. Két kötet (A költő 
aczélmetszetű arczképável. Megjelent jan. 
31. Teljesen egyező az előbbeni kiadás-
sal, betűi azonban nem ugyanazok és az 
egész kiadás kevésbbé gondos.). — ló. 
Petőfi Sándor összes költeményei 1842— 
1846. Ur ott, 1848. (A második kiadás-
nak újabb lenyomata.). —_ 16. Nemzeti 
dal. Petőfi Sándor. (Megjelent kis 4-rét 
röplapon 1848. márcz. 15. Ennek 1848-ból 
— Pesten legalább 3 kiadásban több ezer 
példányban osztatott szét — hazánk külön-
bözővárosaiból több kiadása ismeretes,így 
Pozsony, Győr, Székesfejérvár, Szeged, 
Kolozsvárt 3 kiadásban és Deés városá-
ból szintén röplapon ; a fővárosi és vi-
déki lapokban szintén lenyomatott). — 
17. A királyokhoz. Petőfi Sándor. Ára 
2 pengő krajczár. A szerző engedelme 
nélküli utánnyomat szigorúan tiltatik. U. 
ott. (1848. Röplap. Megjelent márczius 
végén). — 18. Készülj hazám. Petőfi 
Sándor. U. ott, 1848. (Röplap. A Múzeum-
téren szavalta ápr. 5.). — ljL Coriolanus. 
Shakespeare után angolból Petőfi Sán-
dor. U. ott, 1848. (Shakespeare összes szín-
művei. I. Megjelent máj. 13.). — 20^ La-
pok Petőfi Sándor naplójából. Első ív. 
Tartalom: A magyar szabadság szüle-
tése. Márczius 15-ke. A német polgárok 
és a zsidók. Az országgyűlés és az úrbér. 
Királyi leirat a ministeriumról. Monarchia 
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és respublica. Nagy péntek napja. A ka-
tonaság. Kliegl, Széchenyi, hivatal, rágal-
mak. U. ott, 1848. — 21. A kis-Jcunokhoz 
Petőfi Sándor. (Pest, 1848. jún. elején. 
Röplapon P. proclamaţi ója, szétosztatott 
a költő által.). — 22. Nyilt levél a sza-
badszállásiakhoz. Június végén Petőfi 
Sándor. U. ott. (P. búcsúszava, melyet 
az elámított szabadszállási néphez inté-
zett). — 23. A nemzetgyűlési követekhez. 
U. ott. (Tenyérnyi külön röplapon, melyet 
P. 1848. júl. 7. osztatott szét a képviselő-
házban.). — 24. Az Egyenlőségi Társu-
lat proelamatió j a. Petőfi Sándor az Egyen-
lőségi Társulat megbizásából. U. ott. 
(Megjelent szept. 20-án; németül is 
kiadatott.). — 25. Király és hóhér. Pe-
tőfi Sándor. U. ott, 1848. (Röplap. Előbb 
az Életképekben okt. 22.). — 26. Buda 
várán újra német zászló! . . . Petőfi 
Sándor. Debreczen, 1849. (Röplap. Jan.) 
— 27. Európa csendes, újra csendes.. . 
PetőfilSándor. Debreczen. (Röplap. Előbb 
Közlöny 1849. február 23.) — _28. Az 
erdélyi hadsereg. Petőfi Sándor. Szász-
sebes. (Röplapon megj. 1849. ápr. 11.) — 
29. Csatadal. Petőfi Sándor. Karánsebes. 
1849. ápr. 17. — 30. Élet vagy halál. 
Petőfi Sándor. (Pest, 1849. május végén.). 
— 31. A honvéd. Petőfi Sándor. U. ott, 

ún. (Röplapon. Ára 3 kr. váltóban.) 
— 32. Petőfi Sándor újabb költeményei. 
1847 — 1849. Két kötet. (E kiadás a meg-
jelenés előtt elkoboztatott 1849 végén. 
Egy példánya a m. n. múzeum könyv-
tárában czímlap nélkül, mert ez még nem 
volt kinyomatva). — 33.. Petőfi újabb 
költeményei 1847—1849. Pest, 1851. (Egy 
kötetben nagy 8rét, oly formában, mint 
az 1847. egykötetű kiadás. Elkoboztatott. 
Egyetlen példánya a m.n. múzeum könyv-
tárában Szász Károly adományából 
e jegyzettel: «Emich-féle 1851. (ket-
tős) kiadásának negyedrétű alakjából a 
rendőri megsemmisítésből megmentett, 
talán egyetlen példány». Megvan 1—480. 
lap czímlap nélkül). — 34. Petőfi újabb 

költeményei. 1847—1849. Pest, 1851. Két 
kötet. (Elkoboztatott. Egy példánya a m. 
n. múzeum könyvtárában. Ugyanekkor 
szó volt, hogy az e kiadásból kimaradt 
költemények Lipcsében egy pótkötetben 
megjelennek, de ez elmaradt). —_35. 
Petőfi Sándor újabb költeményei. 1847— 
1849. Pest, 1858. Két kötet. (Nyom. Manz 
Frigyesnél Bécsben. Ismerteti Salamon 
Ferencz, Budapesti Szemle IV., V. 
1858—59. és írod. Tanulmányok 1889. I.) 
— 36. Petőfi Sándor újabb költeményei. 
18Î7=1849. Második, javított kiadás. Pest, 
1861. Két kötet. —__37. Petőfi Sándor 
összes költeményei. 1842—1846. Harma-
dik javított kiadás. Pest, 1862. Két kötet-
(Tulajdonképen 4. kiadás). — 38. Petőfi 
Sándor vegyes művei. 1838—1849. Kiadta 
Gyulai Pál. U. ott, 1863. Három kötet. 
— 39. A hóhér kötele. Irta Petőfi Sándor. 
Új lenyomat. U. ott, 1868. Hartleben H. 
B. (Ráth M.). —_ 40. Shakspere minden 
munkái. Fordítják többen. Kiadja a Kis-
faludy-Társaság. U. ott, 1865. (IV. kötet. 
Coriolanus. Ford. Petőfi. Titus Andro-
nicus.). — 41. Petőfi Sándor elbeszélő 
költeményei. U. «ott, 1867. (Elől aczélm. 
Salgó cz. rajz. Lötz K., in. Doby J., rajta 
géniusz, ki megkoszorúzza a költőt. Ez az 
a nyomás, mely utóbb a népies kiadá-
sokban ismétlődik). — 42. Petőfi Sándor 
válogatott lyrai költeményei. U. ott, 1869. 
(Díszkiadás.) — 43. Petőfi Sándor újabb 
költeményei. 1847—1849. Harmadik javí-
tott kiadás. U. ott. 1871. Két kötet. — 44. 
Petőfi Sándor összes költeményei. 1842 
— 1846. Negyedik kiadás. U. ott, 1872. 
Két kötet. (A czímlapon hibásan 3. ki-
adásnak mondva, holott voltaképen 5. 
kiadás). —45. Petőfi Sándor ú j abb költemé-
nyei, 1847—1849. Negyedik javított kiadás. 
Bpest, 1873. Két kötet. — 46. A hóhér 
kötele. Regény. írta Petőfi Sándor. Uj le-
nyomat. Pest. 1873. Kiadja Ráth Mór. — 
47. Robin Hood. Angol regény. írta James 
György. Ford. Petőfi. Második kiadás. 
U. ott, 1873. Ráth Mór kiadása. Két 
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rész. (A kettő a M. Nemzet Családi Könyv-
tára V.). —JQJPetőfi Sándor költeményei. 
Hiteles kéziratok alapján megigazított és 
hazai művészek rajzaival díszített első 
teljes kiadás. Bpest, 1874. Athenaeum. 
(A költő 1845. arczképével, 65 szöveg-
képpel. Ara díszkötésben 16 frt. Ism. 
Otthon stb.). — 49. Petőfi Sándor összes 
költeményei. Hazai művészek rajzaival 
díszített második képes kiadás. U. ott, 
1877. Athenaeum tulajdona. (Ism. 1876 : 
Ellenőr 351., Hon 307,, 311. esti k. Jókai, 
P. Napló 307., Kelet Népe 357., Nemzeti 
Hirlap 713., Főv. Lapok 292., Egyetértés 
306. sz. Életképek). — 50. Petőfi Sándor 
költeményei. Második teljes kiadás. U. ott. 
1877. Az Athenaeum tulaj d. Négy kötet. 
(Nyomatott 1876-ban. Ara 8 frt, dísz-
kötésben 12 irt). — 51,Coriolanus. írta 
William Shakespeare. Ford. Petőfi Sándor. 
Bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta 
Névy László. U. ott. 1877. Franklin-Tár-
sulat. (Jeles írók Iskolai Tára II.), — 
52. Petőfi Sándor összes költeményei. 
Hazai művészek rajzaival díszített képes 
kiadás. U. ott, 1878. Athenaeum. A költő 
rézkarczú arczk. Ara diszk. 12. frt. — 
53. Petőfi-Reliquiák. 1841—1849. Gyűj-
tötte Halasi Aladár. U. ott, 1878. Gyulai 
Pál előszavával. (Hibás kiadás. Ism. Ellen-
őr, 261., Hon 127., Petőfi Társulat 
Lapja 21., Egyetértés 144., 145., Nemzeti 
Hirlap 142 , Kelet Népe 143., Kecskeméti 
Lapok 24. szám). — 54. Petőfi Sándor. 
összes költeményei. Hazai művészek raj-
zaival díszített népies kiadás. U, ott, 
1879. Athenaeum. A költőnek 1845. Ba-
rabás-féle arczk. Ara kötve 2 frt 50 kr. 
— 55. Petőfi Sándor összes költeményei. 
Hazai művészek rajzaival díszített képes 
népkiadás. U. ott, 1879. Mehner V. ki-
adása. (Az 1878. képes kiadás új czím-
lappal és a költő apotheosisát tárgyazó 
képpel. Különben változatlan. Ism, Buda-
pesti Szemle XIX. Egyet. Phil. Közlöny). 
— 56. Coriolanus. Irta William Shaks-
pere. Ford. Petőfi Sándor. Bevezetéssel és 

magyarázatokkal ellátta Névy László, 2. 
kiad. U.ott, 1881. Franklin-Társ. (Jeles írók 
Iskolai Tára II.). — 57. Petőfi Sándor 
összes költeményei. Népies kiadás. A költő 
arczképével. U. ott, 1882. Athenaeum. — 
58, A hóhér kötele. Irta Petőfi Sándor. 
James, Robin Hood. Ford. Petőfi Sándor. 
U. ott, 1882. (A M. Nemzet Családi Könyv-
tára V, Ráth Mór.). — 59. Shakspere 
minden munkái. Fordítják többen IY. kötet. 
Coriolanus. Ford. Petőfi Sándor. Titus 
Andronicus. Ford. Lévay József. Második 
kiadás. U.ott, 1882. Ráth M. —60. Petőfi 's 
Wolken. Felhők. Kézirat gyanánt egye-
temi előadások számára nyomatott csupán 
70 példányban. Kolozsvár, 1883. okt. 
Az editio princeps diplomaticus hű lenyo-
mata varia lectióval és német jegyze-
tekkel kiadta Lomnitzi Meltzl Hugo. (Az 
eredeti első kiadás czímlapjával és német 
bevezetéssel). — 61 .Petőfi Sándor,A hely-
ség kalapácsa. Hősköltemény négy ének-
ben. Hetedik kiadás. Bpest, 1883. Frank-
lin-Társulat. (Olcsó könyvtár 170. sz.). 
— 62, Petőfi Sándor beszélyei. U. ott, 
1883, Franklin-Társ. (Olcsó Könyvtár 
160. sz.). — 68, Petőfi Sándor összes 
költeményei. Hazai művészek rajzaival 
díszített második népies kiadás U. ott, 
1884. Athenaeum. — 64. Petőfi Sándor 
összes költeményei. Hazai művészek raj-
zaival díszített negyedik képes kiadás a 
költő arczk. U. ott, 1884. Athenaeum. 
Ára díszkötésben 12 frt. — 65 .̂ Shaks-
pere, Coriolanus. Ford. Petőfi Sándor. 
Bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta 
Névy László. Harmadik kiadás. U. ott, 
1886. Franklin-Társ. (Jeles írók Iskolai 
Tára II.). — 66. Petőfi újabb reliquiái. 
1838—1849. Gyűjtötte Baróti Lajos. Ki-
adja a Kisfaludy-Társaság. U. ott, 1887. 
(Több facsimilével). — 67. Petőfi Sándor 
válogatott költeményei. Magyarázza Badics 
Ferencz. U4ott, 1888. Athenaeum. Két 
rész. (I. Lyrai költemények, II. Elbeszélő 
költemények Ism. Tanáregylet Közlönye 
sat.). — 68. Petőfi Sándor költeményei. 
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Harmadik teljes kiadás. U. ott. 1888. 
Athenaeum. Négy kötet. (A költő 1848. 
kiadásából aczélm. arczk.). — 69. l'etöfi 
Sándor összes költeményei. Hazai művé-
szek rajzaival díszített ötödik képes dísz-
kiad. A költő rézkarczú arczképével. U. ott, 
1889. Athenaeum. (Ara díszkötésben 12 
frt.). — 70. Petőfi ismeretlen költeményei 
1847—í848-ból. Bevezetéssel és jegyze-
tekkel. Kiadja Ferenczi Zoltán. Kolozs-
vár, 1890. — 71. Petőfi Sándor összes 
költeményei. Eredeti kéziratok és kiadások 
alapján megjavított új népies kiadás egy 
kötetben, a költő arczképével. Budapest 
(1890). Athenaeum. (A Havas Adolf által 
szerkesztett népies kiadás.) — 72. Shaks-
pere színmüvei. Fordítják többen. Beve-
zetéssel és jegyzetekkel ellátta Csiky Ger-
gely. Javított kiadás közeJ 600 illustra-
tióval. Tragoediák. Bpest, (1890). Ráth 
Mór. (IV. kötet. Coriolanus. Ford. Petőfi 
Sándor. Ism. Haraszti Gyula Egyet. Phi-
lol. Közlöny 1889.). — 73. Shakspere. 
Coriolanus. Ford. Petőfi Sándor. Beveze-
téssel és jegyzetekkel ellátta Névy László. 
Negyedik kiadás. Bpest, 1890. Franklin-
Társulat. (Jeles írók Iskolai Tára II.) — 
74. Petőfi Sándor összes költeményei. 
Hazai művészek rajzaival díszített har-
madik népies kiadás. A költő arczk. U. 
ott, (1890). Athenaeum. (A második ki-
adás új czímlappal). — 75. Petőfi Sán-
dor elbeszélő költeményei 1844—1848. 
Eredeti kéziratok és kiadások alapján 
szerkesztett kiadás. U. ott, 1890. Athe-
naeum. — 76. Leíró költeményei és nép-
dalai 1842—1849. Czímképpel. — 77., 
Hazafias költeményei 1842—1849. A költő 
1848. arczk. — 78. Szerelmi költeményei 
és bordalai. 1842—1849. Szendrey Julia 
arczk. (E kiadás áll négy kis kötetből s 
az 1890. népies kiadás alapján s ugyan-
azon szedéssel készült. Mindenik kötet-
hez a kiadás rendezője, Havas Adolf, 
rövid előszót írt.). — J79. Lapok Petőfi 
Sándor naplójából. Első ív. Híven az 
eredeti kiadáshoz, előszóval és jegyzetek-

kel kiadja dr. Ferenczi Zoltán. Kolozs-
vár, 1891. — 80_ A hóhér kötele. Irta 
Petőfi Sándor. Uj kiadás. Bpest, 1891. 
Ráth Mór. (Díszes kiadás.) — 81. Petőfi 
Sándor összes müvei. Végleges teljes ki-
adás. Életrajzi bevezetéssel ellátta Jókai 
Mór. Eredeti kéziratok és kiadások alap-
ján rendezte, jegyzetekkel és variansok-
kal kisérte Havas Adolf. Bpest, 1892— 
1896. Athenaeum. Hat kötet. (I. kötet. 
Elbeszélő költemények, a költő réznyom. 
arczképével. 1892. II. Kisebb költemények 
1842—1846. Petőfi Sándorné, Szendrey 
Julia rézfénynyom. arczk. 1892. III. Ki-
sebb költemények 1847—1849. A Petőfi-
szobor rézfénvnyom. arczk. 1893. Vegyes 
művek: I. Drámák. 1895. II. Elbeszélé-
sek, útirajzok és naplójegyzetek, töredé-
kek. 1895. III. Hirlapi czikkek, levelezés, 
vegyesek. Függelékül Szendrey Julia 
naplója és levelei. 1896. Ara az összes 
mű hat kötetének 19 frt, díszkötésben 28 
frt. Ism. Baróti Lajos, Petőfi költeményei-
nek első kritikai kiadásáról. Bpest, 1894.). 
— 82. Arany János és Petőfi levelezése. 
U. ott, 1894. Ráth Mór. (Végül: Arany 
János Petőfi emlékének szentelt költe-
ményei). — 83. Petőfi Sándor költeményei. 
Millenniumi olcsó kiadás. Négy részben. 
U. ott, 1896. Athenaeum. (E kiadás csak 
új czímlappal egymás mellé állítása a 
fentebb leírt 4 kötetes kiadás megmaradt 
példányainak.). — 84. Coriolanus. Shaks-
pere tragédiája. Magyarázta Szigetvári 
Iván. U. ott, 1897. Franklin-Társ. (Jeles 
írók Iskolai Tára LIV.). — 80: Petőfi 
Sándor összes költeményei. Eredeti kéz-
iratok és kiadások alapján megjavított 
új népies kiadás egy kötetben. A költő 
arczk. U. ott, (1897.) Athenaeum. (Ugyan-
az a kiadás, mint az 1890. Havas-féle, 
csak a kötés új. Piros kötés, rajta a 
költő szobra s e felirat: Millenniumi ki-
adás). — 8£, Petőfi. Uti rajzok. I. Uti 
jegyzetek. II. Uti levelek Kerényihez. 
U. ott, 1897. (Magyar Könyvtár 14. Szerk. 
Radó Antal, kiadja Lampel Róbert). — 
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jäZ. Petőfi Sándor beszély ei. U. ott, 1897. 
Franklin-Társ. (Olcsó könyvtár 395. 396.). 
— 88. Petőfi Sándor. A helység kalapácsa. 
Hősköltemény négy énekben. Hetedik ki-
adás. U. ott, 1897. (Olcsó könyvtár 430.). 
— 89. A hóhér kötele. Regény. írta Petőfi 
Sándor. Új kiadás. U. ott, 1898. Ráth 
Mór. — 90. Petőfi Sándor. Elbeszélések 
és hirlapi czikkek. U. ott, 1898. (Magyar 
Könyvtár 44.). — 91. Petőfi Sándor összes 
költeményei. Hazai művészek új rajzaival 
és a költő arczképével. U. ott, 1899. 
Athenaeum. Két kötet, nagy 4rét. (Fényes 
díszkötésben 36 frt., selyemkötésben 42 
frt. Ism. Nemzet 157., M. Hirlap 339., 
Műcsarnok 30., Művész Világ 10., Vasár-
napi Újság 49. sz.). — 92. Petőfi Sándor 
összes költeményei. Eredeti kéziratok és 
kiadások alapján megjavított harmadik 
népies kiadás egy kötetben. A költő arcz-
képével. U. ott, 1899. Athenaeum. — 
93. Petőfi Sándor Összes költeményei. 
Teljes kiadás. U. ott, 1899. Athenaeum. 
Négy kötet két kötetbe kötve. — 94. Petőfi 
Sándor válogatott lyrai költeményei. 
Magyarázta Badics Ferencz dr. Második 
olcsó kiadás. U. ott, 1899. Athenaeum. 
— 95. Petőfi Sándor válogatott elbeszélő 
költeményei. Magyarázta Badics Ferencz 
dr. Második olcsó kiadás. U. ott, 1899. 
Athenaeum. —_96. Petőfi Sándor elbeszélő 
költeményei. U. ott, 1900. Athenaeum. — 
97. Petőfi Sándor összes költeményei. 
Teljes kiadás négy kötetben. U. ott, 1900. 
Athenaeum. Négy díszkötésb., ára 20 kor. 
— 98, Petőfi Sándor összes költeményei. 
Hazai művészek rajzaival diszített harma-
dik népies kiadás. A költő arczképével. 
U. ott, 1900. Athenaeum. — 99. Petőfi 
Sándor összes költeményei. A költő kéz-
iratai s az eredeti kiadások nyomán 
sajtó alá rendezte Baróti Lajos. U. ott, 
1900. Singer és Wolfner. (Ugyanaz. Dísz-
kiadás. U. ott, 1900.). — 100. Petőfi Sán-
dor elbeszélő költeményei. U. ott, 1900. 
Athenaeum. — 101. Petőfi Sándor haza-
fias költeményei. U. ott, 1900. Athenaeum. 

— 102. Petőfi Sándor népies és leiró 
költeményei. U. ott, 1900. Athenaeum. 
— 103. Petőfi Sándor bordalai és vegyes 
költeményei. U. ott, 1900. Athenaeum. — 
104. Petőfi Sándor szerelmi költeményei. 
U. ott, 1900. Athenaeum. — J.05. Petőfi 
Sándor válogatott versei. A magyar ifjú-
ság számára. U. ott, 1900. Athenaeum. 
— 106. Petőfi Sándor. János vitéz. U. ott, 
1900. (Olcsó Könyvtár 1170). - 107.1Petőfi 
Sándor családi versei. Bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Szinnyei Ferencz dr. 
Tull Ödön képeivel. U. ott, 1900. (Magyar 
Könyvtár 158). — 108. Petőfi Sándor. 
A helység kalapácsa. János vitéz. Beve-
zetéssel ellátta Bánóczi József. Képekkel 
ellátta Akantisz Viktor és Telegdi László. 
U. ott, 1900. (M. Könyvtár 163.). — 109, 
Petőfi Sándor költeményei. Táj- és élet-
képek. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
Vajda Gyula. Neogrády Antal rajzaival. 
U. ott, 1900. (M. Könyvtár 171.). — 110,. 
Petőfi Sándor vegyes költeményei. Beve-
zetéssel és jegyzetekkel ellátta Balassa 
József. Tull Ödön képeivel. I. rész. U. ott, 
1900. (M. Könyvtár 181.). — 111._ Shaks-
pere, Coriolanus. Ford. Petőfi Sándor. 
Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Radő 
Antal. U. ott, 1900. (M. Könytár 179. 
180). — 112 Petőfi Sándor költeményei. 
Elete és költészete. Bevezetéssel és jegy-
zetekkel ellátta Somogyi Gyula. Tull Ödön 
rajzaival. U. ott, 1900. (M. Könyvtár 210.). 
— 113. Petőfi Sándor. Az apostol. Beve-
zetéssel ellátta Jakab Ödön. Tull Ödön 
képeivel. U. ott, 1900. (M. Könyvtár 220.). 
— 114. Petőfi Sándor elbeszélő költemé-
nyei. I. rész. Bevezetéssel ellátta Radó 
Vilmos. Telegdy László és Neogrády 
A. képeivel. U. ott, 1900. (M. Könyvtár 
23u.). — 115. Petőfi Sándor költeményei. 
Barátság és szerelem. Bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán, Tull 
Ödön képeivel. U. ott, 1900. Két rész. (M. 
Könyvtár 250., 270.). — 116. A hóhér 
kötele. Regény. írta Petőfi Sándor. U. ott, 
1900. Vass József. — 117. Petőfi Sándor 
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összes költeményei. Magyar művészek 
rajzaival. Életrajzi bevezetéssel ellátta 
Ferenczi Zoltán. U. ott, 1901. Két kötet. 
Lampel Róbert. Wodianer F. és fiai. 
(Remek írók Képes Könyvtára I. II.). — 
118. Petőfi Sándor összes költeményei. 
A kiadást szerkesztette Bánóczi József, 
ü. ott, 1901. Két kötet. Lampel R. — 119. 
Petőfi költeményei, az ifjúság számára. 
U.ott, 1901. (Filléres Könyvtár 100.) Singer 
és Wolfner. —120. Petőfi Sándor költemé-
nyei. Románczok. Bevezetéssel ellátta 
Lenkei Henrik. U. ott, 1901. (M. Könyv-
tár 235.). — 121. Petőfi Sándor elbeszélő 
költeményei. II. rész. Bevezetéssel ellátta 
Radó Vilmos. U. ott, 1901. (M. Könyv-
tár 240.). — 122. Petőfi Sándor elbeszélő 
költeményei. Haza és szabadság. Beveze-
téssel ellátta Radnai Rezső. U. ott, 1901. 
Két füzet. (M. Könyvtár 280., 290.). — 
123. Petőfi Sándor szerelmi költeményei 
és bordalai. U. ott, 1901. Rózsa K. és 
neje. — 124. Petőfi Sándor hazafias, 
szerelmi és egyéb válogatott költeményei 
és bor dalai. U. ott, 1902. Rózsa K. és 
neje. — 125. Petőfi Sándor hazafias és 
egyéb válogatott költeményei. U. o., 1902. 
Rózsa K. és neje. — 126._ Petőfi Sándor 
vegyes költeményei. Bevezetéssel és jegy-
zetekkel ellátta Balassa József. II. rész. 
U. ott, 1902. (M. Könyvtár 310.). — 
127. Petőfi Sándor összes költeményei. 
Teljes kiadás. Számos képpel. U. ott, 
1904. Négy kötet. Athenaeum. — 128, 
Petőfi Sándor elbeszélő költeményei. (Ro-
mánczok, balladák és János vitéz.) Be-
vezette és magyarázta Kapossy Lucián dr. 
Szeged, 1903. Traub B. és társa. (Segéd-
könyvek a magyar irodalmi oktatáshoz 6.). 
— Hangok a múltból. A magyar nemzet 
nagy napjainak emlékeül. Összeszedte és 
kiadta két magyar honfi. Lipcse, 1851. 
(Petőfinek hazafias dalaiból ötöt kivéve 
az 1848—1849. költeményei vannak kö-
zölve, összesen 32 költ.). — Petőfi a 
világirodalomban. Német: P. első fordí-
tásban németül jelent meg: A lopott ló, 

A csikós, A rabló cz. költ., Dux Adolf 
ford. (Sonntagsblätter, Pest, 1845. évf.). 
— Ausgewählte Gedichte von Alexander 
Petőfi. Deutsch von Adolf Dux. Wien. 
1846. (Ungarns Literatur és P. 55 költe-
ménye. Ism. Szépirodalmi Szemle 1847. 
2. czím-kiadás. U. o., 1867.). — Gedichte 
von Alexander Petőfi. Nebst einem An-
hange, Lieder anderer ungarischer Dich-
ter. Aus dem Ungarischen übertragen 
durch K. M. Kertbeny. Frankfurt a. M. 
1849. (Petőfiről és 170 költeménye. 1500 
példányban nyomatott.). — Der Held 
János. Ein Bauernmärchen von Petőfi. 
Aus dem Ungarischen übersetzt durch 
Kertbeny. Mit Porträt des Dichters. Stutt-
gart, 1850. (Bevezetéssel. 750 péld. nyom.). 
— Alexander Petőfi's Gedichte. Aus dem 
Ungarischen übersetzt von Fr. Szarvady 
und Moritz Hartmann. Darmstadt, 1851. 
(Lieder der Liebe 1—16. Trinklieder 1—7. 
Patriotische Lieder 1—9. Vermischte Ge-
dichte 1—19. Szilaj Pista I—IV. Anmer-
kung. Szarvady előszavával és P. aczélm. 
arczk.) — Der Strick des Henkers. Roman 
von A. Petőfi. Aus den Ungarischen von 
K. M. Kertbeny. Halle, 1852. (2. olcsóbb 
kiadás. U. ott, 1854.). — Zwanzig Lieder 
von Petőfi. Deutsch von Adolf Buchheim 
und Oskar Falke. Nationalgesänge der 
Magyaren. Kassel, 1850—51. Öt füzet. — 
Sechs und dreissig Gedichte nach A. 
Petőfi. Deutsch von Vasfi und Benkő. 
Nationallieder der Magyaren. Braun-
schweig, 1852. — Lieder nach A. Petőfi. 
Deutsch von C. F. Daumer. Nürnberg, 
1852. (Deutscher Musen Almanach v. Chr. 
Schad.). — Lieder nach A. Petőfi. Deutsch 
von Karl Schröter. Leipzig, 1854. (Lieder 
aus Ungarn.). — Istók der Narr, und 14 
kleinere Gedichte Petőfi's. Deutsch von 
Ad. Dux. (Ungrische Dichtungen.) Press-
burg und Leipzig, 1854. — Album hun-
dert ungarischer Dichter. In eigenen wie 
fremden Uebersetzungen herausg. von K. 
M. Kertbeny. Dresden, 1854. (2. kiadás 
Drezda, 1856., 3. k. Prága és Lipcser 
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1860. (Petőfitől is több költ.). — Sechs 
Gedichte von Petőfi. Deutsch von Demeter 
Dudumi. Pest, 1855. (Klänge aus dem 
Osten.) — C. F. Daumer. Polydora, ein 
weltpoetisches Liederbuch. Frankfurt a. M., 
1855. (P. 15 költ.). — Neun Gedichte von 
A. Petőfi. Deutsch von Kertbeny und 
Szarvady. Leipzig, 1857. (Dichterfürsten 
von Johannes Scherr.) — Achtzehn Ge-
dichte von A. Petőfi. Deutsch von Kert-
beny. Hannover, 1857. (Lieder aus der 
Fremde. In Beiträgen von F. Bodenstedt, 
A. Ellisen, F. Freiligrath, E. Geibel, A. 
Grün, M. Hartmann, P. Heyse, Kertbeny). 
— Dichtungen von Alexander Petőfi. Aus 
dem Ungarischen in eigenen und fremden 
Übersetzungen, herausg. von K. M. Kert-
beny. Mit einem Vorwort von Friedrich 
Bodenstedt. Leipzig, 1858. (Deutsche 
Classiker des In- und Auslandes 55. A. 
Petőfi, ein Dichterbild, Petőfi dem Sonnen-
gott von Bettina Arnim, költ., A. Petőfi, 
par Thaies Bernard, franczia költ. és P. 
22ö költeménye. Ism. Budapesti Szemle 
1857. I. 301. 1.). — Zaubertraum, von 
A. Petőfi. Im Metrum des Originals über-
setzt von K. M. Kertbeny. Wien, 1859. 
(K. saját költségén nyomatta 500 péld.). 
— A. Petőfi. Erzählende Dichtungen. 
Metrisch übersetzt von A. Kertbeny. 
München, 1860. (Zaubertraum. Held Já-
nos. Istók der Narr. 750 péld. 3. bőv. kiad. 
A. Petőfi's Sechzehn erzählende Dichtun-
gen. Prag, 1866. cz. a költő aczélm. képé-
vel.). — A. Petőfi's Dichtungen. Nach dem 
Ungrischen, in eigenen wie fremden 
Uebersetzungen, gesammelt von K. M. 
Kertbeny. Berlin. (1860. 68 költ., ezek 
közül 56-ot Kertbeny ford.. P. rövid élet-
rajza.) — Alex. Petőfi's lyrische Gedichte. 
Deutsch von Theodor Opitz. Pest, 1864. 
(A költő arczk. Két kötet. 6 í l költ. Ism. 
M. Sajtó 1863. 256. sz. Czímkiadás. U. ott, 
1867. Kertbeny előszavával.) --Al. Petőfi's 
160 lyrische Dichtungen Aus dem Ungr. 
im Versmasse des Orig. übersetzt von 
K. M. Kertbeny. 4. völlig neu bearb. 

zahlreich jetzt zum erstenmale übers. 
Gedichte verm. Aufl. Elberfeld, 1866. — 
Petőfi's ausgewählte Gedichte. Uebersetzt 
von Hugo von Meltzl. München, 1867. 
(2. jav. kiadás. U. ott, 1883. P. 73 költ.). 
— Alexander Petőfi, von Theodor Opitz. 
Bern, 1868. (Petőfi's Leben 1—109. 1., 
Zaubertraum, Salgó, Istók der Narr, 
Mária Szécsi. Patriotische u. revolutionäre 
Lyrik, P. 93 lyrai költ.). — Des Scharf-
richters Strick. Roman von Alexander 
Petőfi. Aus dem Ungarischen über-
setzt von Eugen Müller. Klausenburg, 
1870. — Petőfi. Auswahl aus seiner Lyrik. 
Verdeutscht von Hugo v. Meltzl. Leipzig, 
1871 és München, 1883. — Alex. Petőfi. 
Apostel. Letzte Dichtung. Deutsch von 
Alex. Opitz. Frauenfeld, 1873. — AI.Petőfi. 
Der Strick des Henkers. Boman. Aus dem 
Ungar, von Joh. Kömödy. Leipzig, (1875. 
Reclam, Universal-Bibliothek 777.). — 
Steinacker, Ungarische Lyriker. Weimar, 
1875. — Gedichte von Petőfi. Aus d. 
Ungar, von Ladislaus Neugebauer. Leipzig. 
1878. (Bodenstedt és Jókai előszavával. 
115 költ. Ism. 1887 : Ellenőr 545. sz., 
Petőfi-Társaság Lapja II. 25. sz., Magyar-
ország és a Nagyvilág 51. sz. Egyet. 
Philol. Közlöny 1878., Ungarische Revue. 
Bud. Szemle XIX. 2. jav. és bőv. kiadás. 
U, ott, 1885.). — Held János. Ein unga-
risches Märchen. In deutscher Nach-
dichtung von J. Schnitzer. Leipzig, 1878. 
(Jókai előszavával. Ism. Ellenőr 1877. 
545. sz., Ungarische Revue, Egy. Philol. 
Közlöny 1878.). — Der Wahnsinnige. 
(Az őrült.) Petőfi's Originaltext. Lesearten. 
Verdeutschung. Commentar. Von Hugo 
von Meltzl. Leipzig, 1879. (Előbb a Maga-
zin für Literatur des Auslandes-ben. Ism. 
Ungarische Revue, Egyet. Philol. Köz-
löny.) — Verschiedene deutsche Nach-
dichtungen AI. Petofťs. Von Kertbeny 
1858., Opitz 1864., Meltzl 1868., Aigner 
1876., Neugebauer 1877., Fest 1877. Bpest, 
év n. — Schecken und Falbe. Halle a. S. 
(Bibliothek der gesammten Literatur des 
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in- und Auslandes 134. A költő rövid 
életrajzával.) — Haide, A. v. der, Panno-
niens Dichterhain. Stuttgart, 1879. — 
Petőfi's poetische Werke. Von L. Aigner. 
Mit Beiträgen namhafter Übersetzer. Bpest, 
1880., 1883. Két kötet. (I. Liebesperlen. 
II. Buch des Lebens. Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny.). — Petőfi Sándor's Gedichte. 
Uebersetzt von Ludwig Reich. Eperies, 
1880. (Zaubertraum és 15 lyrai költ.). 
— Petőfi's Feentraum, verdeutscht von 
W. Berger. Kolozsvár. 1883. — Petőfi's 
Wolken. (Felhők.) Lyrischer Cyclus. Zum 
erstenmale ins Deutsche übersetzt, nebst 
einer Biographie des Dichters aus bisher 
unbenutzten Quellen von Hugo von 
Meltzl. Lübeck, 1882. (Deutsche Haus-
Bibliothek 1. és Kolozsvár, 1883.). — 
Alex. Petőfi. Gedichte. Aus dem Ungar, 
von J. Goldschmidt. Leipzig, (1883. Bec-
lam, Universal-Bibliothek 1761., 1762. 
Ism. Főv. Lap.). — Liederkranz aus Alex. 
Petőfi's lyrischen Dichtungen. Uebersetzt 
von Georg von Schulpe. Minden in West-
phalen, 1886. (P. életr. és 91 költ. Ism. 
Magazin 1887. 2. jav. és bőv. kiadás. 
U. ott, 1891.). — Gedichte von A. Petőfi. 
In deutschen Nachdichtungen herausg. 
von Alfr. Teniers, Halle, 1886. (Bibliothek 
der Gesamtliteratur des In- und Aus-
landes 152., 153. P. életr. Ism. Magazin 
45. sz.). — Alex. Petőfi. Gedichte. Aus d. 
Ungar, von Max Farkas. Bibliogr. Institat. 
(1889. Meyer's Volksbücher 645—647.). 
— Epische Gedichte von A. Petőfi. Über-
setzt von Ernst Speidl. Resicza, 1890. 
(Salgó. János vitéz.) — Gedichte von 
A. Petőfi. Aus dem Magyarischen über-
tragen von Heinrich Melas. Hermann-
stadt, 1891. Két kötet. (Ism. Ungarische 
Revue, Deutsche Literaturzeitung 52. sz. 
Siebenb. Tageblatt 5314. szám.). — 
Der Apostel. Ein episches Gedicht von 
A. Petőfi. Deutsch von Ludwig Stein-Abai. 
Leipzig (1892. Ism. Pécsi Figyelő 10. sz.). 
— AI. Petőfi's ausgewählte Gedichte. 
Aus dem Ungarischen übersetzt und mit 

Anmerkungen versehen von Andor v. 
Sponer. Leipzig, 1895. és 1902. (Ism. 
Literar. Centraiblatt 1902.). — Alexander 
Petőfi's prosaische Schriften. Aus dem 
Magyarischen von dr. Adolf Kohut. Leip-
zig (1896. Ism. Egyet. Philol. Közlöny.). 
— AI. Petőfi. Des Henkers Strick. Bpest, 
1896. Rózsa K. — Petőfi Talpra magyarja, 
a költő korábbi és későbbi harczi dalai-
val. Eredeti és német fordításban Lindner 
Ernőtől. Budapest, 1898. — A. Petőfi's 
poetische Werke. Deutsch von Josef Stein-
bach. Breslau, 1902. Négy kötet. (P. fény-
nyom. arczk. Steinbach költ. és előszava, 
P. 8 elbeszélő és 698 lyrai költ. Összes 
kiadás 8-rét XXXVI és 1108 lap. Ism. 
Budapesti Szemle 1903. CXVI., Liter. 
Centralblatt 23. sz.) — Lapokban, folyó-
iratokban és gyűjteményes munkákban 
Petőfi költeményeiből német fordításban 
közöltek : Der Ungar (1846. Feldmann és 
Kornfeld ford.); Fünf Lieder nach Petőfi. 
Deutsch von Anton Vilnay. (Ungrische 
Volkslieder. Leipzig, 1848. I.); P. Nem-
zeti dalát lefordították : Hoffmann (Pester 
Zeitung 1848. 617. sz.), Zerffi, G. I., (U. 
ott 618. sz.), Dux A. (Ungar 1848. 64. 
sz.); Gedichte nach A. Petőfi, deutsch 
von Josef v. Machik (Gisela. Eine Aus-
wahl von Gedichten der hervorragendsten 
magyarischen Dichter. Pest, 1858.); Das 
Mädchen aus der Fremde. Lieder-Album. 
Sondershausen, 1857. (P. 6 költ.); Pester 
Sonntagsblatt 1853—55. (P. költ. ford. 
M. Szegfi, D. Dudumi, A. Eiber, Leopold 
Rosner, A. Teniers = Sigm. Herzlos egy 
nő); Liter, u. Krit. Blätter, Hamburg, 
1850. (Der Liebe Fluch. Sage. Deutsch 
von Kertbeny); Wanderer, Wien, 1855. 
103. sz. (Junges Blut! Deutsch von A. 
Dux); Frische Quellen 1854—55. (Frau 
Wirthin, Nur Dich ! Übersetzt von Karl 
Beck, Ab die Larve ! Nach P. von Alfred 

— S. Herzl.); Aurora-Album. Wien, 1856. 
(Auf Rózsavölgyi's Tod. Deutsch von 
Kertbeny); Fliegende Blätter 1853. 405. 
sz. (In der braunen Schenke. Deutsch 
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von Moriz Ludasy); Fortschritt, Wien, 
1861. (P. Hóhér kötelét közli ném. ford.); 
Egyet. Philol. Közi. 1889. (Ha az Isten... 
ford.); Oesterr.-Ung. Revue 1893. (Braune 
Bobért ford. P. 3 költ.); Acta Compara-
tionis. Kolozsvár XII. k. (Berger Vilmos 
ford. P. Tündérálom cz. költ.). — Kert-
beny 1850—1866-ig Petőfi 740 költemé-
nyét ford, németre, 9 átdolgozásban adta 
ki s 24,250 példányban terjedtek el. — 
Szepes-német: Ernst Lindner, Fartblihn-
dijer Zepscherscher Liederposchen. Bpest. 
1879. (P. 8 költ.) — Erdélyi szász : Sieb. 
D. Tagblattban (P. Gründler 
német: Die Gründler. Einige Dichtungen 
von Petőfi. Ins Gründlerische übersetzt 
von Theodor Kliegl. Bpest, 1894. (P. 10 
költ. ford.). —Angol: Translations from 
Alexander Petőfi, the magyar poet. By 
Sir John Bowring. London, 1866. (Német-
ből ford. P. életr., bevezetés, költ. P.-ről, 
Bolond Istók, János vitéz és 74 lyrai 
költ. Ismerteti Budapesti Szemle. Uj F, 
VII. 1867.). Pulszky Ferencz és Teréz, 
Tales and Traductions of Hungary. Lon-
don, 1851. E munkájukban P. János 
vitézét prózai fordításban mutatták be.). 
Butler Dundas, The cheap dinner. Lon-
don, 1877. (Ebben: P. De szép az őszi 
reggel.. . ford.). Gems from Petőfi and 
other hungarian poets . . . translated by 
Wm. N. Loew. New-York, 1882. (Ism. 
P. Hirlap 21., Budapesti Hirlap 21. sz., 
Budap. Szemle XXX., Ungar. Revue). 
Magyar Songs. Translated by Wm. N. 
Loew. New-York, 1887. (P. költeményeit 
előbbi munkájából fölvette és többekkel 
bővítette). Alex. Petőfi. A lecture, deli-
vered before the Hungarian Relief Com-
mittee of Cleveland, on Febr. 1st. 1883. 
by Wm. N. Loew. Az Acta Comparationis-
ban (V. 1881. P. Halálvágy cz. költ. Henry 
Philips, Philadelphia, fordtitotta). Frederic 
Walter Fuller angol költő fordításában 
megjelent 1894. Trübner and Co. londoni 
czég kiadásában 12 kiválasztott vers 
Petőfi költeményeiből. — í r : A Hibernia 

cz. írországi lap 1882, megemlékezik P.-
ről, szobra leleplezése alkalmából és a 
Nemzeti dal első strófáját magyarul, a 
Dalaim cz. költeményét angolul mutatja 
be. — Franczia: Petőfi 1850-ben a La 
Hongrie ancienne et moderne cz. képes 
kiadványban lett először ismeretessé a 
francziák előtt; majd Thales Bemard és 
Desbordes Valmore ismertették Petőfit 
az Athenaeum és a Revue Franşaise ha-
sábjain. Chanson de Petőfi. Poesies Hon-
grois. Par Paul Durivage (Jámbor Pál). 
Premiere Livrason, Paris. 1856. La destiné. 
Trad, en vers. Mélodies pastorales par 
Bernard. Paris (1856). Le poéte de la 
révolution Hongroise. Alexander Petoefi. 
Par Charles Louis Chassin. Bruxelles, 
Paris, 1860. (Bevezetés. A költő életrajza 
és a magyar szabadságharcz, P. közbe-
szőtt verseivel ford.). Richard Jaques 
(1841—61), P. franczia fordítója, Alex. 
Petőfi et la révolution hongroise czímű 
tanulmányt írt, ezt és P. költ. ford. 1885-
ben gyűjtötték össze kiadás végett. (Ism. 
Pester Lloyd 1885. 94. sz.). Poesies Ma-
gyares. Petoefi Sándor. Traduction par 
H. Desbordes-Valmore et Ch. E. Ujfalvy 
de Mezö-Kövesd. Paris, 1872. (Deák Fe-
rencznek ajánlva. P. életrajza és Petőfi 
200 költem. Ism. P. Napló 112.). H. F. 
Amiel, Les étrangéres. Paris, 1876. (Fel-
hők és 4 költ.). Le Chevalier Jean, Conte 
magyar par Alex. Petoefi, suivi de quel-
ques pieces lyriques du méme auteur, 
traduit sur ľoriginal par A. Dozon. Paris, 
1877. (Bibliothéque orientale Elzevirienne 
XI. Prózában, fordítva, bevezetéssel. Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny). Les grandes 
poétes Hongrois Arany-Petőfi. Traduction 
en vers par F. G. Gautier. Paris, 1898. 
(János vitéz és hét költ.). P. költeményei-
ből ford. Thales Bemard: Le Souvenir. 
Paris, 1855., Bevue de Genéve 1858.,Revue 
Contemporaine. Paris, 1857., Mélodies 
Pastorales. Paris, 1856—1860., Revue de 
la province. Paris, 1861. cz. munkák-
ban; Klapka és Chassin (Paris, 1857., 

31. iu sajtó alá adatott 1904. decz. 5. 
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czikkeket írtak Petőfiről); a Libre Recher-
cheben (1857. P. néhány költ. ford.); 
Saint René Taillandier czikke a Revue 
des D.eux Mondesben (1860. ápr., mely-
ben Petőfit a XIX. század legelső lyri-
kusai közé helyezi); Saissy Amadéé, 
Poems Hongrois cz. P.-ről és néhány 
költ. ford, (az Egyet. Philol. Közlönyben 
1878—79.); Grubicy László ford. A csárda 
romjai cz. költ. (Egyet. Philol. Közlöny 
1883.); Amiel, H. F., Mi kék az ég cz. 
költ. ford. (Acta Comparationis XII. 
1884.); Podhorszky Lajos, P. Őrültjét 
ford. (Acta Comp. XVIII. 1886.); Polignac 
Melchior: Poesies Magyares cz. antho-
logiájában Petőfi költészete nagy gond-
dal van bemutatva. Coppée is lelkesedett 
P. iránt és több költeményét lefordította. 
— Olasz : Alessandro Petőfi. Sogno in 
cantato. Versione di Giuseppe Cassone. 
Assis, 1874. Helfy Ignácz: Alessandro 
Petőfi. Versi scelti cz. Petőfi költeményei-
ből közel 200-at ford, olaszra s ezek a 
Perseveranzában (1860—61.) és az általa 
Milanóban alapított Alleanzaban (1862 — 
1867.) jelentek meg ; ezen költeményeket 
több olasz lap utánnyomatta és közölte. 
— Al. Petőfi poeta ungherese. Per la 
príma volta volgarizzato da Frederico 
Piantieri. Vallia, 1868. (P. 117 költ.). — 
Ambrosoli Solone, Sei Poesii di A. Petőfi. 
Como, 1880. Cassone Giuseppetől egymás-
után jelentek meg Petőfitől: Az őrült, 
A tündérálom, Czipruslombok (1874— 
1881). Cannizaro : In solitudine Carmina. 
Vol. II. Messina, 1880. (P.-vel foglalkozik). 
Bolla trieszti akadémiai tanár 1881-ben 
P. 71 költ. eredetiből ford, adta ki, La 
Liriche di A. Petőfi, Trieszt cz., életéről 
és műveiről írt alapos tanulmány kisé-
retében. (Ism. Radó A., Koszorú V. 1881). 
De Spuches di Galati herczeg Palermo-
ban, a Hegyen ülök cz. költ. ford. (Ko-
szorú III. 1880. 261. L). — L'Apostolo. 
Prima versione italiana di Giusşepe Cas-
sone. Roma, 1886. (Helfy Ignácz írt hozzá 
előszót. Ism. Nemzet 131. sz.). — Foglie 

Id. S z i n n y e i .T„ Magyar írók X. 

di cipresso su la tómba di Etelke. Trad, 
di G. Cassone. Noto, 1881. (Bevezetés a 
költő életrajz.). — L. Morandi e D. Ciam-
poli, Poeti Stranieri. Leipzig, 1904. (1.496— 
517.1.) Petőfitől 28 költemény G. Cassone, 
S. Ambrosoli, E. Tera, P. E. Pavolini, 
P. E. Bolla, L. Faustin ford. (Ezek közt 
Szilaj Pista Cassone ford.). — Piantieri 
1868-ban körülbelül 100 Petőfi-dalt adott 
ki olasz ford. MilelliDominico már Milanó-
ban (1867.) és Favillaban (1869.) közölt 
P. fordításokat és a La Nuova Encyclo-
pedia Italica cz. havi folyóiratban a 
Czipruslombokból 7 darabot; a Cronaca 
Bizantina cz. római szépirodalmi lap 1885-
ben a Dalaim-at ford, és Conte de Lara a 
Felhők átdolg. közölte. Gaetano Oliva: II 
Dicearcóban (Messina, 1872.) egy költ. ; 
az Összehasonlítólrodalomtörténeti Lapok-
ban (Acta Comparationis) 1877—79., 
1881., 1886.: P. G. Maggi, G. Cassone, 
G. Fraccaroli, Cannizzaro, P. néhány 
költ. közlik olasz fordításban; a Gazetta 
della Domenicaban (Róma, 1880) Solum-
bro aláírással: A. Petőfi e la révolutione 
ungherese cz. czikket közöl. Sirola Fe-
renez fiumei tanár sikeresen fordította 
P. költeményeit olaszra, ezért 1903-ban 
a Petőfi-társaság tagjának választották. 
Cassone, Giuseppe, Al. Petőfi, Perle 
d'amore (Szerelem gyöngyei) 1903. (Ism. 
Vasárn. Újság 8. sz. Pavolini Emil 1899-
től foglalkozik P. fordításával. — Svéd: 
Al. Petőfi, öfversättningar fran ungerska 
skalder. Af Lotten van Kraemer (Petőfi-
től 6 költ. ford. Ism. A Nők Munkaköre 
1873. 13. sz.). Folmerstől magyar ere-
detiből ford. P. tíz dala jelent meg 1880-
ban, ez alkalomból a Göteborgs Tidnik 
svéd lap elismerőleg nyilatkozik a költe-
ményekről és a fordításról. G. Ahlborg, 
Dödsfienderna (A halálos ellenség-Hóhér 
kötele). Köping, 1881. Birger Schöldström, 
Harposlag och svärdsklang. Stockholm, 
1888. (Hárfapengetés és kardcsörrenés). 
Petőfi költ. anthologiája (Ridderstrom, 
Fredin, Rubenson, Malström, Krämer k. 
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a., Fölmer, Melin és a kiadó ford. Petőfi 
életrajzával. Ism. Petőfi-MúzeumII. 1889). 
A segesvári P.-szobor leleplezése alkal-
mával czikket írt az ünnepélyről, P. élet-
rajzával és Petőfit Bérangerrel és Iieine-
vel egy magaslatra helyezi. Az Acta 
Comparationis (1878. P. Czipruslombok-
ból ford. Th. Lindh.). V. E. Omann-tól 
is jelentek me^ a svéd lapokban P.-
fordítások. — Norvég: S. Holst Jensen 
Petőfinek több hazafias dalát mutatta be 
a norvég közönségnek; a For Kirke og 
Kultur cz. havi folyóiratban (1899. júl.) 
hosszabb tanulmányt közölt Petőfiről; a 
Dagbladett cz. krisztianiai napilapban pe-
dig a segesvári P.-ünnepélynek szentelt 
meleg sorokat. A Samtiden és Urd cz. 
norvég szépirodalmi folyóiratok (1899.) 
szintén közöltek költeményeket Petőfitől, 
kinek "költeményeit ma már ott is sűrűb-
ben kezdik fordítgatni. — Dán: AI. Petőfi. 
Digte af. Pa Dansk ved C. H. Thurah. 
Ivjöpenhave, 1867. (P. néhány költ. dán 
ford.). — Flamand: Petőfi, drieLiedekens. 
In het vlaamsch vertaald door Emanuel 
Hiel. Zie : Gedichten. Brüssel, 1853. — 
Kolland-, a Petőfi-Muzeum (1879.) mutat-
ványokat közöl Honigh C. anthologiájából 
(P. öt költ. holland ford.) és Van Halten 
czikkét Petőfiről ism. Lakatos Sámuel. — 
Tót: Podhradszky Emil lefordította tótra 
P. legszebb verseit is kiadta: V.vbor 
básní Alexandra Petőíiho cz. Besztercze-
bányán (1894. János vitéz, Salgó, Bolond 
Istók és 108 költ.). Katov Povraz (A hóhér 
kötele) Bpest,1899. fametszetekkel. Sandora 
Petőfiho Spisý Básnické madarskiho 
jaziga prelozsil K. Hrdlicska. B-. Csaba, 
1890. I. füzet. (Ism. Ethnographiaj, Ale-
xandra Petőíiho básne. Poslolovencil Fr. 
0. Matzenauer-Benovsky. Nagyszombat, 
1893. I. füzet. (P. életrajzával költemé-
nyei). Legújabban (1904.) a Slovenské 
Pohlady cz. folyóiratban Hviedoslavtól 
(Országh Pál) Petőfinek több költeménye 
jelent meg tót fordításban.. — Cseh: 
Al. Petőíiho, Basné. Prága, 1871. (Poesie 

svetová. Az idegen nyelvű költői művek 
gyűjteménye II. kötet. Tuma írta az elő-
szót. Petőfi költeményei németből ford. 
Tuma 89, Brábek 31 és Neruda 3 költe-
ményét fordította). Schulz Nándor kül-
földi (18 kötetes) anthologiájában (II. köt. 
XVI és 200 oldalon) P. ford. Tuma 
Károlytól, ki előszót is írt hozzá, 89 
költemény, Brábek Ferencztől 31, Neru-
dától 3 költemény ; Brábek és Jaroslav 
Vrchlický a prágai Nédelní Listyben 
(1904. decz. 4.) tíz költeményét közlik. 
— Szerb: Al. Petőfia, Vitezo Jovano. 
Ford. Jovanovics Jovan. Újvidék 1860. 
(P. aczélm. arczk. és életrajzával Iladzsics-
tól. A boríték magyar és szerb czifraságai 
miatt lefoglaltatott.) Dželatov konopac, 
(A hóhér kötele.) Romantiéna prípoviest 
po Al. Petőfiju. Bpest, 1897. Fametszetek-
kel. Zmaj Jovanovics János P. több 
költeményét is lefordította szerbre; a 
Falu végén kurta korcsma . . . cz. költ. 
elterjedt az egész Balkán szerblakta vidé-
kén és széltére éneklik, mint eredetit. — 
Vend: Augustich Imre a Prijatel haza-
fias szellemű vend lap szerk. P. költe-
ményeiből többet fordított le vend nyelvre, 
melyeket lapjában közölt. — Orosz: 
Csjumina Mihaj lova Olga a Vjesztnik 
Jevropy cz. folyóiratban (1889-ben) Petőfi 
néhány költeményét közölte oroszul Cop-
pée ford. után. Novics Anthologiájában 
is van P. fordítás és ebben fölsorolvák 
azok nevei, kik P. orosz fordításával 
foglalkoztak, ú. m. Mihajlov A., Martov, 
Novics, Bykov, Mazurkevics, Selygunov, 
Burenyin, Axakov, Berg, Benediktov, 
Alexandrovics, Szadovnyikov és az em-
lített Mihajlova Olga. Megjelentek ezek a 
Vszjemirnája Illustrácia, Bosszíja, Litera-
turnája Bibliotheka, Nyiva, Izjascsnája 
Literatura, Zsivopisznoje Obozrjénije, 
Vjesztnyik Jeoropy, Ogonyok és Nablyu-
datyely cz. lapokban és munkákban. — 
Lengyel: Sabowsky, Petőfi. Wybór poezyj 
przeklad z Avengerskiego. Varsó, 1880. 
P. egyes költeményeit közölték 1859-ben 
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lengyel ford, a varsói folyóiratokban, így 
a Kronika-ban T. S. Dmochovskytól, egy 
névtelentől a Gazeta Polska-ban,Severina 
Pruszakowa asszonytól a Wengry-ben, 
Wladislaw Sabowskytól a Pszczola-ban és 
Kurjer Niedzielnyben, végre egy névtelen-
től a Bibljoteka Warszavszkában. Al. Petőfi, 
40 stichorvorenji v perwok tok sotschi-
nenija Michailowa. St. Petersburg . . . 
(P. 40 költeménye Michailow munkájá-
nak I. kötetében és 31 a VI. köt.). — 
Rumén: Opris Péter temesvári távíró-
igazgató a Viitoriul cz. folyóiratban czikk-
sorozatot közöl P.-ről, közbeszőtt P. 
költeményekkel, végül ötöt közöl az 
eredeti versmértékben. Al. Petőfi, Apos-
tolul şi altele poesii traduceri de St. 
O. Josif. Bucarest, 1897. A kolozsvári 
Unngaria-ban A. Pituctól és J. G. Paptól 
1892—93-ban néhány P. költ. jelent meg 
rumén ford, és 1897-ben u. ott Lyka 
Károly írt Petőfiről. Zászló János, Petőfi 
Tavaszi dal cz. költ. ford, a Calindarul 
Mátásarilor 1894—95. évf. Budapesten. — 
Finn : Petőfinek néhány költeményét finn 
nyelvre fordította Suonio (Julius Krohn), 
melyek a finn lapokban és az Unkarin 
Albumi-ban (M. Album 1881.) jelentek meg, 
hol még Uno v. Schrowetól is van közölve 
P. fordítás. — Spanyol: Quiroga 1875 kö-
rül P. néhány költem. spanyolra ford.; 
az Összehasonlító Irodalomtörténeti La-
pokban (Acta Comparationis) 18/ 7-ben 
Don Ramon L. Mainestől P. «A dal» cz. 
költ. spanyol ford, jelent meg. — Raeto-
román: Caderas, D. F. Nouvas Rimas. 
Caira, 1879. cz. anthologiájában P. két 
költeményének ford, van (közölve az 
Egyet. Philol. Közlönyben 1886). — 
Örmény: az Összehasonlító Irodalomtört. 
Lapokban 1878. P. Werthanes Jákudjsian 
ford. «Hegyen ülök . . . » és 1881. Son-
gott Kristóftól a «Reszket a bokor . . .» 
cz. költem. Songott Kristóf Petőfiből egy 
füzetre való fordítást tett közzé 1904-ben. 
— Hellén: P. «Reszket a bokor . . .» 
•cz. költ. hellén ford, egy lipcsei philo-

logustól a Tört. Lapokban I. 1874. — 
Izland: Thorsteinson Steingrimur .1874-
ben ford. P. költeményeit izlandi nyelvre, 
ebből mutatványt közölt az Összehason-
lító Irodalomtörténeti Lapok 1878-ban. 
— China: Schott Vilmos chinai nyelvre 
ford, a «Reszket a bokor . . .» cz. költ. 
prózában és Tsen-Ki-Tong ezredes öntötte 
költői alakba. (Összehasonlító Irodalom-
tört. Lapok 1880). Thou-Oang Idahokan P. 
chinai fordításán dolgozott 1880-ban. 
(Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok 
1880.). — Japán: Carlos von Gagern a 
japán cs. követség attachéja Bécsben 
ismertette meg 1880-ban a japánokkal 
Petőfit; Hogma japáni követségi titkár 
P. Reszket a bokor cz. költeményét ford., 
ebből az első strófát az Ellenőr 1880. 
390. sz. mutatta be. — Latin: Hegedűs 
István egyetemi tanár P. 11 költ. fordí-
totta latinra, megjelentek a Petőfi-Múze-
umban (1888-89.). — Héber-. Simon 
Bacher, Zemiroth Haarez. Nemzeti éne-
kek Petőfitől. Pest, 1868. Az Egyetemes 
Philol. Közlönyben (1879. P. Drága orvos 
úr . . . cz. költ.). Simon Bacher. Hebräi-
sche Dichtungen. Herausg. von seinem 
Sohne W. Bacher. Wien, 1894. (P. 12 
költ.). — SJcót: Miss Gordon ford. P. egy 
költeményét az Üsszehas. írod. Lapok-
ban. — Oael-alban: Allan Gordon, Came-
ron, Australia, ford. P. egy költ. Eadar-
theangachadh cz. (Összehas. írod. Lapok 
1878.). — Czigány: Boldizsár József ford. 
«Reszket a bokor . . .» és még P. 3 költ. 
(Összehasonl. írod. Lapok 1878.). — 
Ó-Izland: Wlislocki Henrik P. két költ. 
ford. (Egyet. Philol. Közlöny 1885. 1888.). 

— Volapük: Löfamagabs. Poedots fa 
Petőfy Alexander Pelovepolöl fa Mada-
rassy Pál. Bpest, 1890. (Szerelem gyön-
gyei. Bevezető magyarázattal). Zübima-
bledens de sep de Etelka. Pelo . . . 
Madarassy Pál. U. ott, 1890. Rajzzal. 
(Czipruslombok.) Lefogs. U. ott, 1890. 
(Felhők) és a Flolemil cz. anthologiában 
(Bpest, 1889. Petőfitől két költ.). — 
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Petőfinek «Reszket a bokor . . .» kezdetű 
költeménye 32 nyelvre van lefordítva. — 
Zene: az Árvalányhaj . . . kezdetű nép-
dalhoz Egressy Béni készített melódiát 
1844, a Nemzeti dalt 1848. márcz. 15. 
azonnal megzenésítette ; ehhez írtak még 
zenét Szerdahelyi József 1848. márcz. 15., 
Kálozdi J., Földrényi érdekes czímképpel, 
Vogel József, Huber Károly, Zimay László, 
Bartay András, Szögedi András, Szotyori 
Nagy és Káldy. Kovács József debreczeni 
cantus praeses: A virágnak megtiltani..., 
A szerelem, a szerelem . . . költ.-hez 
dallamot írt 1844. Szénfy Gusztáv, Ere-
deti népdalok, zongorára szerzé s alkal-
mazá: Hortobágyi korcsmárosné (Pesti 
Divatlap 1845. augusztus 7-iki mellék-
lete), «Rabhazának fia», a Honfidalra 
írt zeneművek 1858. január hó 3-án 
a zenede hangversenyén előadattak: 
Doppler Ferencztől 10 arany pályadíjat 
nyert, Nagy József körösi tanáré dicsé-
retet nyert; utóbbit kiadta Mátray Gábor : 
A magyar népdalok egyetemes gyűjte-
ménye 1860. II. 28. 1. Hubay Jenő, P. 
18 költeményére. Bpest, 1880. (Ism. P. 
Hirlap 355. sz.). Langer Viktor, Petőfi-
Album. 100 ének és dal Petőfi költemé-
nyeire, énekhangra, zongorakísérettel. 
Bpest, 1898. (Ism. M. Kritika 14. sz., 
M. Dal- és Zeneközlöny). Lányi Ernő, 
P. Csatadala. Bpest, 1889. Ábrányi K. id., 
Allaga Géza, Auspitz Jenő, Bartalus Ist-
ván, Erkel Ferencz, Hegyi Béla, Gyarmathy 
Miklós, Juhász Aladár, Göll János, Fes-
tetics Leo gróf, Reményi Ede, Szendy 
Árpád, Székely Imre, Korbay Ferencz, 
Szabady Frank Ignácz, Zsaskovszky 
András, Pecsenyánszki (Palotási), Lovassy, 
Svastics, Farnos Dezső, Kerner József, 
Tarnay Alajos, Végler Gyula hozzájárul-
tak P. költeményeinek megzenésítéséhez. 
King R. J., Melbourneban, Victoriában, 
sikerült zenét szerzett P.-nek Reszket a 
bokor... kezdetű költeményéhez. — Arcz-
képei: kőre rajzolta Barabás (Pesti Divat-
lap 1845. júl 3. 14. sz.-hoz mellékelve); 

Barabásnak 1846-ban tussal készített 
rajza, mely Tyroler által aczélmetszetben 
összes költeményeihez mellékeltetett; az 
1848. máj. térdkép, szintén Barabástól, 
mely fekete attilában kihajtott inggallér-
ral, nyakkendő nélkül, mellén kokárdával, 
balkarjával kardjára támaszkodva ábrá-
zolja a költőt, idealizált kép. Valamennyi-
nél hívebb a Daguerre-féle kép, melyet 
Friedrich fényképész 1847 tavaszán vagy 
nyarán készített és mely Beliczay Imre 
birtokában volt és jelenleg Ernszt Lajos 
tulajdona, 1870-ben Petőfi Zoltán halála 
után vált ismeretessé; ez után készí-
tették Roskovits és Jankó János a Petőfi 
Albumban (1898.) levő rajzokat. Olajfestés 
Mezey Józseftől, Jakobeytől, Orlai-Petrich 
Somától 1848-ban természet után készült, 
karszékben ül, csibukkal a kezében: a 
magyar nemzeti múzeum tulajdona. Élet-
nagyságú arczkép. Röhn kőnyom, rajza 
Heckenast G. kiadása 1860. P. család 
kőre rajz. Grimm R., nyomt. Pollák testv. 
Pesten 1861. «P. halála» Lötz K. eredeti 
rajza után kőre rajz. Marastoni József 
nyomt. Engel és Mandello Pesten 1863, 
(Melléklet az Ország Tükréhez). «P. 1848— 
1849-ben», színnyomású kép Gerold Ch.-
tól, kiadta Demjén László Kolozsvárt 
1865. «P. Debreczenben 1844.» Festette 
Orlay P. Soma, kőre rajzolta Molnár J., 
nyomt. Röhn A. Pesten 1857. (Hölgy-
futár 1858. újévi melléklete). «Magyar 
írók arczképcsarnoka». Nagy műlap. Ki-
adja Vahot Imre, Barabás rajza ntán 
rajz., Röhn A., nyomt. Reifenstein és 
Rösch műintézete. (A csoportképben P. 
arczk.). Jakobey festménye után (Ország-
Világ 1888 52. sz.-ban). Rézkarcz \V. 
Ungertől nyomt. Pisani L. (P. 1878. összes 
kiadásában). Hirsch Nelli rajza után 
Blechinger J. rézkarcza, fénynyomatban 
Pisanitól. (P. összes művei I. kötetében 
1892.). P. arczk. rajzolta Marastoni, ki-
adta Bárány J., nyomt. Pollák testvérek 
1863. és Barabás rajza után 1860. aczélba 
metszette Axmann J. (Zilahy Károly, 
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M. Koszorúsok Albumában 1863.). Mezey 
József által festett P. arczképet 1880-ban 
a m. n. múzeum vette meg. — Szobrai: 
A Petőfi-téren érczszobor, első tervezetét 
Izsó Miklós készítette, Huszár Adolf min-
tázta, érczbe Turbain Károly öntötte 
Bécsben. Csiszolt gránitalapon 3"79 méter 
magas alak. Nemzeti adakozásból létesült. 
1882. okt. 15. leplezték le. Jókai tartott 
emlékbeszédet és Endrődy Sándor «Petőfi» 
cz. pályanyertes ódáját Nagy Imre színész 
szavalta. (Amtmann Géza, Petőfi Sándor 
szobrának leírása és története. Bpest,1902.). 
P. születése helyén Kis-Kőrösön egyszerű 
emléket állítottak az ev. iskola előtti téren: 
az emlék P.-nek 4' magas mellszobra 
Gerendaytól, mely 10 láb magas sóskúti 
kőtalajon nyugszik ; fölirata : Petőfinek 
Kis-Kőrös és vidéke. Egy másik Izsó 
Miklóstól a szépművészeti muzeumban ; 
újabb kisebb mellszobor Damkó József-
től ; egész alak Füredi Richárdtól. 1862-
ben leplezték le. Züllich Budolf 1857-ben 
készítette P. mellszobrát. Köllő Miklós 
által készített P. szobrát 1897. júl. 30. 
leplezték le Segesvárt a várban orszá-
gos ünnepélylyel. Másik országos ünne-
pet rendezett a Petőfi-Társaság 1899. 
július 30-án a várban a Petőfi-szobor 
megkoszorúzásakor és a csatatéren az 
emlék leleplezésénél. Almádiban, a Ba-
laton melletti fürdőtelepen magas talapza-
ton álló mellszobrát 1902. július 31-én 
leplezték le. Aradi Zsigmondsáltal carrarai 
márványból 1876-ban készített és 1500 
forintra becsült mellszobra ; újabban P. 
dombormivű arczképét készítette el. 
(Bajza Ilasketól az Életképek 1876.49. sz.). 
— Emléktáblák: Félegyházán, hol P. 
gyermekéveit tölté, emlékének tisztelői 
1861-ben Gerenday által emléktáblát készít-
tettek Szabó Sándor házára (mely a régi 
ház helyén épült) és 1867. okt. 13 lep-
lezték le; az ünnepélyen Fazekas A. 
ügyvéd, P. gyermekkori játszótársa tartott 
beszédet. Lakhelyét Pápán, a hol 1841. 
októbertói 1842. augusztusig lakott, 1873. 

tavaszán szintén emléktáblával jelölték 
meg. Az aszódi iskolát, hol P. tanult, 
1875. máj. 26. emléktáblával jelölték meg. 
1884-ben a Szent László-hegy egyik ki-
szögellésén hz «erdei lak» közelében 
emlékoszlopot emelt az eperjesi Széchenyi 
kör. Sár-Szent-Lőrinczen szintén emlék-
táblával jelölték meg 1884. aug. 10. a 
Hittigék házát, a hol P. lakott és az isko-
lát. a hol tanult. 1884-ben emléktáblával 
jelölték meg a Görög-féle házat, hol P. 
1849. július 30-án reggelizett. 1887-ben 
Debreczenben emléktáblával jelölték meg 
azt a házat, hol P. az 1843—44. telet 
töltötte ; a ház helyén új ház épülvén, 
ennek utcza felöli falába helyeztetett az 
emléktábla. Erdődön P. esketési helyén 
1893-ban emléktáblát illesztettek akápolna 
falába. 1899. okt. 29. Eperjesen leplezték 
le azon emléktáblát, melyet 1845. ápr. 
4-től máj. 5-ig ottani tartózkodása helyén 
(a Klór-féle házban) helyezett el az ottani 
Széchenyi-kör, mely alkalommal Berze-
viczy A. tartott emlékbeszédet. Pozsonyban 
a Toldy-kör emléktáblát készíttetett a Bél 
Mátyás-utcza 25. sz. házára, hol az I. 
emeleti kis udvarszobában lakott P. 1843. 
máj. és jún. és ezt 1900. márcz. 15. lep-
lezték le. 1900. nov. 14. a budapesti 
Pilvax kávéház bejárója fölött elhelyezett 
emléktáblát leplezték le. 1904. novem-
ber 6-án leplezték le Székesfehérvárt 
fekete márványból készült emléktáblát, 
azon házon, hol Petőfi 1842—43. telén 
szinész korában lakott. — Petőfi saját-
kezű kéziratai, levelei, ereklyéi, fiá-
nak P. Zoltánnak és P. Istvánnak né-
hány kéziratával, utóbbinak 1880. ápri-
lis 30. történt halála után, végrende-
letileg a m. nemzeti múzeum birtokába 
kerültek, számszerint 73 darab. A Kovács 
Mihály-féle P. költeményes füzetet szin-
tén a m. n. múzeum szerezte meg. — 
Petőfi álnevei és jegye: Sólyom Sándor, 
(diák korából); Homonnai és A. B. a 
Tavasz cz. zsebkönyvben (Pápa, 1845); 
Bónai és Borostyán (mint szinész), Örömfi 
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Vidor, Dalraa, Pönögei Kis Pál, Nyesi 
táblabíró és Füstfaragó (első versei s 
apróbb hírlapi czikkei alatt), végre Lator 
György (az Életképekben 1847. I. 9. sz.) 
«A magyar ifjúsághoz» cž. verse alatt. 

Pesti Divatlap (1844. Hírek P.-röl és mun-
káiról, Kerényi költ. P.-hez, Sujánszky költ. 
P.-hez, Oláh K., P. verseinek hatása Duna-
vecsén, 1845. Kisvárosi protocollum, IV. 
Tudós ember, P. Gömörm. táblabírája , Turi 
8., Baráti szó P.-hez, költ., Emödi, P. bú-
csúján, költ. Görgey, P.-hez, költ., Lisz-
nyay K., P.-hez, költ., Szeverin P.-röl, Va-
hot I. nyilt levele, Szeberényi és P., Greguss 
Ág.,P.-hez, költ., Kerényi P.-nek, Bankos K., 
P. megtiszteltetése, Apró hírek P.-röl, 1846. 
Apró hirek, 1847. P. Pestre érkezése nejével, 
1848. Lapok P. naplójából.). — Honi Irodalmi 
Hirdető (1845—1848. Bibliogr.). — Magyarkák. 
Lipcse, 1845. — Hirnök (1845. ápr. 15., 18.. 
22., Szeberényi L., Leleplezések). — Honderű 
(1845. Szemere Miklós, A régi jó Gvadányi 
P.-hez, költ., Az aggteleki bar langban P. a 
kálvinista rektorhoz, költ., Zöld Marczi, 
Cziprus lombok, 1846. Zerffy, Egy magyar 
lyrikus, 1847. Travestia „Jókai Mórhoz-1 cz. 
költ.-re, Miskolczi i f júság nyilatkozata. Se-
verus, Irodalmi ABC.). — Életképek (1845. 
Garay, Hirlapi méh, Csatáry Ottó, P. egyes 
verseinek birálata, 1846. Medgyes L. nyi l t 
levele P.-hez, Berecz K. költ., 1847. Szeles-
tey L., Köri estély, Irodalmi szemle, Arany 
J . , Válasz P.-nek, költ., Mentovich F., Er-
délyi hangok P.-hez, költ., 1848. Márcziusi 
napok, Életképek társszerk., P . könyvtárát 
elárvérezteti, A dunavecsei kerületben üdvö-
zöltetése, Jókai nyilatkozata P. „Vörös-
martyhoz" írt költ. illetve, Jókai, P. is el-
utazott hazafiúi kötelességét teljesíteni, Fél-
egyháza.). — Századunk ^ 1845. Szeberényi L., 
Leleplezések). — Irodalmi Ör. (1845. Császár 
F., P.-röl és munkáiról, 1846. Tizek társa-
sága). — Budapesti Hiradó (1845. 141. szám, 
T o l d y F. , P . és K e r é n y i ) . — Pesti Hirlap 
(1846. II. 354. 1. P. és a censor, 849. sz. P.-
röl. 1848. jún. 27. Bankos K. Kúnszentmik-
lós, 92. sz. Levél Bankos K.-tól). — Greguss 
Ágost, F u t á r . S z a r v a s , 1847- -— Magyar Szép-
irodalmi Szemle (1847. P. és Hiador párhuzam-
ban, P. egyes költ. ism., Kerényi védelme). 
— Tatay István, Köl tésze t i és s z ó n o k l a t i re-
mekek. Pest, 1847. (Mutatv. P. költeményei-
ből). — Hazánk (Győr, 1847. Szilágyi S., P. 
és neje ünnepeltetése Kolozsvárt, Szelestey 
L. P.-hez, költ.). — Reform (1848. jún. 25. 
K ö v e t v á l a s z t á s i b o t r á n y ) . — Márczius Tizen-
ötödike (1848. 69. sz. P. követjelöltsége, 106. 

sz. Vágó K„ Levél P.-hez, júl. 8. Jókai Mór 
és Pálfi A. nyilatkozata a párbajügyben). — 
Illustrirte Zeitung (L ipcse , 1848. 254. s zám. 
Die Erhebung von Pest, P. arczképével). 
— Garay János legújabb versei. Pest, 1848. 
(P. emlékkönyvébe, költemény). — Kossuth 
Hírlapja (1848. 58. sz. Vörösmarty, A magyar 
hadseregről, 1849. 148. sz. P. a magyar had-
seregből kilép). — Közlöny (1848. 128. SZ. 
P. kineveztetése a 28. zászlóaljhoz százados-
n a k 1849. 130. S í . B e m n y i l a t k o z a t a ) . — Mező 
Dániel, ¥** király P. Sándorhoz. Kassa 
(1848), költ. és Ilonfí szózat P. királyokhoz 
cz. verBe ellen. Debreczen, (1848), költ. — 
Birányi Ákos, Pesti forradalom. Pest, 1818, 

— Zerffi Gusztáv, Márc. 15-ike 1848-bán Pes-
ten. — Kléh István, A pesti forradalom tör-
ténete, 1848. Pest. — Nyári Albert, A magyar 
forradalom napjai. 1848. Pest. — Alföldi Hír-
lap (1849. jan. 10. Debreczen, jan. 9.). — 
Honvéd (1849. 104, sz. Bem levele a honvéd, 
bizottmányhoz, Lúgos, ápr. 20., 147. sz. Bem 
nyilatkozata, Ó-Orsova, máj . 16.). — Komá-
romi Lapok (1849. 54. sz. Bulcsú K., P, s í r ján, 
költ., 55. SZ. Hencz, P.-hez, költ.), — Czetz, 
Bern's Feldzug in Siebenbürgen. Hamburg, 
1850. 163. é s k Ö V . l . — Kovács, Emerich, K a m p f 
und Verrath. Grimma u. Leipzig, 1850. 213 

— 219. 1. — Pesti Höpivek (1850. L a u k a , P. 
sírján, költ., Emich P. költeményeiből két 
füzetet rendez sajtó alá). — 11. Emléklapok 
(1850. Az év végén). — Hölgyfutár (1850. 1. 
sz, „Őszi éj", 6. sz. „Falu végén." 1851. 78. 
sz. „A szerelem országa". 1852. 162. szám 
Székely J., P. költ., 1857. 285. szám Vas 
Gereben, P. Debreczenben, képmagyarázat . 
1858. 217. sz. P. újabb költ., 72. Petőfi I., 
Bátyám Debreczenben, 293. sz. Szelestey L., 
P. Debreczenben, költ., 237. Szász K., P. ú jabb 
költ., költ., 1859. P.-szobor tervezet, 1860. 
50. 70. Saint-René-Taillandier, P. ism,, 83. 
P.-szobor eszméje, 146. Reményi E. felszólí-
tása, 153. Szakái L. inditványa a szobor 
ügyében, Reményi gyűjtése, 91. 1'.-pipák 
Debreczenböl, Remellay G., Még egy aual 
P. haláláról, 1861. P, ú jabb költ., Reményi 
E. P.-szobor, P. életéből, Beniczky E., P. és 
a vidéki levelező, Kissházy K., P. Patakon, 
P. halálának körülményei, 1863. P.- társaság 
eszméje, 1864. Reményi E., P.-szobor ügyé-
ben, 1850-51., 1857—61. P. több költeménye). 

— Pesti Napló (1851. 245., 246. SZ. P a t a k i 
M., P. költeményei külföldön, P. halála, 
292. Franczia ism. P.-röl, 1855. szept.—nov. 
Erdélyi János, Egy századnegyed a magyar 
irodalomból, 1856. 485. P. „Szüleim halálára", 
1857. 10., 25. Gyulai Pál, P. szülővárosáról, 
1860. 3. sz. P. „Kolmár József emlékköny-
vébe", költ., 1872. 301. P. és Szeberényi, 
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1874. 137. Gregusa Á., P.-kiadásról, 89. Szig-
ligeti és Szana a P - h á z ügyében, 187., 188. 
„Az örült", Bereez K., Visszaemlékezések, 
1877. 275. P. és Kossuth, 1878. 29. Orlay, 
Emlékezés P.-re. 110. P. és Prielle K., 1880. 
38. P. és Levinsky, 215. P. halála, 161., 162.. 
173., P.-per, 343. Adós levele, 1881. 93. P. gyer-
mekkorából, 1882. 245., 246. Némethy György, 
Visszaemlékezések P. szinészkedésére, 4. sz. 
Szentmiklósi, P. bucsúdala, 1884. 335. Eszter-
házy Pál gr., P. haláláról a Heraldban, 1885. 
185. P.-ereklyék. 221. P. és a francziák, 262. 
P. összekoeczanása a hadügyminisztérium-
mal 251. Váezy J . , Barátság P.-vel, 1888. 
199. P. svéd életrajza, 244. P. verse és Lauka 
nyilatkozata, 273., 274. Palágyi M., P.-röl, 
306—309. Baráth F., A magyar költök sze-
relme, 1893. 209. Havas A., P. és Garay, 
1894. 135. Bolia, P., forditója, 192. P. „Tigris 
és hiéná"-ja, 1897. 73. Eoboz I., Visszaem-
lékezések, 285. Palmer K., P. paradicsoma, 
216. 'ľahy J., P. diák korából, 211, Hevesi 
S., P. a szabadság dalnoka, 135. P. és 
Szemere Miklós, 1898. 109. Tompa P.-nél 
ebéden, 1899. 342. Stehlo, P. adoma, 1902. 56. 
P. ideálja, 164. Némedy Imr, P. első szerelme). 
— Losonczi Phönix (1851. „Téli esték", „Kis-
Itunság", „A csillagos ég"). — Remény (1851. 
„Ki gondolná, ki mondaná...", „Két sóhaj"). 
— N agyenyedi A Ibum (1851. „ Hoz z á m jÖSZ-e ?"). 
— Budapesti Viszhang (1852. „A bokor a vi-
harhoz", „Ti ákáczíák a kertben", „Szüleim 
halálára", 1855. Thaly K., P. emlékezete, 
költ., 1856. Vahot í., P. arczk.). — Losonczy 
L. Költeményei. Pest, 1853. I. (P.-hez.) — 
Szépirodalmi Lapok (1853. Kertbeny, Irodal-
munk túl a haláron, P. hét költ.). — Hí. 
Thalia (1853. „Czakó temetésén"). — Uj •)/. 
iiluzeum (1854. Gyulai Pál, P. és lyrai költé-
szetünk). — Divatcsarnok {1854. Erdélyi János, 
Pályák és pálmák, P. költészetéről, 1855.' 
Szeberényi L., P. Selmeczen, „Alkony", 
„Hiú bölcselkedés", „A tavasz", 1856. P. köl-
tészete, rVilágosságot!", „Csillagoség", „Aug. 
5-én", 1856. „A pacsirta", 1859. P. öt isme-
retlen költ.). — M. Nép Könyve (1854—55. P. 
9 költ.). — Vasárnapi Újság (1854. „A Tisza", 
1856. Életr . Jókaitól, 1857. Sárkány S. sat, 
Szül. helye, gyermekkoráról ; 1858. „Emlék-
sorok" 1846., „Válasz kedvesem levelére", 
költ. 1846., 1860. Adatok P. halálához 
I - X X I I I . levél, 186!. „Ifjú a pataknál", 
Schiller után, Adatok halálához XXIV—XL., 
1862. Szeli F., költ., „Az erdei lak", Lakása 
Gödöllön, képpel, P.-emlék fölállítása Kis-
Körösön, P. életrajza ügyében, Á]-Petöfi, 
1864. P. sirja, 1866. Dumas és P., Levele 
Nagy Imréhez 1840. ápr. 30., Gyulai Pál, P. 
jel lemrajzához, 1867. Pásztor F., P. gyer-

mekkori lakhelye, képpel, Szász K., költ., 
1869. P. Sándor, életr. 4 arczk. és Erdőd 
vára. Hátrahagyott öt költ,, P.-reliquiák 
I—III., P. levele Szemeréhez és a Honvéd 
költ,, 1870. Levél Várady Antalhoz 1846., 
1872. Petőfi István szüleiről, 1873. Szász K. 
P. szül. 50. évfordúlóján, Dömötör I,, P. 
családias költeményei, P. szobrának terve-
zete Izsótól, 1874. P. költ. új kiadása, 4 
képpel, P. ismeretlen költ. „Lenke sírján", 
„Vérmező", „Emléklap" Debrecsen, 1846., 
P. néhány levele 1848—49-böl I—IV., P. le-
velei 1849-böl I—VI., P.-reliquiák, Korén 
levele, 1875. P. Aszódon, a gymn. rajz, P. 
utolsó levelei, Két levele Bem tábornokhoz, 
„Lapok P. naplójából", 1876. P. díszkiadása, 
1877. P. kéziratai, P... nem él, P. sírjáról, 
1878. Tompa P.-röl, 1879. Szász K., Tompa 
éä Petőfi levele Aranyhoz, Péchy J . , P. és 
Zsuzsikája, Gyulai Pál. Emlékbeszéde, 1880. 
Kiadatlan költ. 16 drb, Szerb író P.-röl, P.-
reliquiák, Levele Adorjánhoz jan. 6. 1848., 
1881. Bonyhay B., P. Mezöberényben 1849. 
máj., Szuper K. naplója, P. mint színész, 
1882. Szász K., A P.-szobor leleplezésére, 
Bartók L., P. szobra előtt, költ., Eötvös K., 
A hol P. elesett, Emlékezetes helyek P. éle-
téből, 5 rajzzal, P. szobra, ra jzza l ; Sántha 
K., Október 15. költ., Egervári Ö., P. a ty ja 
mint szabadságharczos, P. a temesvári tá-
borban, P. 1845-ben, P. mint sírversköltö, 
P. első szónoklata, P. összes kölr. kiadása, 
1883. Dr. Sass, P. gyermekkorából, beáll 
katonának, Böszörményi M., P. és Jókai 
Kecskeméten, P. ú j díszkiadáss, 1884. Dr. 
Sass, P. katonáskodása Sopronban 1839—40., 
P. mint obsitos, Baróti L., A szent-lőrinczi 
P.-emléktábla ügyében, 1885. „Hozzám 
jösz-e?" költ., Levelek Sass Károlyhoz : ke-
let nélkül kettő és Szalonta jún. 8. 1847., 
Baróti L., A költő barátja, 1886. Márcziusi 
emlékek : P., Váczy J , Adalék a P. reliquiák-
hoz, Ligeti Jenő, P. diadalútja a világiro-
dalomban, 1887. Gyöngyössy L., P.-ék 
Aszódon, P. ujabb reliquiái, 1838- 49. Ism. 
Váczy J . , 1888. P. haláláról, Sass I., Meg-
kéri Kappel Emiliát, 1889. Pákh K., P. 
Iglón, 1880. P. ismeretlen hat költ., Baróti 
Lajos, Levele Bankos Károlyhoz júl. 9. 1848., 
P.-né levele Egressy Gábornéhoz 1849., közli 
Egressy Ákos, 1891. Imreh S., A vízaknai 
csata és visszavonulásunk Piskiig, 1893. 
Verner L., P. aszódi tanítója, arczk., Gyulai 
Pál, Arany és P., Baróti L., P. pesti lakásai, 
képek., Születéséről, képek., Hütlensegi pö-
renek történetéhez, Korén, Nekr. és arczk., P. 
kézirata: Jókai, Zsidófiú cz. dr. első oldala, 
1895. Vajda János, P. napja, Endrödi S . . P . 
szül. 70 éves szül. alk. költ., Baráth F., Egy 
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P.-reliquia, 1895. Petrics Soma naplójegyze-
tei P.-röl, Szendrey, 1896. Túry Gyula, Egy 
öreg huszár P. haláláról, arczk., P. táboro-
zása és halála, Kurka M. szemtanú P. halá-
láról, "Veress Antónia, P. táborozása és ha-
lála, 1897. Pap Zs., P. életéből, Bartók L., 
P. emlékbeszéd. Emlékezés P.-re, Gyalokay 
L., Segesvár és P., 31. Eötvös K., P. halálá-
ról, Kozma F., P. szobra és a honvédemlék a 
segesvári csatatéren, Emlékezetes helyek P. 
életéből, öt arczk. és 10 lakóháza, Lamperth 
G., A segesvári ünnepről, képek., 31. Gauthier 
E . ford . , Régi honvédek P. segesvári szobra 
előtt, Baróti L., P. ismeretlen költ., 1898. 
Sipos S., P. öcscséröl, arczk., Szemtanúk 
följegyzései 1848. márcz. 15-éröl, Farkas 
Emöd, P. ezredének jubileuma, Jókai M., P. 
ötven év után, Szana T., Bem és P. képek. 
1899. Szabolcska, P. költ., Szalay K., P. 
halálára, költ., Endrődi S. költ., Ábrányi 
E. költ., Coppée költ, P.-hez, Fejes lá tván 
költ., Walling Günther költ,, Goldschmidt 
J . költ., Sántha K. költ. Soós Lajos költ. 
Baráth F., P. arczk. Jókai beszéde a fono-
gráfba, P. halála, Külföldi mübirálatok P.-
röl, Kéry Gy., Adatok P. gyermekkorából, 
Némedy I., P. gyermekkorából, P. az erdé-
lyi táborban, A fehéregyházi csata és P. 
halála, P. a norvég irodalomban, P. a világ-
irodalomban, Lampérth Géza, P. sajtópöre, 
P. költeményeinek új diszkiadása, képek. 
A P.-ünnep, 1900. Nagy Olivér, P. emlék-
tábla Pozsonyban, kép., P. emléktábla a 
Pilvax-kávéház fölött, kép., 1901. P. és 
Szendrey J . levelezése, P. levele Pákh A-
hoz Pest, 1844. ápr. 15. hasonmásban, P . 
Szalk-Szent-Mártonban, P.-család Kis-Körö-
sön, Kéry Gy., Petőfi-ereklyék, 1902. Jókai, 
Török A. és Seemaver V., P. állítólagos 
koponyájáról, P.-társaság 25 éves jubileuma, 
P. szobra Almádiban, kép., P.-ünnep Szalk-
Szent-Mártonban, 1903. Szabó Mózes, Pákh 
Albert és P., Az eltűnt „P.u hajó, 1904. Ba-
rabás Endre , P. utolsó 24 órája, Endrödi S., 
A sz.-fejérvári P.-ház, költ.). — Heinsius Alig. 
Bücher-Lexikon. Leipzig, 1854. és köv. köte-
t e k . — Ujabbkori Ismeretek Tára. P e s t , 1855. V I . 
63. 1. — Lonkay Antal, A m a g y a r i r o d a l o m 
ismertetése. Pest, 1855. I I . 642—646.1. (P. életr. 
és költ. mutatv.). — Donau. (Wien, 1855. 
239. sz. Aus P. 's Leben, nach Jókai von A. 
Ágay) . — Ungarische Fost. (1855. 3—7. SZ. 
Jókai, Aus dem Leben eines ungar. Dich-
ters). — Athenaeum Francais. (1855. Thaies 
B., P.-röl). — Le Souvenir. (Paris, 1855. P. et 
Liszrtyai). — Wanderer. (Wien, 1855. 286. sz. 
Jókai , Tarka élet). — Wiener Telegraf. (1855. 
155. sz. Kertbeny, Ein ungarischer Dichter). 
— Ferenczy és Danielik, M. írók. Pest, 1856. 

365. 1. — Arczkép-Album. Pest, 1856. II . 5. 1. 
(P. életr. és köny. arczk.). — Magyar Sajtó 
(1856. 174. sz. P. „Egressy Gáborhoz" Arany 
J . Egressy G.-nak, 1857. 14. sz. Pesty F., 
P. születéshelyéröl, 1860. 249. Chassin P.-röl, 
260. Szöllősi B., Vértesalja, nov. 5., 271. 
P.-emlék Félegyházán, 1861. 77. P.-szobor, 
P. és Sarlay, 16. P.-gőzös, 40., 60 , 62. P.-röl, 
1862. 190. P. emlékszobra Kis-Körösön, 1863. 
289. Reményi, P.-szobor ügyében, 198. P. 
arczképe, 256. P. Opitz ford ). — Magyar Nép-
lap. (1857. Szokoly V., P. Pozsonyban). — 
Toldy F., Magyar költészet kézikönyve. Pest, 
1857. II . (P. életr. és mutatv.). — Napkelet. 
(1857. „Az ember", Zalár, Béranger és P., 
költ., 1858. P. ifjúkorából, Kornélia, Emlé-
kezés P.-re, költ., 1862. Emlékezés P.-re, 
költ,, 5 aranyos pályamű). — Tompa versei. 
Pest, 1858. I. (Levél P.-liez 1844.). — Magyar 
irók arczképcsarnoka. Pest, 1858. I. 133. 1. 
arczk. — Jókai Mór, Tarka élet. Pest, 1858. 
(ifigy magyar költő életéből, Szerkesztési 
curiosumok, Magyar színészek életéből, P. 
és a censor, P. mint keresztapa, Veszélyes 
ügyesség). — Szépirodalmi Közlöny. (1858. P . 
és az egri kispapok). — Pester Lloyd. (1858. 
78., 82. Bettina Arnim, P. dem Sonnengotte, 
1860. 106. Saint-René Taillandier, P., 1861. 
284. P. in Pressburg, 1864. 31--33. Beck, 
Tageblätter, 221. Ein deutsches Urtheil über 
P., 1867. 242. A. Dux, P.-Feier in Félegyháza, 
1873. 1. Ein stilles Jubiläum, 231. P. als 
politischer Dichter, 1893. 171. Esti kiadás. 
P. confirmatiója, 1897. 183. Silberstein A., P., 
1899. 183. P. im Urtheile Deutschlands, 184. 
H-i L„ Petőfi, 186. Müller Géza, P. in der 
u n g a r i s c h e n Mus ik) . — Akadémiai Értesitö. 
(1858. 628., 634. 1. P. összes költ. nagy juta-
lomban részesül, 1899. Zsilinszky M., P. halá-
lának 50 éves emlékünnepén). — Vajda J. 
Költemények. Pest, 1858. (163. 1. P. olva-
sásakor). — Szokoly Viktor, Regényes rajzok 
P. i f júkori életéből. Pest, 1859. (2. kiadás 
1862. Ism. Gyulai Pál, Szépirod. Figyelő II. 
11. sz ). — Képes Újság (1859. K o v á c s P á l , P . 
első hét aranya, P. levelei dr. Kovács Pál-
hoz 1847. febr. 16., 18.). — M. Színházi Lap. 
(i860. 53. sz. P. mint szinész, Egressy G., 
P. utolsó szini föllépte). — Növilág. (i860. 
P. levelei: Nagy Ignáczhoz, Debreczen, 1843. 
nov. 28., Orlay-Petrics Somához, Debreczen, 
Bajza Józsefhez, Kecskemét, 1843. márcz. 
14., Pozsony, jún. 1., 3., Debreczen, nov. 28.). 
— Hazánk. (1860. II. 28. 1. „Honfidal" zenéje 
Nagy Józseftől). — Családi kör (1860. Beniczky 
E., NefelejtsP. életéből és Etelke sír jánál. Két 
költ. eredete). — Revue Contemporaine. (1860. 
Valmore). — CA. L. Chassin, A. Petőfi. Bruxelles 
& P a r i s , 1860, — Rónay Jáczínt, N a p l ó t ö r e d é k 
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(II. 360., III. 12. 1. Ál-P., a csaló Sailayról). -
Budapesti Szemle (1860. P. bemutatása a frän-
cziáknál, 1874. „Ott járok . . .", 1879. Orlay 
S., Adatok P. életéhez, Neugebauer P.-for-
dítása ism., 1898, „Apostolul" trad. St. O. 
Josif., 1899. C. köt. Bérzeviczy A., P. emlé-
kezete, 1901. CV. A P.-ház, P. és a P.-tár-
saság, 1902. Fereiiczi Z , P. költészete és a 
valóság)..— Szigeti Album (1860. „A huszár"), 
— Szeberényi Lajos, N é h á n y év P . é l e tébő l , 
Szeged, 1861. (P. levelei hozzá : Pápa 1842, 
júl . 7., nov. 2., Kecskemét, 1843. márcz. 5., 
Pest. júl . 21. Ism. Gyulai Pál a Szépirod. Fi-
gyelőben). — Balaton-Füredi Napló (1861. 16. 
sz. Széli Ákos, Emlékbeszéd P. felett). — 
Kertbeny, Silhuetten und Reliquien. Prag, 
1861. II . 50—61. 1. — Dziennik literacki. 
Lemberg, 1861. 7. sz. (P. életr. Chassin után). 
— Csokonai Album. Debreczen, 1861. (Loson-
czy L., Visszaemlékezés P.-re, költ., Pajer 
Antal, P. és Csokonai, költ.). — Ilevue des 
deux mondes (1861. Saint René Taillandier, 
Les rapsodes de l 'histoire nationale). — 
Szépirodalmi Figyelő (1861, P . m y t h o s , P . egy 
verséről, „Az apostol", II. Gyulai czikkei és 
Sžeberényi polémiája, 1862. Seneca levelei-
ből III . levél, P. haláláról, P. nyakkendők 
a londoni világmütárlaton, Zilahy K., P. 
álláspontja). — Ismerettár. Pest, 1862. VIII. 
509. 1. — Emich N. K. Naptára (1862. P . t á b o r i 
l e v e l e i ) . — Constitutionelle Oester. Zeitung. 
(Wien, 1862. P. v. Carl Sehramm.). — Ungarns 
Männer der Zeit. P r a g 1862. — Zilahy K., M . K o -
szorúsok Albuma, Pest, 1863. arczk.— Ország 
Tükre 1863. Zilahy K., Adatok P. életéhez, 
Ágay A. p.-röl). — Részvét könyve (1863. 
„Mint megfogamzott átok", „Júliához"). — 
Zilahy K., P. életrajza. Pest. 1864. (P. levelei 
Kubinyi Rudolfhoz, Pest 1847. máj. 4., Lisz-
nyay Kálmánhoz, Strassburg-Szatmár 1847. 
jól. 17. Ism. Budap. Szemle V. 1866.). — 
Színházi Látcső (1864. A v a r r ó l e á n y ) . — Toldy 
F., M. N. Irodalomtörténete 1864 — 65. 414. 
1. — National-Zeitung. Berlin, (1864. 269. és 
kővetkező számok, Karl Beck, Mit P.). — 
Fővárosi Lapok (1861. Zilahy K., P. életr., 
Ujabb adatok P. születéshelyét illetőleg, P. 
egykori ezredese, Levelei: Kubinyi R.-lioz, 
Pest, 1847, máj. 4., Bankos K.-hoz, Pest, 1848. 
máj . 25., Teniers ford., Reményi, P.-szobor 
ügyében, Egy német itész P.-röl, 1866. Mi-
kép lett az. Életképekből valóságos újság?, 
P.-ünnep Félegyházán, 1869. Kálniczky Gy., 
P. varróleánya, 1870. Eötvös L., P. pápai 
élete, Szilády, P. Kecskeméten, Reményi K., 
P. egy kis levele, Levele Tárkányihoz, P. 
Dömsödön, 1871. Egy régi divatlap történe-
téből, 1872. Kerekes S., P. Koltón, Pásztor 
F., A P.-ház ügyében, Rónay, P. születés-

helyén, 1873. Török K., P. költeményeinek 
történetéhez, „Akoronázás" Heine után, 1874. 
Török K., P. egypár elfeledett verse, Péchy 
I., P. és a kritikusok, Még valami P. elfele-
dett verseiről, Dalinady Gy., A P.-ház, Vá-
rady A., P. Dömsödön, 1875. P. ismeretlen 
versei 1840-böl, 1876. Adoma, 1877. Vadnai, 
Régi emlékek P.-röl, Gyulai, P. és a m. t. 
akadémiH, Kemény M., Emlékadatok P.-röl , 
P. Pápán, Kertbeny, A P.-forditásokról, P . 
„Felhöu-je, 1878. Orlay P. Soma, Visszaem-
lékezések P.-re, 1879. Sárkány S., P. Aszó-
don. Beck visszaemlékezései, 1880. Gyulai 
P., Kossuth és P., Hiador, Egy kedves em-
lékem, A szép időkből, P. és Jókai Bécs-
ben, P. kedves tallérja, Neugebauer L. , P. 
anyja, 1882. P. Eperjesen, Jancsó B., P. köl-
tészetének politikai előzményei, P. hazafias 
költészete, 1883. Frankenburg, Emlékezések 
P.-re, P. ujabb reliquiák, 1885. Csernátoni 
Gy., A prófétizmus P. müveiben, Id. Ábrá-
nyi K., P . és a magyar dal, Futó Antal, 
Várady A. P. egy jó barát ja , Egy nagy ha-
lott kutatása, 1886. Balló R., P. szüleiről, 
1888. A. Teniers, P. fordítása, Gyalokay L., 
Segesvár és P., P. svéd életrajza, P. és az 
„akadémiai kritika". 1889. P. és Mme Anais 
Segales, 1890., Jékey A., P. örült jéről , mér-
tékes vers-e? 1891. Orczy Gy., Az erdei lak, 
Hodossy B., Az erdei lak, 1893. Endrödi 
S., Petőfi, P. háziasszonya, Veress L., P . 
tanítója Koren, P. Júliáról, Jókai, A varázs-
ing, Lauka, Éjjeli látogatás, Az Athenaeum 
P. kiadása, 1894. P. angolul, 1897. Puz-
dor Gy., P. „Ida" költ., Domanovszky S. 
Kozma S. nyilatkozata „Ida" költeményre, 
1899. Révész B., Petőfi életéből). — A Hon 
(1864. 276. P. két arczképe, 1866. 230., 
231. Vadnai K., P. a külföldi irodalomban, 
252 sat. Jókai, Sajtó és censura Magyar-
országon, 1867. 58. Jókai, A szabad sajtó, 
141. P. sorsáról, 277. P. Angliában, 170. Bar-
tha János, P.-röl, 128. P.-röl Mura-Kriso-
veczröl, 1870. 295. P. ismeretlen költeménye : 
„Levél Várady Antalhoz", Futó F . levelével 
és Jókai megjegyzésével, 1871. 20. „Sors-
húzás előtt", Somogyi 1., „Ivás közben" és 
„Legszebb versem" keletkezése, 1872. aug. 
20. V. I . , A magyar népköltészet a forra-
dalom alatt, 1874. 132., 137. György A., A 
régi P.-kiadás. 174. P. halála, 156. Dague-
reotyp arczk., 1875. 76. Ppp Z*,, P ^életének 
legboldogabb szakából, 44. MatlekovTTST—P. 
mint nemzeigazaa, 154 Speidl Bódog, P.-nek 
tulajdonított versek, 1876., 211., 195., Jókai , 
Petőfi Isiván, Sass István, P. arczképének 
kérdése, 220. Beliczay Imre, P. arczképének 
kérdéséhez, 1877. 138. P. kéziratai és isme-
retlen költeménye, 259. Gyulai P.-röl, 1878. 
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13., 99. P. ra jza , 1879. 219. P. katonáskodá-
sáról, 301. Murányvári névirása, 34. Sárkány 
S., P. Aszódon, 184. P. halála, 235. Hogy 
született „Erdélyben" cz. költ., 90. 107. P. és 
Prielle Korn., i l l . Prielle K. és Gyulai Pál, 
186., 187. Jókai , P. és ellenségei, 184. P. ha-
lála, 104. Ismeretlen nyoint. költ. „Rósz ha-
zugság" figyelmeztetés, 193. Jókai, A P. 
megjelenések rejtélye, 218. Orlai, Tagja volt-e 
P. a soproni lyceumi társaságnak, 291. P. 
ismeretlen levele 1848. jún. 30., 211., 220. P. 
arczképeinek kérdése, 214. Smittely J . , P. 
héber nyelven, 1880. 169. Lauka G., Az első 
arany és Várady Antal, 272., 273. P.-ház át-
vétele, 158. P. és Emich közti szerződés, 
162. Jókai, Az eísíj- arany, 163. P. röl angol 
mü, 1882. 304. P. svédül, 121. P. chinai nyel-
ven, 2. Medgyes Lajos, P. és Gyulai, 38. P. 
gallérköpönyege, 124. Szabó F., P. síremlé-
kére, költ.). — Korunk Tárciája (1865- 36. SZ. 
P.-röl a Debatte után). — Imre s., A magyar 
nyelv és irodalom története. Debreczen, 1865. 
243. 1. Fata Morgana. (Pest, 1865. P. nach 
Gyulai's Aufzeichnungen), — Kosioru (1. 
1865. Eötvös L., P. i f júkori kísérletei, Eötvös 
L., Székfoglaló beszéde Pápán.). — Deutscher 
Dichtergarten (Frankfurt a. M. 24. sz. Udo 
Brachvogel, P. költ.). — Petőfi. Ein Lebens 
bild von Alfred Teniers. Wien, 18G6. — 
Gutenberg (Eger, 1866. 13. sz. Szabó József, 
Censura tört. honunkban). — Rodiczky .Jenő., 
Álomképek P. életéből. Szeged, 18G7. — Ha-
zánk és a Külföld (1867. P. levele Bernát G.-
hoz, Koltó 1847. szept. 30., 1868. Magócsy K., 

' Két év P. gyermekkori életéből, két rajz., 
P. a respublikáról, Sebestyén Gy., P. Sár-
Szent-Lörinczen. 1869. Haviár Dani, „Az 
erdei lak" Eperjes mellett, Költőink illustrá-
lásálioz, I rányi I., Még egyszer az Erdei 
lak, Tompa czáfolata, 1870. P. cseh nyelven, 
1872. P. születésére vonatkozó viták.). — 
Pásztor Ferencz, E m l é k i r a t P . e m l é k t á b l á j á -
nak 1867. okt. 13. Félegyházán történt lelep-
lezési ünnepélyéről. Szeged. — Fremdenblatt 
(Wien, 1867. P. und der Censor.). — Üstökös 
1867, 41. sz. „A gyülde ifjakhoz", 1873. 3. 
„Legenda", 1877. Dömök Elek, P. gyermek-
korából, 1880. Jókai, P. jellemzése). — 
Zilahy K. munkái. Pest, 1866. (II. 162. 
Cliassin P.-röl. Ism. Budapesti Szemle.). — 
Magyarország és a Nagyvilág (1867. Gesz t e sy 
László, Hogyan született P. „Vajda-Hunyaű" 
költ., 1868. Csukássy József, Szendrey Julia 
P.-né, 1872. Bereoz K , Visszaemlékezések. 
Borjádról, 1874. Rerecz K,, Visszaemlékezé-
sek, 1877. Palóczy L., P. a külföld költé-
szetében, 1879. Réthy L., Adatok P. ifjúsá-
gához, P. „Nemzeti dala" hasonm., 1880. 
P. párbeszéde Bemmel, hasonm., P.-ház 

Kis-Körösön, képpel, 1S82. Gyöngyösi L., 
Petőfi). — Pesti Hirlap (1867. 81. sz, Emlékek 
1848-ból, Paraplé forradalom, 1879. 119. 
„A rossz házasság", 193. Dozon franczia 
ford., 197. „Reszket a bokor" megzenésítése 
Austráliában, 209. A s e g e s v á r i csata, tér-
képpel, 243, Bayer F., P. katonáskodása, 
246. Sass I., P. mint közlegény, 270. Hogy 
született P. „Erdélyben" cz. költ., 346. P. a 
murányi várban, 1880. 206. P. Vörösmartynál, 
1881. 82. P.-ünnepély Aszódon, 121. Kubinyi 
R., P.-reliquiák, 160. Versényi Gy., P. Sel-
meczen, Ujlaky I., P. gyermekkorából, 
1882. 4. P.-ről a Frankfur ter Journal, Radó 
V., Cassone József, 289. Izsó és a P.-szobor, 
292. Gyulai, P. és Klapka, 293. Várady A., 
P. és Klapka, 104. P.-legenda Selmeczen, 
P. és a honvédek, 284. Mikszáth, P. egy- régi 
barát ja . Epizod P. életéből, Thewrewk I., 
P. érdemkeresztje, 285. Jókai, P. emlék-
szobránál, 1883. 50. P. szüleinek halála, 
anyakönyvi kivonat, 1884. 224. Sass K., P . 
viszonyáról Szendrei Júliához, 2 « . iSar^Szent-
Lörinczen P.-tábla, 263! P.-ünnep Maros-
vásárhelyt , 30;í. P. halála, 1885. 89. Arányi 
M., Richard Jaques, P. ford., 100., 102. Radó 
A., Német P. fordítások, 126. Catulle Meniiés 
P.-röl a párisi Gil-Blasban, 171. Adatok 
P.-röl , 285. P. asztali evökése, 1886. 118. 
P. mint német poéta, 1887. 45. Jakab E., 
Ismét a P.-Şkariatin emlékről, 1890. 34. Nagy 
szellemek véleménye P.-röl, 1893. 107.> lOSu, 
110. Werner L., Sipos, P . tanítója Koren, 
1895. 346. Szana T., P. szoba, P.-reliquiákról, 
1897. júl . 31. Haláláról, 1899. 209. I f j . Ábrányi 
K., P., 1902. 4. Tóth B., Esti levél, P . kopo-
nyája. 289. P. szobra, 58. P. diákpajtása : 
Salkovics, 1904. 320. János vitéz, daljáték 
3 felv. P. urán irta Bakonyi K., zenéjét 
Heltai Jenő verseire írta Kacsó Pongrácz, 
először adatott 1904. nov. 18. a Király-szin-
házban, 128. P. és Jókai, 333. „János vitéz" 
születése). — Márczius 15. (1867. 1. sz. Em-
ieket P.-nek). — Teldy F., A m. n. iroda/om 
története. 2. jav. kiadás. Pest, 1868. 146. 
stb. 1. és Olvasókönyve. U. ott, 1868. II. 
635. 1. — Honvéd-Album. Pest 1868. (P. Szath-
máry K., Egy költőről és egy katonáról). — 
Tarka Világ. 1869. (Lant és kard. P. élete és 
halála, több képpel). — Bauer őrnagy hagyo-
mányai. Pest, 1870. 121. 1. — Imre S., Magyar 
irod. és nyelv tört. 2. kiadás. Debrevzen, 
1870. 211. 1. — Tompa Jf. költeményei. Pest, 
1870. (VI. k. „P. Murányban" és „Széchy 
Mária"). — Toldy F. Összegyűjtött munkái. 
P e s t , 1871. I V . 366—383. — Nemzeti N. Képes 
Naptár 1871. (P. és Szendrey Julia). — 
Budapesti Közlöny 1871. (253. P . g y e r m e k k o r i 
kézirata). — Kolmár József, Epigrammok. 
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Pozsony, 1871. — M. Nyelvőr (1872. Szarvas G., 
P. János vitézének nyelve). — Kisfaludy-
Társaság Évlapjai. U j F . V I I . 1871 — 72. ( J ó k a i , 
A z é n k o r t á r s a i m ) . — Revue des deux mondes 
1872. (Sayous Ede, La poesie populaire hon-
groise pendant la guerre de 1848—49., La 
poésiehongroise au XIX. siécle). — igazmondó 
(1872. 39. Hol született P., 1873. 1. sz. Jókai 
P.-röl, 13. „A Pozsonyban ülésező urakhoz" 
költ., 1874. 5. Szemere Pál levele P.-hez.Péczel, 
aug. 29. 1846., 38. P . Szathmáry K., P. illu-
strált kiadása, 1877. 24—26. A Manasses-féle 
felsülés). — M. Politika (1872. 194. 195. Várady 
A., P.-röl és 210., Hol született P. ?). — 
Szegedi Lapok (1873. 1. m u t . SZ. P . ) . — Kecske-
méti Lapok (1873. 10—12. sz. Blumenfeld lg. , 
Tanulmányok P. körül, 1880. 8., 19—22. sz. 
Hornyik J. , A népdalok és P., 1897. 42. P. 
mint szinész Kecskeméten, 1899. 31. P. el-
tűnésének kérdése.). — Füzér. Nyi t ra (1873. 
Reguly L., P. emlékezete). — Debreczen— 
Nagyváradi Értesítő (1873. 1. SZ. P.-Iiek nem 
egy költem. látott 1849. először világot ezen 
lapban). — Reform (1874. 20. Péchy I., Még 
valami P. elfeledett verseiről, 23. P. gyer-
mekkora, 74. Péchy J. , P.-reliquiák, 105. P.-
szobor-bizottság, 70. P. debreczeni lakásá-
sáról, 42. Péchy J. , P. Debreczenben, máj. 
24., K. Tóth M. levele Péchy I.-hez a P. és 
Prielle-ügyben). — Ellenőr {1874. 29., 30. Egy 
silány poétáról, 159. Az új P.-kiadás, 176. 
Závodszky IC., Lövés tisztességből, 1875. 
141. Él-e még P. ?, 1877. 206. Mirnicky nyi-
latkozata P.-röl, 220. P. gyűrűjéről , 1878. 56. 
Orlai P. Soma emlékezése P.-röl, 187. Ompo-
lyi, P. aszódi emléke, 1879. Péchy I., P. és 
Prielle Kornélia, 16. P. egy franczia tiszte-
lője, 1880. 45. P. szerepkönyve, 8. P. Koltón, 
523. P.-per, Aigner contra Athenaeum, 1881. 
98. Hogyan vett búcsút P. a legénységtől.). 
— Meltzl Hugó, A Petőfin kisérlett utolsó 
merénylet. Kolozsvár, 1874. — Athenaeum 
(1874. 23. Greguss Á., Az új P . -kiadás elő-
szava.). — Magyar Ujság (1874. 132. A közös-
ügyes censor). — Egyetértés (1874. 58. Péter-
falvy J., P. és Greguss, 1880. 175. P.-per, 7. 
Teleki S. gr., P. Koltón, 112. P. és az eszter-
gomi bazilika, 133. P. könyvtára , 1882. 330. 
sat. sz. Arany levelei P.-hez, 280. P.-röl, 281. 
Gyulai nyilatkozata, 284. Berecz K,, P. a fel-
földön, 280. Kolmár J . , „Külföld magyarjai-
hoz" eredete, 1883. 3—37. Arany levelei P.-
hez, 1884. Eszterházy Pál gr. P. haláláról a 
Heraldban, 1886. 230., 252., 239. Egressy Á., 
P. megismerkedése atyámmal. 1888. 78. Halier 
J . gr., P. halála, 205. P. haláláról, 286. P. 
német proklamácziója, 287. Czáfolat, 295. P. 
haláláról, 336. P. sírja, 1892. 144. Hentaller 
L., A Klapka és P.-ügy, 1896. 221—224. Gyön-

gyösy L., Arany és P., 1899. 208. Eötvös K., 
Nyomozódásai P. haláláról.). — Magyar Pol-
gár (1874. 7. sz. Etelke meghalt jan. 7. 1845., 
február, Meltz Hugó, Petőfi mint táblabíró, 
213. Lengyel J . , Egy szemtanú P. haláláról, 
1876. 1. sz. Meltzl, P. respublica programmja 
s politikai optimizmusa, 20—79. Meltzl, Gyulai 
Pál mint a P.-irodalom megalapítója, 1878. 
L sz. Meltzl, Kis P.-polyglotia és 194. P. 
Ausztráliában és Ausztriánan, 123. Legújabb 
kettős merénylet P. jel leme ellen, 1879. 187., 
201., 206., 208. Lengyel J . , P. eltűnésének 
kerdéséliez, 205. P., Arany, Vörösmarty és 
Egressy G., 222., 230., 231. P. halálára vonat -
kozó válasz Lengyel J . levelére, 1880. 70—72. 
Kun R., Burns és P., 186. Apátliy Péter, P . 
eltűnéséről, Lengyel J . végszava P. eltűné-
séhez, 1882.109., 110. Meltzl, P. jelszava, 237. 
P., 1886. 283. Kun R., Petőfi, 1900. 13. Cser-
nátoni Gy., P. egyénisége.). — Figyelő (Szana-
féle 1874. Láng L., Irodalmi merénylet, 
Petőfi összes költeményei, Greguss A. Fu-
t á r j ának után nyomata.). — Szegedi Híradó 
(1874. 71. Az ú j Petöü-kiadás, 148., 149. 
Horváth S., P. lyrai költészetéről.). — Meltzl 
H., P. pamphletistái és panegyristái . Kolozs-
v á r , 1874. — Történeti Lapok (1874. 2. s z á m . 
Adoma P.-röl, P. halála, 2—20. sz. Id. Szin-
nyei J . , P. a magyar irodalomban, Lengyel 
J . , P. lialaláról, 1875. 7. Göde István szinész 
találkozása P. vei, P. levele Pap Zs.-hoz 
1847. m á j u s 28.). — Zalai Közlöny (1874. 35. 
Vahot I. felolv. P. életrajzából.). — Erdélyi 
Muzeum (1874. Meltzl, P. összes müveinek 
k r i l i k á j á h o z . ) . — Aszódi ev. gymn. ErtesitSje 
(1875. P.-ünnepély, Beszédek gróf Ráday 
Gedeontól és Csengey Gusztávtól.). — M. 
Politika (1875. 194., 195. Berecz K., Vissza-
emlékezések . ) . — Datenblätter ZU K . M. 
Kertbeny's Memoiren. Berlin, 1875. Bibliogr. 
Anhang Nr. 3. — Jókai, Emlékeim. Bpest, 
1875. (I. Huszonöt év múlva, II. Egy vers 
tört., „Dicsőséges nagy urak..."). — Élet-
képek (1876. P. halála napján, mellszobra 
rajz. Jókai, Emlékezés P.-re, Scholcz V.̂  P., 
Szládkovics, Lenau, P. Koltón, „Indulat-
rohamu ismeretlen költ., P. székfoglaló be-
széde Pápán 1841-42., Sebestyén Dávid, P.-
család, Másznyik E., P. négy verstöredéke 
selmeezi VI. éves növ.-töl, Aradi Zs., Borsos 
és Varságh, 1877. Jókai, Petőfi-ébresztő, költ., 
P. iskolai bizonyítványa 1841 —1842-ből.), — 
Asbóth János, Irodalmi és polit. arczképek. 
Pest, 1876. — Kertbeny K. M., A magyar iro-
dalom a világirodalomban. Die ungarische 
Literatur in der Weltli teratur. Bpest, 1876. 
— Budapesti Napilap (1876. 126. P. vend 
nyelven.). — Pozsonyi Lapok (1876. 52. Néhány 
adat P.-röl , öcscséröl és szüleiről.). — Szé-
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kesfehérvár és Vidéke (1876. 85. Vahot Imre 
TeToTvasása P.-röl.). — Figyelő, (I. 1870. IV. 
'Torkos L., Petőfi rhytmusai . , XXI. Fele-
letek P. „A királyokhoz" cz. költeményére, 
XXIII—XXV. Vachott Sándorné Emlékiratai, 
P. és E telke, XXVII. Koronczy I., P. életé-
hez, sat.). — Kelet (1877. 187. P . halála, 138. 
Manasses Dávid kihallgatása a P.-ügyben.). 
— Marosvidék (1877. 25. Kerekes 8., Manasses 
kacsája, 1888. 53., 53., 60. Halier József gr., 
P. halála, november, deczeinber, P. sír-
helyéről és a segesvári csatáról több czikk.). 
— Kassai Lapok (1877. 26. Ho l v a n Pe tő f i ?). 
— Szatmár (1877. Még valami Petőfiről.). — 
Egyetemes Philol. Közlöny (1877. T é l f y I . , P . 
János vitéze francziául, 1878. Saissy A., P. 
3 költ. francziául, Wigand János , P.-fordí-
tások németül, 1879. Hálin Adolf, P. költ. 
ú j kiadása, Feltűnő hibák, Kircz József, 
Drága orvos úr . . . héberül, 1886. Kapossy 
L., „Az erdei lak" ism., 1889. P. élerajz néme-
tül, Fischer müve, ism. Váczy János, Palágyi 
M., Petöfl ism., 1890. Baráth Ferencz, P. újon-
nan fölfedezett 9 verséről, Háhn Adolf, P.-
cultus Erdélyben, 1893. Kalmár E., P . „János 
vitéz"-ének népies elemei, 1894. Baróti L., 
P. költemenyeinek első kri t ikai kiadása, 
P. összes müvei I—III., Kupp K., P.-röl, 
1897. Kont I., P. „Beranger legújabb d a l a i -
nak eredete, P. és Beranger, ism. Gyulai Á., 
Havas A., P. és Ovidius; 1900. Havas A., 
P., Lázár B., P. természet-költészete, 1901. 
Havas A., P. és Holtei, Loósz István, A ké-
pes beszéd és P. költői képei, 1902. Pap F., 
P. egyéniségének fejlődése, 1903. Loósz I., 
P. költői képei művelődéstörténeti szem-
pontból, 1904. Pap F., P. Szalk-Szent-Márton-
ban ism., Tóth József, P. költészete ism.) — 
Petőfi- Társaság Lapja (1877. J ó k a i , E l n ö k i 
megnyitó beszéde, „Oh mi szép . . ki-
adatlan költ., Kertbeny, P. és budapesti 
barátai 1844—46., Névy L., P „Apostol"-a, 
Pulszky F., P. és a kritika a 40-es években. 
Szana T., P. kéziratai, Vadnai K., Régi 
emlékek, Uj P.-kiadások, P. u j német fordí-
tásban, P. és Kossuth, 1878. K. Papp M., P. 
polyákja, P. és az egykorú kritika, P.-reli-
quiák, Az erdei lak fényképe, Meltzl, Ma-
gyar irodalom a világirodalomban). — 
Összehasonlító irodalomtörténeti Lapok. A c t a 
Comparationis. Meltzl. (1877. Daumer Fr. 
György, a ki a világköltészetbe bevezette a 
magyart , 3 878. P. hatása Finnországban, 
Hermann Rollett, A. P. 1849., 1879. P. isme-
retsége Beckkel, P. Siciliában.). — Sátoralja-
újhelyi nagy-gymn. Értesítője (1877. K o v á c s 
János, P. és a szenvedő ige.). — Kelet Képe 
<1877. 1. sz., P.-fordítók, 285. P. költészete 
Gyulai P. Után.) . — Nemzeti Hirlap (1877.289. 

Balázs S., P. és Lisznyay, 1879. 124. Gyulai. 
P. és Prielle Kornélia.). — Közvélemény (1877. 
226. P. halála.) — Meltzl, A siciliai P.-iskola. 
Kolozsvár, 1878. — Magazin für Literat, des 
Auslandes (1878. ápr . Meltzl, Neue Original 
Beiträge zur P.-Literatur.). — Mármarosi 
Tárogató (1878. 4. Vörösmarty és P. géniusza.). 
— Gyulai Pál egyetemi előadásai 1877—78. 
1'. költészete. (Kőnyomat.). — Szabadság 
(Nagyvárad 1878. 20. P. utolsó levele nejé-
hez 1849. júl 29., Levele Dömök Elekhez és 
költ.). — Temesi Lapok (187S. 174. Löwy Zs., 
P. emlékeze te . ) . — Budapesti Napilap (1878. 
27. P . é s Szü le i . ) . — Soproni r. kath gymn. 
Értesítője (1879. Erödi D., P. költészetének 
n e m z e t i i doma i ró l . ) . — Lomniczí K. (Meltzl), 
A műfordítás alapelvei, P.-re való tekintet-
tel. Kolozsvár, 1879. — Nord u. Süd. Breslau 
(1879. Beck, Er innerungen an P.). — Vargyas 
Endre, M. szabadságharcz története 1848—49. 
2. böv. k. Bpest, 1879. (P.-röl és költ., arczk.), 
— Magyarország (1879. 46. Réthy L., Adatok 
P. ifjúságához, 1880. 186. P. és Bellagh.). — 
Petofi-Evkönyv. B p e s t , 1879. — Nagybánya és 
vidéke (1879. 14—16. Müller J., P. emlékezete.). 
— Koszorú (I. 1879. Jókai, „Maguk ketten !", 
Kertbeny, P. arczképeiröl, P. kézirata „Át-
tekintek . . ." hasonmása, Lauka G., P. 
nösülése, Adalékok életéhez, Wagner L., 
P. a cseheknél, Prielle Ď., Ismeretségem 
P.-vel, Beck K„ Visszaemlékezések P.-re, 
II. Feleki, P. és a censor, Bayer F, P. kato-
náskodása, Irmei, Franczia vélemény P.-röl, 
Péchy Imre, P. Dunavecsén, P. 1879. júj . 31. 
a segesvári csata térképével, Egy kis sta-
tisztika P. müveiről, Ágai A., A varróleány, 
III. 1880. Dengi J. , P. és a csók, Meltzl H., 
P. Olaszországban, P. olasz tanulmánya, 
Teleki S. gr., P. Koltón, Mint koma Koltón, 
P. irodalom, IV. 1880. Frankenburg, P. és 
az Életképek, Murányi Venus P.-nél és 
Tompánál, Peterdi J . , P. emlékszobra, Szana 
T., P. szülői, arczk , Szülőháza; V. 1881. 
Jancsó B., P. forradalmi költeményei, Ke-
mény J., Adalék életéhez. VI. P. A gyüldei 
ifjakhoz, hiteles szöveg, Radó A., Cassone 
P.-fordításai, Olasz dráma P.-röl, Adalékok 
életr., VII. 1882. P. Selmeczbányán, P. a tyja 
mint szabadságharezos, VIII. E n d r ő d i . . ^ , 
A szerelem P. lyrájában, Jókai Mór, P. emlék-
szobránál, emlékbeszéd, 1882. okt. 15., Ka-
cziány G., Ismeretlen okmányok P. atyjáról, 
Reményi K., A P. szobor története, Lelep-
lezése, 1883. Teleki S. gr., Dumas és P., 
Franken burg, Emlékezések P.-re, 1884. Te-
legdi L., Petőfiről és az 1848 előtti irodalmi 
viszonyokról, Nagy Gy., P. életéből, Maros-
vásárhelyi emléktábla, Egerváry Ö., P. mint 
pápai tanuló, Lázár Á., Az utolsó napok, Leg-
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régibb bizonyítványai , Követjelöltségéröl, 
Versényi Gy., A madarak P. költészetében, 
Bathó I, elb. P. életéből, 1885. Arányi M., 
P. et la révolution hongroise, Kacziány G., 
A jó öreg korcsmáros , 1895. Prielle K., Isme-
r e t s é g e m P . - v e l ) . — Literarische Berichte aus 
Ungarn (1879. Heinrich G. Ism. P. német 
fordftásait) . — Magyar Hírlap (1879. 60. Lauka, 
Petötiné Szendrey Jul ia , 1893. :6. P . házi-
asszonya, 1897. 239. J ó k a ' , P. sírjáról, 1898. 
9. sz. Jókai , P.-emlék 1844—49., 323. Jókai , 
P. és a katonák, 1899. 103. Horváth Janka , 
A P . -ünnep színteréről, 206. A költö emléke, 
208. Jókai , P. ünnepe, Bársony I. , P.-törté-
net, P. szerelme, Bródy S., Strófák P.-röl, 
208. Szemtanúk P . haláláról , 1901. 148. P.-reli-
quiák, 3., 10., P . első diákszerelme, czáfolat, 
1902.9.Ignotus,P.koponyája 14.Mendés Catulle 
P.-röl,1904.75. P. székesfehérvári lakóháza).— 
Ország- Világ (1880. J a k a b Elek, P. „Királyok-
hoz" cz. költ. hatása, 1881. P. levele Szeme-
réhez és „Honvéd" költ . , 1882. Gööz J-, P. 
a plagium vád j a alatt, 1883. Kertbeny, Ba-
kody Tivadar és P., 1885. Pintér S., P. és 
Arany, 1887. Váli B., P. s ír jánál , 1891. „A 
vén zászlótartó" hasonm., 1899. P. diákkorá-
ból, P. mint nemzetőr, mint honvéd, P. a 
táborban, A segesvári P.-szobor, P.-relíquiák, 
1 9 0 0 . P . - e m l é k a P i l v a x b a n ) . — Színészeti Közi. 
(1880. Szuper naplója.), — Délmagyarországi 
Lapok (1880. 1. P . első százasai, 1885. 153— 
165. Szmida L , A segesvári csatamező mint 
P. sirja.), — Erdélyi Gazda (1880. 8. P. Gödöl-
lön.). — Vasárnapi Újság (1880. Tur í Mészáros 
I., Visszaemlékezések, „A makk hetes", A 
Petrovics- és Révész család, P. és szülei, A 
P. -könyvtár , P. és a pipa, Hogy írta P. ver-
seit, P. és Csapó Etelka, Az öreg Petrovics 
és Kossuth Lajos.). — 31. Könyvszemle (1880. 
Thallóczy L , P. könyvtára , P. há t rahagyot t 
kéziratai , P. a berlini udvar i könyvtárban, 
1892—93. P. kéziratai a m. n. muzeumban ). 
— Kolmár József, P . e m l é k e z e t e . J e l l e m - é s 
korra jz i epistola. Fozsony, 1880. — Liter. 
Merkur, Berlin (1880. P. und die Frauen.). — 

"— Tolnamegyei Közlöny (1880. 48., 52. Sass 
Is tván, P. Tolnamegyében.) . — A Petőfi-
Társaság Évkönyve. B p e s t , 1880. é s 1881. — 
Pápai Lapok (1880. 10. P . P á p á n . ) . — Buda-
pesti Hirlap (1881. 136. E g y P . - k a l a n d , 1882. 
176. Székely J., Petőfi, 248. P. a világiroda-
lomban, 284. Ágai, E g y 1848. gymnasium 
emlékeiből, 320. Arany és P. levelekben, 
361. P . első szónoklata, 286. Molnár L., P. 
Félegyházán, 2t)9. Debreczeni M., E g y elké-
sett hang, 187. P. atyjáról , 248. P. életéből, 
Gyulai előadása után, 1884. 82. Sass I. , P. 
mint obsitos, 1885. 297. „Scriptura specimina" 
deákkorából és négysoros emlékvers, 335. 

P. legújabban feltalált arczképo, 349. Hora-
tius gyémánt kiadása , 1887. 57. Teleki S. gr., 
Utolsó találkozásom P.-vel, 1888. 178. Aszód 
ünnepe, 295. P. haláláról, 38. P. mint hara-
mia, 290. Dáné K., P. halála, 295. P. ha lá-
láról, 290. Dáné K , A segesvári csata, 315. 
Váli B., P . mint vándorszínész, 315. Szuper 
naplójn, 1889. 226. Versényi Gy., P. katona 
barát ja , 230 , 234. Kiegészítő adatok Kuppis 
Gusztáv és Sándorról , 1891. 73. P. Nemzeti 
dala megzenésítve, 1892. 140. Hevesi József , 
Klapka és P . , 1893. 10. sz. Baróti L., Fekete 
Lajos, P. lakásai , 130. P.-ereklyék Várady 
Antal hagya tékában , 1894. 353. P. és Jókai 
angolul, 1894. 18. P. tótul, 229. P. apósa,. 
1895. 167. Grimm Hermann Ítélete P . - röl , 
1896. 220. A szászok és a P . -emlék, 1897. 
211. P. jelszava 15 uyelven, 212. P.-szobor 
leleplezése, 360. P. legjobb arczképe, 1898.. 
103. P.-röl, 108. P. ezrede, 265. Várady Ká-
rolyné, P. Tordán, 1899. 194. P. Mezöberény-
ben, 234. P. Norvégiában, 155. P. u n o k a -
öcscse, 318. Sztelilo János, P. kr i t ikája , 176. 
P . utolsó napja , 36. A ki Petőfit u to l já ra 
látta, 200. P. emléke, 43. P. Mezöberényben, 
209. Sebők Zs., P. honvédsége, A. P.-szobor, 
1900. 191. P. csele, 357. P. olasz fordítója i 
Sirola Ferencz, 1901. 3. P. első szerelme, 
198. P.-reliquiák : Sass Zs. emléklapjára írt 
vers, 1902. 3., 4. P. koponyája , 65. P. költé-
szete, 1904. 76. Petőfi székesfejérvári lakó-
háza, 152. Rhédei Ferencz P. iskolatársa, 
171. Magyar költök örmény nyelven.). — 
Szinészeti Közlöny (1881. 28. P.-röl olasz dráma). 
— Függetlenség (1881. 274. Abday S., P. szinész. 
életéről, 1882. 289. Székely József, P. és a 
bor, 290. A külföldi lapok P.-röl. Vadnai , 
P.-röl, a bordalok költőjéről, 298. Teleki S. 
gr., P.-röl morzsák, 285. Balázs S., Vissza-
emlékezés P.-re, 290. Kászonyi D., P. és 
Mészáros, 46. P. ágya, 1884. 62. P. humora , 
1887. Beck K. Petőfiről, 188. Vahot I. P . - r ö l , 
140. Segesvár és P. 1887. 86., 87.. 140. P. és 
Segesvár, Beck P.-röl, 188. Vahot I. P.-röl). 
— Arad és Vidéke (1881. 106. JanCSÓ B., P. 
radikalismusa, 6. Menczer Pál, P. scepticis-
musa). — Figyelő (1881. Tompa levele Böször-
ményi Károlyhoz, P. és Szemere Miklós, 
Sárosy Gy., Tompa és P., XXVII. 1889. 
Koronczy Imre, P. életéhez). — Jász-Nagykun-
Szolnok (1882. 26. P . mint hazánk leírója, 53. 
Hatvan év előtt P . atyjáról). — Szamos (1882. 
87., 92. Adatok P. életéből, 1899. 78. Deák K., 
P. szerelmei). — Thallóczy L., Vasvári Pál 
és a pesti egyetemi if júság 1844—49. Bpest , 
1882. — Bubenik F., Alex. Petőfi. Wien, 1882, 
— Hölgyek Lapja (1882. 47. P . a f e l v i d é k e n . 
18847 2ľ P.-kultusz, 1886. 31. Palágyi M., P. és 
Arany egymásközt való viszonya). — Ung 
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(1882. 43. P . emlékeze te ) . — Néptanítók Lapja 
(1882. P. emlékezete). -- Győri Közlöny (1882. 
82. P . g a l l é r k ö p ö n y e g e ) . — Pozsony vidéki 
Lapok (1882. 114. Vutkovics S., P. szinész-
korából, 18S8. 67., 68. Schulpe Gy., P. haza-
lias lyrája). — Halasi Újság (1883. 32—36. 
•Sass K., Adatok Petőfi nösiilésehez). — 
Laban Ferd., A p rosopopoe ia L e n a u n á l 

és befolyása P.-re. Kolozsvár, 1882. 
Nemzet (18S-2. 91. P. az irek közt, 90. P. a 
svédeknél, 45. Reményi E., A P.-szobor 
története, 52. P. és Klapka, 59. Klapka, Ta-
lálkozásom P.-vel, 275. A „Honfidal" eredete, 
43—46. P.-szobor leleplezése, 1883. 3. P. sír-
emléke Segesvárt, 26. Két epizod P. életé-
ből, 83. Kozma S., A múltból, 1884. 23. Ka-
racs T., P. gyermekkorából, 19. Legrégibb 
bizonyítványai, 1885. 100. Váczy J., Hogy 
akarta Arany János Petőfit és Tompát ki-
békíteni '?, 221. P. és a francziák, 1886. 118. 
P. mint némel poeta, 1887. 228. Szana T., 
P. mint családapa, 340. Baróti L., P. u jabb 
reliquiái, 357., P. külföldön, 1888. 84. P. ha-
láláról, 178. Aszódi ünnep, 305 , 308. Erdélyi 
Pál, P. és a kritika, 1890. 133. Lauka G., P. 
Nagybányán és a zelestyei hutában, 1891. 7., 
8. P. eszmecsirái, Jókai, P. emlékiratai, 1892. 
45. Jókai, P. élete és költeményei, 364. Ba-
róti L., P. verseinek első kiadása, 1893. 97. 
J ó k a i és a zsidó fiú, 1899. 205. Madarász J. 
P.-röl, P. halálának50. évford., P. családja.).— 
K o lm ár József, P. emlékezete. Jellem- és kor-
rajzi epistola. Pozsony, 1883. — Péterfy Jenő, 
Das moderne Ungarn.Berlin, 1883. (A. Petőfi). 
— Magyar Szalon (II. 1884—85. Boross G., 
Szent Petőfi napja, márcz. 15. P. család 
arczk., Csáktornyai Lajos, P. szobra előtt, 

IV. 1885—86. Török A., Vonások tanulókorá-
ból, Milyen volt P., Váli B., Hol nyugszik. 
A hol elesett, Kéziratai, Klapka, P. össze-
koczczanása a hadügyminisztériummá), 
Szülőháza Kis-Körösön, kép, P. arczképe 
fénykép után, Több kép és hasonmás, P. 
fája Koltóa és lakása Debreczenben, 2 rajz, 
V. 1886. P. arczk. kőny. Barabástól, VI. 
1886—87. Pulszky F., A márcziusi forra-
dalom, Váli B , P. mint vándorszínész, Két 
régi színlap P. szinészkedése idejéből 1844. 
j an . 15. Debreczen és okt. 12. Pest., P. levele 
Kossuth Lajoshoz Debreczan jan. 13. 1849. 
hasonmás, VII. 1887. Endrödi S. és Komó-
•csy J . P.-röl, VIII. 1888. Váczy J. , P. polé-
miája Vörösmartyval), IX. P. és az egykorú 
kritik», X. 1889. Hogy halt meg P . ? XIII. 
1890. Szana T., P.-né Szendrey Julia, képek, 
P. „Elbuvék" költ., XVII. 1892. Trencsény 
K., P. pessimismusa, XXIV. 1895. Petöfi-
szoba, XXVIII. 1897—98. P.-röl többen, XXX. 
Feleki M., Emlékeimből, XXXI. 1899. P. 

emlékezete fonografba mondták : Jókai, P . 
halála, Gyulai, P . és Arany, Vadnay, P. ; 
Szász K , Első találkozásom P.-vel, Kossuth 
F. P. halálának félszázados évfordulójára ; 
Ötven esztendő, Emlékezés P.-re, XXXII. 
1900. Horváth Ödön, P. Eperjesen, Kéry Gy., 
P. Kecskeméten, Adatok a P. család törté-
netéhez, P. reliquák, XXXIV. 1900—1901. 
Kéry Gy., P.-reliquák, P. Erzsikéje "Hľass 
Erzsi, XXXV. Hegyesy M., P. halála, XXXVII. 
1902. Kéry Gy., P.-Múzeum, Kolmár J. , 
Adatok P. tartózkodása idejéből, Pákh K,, 
P. Iglón). — Famos Dezső, Aesthetikai tanul-
ságok P. költészetében. Lugo?, 1884. — Nem-
zeti Újság (1884. 44. A m e g h í z o t t P. és a 
rendőrség). — Ellenzék (1884. 187. stb. sz. 
Meltzl, Petőfi vájjon tragédia, 1887. 13. A 
P.-síremlékröl, 1888. 30. decz. 31. E. Kovács 
Gyula, P. két levele, P. Vízaknán, 1891. 254. 
Turi M, István, P.-röl apróságok, 1895. 42. 
Kolozsvári A., P. és Arany Szalontán, 245. 
P. kitüntetése, Bem rendelete 1849. ápr. 8., 
1897. 173—175. Gyalokai L., P. utolsó órái). 

— Csernátoni Gyula, P . h a t á s á n a k p á r t i t k a . 
Kolozsvár, 1884. — Dunántúl (1884. 14. P. 
életéből). — Petöß-Naptär Budapest, 1884. és 
kóv. évf. — Meltzl H., P. jelszava, Kolozsvár, 
1885.). — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — 
Régészeti és Tört, Értesítő ( T e m e s v á r , 1885. 
P. oláhul). — Hazánk (1885—86. Hamary D., 
A m á r c z i u s i n a p o k ) . — Nagyszebeni áll. gymn. 
Értesítője (1885—87. Veress I., A magyar ige-
név, a m. név- és igejelző használata P. 
nyelvén feltüntetve). —Komáromi Lapok (1885. 
23. P. mint pápai diák, 1889. 31. Kiss Gy., 
P. emlékezete). — Vadnai K., Elmúlt idők. 
Bpest, 1886. 23—40. 1. — Klapka Gy., Emlé-
keimből. Bpest, 1886. 147. és köv. 1. —- Verédy, 
Paedag. Encyclopaedia. Bpest, 1886. 754. 1. 
— Corvina (1886. 3. Miért nem fogytak el 
P . k ö l t e m é n y e i ) . — Szatmármegyeí Közlöny 
(1887. 15—17. Szendrey Jul ia levelei Térey 
Máriához 1846. szept. 21. 1848. márcz. 24.). 
— Győri Hirlap (1887. 54.. 89. s t b . Kol ta i V. , 
P. és a szabadságharcz, 39. és köv. sz. 
Csóka J. , P. és Arany barátsága). — Kolozs-
vár (1887. 53. Teleki S. gr., Utolsó talál-
k o z á s o m P . -ve l ) . — Prot. Egyh. és Isk. Lap 
(1887. Eötvös K. L., Ujlaky István P. taní-
tója). — Székelyföld (1887. 24. Keményffy 
Katinka, P. költészetéről). — Endrödi s., 
Költök világa. Nagyvárad, 1887. — Jókai, 
Életemből, típest, 1887. (Az én kortár-
saim, A P. megjelenésénél, rejtélyének 
megoldása, P. emlékszobránál, Egy ma-
gyar költő életéből, Egy vers története: 
„Dicsőséges nagy urak"). — Hazánk (VII. 
1887. Gyalokay L., Segesvár és P.). — 
Alföld (1887. 33. Náményi L.? P. mint for-
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dító ). — Mindszent (1887. 10—12. P. bölcse-
letéről). — Pápai Ifjúsági Lap (1887. 6. Thury 
Etele, Egy irodalomtörténeti tévedés helyre-
i g a z í t á s a : P . , J ó k a i ) . — Alföldi Képes Vjság 
(1887. 4. Hogy Ítéltek P.-röl 42 év előtt, 23., 
24. Jancsó B., P. hazafias lyrája). — Remény 
(1887. Koltai V., P. mint hazafias költő). — 
Nógrádi Lapok (1887. Druga L., P. költészete). 
— Aszódi algymnasium Értesítője (1887. G y ö n -
gyösi L., p.-élc Aszódon). — Szana Tamás, 
Magyar költök szerelmei. Bpest, 1887. 93— 
142. 1. — Ferenczi Zoltán, P . t ö r e k v é s e i e g y 
irodalmi társulat létrehozásában. Kolozsvár, 
1888. — Jász-Nagykun-Szolnok (1888. 3. Somo-
gyi J. , P. megyénkben). — Debreczen (1888. 
98. Kósa B., P. Debreczenben). — Erdélyi 
Hiradó (1888. 1—4. Váradyné, Emlékezés 
p.-re). — Békés-Gyulai Hiradó (1888. 2. és köv. 
sz, Csapó P7, P. mint a szerelem dalnoka). 
— Brassó (1888. 62—69. Yégh M., P. baráti 
viszonyairól). — Palágyi M., Petőfi. Bpest, 
1889. (Ism. Szadadság 1888. 285.). — Alex. 
Fischer, Petöfi's Leben und Werke. Leipzig, 
1888. (Ism. Föv. L. 281. sz. Magyarul : ford. 
Tolnai Lajos. Bpest, 1890. Ism. Egyet . Phil. 
Közlöny, Pesti Hirlap 1889. 340. sz. Szana 
T a m á s ) . — Nyitramegyei Közlöny (1888. 47. 
Rollet H., „Petőfi" költ., ford. Koblisegh L.), 
— Petőfi-Múzeum, Szerk. Ferenczi Z. és Cser-
nátoni Gy., (Kolozsvár, 1888. Várady K.-né, 
„Az erdélyi hadsereg" története, Ferenczi 
Z P . és a Honderii, Csernátoni Gy., Rokon-
belyek P. Utijegyzetei és Heine Reisebil-
dereiben és P . a népiegében, Haller F. gr., 
A fehéregyházi csatáról, térképpel, Szabó 
S., P. és Arany levelezése, Medgyes L., Ta-
lálkozásom P.-vel, Csernátoni Gy., Kritikai 
jegyzetek P. költeményeihez, Korbuly J . , 
A Honderű támadása P. ellen, P. és Szebe-
rényi, 1889. Ferenczi Z., Irodalmi irányok 
és harezok, P.-Petróvits nemzetségtáblája, 
Pasquillok P.-röl, Hubay J . , P. befolyása a 
magyar zenére, P. és Emich szerződése, 
1890. Ferenczi Z., P. ismeretlen költ., P.-töl 
tervezett írói szövetkezet, P. költeményeinek 
sorrendje 1847—49-böl, P. a márcziuai napok-
ban, Adatok P. követjelöltségéhez, A Pas-
quillok cz. czikkliez, P. mint tanuló Kecske-
méten 1828—30., Hivatalos adatoK P. kato-
náskodásáról, Csernátoni, Egy irodalmi vita 
P. felett az 50-es években, P . és Arany vi-
szonyához, Haller Zs., Adalék P. egyik if jú-
kori szerelméhez, 1891. Ferenczi Z., Szemere 
Pál és P., A 12 pont az országgyűlés előtt, 
Thaies B. Petőfiről, P. a márcziusi napok-
ban, P. föllépte Vörösmarty ellen, P. az 
egyenlőségi társulatban, Csernátoni, Tra-
veatált paródiák P. költeményei után, 1892. 
Ferenczi Z., Adtftok P. pápai életéhez, P. és 

Horatius, A „Tavasz" zsebkönyvről, P. és 
Szemere Miklós, P. hirlapi czikkei,. Adatok 
P. követjelöltségehez, Hory B., P. Kolozs-
várt, Petrovics István szerződése Kis-Körös-
sel, Ferenczi Z., A helység kalapácsa, P. és 
Hiador, P. fordításai, Tündérálom, Kondor, 
A nemzeti dal utánzata, A magyar papság-
hoz, 1893. Ferenczi Z., A segesvári csata 
egykorú leírásokban, Vahot irodalmi levelei 
Tompához, Jókai M. és Papp Endre levelei 
P.-hez, A Kovács Mihály-féle kéziratok a m. 
n. múzeumban, Költemények P.-hez, Versek 
I. 1844., Csernátoni, P. és az 50-es évek 
költői, 1894. Ferenczi Z., P. eltűnésének iro-
dalma, P. fordításai, Csernátoni, P. és az 
50-es évek költöi, Nemzeti dal hasonmása, 
Ferenczi, Variansok P. kézirataiból). — 
Erdélyi Hiradó (1888. 1—4. Várady Károlyné, 
Emlékezés P.-re, 26. Vajna S. följegyzése 
P. haláláról, 256. Halier József gr. 1849. jú l . 
31. Kedd nap a félegyház—segesvári csata 
folyama alatt P. hol jár t és hol esett el?). 
— Délmagyarországi Közlöny (1889. 133., 141. , 
143. Mikor volt P. Temesvárott, 1890. 297. P. 
és Bem, 1892. 115. Klapka Gy., P.összekocz-
czanása a hadügyminisztériummal, 1893. 5. 
Barabás A., P . kedély világa, 43—46. Perényi 
A., Arany és P. barátsága, 1897. Lendvai M., 
P. Temesvárott, 1900. 173. Bessenyei F., P. 
emléke, 185. Pólya F., P.-röl). — Farnos Dezső, 
Petöfiana. Kolozsvár, 18Ş9. (I. P. eltűnésének 
irodalma, P. és a nő, Dékániné V. Berta, 
Visszaemlékezés P. nejére, Laban F., Homer 
és P., Brassai S., P. a románoknál, Vachott 
S.-né, Első és utolsó találkozásom P.-vel, Ju -
lia reliquiája, P . élete főbb mozzanatainak 
áttekintése, Kritikai észrevétel. — Famos, P . 
eltűnésének irodalmához. Kolozsvár, 1889. 
— Aradi Vjság (1889. 72. P. életéből, 73. Lázár 
Á., I ' . u to lsó n a p j a i b ó l ) . — Palágyi Menyhért, 
Petőfi. Bp. 1889. (Ism. Egyet. Philol. Köz-
löny). —Schwicker Henrik, Geschichte der ung. 
Literatur. Leipzig, 1889. 597—644. 1. — Berli-
ner National Zeitung (1899. j a n . 25. é s k ö v . 
sz. Fischer P. munk. ism.). — Magazin für 
die Liter, des In- und Auslandes. (Dresden, 
1889. 5. sz. Koliut ism. Fischer m.). — Turul 
(1889. Csergheö G., P. szárm. és czímere). — 
Szuper K. N a p l ó j a , B p e s t , 1889. — Szöcs Géza, 
A vizaknai honvédek. Emlékfüzet. 1890. — 
Kolozsvár (1890. 294. Mikor, hol és minő kö-
rülmények közt találkoztam utoljára P.-vel). 
Irodalomtörténeti Közlemények (J89I. N é g y e s y 
L., P. „Orült"-jének versalakja, 1896. P. isme-
retlen költ., Ruppreclit A., A gyermeki sze-
retet P. költésében, ism., 1897. P. „Idá"-ja, 
1898. P. levele Bacsó Jánoshoz, kérvény-
mintája a szabadszállási választói ellen, 1900. 
P.-irodalom, 1901. Ferenczi Z., P. és az 
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Alföld, 1902. Ferenczi Z., Petőfi és a nö, 
1903. Ferenczi Z., P. és a szadadság esz-
m é j e ) . — Hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymna-
sium Értesítője (1891. Major K., Külföldi de-
mokrata költök és P.). — M. Állam (1891. 9. 
sz. P. eredetisége, 1893. 184. P. esketőhe-
lyén, 1899. 173. Sziklay J. , P. sirján, 1897. 
233. P. reversalisa, 1901. 297. P. tanulókorá-
ból). — Rakodczay Pál, Prielle Kornélia élete 
és művészete. Bpest, 1891. 28—41. — Lenk e y 
Henrik, Petőfi és a természet. Bpest, 1892. 
(Ism. Egyet . Philol. Közlöny). — Gerecze 
Péter, P. Őrültjének bölcselkedése. Pécs, 
1892. — Szana T.. Örök emlékek. Bpest, 1892. 
— Nagyváradi Hirlap (1892. 70. K o l o s v á r y A., 
P . és Arany Szalontán). — Koltai V., P . és 
Arany. Bpest, 1893. (Különny. a budapesti 
IX. ker. polg. és keresk. isk. Értesítőjéből. 
Ism. Egyet . Philol. Közlöny). — Typographia 
(1892. Leitner Pál, P. a kézisajtón, a Kecs-
k e m é t 35. sz. is). — Történeti Lapok 1848—49. 
(I. 1892. P. Nemzeti dala, Horváth L., A hol 
P. elesett, Imreh S., Ujabb adatok P. halá-
láról, P. szobra Segesvárt, Matykásy Antal, 
P. utolsó perczeiröl, 1893. A „Nemzeti dal" 
hatása, 1895. Bem napiparancsa, 1898. Levele 
Berde Mózeshez, Szalonta 1849. márcz. 24.). 
— Otthon (1892. P. és Juliskája). — Szitnyai 
Elek, Petőfi S. költészetének fő eszméi. Bpest, 
1893. — .Magyar Újság (1893. 5. P . - a n e k d o t a ) . 
— Sí. Géniusz (1893. Róna B.. P. és Jul iskája, 
1897. Palágyi L., P. síremléke, Róna B., P. 
és Tóth Gáspár, 1899. Epizódok P. életéből, 
1899. P. és a barkásleány, P. a rablók közt, 
1902. Bársony I., P . szerelme). — Nyelvtud. 
Közlemények (1893. Simonyi Zs., P. kritikai 
kiadása). — Koltai V., Petőfi. Irodalomtört. 
tanulmány. Sopron, 1893. (Ism. Elet). — Neues 
Pester Journal (1893.1. Der s i e b z i g j ä h r i g e P. ) . 
— Róna Béla. Petőfi és Jul iskája. Bpest, 
1894. ( N a p l ó k . L e v e l e k . ) — Dóczy Lajos, 
Beszélyek és vázlatok. Budapest, 1894. — 
31. Figaró (1894. 35. Pató Pál, P. után sza-
badon). — Bolond Istók (1894. 23. „Megy a 
juhász . . . u travestia, 34. „Házasodjunk" 
travestia). — Szathmári Hirlap (1894. 53. P. 
e p i k u s k ö l t é s z e t e ) . — Tóth Kálmán Emlék-
albuma. Bpest, 1894. (Bartók L. ,P . és Tóth K.). 
— Máramaros (1894. 43. Deák Gy., Paedagogiai 
eszmék P. költészetében, 1899. 31. Katricz 
K., Petőfi, Vékony A., Petőfi). — Arany János 
és P. levelezése. Bpest, 1894. Ráth Mór. — 
Revue Suisse (1895. aug . E . Sayous) . — Hen-
taller I.., P. mint követjelölt. Bpest, 1895. — 
Fejes István, Összes költeményei, Bpest, 1894. 
(P . s ze l l eméhez ) . — Felvidéki Hiradó (1895. 
2., 3. Boldis lg. , Családi érzelmek P. költé-
s z e t é b e n ) . — Képes Petőfi Naptár 1896. é s k ö v . 
évf. Franklin. — Orosz A., A gyermeki sze-

retet P. költésében. Szatmár, 1895. — Szar-
vasi Lapok (1895. 11—13. Adamik J., P. utolsó 
napjai). — Művészeti Lapok (1895. Prielle K., 
R é g m ú l t i dőkbő l ) . — Deutsche Rundschau 
(1895. 83. köt. 285. 1. Hermann Grimm, Jo-
hanna Ambrosius). — Ferenczi Zoltán, Petőfi 
életrajza. Bpest, 1896. Három kötet.— Besz-
tercze (1897. 42. stb. sz. Id. Gyalokay L., P. 
Utolsó Órái). — Revue des Revues (1897. nov. 
P. ford. Valmore és Ujfalvytól). — Somogy 
(1897. 14. Roboz I., P. és az én pápai emlé-
keim). — Alkotmány (1897. 184. Id. Ábrányi 
K . , P . é s a m a g y a r d a l ) . — Szarvasi leány-
iskola Értesítője (1897. Dusovszky Mariska, 
P. családias költeményei). — Borsodmegyei 
Lapok (1897. 62. G á l L . , P . ) . — Budapesti Napló 
(1897. 19. P.-ről apróságok, 210. P -nap j án 
Jókai P.-ről, 1899. 208. P.-röl apróságok). — 
Debreczeni Ellenőr (1897. 182., 183. Fleischmann 
Frank Julia, Tompa és P. költői versenye, 
„A városi rom panasza").— Pressburg. Zeitung 
(1897. 298. Jókai, P. és Trinker)- — Steinherz 
Adolf, A franczia forradalom eszméi P. 
költészetében. Bpest, 1898. — Nyuyatmagyar-
országi Hiradó (1898. 24. Tóth I., P. dicső-
sége, Vutkovics S., Hol lakott P. Pozsony-
ban, 249. V., beszéde és 1900. 60. V., Miért 
jött P. Pozsonyba 1843-ban, 1901.242. V., P . 
szerelmeiről, 240. Farkas B., Egy lap P. 
élettörténetéből, 1902. V., P.-szobrok és P. 
szülőhelye, 121. V., P . diák életéből). — 
Képes Családi Lapok (1898. 2. é s k ö v . s z . T o l n a i 
L . , P . a m i s z e m ü n k b e n ) . — Nemzeti Iskola 
(1898. 13. Végh M., P. baráti viszonyairól). 
— Athenaeum Naptára (1898. A s e g e s v á r i P . -
szobor). — Gaal Mózes, Nemzetünk nagy 
költői. Pozsony, (1898). — Brassói áll. főreál-
isk. Értesítője (1898. P . és Béranger. Ism. 
Egyet . Philol. Közlöny). — M. Kritika (1898. 
19. I lörk J. , P. költészetének vallásos világ-
nézete, 1900. IV. 1. P. állít, verse „A sárosi 
rom"). — Kompolthy K., Színi emlény. Mis-
kolcz, 1898. (P. halála, Drámai monolog néma 
k é p e k b e n ) . — Sárospataki Lapok ("1898. 22., 23. 
P. egyénisége és érzülete). — Tolna vármegye 
(1898. 52. Kálmán D., P. és Bacsó János). — 
Tolnamegyei Közlöny (1898. 7. H a j ó s y K. , P . 
Útirajzai). — Országos Hirlap (1898. 80. Lévay 
J . Petőfinél, 82. P. és Baky Krisztina, 109. 
P. ezrede). — Berecz K., A régi „fiatal Magyar-
ország". Bpest, 1898. — Kecskemét (1898. 
II . Vajda V., P. és Kölcsey). — Petőfi-
Album. Bpest, 1898. fénynyom. képekkel, 
ra jzokkal és hasonmásokkal. (Szana T., 
P. szülei, Vadnai K., Első füzet, Versek, 
Lauka G., A boldogság küszöbén, Franken-
burg A., A tizek, Endrödi S., Szendrei 
Julia, Teleki S., P. Koltón, Gyulai Pál^ 
P . és Arany, Lévay J . , Látogatás P.-nél,. 

32. iv sajtó alá adatott 1804. decz. 14. 
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Degré A., Márcziusi tollak, Id. Ábrányi K., 
P. megzenésítői, Jókai Mór, P. ötven év 
után, A márcziusi fiatalság, Vikár B., P. a 
nép közt, Aradi, A természet vadvirága, 
Havas A., Petőfi müveinek első kiadása és 
Emich Gusztáv, Hatala P., Márczius 15-ke 
1848., Hentaller L., P. és Klapka, Beöthy 
Zsolt, Lélektani jegyzetek P.-hez, BarötiL. , 
P. pesti lakásai, Emlékezetes helyek P. éle-
tében, Kacziány G., P. franczia e lőfutár ja : 
Hégésippe Moreau, Gyalokai L., Az utolsó 
órák, Bartók L., Petőfi. Emlékbeszéd, Gyar-
mathy Zs.-né, Manasses, György A., A P.-
társaság, Szana T., P.-ereklyék, Esztegár L., 

j, P. a külföldön, Szabó E., P. az oroszoknál, 
Csernátoni Gy., P. egyénisége, Ferenczi Z., 
P. és birálói, P.-kiadások, Eötvös J . báró, 
Az első birálat, Vámbéry Á., A legnagyobb 
költő, Köl temények: Madách, Lampérth, 
Szabolcska, Zalár, Berecz, Torkos, Arany, 
Bartók, Lévay, Kerényi, Illyés, Jakab , Szász 
G., Ábrányi fi., Kiss J. , Zempléni, Vajda, 
Dalmady, Szász K., Reviczky és Komócsy 
Józseftől. P. költeményeiből több hason-
másban, szerződése Emich Gusztávval sat.). 
— Ezernyolczszáz negyvennyolcz, Szerk. Jókai 
Mór, Bródy Sándor és Rákosi Viktor. Bpest, 

1898. (Album sok k é p p e l ) . Bende Albert, 
P. segesvári szobráról 50 évi eleste után, 
Hely és év n. költ. — Petőfi regék, írta és 
a népmesék után átdolg. Péterfi Tamás. 
Marosvásárhely, 1899. — Hazánk (1899. 180. 
P.-képek, 181. Magyar Gyula, P. és Szűcs 
Dániel, Kaas Ivor br., P., 99. Kacziány G., 
Uj P.-illustratiók, A segesvári csata, 187. 
Ünnepi beszéd, 1901. 15. Némedy I., P. első 
diák szerelme, 179. Petőfi, 1902. 21. Kacziány 
G., P. koponyája, 295. Egressy A., P . és 
E g r e s s y ) . — Budapesti I. ker. áll. fögymn. 
Értesítője (1899. Gyulai Á., Arany és P. barát-
sága. Ism. Egyet . Philol. Közlöny). — Polgár-
isk. Közlöny (1899. P a l á g y i M., P . ) . — Prot., 
Lap (1899. Kálmán D., P. emlékezete). — 
Uj Idők (1899. Kemechey J . , A gyermek P., 
P. honvédsége, P. élete, Bartók Lajos, 
Utolsó út, Tábori R., Petőfi két verse, 
P. és Julia. P. apósa, P. barátai, P. a kül-
földön, 1901. Vándorló adoma: Bodelaire és 
P., 1903. Kossuth és P. szedője az öreg 
Réthi Lajos, 1904. Jókai és P., A szárny-
bontás). — ni. Szemle (1899. Keményfy J . , P,, 
1899. Gáspár I., Petőfi, Hartmann J . , A 
borozó P., Divald K., P.-illustratiók). — 
Magyarország (1899. 192, P. mezőberényi tar-
tózkodása, 208. Lovászy M., Petőfi.) — Bereg 
(1899. 31. Petőfi, 208. Móra István, P. Fél-
egyházán). — Balatonvidék (1899. 31. SZ. Id. 
Szinnyei J . , Visszaemlékezések). — Inter-
nationales Literaturblatt (1899. 15. P . ) . — 

Egyesületi Értesítő (1899. P . é s a n ő k ) . — Pest-
megyei Hirlap (1899. Kossuth F., P. emléke, 
Erdősi D., P. életéből). — Kecskeméti Napló 
(1899. Kováts A., P. költői szelleme). — 
Aranyosvidék (1899. Kőváry L., Találkozásom 
p . - v e l v é g n a p j a i b a n ) . — Langer Viktor, P . -
Album. (Ism. Kereszty I., M. Kritika 14. sz.). 
— Torontál (1899. 160. Lauka G., P.-ünnepély 
N a g y b e c s k e r e k e n ) . — Nagyszombati Hetilap 
(1899. 31. P. halála). — Szabadság (Miskolcz, 
1899. 70. Mártonffy Imre, P. az asztalban, 
spirituális jelenség). — Szatmár és vidékf 
(1899. 32. 33. Deák K., P. Szatmáron). — 
Horváth Ödön, Petőfi Eperjesen. Eperjes, 1899. 
—- Eperjesi Lapok (1899. 43. Horváth Ödön, 
A czeméte i fa) . — Nagy-Károly és Vidéke (1899. 
30. Asztalos Gy., EmlékezésP.-re). — Selmecz-
bányai Hiradó (1899. 30. P . Se lmeczbányán) , 
— Keszthelyi Hirlap (1899. I m r i k J , , A Szabad-
s á g h a r c z h ö s d a l n o k a ) . — Jeszenák Rqfael, 
P. Losonczon. Losoncz, 1899. — Komáromi 
Hirlap (1899. 33. P. szerepe a szabadságharcz-
ban) . —• Ceska Revue (1899. 10. B r a b e k , P.) . 
— Oberwarther Sonntagszeitung (1899.31. B r u c k -
ner V., Ein Lfcbensblatt am Grabe P.'s). — 
Politikai Heti Szemle (1899. C s á s z á r E . , P . a n é p 
ajkán). — Petőfi-Album. Kiadta Cz. Czakó K. 
Bpest, 1899. — Emlékkönyv. Szerk. Ferenczi 
Z. Kolozsvár, 1899. (Szamosi J. , P. költé-
szete, Szász Gerő, P. Apotheosisa). — Selmecz-
bányai Hetilap (1899. 31. Micsinay János, P . 
aszódi életéből). — Somogyi Gyula, P. költé-
szete. Bpest, 1899. — Kolozsvári Lapok (1899. 
14. Szamosi J., P. költészete, Szász G., P. 
apotheosisa). — Mikó L. Emlékdal 1899. jú l . 
30-ra. Rozsnyó, 1899. — Székely Lapok (1899. 
P.) — Polgáriskolai Közlöny (1899. P a l á g y i M., 
,P.) — Petőfi-Emléklap. Szerk. if j . Gebhardt K. 
és Hamvay Ö. Bpest, 1899. — Nagy-Szent-
Miklós (1899. 32. Pólya E., P. életéből). — 
Sebők Zs., P e t ő f i . B p e s t , 1899. — Neue Freie. 
Presse (1899. 1254. S inger Zs . , P . ) — Széchenyi 
Szabó M., A szabadság megváltó igazság 
emlékéü l . Bpes t , 1899. — Ó-Becse és Vidéke 
(1899. 33. 36. Szászy Iván, P. emlékezete). — 
Uj Század (1899. 10. Thewrewk I., P.-háziúr) 

— Turista Közlöny (1899. P . a d iósgy .őr -hámor i 
v ö l g y b e n ) , — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
1001. XVIII. 437. 1. (Négyesy László). — l.e 
grand Encyclopédie P a r i s , 1900. X V I . 531. 1 . — 
Tolna vármegye (1900. 30. KÜrty Nándor, P . 
és Csapó E t e l k a ) . — Irodalmi Tájékoztató 
(1900. 1. Az Athenaeum új P. kiadásai). — 
Dugonics-Társaság Évkönyve (1900. Bartos F., 
P . k ö l t é s z e t e ) . — Eperjesi Széchenyi-Kör Év-
könyve (1900. Berzeviczy A., P. emlékezete 
Horváth Ö., P. Eperjesen). — M. Pestalozzi 
(1900. Bodnár Zs., P.-röl). — Letopis matice 
srpske(i900. Branőit Blagoj, P.). — Csernátoni 

S z i n n y e i J. , Magyar Irők X. 33 
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(ry., Petőfiről. Kolozsvár, 1900, — Riedl Fri-
gyes, Petőfi Sándor. Bpest, 1900. (Beöthy 
Zsolt, Képes Magyar Irodalomtörténet,. I I . ki-
adás II. köt 272—297. 1.). — Keszthelyi kath. fő-
gymnasium Értesítője (1900. Lakatos V., Magyar 
költök egymásról). — Lugosi áll. főgymn. 
Értesítője (1900. Duda J. , P. emlékezete). — 
Karpathen Post (1900. Hajnóczi R. József, 
Emlékbeszéd). — Hontí Naptár (1900. Honti em-
lékek P.-röl). — Kacziány G., Petőfi. Bpest, 1900. 
— Lakos Imre, E m l é k b e s z é d . Szen te s , 1900. — 
— Sárospataki I f j . Közlöny (1900. S i m o n J . , 
P.Sárospatakon). — M. Nemzet (1900. 6. Jókai, 
Utolsó találkozásom P.-vel). — Ponori Thew-
rewk A., Petőfi. Bpest, 1900. — P. és a sza-
hadságharcz. Bpest, 1901. Linek rajzaival. — 
Debreczeni Képes Kalendárium. (1901. P . n y o m -
dásza). — Csíki Lapok (1901. 1. P. és Bona-
parte). — Bács-Kulai Hirlap (1901. 47—52. 
C s a j á g i B., P . és szülei ) . — Petőfi Szabadság-
Naptár. B u d a p e s t , 1901. — Lorenz, C a t a l o g u e 
Génerale. Paris, 1901. XIV. 907. 1. — Sebők 
Zs., Petőfi. Bpest, 1902. (Piros Könyvek 2.). 
— Szigetvári Iván, P . kö l t é sze t e . Bpes t , 1902. 
(Ism. Egyet. Philol. Közlöny). — Ferenczi Z., 
P. és a nő. Bpest, 1902. — Gopcsa E., Az 
apostol. Kolozsvár, 1002. — Jókai M., P. S.-
ról. Bev. ós jegyz. Váradl B., Bpest, 1902. — 
Független Magyarország (1902. 249. L i g e t i J . , 
P. és Heine). — Esti Újság (1902. 39. Seemayer 
Villibald, P. koponyája). — Vajda Gy., P. 
élete. Költeményeiből összeállította. Szeged, 
1902. — Vásárhelyi B. és Borosz G., 1902. m á r -
czius 15. és szent P. napja. Deés, 1902. — 
A Petőfi-Társaság 1876 — 1901. Bpes t , 1902. — 
Kaposi Luczíán, P . e lbeszé lő k ö l t e m é n y e i . 
Bev . és m a g y . Szeged , 1903. — Oravecz Ödön, 
János Vitéz. Rozsnyó, 1903. — Bpesti I. ker. 
főgymn. Értesítője (1903. P a p F e r e n c z , P . 
Szalk-Szent-Mártonban). — Szigligeti-Társ. 
kiadványa (i903. Hegyesi M., P. halála, Im-
r i k P . , P . k ö l t é s z e t e ) . — Eperjesi kath. gymn. 
Értesítője (1903. Tóth S., Pv költészete). — 
Székely-Udvarhely (1903. 12. Fülei Sz. Lajos, 
P. és a székelyek). — Agrár-Album (1903. 

jf- Jancsó B., Az Alföld ha tása P.-re). — 
Ferencit Z., P. és a szabadság eszméje. 
Bpes t , 1904. — Miklós Elemér, P . és B é r a n g e r . 
Bpest, 1904. 

Petőfi Sándorné, Szendrey'Julia, szül. 
1828. decz. Keszthelyen (Zalam.), hol 
atyja Szendrey Ignácz gazdatiszt volt; 
1840—44-ig négy évet Pesten a Lejtei-
féle nevelőintézetben töltött, a hol ez 
időben a jobbmódú magyar nemesi csa-
ládok' neveltették leánygyermekeiket. Az 

erdődi uradalmi felügyelő leányának már 
élte tavaszán alkalma nyilt megismer-
kedni mindazokkal az úrias vágyakkal 
és hajlamokkal, melyek elsőben rend-
szerint az ilyen leánynevelő-intézetekben 
támadnak. Midőn szüleihez Erdődre vissza-
került, ábrándjait Erdőd vadregényes vi-
déke is nagyban ápolta. Julia már kora 
ifjúságában sejteni engedte, hogy egykor 
kivételes különcz teremtés válik belőle. 
Szülei mindazzal elhalmozták, a mi után 
egy ártatlan lélek vágyódhatik. Már férj-
hez menetele előtt kitűnően zongorázott, 
beszélt idegen nyelveket és jól tánczolt, 
tehát minden tulajdonság meg volt benne, 
hogy a társaságban szerepelhessen. És ő 
mégis kerülte az embereket és legboldo-
gabbnak akkor érezte magát, ha a zon-
gorája mellé ülhetett, vagy a fák árnyá-
ban Heine verseit és Georges Sand regé-
nyeit olvashatta. Unalmasnak találta az 
uradalmi kört, a gazdaéletet pedig nyomo-
rúságosnak vagy legalább is nyárspolgá-
riasnak. Legmeghittebb barátnője Téréi 
(Fleckl) Gábor uradalmi inspektor leánya, 
Mari volt, kivel kellemes órákat töltött. 
Ekkor jelent meg Petőfi Erdődön, kit 
1846. szept. 8. látott meg először és kivel 
szüleinek ellenkezése daczára 1847. szept. 
8. egybekelt. Élete ezentúl férjének éle-
tével van egybekötve, kivel boldog pár 
évet élt annak 1849. júl. 31. történt halá-
láig. Szendrey Julia és Petőfi Tordán júl. 
20. látták egymást utoljára; P. még két 
levelet írt nejének; azután halálhírét hoz-
ták. Petőfiné ekkor kis fiával Kolozsvárra 
utazott. Azt 1 itte, hogy férje, ki Erdély-
ben tünt el, ott is kerülhet elő leghamarább. 
Hiába várt, hiába remélt. Atyja írta, hogy 
nyugalmas otthon s ölelő karok várják. 
1850. febr. elhagyta Kolozsvárt és Erdődre 
ment. Zoltán fiát ott hagyta s ő Pestre 
utazott egyedül. Ezt az utat megelőzőleg 
pár napot Udvarhelyt is töltött és meg-
látogatta a helyet, a hol férje elesett. 
1850. ápr. 24. érkezett Pestre; először a 
Mátyás-szállóban fogadott lakást, majd 
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Garayéknál húzódott meg, kik ekkor a 
barátok épületében laktak. Vigasztalódni 
azonban sehogysem tudott. Elhatározta, 
hogy Törökországba megy, ottan keresi 
fel féľjét; Haynau azonban visszautasí-
totta útlevélért való kérelmét. Lichtenstein 
Ferencz hg-hez, Haynau bizalmas embe-
réhez fordult ekkor, ki őt vigasztalta, 
várakozásra intette, sőt lakásán meg is 
látogatta. Ez akkor a lapokban sok mende-
mondára adott alkalmat. Egy napon 1850. 
júl. 20. Horvát Árpád egyetemi tanárhoz 
írt levelet, kit legjobban becsült s ki 
iránt a legtöbb bizalommal viseltetett, 
hogy látogassa meg. Midőn megjelent, 
egy csomagot akart neki átadni, hogy 
azt, ha két hét múlva se térne vissza 
Pestre, elégesse. Horvát Árpád a fiatal 
nőt igyekezett lebeszélni szándékáról, de 
midőn ez nem sikerült, hajfürtöt kért 
tőle örök emlék gyanánt. «Azt nem teszem, 
mondá, mert ilyen emléket osztogatni 
sohasem volt szokásom. Hanem ha akarja 
{s ékkor ujjaival rövidre vágott hajába 
markolt), ez mind az öné lehet.» Másnap 
júl. 21. megesküdtek. Ezen eseményt a 
lapok elég későn és hideg pár szóban 
említették. A nő azonban, mint leveleiből 
kitetszik, boldognak érezte magát új csa-
ládi körében. Ezen házasságból két fia 
{kik azóta meghaltak) és egy leánya 
született. 1867-ben megfogamzott benne 
az a különös elhatározás, hogy külön 
megy lakni férjétől. Hiába figyelmeztették 
a világ ítéletére és súlyosbodott beteg-
ségére, nem voltak képesek őt lebeszélni 
szándékáról. Csakugyan ' slköltözött a 
zerge-utczai külön lakásba, hol 1868. 
szept 6. meghalt. — Petőfiné naplója 
1846. szept. 29-től 1847. okt. 17-ig (Élet-
képek 1847. II. 18„ 19., 23. sz., Jókai 
előszavával) és a győri Hazánkban (1847. 
129. sz.) jelent meg; egész terjedelmé-
ben Havas Adolf közölte Petőfi Sándor 
Összes Műveiben (VI. k. Bpest, 1896. 
267—337., 503—509. 1.) Térey Marihoz 
írt 15 levelével. — Petőfiné Szendrey 

Julia naplója és levelei Térey Marihoz. 
Jókai Mór előszavával. Bpest, 1898. (M. 
könyvtár 49.). — P.-né leveleiből Baudisz 
Jenő is közölt többet a Szatmármegyei 
Közlönyben (1887. 9—11., 15—17. sz.); 
a Tört. Lapok 1848—49. (1898. 11., 12. 
szám) és Szana Petőfiné Szendrey Julia 
cz. munkájában adja a férjéhez Horvát 
Árpádhoz 1853. júl. 7. írt levelét Mágócs-
ról; Ábránd és elmefuttatás cz. napló-
részletét hozta az Életképek (1847. decz. 
5. és 1848. jan. 2.) és a Hon (1875. 
100. sz.). — Költeményeiből néhány je-
lent meg a Petőfi-Muzeumban (I., II. 1889., 
VII. 1894.); Zilahy Károly, Hölgyek Lantja. 
Pest, 1865. cz. munkájában 14 költemé-
nyét közli; a M. Szalon (XII,, XIII. 1890.) 
prózai czikkeit: A huszár bosszúja, kór-
házi j elene L (ez a P. Naplóban 1851. 
246. sz. is megjelent), A szerencsétlen 
narancsfa, mese és 5 költ. hozta ; Szana 
Tamás, Petőfiné Szendrey Julia. Bpest, 
1891. cz. munkája 20 költeményét közli. 
Két levele: 1849. márcz. 24. Szalonta, 
Beide Mózeshez és nov. 20. gr. Lázár 
Kálmánhoz van az 1848—49. Történelmi 
Lapokban (1898. 92., 93.). 

Fővárosi Lapok 1868. 207. SZ. — Magyarország 
és a Nagyvilág 1868. 38. SZ. a r c z k . — Föv. 
Lapok 1868. 207. , 1889. 298. s z . P. Napló 1868. 
206. SZ. — Faylné Hentaller Mariska, A m a -
gyar írónőkről. Bpest, 1889. 69. 1. arczk. — 
Lauka G., Múltról a jelennek. Bpest, év n. 
— Nemzet 1890. 133., 348. SZ. (P.-Ilé utolsó 
napjai). — M. Szalon XIII. 1890. 165. 1. — 
M. Szemle 1896. 40. SZ. ( E u d r ő d i S . ) . — Petőfi-
Album. Bpest, 1898. arczk. (Endrödi «.). — 
Ország-Világ 1891. 51. arczk. (Lauka G.), 
1899. arczk. — Szana Tamás, Petőfiné Szen-
drey Julia. Budapest, 1891. — Universum 
1899. 24. — Újság 1900. 104. sz . (Keményf i ) . 
— Tapolcza és Vidéke 1901. 13. SZ. — Pápai 
Lapok 1901. 45 . SZ. — Pesti Hirlap 1904. 
265. sz. (Jánosy Gábor). 

Petőfi Zoltán, színész, Petőfi Sándor és 
Szendrey Julia fia, szül. 1848. decz. 15. 
Atyja halála után Erdődön nagyatyjánál 
és Pesten mostoha atyjánál nevelkedett. 
1865-től Szarvason járta felsőbb isko-
láit ; azonban már a VIII. osztályt év 

33* 



1031 Petr—] Petrán 1032 

közben el kellett hagynia; nagybátyja 
ekkor Csákóra vitte magához, honnét 
Debreczenbe ment és ott 1867-ben szinész 
lett 30 forint havi fizetéssel. Hozzátarto-
zóinak minden rábeszélése hasztalan volt, 
hogy ettől a pályától elvonják, a mely-
nek izgalmai gyönge életerejét kimerítet-
ték. Csakhamar veszélyesen megbetege-
dett s többé föl nem léphetett; rokonok 
körében, majd külföldi fürdőkben kere-
sett gyógyulást. Eletének utolsó nyarát 

megerősödve tért haza, de pár hónap 
múlva 1870. nov. 5. meghalt Pesten. — 
Költeményeiből megjelent a Vasárnapi 
Újságban (1870. ford, francziából)', a 
Szilágyban (1884. 41. sz. levele és három 
költeménye 1864-ből), az Egyetértésben 
(1898. 328. sz. «Búcsú» és «Szalay halá-
lára» cz. költ.) ; Kéry Gyula hátrahagyott 
kézirataiból közölt a M. Szalon XXXVIII, 
kötetében. — Madame Girardin Lady Tar-
tuffe cz. szinművét magyarra fordította, 
ez kéziratban maradt. 

Petőfi Sándor, Zoltán fiam életrajza hét hó-
napos koráig. 1849. július. (Petőfi S. vegyes 
munkái III. 157. 1. és Petőfi 8. Összes Mun-
kái. Bpest, 1896. V. 441—444.). — Közvélemény 
1870. 63. Sz. — P. Napló 1870. 268. s z . , 1903. 
357. SZ. — Figyelő 1884. X V I . 387. 1. — Szilágy 
1887. 41. SZ. — M. Szalon X V I . 1891—92. 576. 
lap. (Szana T.). XXII. 1894. 1153. 1. (Róna B.). 
— M. Géniusz 1892. 10. szám. (Szana T.). — 
Szana Tamás, Örök emlékek. Bpest, 1892. 
110. 1. — Egri Hiradó 1898. 63—65. s z . ( S i p o s 
S o m a ) , 1895. 82. SZ. — Budapesti Napló 1897. 
210. SZ. — Budapesti Hirlap 1897. 352. SZ. — 
Egyetértés 1898, 328. — Szamos 1898."24. Sz. — 
Vasárnapi Újság 1898. 13. SZ. a r c z k . — Magyar-
ország 1899. 108. sz. (Déri Gyula), 208. sz. — 
A Hét 1899. 14. SZ. — Debreczeni Főiskolai La-
pok 1902. 7., J0. sz. (Györkössy Endre). — 
— P. Hirlap 1903. 181. Sz. (Tóth Béla). — Uj 
Idők 1904. 16. szám. (Györkössy Endre). — 
Vutkovics Sándor, Petőfi Zoltán. Pozsony, 1904. 

Petr T. —- Munkája: Neue Potenzial-
lehre sammt dem Beweise der Unrichtig-
keit der von den Mathematikern bis jetzt 
angenommenen Definition vom Poten-
ziren. Oedenburg, 1844, 

Petrik B i b l i o g r . 

Petra András (de), kalocsai érsek (?); 
a baseli zsinaton «Andreas de Petra 
Archiepiscopus Colocensis» 1432. jún. 20. 
mondott beszédet. Ezen beszédről több 
kódexünk értesít, így a bécsi cs. udv. 
könyvtárak 4576., 4954., 4974., 5111. sz. 
kódexei; a müncheni kir. könyvtár 414. 
CC. II. 39. jegyű kódexe ; az Universal-
geschichte der ehr. Kirche. Mainz, 1844. 
683. 1. ; Pray, Specimen Hierarch. Hung, 
szerint Brandilmontii János és nem Péter 
volt a kalocsai érsek, Hefele (Concilien-
gesch. VII. k. 484. 1.) is világosan mondja, 
hogy ama szónok Andreas de Petra 
colossai, de nem kalocsai érsek volt. 

1II. Könyv-Szemle 1882. 210. 1., 1884. 207. é s 
k ö v . l a p . — Katholikus Szemle 1899. 818. l a p . 
( B é k é s i E m i l ) . 

Petrán János, bölcseleti doktor, képző-
intézeti tanár, szülét. 1864-ben Muszka 
községben (Aradm.) görög keleti vallású 
földmívelő szülőktől; a gymnasiumot 
Aradon végezte, a honnét a papnevelőbe 
vétetett fel és mint az aradi rumén epar-
chia ösztöndíjasa a budapesti egyetemen 
a modern philologiát hallgatta. Tanulmá-
nyainak befejezésére Brassóba ment gym-
nasiumi tanárnak ; onnét két évi műkö-
dés után Világoson (Aradm.) plébános-
nak alkalmazták. Az 1890-es években az 
aradi állami gymnasium és tanítóképző 
hittanára lett. Ebben az időben ő volt 
talán az egyedüli (a magyarság szem-
pontjából) elfogadható hitoktató, mert az 
egész egyházmegyei papságot elfogta a 
Mangra-láz, mely ki-kitört a magyar állam 
ellen. Az egyháznak és az államnak tett 
szolgálataiért volt püspöke, Metianu sze-
beni érsek több ízben kitüntette s szent-
széki ülnöknek választatta piros övvel. 
Legutóbb az Aradon lezajlott püspök-
választások alkalmával e Mangra-ellenes 
párthoz tartozott, a ki mindenkép azon 
volt, hogy az egyház érdekében Hamsea 
Ágoston győzzön ; és miután a túlzók 
szavazatai által Papp J. János lett az 
aradi eparchia püspöke, az új püspöknek 



1033 Petrán—Petrássevich 1034 

első dolga volt, hogy Petrant kibuktassa 
a szentszék iskolai tanácsából. 1891-ben 
Metianu János rumén érsek-metropolita 
kinevezte az aradi rumén tanító- s pap-
nevelőintézet tanárának, hol 1904. jan. 
17. bekövetkezett haláláig működött. — 
Egyházi és irodalmi czikkeket irt a Bise-
rica si Şcolaba és a magyar hírlapokba. — 
Munkái: 1. Gramatica Română pentru 
înveţămîntul secundar. Arad, 1896. Két 
rész. (I. Etimologia, II. Sintaxa. 2. kiad. 
U. ott, 1899.). — 2. Câte-va cestiuni filo-
logice si încă ce-va. U. ott, 1896. (Néhány 
philologiai kérdés). — 3. Gramatica 
Română pentru şcolele primare. I. Pro-
positiunea simplă curată. U. o. 1898. — 
4. Gramatica Română pentru şcolele 
primare. I. Pentru CI. III., IV. U. ott, 
1901., 1904. — 5. Az etymologikus iskola 
a román irodalomban. U. ott, 1901. (Böl-
cseletdoktori értekezés, mely az új rend-
szerű iskolát tárgyalja, a Cípariu latini-
záló iskolával ellentétben.) 

Biserica si Scola 1904. 2. 3Z. — Z á s z l ó J á -
nos szives közlése és a magy. n. muzeumi 
könyvtár példányairól. 

Petrán József hirlapíró Kolozsvárt az 
Ellenzék politikai napilapnál. — Czikkei 
a kolozsvári Hajnalban (1871. A komoly 
czélbóli olvasásról), a M. Polgárban (1886. 
53. sz. Szentgyörgyi József 25 éve), az 
Erdélyi Múzeumban (VI. 1889. Népfel-
kelés 1809-ben). 

A magyar n. múzeumi könyvtár példá-
nyaiból. 

Petra-Petrescu A7.bankhivatalnok Nagy-
szebenben. — Munkái: 1. A W. Grube, 
Biografie Romane traduse . . . Nagy-
szeben, 1876. — 2. Satulü cu comorile. 
Novela. Brassó, 1888. (A gazdag falu, 
beszély). — 3. Monografia institulni de 
credit şi de econimii «Albina» 1872— 
1897. Nagy-Szeben, 1897. (arczképekkel). 
— 4. Anuar financiar şi economic pe 
1898. Redactat de . , . Anul V. U. ott, 
1898. — 5. Nepotul ca unchiu . . . . (Az 

unoka mint nagybácsi). — 6. Povestiri 
ale şi întocmite . . . (Válogatott mesék). 

A m. n. múzeumi könytár példányairól. 

Petrás Antal. L. Mestrovits György. 
Petrasch József báró, Czernek és 

Neuschloss örökös ura, szül. 1715. slavo-
niai származású atyától; felsőbb tanul-
mányait Rómában és Firenzében végezte; 
utóbbi helyen több tudós társaság tagja 
lett. Hazájába visszatérve 1745-ben az 
olmüczi tudós társaság választotta tag-
jának, úgyszintén a Ferencz Ágost tár-
saság is. Meghalt 1772-ben Neuschloss-
várban (Morvaországban). — Munkái: 
1. Dissertatio philologiae criticae Floren-
tiae, 1742 -43 . Két rész. — 2. Trac-
tatus de liberalium artium ortu. 1764 
— 3. Sämmtliche Lustspiele. Nürnberg, 
1765. Két kötet. — 4. Sammlung ver-
schiedener deutscher Gedichte eines Sla-
voniers. Leipzig, 1767—68. Két kötet. — 
5. Sylloge poeticorum analectorum. LT. ott, 
1767. Két kötet. — 6. Originalerzählung 
des unglücklichen Treffens an der Donau 
nahe bei Salankement im J. 1717. von 
Herrn P. geschrieben zu Konstantinopel 
im Gefängnisse der Sieben Thürme. 
Brunn, 1790. 

Hoványi, M e m o r i a I I I . 72. l a p . — Petrik 
Bibliogr. 

Petras Károly, árvaszéki elnök Tren-
csénmegyében. — A Vágvölgyi Lapba írt 
czikkeket. — Munkája: Válasz a «Hlas 
k rodičom slovenským, tútorom, pred-
staveným a všetkým priatelom deti a 
mladeôe, od niekolko úprimných milov-
níkov slovenského ludu» cz. röpiratra. 
Kiadja Néhány jó hazafi és a tót nép 
őszinte barátja. Trencsén, 1893. (A sze-
gény tót árvák alföldre elhelyezése alkal-
mával írt röpirat ellen.) 

A m. n. muzeumi könyvtár példányáról. 

Petrássevich Géza (üstrei), hírlapíró, 
szül. 1871. jan. 29. Hosztoviczán (Zemplén-
megye), hol atyja görög kath. pap volt; 
középiskoláit az eperjesi kir. kath. gym-
nasiumban, főiskolai tanulmányait mint 
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jogász Budapesten végezte. 1898-ban Pest-
megyénél törvényszéki joggyakornok volt. 
— Irodalmi működését az Egyetemi La-
poknál (1894) kezdette; írt vezérczikke-
ket, tárczákat és az ifjúság egyik vezetője 
volt. 1896-ban lépett a Magyar Állam 
szerkesztőségébe, hol novellákat fordított 
oroszból és lefordította Szojetlov egy 
regényét. 1899-ben lépett az Alkotmány 
szerkesztőségébe mint közgazdasági rovat-
vezető. Ekkor kezdett teljes mértékben 
foglalkozni a zsidókérdéssel. Czikkei a 
M. Államban (1899. 84. Shakespeare és 
a zsidóság), a M. Szemlében (1899. 49. 
Az orosz irodalom és fordításaink), az 
Alkotmányban (1900. 4. sz. A Balassák, 
41. sz. A Kazárok, 146. Gutenberg János, 
1902. 98. Kazinczy elfogatása) sat. — 
Munkái: 1. Nemesi egyesületek. Bpest, 
1896. — 2. Magyarország és a zsidóság. 
U. ott, (1900. Két kiadás. Ism. M. Állam 
125. sz.). — 3. Zsidó földbirtokosok és 
bérlők Magyarországon. U. ott, 1904. (Ism. 
M. Állam 44. sz.). — Az Uj Lap felelős 
szerkesztője 1904 elejétől Budapesten. 

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

Petrenka Márton, tanuló Lőcsén. — 
Munkája: Hálaszózat, melyei Tomásek 
Pál úrnak névnapi emlékül kedveskedik 
a magyar ifjúság télhó 25. 1844. Lőcse. 

Hellebrant Árpád szives közlése. 

Petres József. — Munkája : Ur és do-
mine. Kedélyes történeti adomák egy 
talpig magyar úr és hű szolgája életé-
ből. A multak emlékeül összeirogatá . . . 
(a Domine). Székesfehérvár, 1860. 

Petrik Könyvészete. 

Petres József., elemi iskolai tanító, 
szül. 1861. febr. 19. Székesfehérvárt, hol 
a középiskolában tanult; a tanítóképző 
tanfolyamot Kis-K.-Félegyházán végezte. 
Mint nevelő és tanító Gyánton (Tolnám.), 
Német-Eleméren (Torontálm.), Pereden 
(Pozsonym.) és Nagy-Perkátán (Fehérm.) 
egy-egy évig működött; 1883 óta elemi 
iskolai tanító Székesfehérvárt. — Neve-

zetesebb czikkei a székesfehérvári Szabad-
ságban, (1883. Utósó eszköz a nevelés-
ben, Az iskolai nevelés eszközei, 1884. 
Az olvasókönyv, A tanítók könyvtára, 
A vallás a családi nevelésben, 1884—87. 
Nevezetes férfiak kisded- és gyermek-
korából stb.); a Fehérvári Híradóban 
(1882. Az ifjúsági olvasmányok, 1883. 
Az értelmi nevelés a családban, Az er-
kölcsi nevelés a családban); a Néptano-
dában (1883., 1884., 1886. A termény-
rajz tanításának módszeréhez, 1885. Bell 
és Lancaster hagyatéka, 1885—87. Neve-
zetes férfiak kisded- és gyermekkorából, 
1886. A kirándulások, Paedagogiai régi-
ségek) ; a M. Paedagogiai Szemlében 
(1883. A terményrajz tanításának mód-
szeréhez, 1884. Az évi Értesítőkről);. 
a Székes-Fehérvár és Vidékében (1886— 
1887. Nevezetes férfiak kisded- és gyer-
mekkorából) ; a Népnevelők Lapjában 
(1886. A történelem tanításának mód-
szeréhez, 1887. Az ifjúsági lapokról,. 
1886—87. Nevezetes férfiak kisded- és 
gyermekkorából); ezeken kívül a társa-
dalmi és szaklapokba írt még paedagogiai 
czikkeket. — Munkája: Nevezetes férfiak 
kisded- és gyermekkorából. Tanítók, neve-
lők és főleg műveltebb szülők számára. 
Székesfehérvár, 1885. — Álnevei és jegye: 
Egy volt pozsonymegyei tanító, Pozsonyi 
és P. J. (a székesfehérvári Szabadságban). 

Kiszlingstein Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 

Petretits István, Jézus-társasági theo-
logus, született 1673. okt. 29. Varasdon 
(Horvát-Szlavonország), 1689. októb. 29. 
lépett a rendbe; a gymnasiumban az 
alsó osztályokat, a humaniorákat és a 
rhetorikát tanította. Meghalt 1705. jún. 18. 
Varasdon. — Munkája: Rosa Sine Spina 
Ex Genlilitijs Eszterhazianae Domus Ceris 
decerpta. Seu Augusta Dei Mater. Muni-
ficis Auspicijs Celsissimi S. B. I. Princi-
pis Pauli Eszterhazi de Galantha, Regni 
Hungáriáé Palatini, etc. etc. ab. originali 
labe Oratoria dictione vindicata A quo-
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dam Societatis Jesu Religioso, SS. Theo-
logiae in quartum Annum auditore. Dum 
Alma Archi-Episcopalis Universitas Tyr-
naviensis Titularis Patronae Solennitatem 
VI. Idus Decembris festive exigeret, Anno 
1702. Tyrnaviae (Névtelenül.). 

Stoeger, S c r i p t o r e s 263. 1. — Szabó Károly. 
Régi M. Könyvtár II . 578. lap. — De Baker-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. VI. 631. ]. 

Petretics Péter, zágrábi püspök, 1648. 
febr. 4-től. Meghalt 1667, okt. 12. — 
Munkája: Szveti Evangeliomi Koteremi 
szvéta Czirkva Zagrebecska Szlovenzka, 
okolu grodisca po Nedelye te Szvetke 
sive: Ziednem Kratkem Catechismusem, 
za nevmetelne lyudi hasznovitem Szvet-
lóga i Viszoko postuvanoga . . . Grácz, 
(XVII. száz.) — Egy kisebb munkája van 
a Barits Adalbert gyűjteményében: Scrip-
torum ex regno Slavoniae a saeculo 
XIV usque ad XVII inclusive collectio. 
Varasdini, 1774. 

Gams, Series Episcoporum. Ratisbonae, 
1873. 388. l a p . — Petrik B i b l i o g r . — Szabo-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 2. rész 
569. 1. 

Petri Arthur, magánhivatalnok, Pa-
tzauer Jakab borkereskedő és Engel Erna 
fia, szül. 1873. decz. 18. Mádon (Zemplén-
megye) ; középiskoláit Kassán, Budapes-
ten, majd Debreczenben végezte, a hol 
1892-ben a kereskedelmi akadémián érett-
ségi vizsgát tett. 1894—97-ig Kassán az 
Abauj-Kassai Közlönynek és a megszűnt 
Kassai Hirlapnak munkatársa, 1897— 
1900-ig a hazai ált. biztosító részvény-
társaság osztályfőnöke volt, a mely állá-
sától megvált. 1899-ben Patzauer családi 
nevét Petrire változtatta. — Czikkeket, 
tárczákat, verseket írt 1894—97-ig az 
említett lapokon kívül, több vidéki lapba, 
így a Debreczenbe, a Délmagyarországi 
Közlönybe, a Szegedi Híradóba, a lugosi 
Südungarnba, a Karansebeser Zeitungba 
stb. Ujabban (1903—1904) a Magyar Szó, 
Győri Újság és a M. Szalon hozott tőle 
verset. Mint a Biztosítási és Közgazdasági 

Lapok dolgozótársa több czikket írt a 
biztosításról (1902. A vasúton utazók 
kötelező állami baleset elleni biztosításá-
ról) ; a M. Biztosítási Évkönyvben (1898. 
A külföldi törvényhozásról az életbizto-
sítás terén, valamint a belga munkás-
pénztárról). — Munkái: 1. Magány. Ver-
sek. Bpest, 1900. — 2. Virrasztás dalai. 
(Ujabb versek). U. ott, 1901.— 3. Bolyongás. 
U. ott, 1905. (Sajtó alatt). 

,11. Könyvészet 1900., 1901. &s önéletrajzi 
adatok. 

Petri Bernát, urasági főkertész. — 
Czikkei: a Becker által kiadott Taschen-
buch für Gartenfreunde. Leipzig, 1797. 
cz. munkában (Verzeichniss derjenigen 
Bäume unb Gesträuche, welche in dem 
Königreiche Ungarn wild wachsen. Be-
schreibung des Franz Graf Zichy'schen 
Naturgartens zu Vedrőd in Ungarn, Be-
schreibung des Naturgartens des Herrn 
Barons Ladislaus Ortzy bei Pest, Be-
schreibung des Naturgartens des Herrn 
Grafen von Viczay in Hédervár auf der 
Insel Schütt in Ungarn, Beschreibung 
des gräflich Sándor'schen Gartens zu 
Ráró in Ungarn, zwei Stunden von Raab). 

Szinnyei Könyvészete. 

Petri Elek, ev. ref. lelkész, P. Ferencz 
és Sombory Julianna birtokos nemes 
szülők fia, szül. 1852. nov. 20. Maros-
vásárhelyt, a hol gymnasiumi tanulmá-
nyait is végezte. A theologiát 1870-től 
Budapesten hallgatta, honnét 1874-ben 
külföldre ment és egy évet a marburgi, 
egyet az utrechti egyetemen töltött. 1876-
ban hazatérve, a budapesti theol. aka-
démián előbb helyettes, 1879. pedig ren-
destanár lett az újtestámentomi exegetikai 
tanszéken. A dunamelléki ref. egyház-
kerület 1881-ben egyházkerületi aljegyző-
nek, 1891-ben egyházkerületi pénztár*-
nokká választotta. 1891-ben a püspöki 
hivatal vezetésével bízatott meg. A buda-
pesti ev. ref. egyház, Szász Károly püs-
pöknek nyugalomba vonulása után, 1904. 
máj. 12. rendes lelkészül hívta meg. A 
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brit és külföldi bibliaterjesztő társaság 
1901-ben az ó- és új testámentom revi-
siójának vezetésével bízta meg. Jelenleg 
a bpesti ref. egyház lelkésze, a duna-
melléki ref. egyházkerület pénztárnoka, 
a pesti ref. egyházmegye tanácsbirája; 
a m. protestáns irodalmi társaságnak 
választmányi tagja. — Czikkei a Prot. 
Egyh. és Iskolai Lapban (1884. A mi 
hivatásunk, 1885., 1889. Tájékozás a 
bibliai bevezetéstan köréből, Ujabb tanul-
mányok a bibliai kritika körében, 1890. 
A zsidó nép őstörténelméből, 1891. stb.); 
a Prot. Szemlében (1890. Jeremiás élete 
és kora, 1891. A vallás szerepe a minden-
napi életben, 1893. Az új testámentom 
társadalmi eszméi és intézményei, 1899. 
Emlékkönyv, Egyházi beszéd az isteni 
tiszteleten); a Prot. Pap cz. gyakorlati 
folyóiratban Kalászok cz. egyházi beszé-
deket közölt. Az ószövetség revideált ki-
adása számára a Sámuel és Krónikák 
könyveit nézte át, illetőleg fordította le ; 
az újtestámentum számára pedig az Apos-
tolok cselekedeteit fordította le. — Mun-
kái : 1. A vallás szerepe a mindennapi 
életben. Bpest, 1891. (Gyakorlati papi dol-
gozatok). — 2. Kalászok az életnek ke-
nyeréhez. U. ott, 1892. (Gyakorlati papi 
dolgozatok). 

M. Künyvésiet 1891. — Zoványi Jenő, T h e o -
logiai Ismeretek Tára III. 76. 1. — ľallas 
Nagy Lexikona XIII. 114., XVIII. (3. kiadás) 
452. 1. 

Petry Gyuláné. — Munkái: 1. A szent-
lélek iítja. Bpest, 1902. (Luther-Társaság 
népies iratai 25.). — 2. Imádkozzunk. 
U. ott, 1902. (Luther-Társ. népies iratai 
30.). — 3. A ki mindenekre vigyáz. U. 
ott, 1904. (Luther-Társ. népies iratai 33.). 

Hl. Künyvésiet 1902. 

Petri Károly, ág. ev. lelkész előbb Ó-
Soóvén (Bács-Bodrogm.), jelenleg Mramo-
rákon (Temesm.). — Munkája: Kate-
chismus für evangelische A. C. Volks-
schulen. Pancsova, 1900. 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

Petri Károly Róbert, bölcseleti doktor, 
szül. 1852. decz. 17. Segesvárt; a gym-
nasiumot 1872-ben szülővárosában vé-
gezte. 1873. decz. 12 iratkozott be a jenai 
egyetemre, hol theologiát s természet-
tudományokat hallgatott ; innen öt félév-
nek eltöltése után 1876-ban Lipcsébe 
ment, hol állat- és növénytani górcsövi 
tanulmányokkal foglalkozott és az 1877. 
nyári félév végén bölcseleti doktorrá 
avatták. Ezután visszatért hazájába s okt. 
szaktanár lett a segesvári alreáliskolában 
és midőn ezen intézet 1880-ban polgári 
iskolává alakíttatott át, ugyanott máso-
dik tanár lett. 1885. aug. végén a seges-
vári iparostanoncziskola vezetésével bíza-
tott meg és 1891. szept. 2-án az ottani 
gymnasiumban a természetrajz és mathe-
matika tanárává neveztetett ki. Jelenleg 
a segesvári polgári iskola igazgatója. — 
Czikkeket írt a Schässburger Anzeiger, 
Gross-Kokler Bote s a Siebenb. Deutsches 
Tageblatt cz. lapokba. Czikkei a seges-
vári evang. gymnasium Programmjában 
(1885. Ergebniss entomologischer Excür-
sionen im Gebiete Schässburgs); a seges-
vári ipariskola Jahresberichtjeiben, melyet 
szerkeszt (1886. Chronologisch geordnete, 
authentische Daten zur Geschichte der 
Schässburger Gewerbeschule vom 8-ten 
Oktober 1884 bis Ende des Schuljahres 
1885—86., 1887. Leitfaden für den An-
fangsunterricht in Chemie für die II. 
Klasse der Gewerbeschule in Schässburg, 
1890. Elemente der Chemie und chemi-
sche Technologie, ausgearbeitet für die 
III. Klasse der Gewerbeschule in Schäss-
burg, 1892. Wie kann und muss der ge-
werbliche Unterricht eingerichtet werden, 
um durch denselben den Gewerbestand 
zu heben, 1894. Bericht der Gewerbe-
schuldirektion über das für die Schüler 
der Gewerbeschule eingerichtete Lehr-
lingsheim, Entwurf zu einer Organisation 
unserer Gewerbe - Lehrlingsschule auf 
Grund des mit Verordnung vom 31. 
August 1893 herausgegebenen Organi-
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sationsstatutes des hohen Kultus- und 
Unterrichtsministeriums); a Verhandlun-
gen und Mittheilungenben (Nagy-Szeben, 
1891. Über den Stand der Coleopteren-
fauna der Umgebung Schässburgs, 1894. 
Monographie des Genus Liporus Oliv). 
— Munkái: 1. Die Kopulationsorgane 
der Plagiostomen. Inaugural-Dissertation 
mit 3 Tafeln. Leipzig, 1877. (Különny. a 
Zeitschrift für wissensch. Zoologie-ból). 
— 2. Lehr- und Lesebuch für Gewerbe-
Lehrlingsschulen. Hermannstadt, 1896— 
1897. Két rész. (Másokkal együtt 2. átdolg. 
kiadás. U. ott, 1902.). 

Abel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai 
egyetemen. Bpest, 1890. 133. 1. — Trausch-
Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 334. 1. 

Petr i Mór, bölcseleti doktor, kir. tan-
felügyelő, hollómezei Petri (Petrikás) 
László 1848—49. honvéd, birtokos és 
Gúthy Teréz ev. ref. nemes szülők fia, 
szül. 1863. július 11. Tasnád-Szarvason 
(Közép-Szolnok, ma Szilágym.); a gym-
nasium I. osztályát magánúton végezte, 
a többit Zilahon az ev. ref. kollégiumban 
járta s 1881-ben tett érettségi vizsgálatot; 
ezután beiratkozott a bpesti egyetemre, 
hol 1886-ig különösen a természettani és 
mennyiségtani tárgyakat, később pedig 
magyar, latin nyelvészeti s irodalomtör-
téneti, ugor összehasonlító nyelvészeti, 
művészettörténeti s aesthetikai előadáso-
kat hallgatott. 1884—85-ben fővárosi 300 
forintos jubiláris ösztöndíjat nyert és ezen 
tanév végéig a Szabó Alajos-féle rákos-
palotai magán nevelő-intézetben műkö-
dött, hol különösen mennyiségtant taní-
tott. 1886. a zilahi kollégium elöljárósága 
meghívta segédtanárnak a magyar-latin 
tanszékre, mint e tárgyakból alapvizsgát 
tett tanárjelöltet. 1889-ben nyert tanári 
oklevelet, 1894. jún. 2. pedig bölcseleti 
doktorrá avatták. Az erdélyi evang. ref. 
egyházkerület közgyűlése 1889. okt. 5. 
rendes tanárnak választotta Zilahra. Azon 
év nov. 1. foglalta el rendes tanári szé-
két, székfoglaló beszédét 1890. jún. 1-én 

tartotta meg. 1894-ben vált meg a tanári 
pályától, midőn júl. 13. Szilágymegyére 
tanfelügyelővé neveztetett ki. Élénk részt 
vesz a társadalmi s közjótékonysági moz-
galmakban, a vármegyei, városi és egyh. 
életben.Tagja a törvényhatósági bizottság-
nak s Zilah város képviselőtestületének. 
1889—94-ig, majd ismét 1897-től az er-
délyi ev. ref. egyházkerület képviselője, 
1887-től a szilágyszolnoki ev. ref. egyház-
megye világi tanácsbirája. Az erdélyi 
irodalmi társaság 1892. jún. 11. rendes 
taggá választotta; ülésein ismételve ol-
vasta föl költeményeit. 1897-től a szilágy-
vármegyei Wesselényi-egylet elnöke. Tan-
felögyelősége alatt szaporodtak az állami 
iskolák és modern iskolaházak létesültek. 
Felsőbb népoktatási intézeteket is szer-
vezett. 1903-ban Németországban, 1904-
ben Romániában tett tanulmányutakat. 
— Költeményei a következő lapokban 
jelentek meg : Krassó - Szörényi Lapok 
(1879), Képes Családi Lapok (1882—90), 
Hölgyek Lapja (1883—88), Budapesti 
Bazár (1883-tól), Vasárnapi Újság (1884— 
1885., 1887). Koszorú (1884—86), Pesti 
Napló (1884-85., 1904), Ország-Világ 
(1884—91., 1904), Hasznos Mulattató, 
Lányok Lapja (1884-től). M. Bazár (1885), 
M. Háziasszony (1885—86). Gondűző 
(1885—87), Kolozsvár (1888), M. Nők 
Lapja (1892), A Hét (1892), Fővárosi 
Lapok (1893), M. Géniusz (1893), Debre-
czen (1893), Egyetértés (1904) stb. Fordí-
tásai vannak Tibullusból (Szilágy 1886. 
45.), Horatiusból (u. ott, 1888. 24.), Heine-
bői (u. ott, 1889. 40.) stb. Egy pár da-
lára zenét írtak Nádor Gyula, Magyar 
Armand, Lányi Ernő, Csizmadia Ignácz. 
Czikkei a Pesti Naplóban (1887. 53. A 
magyar szépprózai elbeszélés, 122. Igen 
szép siralmas ének a XVII. századból, 
232. Balassi Bálint), a Szilágyban (1886. 
Kölcsey Ferenczről), a Szilágy várm. 
Tanügyben (1888. Egyesületi czélokért), 
a M. Tanügyben (1903. Wesselényi nép-
oktatásügyi politikája). — Mrnkái: 1. A 
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magyar lyra történeti fejlődése a leg-
régibb kortól a XVI. század végéig. Zilah, 
1887. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1888.). 
— 2. Költemények. Bpest, 1892. (Ism. 
Nemzet 50. sz , Vasárnapi Újság 2. sz., 
az Elet). — 3. A két szomszédvárról. 
Zilah, 1894. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1896.). — 4. Báró Wesselényi Miklós és 
munkái. Kolozsvár, 1903. (Emlékbeszéd. 
Különnyomat az Erdélyi Múzeumból. 
Ism. Az Újság 1903. nov. 10., M. Köz-
élet 1903. 20. sz.). — 5. Szilágy vár-
megye monographiája. Bpest, 1901—1904. 
Hat kötet. (Ism. Erdélyi Múzeum 1901., 
Turul 1902—3., Budapesti Hirlap 1902, 
nov. 10., 1903. okt. 6., Egyetértés 1902. 
szept. 29., Századok 1903. gr. Kuun Géza, 
Az Újság 1904. szept. 19.). — Szerkesz-
tette a Szilágy cz. lapot 1889—94-ig 
Zilahon. — Álnevei s jegye: Holló (Képes 
Családi Lapok), Homonnai Zoltán, Rad-
ványi és I. R. (Szilágy). 

A zilahi ev. ref. kollégium Értesítője 1887., 
1890., 1894., 1897., 1903. — M. Könyvészet 1891. 
— Szilágy 1898. 16., 1893. j 19. sz. a r c z k . -
Pallas Nagy Lexikona X V 1 1 I . 438. 1. — Orszag-
Világ 1901. 48. sz.arczk. és önéletrajzi adatok. 

Petri S., a rumén nyelv tanára a nagy-
szebeni ág. ev. főgymnasiumban és u. ott 
a franczia nyelv magántanára. — Mun-
kája : Taschenwörterbuch der deutschen 
und rumänischen Sprache. Hermannstadt, 
1861., 1863. Két kötet. (Rumén czím-
mel is.) 

A magyar nemz. muzeum könyvtárának 
példányáról. 

Petri Vazul, képzőintézeti tanár, szül. 
1833. febr. 14. Makódon (Mocodu, Besz-
tercze-Naszódon); paedagogiai tanulmá-
nyait Prágában végezte. Hazatérte után 
1860-ig a központi elemi iskolák tanítója 
volt. 1860—1869-ig a naszódi felekezeti, 
aztán a dévai állami tanítóképző tanára. 
1871—75-ig a volt granicsár (határőr-
vidéki) I. rumén ezred orláti iskoláinak 
igazgatója. Mint a dévai képző tanára s 
az alatta levő 41 rumén iskola tanfel-
ügyelője, a magyarországi s erdélyrészi 

rumén iskolák modern organizátora. — 
Munkái: 1. Vocabular postativ nemţesc-
românesc si românesc-nemtesc. Nagy-
Szeben, 1863-ban. — 2. Instrucţiune 
pentru invetiatorii dela scolele centrale 
ale reuniunei graniteresci din fostulu 
regimentu románu I. privitoria la trac-
tarea cartilota scolastica. Nagy-Szeben, 
1872. (Utasítás a határőrvidéki I. hadtest 
tanítói részére, tekintettel az iskolai köny-
vek használatára). — 3. Sistemulu me-
tricu. U. ott, 1875. (A méter-rendszer). 
— 4. Legendar seu carte de cetire pentru 
scólele poporale. U. ott, 1878. (Olvasó-
könyv népiskolák számára). — 5. Nou 
ABG-dar Româneşce. U. ott, év n. (Uj 
román ábécés könyv). — Szerkesztette a 
Şcoâla romana és Şcola practica tanügyi 
lapokat négy évig. 

A magyar nemz. muzeum könyvtárának 
példányairól és Zászló J . szives közlése. 

Petrica Angél, magyarországi minorita 
rendtartQmányi főnök. Főnöksége után 
Olaszországba tért vissza, hol meghalt. 
— Munkája : De Appellationibus omnium 
Ecclesiarum ad Romanum S. Petri Ca-
thedram adversus hujus temporis hae-
reticos et schismaticos dicati lnnocentio 
P. P. X. Leutschoviae, 1638. 

A magyarországi Minorita-rend Névtára, A r a d , 
1883. 147. 1. 

Petrich Ferencz, országgyűlési kép-
viselő, földbirtokos, szül. 1826. ápr. 26. 
Pakson (Tolnám.); tanulmányait Gyönkön 
kezdte s Pozsonyban végezte be. Iskolái-
nak végeztével szülei birtokának egy ré-
szét átvette s gazdaságot folytatott. 1848. 
máj. ő volt az első, ki a honvédzászló-
aljhoz Szegszárdon beállott honvédnek s 
mint százados Kmetty hadtestében végig 
harczolta a szabadságharczot; volt Buda-
vár ostrománál és az itt teljesített jó 
szolgátatainak elismeréseül kitüntetésben 
részesült. A szabadságharcz lezajlása után 
ismét visszavonult birtokára. Képviselővé 
1884-ben választották először Kölesden 
(Tolnám.) és a függetlenségi párt tagja 
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volt. 1887-ben ismét megválasztották. 
Meghalt 1899. — Czikke a Gazdasági 
Lapokban (1871—72. A haltenyésztés 
ügyében). Munkatársa volt a Tolna vár-
megyei Közlönynek; a Budapesti Napló-
ban (1899.162. sz.) Hentaller Lajos közölt 
P. honvédélete feljegyzéseiből részleteket. 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Sturm Albert, Uj O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 
1888—92. Bpes t , 282. 1. — Függetlenségi Album. 
Bpes t , 1897. 24. 1. a r c z k . — Budapesti Napló 
1899. 162. SZ. 

Petrich György, birtokos Pancsován. 
— Munkája: Der gründliche Obstgärtner, 
oder vollständiger Unterricht für Garten-
freunde, die sich ohne Hülfe eines Gärt-
ners ihre Gärten regelmässig anlegen, 
ihre Obstbäume selbst veredeln, und 
solche mit besonderm Nutzen erziehen 
wollen. Nebst einer vollkommenen An-
leitung zum Spalier-, Pyramiden- und 
hochstämmigen Baumschnitte. Nach viel-
jährigen gesammeltenErfahrungen heraus-
gegeben. Wien, 1820. Két rész, hat rézm. 
táblával. (Az előszó Pancsován kelt, 
1820. márcz. 1.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Petrics Soma. L. Orlay. 
Petrichevich Gáspár (miketinczi) hor-

vátországi család sarja. — Munkája: 
Panegyricus In Honorem Reverendissimi 
Domini Domini Georgii Draskovitii, Archi-
episcopi Colocensis &c. Administratoris 
Episcopatvs Iavrinensis. Locique Eivsdem 
Comitis Perpetui. Sacrae Caesareae Regi-
aeq Majestatis Consiliarij et summi per 
regnum Hungáriáé Cancellarij, Viennae, 
M. D. LXXXIII. 

Szabó-He llebrant, Régi M. Könyvtár III . 
1. rész 209. 1. 

Petrichevich-iíorvár/i Lázár L. Hor-
váth Lázár. 

Petricskó Jenő, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1851. aug. 3. Csércsen (Sárosm.); 
iskoláit az eperjesi főgymnasiumban, a 
bölcseleti tanfolyamot Budapesten vé-

gezte. 1875-ben nyert tanári oklevelet. 
Budapesten volt tanársegéd, majd rendes 
tanár a zombori főgymnasiumnál, 1881. 
márcz. 15. óta a beszterczebányai r. kath. 
főgymnaziumban a természetrajz, föld-
rajz, mennyiségtan és természettan ren-
des tanára. A szegény tanulókat segé-
lyező egyesület pénztárnoka. — Czikke 
a beszterczebányai főgymnasium Érte-
sítőjében (1883. Adalékok Beszterczebánya 
és vidékének faunájához, 1891. Selmecz-
bánya vidékének myriopodái); az Or-
szágos Tanáregylet Közlönyében (1891. 
Gymnasiumi természettani szertárak fel-
szereléséről). — Munkája: Selmeczbánya 
vidéke állattani tekintetben. Selmecz-
bánya, 1892 (A selmeczbányai gyógyá-
szati és természettudományi egyesület 
megbízásából). — Az orsz. középiskolai 
tanáregyesület megbízásából összeállí-
totta a középiskolai műszótár részére a 
zoologiai műszókat. 

Beszterczebányai fögymn. Értesítője 1895. 
271. 1. — Vajda Emil N é v k ö n y v e 41. 1. 

Petrik Géza, magánhivatalnok, előbb 
könyvkereskedő, szül. 1845. okt. 3. Alsó-
Szeliben (Pozsonym.), hol atyja P. János 
Jakab ág. ev. lelkész volt.; gymnasiumi 
tanulmányait Sopronban végezte, ugyan-
ott kezdte meg könyvkereskedői pályáját 
is. Osterlamm Károly bpesti üzletében 
működött; ennek halála után 1869-ben 
ő lett a kereskedésben utóda; azonban 
később az antiquár könyvkereskedésre 
adta magát; de itt sem kisérte szerencse, 
míg végre Dobrovszky könyvkereskedő 
üzletében működött. 1879 óta, midőn föl-
oszlatta üzletét, folytonosan a könyvé-
szettel foglalkozik. A Nagy Lexikon meg-
indítása előtt a Pallas irodalmi részvény-
társasághoz került mint a kiadó-hivatal 
főnöke. 1896 óta a Könyves Kálmán iro-
dalmi és könyvkereskedői részvénytársa-
ság üzletvezetője. — Czikke a Corvinában 
(1884. Könyvészetünkről); a Pallas Nagy 
Lexikonának is munkatársa volt, melybe 
a könyvészet- és könyvkereskedésről 
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írt czikkeket. — Munkái: 1. Magyar 
könyvészet. Jegyzéke az 1860—1875. évek-
ben megjelent magyar könyvek- és folyó-
iratoknak. Összeállította s tudományos 
szakmutatóval ellátta. Bpest, 1885. — 
2. Magyarországi német könyvészet. 
1801 -1860 . Magyarországban ás ha-
zánkra vonatkozólag külföldön megjelent 
német nyomtatványok jegyzéke. (Ungarns 
deutsche Bibliographie). Bpest, 1886. Két 
kötet. (Kertbeny Károly M.-val együtt.). 
— 3. Repertórium a Századok 1867— 
1890. folyamaihoz. U. ott, 1890. — 4. 
Magyarország bibliographiája. 1712 — 
1860. Könyvészeti kimutatása a Magyar-
országban s hazánkra vonatkozólag kül-
földön megjelent nyomtatványoknak. 
(Bibliographia Hungáriáé). Összeállította 
s tudományos szakmutatóval ellátta. 
Bpest, 1888., 1890—92., 1897. Négy kö-
tet. (Bevezetéssel Szilágyi Sándortól. Ism. 
Budapesti Hirlap 1889.196., Nemzet 167., 
M. Könyv-Szemle 1900., 1901., Egyet-
értés 1891. 52., M. Állam 36. sz.). — 5. 
A Néptanítók Lapja 1868—1892. évi 
folyamainak repertóriuma. A nagymélt. 
vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium 
megbízásából. U. ott, 1893. — 6. Kalauz 
az újabb magyar irodalomban. U. ott, 
1894. (Ism. M. Könyv-Szemle). — 7. Ma-
gyar könyvészet 1886—1900. Az 1886— 
1900. években megjelent magyar könyvek, 
hírlapok és folyóiratok, atlaszok és tér-
képek összeállítása. Tudományos szak-
és tárgymutatóval. A m. tudom, akadé-
mia támogatásával kiadja a magyar 
könyvkereskedők egyesülete. 1—3. füzet. 
A—Kuttner. U.ott, 1903—1904. — Kiadta : 
Petrik Géza Egyházi könyvtára I—III. 
kötetét. Bpest, 1871—72. — Szerkeszti a 
magyar könyvkereskedők egyletének Cor-
vina czímű közlönyét 1878 óta Bpesten. 

Petrik, Könyvészete.— M. Könyvészet 1887— 
1890., 1893—94., 1897., 1903. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikon X I I I . 

1015. 1. 
Petrik János Jakab, ág. ev. lelkész, 

theologiai tanár Sopronban, hova atyja 

Petrik Sámuel kalaposmester Miskolczról 
származott. P. szül. 1814. máj. 5. Sop-
ronban ; ugyanitt végezte gymnasiumi 
és theologiai tanulmányait. Tovább kép-
zése végett Bécsbe, innét félév múlva a 
berlini egyetemre ment, hol másfél évet 
töltött. Hazatérte után Zay Károly gróf-
nál vállalt házinevelői állást, majd nem 
sokára Alsó-Szeliben lelkészi hivatalt, 
melyet 12 évig folytatott. 1853-ban a 
soproni ág. ev. főiskolába hivatott meg 
tanárnak, hol 1876. ápr. haváig műkö-
dött, midőn megbetegedett. Közben hét 
évig mint igazgató is állott 'az intézet 
élén. Meghalt 1876. nov. 12. Sopronban. 
— Czikke a soproni ág. ev. lýceum Tudó-
sítványában (1858. A hellen nyelv taní-
tásának szüksége a gymnasiumokban). — 
Munkája: Vezérfonal confirmatiói okta-
táshoz. Bpest, 1874. — Szerkesztette a 
soproni ág. ev. lýceum Tudósítványát 
1870—74-ig. — Kéziratban: Keresztény 
erkölcstan. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1876. 48. SZ. — Prot. 
Képes Naptár 1879. a r c z k . — Petrik K ö n y v é -
szete és gyászjelentés. 

Petrik József (ifjabb), kalapos-mester 
volt Sopronban, hol 1839. márcz. 27. szül.; 
nagybátyja volt Petrik János Jakab tanár 
és író, unokaöcscse Petrik Géza szin-
tén író; inkább szerette a tudományt, 
mint a mesterséget, azért bár iskolában 
nem tanult, a nyelvtudományokra tanú-
sított hajlamot és ebben képezte magát; 
míg 1867—71-ig Szombathelyt lakott, 
szabad óráiban az összehasonlító nyelv-
tudománynyal foglalkozott. Jelenleg a 
fő- és székvárosnál díjnok. — Munkája: 
Phonetische Schrift. Lautbezeichnungs-
Methode für die Sprachwissenschaft und 
auch anwendbar als allgemeine Schrift. 
Probeausgaben. Pesth, 1870. (Névtelenül. 
Szombathelyt nyomatott). 

Petrik Géza szives közlése. 

Petrik Lajos, állami középiskolai tanár, 
Petrik Géza könyvkereskedő testvéröcscse, 
szül. 1851. decz. 5. Sopronban ; közép-
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iskolai tanulmányait szülővárosában és 
Pozsonyban végezte. Egy évi katonai 
szolgálata után a gráczi műegyetem hall-
gatója volt és ugyanott 1874—79-ig 
Schwarz H. mellett mint tanársegéd mű-
ködött. Közben a boszniai hadjáratban 
kitüntetéssel vett részt; megkapta a hadi 
diszítményű katonai érdemérmet s a hadi 
érmet. 1880-ban a budapesti állami ipar-
ipariskolába a chemiai technologia taná-
rának neveztetett ki és azóta különösen 
kerámiai kutatásokkal foglalkozik. Tulaj-
donosa a szerb kir. IV. oszt. Takova-
rendnek. 1896-ban megkapta a koronás 
arany érdemkeresztet. — Czikkei a M. 
Mérnök-egylet Közlönyében (1890. Cserép-
gyártásunk az agyagipar kiállításon); a 
M. Iparművészetben (1897. A szombat-
falvi templomrom, Agyagipar, 1898. A 
batizi kőedény-gyár); az íparügyekben 
(V. 1893. Orsz. agyagipar-kiállítás). A Pallas 
Lexikonának is munkatársa volt, melybe 
az agyag- és üvegipar körébe vágó czik-
keket írta. Más hazai s külföldi szak-
lapokban is jelentek meg czikkei. — 
Munkái: 1 .Az agyag-, üveg-, cement- és 
ásványfesték-iparnak szolgáló magyar-
országi nyersanyagok részletes kataló-
gusa. Bpest, 18ö5. (Mattyasovszky Jakab-
bal együtt). — 2. A magyarországi 
porczelán-földekről, különös tekintettel a 
Riolin-Kaolinokra. U. ott, 1887..— 3. A 
Riolitos kőzetek agyagipari czélokra való 
alkalmazhatósága. U. ott, 1888. — 4. A 
hollóházi (radványi) Riolin-Kaolin. U. ott, 
1889. (Németül is. A három utóbbi munka 
a m. kir. földtani intézet kiadványainak 
6., 7. és 9. füzete). — Társszerkesztője a 
Turisták Lapjának, melyben hazánknak 
magas hegységeit számos czikkben ismer-
tette. 

S. Könyvészet 1889. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 1015. 
XVIII. (2. kiadás). 

Petrik Mihály, nyitrai kanonok és fő-
esperes, szül. 1722. jan. 25. Szeptencz-
Ujfalun (Nyitram.); a bölcseletet és hit 

tudományokat Nagyszombatban hallgatta. 
1748. márcz. 28. mint IV. éves theologus 
az egyházmegyében uralkodott paphiány 
miatt vissza hivatott és pappá szentelte-
tett és mindjárt a precsinai plébánia 
híveinek lelki gondozásával bízatott meg. 
1749. szept. 30-án ledniczi, hat hónap 
múlva pedig puchói plébános lett; már 
1753-ban a kisucza-újhelyi plébániát és 
kerületi alesperességet nyerte el. Végre 
1759-ben a nyitrai káptalanba jutott és 
Eszterházy Imre gróf püspök oldal-kano-
nokja lett, 1762-ben pedig csöpőfői czím-
zetes préposttá neveztetett ki. Meghalt 
mint székesegyházi főesperes 1781. ápr. 1. 
Nyitrán. Több egyházi alapítványt tett. 
— Munkái: 1. Balestná Zalost... Nagy-
szombat, 1759. (Halotti beszéd Nádasdy 
Julia grófnő Szunyogh János neje teme-
tése alkalmával). — 2. Sermo quo prin-
ceps (Emer. e com. Esterházy de Galantha) 
arcem ingressus nomine cleri secularis 
dioecesis Nittriensis salutatus est anno 
1763. die IV. III. & prid. kal. jan. Stri-
gonii. (Exuviae... cz. gyűjteményes mun-
kában). 

Petrik B i b l i o g r . I . 731. , I V . 72. 1. — M. Sión 
1890. 380. l a p . — Vagner József, A d a l é k o k a 
nyitrai székes-káptalan történetéhez. Nyi t ra , 
1896. 325. 1, 

Petrik XTazul, orvosdoktor, Bécsben 
orvostanhallgató volt és 1861-ben nyert 
ott orvosdoktori oklevelet. — Munkája 
Poesii nationale. Lúgos, 1861. 

A magyar nemz. muzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

Petrikás Mór. L. Petri. 
Petrikovich János,orvosdoktor Turócz-

Szent-Mártonban, hol 1878-ban telepedett 
le ; megyei járásorvos, tiszti főorvos; 
1876-ban Bécsben nyert orvosdoktori ok-
levelet. Több tudományos czikket ;írt a 
tót folyóiratokba. — Munkái: 1. Opatro-
vanie detského zdravia. Turócz-Szent-
Márton, 1892. (A gyermekek egészségének 
gondozása). — 2. Katalog numismatickej 
s kierky, darovanej Museálnej slovenskej-
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spoločnosti Ferdinandom Sandorfim. U. 
ott, 1899. — 3. Soznam sbierkyhúb. U. ott, 
1900. (Kmet András gombagyűjteményé-
nekjegyzéke). 

Pesti Alfréd, Magyarország orvosainak Ev-
könyve. Bpest, 1899. 263. 1. és a m. n. mu-
zeumi könyvtár példányairól. 

Petriny Sándor, gyakorlati gomba-
tenyésztő Budapesten. — Munkája: A 
csiperke-gomba (champignon) tenyésztésé-
nek gyakorlati módszere. Bpest, (1889). 

A magyar nemz. muzeumi könyvtár pél-
dányáról. 

Petris József báró, az ausztriai iro-
dalmi társaság elnöke. — Munkája: 
{Epistola itineraria) ad... dnum Angelum 
Mariam Quirinium. Hely n., 1749. (Felső-
Magyarországban tett utazását tárgyalja). 

Petrik B ib l i og r . 

Petrisor Tódor, rumén elemi tanító. 
— Munkái: I.Elemente din constitutiunea 
Patriei. Balásfalva, 1877. — 2. Geografia 
şi istoria in şcoele poporală. Szamos-
újvár, 1891. (Petri Vazullal együtt). — 
3. Educaţiunea socială. Dissertaţiune. 
Karánsebes, 1900. 

A magyar nemz. muzeumi könyvtár pél-
dányairól. 

Petrmann György, ág. ev. lelkész, szül. 
1710-ben Bakabányán; tanult Szombat-
helyt, Selmeczbányán és Pozsonyban; 
azután Németországba ment és 1734-ben 
Berlinben a cseh iskola tanítója volt négy 
•évig; majd Lausitzban tót pap lett; 
1747-ben a drezdai cseh egyház hívta 
meg papjának, hol 1792-ben meghalt.— 
Munkája : Gechofecnost touž reőj mluwj-
•cým složená, a we dwauch djlech obsa-
žená totiž : w dobropíseb nosti a zpé-
womluwnosti. Pozsony, 1873. (Szónok-
lat felnőttek részére, énekekkel vegyest). 
— Még négy munkája ismeretes, melyek 
egyházi énekeket, zsoltárokat sat. foglal-
nak magukban; ezek mind külföldön 
jelentek meg). 

Korauhew 1879. 1. SZ. — Petrik B i b l i o g r . 

Petró József, ügyvéd, szül. 1851. máj. 

21-én Miskolczon (Borsodm.); iskoláit 
u. ott, Ungvárt s Eperjesen végezte, ügy-
védi vizsgát 1875. jan. 17. tett. 1872—74. 
októberig Miskolcz városánál tisztelet-
beli, majd rendes aljegyző volt; 1877— 
1884-ig tiszti ügyész ; most több testület 
és egylet ügyvédje, a róm. kath. egyház-
község főgondnoka. a miskolczi hitelinté-
zet igazgatósági tagja sat. — Czikke a 
Századokban (1881. Kirándulási füzet. 
Jelentés az osztropataki bizottság műkö-
déséről) ; a miskolczi lapokba is írt czik-
keket. — Munkája : A borsodmegyei nő-
egylet 25 éves története. Miskolcz, 1892. 
(Mint ezen egylet jegyzője 1901-ben 25 
évi szolgálat után, jegyzői állásáról le-
mondott, ekkor az egylet arany tollal és 
ezüst tentatartóval tisztelte meg). 

Borsodmegyei Lapok 1884. 70. s z . é s ö n é l e t -
rajzi adatok. 

Petróczi Kata-Szidónia (petróczi és 
kaszavári báróné), petrovinai Pekry Lő-
rincz gróf neje, költőnő, P. István báró 
és Tököly Erzse leánya, Tököly Imre feje-
delem unokatestvére, szül. 1658 végén, 
buzgó protestáns családból származott. 
Anyja korán elhalt és mint félárva nevel-
kedett Kaszavárban. Atyja 1670-ben a 
Zrinyi-Frangepán összeesküvés miatt 
jószágait vesztvén, Erdélybe menekült és 
ott ment nőül P. 1675—76. körül Pekry 
grófhoz. Házasságuk első évei az ózdi 
kastélyban és a fejedelmi udvarnál bol-
dogan teltek; de nemsokára csapások 
érték: testvére, atyja halála s férje el-
hidegülése ; egyedül lánykái nevelésében, 
a vallásban és költészetben talált enyhü-
lést. Ez időből származnak s érzékeny 
szivének akkori fájdalmait fejezik ki köl-
teményei. Férje is börtönbe került. 1686-
ban, mivel Tököly Imre czéljait előmoz-
dította, kivel titkos levelezést folytatott, 
elfogták és becsukták Nagy-Szebenben. 
Az aug. 12. országgyűlésen Szebenben 
nótáztatott, azonban neje kieszközölte 
Apafinál, hogy kezességen és reversalis 
mellett szabadon bocsáttatott. Cserei sze-
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rint «kibujdosék Erdélyből s mivel külön-
ben Magyarországban elő nem mehete, 
kéntelenség alatt pápistává lőn s grófi 
titulust adának neki Bécsben, úgy jöve 
vissza Erdélyben». Gróffá 1692-ben lett. 
Kutyafalván saját birtokán élt és 1696 
körül Fehérmegye főispánja, 1698-ban 
Udvarhelyszék főkapitánya volt. Pekrynét 
mélyen bántotta férje katholizálása. II. 
Bákóczy Ferencz idejében Pekry kurucz 
lett, 1704-ben Rákóczy tábornokká s fő-
vezérré nevezte ki Erdélyben és 1707-
ben consiliáriussá tette. Ezalatt neje 
Rabutin fogságába került öt leányával 
és egy évnél tovább Szebenben rabos-
kodott, míg 1704. nov. ki nem cserélték 
a rabságban kisebb mértékű szélütés is 
érte. Férje mint kurucz ismét visszatért 
a protestáns vallásra. P. 1708 elején 
Huszton (Máramarosm.) halálozott el, 
miután 1707 ősszel, férjével, már bete-
gen, erdélyi jószágairól Magyarországba 
menekült Rabutin hadai elől. Végrende-
letét, mely 1700. júl. 28. Kutyfalván kelt, 
a Történelmi Tár (1895. 730—737. lap) 
közli. Férje egy év múlva 1709. márcz. 
6-án követte őt a sírba. Fimaradékuk 
nem volt; ekkor vesztek ki férfi ágon a 
Pekryek. P. Kata Szidónia nevét Petró-
czinak és Petrőczinek is írta, így kétféle-
képen fordul elő íróinknál is. — Versei az 
ózdi kastélyban maradtak fenn, nagyrészt 
saját kezeirásában, összesen 45 darab. 
B. Radák Istvánné, Rédey Klára fe-
dezte fel, majd Thaly lemásolta, ismer-
tette s a legtöbbet közölte is P. élet-
rájzával együtt az Athenaeumban (1874), 
egyet közölt az Adalékokban (II. 106.1.) is. 
— Munkái: 1. A Papista Vallasra Haj-
lott Lutheránusok Lelkek isméretinek 
kinnya, Mellyet edgy Sz. írás Magyarázó 
Mayer Frid. János nevű Doctor és P. P. 
eleikben írása által kibocsátott. Hamburg 
városában Anno 1690. Hely n. (Nem ön-
állóan, hanem Meisner Catholicus Vála-
szával és Hunnius Rövid és fundamen-
tomos Tractájával együtt nyomtatva s 

egybekötve jelent meg a 149—305. 1. 
P. ford, midőn férje világi méltóság el-
nyeréséért vallását változtatta. Névtelenül. 
Uj czimlap-kiadás: Frankfurt, 1692.). — 
2. A kereszt nehéz terhe alatt el-bágyatt 
sziveket élesztő jó illatú XII. Liliom. 
Mellyeket, a keseredett szivek vigasztalá-
sára, Arnd Jánosnak, a Luneburgumi 
Fejedelemségben való Püspöknek, az igaz 
keresztyénségről Német nyelven kiadott 
könyvéből válogatott ki, és XII. Részek-
ben foglalván azokhoz való imádságokkal 
együtt, Magyar nyelvre fordított az édes 
Férjéért való Szebeni méltatlan rabsá-
gában : és immár Isten kegyelméből meg-
szabadulván, annak hál adató s örök emlé-
kezetire, és a kereszt viselő szenteknek 
lelki hasznokra, maga költségével ki-
nyomtattatott Gróf Petrőczi Kata Szidónia. 
Kolozsvárott 1705. (Másodszor kinyomatta 
unokája Dániel Polixéna bárónő. Kolozs-
vár, 1764.). — 3. Jó illattal füstölgő Igaz 
Szív, Mellyet A Világ szeretetiben szunnya-
dozó szíveknek fel-serkentésekre, Arnd 
Jánosnak . . . az igaz Keresztyénségről 
Német nyelven kiadott Könyvéből válo-
gatott ki, És Tizenkét Részekbe foglalván, 
azokban való Imádságokkal együtt Magyar 
nyelvre fordított, a Magyar Nemzet ellen-
sége előtt való már negyedszeri bujdo-
sásában Huszton, és a keresztyéneknek 
lelki hasznokra, maga költségével ki- is 
nyomtattatott Gróf Petróczi Kata Sz. Az 
Ezer hétszáz nyolczadik Eszt.-ben (Lőcse). 

Bod, M. Athenaa 222. 1. — Horányi, Memoria 
III . 74. 1. — Benkö, Transsilvania I I . 422. 1. 
— M. Musa 1787. 44 . 1. — Honművész 1833. 
35. SZ. — Remény 1851. I I . 190. 1. — Danielik, 
M. írók II. 255.1. — Nagy Iván, Magyarország 
C s a l á d a i I X . 279 . 1. — Kulini Nagy Dezső, M a -
gyar Hölgyek Életrajza. Debreczen, 1861. 
179. — Zilahy Károly, Hölgyek Lant ja . Pest, 
1865. XIII. 1. — Athenaeum 1874. 27—42. sz. 
(Thaly K.). — Szabó Károly, Régi M. Könyv-
tár. Bpest, 1879. I. 564., 573., 670., 684. 1. — 
Magyarország és a Nagyvilág 1875 . 40 . , 41. SZ. 
— Figyelő I I I . 1877. 25. 1. — Sopron 1885. 
23—25. SZ. (Récsei Viktor). — Thaly Kálmán, 
Irodalom- és müveltségtörténeti tanulmá-
nyok a Rákóczy-korból. Bpest, 1885. 117. 1. 
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— Faylné Hentaller Mariska, A m a g y a r í r ó -
nőkről. Bpest, 1889. 24. 1. arczk. — Gróf Lázár 
Miklós, Erdély főispánjai . Bpest, 1889. 27. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . I . 117. 1. — Történelmi Tár 
1895., 1899. — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 1024. 
— Kovács Sándor, A kurucz-világ költő asz-
szonya. Bpest, 1897. (Prot. Esték). — Evang. 
Egyház és Iskola 1897. 19. Sz. — Budapesti 
Hirlap 1898. 208. SZ. ( K o v á c s S . ) . — M. Könyv-
Szemle 1899. 267. 1. (P. É n e k e s k ö n y v e ) . — 
Antalffy Endre, Petrőczy Kata Szidónia élete 
és munkái. Bpest, 1903. (Ism. Századok 879.1.). 
Petrogalli Arthur, főgymnasiumi ta-

nár, szül. 1850. jan. 5-én Fehérkövön 
(Weiszkova, Zólyomm.); a gymnasiumot 
Beszterczebányán és Nagyszombatban 
jár ta ; az első helyen tett érettségi vizs-
gálatot. Azután a budapesti egyetem böl-
cseleti karába iratkozott be, hol termé-
szetrajzot, természettant, magyar törté-
nelmet és nyelvtant s chemiát hallgatott. 
1869—70-ben önkéntesi évét szolgálta 
Bécsben. 1871. szept. 12. a besztercze-
bányai kir. kath. gymnasiumnál alkal-
mazták mint próbaéves, 1872—73-ban 
mint helyettes tanárt. 1873. máj. 1. tett 
tanári vizsgát és Aradra nevezték ki a 
természetrajz rendes tanárává ; 1885-ben 
Trencsénbe helyezték át, hol 1894. febr. 
14-én meghalt. — Gazdasági és tárcza-
czikkeket írt a vidéki lapokba, így az Arad 
és Vidékébe (1873-tól;, az Alföldbe sat. 
Több felolvasást tartott, ezek közül meg-
jelent az Ált. Tanügyi Közlönyben (1881. 
A vérről és vérkeringésről), a helyi lapok-
ban: Ételeink és tápszereink némelyiké-
nek hamisításáról, A filloxerának Arad-
megyében való fellépéséről és tovább 
terjedéséről. — Munkája: Értekezés a 
bogárgyűjtésről. Arad, 1881. (Előbb az 
Ált. Tanügyi Közlönyben). — 2. A hasadó 
gombák. (Schizomycetes.) Előadás. A ragá-
lyokat tárgyaló tanulmánynyal bővítve. 
U. ott, 1885. (Előbb a Kölcsey-Egyesület 
Évkönyvében). 

Trencséni kir. kath. fögymnasium Értesítője 
1893. 8. 1. (Janovszky László). — Besztercze-
bányai kir. kath. fögymnasium Értesítője 1895. 
269. 1. (Lévay I s t v á n ) . — Himpfner Béla, Az 
aradi kir . fögymnasium története. Arad, 
1896. 97. 1. és önéletrajzi adatok. 

Petrók Gyula, körjegyző Szillen (So-
mogyin.), szül. u. ott 1865. ápr. 13-án, 
érettségit tett 1885. és jegyző lett 1889. 
— Munkái: 1. Példa és mintatára a köz-
ségi és körjegyzők által szerkesztendő 
magánmunkálatoknak. Kaposvár, 1900. 
(Villax Gyulával együtt). — 2 Érdekes 
válóperek története. Az azokban hozott 
mindháromfokú bírósági ítéletekkel. Bpest, 
1900. (Villax Gy. együtt). — 3. Útmutatás 
a késedelmi kamatok kiszámítására. Ka-
posvár, 1903. — Szerkesztette a Jegyzői 
Naptárt 1900—1905. 

M. Könyvészet 1901. és önéletrajzi adatok. 
Petrovácz József, leányisk. igazgató, 

szül. 1845-ben Baján (Bácsm.); előbb 
érseki paed, segédtanfelügyelő volt; 1878-
ban a kalocsai egyházmegye részére 
segédtanfelügyelő lett, majd képzőinté-
zeti tanár, 1888 óta pedig a kalocsai 
zárdai leányiskolák igazgatója. Haynald 
bíboros érsek előterjesztésére a pápa a szt. 
Gergely lovagjává nevezte ki. — Munkái: 
1. A tanítási anyag megkülönböztetésére 
szolgáló elvek az osztott és osztatlan 
népiskolákban. Bpest, 1883. (Többekkel 
együtt). — 2. Első olvasó- és tankönyv. 
Az osztatlan kath. népiskolák III. és IV. 
évfolyama számára. A Szent-István-Tár-
sulat megbízásából. U. ott, 1886. Három 
rész. (2. kiadás 1890., 3. k. 1893. U. ott. 
Mócsy Antallal és Schultz Imrével együtt). 
— 3. Német olvasókönyv. Deutsches Lese-
buch für die dritte u. vierte Klasse der 
kath. Volksschulen. In deutscher Be-
arbeitung von Schultz Emerich. U. ott, 
1892—93. (2. kiadás, új k. U. ott, 1901. 
Mócsy Antallal és Walter Gyulával együtt). 
— 4. Második olvasó- és tankönyv az 
osztatlan kath. népiskolák V. és VI. évf. 
számára. U. ott, 1895. (3. kiadás. Mócsy 
A. és Schultz Imrével együtt). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1886., 1890. , 1901. — Pallas Nagy Lexikona 
XVIII, 2. kiadás 1904. 453. 
Petrovay (Cannal) György (dolhai és 

petrovai), földbirtokos, P. László ügyvéd, 
földbirtokos és ehrenbergi báró Cannal 

33. ív sajtó alá adatott 1904. decz. 20. 
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Johanna fia, szül. 1845. jan. 30. Tisza-
Beőn (Jász-N.-K.-Szolnokm.); tanulmá-
nyait a háznál kezdette, 1854—57-ig Bécs-
ben folytatta a Bilka József-féle magán 
fiúnevelő-intézetben, a hol a IV. elemi és 
a gymnasium I. és II. osztályát végezte, 
a III. és IV. osztályt Pesten az állami 
gymnasiumban, az V. a kegyesrendiek-
nél, a VI—VIII. Szarvason járta. 1864-
ben az akkori helytartó-tanács engedé-
lyével, mint betegsége miatt otthon tar-
tózkodó, magánhallgatóként iratkozott be 
Egerben a jogi tanfolyamra. Atyja 1866. 
aug. 5. elhalván, testvérbátyjával meg-
osztozott és miután 1866, okt. 3. ő fel-
sége nevében nagykorúsíttatott, tanul-
mányait félbeszakította s átvette örök-
ségét, a nagy-kürüi birtokot. 1870-ben 
birtokán faiskolát létesített; ennek műve-
lésével és csemetéinek elárusításával is 
foglalkozik. Kert-terményeit több kiállí-
táson első díjakkal és oklevelekkel tün-
tették ki. 1867-től mint Hevesmegye bizott-
sági tagja s választó összeírási elnök 
részt vett a politikai téren a függetlenségi 
párt részén. Több ízben működött mint 
Hevesm. által kiküldött helyettes alispán. 
1879-ben mint a szolnoki kataszteri járás 
(még Hevesmegye által) választott járás-
becslője védte a birtokosság érdekeit a 
becslőbiztos ellen. 1881. febr. 8. a föld-
művelés-, ipar- és kereskedelmi minisz-
térium megbízásából négy évig működött 
több megyében a faiskolák rendezésénél; 
majd philloxera- biztosnak választatott 
meg. 1879. okt. 14. felvétetett a kolozs-
vári unitárius egyház tagjai közé, miután 
a róm. kath. egyházból kilépett. 1868. 
febt. 22. édesanyjának nőtlen testvér-
bátyja, családjának utolsó férfisarja, báró 
Cannal Károly nyug. cs. és kir. főhad-
nagy, fiává fogadta. Nagy előszeretettel 
viseltetik a magyar nemesi családok le-
származása iránt, a miért is a magyar 
heraldikai társaság igazgató-választmányi 
taggá választotta ; a m. történelmi társu-
latnak alapító tagja. — Nagy Iván, Ma-

ia. S z i n n y e i J „ Magyar Irók X. 

gyarország családai cz. munkájában P. a 
következő magyar nemesi családok tör-
ténetét és geneologiáját közölte: Schobeln, 
Végess, Vratarics, Zábráczky, a Pótkötet-
ben : Bárczay, Roffi Borbély, Dobóczky, 
Eördögh, Für, Hellebronth, Halasy, Petro-
vay, Polgár, Brezovay, Ferenczy és 
Frajzajzen családokét. — Czikkei a Szá-
zadokban (1880. Fegyvernek város ma-
gyar köriratú pecsétje, A köpösdi gróf 
Tolvay-család, 1881. Balássy F., A zárni 
és ohati apátságok ism.); a Turulban 
(V., VI., XI—XV. A báró és nemes Orczy-
család, Adalékok a Sárközyek genealó-
giájához, A Bajcsániak czímere, A Dolhay 
család története, A Bilkei Lipcsey, A 
Bilkey Gorzi, Komlosy, Ilosvay, Kisfalusy 
és a Petrovay családok története, Fejér-
várm. tört. ism., A felső-vadászi Rákóczy 
család, A Lónyay család, ism., Felelet 
Doby Antalnak. XIX. 1901. A Szaplonczay 
család leszármazása 1360-tól); a Törté-
nelmi Tárban (1887. Lector regius, Egy 
adat Bogdán vajda kivándorlásához) ; a 
Jász-Nagy-Kun Szolnokmegyei Lapokban 
(1893. 35. sz. Még valami Nagy-Kürüről); 
a Hazánkban (1897. 41. sz. A heraldikai 
és genealógiai társaság ism., 200. sz. 
Békés várm. ism.). Kertészeti czikkeket 
is írt a szaklapokba s az általa kiadott 
Nagy-Kürüi Értesítőbe (1887). — Álneve: 
Kiss Iván. 

Önéletrajzi adatok. 

Petrovay József (dolhai és petrovai), 
főszolgabíró, P. Nyikita szurdoki görög 
kath. lelkész és csikjenőfalvi Gyenge 
Terézia fia; Máramarosmegye főszolga-
birája volt. Meghalt 1853-ban Szlatinán. 
— Munkája : Tisztelet díjjá mellyet szap-
lonczai Szaplonczay Pál urnák, Mára-
maros vármegye első al-ispányának neve 
ünnepének alkalmával énekelt. Szigeth, 
1829. (Költemény.) 

Petrik B i b l i o g r . — Turul 1897. 181. 1. 

Petrovics Demeter, szobrász, született 
1799. február 18. Baján (Bácsm.); atyja 
jómódú kereskedő volt Vukováron, azután 

34 
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Kis-Kőrösre költözött. P. a család későbbi 
elszegényesedése a következtében iskoláit 
nem folytathatván, kereskedői pályára 
lépett s szabad óráiban plasztikai munkák-
kal foglalkozott. Később mások segítségé-
vel a bécsi képzőművészeti akadémiába 
került, hol 1823-ban két ízben is díjat 
nyert munkáival. Bécset 1825-ben el-
hagyva, Temesvárra, Yukovárra és Ivan-
kovra ment rokonaihoz, majd ismét 
Bécsbe tért vissza, hol Venus és Ámor, 
Perseus a Meduza-fejjel szobrait készí-
tette, azután pedig Schaberl szobrász mű-
termében Kinszky Ferencz gróf tábornok 
koloszszális mellszobrát mintázta, melyet 
nagy ünnepélylyel lepleztek le 1830. okt. 
4-én a bécsújhelyi katona-akadémiában. 
Utolsó nagyobb műve Kisfaludy Sándor-
nak a nemzeti muzeurn számára készített 
bronzszobra volt, melyet 1848. fejezett 
be; ezt azonban csak 1850. állították fel 
a muzeum kertjében. Meghalt 1862-ben. 
— Munkája: Andeutungen über Bild-
giesserei nach der Methode der Alten, in 
ihrem Verhältnisse zur Galvanoplastik 
und der Bildgiesserei-Methode unserer 
Zeit. Wien, 1845. 

Slovník naučny. P r á g a , 1859. V I . 316. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 
1023. 1. 

Petrovics Döme, gymnasiumi tanár, 
szül. 1826-ban Újvidéken ; tanult szülő-
városában, Pesten, Pozsonyban és Prágá-
ban, honnét 1852-ben visszatérve tanár 
lett Karlóczán, a hol 1856-ban meghalt. 
— Segédszerkesztője volt 1849-ben a 
Napredák (Előre) és Pozornik (Figyelő) 
cz. szerb lapoknak; sokat írt a Srbské 
Novinebe ; 1855-ben rövid ideig szerkesz-
tője volt a Rator cz. gazdasági lapnak. 
— Munkái: Zlatynstvo 1851. (Költemé-
nyek). — A königinhofi kézirat szerb fordí-
tása és Babof Mezőgazdaságtanának I. 
kötete. Több munkája kéziratban maradt. 
— Álneve: Slavko Zlatejeviö. 

Srbskij Lytopis 1858. I I . f ü z e t . — Slovnik 
naučny. Prága, 1859. 316. 1. (Rieger). 

Petrovics Döme, tanítóképző-intézeti 
tanár, szül. 1848. okt. 24. Pancsován ; a 
gymnasiumot Karlóczán és Vinkovczén, 
egyetemi tanulmányait Halléban, Tübin-
gában és Prágában végezte. 1871-ben a 
természettudományok tanára lett a zom-
bori szerb tanítóképzőben. — Irodalmilag 
működött a Danica, Matica és Vila cz. 
folyóiratokban; írt még a Školskí Listbe 
s a Letopisbe. Még tanuló korában írta 
a Devojački svet cz. könyvet. Tanár 
korában kiadott munkái: 1. Nauka o 
geometri oblicima . . . (Geometria). — 
2. Osuwi fizike . . . (A fizika elemei). 
— 3. Covecjé tels . . . (Az emberi test). 
— 4. Kemija . . . (Chemia). — 5. Iz 
prirode . . . (A természetből). — 6. Ilike 
iz hrvatskog primorja . . . (Képek a hor-
vát tengerpartról). — Szerkesztette a 
Matica által kiadott: Knjige za narod cz. 
népies füzeteket. 

Érdujhelyi Menyhért szives közlése. 

Petrovics Duca Sándor, szerb hírlap-
író, szül. 1861-ben Párdányban (Toron-
tálm.); középiskoláit Nagy-Becskereken 
végezte. Az érettségi vizsga után 1879-
ben a bécsi, majd a budapesti egyetem 
jogtudományi karába iratkozott be és 
szigorlatot is tett. Hírlapírói pályáját már 
19 éves korában Bécsben kezdette, szerb 
társadalmi s történelmi tárczákat írt a 
bécsi lapokba. Bécsben megismerkedett 
orosz hírlapírókkal, kiknek rábeszélésére, 
tanulmányainak bevégzése után, Varsóba 
ment, a hol a hírhedt. Varsavszki Dnev-
niknek lett munkatársa. De kijózanodott 
pánszláv érzelmeiből és 1884-ben vissza-
tért Magyarországba. Itt mint ügyvéd-
jelölt az újvidéki Zasztava és Branik cz. 
lapokba Argusz név alatt írt czikkeket, 
melyek a szerbek közt feltűnést keltettek, 
mert határozottan kikelt a pánszlávizmus 
ellen. E czikkek magukra vonták Risztics 
akkori szerb miniszterelnök figyelmét is, 
ki őt a volt fuzionális kabinet idejében 
Belgrádba hivatta és a sajtóiroda veze-
tésével bízta meg. Belgrádból több kül-
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földi hirlappal lépett érintkezésbe, neve-
zetesen a Kölnische Zeitung, Journal des 
Debats, a berlini Post, a müncheni Alig. 
Zeitung, a Pester Lloyd és a pétervári 
Novoje Wremjaval. Egyúttal levelezője 
volt az európai táviró ügynökségek-
nek : Havas, Reuter sat. Risztics bukása 
után kilépett a sajtóirodából; elvállalta 
a Kölnische Zeitung állandó levelezői 
állását és egyúttal főszerkesztője volt a 
Risztics és a liberális párt egyik legtekin-
télyesebb lapjának, a Szrpszka Nezavisz-
nostnak, melyben hevesen támadta meg 
a szerb radikális pártot és az akkori 
kormányt. Később Milán király határozott 
kívánságára újra belépett a sajtóirodába, 
melyet harmadfélévig vezetett, míg Milán 
leköszönése után meg nem hasonlott az 
akkori radikális kormánynyal. 1890-ben 
kiutasították Szerbiából. Azóta a Kölnische 
Zeitung állandó munkatársa. Időközben 
a magyar lapokba is írt, ú. m. a Pester 
Lloydba, a Budapesti Hírlapba és a Revue 
de ľOrientba, mely utóbbit 1891-ben fél-
évig szerkesztette is. Mint hírlapíró néme-
tül és szerbül í r ; ezenkívül több európai 
s keleti nyelvet beszél. Beutazta Boszniát, 
Herczegovinát és Szerbiát, mely útjairól 
sok czikket írt a Kölnische Zeitungba s 
a Pesti Naplóba (1892). 1896. márcz. 1. 
óta a Kölnische Zeitung budapesti kép-
viselője. — Munkái: 1. Die serbische 
Jahrhundert-Feier und die Blutnacht vom 
11. Juni 1903. Berlin, 1903. — 2. Die 
madjarischen Sonderbestrebungen im 
Reiche der Habsburger. U. ott, 1904. 

Ivanovics M. József szives közlése és a 
m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Petrovics Dusán (János), jogi doktor 
és ügyvéd Szabadkán. — Szerkesztette 
& Bácskai Szemlét, melynek tulajdonosa 
is volt, 1893. jan. 1-től szept. 30-ig 
Szabadkán. Trifkovics Szilárd és Szerel-
mes levelek cz. czikkei vannak e lapjában. 

Pesti Hirlap 1882. 26. SZ. 

Petrovits Ede, róm. kath. lelkész a 
rozsnyói egyházmegyében, szül. 1833. 

júl. 30. Rozsnyón (Gömörm.); első isko-
láit Hradeken (Liptóm.) kezdette az egy-
kor fényes kir. intézetben ; középiskoláit 
Rozsnyón végezte, hol 1848-ban a pap-
növendékek közé lépett, mire 1854-ben 
alszerpappá szenteltetett és az egyház-
megyei hivatalnál nyert alkalmazást. Meg-
halt 1854. ápr. 14. Rozsnyón. — Két be-
szélyt közölt a Hölgyfutárban (1852—53. 
az egy tagú szavakból írt Bus nő cz. és 
az ige nélküli Családi életkép cz. Ezeken 
kívül ugyané lapban Rozsnyói levelek 
cz. humorisztikus czikkeket). — Kézirat-
ban : Magyar egyház cz. egyháztörténeti 
munka (1854), de ezt csak Kálmán királyig 
írta meg, és kidolgozta Jézus Krisztus 
életrajzát hittanilag, mely 25 ívre terjed. 

Danielik, M . í r ó k I I . 256. l a p . — II. Sión 
1892. 938. 1. 

Petrovics Elek. gazdatiszt Lónyay Gá-
bor birtokán Deregnyőn (Zemplénm.). — 
Czikkei a Gazdasági Lapokban (1857., 
1859. Szászországi Levelek Tharandtból, 
Erdőgazdaságunk tárgyában). 

A m. n. muzeumi hir lapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Petrovics Elek. — Czikkei a Hazánk-
ban (X. 1888. Kossuth Lajos a Törvény-
hatósági Tudósítások ügyében); a Zem-
plénben (1890. 27. szám. Egy elfeledett 
magyar tudós : Petrovics Frigyes). 

A magyar nemz. muzeumi könyvtár pél-
dányaiból. 

Petrovics Eveline, magántanítónő, sz. 
1872. okt. 14. Budapesten; Bécsben ne-
velkedett és tanult. 1893 óta Mödlingben, 
Bécs mellett, mint magántanítónő él. — 
Az Epheuranken cz. kath. ifjúsági folyó-
irat munkatársa; ír a Mödlinger Zeitungba 
s Unterhaltungsbeilagejába. — Munkái: 
1. Alpenrose. Wien, . . . — 2. Junger 
Herzen Freud und Leid. Erzählungen 
für junge Mädchen. Regensburg, 1897. 

Pataky, Sophie, Lexikon Deutscher Frauen 
der Feder. Berlin, 1898. II. 127. 1. 

Petrovics Ferencz, bölcseleti doktor, 
kir. tanácsos, prépost-kanonok, tankerü-

34* 
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leti főigazgató, szül. 1836. febr. 8. Sikló-
son (Baranyam.); a gymnasiumot Pécsett, 
a theologiát Bécsben végezte s ugyanott 
harmadfélévig classica philologiát hallga-
tott. 1859. márcz. 27. pappá szenteltetett 
fel ; segédlelkész volt 1861. februártól 
Olaszban, jún. 1-től Ráczpetrin és Pécsett. 
1867. ápr. 30. tett tanári vizsgát a classica 
philologiából. 1862-ben Girk püspök a 
pécsi főgymnasiumhoz nevezte ki tanár-
nak, 1873. okt. 1-től miniszteri kineve-
zéssel a budai kir. főgymnasium tanára 
volt 1883-ig, midőn nagyváradi tankerü-
leti kir. főigazgató és 1884-ben kir. taná-
csos lett. A nagyváradi káptalan tagja, 
hol Rómer Flóris halálával 1889-ben a 
literarum stallumot nyerte el, szt. József-
intézeti kormányzó, arábi cz. prépost, 
szentszéki ülnök és a budapesti tanár-
vizsgáló bizottság tagja volt. Meghalt 
1896. nov. 28. Nagyváradon. — Czikkei 
az Országos Középtanodai Tanáregylet 
Közlönyében (I. 1867—68. A latin nyelv 
mult és jelen állapota hazánkban, IV., 
V. könyvism., VI. A latin és görög nyelvi 
oktatás eredménytelenségének a tanáron 
kívül keresendő okai, VII. A gymnasiumi 
tanulók class, magánolvasmányáról, VIII. 
Mennyit lehet, mit kell és minő felosz-
tással olvasni a classikusokból az iskolá-
ban ? Hogyan kell a classikusokat kezelni 
az iskolában és miképen kell jegyeztetni 
az előadások után ? Minő philologiai tan-
szerekkel törekedjünk ellátni gymnasiu-
mainkat? VIII. Irodalmi teendőink sor-
rendje és felosztása, XIII. Az érettségi 
vizsgálatok kérdéséhez, ehhez replica, A 
tanárképzés és más tanügyi viszonyok a 
Lajthán túl, XIV. Magyar prot. hangok 
a középiskolák ügyéről, Válasz a vissz-
hangokra, Az érettségi vizsgálatok kérdé-
séhez, A középiskolai törvényjavaslat 
néhány eszméjéről, különösen a tanár-
képzésről) ; a budapesti II. ker. egyetemi 
gymnasium Értesítőjében (1879. Az ifjabb 
M. P. Catóról). — Munkái: 1. A közép-
iskolai rendtartás és tanáregyleti emlék-

irat. Bpest, 1879. — 2. Tacitus legna-
gyobb müvének czíme. Ugyanott, 1881. 
(Különnyomat a Középiskolai Tanáregy-
let Közlönyéből). — 3. Taciţi P. Cornelii 
Annalium ab excessu divi Augusti libri 
I—VI. Revezetéssel és tárgymutató kivo-
nattal ellátta. U. ott, 1881. 

Brüsztle, R e c e n s i o I . 128. 1. — Kiss Áron, 
Nevelés története 255. 1. és M. népiskolai 
tanítás története 211 lap. — Kiszlingstein 
Könyvészete. — Hl. Sión 1892. 627. lap. — 
Vasárnapi Újság 1896. 48. SZ. ( N e k r . ) . — Nagy-
várad 1896. 275. SZ. — Országos Tanáregylet 
Közlönye 1896. 178. 1. 

Petrovics Frigyes (Keresztély), ügyvéd,, 
a m. tudom, akadémia rendes tagja, szül. 
1799. okt. 7. Holicson (Nyitram.), hol 
atyja ág. ev. lelkész volt; a magyar 
nyelvet Somorján (Pozsonym.) tette saját-
jává ; onnét 1813-ban Pozsonyba ment, 
hol a bölcseleti s theologiai tanulmányo-
kat végezte. 1820-ban atyja halála után, 
a holicsi evang. gyülekezet többsége prédi-
kátorrá választotta ; azonban, minthogy 
a gyülekezet kisebbsége őt igen fiatal-
nak hitte, e hivatalhoz való jogáról le-
mondott és 1821-ben Pestre jött az egye-
temre törvénytudományt hallgatni, hol 
őt Schedius Lajos atyailag fogadta és segí-
tette. Ennek ajánlása útján lett ifj. Teleki 
László gr. nevelője, kivel együtt hallgatta 
a magyar törvényt Sárospatakon. 1830. 
letette az ügyvédi esküt. Ezen év nov. 
17. a m. tudom, akadémia igazgatósága 
Pozsonyban kinevezte rendes taggá a tör-
téneti osztályba ; az akadémiának három 
évig egyik legmunkásabb tagja volt; 
1831-ben véleményt is mondott Kis János 
Polycletus-fordításáról. 1833-ban utazni 
ment növendékével és bejárta Európa 
egy részét, Ausztriát, Németországot, 
Hollandiát, Belgiumot, Francziaországot, 
Svájczot és Angolországot; mindenütt 
gondosan vizsgálta az országos és városi 
könyvtárakat és oklevélgyűjteményeket, 
szorgalommal gyűj tvén az adatokat hazánk-
történetéhez. Párisban tartózkodása alatt 
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Mignet, a franczia forradalom történeté-
nek írója annyira megkedvelte őt, hogy 
munkatársául fogadta. Másolatai «Petro-
vics* gyűjtemény» cz. a m. tudom, aka-
démia levéltárában őriztetnek és később 
a Tudománytárban adattak ki. München-
ben 1836. ápr. 12. ideglázban meghalt a 
hazába visszatérő, a ki nem látta többé 
a földet, melynek történeteit oly buzgón 
kutatta. A m. tudom, akadémiában 1838. 
szept. 9. Zsivora György tartott fölötte 
emlékbeszédet. — Levele Hollandiából 
(Rajzolatok 1835. I. 12. szám. Broek 
leírása); Magyar levéltöredékek külföld-
ről. Dublin. Páris. (Társalkodó 1836.); 
•czikkei a Tudománytárban (I. 1834. Az 
arabiai beduinok és wahabiak, francziá-
ból, VII. 1835. Hazánkat érdeklő kézira-
tok a külföldön) ; a M. Tudós Társaság 
Évkönyvében (II. 1835. Az 1397-ben 
volt temesvári országgyűlésről). — Mun-
kája : Magyarország történetei időszaki 
táblákban, világosítva a világnak egykorú 
történeteivel és a magyar királyi házak-
nak nemzetségi lajstromaival. Pest. 1830. 

Hazai s Külföldi tudósítások 1836. I . 35. 8Z. 
Pannónia 1836. 34. Sz.— Hl. Tudós-Társaság Év-
könyve. Bpest, 1840. IV. 111. (Zsivora György 
e m l é k b e s z é d e ) . — Ujabbkori Ismeretek Tára 
V I . 69. 1, — Ferenczi és Danielik, M . í r ó k I . 
367. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zemplén 1890. 
27. SZ. (Petrovics Elek). — Irodalomtörténeti 
Közlemények V I . 92 . , 98., 100. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 1023. 1. 

Petrovics György, ügyvéd, görög nem 
egyesült budai kerületi könyvvizsgáló és 
az egyetemi nyomdánál az illyr és rumén 
könyvek korrektora. Meghalt 1827. jan. 
21-én Budán 68 éves korában. — Bécsi 
egyetemi joghallgató korában adta ki kö-
vetkező munkáját: Vengerskaja gramma-
tica. Sáller György német munkája után 
ford. Bécs, 1795. (és Pozsonyban 1796.). 

Vereinigte Ofen-Pester Zeitung. 1827. 9. 8Z, 
— Iris 1828. 17. sz. és a magy. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Petrovics György, görög keleti szerb 
lelkész. — Munkája: Velikaja katava-

seija. .. Újvidék, 1879. (Szerb egyházi 
énekek). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Petrovics György, cs. és kir. tüzér-
főhadnagy. — Munkája: Consideraţiuni 
generale a şupra marşului parcurilor de 
artilerie şi despre improspétarea arma-
telor cu munişiuni de artilerie, după 
tradusă de Camps B. Szeben, 1895. 
(Észrevételek a tüzérség menetelését és 
felszerelését, fegyverkezését illetőleg.) 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányairól. 

Petrovics Gyula. L. Pethő Gyula. 
Petrovics Gyula, r. kath. plébános, 

szül. 1852. október 28-án Erdő-Bényén 
(Zemplénm.); középiskoláit Sátoralja-
újhelyen, Kassán és Egerben végezte, 
mire ez utóbbi helyen a növendékpapok 
közé lépett és 1876-ban misés pappá szen-
teltetett fel. Segédlelkész volt Bakamazon, 
Bessenyőn és Nagykállóban, hol egy-
szersmind főreáliskolai hitoktató is volt. 
1882-ben a Kállay-családnak mint kegy-
úrnak felterjesztésére orosi (Szabolcsm.) 
lelkész lett, hol jelenleg is működik. — 
Mint növendékpap pályadíjat nyert követ-
kező öt értekezésével: Minek harczolunk 
a felekezetnélküliség ellen ? A keresztség 
nélkül elhalt kisdedek sorsa, Koválcsik 
József emlékezete, Az amerikai rendszer, 
A pápaság a történelemben (kéziratban). 
— Czikkei: a M. Államban (1869.180. sz. 
Marilla-völgy ismertetése, 1888. 56. sz. 
Az illetékegyenértéki bevalláshoz), az 
Egri Egyházm. Közlönyben (1876. Hit és 
ész, 1878. A papság egy újabb feladata, 
1879. A 3. korosztályból kilépett egyének 
nősülése s a honvédelmi miniszter leg-
újabb törvénymagyarázata, 1880. A coope-
ratióról szóló tan gyakorlati alkalmazása, 
1881. Valami a .tabernaculumról, Egy kis 
liturgia, 1882. Mi az oka? Társadalmunk 
és a nevelés, 1886. A mária-pócsi kegye-
lemkép). Ezeken kívül írt még több czik-
ket különböző lapokba, így az egri Nép-
újságba sat. — Kéziratban: Miképen 
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lehetne népiskoláinkban a hit- és erkölcs-
tan tanításának sikerét a jelenlegi tanerők 
mellett emelni és biztosítani ?• Dicséretet 
nyert pályamunka. 

31. Sión 1888. 781. l a p . — Koncz Ákos, E g r i 
egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 
1882. 198. 1. 

Petrovics Ignácz, m. n. múzeumi 
segédőr (irnok), 1803. febr. 6. nevezte-
tett ki s 1805-ben betegsége miatt meg-
vált az intézettől. — Munkája: A magyar 
betűkről és ejtegetésekről. 1. csomó. Pest, 
1819. Táblázattal. 

Petrik B i b l i o g r . — 31. Könyv-Szemle 1896. 
597. 1. — A 31. N, Múzeum. B p e s t , 1896. 75. 1. 

Petrovics István, nyug. szőlőszeti és 
borászati m. kir. felügyelő, birtokos, 1891-
ben telepedett le Kecskeméten, hol jelen-
leg is lakik. — A Borászati Lapok munka-
társa. — Munkái: 1. A homoki szőlők 
telepítése és művelése. Eredeti megfigye-
lések és gyakorlati tapasztalatok alapján. 
12 rajzzal. Bpest, 1894. (Ezt a kir. m. 
természettudományi társulat megbízásá-
ból készítette). — 2. A homoki szőlő-
mívelésről. Kecskemét, 1895. (Külön-
nyomat a Kecskemétből). 

31. Könyvészet 1894. — Hornyik József, K e c s k e -
méti írók. Kecskemét, 1901. 62. 1. 

Petrovics Iván, zágrábi hitoktató és 
gymnasiumi tanár. — Munkája: Krátki 
typik. Újvidék, 1892. (Rövid typikon a 
szerb iskolák számára). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Petrovics János György. — Munkája : 
Romulus dupa A. Lafontaine. Buda, 1839. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Petrovics János György. — Munkája: 
Nauka o zsivotmyama. Újvidék, 1867. 
(Állattan, Pokorný A. után ford.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Petrovics József, jogi doktor, udvari 
tanácsos, egyetemi tanár, szül. 1751-ben ; 
bölcseleti s jogtudományi tanulmányai-
nak a bécsi és nagyszombati egyetemen 
elvégzése után jogi doktorrá avatták és 

a báni táblánál gyakornok, majd a zág-
rábi káptalan ügyésze volt. 1777. nov. 
neveztetett ki, mint volt zágrábi tanár, a 
budai egyetemre a természet-, általános 
közjog, nemzetközi és magyar közjog 
rendes tanárának; 1782-től a horvát-
szlavon ítélőtábla ülnöke és a zágrábi 
akadémia igazgatója, 1785-ben Bécsben 
magyar közjogi munkájához kutatott. 
1786. igazgatói hivatala mellett a kapcsolt 
részek ítélő (kerületi) tábla ülnöke lett. 
1806. a báni, 1809. a hétszemélyes tábla 
bírája és mint olyan 1812-től a pesti 
egyetem alelnöke volt. 0 alatt hozatott 
be a magyar nyelv tanítása az egyete-
men. Meghalt 1818. decz. 19. Pesten. A 
m. tudományegyetem emlékét 1819. nov. 
25. tartott gyászünnepélylyel ülte meg. 
— Munkája: Introduetio in jus publicum 
regni Hungáriáé. Viennae, 1790. (Ezen 
munkát II. József császár meghagyásá-
ból írta). 

31. Hirtpondó 1792. I I . 600. 1. — Alig. Literatur 
Zeitung. Halle & Leipzig 1812. II. 96. 1., 1819. 
I I . 247. 1. — Hazai s Kiilf. Tádósitások 1818. 
I I . 51. SZ. — Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 
1818. 104. SZ. — Pressburger Zeitung 1818. I I . 
102. SZ. — Tudományos Gyűjtemény 1819. I . 
110. 1. — 3larkovich, P. A., Oratio funebris 
dum r. scient. universitas Hungarica Dno, 
Josepho Petrovich ultima justa persolveret. 
Habita Pestini, 1819. Budae, 1820. — Jogtudo-
mányi és Törvénykezési Tár. 1856. 126. l a p . — 
Pauler Tivadar, A b u d a p e s t i m. k i r . e g y e t e m 
története. Bpest, 1880.^—BallagiGéia, A poli-
tikai irodalom. Bpest, 1888. 517. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Petrovics József. — Munkája: Oratio 
votiva spect. ac gener. Dno Francisco 
Burg, illustr. familiae comitum Serényi, 
dum sacram onomaseos suae diem in 
nobilissima gratiosorum hospitum corona 
recoleret dicata. 3. Dec. 1838. Nitriae. 

Petrik B ib l i og r . 

Petrovics József, elemi iskolai tanító, 
szül. 1841-ben Pápán (Veszprémmegye); 
tanulmányait szülővárosában végezte. A 
tanítói pályára a győri kir. kath. tanító-
képzőben nyert képesítést. Ezután mint 
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segédtanító Böősön, Várpalotán és Csor-
nán működött, majd mint nevelő Pinnyén 
(Sopronm.) Pallavicini Oszvald őrgróf 
családjánál volt alkalmazva. 1864-ben 
főelemi iskolákhoz nyert Győrött tanképe-
sítő oklevelet és 1869-ben Eötvös József 
báró közoktatási miniszter Magyar-Ovárra 
nevezte ki tanítónak, hol jelenleg is mű-
ködik. A tantestületnek jegyzője s a 
mosonmegyei ált. tanítóegyletnek választ-
mányi tagja. — Czikkei a m.-óvári ipar-
iskolai Értesítőben (1886. Fordítsunk 
nagyobb figyelmet a szobai, de különösen 
a tantermek levegőjének tisztaságára, 
1889. A helyes olvasásról) sat, 

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

Petrovics László, ügyvéd, P. József 
ág. ev. vallású földbirtokos és Gáloss 
Jozefa fia ; (a család eredetileg Szerbiából 
származott hazánkba Kajal pozsonym. 
községbe s 1667-ben magyar nemességet 
nyert ; ezen család ág. ev. ágából szár-
mazott Petőfi Sándor költőnk). P. 1849. 
febr. 3. született O-Gyallán (Komáromm.) 
és róm. katholikusnak kereszteltetett. 
Iskoláit végezve, 1869 elején Komárom-
megye rendes esküdtté választotta. 1871-
ben ügyvédi vizsgát tett és azon évben 
Komáromban ügyvédi irodát nyitott; 
1873-ban ügyvédi irodáját Budapestre 
helyezte át. 1878-ban a fővárosi rendőr-
ségnél vállalt alkalmazást, hol a főkapi-
tányság elnöki ügyeinek előadója lett. 
Ezen minőségében egy ideig a főváros 
közigazgatási bizottságában is a rendőri 
ügyek előadójaként működött. 1881-ben 
ismét gyakorló ügyvéddé lett; e mellett 
1883-ban egyúttal a kőbányai sertés-
kereskedelmi csarnok titkára volt. 1894— 
1899-ig nagyfokú ideggyengesége miatt 
minden szellemi munkától tartózkodnia 
kellett; ezen bajától a Kneipp gyógymód 
segélyével szabadult meg. Ezért buzgó 
híve lett a Kneipp gyógymódnak és azt 
szaklapjával és czikkeivel is terjesztette, 

a miért is a budapesti magyar Kneipp-
egyesület díszelnökévé választotta; midőn 
pedig Budapesten a természetes gyógy-
intézet létesült, ennek igazgatójává válasz-
tották meg. Utóbb több rendbeli csapá-
sok érték; ez indította őt arra, hogy 
1904 elején a fővárost 31 évi itt tartóz-
kodás után elhagyván, szülőföldjére tele-
pedett le, hol jelenleg falusi szerény 
ügyvédi gyakorlatot folytat. — Sok szak-
czikket. irt a saját szerkesztésében meg-
jelent lapokba, így a Közigazgatásba 
(1883. Az államhatalom kötelessége a 
népművelődés előmozdítása tekintetében); 
a Kneipp Újságba (1899. Hogy lettem én 
Kneippistává, Az idegesség s az ideg-
gyengeség sat., czikkeit németre is lefor-
dították). — Munkái: 1. A kisebb polgári 
peres ügyekben követendő eljárás magya-
rázata. Az 1877. évi XXII. t.-cz. magya-
rázata, irománypéldákkal. Bpest, 1878. 
(Balazsovics Kálmánnal együtt). — 2. A 
fővárosi rendőrség szolgálati szabályzata. 
U. ott, 1878. (Névtelenül. Ezen munká-
jáért a belügyminisztériumtól jutalmat 
nyert). — 3. Közrendészeti tudomány és 
a magyar rendőri gyakorlat. 1. füzet. 
U. ott, 1884. — 4. Kihágási ügyekben 
követendő eljárás magyarázata. U. ott, 
1880. (Pető L. álnév alatt). — 5. A tüdő-
vész gyógyítása a természetes gyógymód 
szerint. U. ott, 1903. — Szerkesztette 
Budapesten a Rendészeti Közlönyt 1878 — 
1879-ben, mely előbb hetenként egyszer, 
utóbb háromszor,végül naponként jelent 
meg ; a Közigazgatás cz. szaklapot 1883. 
május —szept., Pető László álnévvel; a 
Kneipp Újságot 1899-ben alapította, ké-
sőbb szerkesztette is. 

Kiszlingstein Könyvészete, a m. n. múzeumi 
könyvtár példányaiból és önéletrajzi adatok. 

Petrovics László, főgymnasiumi tanár, 
P. Ferencz czipészmester, ki Tornóczról 
került Nyitrára, és Laukó Teréz fia (a 
család nemesieve azonos a Petőfi Sán-
doréval) ; P. szül. 1861. júl. 4. Nyitrán, 
hol a gymnasiumot a kegyesrendieknél 
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végezte. 1 881-ben a budapesti egyetem 
bölcseleti karának hallgatója lett. Ez idő-
től fogva mint hirlapíró működött a 
Nyitramegyei Közlönynél és a Függet-
lenség cz. napilapnak segédszerkesztője 
volt a lapnak 1887-ben történt megszűn-
téig. Ekkor Czegléden lett segédszerkesztő 
a Czeglédi Függetlenségi Hírlapnál, melyet 
1889 májustól 1890 júliusig maga szer-
kesztett. 1890-ben a tanári pályára lépett 
és a soproni Csendes-féle tanintézetben, 
1895. márcz. 24-től a kis-szebeni, 1898. 
febr. 16-tól a nyitrai gymnasiumokban 
működött mint a magyar és latin nyelv 
és irodalom rendes tanára. 1902 óta a 
szegedi állami főgymnasiumban tanár. 
Az 1900—1904. években a szünidő alatt 
tanulmányutat tett Olasz-, Spanyol-, Fran-
cziaországban és Svájczban. — Költe-
ményei, elbeszélései és czikkei 1882-től 
a következő hírlapokban jelentek meg: 
Nyitramegyei Közlöny (melynek jelenleg 
is belmunkatársa, 1882. Arany János 
halálára, elegia),Vasárnapi Újság, Magyar-
ország és a Nagyvilág, Aradi Lapok, 
Sopron, Budapesti Bazár, Képes Családi 
Lapok, Üstökös, Leány-Világ, M. Ifjúság 
Lapja, Lányok Lapja, Aradi Hirlap, M. 
Háziasszony ; a Budapest cz. napilapban 
1893-ban jelent meg : A kincsásó kedvese 
cz. regény, Bailey Aldridge: Prudence 
Palfrey cz. regényének fordítása, sat. — 
Munkái: 1. Zobor vezér. Költői elbeszé-
lés. Bpest, 1884. (2. kiadás. Nyitra, 1886.). 
— 2. Az Isten keze, vagy a koldus fia. 
Népies költői elbeszélés. Bpest, 1887. — 
3. Börtönből. Költemények. írta Petőfi 
László. Nagy-Kőrös, 1890. — 4. Bellusi 
Baross Gábor volt magyar kereskedelmi 
miniszter élete. Hiteles kútfők és adatok 
után. Kis-Szeben, 1892. — 5. Költemé-
nyek. Eperjes, 1895. — 6. A szeszterme-
lés kézikönyve. írta Max Maercker, ford. 
Budapest, 1897. — 7. Lelkem világából. 
Költemények. Szeged, 1904. — Judit 
asszony cz. regényéből átdolgozott szín-
művét 1881-ben Nyitrán adták elő elő-

ször ; Biró uram leánya czímű eredeti 
népszínművét 1891-ben adták elő először 
Sopronban, azóta a vidéken többször. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvészet 
1902. és önéletrajzi adatok. 

Petrovics Lázár, bölcseleti doktor, 
középiskolai tanár, szül. 1856. nov. 16. 
Román-Bogsánban (Krassó-Szörénym.); a 
budapesti egyetemen végzett bölcseleti 
és rumén-philologiai tanulmányokat és 
1878. jún 1. bölcseletdoktori oklevelet 
nyert; az aradi görögkeleti rumén tanító-
képző-intézetnél három évig volt rendes 
tanár. Meghalt 1881. jún. 22. Nagy-
szebenben. — Munkája: A gyermek-
szeretet. A bölcsészettudori fok elnyerése 
végett a budapesti m. kir. tud. egyetem 
bölcs, karához benyújtva. Bpest, 1878. 

Kiszlingstein Könyvészete. — A budapest i 
egyetem bölcseleti ka rának jegyzökönyvé-
ből és gyászjelentés . 

Petrovics Makarius, oroszországi pap, 
szül. 1734-ben Temesvárt, hol atyja görög-
keleti vallású lelkész volt; Visarion püs-
pök segélyével tanult szülővárosában a 
gymnasiumban ; felsőbb tanulmányait a 
kiewi és moszkvai egyetemen végezte, 
utóbbi helyen bölcselet és theologiát hall-
gatott. 1758-ban szerzetes lett és a rheto-
rika tanára, 1759 - 60-ban akadémiai hit-
szónok, 1761—63. igazgató és a bölcselet 
tanára, 1764-ben archimandrita a tveri 
Zeltikow kolostorban és a papnevelő 
tanára, hol 1766. decz. 24. meghalt. — 
Munkái oroszul halála után jelentek meg: 
A theologia kézikönyve, mely szerint 
tantárgyát Tverben előadta, 1783-ban 
jelent meg Szent-Pétervárt, azután 1790. 
Moszkvában; beszédei hét kötetben 1786-
ban Moszkvában ; szent Jaroslavics Mi-
hály tvieri herczeg élete és szenvedései 
Moszkvában 1798.; végre szent Arsenius 
tveri püspök élete és tettei szintén Moszkvá-
ban, 1802. és 1805-ben. 

Safarik József,Geschichte d e r s ü d s l a v i s c h e n 
Literatur. Prag, 1865. III . 2. rész 303. 1. 
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Petrowitsch Máté, orvosdoktor, nemes 
származású, gyakorló orvos, Kőrösmegye 
táblabírája és balatonfüredi fürdőorvos. 
— Munkái: 1. Physiologia. Vacii, 1807. 
— 2. Eigenschaften des Füreder Mineral-
wassers in Ungarn, und Krankheiten, in 
welchen dieses heilsam ist. Ofen, 1814. 

Szinnyei Könyvészete 

Petrovics Miklós, jogász. — Munkája: 
Groznyj rastanak . . . Szeged, 1846. 
(Szomorú válás, vagy Milevoj és Amarol. 
Elbeszélés). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Petrovics Naum, a budai görög nem 
egyesült rumén iskolaalap perceptora. — 
Munkái: 1. Dankbare Freudenbezeagung 
der zur Herrschaft Daruwar im Banat 
gehörigen Unterthanen am 23. Nov. 1817 
als am Namensfeste des Herrn Clemens 
Wenzel Lothar Fürsten von Metternich-
Winneburg-Ochsenhausen. Ofen, 1817. 
(Költemény. Német és szerb szöveg). — 
— 2. Pedagogia si methodica. U. ott, 
1818. (Villom után ford.). 

Petrik, Bibliogr. 

Petrovics Pál, nyugalm. cs. kir. fő-
hadnagy, a Horvát- és Tótország felkelő 
seregénél volt kapitány ; a bánáti csator-
nák vízépítészeti előmunkálatainak igaz-
gatója és Torontál vármegye táblabírája. 
— Munkái: 1. Vízépítményi jegyzetek, 
mint sok esztendei tapasztalásból gyűj-
tött pótlékok. Annak elérésére, hogy 
szinte hét négyszegű mértföldre terjedő 
igen termékeny földek a kártékony víz-
áradásoktól nem nagy költséggel meg-
óvattassanak és a hajózás ezen tájjékain 
a versetzi, alibunári és illancsi mocsárok-
nak, a Terézia-csatornák czélarányos 
használása által, az itt hajózható Temes 
vizéig, mely Opovánál és Pancsovánál a 
közel lévő Dunába szakad, elérettessék. 
Ezt mindazoknak, kiknek honunk míve-
lődése, a közegészség, gazdaság és keres-
kedés tekintetéből szíveken fekszik,ajánlja. 
Egy tájék földképpel és a javallott víz-

hárító s hajókázható csatornának hosszá-
ban és keresztben előterjesztett rajzolatá-
val. Bécs, 1835. (Német czímmel és 
szöveggel is.) — 2. A Duna Pest, Bécs 
és Csongrád alsómagyarországi három 
vármegyék fövénytengerében s fő mellék-
folyama a Tisza iránti viszonyában. Hon-
fias javaslat igen nagy és országos hasz-
nok megszerzésére, különösen Buda, Pest 
stb. városainak jövőre az áradásoktóli 
megmentésére és előkészület ezen nagy 
folyam szabályozására. Buda, 1839. (Né-
met czímmel és szöveggel is). 

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

Petrovics Sándor. L. Petrovics Duca 
Sándor. 

Petrovics Simon, orvosdoktor és sze-
mészmester, aradi származású. — Mun-
kája: Értekezés a hugykövekről. (Orvos-
tudori Értekezés.) Pest, 1840. (Latin 
czímmel is.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Petrovics Soma, ág. ev. lelkész Szen-
tesen (Csongrádm.). A Szentes és Vidéké-
nek munkatársa. — Munkái: 1. Kis házi 
agenda. (Hand-Agenda. Ruční Agenda.) 
Szentes, 1888. 2. bőv. kiadás. (Három nyel-
ven. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 35. sz.). 
— 2. Csongrádmegyei Nagy Képes Nap-
tár. I. évf. 1886. évre. U. ott, 1885. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Petrovics Száva, a szerb Matica tiszt-
viselője, szül. 1846-ban Rumán (Szerém-
megye); gymnasiumi és theologiai tanul-
mányait Karlóczán végezte; 1870-ben 
kilépett a görög keleti egyház papneve-
lőjéből, mivel azon időben történt a szerb 
plébániák kevesbítése s így nem volt ki-
látás rövid idő alatt plébániára. Mint 
világit megválasztották a szerb Matica 
ügyvivőjének, irodalmi osztálya tagjának 
és az újvidéki szerb szinész-társulat toll-
nokának. — Több lapnak munkatársa 
volt, így a Narodnak (1870—72), mely-
nek minden számába ír t ; a Javor czímű 
szépirodalmi lapba több évig írt elbeszé-
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léseket és fordításokat; írt még a Szrpszka 
Zora, Zavicsaj, Szrbadíja, Szrpszke Illu-
strovane czímű lapokba vegyes tartalmú 
czikkeket. 1885-ben átvette a Glasz Isztine 
czímű szerb egyházi és iskolai lap szer-
kesztését és ezt 1890-ig vezette. 1891-ben 
lett a Szrpszki Sion cz. szerb egyházi 
heti folyóiratnak, a karlóczai szerb érsek-
ség hivatalos lapjának szerkesztője, me-
lyet Jakrak Szergiuszszal együtt ma is 
szerkeszt. Fordított németből, lengyelből 
és oroszból elbeszéléseket és színműve-
ket. — Munkái, melyek Újvidéken meg-
jelentek, szerb elbeszélések és színművek; 
ezek könyvészeti leírását azonban nem 
ismerem. 

Önéletrajzi adatok nyomán Érdujhelyi 
Menyhért szívességéből. 

Petrovics Szvetozár, rumén esperes-
plébános, ki hatalmas szép férfi volt és 
egész Torontálmegyében csak Rákóczy-
papnak hívták, mert feltűnően hasonlított 
a nagy fejedelemhez. Nagy népszerűsége 
volt mindenleié, különösen azonban a 
hivei szerették, mert több ízben síkra 
szállt egyháza ügyében, a magyarság 
érdekeit azonban mindig szem előtt tar-
totta. Legutóbb egy magyar-rumén iskola-
könyvet készült kiadni, melyet a vallás-
és közoktatásügyi minister is jóváhagyott. 
Elénk összeköttetésben állott Jókai Mór-
ral, ki éppen a tankönyvével kapcsola-
tosan több ízben írt róla a fővárosi la-
pokba. Meghalt 1898. decz. 20. Szent-
Miklóson (Torontálm.) 54. évében. 

Budapesti Hirlap 1898. 355. SZ. 

Petrovics Vazul, orvosdoktor, zom-
bori (Bácsm.) származású. — Munkája : 
Dissertatio inauguralis medica de gan-
graena nosocomiali. Pestini, ltí31. 

Rupp, Beszéd 155. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Petrovszky József, kir. táblai biró, 
Csaba legnépszerűbb embere, a kath. 
hitközség elnöke volt. Táblai biróvá ha-
lála előtt három héttel nevezték ki s a 
polgárság banquetten készült őt ünne-

pelni, midőn 1895. aug. 11-én meghalt 
Békés-Csabán. — Munkái: 1. Az ipar-
törvény és az ezt kiegészítő összes ren-
deletek. Arad, (1886). — 2. A közigaz-
gatási törvények és rendeletek kézikönyve. 
A fennálló törvényeket és rendeleteket 
magában foglalva, jegyzetekkel és hivat-
kozással ellátva. Minden közigazgatási 
tisztviselő, megyei s városi bizottsági tag, 
községi elöljárók, községi (kör-)jegyzők, 
ügyvédek, ügyvédi, közigazgatási és jegy-
zői szakvizsgákra készülők számára. B.-
Csaba, 1885., Arad, 1886—88., Békés-
Csaba, 1889—90. Hat kötet. 

M. Könyvészet 1886—1890. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Hirlap 1895. 219. SZ. 

Petrőczy Kata Szidónia. L. Petróezy. 
Petrus de Sopronio, Kapisztrán-rendi 

szerzetes. — Munkája : Preconizatio beati 
patris Johannis de Capistrano edita a 
fratre Petro de Sopronio eiusdem socio. 
Hely n., 1523. (Mint a «Vita et Gesta 
beati Johannis de Capistrano» cz. munka 
függeléke 172—174. 1. jelent meg.). 

Szabó-He lie bran t Régi M. Könyvtár . III. 
I. rész. 83. 1. 

Petrus (Göndöcs) Inna, főv. tanítónő. 
— Nehéz küzdelmek cz. regénye jelent 
meg a M. Állam melléklapjában, a Szép-
irodalmi Kertben (1895). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Petrus Jenő János, a magy. kir. föld-
mívelési minisztérium állami gazdasági 
tudósítója, dorogi Petrus Antal gör. kath. 
lelkész és lugosi Szabó Verona fia, szül. 
1850. júl. 17. Parasznyán (Szatmárm.); 
atyját korán elvesztvén, anyai nagybátyja 
Szabó Vazul László Felső-Fehérmegye 
főorvosa gondviselése alá került, majd 
nagyatyja Szabó János böhönyi birtokos 
lelkész nevelte, ki őt tíz éves korában 
Ungvárra vitte a gör. kath. árvaintézetbe, 
hogy onnét nyilvános iskolát látogathas-
son. Szembaja miatt félbeszakította tanu-
lását és csak 12 éves korában tehetett 
I. gymnasiumi felvételi vizsgát Debre-
czenben és ott a kegyesrendieknél, majd 
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az ev. ref. kollégiumban tanult. 1869-ben 
anyjának nyomasztó anyagi viszonyai 
miatt a fővárosba jött a technikai pályára, 
hogy idején kenyérkeresethez juthasson. 
A főreáliskolában hallgatta a távíró-tan-
folyamot és távíró, majd postagyakornok 
lett; 1870-ben azonban Szily Barna Pest-
megye árvaszéki ülnökénél mint díjnok, 
majd mint írnok működött. Rokonainak 
rábeszélésére még azon év őszén a gaz-
dasági pályára Kolozsvárra ment a mo-
nostori gazdasági intézetbe. 1873-ban be-
fejezvén tanulmányait a bécsi világkiállí-
tást látogatta meg. 1874 elején a gróf 
Teleki-féle alamosi uradalomba ment 
gazdasági gyakornoknak; ugyanez év 
tavaszán Hajdu-Dorogra utazott és átvette 
Szabó György főesperesnek, anyai roko-
nának lelkészi javadalmát képező gazda-
ságát. Később megnősült és gazdálkodva 
végkép Haj du-Dorogon telepedett le. 1881-
ben alapította az ottani gazdakört. 1884-
ben városi levéltárnok-, majd aljegyző-
nek, 1885. főjegyzőnek választották. Az 
1885. tisztujításkor lemondván jegyzői 
állásáról, árvaszéki ülnökké választatott 
és ezzel egyszersmind első tanácsos és 
polgármester-helyettes is lett. 1886-ban 
rendőrkapitánynak választották meg; ezen 
hivataláról azonban később lemondott és 
azóta a gazdálkodásnak, meg az irodalom-
nak él. — Költeményei megjelentek az 
Erdélyben és 1872-ben a Kolozsvári Nap-
tárban, 1873-ban a Keletbe írt tárczákat, 
1881-től e Budapestnek állandó tudósítója 
volt; kisebb, nagyobb elbeszélő költemé-
nyeket irt 1887-ben a Debreczen—Nagy-
váradi Értesítőbe, czikket, költeményeket 
1895-től a Debreczeni Ellenőrbe, a 
Független Újságba, Vasárnapi Újságba 
(1860—61), Hazánkba, a Hajdu-Böször-
mény és Vidékébe; a Mikes János báró 
által kiadott Rejtelmes Világ cz. lapnak 
1898—1900-ig rendes tárczaírója volt sat. 
Munkái: 1. Genezis v. Jehova utolsó két 
betűje. Hét énekben. Ungvár. 1891. — 2. 
Emlék-dal. Ezredéves ünnepünkre Hajdú-

Dorog" város fiai és leányainak emlékül. 
Hajdú-Böszörmény (1896). — 3. A ma-
gyarság önvédelme a keleti ritusu egy-
ház idegen nyelveinek beolvasztó hatása 
ellen. Debreczen, 1897. (György Endre 
előszavával.) — 4. Árva Márta. Elbe-
szélő költemény. Hajdu-Böszörmény, 1905. 
(2. kiad.) —Álnevei: Álmosi, Bökönyi sat. 

Független Újság 1896. 62. s z . a r c z k . é s ö n -
életrajzi adatok. 

Petrushevecz Ignácz Domin, orvos-
doktor, zágrábi (Horvátország) szárma-
zású. — Munkája : Dissertatio inauguralis 
medica de haemorrhoidibus. Vindobonae, 
1836. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pe t ruska Ferenez, jogi doktor, aka-
démiai jogtanár, az osztrák polgári jog-
nak, aztán a váltó- s kereskedelmi jog-
nak 1850—1854. június 3-ig ideiglenes, 
1854. június 3-tól szept. l-ig véglegesen 
megerősített tanára volt a pozsonyi aka-
démián. 1853. jan. 27-től a cs. kir. köz-
oktatási minisztérium engedelméből az 
osztrák jogból tartott a hivatalnokok és 
joggyakornokok számára előadási cyklust. 
1853. nov. 14-től a cs. k. igazságügy-
minisztérium engedélyével mint votans 
alkalmazásban volt a pozsonyi cs. k. 
törvényszéknél; 1854. szept. 1. pedig 
ezen törvényszék tanácsosa lett. Tanári 
teendői alól 1854. szept. 27. mentetett 
fel, bár maga az igazságszolgáltatási téren 
való új alkalmaztatásában nem kivánt az 
oktatással teljesen szakítani, azért 1854. 
november 3-ikán az akadémián heti 
három órában a polgári törvénykönyv 
rendszeréről és terminológiájáról, szint-
úgy a törvénykezési eljárásról, a keres-
kedelmi és váltójogról szláv nyelven 
való előadások megtarthatásáért folya-
modott. 1856—60-ban mint államvizs-
gálati bizottsági tag is működött. A 
magyar alkotmány helyreállításakor a 
60-as években a prágai törvényszék-
hez helyeztetett át bírónak. — Czik-
kei a Zeitschrift für Gesetzkunde und 
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Rechtspflegeben (1855. Muss der zum 
Bezüge der Einkünfte des für die auf-
gehobenen Rechte und Bezüge entschä-
digten Gutes Berechtigte eine aufkünd-
bare aber noch nicht aufgekündigte Dar-
lehensschuld vorerst aufkündigen, um 
den Gläubiger auf das Entschädigungs-
kapital nach § 30 des kais. Patents vom 
16. Jänner 1854. überweisen zu können ; 
Uber Urtheile, in welchen die Ermittlung, 
Feststellung, Schätzung oder Berechnung 
des zuerkannten Anspruches der Execu-
tion vorbehalten wurde ; Muss die Tag-
sazung zur Verhandlung über die Zu-
weisung des Grundentlastungs-Entschädi-
gungskapitals nach dem kais. Patente 
vom 16. Jänner 1854. unter allen Um-
ständen abgehalten werden ? Über den 
Einfluss des allg. bürgerl. Gesetzbuches 
auf die in Ungarn und dessen ehemaligen 
Kronländern bestehenden Tabulargeseze ; 
Civilrechtsfall; 1856. Zur Frage über die 
Überweisung von Forderungen an die 
Grundentlastungs-Entschädigung; 1858. 
Über das Eigenthumsrecht derWitwe oder 
Tochter; 1859. Verfahren bei Entschei-
dung von Rechtsstreiten; Bemerkungen 
über einige Ansichten der Praxis; Das 
Vergleichsverfahren bei Zahlungseinstel-
lungen ; Ist im Vergleichsverfahren die 
Wiedereinsetzung gegen den verstrichenen 
Anmeldungstermin zulässig? Grundbuchs-
sachen és könyvism.); a Haimerl-féle 
Magazin für Rechts- und Staatswissen-
schaftenben (II. évf. könyvism., VI. évf. 
Beitrag zur Erläuterung des § 757. des 
B. G.). — Munkái: 1. Erläuternde Noten 
zum österreichischen bürgerlichen Gesetz-
buche. Pressburg, 1853. (Kőnyomat.). — 
2. Compendium zum österreichischen 
bürgerlichen Gesetzbuche. U. ott, év n. 
(Kőnyomat.) 

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
életéből. Bpest, 1884. 134. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Hof- und Staats-Handbuch. Wien, 1868. 

Pétschely János Godofréd, selmeczi 
származású. — Munkái: 1. Artieulum de 

persona Christi et inprimis de commu-
nicatione idiomatum ex unione animae 
et corporis humani illustratum praescio 
amplissimorum philosophorum ordine 
sub praesidio M. Joh. Vdalrici Tresenrev-
ter d. 18. mart. a. 1738. publice defendet. 
Altorfii. — 2. Cantor ehristianus id est 
cantica sacra ad quaevis tempóra et ad 
quemvis animarum statum accomodata, 
cum praefatione Job. Balth. Bernholdi. 
Solisbaci, 1754. 

Petrik B ib l iog r . 

Petschius Péter, ág. ev. lelkész volt 
Frivaldban (Trencsénm.); sziléziai szár-
mazású. — Munkája: Mallevs Penicvli 
Papistici, Adversus Apologiam Solnensis 
Synodi editi. Id est, Befvtatio Errorvm, 
Calumniarvm, et Mendaciorvm, Qvibvs 
et Doctrinam Evangelij libro Concordiae 
comprehensam, & dignitatem Superatten-
dentium, adeoque Ministrorum Ecclesiae, 
in Apologia Synodi assertam, scriptor 
quidam Pontificius, sub Ioannis Iemicii 
nomine allatravit. Cassoviae, M. DC. XII. 

Fabó, M o n u m e n t a I I I . 125. 1. — Szabó Ká-
roly, Régi M. Könyvtár II. 95. 1. 

Petschmessing Kristóf, krakkói egye-
temi tanuló és baccalaureus volt 1461-
ben, lőcsei származású. — Kézirata maradt 
fenn 1461-ből, mely Ivvenalis satyráit 
tartalmazza commentárral, ívrét papiros-
codex. (A gyulafehérvári gróf Batthyány-
könyvtárban őrzik). 

Hradszky József, Szepes vármegye a mohácsi 
vész előtt. Szepes-Várallya, 1888. 88. 1. 

Pétsi Ferencz és György. L. Péchy. 
Petthő Gergely. L. Pethö. 
Pettkó Béla, országos levéltári al-

levéltárnok, P. Lajos ügyvéd és Szilágyi 
Katinka (Szilágyi Ferencz kolozsvári tanár 
és író lánya) fia, szül. 1863. jún. 9. Lú-
goson; tanulmányait N.-Kőrösön kezdte 
és Budapesten végezte 1881-ben; a bölcse-
letet 1885-ben Bécsben végezte, hol két 
évig az Institut für oesterreichische Ge-
schichtsforschung magyar állami ösztön-
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dijas kültagja volt; a jogot a budapesti 
egyetemen hallgatta 1819-ben. Történelmi 
kutatásokat végzett 1885—86-ban Rómá-
ban és Capestranóban. 1885. aug. 5. az 
országos levéltárhoz neveztetett ki, hol 
jelenleg allevéltárnok. — Nagybátyja 
Szilágyi Sándor mellett már korán fog-
lalkozott a paleographiával és a történe-
lemmel, kinek 1880-tól 1896-ig volt segí-
tője a kiadott munkák gyűjtésénél, az 
oklevelek másolásánál. A Történelmi Tár 
indexeit készítette 1889-től 1896-ig; úgy-
szintén Szilágyi S. műveihez ő készítette 
az indexeket. Czikkei a Századokban 
(1882. Nagy férfiak toborzása Magyar-
országon I. Frigyes Vilmos porosz király 
számára 1732—1735-ben, 1887. Kemény 
János komornyiksága, 1888. A Miske-
család levelesládájából, 1890. Olasz emlék-
irat Bethlen Gábor megbuktatásáról, Egy 
magyar vers 1670-ből); a Történelmi 
Tárban (1882. Bornemisza Anna hozo-
mánya, Kassa város székesegyházának 
kincsei 1516-ból és 1552-ből, Owári János 
érdekes emlékkönyve a XVII. századból, 
1883. Adalékok János király uralkodásá-
nak történetéhez, Kassa város kincstára 
1643—44., A Kassai-család történetéhez, 
Kassa város eskü és szabályzati könyve, 
1884. A tiszántúli vármegyék, várak bir-
tokosainak följegyzése 1563-ból, Eszter-
házy Miklós emlékirata az 1631. tavaszi 
hadjáratról, 1887. Sulyok György vég-
rendelete, Női ruhaértérték a XVI. szá-
zadban, Barcsay Druzsiána hozománya, 
Belgrád és Sabácz feladása történetéhez, 
Chorom Dorottya levele fia kiszabadí-
tásaügyében, A pécsi iskola történe-
téhez, 1888. Régi gúnyversek I. Pré-
postváry Zsigmond, A Kendy-féle össze-
esküvés, 1889. Az 1620. jan. 15. szövet-
séglevél variansai, Szamosközy István 
történeti maradványai, 1890. A Kürthy 
család levéltárából, 1891. II. Rákóczy 
György kormányzói utasítása, Az 1655. 
pozsonyi országgyűlés történetéhez stb.); 
a M. Gazdaságtörténeti Szemlében (1.1894. 

Egy XVII. századbeli hegyközség törvé-
nyei) ; a Nagy Ivánban (1900. Vörös-
marty Mihály vérségi összeköttetései). 
— Munkái: 1. Diplomatarium Alvin-
czianum. Budapest, 1887. (Gergely Sá-
muellel együtt). — 2. Pótlék Tagányi 
Károly jegyzékéhez az országos levél-
tárban található nemes leveleknek. U. ott, 
1888. (Turul melléklete). — 3. A királyi 
könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt ne-
messég, czím, czímer, előnév és honos-
ság adományozásoknak 1527—1867. A 
m. kir. országos levéltár felügyelete alatt 
összeállította. U. ott, 1895. (Illésy János-
sal együtt). — 4. Kapisztrán János leve-
lezése a magyarokkal 1444—1456. U. ott, 
1900. (Különnyomat a Tört. Tárból). — 
5. Nemzetségi Zsebkönyv. II. kötet. Ne-
mes családok. U. ott, 1905. (Sajtó alatt). 
— 6. Szabolcs vármegye levéltárának 
mohácsi vész előtti oklevelei. U. ott, 
1905. (Sajtó alatt). — Szerkesztette a 
Nagy Iván cz. családtörténeti Értesítőt 
1888—1901-ig. 

M. Könyvésiet 1895. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányaiból 

Pe t tkó János. L. Somosi. 
Pet tkó János (felső-driethomai), cs. k. 

bányatanácsos, a m. tudom, akadémia 
levelező tagja, P. Dániel birtokos, megyei 
táblabíró és Hradszky Krisztina fia, szül. 
1812. november 11. Felső-Driethomán 
(Trencsénm.); tanult Győrben és Pozsony-
ban, hol az ág. ev. lyceumban nyolcz 
évet töltött; atyja fiát papnak szánta, 
azért két évig theologiát tanult és a papi 
szigorlatot is letette. De végkép elfordult 
a theologiától és gyakornoknak állott be 
a trencsénmegyei másod-alispánhoz; há-
rom évi gyakornokoskodása mellett ma-
gáévá tette a jogtudományokat; a ma-
gyar, német nyelv mellett megtanulta a 
francziát is. Jogi vizsgáit Eperjesen tette 
le. Hazatérve, 24. évében Selmeczre ment, 
végig hallgatta a bányászati s erdészeti 
tanfolyamot és megtanult angolul; ez-
alatt ösztöndíjat is nyert. Kirendeltetett 
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gyakornoknak 30 pkr. napidíjjal a kör-
möczi kohóhoz, hol leginkább a kémlé-
szet és fém-beváltás volt föladata. 1842-
ben az orvosok és természetvizsgálók 
Beszterczebányán tartott nagygyűlésében 
élénk részt vett. Azon időben a bányá-
szat és pénzverés ügyét kormányzó cs. 
kir. udvari kamara rendeletével Bécsbe 
hivatott 1 frt napidíj mellett ásványtani 
előadásokat hallgatni, melyeket Haidinger 
Vilmos tartott. P. azonban utasítva volt 
Loewe Sándornak a pénzverőház igaz-
gatójának vezetése alatt a chemiai labo-
ratóriumban is dolgozni, minthogy még 
az ásványtani előadások folyamában érte 
őt a kinevezés ellenőrré az arany-idkai 
foncsorlási hivatalhoz. Ez állomást azon-
ban sohasem foglalta el, mert előbb be 
kellett fejezni tanfolyamát és abból vizs-
gázni. Ezután azonnal kiküldetett kül-
földre tanulmányi utazásra. Cseh- és 
Szászország vidékein át a Harzhegység-
hez jutott, midőn Andreasbergben érte 
őt báró Kübeck elnöki rendelete, mely 
szerint rögtön siessen vissza Selmecz-
bányára s foglalja el a mineralogiai és 
geologiai tanszéket mint helyettes tanár 
1000 frt fizetéssel. 1843. okt. megkezdte 
tanári pályáját. 1847-ben akadémiai ren-
des tanári állomást és az ezzel össze-
kötött bányatanácsosi czímet nyerte. Mel-
lesleg megbízatott, hogy az erdésznöven-
dékeknek zoologiát, botanikát és geologiát 
adjon elő, azonfelül sok évig reárúházták 
az akadémiai tanács folyó ügyeinek elő-
adói tisztjét is. Tanári működésével egybe 
volt kötve az a feladat is, hogy hallga-
tóit gyakorlati kirándulásokra vezesse. 
Tanulmányai közben gyűjtött észleleteit 
koronként közzé tette, míg végre bő ada-
tait összeállította és feldolgozta Selmecz-
bánya és vidékének geologiai térképe és 
leírása alakjában, mely a geologiai cs. 
kir. birodalmi intézet kiadványaiban ju-
tott nyilvánosságra. Legnevezetesebb vív-
mánya volt a vihnyei nummulit-réteg 
konstatálásából levont bizonyítása a kor-

határozásra nézve, melylyel kétségen 
kívül helyezte, hogy a selmeczi fémtelérek 
keletkezése a harmadkorba teendő és 
régiebbre vissza nem vihető. 1848-ban 
Videfalván, Kubinyi Ágoston házában 
többen gyűltek össze, közöttük P. is, első 
értekezletre egy magyarhoni földtani és 
bányász-egylet alapítása érdekében és 
1850-ben Budapesten végleg megalakult 
az egyesület. 1861. decz. 20. a m. tudom, 
akadémia levelező tagjának választotta. 
1867—68-ban szemevilága megfogyatko-
zott, ezért időnként felmentetett tanári 
teendői alól, míg végre 1871-ben nyug-
díjaztatott. Vagyoni veszteség is érte, 
úgy hogy Selmeczről leánya és férje 
magukhoz vették; eleinte az Alföldre, 
utóbb Bazinba, vejének birtokára, majd 
végre az unokák oskoláztatása végett 
Pozsonyba vonult a család, Pettkó is 
velük ment és ott töltötte utolsó napjait, 
hol 1890. okt. 20. meghalt. Vele tren-
csénmegyei családjának neve is sírba 
szállt. A m. tudom, akadémiában Med-
nyánszky Dénes báró 1892. máj. 30. 
tartóit fölötte emlékbeszédet. — Czikkei 
a Haidinger Berichtjében (I. 1846. Paralle-
lopipedische Grundgestalten, II. 1848— 
1847. Der Süsswasserquarz von Klinnik, 
L utila, Deutsch-Litta etc., III. 1847. Er-
hebungskrater bei Schemnitz, VI. 1850. 
Über den erloschenen Vulkán Zápolenka 
in der Nähe von Schemnitz, VII. 1851. 
Über einen bei Schemnitz gesehenen 
Feuer-Meteor); az Abhandlungen der k. 
k. geol. Reichs-Anstalt-ban (Wien, 1858. 
Geologie des Honther Comitats); a M. 
Földtani Társulat Munkálataiban (1856. 
Jelentés Magyarországnak March folyó-
val határos részéről, melyet a magyar-
honi földtani társulat megbízásából 1852. 
őszszel földtani vizsgálat alá vett, föld-
tani térképpel, Jegyzéke azon barome-
trummal tett magasságméréseknek, melye-
ket P. 1852 őszszel a Kis-Kárpátokban, 
a Fehérhegységben, a Javorinahegység-
ben és a szomszédos lapályokban vég-
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hezvitt); a Magyarhoni Természetbarát-
ban (1857. Szklenó és Yihnye fürdőhelyek 
Salmecznél, 9 kőny. rajzzal, Érdekes föld-
ismei kirándulások Szklenóból és Vihnyé-
ből, színezett földtani térképpel); a M. 
Akad. Értesítőben (Math, és Term. Közi., 
III. 1862—63. Az őslénytani és földtani fő-
korszakoknak alapokáról, IV. 1864. Parádi 
Enargit); a Math, és Term. Közlemények-
ben (II. 1863. Körmöczbányának tenger-
szín fölötti magassága megmérve légsúly-
mérői észleletek által, melyek 1853. máj. 
22—26-ig Körmöczbányán és Selmeczbá-
nyán tétettek, III. 1865. Magasságmérések, 
Meteorologiai észleletek Selmeczbányán 
1845—51-ig); a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (VIII. 1863. Jelen-
tés a brenbergi kőszénbányák meglátogatá-
sáról, Selmeczbánya környékének termé-
szetrajzinevezetességeiről, IX. 1864.Bacur-
Dubovai felvettetési kráter); a Verhand-
lungen fürNaturkundeban (Abhandlungen 
I. 1866. Geologischer Bau des nieder-
ungarischen Montan-Bezirkes); a Földtani 
Közlönyben (1871. Észrevételek Selmecz 
vidékének geologiai térképéhez, Érde-
kesebb geologiai pontok Selmecz környé-
kén) ; a M. Nyelvőrben (1873. A magyar 
nyelv a törvénykönyvben). — Munkái: 
1. Geognostische Skizze der Gegend von 
Kremnitz. Mit der geognost. Karte der 
Gegend von Kremnitz. Masstab: 1:72,000. 
Wien, 1847. — 2. Tubicaulis von Ilia 
bei Schemnitz. U . ott, 1849. Térképpel. 
(Különnyomat a Hai dinger Berich tjéből). 
— 3. Die geologische Karte der Gegend 
von Schemnitz. U. ott, év n. — 4. Geo-
logische Karte des westl. Theiles von 
Ungarn an der March. Mit Carton : Idea-
les Querprofil der Kleinen Karpathen 
zwischen Detrekő und Vöröskő (1"=400° 
W.). Lithohcrom. Ofen, 1856. (Aus d. Arbeit 
der geolog. Gesellschaft f. Ungarn 1. Heft.). 
— 5. Die jüngste Controverse über die 
Theorie der Eiszeit. Wien, 1865. (Külön-
nyomat a Berg- u. Hüttenm. Jahrbuch 
XIV. kötetéből). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Akadémiai Érte-
sítő 1892. 429. 1. (Mednyánszky Dénes b.). 

Pettkó József, Sopron város aljegyzője. 
— Munkája: Berg-Ordnung der königl. 
Freystadt Oedenburg. Oedenburg, 1798. 

A magy. nemz. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Petykó Anna, állami tanítónő Francz-
földön (Torontálm.). — Munkája: A pan-
csovai tanítói fiókegylet területén taní-
tandó népdalok gyűjteménye. Pancsova,. 
1902. (Lemle Rezsővel együtt). 

M. Könyvészet 1902. 

Petz Ármin, ludoviceumi főkertész 
Pesten. — Czikkei a Kerti Gazdaságban 
(1859. A melegágyak készítése, A paradi-
csomalma, Solanam Lycopersicum mive-
léséről); a Falusi Gazdában (1859. Hernyó 
pusztítás, 1861. Konyhakertészet, A kösz-
méte és ribizke bokrokat a hernyóktól 
megóvni, 1862. Virágos, veteményes 
ágyak és utak beszegélyezése, ábrákkal, 
Sétányok, ültetvények, kertek tervezete és 
alakítása, A kertészet); a Falusi Gazda 
Naptárában (1865. Tapasztalati adatok a 
konyha-kertészet és gyümölcsészet köré-
ből). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Petz Ernő, ág. ev. lelkész, Petz Lipót 
soproni lelkész-tanár és Bergmann Zsu-
zsánna fia, szül. 1839. ápr. 13. Sopron-
ban ; tudományos pályáját Szarvason, 

. Sopronban, Jenában és Halléban végezte, 
mely utóbbi helyről meghivatott a harkai 
(Sopronmegye) lelkészi állomásra. Haza-
kerülve letette Győrött a lelkészi vizsgát. 
Azonban még be nem töltvén a kánoni 
24. évet, segédül működött testvérbátyjá-
nál Petz Gyulánál Mező-Berényben; hon-
nét papsegédül csakhamar elhívta Geduly 
Lajos superintendens Pozsonyba, hol 
működése 1862. febr.-tól okt. haváig tar-
tott, mikoris ezen hó 12. elfoglalta rendes 
papi állomását Harkán. 1863-ban egybe-
kelt Geduly superintendens leányával 

I Gizellával. Meghalt 1866. nov. 12. — 
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Munkája: Nachgelassene Predigten. Her-
ausgegeben von seinem Schwiegervater 
Ludwig Geduly. Pest, 1868. 

Protestáns Képes Naptár 1868. 75. 1. és a 
m. n. múzeumi könyvtá r példányáról. 

Petz Gedeon, bölcseleti doktor, egye-
temi tanár, a m. tudom, akadémia lev. 
tagja, P. Ernő fia, szül. 1863. nov. 23. 
Harkán (Sopronm.); egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten végezte, de tanult német 
egyetemeken is, ú. m. Freiburgban, Lip-
csében és Berlinben. Hazatérve csakhamar 
a budapesti ág. ev. gymnasium tanára, 
majd a Grimm törvényét tárgyazó nyelvé-
szeti értekezése alapján (mely a m. t. 
akadémiától a Sámuel-díjat nyerte) egye-
temi magántanár lett. A budapesti philo-
logiai társaság megválasztotta másod-
titkárnak és a Philologiai Közlöny társ-
szerkesztőjének. A m. tudom, akadémia 
1895. máj. 15. választotta levelező tag-
jának. 1896. aug. 28. a budapesti egye-
temen a german philologia rendkívüli 
tanára lett. Az országos középiskolai 
tanárvizsgáló bizottság tagja, a m. kir. 
középiskolai tanárképző-intézeti tanács 
jegyzője, az ág. ev. egyetemes tanügyi 
bizottság tagja, a berlini Gesellschaft für 
deutsche Philologie rendes tagja. 1904-. 
márcz. a német nyelvészet rendes taná-
rának nevezték ki a budapesti egyetemen. 
— Czikkei az Egyetemes Philol. Köz-
lönyben (1883. Ruodlieb, 1884. Besse-
nyei és Destouches, 1885. Shakespeare 
és Ayrer, 1887. Melki Henrik és művei, 
1890. A német e-hangról, 1893. Ujabb 
német irodalomtörténet, 1882—86., 1888— 
1895. Könyvism., 1897. HofTory Gyula, 
1898. A gót irodalomnak egy emléke 
stb.); az Ung. Revueben (1888. Die Ent-
stehung der rumänischen Sprache und 
Nation); az Irodalomtörténeti Közlemé-
nyekben (1891. Magyar és német hege-
dősök); a bpesti ág. ev. főgymn. Értesítőjé-
ben (1891. Az idegen nyelvek tanításának 
módszeréről); az Ungariában (1892. A 
magyar hunn-hagyomány); a Nyelvtud. 

Közleményekben (1893. Schouchardt fel-
fogása a nyelvek küzdelméről. Az indo-
germán hangtan mai állásáról és ism. ; 
az Erdélyi Múzeumban 1894., 1899. Szó-
tárírás és szótárirodalom, 1902. A nyelv-
beli kiegészülésről); a Pesti Naplóban 
(1894. 361. sz. Aegir vagy Aéger); az 
Akadémiai Értesítőben (1896. A hang-
súly a germán nyelvekben); a Pallas 
Nagy Lexikonában a germán mythologiai 
czikkeket írta. — Munkái: 1. A magyar 
húnmonda. A kir. m. tudom, egyetem 
bölcsészeti karától jutalmazott pálya-
munka. Bpest, 1885. (Ugyanez ruménül 
Raţ T. fordításában az Ungaria cz. folyó-
irat 1892. évf. Ism. Budapesti Hirlap 
1885. 168., Nemzet 208. sz., Századok 
1886. 78. 1.). — 2. Grimm törvénye. 
U. ott, 1888. 

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

1888. — Akadémiai Értesítő 1895. — Dl. Aka-

démiai Almanach 1896. 179. 1. ( M u n k á l a t a i n a k 

r e p e r t ó r i u m a ) . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 

1028., XVIII. (2. kiadás) 453. 1. 
Petz Gyula, ág. ev. lelkész, született 

1821. decz. 2. Győrött, hol akkor atyja 
P. Lipót a prot. gymnasiumban igazgató 
volt. 1829-ben szüleivel Sopronba költö-
zött, hol a gymnasium osztályait és a 
theologiai tanfolyamokat 1829—40-ig vé-
gezte. Atyja szegénysége kényteleníté őt 
már 14 éves korától kezdve magánórákat 
adni. Miután 1840-ben édes atyja meg-
halt, az 1840—41. évet mint nevelő Kis 
János superintendens házánál töltötte, 
annak unokáit, kik akkor a soproni gym-
nasiumot látogatták, tanítva, hogy így 
kis pénzösszeget szerezzen külföldi tanul-
mányújára . 1841-ben letette a kandida-
ticumi vizsgát. Külföldön 1841—1843-ig 
Halléban négy semestert töltött. Haza-
térése alkalmával útját déli Németorszá-
gon keresztül vette, Beyer János barát-
jától, utóbb a kőszegi reáliskola tanárá-
tól kisérve, mely útjában találkozott az 
akkor nemrég kikeresztelkedett Bloch-
Ballagi Móriczczal, ki őt később Szarvasra 
ajánlotta. Még mikor Halléban volt, Ló-

34. iv sajtó alá adatott 1904. decz. 23. 
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íiyay Gábor hívta őt meg 9 éves Ödön 
fia nevelőjeül, és mert Lónyay akkor 
országgyűlési követ volt és Pozsonyban 
lakott, nevelői állását ott foglalta el és 
1843. októbertől 1844. novemberig ott 
tartózkodott és ittléte alatt gyakran prédi-
kált. Az 1844—45. telet a Lónyay-család-
dal Pesten töltötte, s mert Lang Mihály, 
a pesti német lelkész akkor huzamosab-
ban betegeskedett, Petznek gyakran volt 
alkalma a pesti templomban szónokolni. 
Az 1845. nyarát a Lónyay-család birto-
kán Deregnvőn töltötte. Innét gymnasiumi 
tanárnak hivatott meg Szarvasra, mely 
hivatalt 1843 —1853-ig viselte; egyszer-
smind ifjúsági hitszónok volt. A közép-
iskolák reorganisatiója alkalmával 1854-
ben meghívást kapott a soproni gymna-
siumhoz. Éppen mikor útra kelni akart, 
a mező-berényi német egyház, hol próba-
szónoklatot tartott volt, őt lelkészének 
megválasztotta, s ő, mert ipja, gr. Blan-
kenstein kasznárja, pár órányira lakott, 
elsőbbséget adott Mező-Berény meghívá-
sának. Azóta haláláig, mely 1882. febr. 
11-én következett be, ott működött. — 
Czikkei a Tavassy Lajos Emléklapjaiban 
(1847. A gymnasium feladata) ; a szarvasi 
ág. evang. gymnasium Programmjában 
(1861. Tanítóképezde és zeneiskola fel-
állítása kapcsolatban a főtanodával, 1865. 
Adalékok tanárképzési tervezethez gym-
nasiumok számára); a Fabó által kiadott 
Rajzokban (1868. A magyar ev. egyház 
történetének leggyászosabb lapjai 1650— 
1676., németül is); a Békésmegyei régé-
szeti és művelődéstörtenelmi társulat Ev-
könyvében (1878. A békési ág. hitv. ev. 
esp. főiskola keletkezésének és Mező-
berényben töltött zsengekorának törté-
nete, 1879. A mező-berényi gymnasium 
története); több czikket közölt a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban, a Pester Lloydban, 
a Predigt der Gegenwartban, a Protes-
tantische Jahrbücher für Österreichban, 
a Pester Botéban és a Szeberényi Lajos 
Iskolai Lapjában). — Munkái: 1. Konfir-

ld . S z i n n y e i .T„ Magyar írók X. 

mandenbüchlein auf Grund des kleinen 
Katechismus. Pest, 1867. — 2. Gyakor-
lati magyar nyelvtan. Ugyanott, 1848. 
(Wurst: Sprachdenklehre mintájára). — 
3. Prédikáczió, melyet Mezőberényben 
tartott és egyik híve, Braun Adám Mihály 
földmívelő saját költségén nyomatott ki 
és az egyházban szétosztott. M.-Berény, 
1868. — 4. Komenius Amos középtanodai 
rendszere. U. ott, 1882. — 0 fordította 
1867-től az egyetemes gyűlés jegyző-
könyveit németre. A marburgi énekes-
könyvet, mely a bányakerület hat német 
egyházában használtatik, 1879-ben újon-
nan átdolgozta, javításokkal, bővítésekkel 
és az egyes énekek szerzőinek neveivel 
ellátta. — Kéziratban: Az egyházi szó-
noklattan kézikönyve s a polgári házas-
ság történetéhez becses gyűjtemény. — 
Nevét Pecznek is irta. 

Zsilinszky Hlihaly, Szarvas város története. 
P e s t , 1872. 128. 1. — Prot. Egyh, és Isk. Lap 
1882. 8 . , 12. s z . — Békésmegyei Közlöny 1882. 
33.. 34. SZ. — Vj ,)/. Athenas 329. 1. — Petrik 
Bibliogr. — Zoványi, Tht ologiai Ismeretek 
Tára III. 77. 1. és gyászjelentés. 

Petz (Nep) János. — Munkái: 1. Posi-
tiones ex universo jure, quas annuente 
inel. facultate juridica in universit. Pesti-
ensi publicae eruditorum disquisitioni 
subrnittit. Pestini, 1785. — 2. Rede auf 
den Tod des Kaisers Joseph des Zweiten. 
Wien, 1790. — 3. Generaţia et specialia 
linguae gallicae principia, quae in alma 
Pestiensi universitate exponentur. Budae 
1817. (Holtzer Józeffel együtt). 

Petrik Bibl iogr . 

Petz Károly, serfőzőmester. — Mun-
kája : A pálinkafőzés titka, mely szerint 
télen s nyáron egyaránt 100 font száraz 
tárgyból 55—60 font pálinkát lehet köny-
nyen állítani. Pest, 1839. 

Szinnyei Könyvészete. 

Petz Lajos, orvosdoktor, Győr váro-
sának tiszti főorvosa, a győri közkórház 
igazgatója, P. Adolf ügyvéd, később kir. 
törvényszéki biró és csáfordi és potyondi 
Potyondi Amália (kinek anyja Sibrik 

35 
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Ágnes, nővére volt Deák Ferencz anyjá-
nak) fia, szül. 1854-ben Győrött; gymna-
siumi tanulmányait ugyanott végezte. 
18/l-ben a bécsi egyetemen iratkozott 
be az orvosi facultásra, a hol 1877-ben 
egyetemes orvosi oklevelet nyert. Ugyan-
azon évben Budapesten Kovács Sebestyén 
Endre osztályán gyakornok, 1878-ban 
segédorvos lett; ennek halála után Lum-
nitzer Sándor, majd utóbb Navratil Imre 
egyetemi tanárok sebészeti osztályain 
szolgált alorvosi minőségben. 1881. okt. 5. 
Győrött telepedett le, a hol azon év 
decz. 1. Győrváros alorvosává, 1884. 
decz. főorvosává választották meg és a 
győri kórház igazgató főorvosa lett. 1883-
tól a győri kath. lyceumban, 1885 tői a 
győri jogakadémián a közegészségügy-
tannak magántanára. 1893-ban az or-
szágosközegészségi tanácstagjának nevez-
tetett ki. 1901-ben a budapesti kir. orvos-
egyesület levelező tagjává választatott. 
— Czikkei az Orvosi Hetilapban (1881. 
Aphosphoros csonthártyalobról és csont-
üszökről, 1886. A győri vízvezeték, 1890— 
91. Uti vázlatok Németországból, 1893. 
Az ujonan építendő «Szent-Háromság-
hoz» czímzett győri közkórház építési 
programmja, 1897. Adalék a magyarországi 
pestis történetéhez, 1901. Küzdelem a 
tüdővész ellen); a Győr város Hivatalos 
Értesítőjében (1890. Javaslat egy új kór-
ház építése érdekében, 1904. Javaslat a 
győri közkórház kibővítése érdekében); 
a Közegészségügyi Szemlében (1890. Az 
ipari és gyári alkalmazottaknak betegség 
esetére való segélyezéséről szóló törvény-
javaslat) ; az 1896. orsz. orvosi congressus 
referatuma (Betegsegélyző egyesületek és 
pénztárak) ; a Győri Hírlapban (1897. 
Muszka földön át, uti tárczák); az Orsz. 
Orvosszövetségben (1902. A kórházi szol-
gálat orvosethikai vonatkozásai); az Orvosi 
Archívumnak is munkatársa. — Mun-
kái : 1. Emlékirat a Beringer agg-mentés 
közegészségügyi berendezése tárgyában. 
Győr, 1883. — 2. A hypnotismusról. 

Népszerű előadás. U. ott, 1886. — 3. A 
győri choler ajárv dny 1866-ban. Bpest, 
1887. — 4. Közkórházunk érdekében. 
Győr, 1888. — 5. Az országos közegész-
ségi egyesület győri fiókjának munka-
programmja. U. ott, 1888. — 6. Győr a 
kisdedekért. U. ott, 1890. — 7. Javaslat 
az új kórház létesítése tárgyában. U. ott, 
1890. — 8. A tuberkulózisról. Népszerű 
felolvasás. U. ott, 1891. — 9. Javaslat a 
győri szeretetház létesítése tárgyában. 
U. ott, 1895. 

Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k É v -
könvve. Bpest, 1899. 213. 1., önéletrajz és a 
m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Petz Lajosné (Beszedits Róza), előbbi-
nek neje, B. Ferencz alapítványi uradalmi 
főtiszt és O'Egan Róza leánya, szül. 
1859-ben Püspök-Ladányban ; középisko-
lai tanulmányaitabudai tanítónőképzőben 
és a Zirzen Janka intézetében végezte ; 
később Budapesten a belvárosi polgári 
iskolánál tanítónő volt. 1884-ben nőül 
vette Petz Lajos győri orvosdoktor és író. 
— Munkája: A tanulók szellemi meg-
terheléséről. Győr, 1897. 

». Könyvészet 1897. és fér jének szives köz-
lése. 

Petz Lipót, ág. ev. lelkész, szül. 1794. 
febr. 15. Sopronban, hol atyja P. Sámuel 
városi polgár volt; a gymnasiumban a 
grammatikát és syntaxist már végezte 
volna, midőn atyja őt onnét kivette, hogy 
mesterségre ad ja ; de Seybold Pál, a 
rhetorikának tanára, a fiú kitűnő tehet-
ségét felismervén, az atya szándékát meg-
változtatta. így visszatért a lyceumba, 
melynek tantárgyait, valamint a bölcselet-
theologiai tudományokat kitűnő sikerrel 
végezte 1814-ben. Ezután Jenába ment., 
hol három semestert töltött, itt tanárai 
voltak Gabler, Voigt, Schott, Eichstadt és 
Danz. Ezek alatt, különösen Schleier-
macher theologiai iránya gyakorolt reá 
nagy vonzerőt. Hazatérve 1816-ban Or-
mósdyéknál Püspökiben nevelő lett, 1817-
ben a győri gymnasiumba mint rektor-
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professor hivatott meg, hol két évig mű-
ködött. Innét 1819. Szolnokra (Schlainung) 
papnak választották meg, hol 1820. jún. 
29. a szárazdi lelkész Bergmann Gottlieb 
leányát Zsuzsannát nőül vette. Itt is csak 
két évig volt és 1821-ben emelt fizetés 
mellett Győrbe hivatott vissza harmadik 
lelkésznek. 1829-ben Sopronba Seybold 
Pál helyére tanárnak választották meg, 
hol az 1831. iskolai év végén az Örtel-
féle alapítvány következtében Kis János 
superintendens és Gamauf Gottlieb mellé 
rendes harmadik papnak választatott meg. 
Annyira szerette a tanítást, hogy mint 
pap is maga körül gyűjté a jelesebb 
ifjakat, kiket a classikai s újabb nyel-
vekre tanított. Miután fizetése házi szük-
ségeit nem fedezte, magánházakba taní-
tani ugyan nem járt, hanem mint lel-
kész elfogadta a tanárságot a soproni 
theologiai intézetnél. Hogy P. mily tehet-
ségű és szorgalmú férfiú volt, megítél-
hető már abból is, hogy tökéletesen be-
szélt és í r t : magyarul, németül, tótul, 
latinul, görögül, francziául, olaszul,angolul, 
spanyolul, portugallul és héberül; azon-
kívül jártas volt az arabs, török, persa, sőt 
a sanskrit nyelvben is. Túlzott elfoglalt-
sága s megerőltetése erejét idejekorán 
megtörte, úgy hogy idegszélütés életének 
46 éves korában 1840. ápr. 16. véget 
vetett. A soproni egyház az árván ma-
radt családja (neje gyermekekkel ma-
radt hátra) iránt igen nemesen viselte 
magát, és annak számára 5000 váltó 
forintot gyűjtött össze, és két szobából 
álló özvegyi paplakkal látta el. — 
Czikkei a Felsőmagyarországi Minevá-
ban (1830. Platónak egy dialógja); a 
Tudományos Gyűjteményben (1833. III. 
A szanszkrit és török nyelvnek a ma-
gyarral való rokonságáról). — Munkái: 
1. Tetralogie tragischer Meister der alten 
und neueren Zeit. Zusammengestellt aus 
den Ursprachen und neu übersetzt und 
erläutert. Kaschau, 1824. (2. olcsóbb ki-
adása : Meisterwerke tragischer Dichter. 

Pest, 1834. Prometheus der Gefesselte 
von Aeschylos, Der standhafte Prinz von 
Calderon, Oedipus als Herrscher von 
Sophokles, König Lear von Shakespeare). 
— 2. Andreas Fdy, Originelle Fabeln 
und Aphorismen. Aus dem Ungarischen 
übersetzt. Baab, 1825. — 3. Gräfin 
Genlis, Der Palast der Wahrheit. Aus 
dem Französischen übersetzt. Kaschau, 
1827. (Erheiternde Abendbibliothek 21.). 
— 4. Oratio in aditu muneris habita 
Sopronium die 1-ma Sept. 1829. Sopronii, 
1829. — 5. Shakespeare, König Lear. 
Aus der Ursprache übersetzt und er-
läutert. Pest, 1830. — 6. Antrittspredigt 
gehaltem am 31. Juli 1831. im Bethause 
der evang. Gemeinde A. C. in Oedenburg, 
1831. — 7. Predigt bey Gelegenheit der 
wegen der Cholera veranstalteten Bussan-
dacht, gehalten im ev. Beihause A. C. 
in Oedenburg am 21. Aug. 1831. U. ott, 
— 8. Predigt zur Geburtsfeier . . . Franz 
der Ersten und seiner Gemahlin Carolina 
Augusta, geh. im ev. Bethause A. C. in 
Oedenburg am. 8. Febr. 1834. U. ott, 
1834. — 9. Predigt, zur Geburtsfeier Sr. 
Majestät des Kaisers und Königs Ferdi-
nand des Y. geh. zu Oedenburg am 20. 
April 1835. U. ott. — 10. Nachgelassene 
Gedichte. Herausgegeben von seinem 
Sohne Julius Petz. U. ott, 1847. — 11. 
Shakespeare, Coriolan. Trauerspiel in 5 
Akten. Deutsch von . . . Leipzig, 1868. 
(Reclam, Universal-Bibliothek 69.). — 
Levelei Fáy Andráshoz Győr, 1824. decz. 
6., 1825. máj. 15. és Horváth Istvánhoz, 
Sopron. 1833. márcz. 21. (a m. n. múze-
umban). 

Figyelmező 1840. 5. Sz . — Századunk 1840. 
77. SZ. — Vj H. Athenás 331. 1. — Petrik 
Bibliogr. — Kis János Emlékezései II. 117.1. 

Petz Mihály, Máramarosmegye tábla-
bírája s a sóügyek előadója; előbb a 
sóbányahivatalnál pénztárnok volt; 48 évi 
szolgálata után 1801-ben magyar nemessé 
lett. — Munkája: Oda ad filium et sali-
cidas occasione benedictionis fodinae 
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S. Michaelis celebratae 14. Sept. 1801. 
in Sugatag. Vacii, 1801. 

Petrik Bibliogr. és a m. n. múzenmi könyv-
t á r példányáról. 

Petz Samu. L. Peez. 
Petz Vilmos. L. Peez Vilmos. 
Pétzely. L. Péczely. 

Petzelt József, bölcseleti doktor, a 
m. kir. egyetemnél Pesten a mértan, 
víz-, híd- és építészettan rendes tanára 
1841—48-ban, Varasd vármegye tábla-
bírája ; ezelőtt a cs. kir. gyalogságnál fő-
hadnagy és tanár a cs. kir. olmüczi had-
apród-iskolában. — Munkái: 1. Project 
zu Schleussen-Thoeren für Kriegs-Schleus-
sen . . . Nebst 6 Plänen und 1 Modelle. 
Olmütz, 1835. — 2. A kis catoptricai 
cathetometer és használata megismerte-
tése. Magyarra fordította Sztoczek József. 
Négy kőre metszett táblával, Buda, 1845. 
(A német eredeti mű. U. ott, 1845. Négy 
kőnyom, táblával). — 3. A m. kir. tudo-
mányok egyetemi mérnöki intézeténél 
tartott előadásai a gyakorlati mértanból 
(geodesia) egész terjedelmében. Pest, 1847. 
Két rész. (Kőnyomat). — 4. Petzelt József 
előadásai útépítészetből 1847—48. U. ott. 
(Kőnyomat). — 5. A magyar hadi fő-
tanoda szerkezete, Mészáros Lázár hadügy-
miniszter és magyar vezérőrnagy meg-
bízásából . . . összeállíttatott és az 1848. 
évi magyar országgyűlés CXVI. ülésében 
elfogadtatott. U. ott, 1849. (Németül is. 
U. ott, 1849). — Nevét Peczeltnek és 
Pezeltnek is írják. 

Szinnyei Könyvészete. 

Petzer György, tüzéralezredes a cs. 
és kir. közös hadseregben 1891. nov. 
1-től és a bécsi hadi lovagló-iskola tanára; 
előbb 1870. máj. 1-től főhadnagy, 1878. 
máj. 1-től mint kapitány szolgált a 13. 
tüzérezredben Temesvárt. — Munkája: 
Hippologische Studien. Als Lehr- und 
Lernbehelf für Artillerie-Regiments-Equi-
tationen. Mit Beiträgen und Anhang von 

Franz Kohoutek. Mit 64. Abbildungen. 
3. verbesserte Auflage. Temesvár. 1875. 

Szinnyei K ö n y v é s z e r e . — A". Kön. Militär 
Schematismus. Wien, 1871., 1879., 1893. 

Petzkó Antal. L. Peczkó. 
Petzkó Ernő, bölcseleti doktor, ev. 

ref. főiskolai tanár, P. Frigyes cs. kir. 
kapitány és Szokolay Matild fia, szül. 
1865. decz. 18. Miskolczon (Borsodm.) ; 
középiskolai tanulmányainak elvégzése 
után a prémontrei kanonok-rendbe lépett. 
Theologiai tanulmányait Jászon elvégez-
vén, a rozsnyói kath. főgymnasiumban 
mint helyettes tanár két évig működött. 
Ezután Budapestre került és itt egyetemi 
magyar és latin tanulmányainak befeje-
zése után tanári, 1894-ben bölcseletdok-
tori oklevelet szerzett és rendfőnöke a 
kassai főgymnasiumhoz nevezte ki rendes 
tanárnak. Itt négy évig tanított. Úgy Rozs-
nyón, mint Kassán a város kulturális 
és társadalmi mozgalmaiban, irodalmi 
köreiben felolvasásaival részt vett és 
egyházi beszédet is tartott. Közben más 
városok is, mint Miskolcz, Mezőkövesd 
stb. meghívták ünnepi szónoknak. Ezek-
ből a beszédekből több kivonatosan 
nyomtatásban is megjelent. 1896-ban a 
rend kötelékéből kilépett és anyja vallá-
sát követve reformátussá lett és a debre-
czeni főiskola fentartó testülete a magyar 
irodalom és latin philologia rendes taná-
rává választotta. — Beszédei, czikkei a 
Rozsnyói Híradóban (1889. A művésze-
tekről), az Országos Tanáregylet Közlö-
nyében (1895. A nemzeti elem tanterveink-
ben), a debreczeni ev. ref. főgymnasium 
Értesítőjében (1897. A szabadságharcz 
költészete, székfoglaló értekezés, ism. Egye-
temes Pbilologiai Közlöny 1898), a Felső 
Magyarországban (A fájdalom és meg-
nyugvás, ünnepi beszéd), a M. Állam-
ban (Jubileumi beszéd a Szent László 
700-dos jubileumára), a Debreczen cz. 
napilapban (Ünnepi beszéd márcz. 15-én), 
a Sárospataki Lapokban (Kazinczy emlé-
kezete) ; ezeken kívül kisebb czikkei a 
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M. Államban és több vidéki lapban. — 
Munkája : Gyöngyösi költészetének vallás-
erkölcsi oldala. Kassa, 1894. (Bölcselet-
doktori értekezés). 

Önéletrajzi adatok. 

Petzler József, Jézustársasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1734. decz. 28. Kolozs-
zárt, 1752. okt. 25. lépett a rendbe; el-
végezvén a theologiát, Nagyszombatban 
a költészet és ékesszólás tanára volt; a 
rend eltörlése (1773) után pedig ugyanott 
a kir. nevelőintézet igazgatója volt. Meg-
halt 1800-ban Kikben (?). — Munkái: 
1. Votum fundendi sanguinis pro tuendo 
intemerato Sanctissimae Dei genitricis 
intaminato conceptu, dum soc. Jesu uni-
versitas Tyrnaviensis anniversarium in 
academica D. Joan. Bapt. basilica puris-
simae Virgini cultum praestaret. Tyrna-
viae, 1764. — 2. Panegyricus D. Ignatio 
dictus. dum inclyta facultas theologica 
in . . . universitate Tyrnaviensi anniver-
sarios eidem tutelari suo honores persol-
veret. U. ott, 1765. 

Stoeger, Scriptores 26:1. 1. — Petrik Bibliogr. 
— De Backer-Sommervogel, Bibliothéque-Bib-
liogr. VI. 639. h. 

Petzval József Miksa, bölcseleti dok-
tor, cs. kir. udvari tanácsos, egyetemi 
tanár, a m. tudom, akadémia kültagja, 
szül, 1807. jan. 6. Szepes-Bélán, hol 
atyja P. János Frigyes tanító volt a 
róm. kath. elemi iskolában. P. a gym-
nasium három osztályát Podolinban, a 
felsőbb hármat Lőcsén végezte, hol már 
a mennyiségtanban feltűnő előmenetelt 
tett; tanulását akassai lyceumban folytatta. 
1826-ban a pesti egyetemre iratkozott be, 
hol az akkori mérnöki osztályt látogatta. 
Ekkor anyagi gondokkal is kellett küzde-
nie, mert szegény sorsban levő atyja 
nem segíthette, azért magántanítással 
kereste kenyerét. Tanulása közben a tor-
názásban is gyakorolta magát, úgy hogy 
a legjobb tornászok egyike volt. 1828. mint 
gyakorlómérnök Pest város szolgálatába 
állott és ezen hivatalában hét évig szol-

gált. Közben megszerezte a bölcselet-
doktori oklevelet és 1832-től a pesti egye-
temen a mathematikát, mechanikát és a 
felsőbb mennyiségtant tanította s ezen 
utóbbi tantárgy előadására 1835-ben ren-
des egyetemi tanárnak neveztetett ki. 
1836. nov. 19. a bécsi egyetem hívta meg 
azon tantárgy rendes tanárának, mely 
meghívásnak engedve Bécsbe költözött és 
40 évig működött az ottani egyetemen. 
Mint különczködést tekintették Bécsben 
azon szokását, hogy paripát tartott és 
hosszabb lovaglásokat tett, a nyarat (néha 
a telet is) pedig az akkor még kevéssé 
látogatott Kahlenbergen töltötte. Midőn 
1848-ban a politikai zavarok miatt az 
egyetem szünetelt, ő az egyetemi legió-
beli ifjúságnak tornászati s vívási lecz-
kéket adott és egyik önkéntes csapatának 
parancsnoka is volt. A mechanikában is 
gyakorlott volt és ügyességeért ezermes-
ternek tartották. Különös érdeme volt, 
hogy a fényképezésben tökéletesítette 
magát és ezen a téren találmányaival 
már 1840-ben nagy hírnévre tett szert. 
1861-ben a bécsi photograph-társaság 
egyik alapítója volt és 1877-ben ennek 
dísztagjává választották. A német nyelven 
kívül beszélt latinul és francziául is, az 
angolban és magyarban is elég járatos volt. 
Miután a bécsi tudom, akadémia rendes 
tagjának már előbb megválasztotta, 1873. 
máj. 21. a magyarnak kültagja lett; ezen-
kívül több külföldi tudós társaság is tag-
jául választotta. A Ferencz József-rend 
lovagja volt. Meghalt 1891. szept. 17-én 
Bécsben. — Czikkei a Haidinger Bericbte-
jében (111.1846—47. Integrationsmethode 
von linearer Form) ; a Haidinger Ab-
handlungenjeiben (1847. Integrations-
methode für Differentialgleichungen von 
linearen Formen, Vorführung eines Nebel-
bildapparates, II. 1848. Über die Theorie 
des Grössten und Kleinsten); a Grunert 
Archiyjában (1857. Über die Integration 
der linearen Differentialgleichungen) ; a 
bécsi akadémia Sitzungs-Berichteiben 
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(Mathem. Naturw. Classe IV. Über seine 
Methode, Differential-Gleichungen von 
linearer Form mit variablen Coefficienten 
zu integriren, V. Integration der linearen 
Differential-Gleichungen, VI. Über den Zu-
sammenhang zwischen Druck und Dichte 
der Gase, Preisaufgabe ; Preisaufgabe aus 
dem Gebiete der höheren Mathematik, VIII. 
1852. Über ein allgemeines Princip der Un-
dulations-Lehre: Gesetz der Erhaltung 
der Schwingungsdauer, VIII—IX. Über die 
Unzukömmlichkeiten gewisser populärer 
Anschauungsweisen in der Undulations-
theorie und ihre Unfähigkeit das Prinzip 
der Erhaltung der Schwingungsdauer zu 
ersetzen, XI. 1854. Über die Abhandlung 
Arcari's: Ein Problem des Stosses, XIII. 
1854. Notiz, die Fortschritte der Photo-
graphie in Wien betreffend, XIV. Über 
Herrn Dr. Hegeťs Abhandlung die Auf-
lösung von algebra'schen Buchstaben-
gleichungen betreffend, XXIV. 1857. 
Bericht über optische und dioptrische 
Untersuchungen 1. Bericht, Über die 
Art der Untersuchung: 1. Gang eines 
Lichtstrahles, der an der Trennungsfläche 
zweier verschiedener optischer Mittel 
anlängt, Über Oculare, 2. Beleuchtungs-
lehre, technische und mathematische, 
Das Leuchten in die Ferne und in die 
Nähe, Beleuchtungsapparate, 2. B. Über 
das Störungsproblem, über sphärische 
Krümmung, 3. B. Ausgleichungslehre, 
Begründung der neuen Methode der 
numerisch gleichen Maxima und Minima 
im Gebiete der Optik, Über grosse Öff-
nungen, Neue Methode die Abweichun-
gen aller in ein optisches Instrument 
einfallenden Strahlen in übersichtlicher 
Weise graphisch darzustellen, XXV. 
4. B. Plan des optischen Werkes, Über 
Camera Obs ura-Objection überhaupt, Über 
ein neues Objectiv, Über Camera Obscura 
und deren Einrichtung, Über die Ver-
wendungsweise des Apparates, Über 
Diaphragmen, Eigenschaften einer guten 
Camera Obscura, XXVI. Photographische 

Apparate über die Objective und die 
Einrichtung derselben, XXVIII. 1858. 
Über Herrn Spitzer's Abhandlung, die 
Integration mehrerer Differentialgleichun-
gen betreffend, und die darin erhobenen 
Prioritäts Ansprüche, XXIX. 1858. Bericht 
über eine Abhandlung des Dr. Ant. Mül-
ler, Prof. der Mathematik in Zürich, 
Über die Schwingungen gespannter Saiten, 
XXXI. Über das neue Landschafts- und 
Fernrohr-Objectiv, XLI. 1860. Angstrom's 
experimentelle Untersuchungen über das 
Spectrum des elektrischen Funkens in 
Beziehung auf die Farben der Doppel-
sterne, LH. Über die Berührungsaufgabe 
für die Kugel v. J. Frischauf, Über die 
Flächen zweiter Ordnung mit Zugrunde-
legung eines mit beliebigen Axenwinkeln 
versehenen Coordinationssystems, nebst 
einer Einleitung aus der analytischen 
Geometrie im Räume. Von.'L. Zmurko, 
LIII. 1866. Bericht über die Kulik'schen 
Faktorentafeln, Beitrag zur Theorie des 
Grössten und Kleinsten der Funktionen 
mit mehreren Variablen nebst einigen 
Erörterungen über die combinatorische 
Determinante. Von L. Zmurko, LIX. Stu-
dien im Gebiete numerischer Gleichungen 
mit Zugrundelegung der analytisch-
geometrischen Anschauung im Räume 
Nebst einem Anhang über erweiterte 
Fundamental-Constructionsmittel der Geo-
metrie. Von L. Zmurko) ; a bécsi aka-
démia Almanachjában (1858. Beziehun-
gen der Mathematik zu der Naturwissen-
schaft) ; a bécsi akadémia Denkschriften-
jében (1859. Schwingungen gespannter 
Saiten). Czikkeiből több különnyomatban 
is megjelent. — Munkái: 1. Bericht über 
die Ergebnisse einiger dioptrischen Unter-
suchungen. Pest, 1843. — 2. Die Mini-
sterialverOrdnung • und der neue Entwurf 
von 1850 über die Habilitation von Pri-
vatdozenten. Wien, 1850. — 3. Integration 
der linearen Differentialgleichungen mit 
constanten und veränderlichen Coefficien-
ten. Wien, 1853—59. Két kötet. — 4. 
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A részletes külzeléki egyenletek egészelése. 
Petzval József tanár előadásaiból közli 
Kondor Gusztáv. Pest, 1861. (Különny. 
a M. tudom, akadémia Mathem. és Ter-
mészettud. Közlönyéből). — Arczképe: 
kőnyomat A. Dauthagetól, Bécs, 1854 

Hazai s Külf. Tudósítások 183(î. II. 47. sz. 
— Jelenkor 1835. 83. SZ. — Allgemeine Zeitung 
Augsburg, 1841. — Voigtländer, Akademiker 
Prof. Dr. Petzval. Braunschweig, 1859. — 
Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvészete 
é s B i b l i o g r . — Termé*zettudom Közlöny 1887. 
(Schmidt, Dr. Petzval jubileumára). — Pallas 
Hagy Lexikona X I I I . 1028. 1 . — Weber S., E h r e n -
halle verdiensvoller Zipser des XIX. Jahr-
hunderts. IglÓ, 1901. 247. i. — Erményi, 
Dr. Joseph Petzval's Leben und wissen-
schaftliche Verdienste. Halle a. S., 1902. 
(Több t'ényny. képpel.) — Pesti Napló 1903. 
315. sz. 

Petzval Ottó (Boldizsár), bölcseleti 
doktor, nyűg.egyetemi tanár, a m. tudom, 
akadémia rendes tagja, előbbinek testvér-
öcscse, szül. 1809. jan. 7. Szepes-Bélán; 
a gymnasiumot Lőcsén (hova atyját 
1819-ben helyezték át), a bölcseletet Kassán 
végezte. Az orvosi pályára akart lépni, 
azonban bátyja P. József, ekkor Pest 
városánál mérnöki segéd, őt a mérnöki 
pályára terelte és igy 1828-ban a pesti 
egyetemen levő mérnöki intézetbe lépett 
a hol tanulmányait végeztekor 80 frt 
jutalmat, kapott. 1835-ben mérnöki ok-
levelet nyervén, nem ment a gyakorlati 
pályára; kitűnő előadásai és mathematikai 
tudománya által magára vonta a figyelmet 
és a mérnöki intézetnél mint correpetitor 
lépett föl. 1837-ben ugyanezen intézethez 
a vízépitészettan helyettes, 1839-ben a 
felsőbb mennyiségtani tanszékre egyetemi 
tanárrá is kineveztetett. 1840-ben a böl-
cseletdoktori fokot nyerte el. Hat évig: 
1843—49. és 1860-63. tanévekben böl-
cseletkari dékán volt. A szabadságharcz 
után a vízépítészettanon kívül a gyakor-
lati mértan tanárát is helyettesítette a 
mérnöki intézetnél. 1851-ben a mérnöki 
intézet és a József ipartanoda egyesülése 
alkalmával szintén helyettesi minőségben 

volt alkalmazva az egyesült intézetnél 
1857-ig. 1858 decz. 15. a m. tudom, 
akadémia rendes tagjának választotta 
meg. 1872—83-ig az egyetemen a csilla-
gászati tanszéket is helyettesítette. Elő-
adásait 1848-ig latin, azután magyar, 
majd német és 1860-tól ismét magyar 
nyelven tartotta. Előbb a gymnasiumi, 
1873-tól a középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja, az országos középiskolai 
tanáregyesület tiszteletbeli és a szabad-
ságharcz előtt és azután több mint tiz 
évig a gőzkazánok és gőzgépek vizsgáló-
bizottságának szakértő tagja volt. 1877. 
ápr. 12. a budapesti egyetem bölcseleti 
kara ünnepélyes rendkívüli ülésén P.-nak 
a magyar tud. irodalom és közoktatás 
körül, különösen az egyetem irányában 
több nagybecsű mennyiségtani s ezzel 
rokon művek megalkotása és közzététele, 
40 évi tanári működése által szerzett érde-
meit örök emlékül jegyzőkönyvbe iktatta. 
Ezen alkalommal ő felsége a vaskorona-
rend III. osztályú jelvényével díszítette 
fel. 1883. jan. 12. nyugalomba helyezte-
tett és azon év aug. 28. meghalt Pesten. 
A m. tud. akadémiában 1889. okt. 28. 
Kondor Gusztáv tartott fölötte emlék-
beszédet. — Czikkei a M. Akadémiai 
Értesítőben (1859. Mathem. oszt. A gőz-
gépek feltalálása, szerkesztése és meg-
ítélése, 1869. Egy újonnan fölfedezett 
forgatási gőzmozdítóról, kivonat). — 
Munkái: 1. Scientiae mathematicae ele-
mentares. Pestini, 1848. (Kőnyomat.) — 
2. Nyugtán és moztan. U. ott, 1848. 
(Kőnyomat). — 3. Felsőbb mennyiségtan. 
Pest, 1850. Négy rész. (Kőnyomat. I. 
Külzeléki hánylat. II. Egyenes vonalú 
háromszögtan. III. Gömb háromszögtan. 
IV. Vízerő és vízépítészettan). — 4. Gya-
korlati mértan. U. ott, 1850. (Kőnyomat). 
— 5. Vizerő' és vízépítészettan. Hydrau-
lika és Hydrotechnika. Ábrákkal. U. ott, 
1850. (Kőnyomat, ábrákkal.) — 6. Egye-
nes vonalú háromszögtan. U. ott, 1850. 
(Kőnyomat). — 7. Populäre Mechanik. 
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U. ott, 1852. (Kőnyomat.) — 8. Elemi 
mennyiségtan felgymnasiumok és reál-
iskolák használatára. U. ott, 1856. (A m. 
tudom, akadémia 1858. nagyjutalmát 
nyerte). — 9. A mértan elemei némi 
alkalmazással a gyakorlati mértanra. U. 
ott, 1856. — 10. Elemente der Mathe-
matik für Obergymnasien und Realschu-
len. U. ott, 1856. — 11. Elemente der 
Geometrie nebst einiger Anwendung auf 
practische Geometrie. U. ott, 1856. Szö-
vegbe nyomott ábrákkal. — 12. Ebene 
und sphärische Trigonometrie für Gym-
nasien und Realschulen. U. ott, 1857. — 
13. Stereometrie für Gymnasien und 
Realschulen. U. ott, 1858. — 14. Analy-
tische Geometrie auf der Ebene und im 
Räume für Gymnasien und Realschulen. 
U. ott, 1858. — 15. Beszéde. U. o., 1861. 
(Toldy Ferencznek a m. nyelv és iroda-
lom nyilv. rendes tanári székébe iktatta-
tásakor 1861. júl. 13. tartott beszédek.)-— 
16. Erő- és Géptan. Technikai intézetek, 
gyakorlómérnökök és magántanulók szá-
mára. Kiadta a m. tud. akadémia. U. ott, 
1861. Két kötet. Szövegbe nyomott áb-
rákkal. (A m. tudom, akadémia 18r>5-ben 
a nagy jutalom felében részesítette.). — 
17. A részletes külzeléki egyenletek egé-
szelése. (P. előadásaiból.) Közli Kondor 
Gusztáv. U. ott, 1861. (Különnyomat a 
M. tudom. Akadémia Mathem. és Ter-
mészettud. Közlönye I. kötetéből.). — 
18. Géptan. A reáltanodák, felgymna-
siumok és magántanulók számára. U. ott, 
1862. — 19. Felsőbb mennyiségtan. Ki-
adja a magy. tudom, akadémia. U. ott, 
1867—68. Két kötet. — 20. Kézikönyv 
a mezei gazdák, gépészek, mozdonyveze-
tők és fűtők számára. Kiadja Ráth Mór. 
Bécs, 1869. 39 fametszettel. — 21. 
A csillagászat elemei különös tekintettel 
a mathematikai földrajzra tanárjelöltek 
és magántanulók számára. Kiadja a m. 
tudom, akadémia. Bpest, 1875. — Kéz-
iratban : Felsőbb mennyiségtan gyerme-
kek számára ; Egy forgatási gőzmozdító-

nak gyakorlati elmélete, akadémiai érte-
kezés. 

Vasárnapi Vjság 1867. 35. SZ. a r c z k . , 1877. 
15. SZ. arczk., 1883. 35. SZ. arczk. — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1877. 15. SZ. a r c z k . — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 1 8 8 3 : Egyetértés 237. , 
P. Napló 237., Nemzet 237. , P. Hirlap 239. SZ. 
— M. Akadémiai Almanach 1884. 339. l a p . — 
Kondor Gusztáv, Emlékbeszéd, Petzval Ottó 
r. tag felett. Bpest, 1889. — Petrik Könyvé-
szete és Bibliogr. — Kiszlingstein Könyvé-
s z e t e . — Szepesi Hirnök 1891. 39. SZ. ( L . E r -
m é n y i ) . — Pallas Nagy Lexikona X I I I . 1028- 1. 

— Weber S,, Elirenhalle. Igló, 1901. 

Peucker György, iskolai rector, besz-
terczebányai származású ; 1673. szept. 18. 
iratkozott be a wittenbergai egyetemre, 
1681. a téli félévben a jenai egyetem 
hallgatója. Hazaérkezte után a besztercze-
bányai iskola igazgatója volt, — Munkái : 
1. Ecclesia praeprimis in Hungaria, gra-
vem Persecütionem patiens, triste suum 
Fatum deplorat, ac Misericordiam Divi-
nám implorat. Centone Virgiliano reprae-
sentata a Georgio Peüker. Wittebergae, 
1674. — 2. Plausus Musarum Lyrico-
Parodicus, Qvem Viro Adm. Rev. . . . 
Matthiae Langhio . . . ac Annae Mariae, 
Principi Yiduae ab Eggenberg . . . Sem-
pronii in inferiori Hungaria, a Confessio-
nibus & Concionibus Aulicis, Literarum 
Fautori & Patrono optimo, Ipso Festo 
S. Matthiae diem, Nomini clarissimo 
sacrum, agenti editum, Moecenati ac 
Evergetae Suo Inconparabili Anno Salutis 
recuperatae M. DC. LXXVII. dicat & 
transmittit Ejusdem Cliens et Cultor piis-
simus Georgius Peucker. U. ott. — 3. 
Sincero et integro Amicorum Pari Viris-
Juvenibus Virtute, Probitate & Eruditione 
multa Praestantissimis Dn. Johanni Geor-
gio Weixler, Neosolio- & Dno Johanni 
Majer Alnovia-Hungaris Philos. & Theol. 
Studiosis solertibus, Illi Plur. Reverendo 
Dno Andreae Gerckenio, Pastori in Schla-
lach Marchiae Brandenb. ab informatione 
liberorum domestica, huic vero Witten-
bergae Saxonum adhuc commoranti, 
laeto ist hoc gaudiorum Celeusmate, Ipso 
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Festő S. Johannis Baptistae, Anni M. 
DC. LXX VII. Congratulari voluit debuit 
Amicus Constantei- sincerus Georgius 
Peücker. U. ott. (Költemény.) — 4. 
Inferioris Hungáriáé Libera Regiaque 
Civitas Sancto-Georgium, simplici Car-
minis stylo, In illustri Wittenbergensi 
Academia . . . M. DC. LXXIX. delineata 
per Georgium Peucker. U. ott. — 5. Die 
Königliche Fr eye Stadt Sanct-Georgen 
In Nieder Hungarn, Mit Geringfügigen 
Reimen, in der weitberühmten Hohen 
Schul Wittenberg, Im Jahr Christi 1679. 
Entworffen . . . U. ott. — 6. Lamenta Et 
Soteria Hungarica, Deo Triuni, Vindici 
severo & justissimo, Patri ac vicissim 
benignissimo & misericordi atque Medi-
corum optimo & maximo super gravis-
sima Pestilentiae saevitia, & clementis-
sima ejusdem mitigatione ac depulsione, 
a florentissimo caeteroquin Regno Hun-
garia, sub initium Anno... M. DC. LXXXI. 
Jenae. — 7. Carmen in obitum Sartorii 
pastoris Cassensis. Hely n. (XVII. szá-
zad). — Üdvözlő latin költeménye: az 
Applausus . . . Matthiae Rathgeb... Jenae, 
1684. cz. gyűjteményben. — Kézirata a 
bécsi skót rendházban : De passione 
Christi meditationes. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 176. 
lap. — Haan, Lud., Jena Hungarica. Gyulae 
1858. 31. 1. — Szabá-Hellebrant, Régi Magyar 
Könyvtár III. 2. rész. 44., 90., 118., 173., 174.. 
204. , 58J . 1. — ;>/. Könyv-Szemle 1901. 96. 1. 

Pexa L. J., a bánáti kerület cs. kir. 
főtörvényszékénél fogalmazó és a tanács-
ülések jegyzője, nemes származású. — 
Munkái: 1. Ausführliche Erläuterungen 
des allgemeinen bürgerlichen Gesetz-
buches. Verfasst mit besonderer Rück-
sicht auf Ungarn und dessen vormalige 
Nebenländer. Pest, 18o4. Három rész. 
4 kötetben. (Ujabb kiadása ezen cz. Das 
allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, für 
Jedermann verständlich und ausführlich 
erläutert. U. ott, 1856. Három rész, egy 
leszármazási táblával.) -— 2. Die gesamm-

ten gesetzlichen Bestimmungen in Ehe-
sachen, nicht nur der Katholiken, sondern 
auch aller anderen Religionsverwandten 
im Kaiserthum Oesterreich, mit Inbegriff 
jener über die Ehepacten oder Ehecon-
tracte. U. ott, 1857. — 3. Erfindung zur 
Verhinderung des Selbstmordes. Buda-
pest, 1873. 

Petrik B i b l i o g r . 

Pez János Ernő, egyetemi hallgató Alt-
dorfban, magyar nemes származású. — 
Munkája : Thesium Ex Universa Politices 
Doctrina Depromptarum Decades Viginti 
Duae Quas Juvante Deo Ter. Opt. Max . . . 
Praeside . . . Johanne Paulo Fehvinger . . . 
Publice proponit . . . Author. Altdorfi, 
M. DC. LIV. 

S zab ú- Helle br an t Régi M. Könyvtár III . 
1, rész 570. 1. 

Pezelt Jeromos, gyógyszerész Nagy-
szombatban (Pozsonyin.). — Munkája: 
Catalogus universarum medicinarum in-
gredientiarum. Seu specierum, tam sim-
plicium, quam et compositarum, juxta 
normam Viennensi dispensatorii, in pub-
lica pharmacopaea, liberae regiaeque 
civitatis Tyrnaviensis clar. ac rev. dni 
Hieronymi Pezelt repertarum . . . Tyrna-
viae, 1736. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pfalf Lipót, jogi doktor, a bécsi biro-
dalmi törvényszék és a főrendiház tagja; 
szül. 1837. nov. 12. Nagy-Szebenben, 
hol atyja pénzügyi tisztviselő volt. Bete-
geskedése miatt előbb házi nevelésben 
részesült; nyolcz éves korában a magyar 
nyelv elsajátítása végett Maros-Ujvárra 
küldték szülei; onnét visszatérve, szülő-
városának ág. ev. gymnasiumát látogatta 
(1847—1854). 1854-ben jogi tanulmányok 
végett a bécsi egyetemre ment, hol 1860-
ban császári auspicium mellett jogi dok-
torrá avatták; egyszersmind egy bécsi 
ügyvédi irodában gyakornokoskodott. Az 
1861. nyári félévben szülővárosában mint, 
a római és hűbéri jogjogakadémiai helyet-
tes tanára működött; azután is két fél-
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évig a német jogtörténelmet és jogbölcse-
letet adta elő ugyanott. 1862-ben rendes 
tanárnak nevezték ki. 1869-ben az inns-
brucki egyetemre hívták meg a római 
jog és osztrák magánjog tanszékére, 
melyet el is fogadott. 1872-ben a bécsi 
egyetem tanárának nevezték ki, hol a 
Juristische Blätter munkatársa volt és 
1874-ben alapította a Zeitschrift für das 
Privat- und öffentliche Recht der Gegen-
wart cz. szakfolyóiratot. 1896-ban a biro-
dalmi törvényszék tagja lett és 1897. 
márcz. az osztrák urak-házának örökös 
tagja. — Czikkei az Alig. Oesterr. Gerichts-
zeitungban (1868. Zur Lehre vom Gegen-
stande der conditio indebiti nach gemei-
nem und österreichischem Rechte); a 
Zeitschrift für Notariat u. freiw. Gerichts-
barkeit in Oesterreichben (1878. Zur Le-
gali sierungsfrage); a német jogászgyűlé-
sek irataiban (1874., 1878., 1888—89., 
1895., 1900. Gutachten und Referate); a 
Zeitschrift für das Privat-und öffentliche 
Recht der Gegenwartban (1874. Zur 
Kritik des Pfandrechtsbegriffes, 1875. 
Über die Materialien des österr. bürgerl. 
Gesetzbuches, 1881. Zur Lehre vom 
Schadenersatz unnd Genugthuung nach 
österr. Rechte); a bécsi Juristische Blät-
terben (1882. Zum Begriff der Mitbürger-
schaft,Eine Episode aus der Geschichte 
des oesterr. Papiergeldes, 1883 —1885., 
1887. Der Codex Theresianus und seine 
Umarbeitungen, 1885. Zum österreichi-
schen Schadenrecht 1890. Zur Entste-
hungsgeschichte des westgalizischen Ge-
setzbuches); a Beilagen zu dem stenogra-
phischen Protokolle des österreichischen 
Abgeordnetenhauses IX. Session cz. gyűjt. 
(872. Gutachten über Reform der Erbfolge 
in landwirthschaftlichen Besitzungen); 
könyvismertetéseket írt az Öster. Gerichts-
zeitung (1869\ Münchener Krit. Viertel-
jahrschrift (1871), Grünhut's Zeitschrift 
(1873-tól), Jenaer Litteraturzeitung (1874., 
1877.), Juristische Blätter czímű szak-
lapokba ; és a nekrologokal a Gerichtszei-

tungba, a Grünhut Zeitschriftjébe, a 
Bettelheim Biogr. Jahrbuchjába és a 
Juristische Blätterbe ; munkatársa volt a 
Holzendorff Rechts-Lexikonának (III. ki-
adás. Lipcse, 1881. bona fides, causa, 
Gewalt czikkekkel); az Achter Jahres-
bericht an die evang. Gemeinde A. B. in 
Hermannstadt, erstattet vom Presbyterium 
1878. cz. munkában (Fakultätsgutachten 
in der Bruckenthaľshen Fideikommiss-
sache); a Jogtudományi Közlönyben 
(1888. A magyar örökösödési törvény-
javaslatról) ; a Mittheilungen aus der 
Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer 
1888. cz. munkában (Fragmentum de 
formula Fabiana). — Munkái: 1. Geld 
als Mittel pfandrechtlicher Sicherstellung, 
insbesondere das pignus irreguläre. Ein 
Beitrag zur Lehre v. Inhalt und Aus-
übung des Pfandrechts. Wien, 1868. — 
2. Zur Lehre vom Schadenersatz und Ge-
nugthuung nach österreichischem Recht. 
Ein Gutachten, dem österreichischen 
Advokatentag erstattet. U. ott, 1880. — 
3. Krainz System des österreichischen 
allgemeinen Privatrechtes. Grundriss und 
Ausführungen. U. ott, 1885., 1889. Két 
kötet. (2. kiadás. U. ott, 1894.). — 4. 
Bede auf Franz v. Zeller. Akademische 
Rede. U. ott, 1891. (Két kiadás). — Hof-
mann Ferenczczel együtt írták a követ-
kező munkákat: 5. Kommentar zum 
österreichischen allgemeinen Gesetzbuche. 
I. 1., 2., II. 1—5. U. ott, 1877—87. — 
5. Exkurse über österreichisches allgemei-
nes bürgerliches Recht. Beilagen zum 
Kommentar I. 1., 2., II. 1—3. U. ott, 
1877—89. — 7. Arndts Lehrbuch der 
Pandekten. 10—14. Auflage. Stuttgart, 
1879. s a köv. évek. — Többekkel együtt: 
7. Sammlung der zivilrechtlichen Ent-
scheidungen des k. k. Obersten Gerichts-
hofes. Wien, 1886. sat. 

Trausch - Schüller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n 
Hermannstadt , 1902. IV. 335. 1. 

Pfaffstetter György, cs. és kir. tüzér-
őrnagy Komáromban, később Bécsben. — 
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Munkái: 1. Programm für die acht-
wöchentliche Rekruten-Ausbildungs-Pe-
riode (für die fahrenden Batterien der k. 
und k. Feldartillerie). Komárom, 1898. 
Táblázattal. (3. kiadás.) — 2. Programm 
über die Batterie-Ausbildung (ad § 3—9. 
12. III. Theil). U. ott, 1899. — 3. Bei-
spiele zum Dienst-Reglement. I. Theil. 
Zusammengestellt für den applicatorischen 
Unterricht in der Dienstschule der Unter-
abtheilung. U. ott, 1900. (3. kiadás). 

Schematismus für d. k. u. k. Heer. Wien, 
1904. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Piahler Károly, jogi doktor, ügyvéd, 
a keszthelyi Georgikonban 1815. május 
20-tói három és fél évig a jog tanára, 
utóbbi két évben archon és a lýceum 
igazgatója; a gróf Festetics-féle uradal-
mak jogtanácsosa. — Munkája: Jus 
Georgieum regni Hungáriáé et partium 
eidemadnexarum commentatus est. Keszt-
hely, 1820. Két rész. (II. rész De primaeva 
regulatione, et rectiíicatione urbariali) 

regulatione juris montani, silvarum ac 
pascui). 

Deininger Imre, A k e s z t h e l y i m. k i r . g a z d a -
sági .tanintézet Évkönyve. Keszthely, 1885. 
47. 1. — Petrik B ib l i og r . 

Pfanschmidt Keresztély, a Tisza-kerü-
let ág. evang. püspöke, Pf. Dániel városi 
tisztviselő és Maylat (Meilandin) Zsu-
zsanna fia, szül. Lőcsén ; tanult Kretsch-
mer Ephraimtól otthon Lőcsén, majd 
a boroszlói gymnasiumban, azután a 
lőcsei tanács kivánságára és annak költ-
ségén 1685-től a jenai egyetemen. A kül-
földön 1685-től 1691-ig tartózkodott. 1691-
ben hazatért s két évig otthon tartózko-
dott; 1693-ban másodlelkész lett a német 
egyházban. E hivatalát 12 évig viselte, 
midőn 1705-ben lőcsei első pappá válasz-
tatott. 1706-ban a Rákóczy biztosai a 
r. kath. által elfoglalt javakat legnagyobb-
részt visszaadták; ekkor a lőcsei evang, 
egyház is visszakapta javainak a/3 részét. 
1710. febr. azonban Löffelholz cs. tábor-

nok az evangélikusoktól újra elfoglalta 
birtokukat, sőt az 1709. ostrom alatt fa-
templomuk is leégett. I. Józsefhez folya-
modtak templomépíthetésért, az engedély 
megadatott nekik és az új templom 1713-
ban elkészült és felszenteltetett. P. még 
ezután is sok zaklatásnak és üldözésnek 
volt kitéve; ő azonban nyugodtan, híven 
teljesítette kötelességét. 1729-ben super-
intendenssé választatott a szab. kir. 
városok és szomszéd megyék részéről. 
Az 1734. okt. 30. rendelet által III. Ká-
roly csak négy superintendenst engedé-
lyezett az evangélikusoknak, tehát P. 
kerületének egygyé kellett olvadnia a 
Tisza-kerülettel. Az akkori egyházi zavar-
gások miatt P.-nek csak a superinten-
densi czím maradt meg. Meghalt 1741. 
nov. 21. Lőcsén. Gazdag volt, de gyer-
mekei nem maradtak- — Munkája r 
Glaubigen Christen Seeliger Anfechtungs-
Stand, über dem verlangten Leichen-Text 
Tob. III. 21. 22. bey der volckreichen 
Leichen-Restattung des Wohl-Edlen, 
Ehrenvesten, Namhaften u. Wohlweisen 
H. Joh. Matth. Pitschke welcher nach 
schmerzlicher ausgestandener Leibes u. 
Gemüthskrankheit den 29. Novemb. a. 
1717. sanft u. selig verschieden, u. darauff 
den 8. Dec. bestattet worden. Leutschau. 

Fabó, M o n u m e n t a I . 137. 1. — Hork József, 
Az ev. Tisza-kerület püspökei. Kassa, 1888. 
40. 1. — Petrik Bib l iogr . 

Pfeifer Mihály, orvos-sebész doktor, 
szuloki (Somogym.) származású, orvos 
Marczaliban. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de nexu inter vitám 
physicam et psychicam. Budae, 1838. 

liup. ' széd lt>0. 1. — Szinnyei KÖnyVé-
szete. 

Pfeiffer Antal, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1845. máj. 1. 
Aranyos-Maróton (Barsm.); az algymna-
siumot Léván, a főgymnasium négy osz-
tályát Kecskeméten végezte. 1860. szept. 
18. lépett a rendbe s 1869. aug. 12. 
szenteltetett fel; 1874. júl. 23. tett tanári 
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vizsgát a magyar nyelv és irodalomból 
és classica philologiából. Tanitolt 1865— 
1866. a trencséni, 1866—67. a veszprémi, 
1867—68. a nyitrai, 1868—1874. a nagy-
kanizsai, 1874-től a budapesti főgymna-
siumban. 1878-tól a trencséni, 1885-től a 
temesvári főgymnasium igazgatója s az 
utóbbi hetyen a rendház másodfőnöke is 
volt. Jelenleg a budapesti főgymnasium-
ban a hittan, magyar és latin nyelv és 
történelem tanára. — Czikkei a nagy-
kanizsai főgymn Értesítőjében (1874. A 
magyar és latin nyelv név- és igerago-
zása) ; a Jelenkorban (1875. 107—109. 
szám : Szepesi Imre emlékezete); a buda-
pesti főgymnasium Értesítőjében (1875. 
A magyar és latin nyelv összhangzóinak 
hangtani sajátságai, 1877. A magyar 
irodalom, tanügy és könyvnyomdászat 
1450-1500-ig); a M. Államban (1876. 
5., 6., 16. sz. Szabó István félszázados 
írói működésének méltatása); a Tájékozó-
ban (1876. 5—7. sz., 1878. könyvism.); a 
Figyelőben (III. 1877. Janus Pannonius); 
az Országos Tanáregylet Közlönyében 
(1877—1878. könyvism., 1879. Kutserik 
Sándor) ; a Századokban (1880. A vág-
völgyi múzeum); a M. Koronában (1878. 
96—98. Zrednai Vitéz János, 100., 102. 
Nagy-lucsei Dóczy Orbán, 108., 105. Wár-
day Péter); a Kelet Népében (1878. 1^7. 
sz. könyvism.); a trencséni főgymnasium 
Értesítőjében (1880. A latin nyelvről); a 
temesvári főgymn. Értesítőjében (1888. 
Herbart és paedagogiai elvei, 1890. Az 
erkölcsi ideák Herbart paedagogiájában); 
a Vágvölgyi Lapokban (1878—81. A tren-
cséni főgymnasium helyreállításának ügye, 
Jókai M. Trencsénben sat.); a Temesvarer 
Zeitungban (1885. Das Jubelfest des Alex. 
Bonnaz.) — Munkái: 1. A kegyes tanító-
rendiek trencséni társházának és a fő-
gymnasiumnak története. Trencsén, 1879. 
(Ism. Századok 1880.). — 2. Latin nyelv-
tan és olvasókönyv. I.—II. osztály szá-
mára. Bpest, 1895. (Ism. Tanáregylet 
Közlönye 1896.), — 3. A kegyes tanító-

rendiek temesvári társházának és a fő-
gymnasiumnak története. Temesvár, 1896. 
Egy rajztáblával. (Előbb a temesvári 
főgymn. Értesítőben). —4. Szepesi, Imák 
és énekek. Ugyanott, 1899. — 5. Corne-
lius Nepos életrajzai, szótárral ellátta 
Vass József, teljesen átdolgozta . . . 
Bpest, 1901. (7. kiadás. Görög és latin 
remekírók jegyzetes iskolai gyűjteménye). 
— 6. Gyakorló- és olvasókönyv Szepesi 
Tóth latin alaktanához. Bpest, 1902. 
(2. kiadás). — 7. Szepesi - Tóth latin 
nyelvtana. Teljesen átdolgozta. U. ott, 
1902. (15. kiadás. I. Alaktan 1—2. osz-
tály számára. U. ott, 1902. II. Mondattan. 
U. ott, 1904.). — Szerkesztette mint fő-
titkár a trencsénmegyei természettudo-
mányi egylet Évkönyvét 1881—1884-ig 
IV—VII. évf. (Magyar és német szöveg). 

Váry Gellért, Huszonöt év a kegyes-rend 
irodalmi életéből. 1850—1875. Vácz, 1877. 24. 
l a p . — A magyarországi kegyes tanitúrendiek 
Névtárai. — Takáts Sándor, A b u d a p e s t i p i a -
rista kollégium története. Bpest, 1895. 421., 
428. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyaiból. 

Pfeifer Ferencz. — Munkája: Vor-
schriften zum Gebrauche für Ungarns 
Nationalschulen und zum Privatunterricht. 
Wien, 1842. 

Fe tri k Bibliogr. 

Pfeiffer Gyula, orvosdoktor, szül. 1819-
ben Pesten,"uradalmi orvos volt Iharos-
Berényben (Somogym.), hol 1882. júl. 16. 
meghalt. — Czikkei az Orvosi Tárban 
(VII. 1845. Javaslat a nadályokkali taka-
rékosságról) ; a Zeitschrift für Natur-
u. Heilkundeben (1856. Maden im äussern 
Ohr); az Ung. Med.-Chirurg. Presseben 
(1867. Entzündung der Hirnhäute an der 
Schädelbasis bedingt durch cariöse Zer-
störung der Pars mastoidea des Schläfe-
beines. Kasuistik aus dem k. k. Garni-
sonsspitale zu Pest. Pericarditis, Pleuritis 
et Pneumonia, Heilung. Erysipelas migrans 
consequente Hydrope, Heilung. Luxatis 
humeri); a Gazdasági Lapokban (1860. 
Adatok az érczfényű csüköny, Meligethes 
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aeneus.Fabricius természetrajzához,1873. 
A mezei egerek irtása tárgyában); a 
Borászati Lapokban (1874. A szőlővész 
korlátozása). — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de morbis cutaneis sistens 
classem primam exanthemata. Pestini, 
1845. 

Rupp, Beszéd 164. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. — Oláh Gyula, Az egé? zsegiigyi sze-
mélyzet Magyarországban. Bpest, 1876. 268. 1. 
és gyászjelentés. 

Pfeifer Ignáez, okleveles vegyész, a m. 
kir. államvasutak vegyésze, a tüzelő-
anyagok és víztechnológia magántanára 
a budapesti műegyetemen. — Munkái: 
1. A gyakorlati fotografozás kézikönyve. 
Irta F. Schmidt, a negyedik kiadás után 
ford. 89 ábrával és két táblával. Bpest, 
1897. (Természettud. Társulat Könyvkiadó 
vállatata LIX.). — 2. Kazántüzelő szer-
kezetek megvizsgálása. U. ott, 1898. (Kü-
lönnyomat a Polytechnikai Szemléből.) 
— 3. Modern világító eszközeink. U. o., 
1899. (Különnyomat a Polytechnikai 
Szemléből.). 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányairól. 

Pfeiffer János, felső kereskedelmi is-
kolai igazgató, szül. 1856. június 11-én 
Aranyos-Maróton (Barsm.); a középisko-
lát és a paedagogiumot végezte. 1878-ban 
nyert tanári képesítést a mennyiség- és 
ŕermészettudom. szakcsoportból. 1878— 
1879. a csongorádi iskolánál, 1879—85. 
tanítóképző-tanár Székely - Keresztúron, 
1885—91. polgáriskolai igazgató Deesen; 
1891. júl. 25-től a lippai állami felső ke-
reskedelmi iskola (és polgári iskola) 
igazgató-tanára. Tanította a mennyiség-
tant és kereskedelmi számtant. Takarék-
pénztári igazgató-tag volt ugyanott, a 
vöröskereszt-egyesület és a közegészségi 
egylet lippai fiókjának jegyzője. 1899 óta 
a temesvári városi felső kereskedelmi 
iskola igazgatója. — Czikkeket írt a Csa-
lád és Iskolába; közegészségügyi, vala-
mint társadalmi czikkeket több vidéki 

lapba. — Munkái: 1. A deési polgári 
iskola története. Deés, 1884. — 2. A lippai 
állami polgári és felső kereskedelmi isk. 
története. 1874—1896. Arad, 1896. 

Schack 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. 49. 1. — Vajda Név-
könyve 280. 1. — Tiszti Czimtár. Bpest, 1903. 
608. 1. 

Pfeiffer János, bölcseleti doktor, a 
pozsonyi ág. evang. lýceum tanára. — 
Munkája: Bajza aesthetikai dolgozatai. 
Bpest, 1900. (Különnyomat az Irodalom-
történeti Közleményekből.) 

Tiszti Czimtár 1903. 590. 1. é s a m . n . m ú -
zeumi könyvtar példányáról. 

Pfeiffer József. — Munkája : Távirdai 
kézikönyv. A távirdai készülékek 29 ábrája 
és 12 kapcsolási táblázatával. Veszprém, 
1902. 

,)/. Könyvészet 1903. 

Pfeifer Károly Pozsonyban. — Mun-
kái : 1. Ein Protektionskind. Lustspiel in 
einem Aufzuge. Pressburg, 1866. — 2. 
Gift. Dramatische Familienangelegenheit 
in einem Akt. U. ott, 1868. 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányairól. 

Pfeiffer Lajos, bölcseleti és orvos-
doktor, a gróf Forgách-féle gácsi urada-
lom rendes orvosa. — Munkái: 1. ľan-
egyricus divis Cosmae et Damiano artis 
medicae tutelaribus in academica S. 
Sigismundi basilica coram S. P. Q. A. 
propositus, dum i. facultas medica uni-
versit. Budensis eisdem tutelaribus suis 
annua sacra solemni ritu facérét. Anno 
1778. die 27. mensis Julii. Budae. — 2. 
Dissertatio de Calvitie. U. ott, 1783. 

Petrik B i b l i o g r . 

Pfeiffer Mihály, orvosdoktor, Késmárk 
tiszti orvosa, szül. 1721. okt. 19. Kés-
márkon (Szepesm.), hol atyja gyógysze-
rész volt; a gymnasiumot szülővárosában 
látogatta; 1736-ban Debreczenbe ment a 
magyar nyelv elsajátítása s tanulmányai-
nak folytatása végett a költészeti s logikai 
osztályba. Egy év múlva visszatért szülő-
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városába s ott a theologiai, bölcseleti s 
humanistikai tantárgyakat Sartori rector-
tól hallgatta. Atyjától tanulta a gyógy-
szerészetet és ez az orvosi tudományokra 
terelte. 1741-ben hogy tervét megvaló-
sítsa, Jenába ment és az ottani akadémián 
bölcseletet, természettant, vegytant és 
orvosi tudományokat hallgatott; ismét 
1743-ban Haliéba, majd innét Jenába 
tért vissza, hol 1745. ápr. 24-én orvos-
doktorrá avatták. Az akkori orvoshiány 
miatt az országban, szülővárosa azonnal 
főorvossá választotta s híre csakhamar 
elterjedt messze vidékre is ; még az 
akkor lengyel uralom alatt álló szepes-
megyei kolostorok is igénybe vették se-
gélyét. Kedvelt tudománya volt a vegy-
tan és ebbeli ismereteit gazdag könyv-
tára által is gyarapította. Igyekezett az 
indiai indigót helyettesítő növényt (Isatis 
tinctoria L.) hazánkban meghonosítani, a 
mi sikerült is neki s a Lőcse város festői 
azt használhatónak elismerték. Hogy ki-
zárólag ezen kísérletének élhessen, 1776-
ban lemondott a főorvosi állásáról és az 
indigó termesztésre adta magát; ebből 
kísérlet végett Bécsbe is küldött példá-
nyokat; a kísérlet ott is sikerült, úgy 
hogy II. József császár annak nagyban 
való termesztésére szabad választást en-
gedett akármely kam. jószágon nagyobb 
területre. P. azonban szülővárosában 
maradt és ott folytatta kísérletezéseit ; 
ennek nagyobb terjesztésében azonban 
megakadályozták őt az akkori háborús vi-
szonyok, úgy József császár és II. Leopold 
halála. A családi csapások (maga nőtlen 
volt, de nővérei és ezek gyermekei korán 
elhaltak) nem csüggesztették el, gondos-
kodott az árván maradt közeli rokonai-
ról és miután halála napját és óráját 
előre megmondta, 1809. nov. 7. meghalt 
Késmárkon. -— Munkája: Dissertatio 
medica inauguralis. De similitudine iudi-
eationis et mortis in febribus acutis 
proxime instantis. Praeside Georg. Er-
hardo Hambergero. Jenae, 1745. 

Klein Michael,Sammlung d e r m e r k w ü r d i g s t e n 
Natursel tenhei ten. Pressburg u. Leipzig, 
1778. 121. 1. — Almanach von Ungarn für das 
J a h r 1778. "Wien u. P ressburs , 88. 1. — 
Zeitschrift v o n u . f ü r U n g e r n I I I . 1803. 385. 1. 
— Annaien der Li teratur und Kunst . Wien, 
1810. I . 531. 1. — Melier Jakob, B i o g r a p h i e n 
berühmter Zipser. Kaschau u. Leipzig, 1833 
157. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Pfeifer Mihály. — Munkája: Elemi 
földméréstan polgári és gazdasági isko-
lák számára. Bpest, 1899. 

M. Könyvésiet 189!). 

Pfeiffer Péter, bölcseleti doktor, egye-
temi helyettes tanár, szül. 1862. jan, 31. 
Füleken (Udvarhelym.); a reáliskolát 
Székely-Udvarhelyt végezte; 1879-től a 
kolozsvári egyetemen a természettan és 
mathematika hallgatója volt. 1884-ben 
középiskolai tanári oklevelet szerzett és 
ugyanekkor bölcseleti doktorrá avatták. 
1884-től tanársegéd, 1900-tól adjunctus 
a kolozsvári egyet, physikai tanszékénél. 
1899-ben tanulmányutat tett a német-
országi egyetemeken. 1901. jan. 1. óta 
helyettes tanár a kolozsvári egyetem 
physikai tanszékénél és ugyanazon év-
ben magántanári képesítést nyert. — 
Czikkei a kolozsvári Orvos-Természettud. 
Értesítőben. — Munkája: Észleleteim a 
légköri villamosságról. Tudori értekezé-
sül. Kolozsvár, 1884. Két kőnyom, rajzzal. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . (2. k i a d á s ) és 
a m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Pfendeszak Károly, ügyvéd Pesten. 
— Munkái: 1. Észrevételek Tisza Kál-
mánnak «Parlamenti felelős kormány és 
megyei rendszer» cz. munkája felett. 
Pest, 1866. — 2. Á hannoverai polgári 
perrendtartás. Ford. és jegyzetekkel el-
látta. U. ott, 1867. 

Petrik Könyvészete. 

Pfentner János GyÖryy, orvosdoktor, 
znaimi (Morvaország) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
causa caloris animalis. Tyrnaviae, 1776. 

Szinnyei Könyvészete. 
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Pfinn István, a fejérvári takarékpénz-
tár főkönyvelője. — Munkája : Koronaér-
ték kamatkönyve, melynek segélyével 
1 naptól 184 napra, illetve 6—12 hóra 
1 koronától 500,000 koronáig terjedő 
összegnek bármely százalékra eső kama-
tai kiszámíthatók. Székesfehérvár, 1894. 

V. Könyvésiet 1894. 

Píister János, soproni származású. 
— Munkája: Nonnulla De Luna C"r]x-f]}j.axa 
Quae Amplissimae Facultatis Philoso-
phicae Consensu Publicé examinanda 
proponunt M. Casparus Devitius Pasvval 
Pomeranus Praeses & Johannes Plisterus 
. . . Respondens die Novembris In audi-
torio Philosophorum Regiomonti . . . 
Anno M. DC. XLIII. 

Szabó-Belle br am, K. M. Könyvtár III. 1. r.484. 

Pfisterer András, orvosdoktor, Magyar-
ország főorvosa, a helytartótanács taná-
csosa s a pesti egyetem orvosi karának 
elnöke és igazgatója, szül. 1759-ben 
Budán; 1784. aug. a pesti egyetemen 
orvosdoktorrá avatták, utóbb Budaváros 
főorvosává választották. 1802-ben a hely-
tartótanácsnál a tanulmányi bizottság 
ülnökévé neveztetett ki. A szentpéter-
vári orvosi társaság tiszteletbeli tagja. 
A pestises betegek körül szerzett érde-
meiért a Lipót-rend kis keresztjét kapta. 
Meghalt 1825. aug. 13. Budán. — Mun-
kája : Dissertatio inauguralis medica de 
mammarum inflammatione. Budae, 1784. 

Tudományos Gyűjtemény 1817. V I . 160., 1824. 
I X . 122. 1. — Hazai s Külf. Tudósítások 1824. 
I I . 14. SZ. — Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 
1824. 66., 67. SZ. — 1«. Kurir 1824. I I . 16. SZ. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pauler Tivadar, 
A budapesti egyetem története. Bpest, 1880. 
— Högyes Endre E m l é k k ö n y v e . Bpes t , 1896. 
8., 9. 1. 

Píleger János, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1614. deczember 24. 
Altkirchben (Elszász); 1636. október 14. 
lépett a rendbe Bécsben; tanította a 
grammatikát, humaniorákat, bölcseletet, 
a héber nyelvet és theologiát; rector volt 
Zágrábban. Magyarországon a katonák 

gyóntatója volt. Meghalt 1666. márcz. 17. 
Judendorfban. — Munkája: Verzeichniss 
was sich täglich in Neuhäusel vom 13. 
Aug. 1663., da er in diese Festung kom-
men, bis zur Zeit der Uebergabe begeben, 
aus dem Lat. übersetzt. Hely n. 1663. 

Caialogus Bibi. Hung. Franc. Com. Szé-
c h é n y i I I . 173. J. — De Hacker-Sommervogel, 
Bibliothéque Bibliogr. VI. 661. h. — illágyar 
K.-Siemle 1900. 171. 1. (Bleyer Jakab.) 

Pflug Gyula, városi levéltárnok Pan-
csován., hol 1843. szül. és 1895. ápr. 6. 
meghalt. — A Banater Post munkatársa 
(1870-től). — Munkája: Beitrag zur Be-
urtheilung der Deutschen Südungarns in 
ihrer Haltung dem «Deutschen Schul-
verein» gegenüber. «Der Wahrheit eine 
Gasse». Pancsova, 1882. 

Banater Post 1885. 29. s z . é s a m a g y a r n . 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Philadelphy Ádám, ág. evang. lelkész 
Német-Lipcsén (Liptóm.). — Munkája: 
Odpowéd kteran panu drowi J. M. L. 
Hurbanovi na knížecku jeho «Swedeetwi 
prawdy sedmi Starssich cirkwe ew. a w 
nemečko-lipčanské. Pozsony, 1864. (Fele-
let Hurbán J. M. L. dr. úrnak következő 
könyvére : Hét bizonyság a német-lipcsei 
egyház mellett). 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Philadelphy Móricz, ág. ev. lelkész 
Német-Lipcsén (Liptóm.) — Munkái: 1. 
Kratka história cirkve podia A. V. evan-
jelickej Nemecko-Lupčianskej. Turócz-
Szent-Márton, 1883. (A német-lipcsei ág. 
ev. egyház rövid története). — 2. Histó-
ria sravby nového evanjelického chrámu 
Nemecko-Lupčianskeho od r. 1881—87. 
U. ott, 1887. (A német-lipcsei templom 
építésének története). — 3. Slavné osved-
čenie Lutherovo pred cisárom a snemon 
kázeň. Bózsahegy, 1900, (Luthernek a 
császár és birod. gyűlés előtt ünnepélyes 
igazolása. Egyházi beszéd). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Philipp János, ág. ev. nép- és polgári 
iskolai tanitó, szül.' 1843. deczember 1 . 
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Gyimótfalván (Yasm.); ifjúkorát a felső-
lövői (Vasm.) tanintézetekben töltötte, az 
ottani reáliskolába járt és 16 éves korá-
ban átlépett az ugyanott fennálló azon 
időben négy évfolyamból álló képzőbe, 
melyet végzett. A képzőt 1863. július 
hagyta e l ; de már azon év szeptemb. a 
felső-lövői tanintézetek iskolai tanácsa 
meghívta segédtanárnak. Ezen állásában 
öt évig maradt, míg végre 1868-ban a 
szepes-iglói ág. ev. egyházközség meg-
hívta tanítójának, hol ma is működik. — 
Czikkei az Ungar. Schulboteban (1872. 
Die allgemeine Wehrpflicht und der Leh-
rerstand, 1873. Der Unterricht der Er-
wachsenen) ; a Kaschauer Zeitungban 
(1877. 89., 90. sz. Volksschule u. Mittel-
schule) ; még több nevelési és társadalmi 
czikket írt különösen a Zipser Anzeigerbe 
s a Zipser Botéba. — Munkái: 1. Sagen 
aus der Karpathenwelt für Jung und Alt. 
Igló, 1881. — 2. Der Religionsunterricht in 
den vorzüglichsten biblischen Geschichten 
für die Mittelklassen der Volksschulen. 
2. Aufl. U. ott, 1882. — 3. Leitfaden für 
den Unterricht in der Geographie für die 
IV., V. u. VI. Klasse der Volksschulen. 2. 
Auflage. U. ott, 1882. (3. kiadás: «Mit 
Berücksichtigung der neusten Ereignisse» 
mellékczímmel. Bpest, 1888. Szövegraj-
zokkal). — 4. Die Heimatskunde. Erster 
geographischer Unterricht für die III. 
Klasse der Volksschulen. Szepes-Igló, 
1892. Hat szövegképpel. — 5. Die Christ-
liche Religion in Sprüchen, Versen und 
Erzählungen zum Gebrauch für die I. u. 
II. Kl. der evang. Volksschulen. I. Theil. 
8. verb. Auflage. U. ott, (1898). — 6. 
Die Christliche Religion auf Grund der 
biblischen Geschichten. Zum Gebrauch 
für die III. u. IV. Klasse der evang. 
Volksschulen. II. Theil. 8. verb. Aufl. 
U. ott, 1898. (Első díjjal jutalmazott 
munka). — 7. Die Christliche Religion 
in ihren Grundzügen zum Gebrauch für 
die V. u. VI. Klasse der evang. Volks-
schulen. III. Theil. 6. verb. Aullage. 

I U. ott, 1892. — 8. Földrajz a népiskolák 
V. és VI. osztálya számára különös tekin-
tettel a német tannyelvű népiskolákra. 
III. rész. A legújabb statisztikai adatok 
alapján javított, 5 ábrával ellátott 3. ki-
adás. U. ott, 1895. 

Ebenspanger János, A f e l s ő - l ö v ö i á . h . e . 
tanítóképző-intézet Dísz-Albuma. Békés, 
1895. 32. 1. fénnyom. arczk. — A m. n. múze-
umi könyvtár példányairól és önéletrajzi 
adatok. 

Philipp Kálmán. — Munkája: Lessing 
és a franczia vígjáték. Bpest, 1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Phil ipp Károly. — Munkái: 1. Der 
Götterschluss. Sr. Majestät, dem Kaiser 
von Frankreich, König von Italien . . . 
Napoleon dem Ersten und Ihrer Kais. 
Hoheit, der . . . Erzherzogin Louise v. 
Oesterreich, bei Ihrer Allerhöchsten Ver-
mählungsfeyer. Pressburg, 1810. — 2. Die 
Krönungs- Weihe Ferdinand des Fünften, 
Königs von Ungarn, Kronprinzen von 
Oesterreich. Wien, 1830. 

Petrik Bib l iogr . 

Philippi András. — Munkája: Theo-
logia polemica, propositionibus scholasti-
cis praefixa. Sive prima orthodoxae fidei 
capita in disceptationem, j udice augustino 
vocata, a partibus controvertentibus quae 
sub gratiosis auspiciis Dni Joannis Ba-
nocz i . . . publicae disputationi proposue-
runt praeside P. Wolfgango- Bossani, 
deffendentes . . . Anno 'a partu Vir-
ginis 1715. Bartphae. (Házi Györgygyei 
együtt.). 

Petrik B ib l iogr . 

Philippi Frigyes, ág. ev. gymnasiumi 
tanár, szül. 1834. július 4. Brassóban; 
1853. végezte a Honterus-gymnasiumot 
szülővárosában ; aztán Tübingában, Ber-
linben és Bécsben theologiát, történelmet 
és földrajzot hallgatott. 1857. jan. 1-én 
a brassói elemi fiúiskolánál tanítónak 
alkalmazták és 1862. nov. 24-től az 
ottani gymnasium tanára volt, hol 31 
évig működött. Ezenkívül mint kerületi 

35. io sajtó ala adatott 1904. decz. 30. 
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consistoriumi aktuarius és a takarék-
pénztár-egyesület jegyzője működött, az 
elsőnél 24, az utóbbinál 29 évig. 1879-
ben Teutsch G. D. superintendenssel részt 
vett a bárczasági ág. ev. egyházak láto-
gatásában. A brassói dalárda elnöke is 
volt 27 évig. Korodi Lajos betegeske-
dése alatt, 189B. márczius 18-tól, mint 
rektor helyettesítette. Meghalt 1893. jún. 
21-én Brassóban. — Munkái; 1. Die 
deutschen Ritter im, Burzenlande. Ein 
Beitrag zur Geschichte Siebenbürgens. 
Brassó, 1861 —62. (Különny. a brassói 
ev. gymnasium Programmjából.) — 2. 
Aus Kronstadts Vergangenheit u. Gegen-
wart. U. ott, 1874. — 3. Der Bürger-
aufstand von 1688 und der grosse Brand 
von 1689 in Kronstadt. U. ott, 1878. 
(Különny. a gymnasium Programmjából.) 
— 4. Eine Kirchenvisitation im Burzen-
lande vor 300 Jahren. U. ott, 1879. — 
5. Erinnerungen an die Generalkirchen-
visitation im Burzenlande im J. 1879. 
U. ott, 1880. — 6. Geschichte des Kron-
städter Männergesangvereins. U. ott, 
1884. (Ism. Korrespondenzbl. für Landes-
kunde.) 

Schul- und Kirchenbote, 1903 . 1 3 . s z á m . — 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
339. 1. 

Philippi József, színműíró, szül. 1841. 
ápr. 16. Keresztényszigeten (Grossau), 
Nagy-Szeben közelében; mint súgó és 
színműíró működött a bécsi udvari szín-
háznál; 1891-ben ez állásától megvált és 
azóta kizárólag a színműírás terén mű-
ködik. — Színművei: Henriette Duma-
noir, Drama in 5 Acten ; Freigesprochen, 
Volksstück in 4 Acten; Serie 2040, Nr. 89., 
Posse in 4 Acten; Die beiden Schwam-
merl, Posse in 4 Acten ; 's Kaiserlied, 
Genrebild in 1 Act; Tegetthoff, Charakter-
bild in 1 Act; Auf Befehl der Kaiserin, 
Lebensbild in 2 Acten ; Die Preistulpe, 
Lustspiel in 1 Act; Die kleine Gräfin 
Lustspiel in 1 Act; Das Ellishorn és Die 
Brieftaube, operettek 3 felv., 1891 után 

I d . S z i n n y e i .T„ Magyar í rók X. 

írta : Drei Wünsche, Lustspiel in 3 Acten, 
Elisabeths letzte Stunde, dramatisches 
Gedicht in 2 Acten, Der Stellvertreter, 
Schwank in 4 Acten. Ezek közül egy-
némelyik nyomtatásban is megjelent. 
Munkatárs volt a Wiener Humor, Der 
Ungemüthliche és más humorisztikus 
munkáknál. 

Eisenberg, Ludwig, D a s g e i s t i g e W i e n . 
Wien, 1893. I. 408 1. 

Philippi Simon, sárosi, erdélyi szász 
származású. — Munkája: Theses de 
Processi, ex prioré tertii Ethicorum 
Nicomacheorum libris semisse expressas, 
praes. Cunrado Grasero, Rectore Gymn. 
Thorun. d. 7. Jul. Thorun, 1627. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 51. 1. 

Philp Rudolf, ág. ev. tanár az erdélyi 
szász egyházi papnevelőben, szül. 1844. 
decz. 21. Nagyszebenben, hol 1861-ben 
végezte az ág. ev. gymnasiumot. Fiatal 
kora miatt egy évig a szülői háznál ma-
radt ; történelmi és szépirodalmi tanul-
mányokkal foglalkozott, a hegedülésben 
Boenicke H. zeneigazgató vezetése mellett 
a zenei összműtanban képezte magát. 
1862. okt. a jenai egyetemre ment, hol 
theologiát és paedagogiát hallgatott. 1864. 
szept. Münchenen át, hol a műkincseket 
tekintette meg, Bécsbe utazott, hol az 
udvari könyvtárt és színházat szorgalma-
san látogatta; egyszersmind Helmesber-
gertől, a Konservatorium igazgatójától 
hegedű-leczkéket vett. Hazájába vissza-
térve, egy magán leányintézetben nyert 
alkalmazást. 1878. febr. 11-től a nagy-
szebeni ág. ev. szász papnevelőben mint 
tanár működött. 1881. márcz. megbete-
gedett, úgy hogy a tanítástól megvált; 
de 1882-ben ismét tanítani kezdett, azon-
ban már decz. kénytelen volt tanári állá-
sáról lemondani. Meghalt 1883. jan. 10. 
Nagyszebenben. — Czikkei a Siebenblir-
gisch-deutsches Wochenblattban (1870. 
Über Sprachgesetze und Sprachentwicke-
lung); a Siebenbürg.-deutsches Tageblatt-
ban (1876. 923. sat. sz. Über den Vege-

36 
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tarianismus; ezt az Erdélyi Hiradó is 
közölte kivonatban a 46—56. sz.; 1219. sz. 
Die Grundlage des menschlichen Glückes. 
Vortrag). — Munkái: 1. Zur deutschen 
Rechtschreibung. Eine Anregung zur 
orthographischen Reform. Hermannstadt, 
1875. — 2. Lebensphilosophie. Vortrag, 
gehalten im grossen Hörsaal des evang. 
Gymnasiums zu Hermannstadt am. 21. 
Dez. 1878. U. ott, 1879. 

Trausch—Schüller. Schriftsteller - Lexikon 
IV. 340. 1. 

Phleps Ferenez, kir. főügyész Pécsett 
(Baranyam.), a ki csak halála előtt három 
héttel vette feleségül Sándor János bel-
ügyi államtitkár testvérét, Ágnest és más-
fél évig teljesítette hivatalát. Meghalt 
1904. okt. 31. Pécsett és nov. 3. szállí-
tották Mezőkaposra a családi sírboltba. 
— A Büntető Jog Tárának munkatársa 
volt. 

Vasarnapi Újság 1904. 45. SZ. — Pécsi Köz-
löny 1904. 104. 105. SZ. 

Phleps Péter Frigyes, ág. ev. lelkész, 
szül. 1798. márcz. 31. Nagy-Szebenben, 
hol atyja P. Péter városi lelkész volt; 
1821-től a bécsi protestáns theologiai 
intézetben tanult. Hazájába visszatérve, 
szülővárosában a gymnasium tanára, 
majd conrektora s 1836-ban rektora lett. 
1847.júl. 29. Keresztényszigeten plébános-
helyettessé, 1859. jan. 5. pedig a nagy-
szebeni káptalan dékánjává s az egy-
házi tanács tagjává választották. Miután 
több évig gutaütött volt, 1870. okt. 23. 
Maimer Mártont tették helyettesévé, de 
mielőtt ez utóbbi állását elfoglalta volna, 
P. azon év nov. 13. meghalt. — Munkái: 
1. De Valachorum origine. Dissertatio, 
quam pro loco inter professores gymna-
sii Cibin. A. C. addictorum obtinendo 
publice defendendam seripsit. Cibinii, 
1829. (Ism. Tudom. Gyűjt, 1830. III. 
gr. Kemény József). — 2. Lateinische 
Grammatik. U. ott, 1835. (1—160. 1. 
csonka munka). — Czikke a Teutsch Fr., 
Die siebenb.-sächsischen Schulordnungjá-

ban (Berlin 1892. II. Lustrierungsbericht 
über das Kronstädter Gymnasium 1843. 
Göbbel Jánossal együtt). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon I I I . 
51., IV. 341. 1. — Petrik Bibliogr. és gyász-
jelentés. 

Phleps János, kis-selyki (Küküllőm.) 
származású; 1700-tól a wittembergai 
egyetem hallgatója volt. •— Munkája: 
Fridericum III. Sapientem Saxoniae 
Electorem . . . Locum ab Amplissimo 
Philosophorum Ordine benevole sibi con-
cessum vindicaturus, M. Hermannus 
Becker . . . & Respondens . . . diem XVU. 
Octobris A. 0 . R. M. DCCII. In Auditorio 
majori laudibus condecorabunt. Vitem-
bergae. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 51. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész. 607. 1. 

Phleps Péter, ág. evang. lelkész, szül. 
1768-ban Kis - Disznódon (Szebenm.); 
1793-ban a jenai egyetemen tanult és 
mint nagyszebeni ág. ev. városi lelkész 
1808. febr. 10. meghalt. — Munkái: 1. 
De diserimine, ,quod inter logicam et 
diversas doctrinas philosophicas inter-
cede diss., adjuncta Appendice de sylo-
gismis hypothetico et disjunctivo ratio-
cinii vim affectantibus. Cibinii, 1804. 
(Ism. Annalen der Literatur.) — 2. Einige 
Worte am Sarge der Wohlseligen Frau 
Karolina Just. Hiemesch, gebornen von 
Straussenburg, gesprochen 1806. den 3. 
Febr. ü. ott. 

Neue Annalen der Literatur 1808. I n t e l l i g e n z -
blatt 152. h. — Trausch, Schriftsteller-
Lexikon I. 323., III. 52. 1. 

Piat Károly, hírlapíró, 1872-ben mint 
a párisi Figaro levelezője jött Pestre, a 
hol állandóan letelepedett. Több főúri 
háznak ügyvivője volt. A franczia tőkét 
iparkodott a magyar iparvállalatoknak 
megnyerni és ebben a közvetítő szerepet 
nem egyszer sikerrel vitte. Utóbb a fran-
czia gyárak magyarországi képviseletével 
foglalkozott. Magyarul is csaknem töké-
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letesen megtanult. Meghalt 1885. aug. 
12. Nagybányán, hol gyógyulást keresett, 
35 éves korában. 

Vasárnapi Vjság 1885. 34. SZ. — Nagybánya 
és Vidéke 1885. 33. SZ. 

Picher János. L. Picker. 
Pichl Venczel, a nagyváradi székes-

egyház és a püspöki kamara zene-kar-
mestere. — Munkája: Olympia Jovi 
sacra. Sive incruentum Musas inter et 
pastores amoris certamen.' Magno-Vara-
dini. (XVIII. század. Patachich Ádám 
báró nagyváradi püspöknek ajánlva. 
Ditters Károlylyal együtt.) 

A magyar nemz. múzeum könyvtárának 
példányáról. 

Pichler Alajos, bölcseleti doktor, pre-
montrei kanonok, körmöczbányai (Bars-
megye) származású ; gymnasiumi tanár 
volt 1821-ben Rozsnyón, 1822. a convent 
tagja Jászon, 1824. a grammatikai osz-
tályban tanított Nagyváradon, 1825. a 
növendékpapok igazgatója Kassán, 1830. 
plébános Felső-Meczenzéfen, 1846. a 
jászói convent esküdt tagja, 1851. a 
mathematika tanára Lőcsén, 1852. ismét 
a convent esküdt tagja Jászon, hol 1857. 
decz. 5. meghalt 64 éves korában. — 
Munkái: 1. Argumenta debitae pietatis 
introitu praesuleo Francisci Lajcsák gesti-
entis. Chronosticon. Cassoviae, 1825. — 
2. Ghronostica gratulatoria honoribus ill. 
ac rev. dni Josepbi Vurum episcopi 
Magno-Varadinensis die solenni Epipha-
niae D. N. J. Chr. in debitae venerationis 
tesseram sacrata. Magno-Varadin i (1825). 
— 3. Praxis theoriae analyseos et com-
pendiis accommodata in usum candida-
torum algebrae. Cassoviae, 1827. — 4. 
Amabilis pugna Parnassicolarum Jaszo-
viae et Cassoviae de ill., rev. et ampl. 
dno Aloysio Richter. U. o., 1830. (Eccloga, 
chronostikonokkal.) — 5. ArDent Vota, 
Vrget pletas HVngarae PraesVLVM 
PraesULe VIennae saLVtarl ConsVLtore 
Salve Scitovszky. U. ott, 1849. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Schematismus 
canonicorum regularium... ordinis praemon-
stratensis... de castro Jászó. Cassoviae, 1891. 
150., 188. 1. 

Pichler Ármin, izraelita tanító Kur-
ticson (Aradm.), szül. 1841. április 23. 
Czifferen (Pozsonym.); 1868. ápr. 3. nyert 
tanítói oklevelet Pesten. Működött Buda-
pesten, Temesvárt, Kulán és még más 
községekben. A Pester Lloydnak rendes 
tudósítója; ír azonkívül a Temesvarer 
Zeitungba, a Neuzeitbe és a berlini 
Bazarba. 

Szöllősy 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. 4'J. 1. 

Pichler Ferencz, bölcseleti doktor. — 
Munkája: Vollständiges Taschen-Wörter-
buch der Fremdnamen und Fremdwörter. 
Ein Handbuch zur richtigen Aussprache 
der englischen, französischen, spanischen, 
portugiesischen, italienischen, polnischen, 
ungarischen etc. Personen- und Orts-
namen, als auch zur Verdeutschung der 
in der Umgangs- und wissenschaftlichen 
Sprache der Deutschen gebräuchlichen 
fremden Ausdrücke und der wichtigsten 
landschaftlichen Wörter. Für alle Stände. 
Pest, 1839. Két kötet. 

Fetrik B ib l iog r . 

Pichler Győző, országgyűlési képvi-
selő, szül. 1869. júl. 23. Pesten ; közép-
iskoláit a piaristáknál, jogi tanulmányait 
és szigorlatait a bpesti egyetemen végezte. 
Az egyetemi életben élénk részt vett és 
1889. a párisi új Sorbonne megnyitására 
küldték ki mint a magyarországi egye-
temi hallgatók küldöttségének elnökét. 
A jogot elvégezve, a fő- és székvárosnál 
szolgált mint fogalmazó-gyakornok. Csak-
hamar azonban hírlapíró lett és éveken 
át az Egyetértés belső munkatársa volt. 
Mikor Kossuth Ferencz hazatért, P. lett 
titkára és élénk részt vett a független-
ségi 48-as párt beléletében. Már mint 
képviselő tette le a jogi szigorlatokat és 
az ügyvédi vizsgát. 1896-ban független-
ségi és 48-as párti programmal a kölesdi 
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(Tolnám.) kerületben országgyűlési kép-
viselővé választatott. 1901-ben szintén 
azon kerület mandátumát nyerte el. 
Pártja csakhamar egyik jegyzőjének vá-
lasztotta meg. A képviselőházban a hon-
védelmi bizottságnak tagja volt. Hátge-
rinczsorvadásban szenvedett, még 1904. 
jan. 25. ott volt a képviselőházban, más-
nap Korfu szigetére indult enyhülést 
keresni, azonban már jan. 27. hirtelen 
meghalt Bécsben.—Országgyűlési beszédei 
a naplókban vannak. — Munkája: Pieh-
ler Győzőnek a képviselőházban 1901. 
jan. 21. tartott beszéde Bpest, 1901. 
(Különnyomat a képviselőház naplójából.) 

Függetlenségi album 13. 1. a r c z k . — Vasárnapi 
Vjság 1904. 5.SZ. a r c z k . — P a l l a s Nagy Lexikona 
XVIII. 141. 1. 2. kiadás 456. 1. — Ország-Világ 
1896. 46. sz. a r c z k . — Sturm Albert, Ország-
gyűlési Almanach. Bpest, 1901. 339. 1. — 
Budapesti Hirlap 1904. 28. SZ. 

Pichler (Nándor) István, szerkesztő, 
szül. 1835-ben Pesten, hol kereskedelmi s 
számvevőségi tanulmányait végezte. Ka-
tonai kötelezettségének annak idején ele-
get tett és Újvidéken a Lairiesgerichtnél, 
később a kulai bíróságnál hivataloskodott. 
A községi jegyzői vizsga letétele után, 
1855-ben kineveztetett jegyzőnek, mely 
minőségben Jankováczon, Báthmonos-
toron és utoljára Karavukován működött 
1866-ban hivataláról leköszönt és gyer-
mekeinek iskoláztatása végett Pestre köl-
tözött és itt több vállalatnak intéző társa 
volt. 1885 óta kizárólag közigazgatási 
ügyekkel foglalkozik. — 1885. ápr. 12. 
megindította a Közérdek cz. időszaki 
közlönyt, mely azon év máj. 31-ig jelent 
meg, folytatta Főváros czímmel annak 
szerkesztését és kiadását; 1886. február-
tól a főváros hivatalos lapja volt négy 
évig a Főváros Közélelmezése cz. heti 
melléklapjával. A Főváros jelenleg is 
megjelenik havonként háromszor vagy 
négyszer, melynek P. a szerkesztője és 
kiadótulajdonosa. 

Pichler N. István, A F ő v á r o s és a F ő v á r o s 
Közélelmezése története. Bpest, 1896. s önélet-
rajzi adatok. 

Pichlmayr Fülöp, róm. kath. plébános, 
volt jezsuita növendékpap ; a theologiát 
1775-től Nagyszombatban tanulta, azután 
szakolczai tanár, 1779. ápr. 17-től a 
beszterczebányai gymnasium hittanára s 
hitszónoka volt; 1782. ápr. 13. lemondott 
állásáról és elfoglalta a kapronczai (Bars-
megye) plébániát. — Munkája : Sv. Aloy-
syus Gonzaga z tovarisstva Gežissového 
chváloreču učténý. Nagyszombat, 1782. 
(Ünnepi beszéd Szent Alajos tiszteletére). 

Catalogus Societatis Jesu 1773. — Zelliger 
A lajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 
1893. 398. 1. — A beszterczebányai kir. kath 
főgymnasium Értesítője 1895, 251. 1. ( N e v é t 
Pichlmayernak írja). 
Pick Dávid, a kereskedelmi számtan^ 

irály és könyvvitelnek vizsgált tanára 
Pesten. — Munkái: 1. Kaufmännische 
Terminologie, mit deutscher und unga-
rischer Erklärung. Pápa, 1848. — 2. 
Kaufmännische Buchhaltung, theoretisch 
und praktisch dargestellt. Pest, 1849. 
— 3. Egyszerű kereskedői könyvvitel 
magyar és német nyelven. Elméletileg 
és gyakorlatilag előadva. U. ott, 1850. 
— 4. Handbuch der deutschen Sprach-
lehre für höhere Volksschulen, nach 
den besten Lehrbüchern der deutschen 
Sprache. U. ott, 1852. — 5. Geogra-
phischer Überblick des österreichischen 
Kaiserstaates, mit besonderer Rücksicht 
auf Handel und Industrie. U. ott, 1854. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . - Petrik B ib l i og r . 

Pick József, orvosdoktor, rohonczi 
(Vasm.) származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medico-pharmacologica 
de radice Artemisiae vulgaris remedio 
antiepileptico. Vindobonae, 1831. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pick L., rabbi Szombathelyt (Vasm.). 
— Munkái: 1. Andachts-Rede bei Ein-
weihung der neuerbauten Synagoge 
auf der. Lochfürstlich-Batthyanyischen 
Curia zu Steinamanger. Abgehalten 
Freitag den 23. Feber 1827. Stein-
amanger. — 2. Das Wort zur Stiftung 
des neu zu errichtenden Hospitals in 
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den Herzen unserer Mitbürger als Monu-
ment. U. ott. 1858. 

Petrik B ib l iog r . 

Pick Miksa. — Munkája: Régi ma-
gyar történetírás a legrégibb kortól 1526-ig. 
Irodalomtörténeti értekezés. Bpest, 1888. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Pick Ödön, izraelita tanító volt Pozsony-

ban ; miután elhagyta Magyarországot, a 
magyar nemzet vendégszereteteért írta 
a következő munkát : Mnemonika. Po-
zsony, 1845. (A magyar nyelvben kezdő 
lévén, Steinhardt M. B. pozsonyi izrae-
lita tanító segítette). 

Petrik B ib l iog r . 

Picker János, Jézus-társaságbeli áldozó-
pap és tanár, szül. 1677. máj. 5. Neu-
stadtban (Ausztria); 1692. okt. 25. lépett 
a rendbe; a humaniórák tanára volt 
Gráczban, Nagyszombatban és más helye-
ken. Az Annales Germanicae kiadójánál 
segédkezett. Meghalt 1721. febr. 18. Krems-
ben, pestisben. — Munkái: 1. Imago 
Sapientiae Honori Illustrissimorum, Rev., 
Spect. Magn., Praen., Rev., Nob., ac 
Doct. . . . Philosophiae Neo-Magistrorum 
Cum In Alma Episcopali Universitate 
Tyrnaviensi suprema Philosophiae laurea 
insignirentur. Promotore . . . Gabriele 
Szerdahelyi . . . Anno Domini M. D. 
CCII. Die 13. Julij. Tyrnaviae. (Vers és 
próza. Névtelenül. Egy czímképpel és a 
szövegbe nyomott 8 rézm. emblemával). 
— 2. Expeditio Caroli III. in Hispania. 
Graecii, 1706. (Hősköltemény). 

Katona, História critica XXXVI. 754. 1. — 
Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 33. 1. — Stoeger, 
Scriptores 266. 1. (Picher és Picker névvel 
két írónak vette). — Szabó Károly, Régi M. 
K ö n y v t á r I I . 578. 1. — De Backer-Sommervogel, 
Bibliothéque—Bibliogr. VI. 702. h. 

Piday János, orvosdoktor, csuhárdi 
(Pozsonym.) származású, az egyetemen 
a botanikai tanszék assistense, később 
gyakorlóorvos Pesten és a pesti orvosi 
kar rendes tagja. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica sistens praeliminaria 

lepidopterologiae. Pestini, 1823. 39 tábla 
rajzzal. 

Bugát-Flór, Magyarországi orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 66. lap. — Siinnye« Köny-
vészete. 

Pieler Mátyás, ág. ev. lelkész Kabol-
don (Sopronm.). — Munkája: Bericht 
über das Heimsuchungsjahr 1895 in der 
ev. Gesammtgemeinde Kabold (Kobers-
dorf, Ungarn). Allen Gönnern und Wohl-
thätern derselben gewidmet. Oedenburg, 
1896. 

A magyar nemz. muzeu mi könyvtár pél-
dányáról. 

Pierer József (Ferencz), (hodosi); szül. 
1730-ban Sopronmegyében, 1749. okt. 
14-től jezsuita és a bécsi Theresianum 
magyar tanára volt, később győri kano-
nok és nagyprépost, tinnini püspök. Meg-
halt 1805. júl. 5. Győrött. — Munkái: 
1. D. Ivo oratione panegyrica celebratus. 
Tyrnaviae, 1760. — 2. Versuch über die 
historische Staatskunde, aus welcher am 
k. k. Theiesianum Franz Freyherr von 
Mednyánszky . . . aug. Monats öffentlich 
geprüft wird. Wien, 1772. — 3. Rede 
über den grossen Werth der schmerz-
haften Bruderschaft, welche bey Gelegen-
heit des hohen Titular-Fests derselben, 
in der Kirche der Diener Mariens in 
Pest gehalten worden. Pest, év n. — 
Kéziratban : Schilderung der ungarischen 
Bergstätte. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 77. 1. — Die Merk-
würdigkeiten der k. k. garellischen öffentl. 
Bibliothek am Theresiano. Wien, 1780. I. 
27. l a p . — M. Sion 1891. 470. l á p . — Petrik 
Bibliogr. — De Backer-Sommervogel, Bibiio-
théque-Bibliogr. VI. 733. h. 

Pierstl András, bölcseleti doktor, r. 
kath. plébános, szebelébi (Hontm.) szár-
mazású; a theologiát a bécsi Pázmány-
intézetben végezte; 1727. márcz. 5-én 
Némethiben (Hontm.) lett plébános ; innét 
1743. ápr. 1. plébános és alesperes lett 
Szebelében, hol 1768. jún. 27. meghalt. 
— Munkája: Compendium controversia-
rum sive methodus qua breviter nervöse 
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perspicua ac modesta ecclesia Romano 
catholica protestantibus eligenda propo-
nitur. Ex diversis authenticis societatis 
Jesu authoribus excerpta et conscripta. 
Tyrnaviae, 1761. 

Catalogus Bibi. Hung. Franc. Com. Szé-
chényi. Suppl. I. 380. 1. — Katona, História 
Cri t ica XXXIX. 990. l a p . — Zeitiger Alajos, 
Egyházi Írók 398. 1. — Németh;/, Ludovicus, 
Series Parochorum. Strigonii, 1894. 862. I. 

Piestyanszki János, bölcseleti és theo-
logiai doktor, Jézustársasági áldozópap, 
magyar származású ; 1727. márczius 6. 
lépett be a rendbe; Kassán tanítással 
töltötte a három próbaévet. Miután 
Rómában nyolcz évig magyar gyóntató 
volt, visszatért és 1771-ben Nagyszom-

b a t b a n theologiát tanított. Meghalt 1775-
ben Pozsonyban. — Munkája: Sermones 
P. Bordoni de S. Aloysio . . . (Olaszból 
fordítva.). 

Stoeger, S c r i p t o r e s 267. l a p . — De Backet -
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i g r . VI. 737. h . 

Pietor Ambrus, körjegyző. — Munkája: 
Na ochramu slovenskeho ludu. Turócz-
Szent-Márton, 1899. (A tót nép védelme. 
Dobre Knižky 6. A jó könyvek). — Szer-
keszti a Národní Hlásnik (Nemzetőr) cz. 
tót lapot az alapító Feriencsik Miklós 
halála (1881. márczius 3.) óta Turócz-
Szent-Mártonban. 

Vlček Jaroslav, Dejiny Literatúry Slovens-
kej. Turócz-Szent-Márton, 1890. 274. 1. és a 
m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pietor Milos, hírlapíró. — Munkái : 
1. Uzernik. Turócz-Szent-Márton, 1901. 
(Az uzsorás és egyéb czikkek. Zabavné 
a poučné knižky. Mulattató és tanulságos 
könyvek II. 2.) — 2. Kmotor Iván. U. 
ott, 1902. (Zabavné III. 1.). — 3. Štedrý 
večer. U. ott, 1902. (Karácsony-est. Za-
bavné III. 2.). — 4. Z lásky-hnev. U. o., 
1903. (Szerelemből harag. Zabavné HI. 3.) 
— Szerkeszti a Zabavné a poučné knižky 
cz. gyűjteményt Turócz-Szent-Mártonban 
1901 óta. 

A magyar n. muzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Piíko Gusztáv, ág. ev. lelkész Zólyom-
Brezón ; jelenleg egyházi gondnok Bukó-
czon. — Munkái: 1. Prwni nábózné 
kázani. Pozsony, 1863. (Első egyházi 
beszéd Zólyom-Brezóban nagyböjt 2-dik 
vasárnapján.) — 2. Neműzet strom zlý 
owozi dobrého wydawati. U. ott, 1864. 
(Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Pigay Antal, Széchenyi Ferencz gróf 
titoknokja. — Munkája: Értekezés a ke-
resztény reménységről, a lélek csüg-
gedtsége, bizodalmatlansága és felesleges 
félelme ellen. Francziából magyarra for-
dította. Bécs, 1820. (Ism. M. Kurír 1820. 
II. 265., 1821. II. 183. sz.). — A m . n. 
múzeumban két levele van Horvát Ist-
vánhoz, Bécs, 1820. és kettő Millerhez, 
Bécs, 1820. 

Petrik B ib l i og r . 

Pihringer Keresztély, ág. ev. lelkész 
és iskolai conrector, P. Lipót pékmester 
és Bach Zsuzsánna fia, szül. 1641. aug. 
19. Pozsonyban, hol 1650-től középiskoláit 
végezte ; innét 1659. nov. 13. az Altdorfí 
egyetemre ment, 1661. máj. pedig Wit-
tenbergába (hol jun. 6. iratkozott be) 
és Giessenbe. Altdorfban beszédet tartott: 
De fato heroum ; Wittenbergában 1662. 
Strauch Aegidius dékánsága alatt magis-
terré avatták. 1665. máj. Pozsonyba hív-
ták meg az ág. ev. egyház adjunctusá-
nak és iskolai conrectornak; miután 
Wittenbergában lelkészszé avatták, haza-
tért, hogy két hivatalát elfoglalja. De 
1672-ben kezdetét vette a vallásüldözés : 
a templom és iskola kulcsait elvették és 
őt a császári katonák előbb lakásán 
őrizték, azután a polgárság ellenállása 
daczára, Nagyszombatba idézték és ki-
rályi parancs következtében vagyonától 
megfosztották, tömlöczbe vetették és négy 
nap múlva az országból száműzték. Előbb 
Regensburgba, majd Bayreuthba ment, 
hol nejének rokonai voltak. Míg állás-
hoz jutott, Nürnbergben tartózkodott. 
1672 végén Lonerstadtban kapott lelkészi 
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állást; innét 1673. Hohenstadtba ment 
lelkésznek. 1675. jan. 11. a nürnbergi 
tanács meghívta diakónusnak és 1678. 
decz. 27. a lelkészi hivatallal is felruház-
ták. Meghalt 1694. decz. 13. Nürnberg-
ben. — Munkái: 1. Ex Metaphysicis 
Disputatio, De Causa Morali, Quam ad-
juvante Coelitus Divina Sapientia . . . 
Praeside Ernesto Bakio . . . disquisitioni 
subjicit . . . respondens. Wittenbergae, 
1661. — 2. Disputatio Ex Metaphysicis 
De Conditione sine Qua n o n . . . U. ott, 
1663. — 3. Disputatio Altera. De Con-
ditione sine Qua Non . . . U. ott, 1663. 
— 4. Disputatio Physica De Monstro . . . 
U. ott 1664. — Klein még több mun-
káját sorolja föl, melyek szintén külföl-
dön jelentek meg. 

Klein, Nachrichten I . 300., 338. 1. — Bar-
iholomaeides, Memoriae Ungarorum 161. 1. — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 1. 
rész 665., 688., 699. 1. 

Pikler («7.) Gyula, orvosdoktor, fővá-
rosi statisztikai szaksegéd, szül. 1864-ben 
Munkácson (Beregm.), hol atyja P. Arnold 
orvos volt; gyermekéveit Tokajban töl-
tötte ; a gymnasiumot Budapesten, orvosi 
tanulmányait 1884—88-ban Bécsben vé-
gezte, hol 1889-ben orvosdoktori ok-
levelelet nyert. 1891 elejéig atyjánál 
segédkezett annak orvosi működésében 
Tokajban. 1891—1892. közepéig körorvos 
volt Igalban (Somogym.), 1892—93. vé-
géig körorvos Kőröshegyen (Somogym.), 
1894-től 1897 közepéig orvosi gyakor-
latot folytatott Budapesten, főleg mint 
munkásorvos működött és az itt látott 
nyomortól keltett benyomásainak tárczák-
ban adott kifejezést, melyek a munkás-
osztály lapjaiban különféle betűjelek alatt 
jelentek meg; ezen tárczák nagy része 
németre és francziára fondíttattak le és 
szintén betűjegyek, vagy Don Quixote 
álnév alatt közöltettek a munkás szak-
lapokban. Közben «Körorvosi reminiscen-
tiák» czímmel a Gyógyászatban közölte 
tapasztalatait, hol néhányszor orvosrendi 

kérdéseket is tárgyalt és polemikus hangú 
könyvismertetéseket írt. 1896-ban ezen 
működése révén a budapesti orvosszövet-
ség főtitkárává választatott és közegész-
ségi irodalmi működése alapján a fő-
városi statisztikai hivatal szaksegéde lett 
1897-ben és a főváros halandósági statisz-
tikájának vezetésével bizatott meg. 1896-
tól a Pester medizinisch-chirurgische 
Presse-nél mint főmunkatárs a magyar 
orvosi tudományos irodalmat a külföld 
előtt ismertető rovat szerkesztését vezette. 

Önéletrajzi adatok. 

Pikier Gyula, jogi doktor, egyetemi 
rendkívüli tanár, szül. 1864-ben Temes-
várt ; a gymnasiumot Ungvárt, a jog- és 
államtudományokat Budapesten végezte. 
Az egyetemen jogbölcseleti s közgazdaság-
tani pályadíjakat nyert. 1884—91-ig mint 
a képviselőház segédkönyvtárnoka is 
működött és 1886-ban a budapesti egye-
temen a jog- és állambölcselet magán-
tanára, 1891. ugyané szaknak czímzetes 
rendkívüli, 1896. aug. 20. pedig rend-
kívüli tanára lett. — Czikkei a Buda-
pesti Szemlében (1886. Az állam ellen 
cz. Spencer Herbertről, 1890. Angol és 
német közgazdaságtan); a Jogtudományi 
Közlönyben (1896. az összehasonlító jog-
tudomány és közgazdaságtan nemzet-
köziegyesületéről).— Munkái: 1. Ricardo. 
Jelentősége a közgazdaság történetében, 
érték- és megosztástana. Bpest, 1885. 
(Különnyomat a Nemzetgazdasági Szem-
léből). — 2. Az objectiv létben való hit 
lélektana. 1. rész. Megjelenő objectumok. 
U. ott, 1890. (Angolul is megjetent. Edin-
burg és London, 1890.). — 3. Bevezető 
ajogbölcseletbe. A jogászat nem a törvény-
hozás tudománya. A természetjog vagy 
észjog lehetetlen. A jogbölcselet, mint a 
jog természettudománya lehetséges. A 
jogbölcselet a törvényhozás tudománya. 
U. ott, 1892. — 4. A jog keletkezésének 
és fejlődésének törvényei és visszaveze-
tésük elemi okokra. Általános rész. A 
jog keletkezése és fejlődése általában, az 
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emberi egyesületek, az igazságosság. Pikler 
Gyula egyetemi tanár előadásai után és 
kézirataiból összeállította Mikes Lajos. 
U. ott, 1896—97. (2. bőv. és jav. kiadás. 
U. ott, 1902.). — 5. Az emberi egyesületek 
és különösen az állam fejlődése. (A jog 
keletkezéséről és fejlődéséről cz. munka 
folytatása). U. ott, 1897. 3. kiadás. U. ott, 
1899.). — 6. A büntetőjog bölcselete. 
Egyetemi előadások után közzétették Tö-
rök M. és Benkő Ferencz. U. ott, 1897. 
(3. kiadás. 1899. 4. k. 1901. U. ott). — 
7. A *jus?> szó eredete, fogalmi s nyelvi 
rokonai. U. ott, 1898. (Különnyomat a 
Jogtudom. Közlönyből. Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny. 1899.). — 8. A jótékonyság 
központosítása. Felolvasás a demokrata 
szabadkőmívesi páholyban 1900. márcz. 
12. U. ott, 1900. (Demokrata-páholy Könyv-
tára XLVII.). — 9. Das Grundgesetz alles 
neuro-psychischen Lebens. Naumburg a. 
S., 1900. — 10. A lelki élet fizikája. A 
psziko-fiziologia teljes rendszerének váz-
lata s az uralkodó tan kritikája. Bpest, 
1901. (különnyomat a Huszadik Század-
ból). — 11. Physik des Seelenlebens mit 
dem Ergebnisse der Wesengleichheit aller 
Bewusstseinzustände. Naumburg, 1901. 
— 12. Der Ursprung des Totemismus. Ein 
Beitrag zur materialistischen Geschichts-
theorie. Berlin, (1901. Somló Félixxel 
együtt). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1890—92., 1897 — 1900., 1902. — Pallas Nagy 
Lexikona XIII. 1054. XVIII. 444. 1. — Vécsey 
ľamás, A budapesti kir. magyar tudom.-
egyetem jog- és államtudományi ka rának 
ismertetése. Bpest, 1896. 17. 1. — Vasárnapi 
Újság 1903. 11. sz. a r e z k . 

Pilar G., bölcseleti doktor és tanár a 
zágrábi egyetemen, több külföldi tudós-
társaság rendes tagja. — Munkája: Ein 
Beitrag zur Frage über die Ursache der 
Eiszeiten. Agram, 1876. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pilarik András, ág. ev. lelkész, Magyar-
országból száműzött. — Munkái: 1. 
QVoD FaVsto-LaetVM JesVLVs esse 

VeLIt! Noviennii Colossus... Promotoris 
. . . Bernhardi von Sandem, Meriti cultus 
& observantiae argumento Erectus Ab... 
Königsberg, 1676. — 2. Gratia Domini 
In restituia Sanitate Clar. Juvenis Jo-
hannis Ocseni i . . . Havniae, 1680. — 
3. Corolla, quam ex fragrantibus aeque 
ac florentibus Nominibus Venerabilis 
Presbyterii Oppidani, in Regia Livoniae 
Acropoli, quae e s t . . . Riga . . . Rigae, 
1681. (Latin költemények.) — 4. Polyan-
theon ex Florentissimis Nominibus Vene-
randi Consistorii Holmiensis Virorum . . . 
Stockholmiae, 1681. (10 kisebb latin vers.) 
— 5. Tabella Submissae Devotionis. 
Quam In summae Gratulationis signum, 
Aeternaturae Gloriae Delubro Aug. Prin-
cipis Caroli XI. Svecorum, Gothorum, 
Vandalorumque Regis Invictissimi eXorta 
noMInaLI festivitate faVsto & aVspICato 
Die, dedicatam... U. ott, 1681. — 6. Vir 
Perquam Venerabili Authoritate Summe 
Reverendus, Insignive Doctrina, Atque 
Eius Praeclarissimo Usu, Necnon Facun-
dia Incomparabili Longe Amplissimus, 
Atque Exc. Dominus Justus Henricus 
Oldekop. . . U. ott, 1681. (Mind a hat 
munkát Trusius Gáborral együtt írta.) 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III . 
2. rész. 80., 181., 212., 213. 1. 

Pilarik András, ág. ev. hittanhallgató 
a wittenbergai egyetemen, hová 1666. 
okt. 1. iratkozott be, mátéfalvi szárma-
zású, P. Ézsaiás selmeczi tót pap fia, P. 
Ézsaiás és István hittanhallgatók testvére. 
— Munkája: Disputatio Theologica De 
Variis Personae Christi Statibus, Quam 
In Illustri Electorali Saxonica, Quae 
Wittenbergae Est, Sub Praesidio . . . Jo-
hannis Deutschmann . . . publico erudito-
rum examini exponi t . . . Wittenbergae, 
1667. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. t. 
rész. 119. 1. 

Pilarik András, a wittenbergai egye-
temen ág. ev. hittanhallgató, szentandrási 
származású. — Munkája: Disputatio 
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Theologica De Libero Arbitrio, et viribus 
humanis in conversione Quam In Illustri 
ad Albin Academia sub Praesidio Rectoris 
Magn . . . Johannis Deutschmann . . . 
Publice defende t . . . Wittebergae, 1677. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum. 
168. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 1. rész. 751. I. 

Pilarik Ézsaiás, ág. ev. lelkész, P. 
István szintén lelkész és Mazurka Anna 
fia, szül. Ocsován (Zólyomm.); lelkészi 
hivatalt Tepliczen, azután Matzdorfon, 
végre Korponán viselt; a matzdorfi anya-
könyvben a következő van róla följe-
gyezve : «Pilarik Ézsaiás tepliczi lelkész 
általunk meghivatott és innen 1656. máj. 
15. Korponára ment.» Midőn megidézte-
tett Pozsonyba, ott megjelenvén, aláírta 
a kiköltözők számára készített térítvényt 
s annak tartalma szerint a hazából ki-
vándorolt és Wittenbergába költözött, hol 
bölcseletmesteri fokot nyert. Meghalt 
Leviniben. — Munkái: 1. Cum Deo 
Dissertatio Positive Enucleata De Mini-
strorum Ecclesiasticorum Distinctis gradi-
bus. Quam Asserente Hilario Ernesto 
Binero SS. Theol: Stud: Examinato, p. 
t. Gymna: Neosol: Rectore, Mense Majo. 
Publice pro ingenii modulo defendere 
conabitur (sic). Trenchinii, 1641. — 2. 
Summarium Linguae Sanctae Praeside... 
Johann. Wilhelmo Hilliger,. . . Promotore 
. . . examini subjicit Resp . . . Anno 
M. DC. LXX YII. U. ott. — 3. Morotomia 
Analphabeitica Explosa, Ridiculi A. C. 
Anatomci (sic), Pacifacii (ut vuit) Catho-
lici, D. Thomae Heinrici, quondam dum 
viveret, Protonot. Apost. Cathed. Eccles. 
Basiliensis Canonici , . . . Univers. Friburg. 
Rect. Praesidio . . . Johannis Deutsch-
mann . . . Suscepta Ad A. M. DC. LXXVII. 
Diem XIII. Septemb. Respondente... U. o. 

— 4. De Persecutione Verae Ecclesiae Dis-
sertatio Theologica, Qvam Praeside Joh. 
Andr. Quenstedt... publice defendet... Die 
X. Augusti... Anno M. DC. LXXVI. U. ott. 
— 5. Dissertatio Historico-Theologica, 

De Ecclesiastico Ordine Novi Testamenti, 
Qvam Praeside . . . Joh. Andrea Quen-
stedt . . . publice defende t . . . Ad diem 
16 Octobr. Anno M. DC. LXXIX. U. ott. 
— 6. Dissertatio Astronomica, De Eclipsi 
Lunae Quam Indultu Facultatis Cele-
berrimae Philosophicae In Illustri Witte-
bergensi Academia Praeses M. Esaias 
Pilarik . . . Alumn. & Respondens Matthias 
a Schmidegg, Cremn. Nob. Hung, publice 
defendent . . . A. M. DC. LXXX. d. XV. 
Maji. U. ott. — 7. Dissertatio Astrono-
mica de Ecclipsibus in Genere, Et Solis 
In Specie, Sub Praesidio . . . Michaelis 
Waltheri . . . Eruditorum Disquisitioni 
Exposita . . . Anno M. DC. LXXX. d. VIII. 
Maji. U. ott. 

Czvittinger, S p e c i m e n 303. I. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 291., 292. 1. — 
Rácz Károly, A p o z s o n y i v é s z t ö r v é n y s z é k 
áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 1874. 144. 1. 
— Sí. Könyv-Szemle 1890. 260. l a p . — Szabo-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész . 
119., 120., 174., 189., 654. 1. 

Pilarik Ézsaiás, ág. ev. lelkész, kinek 
atyja P. Ézsaiás selmeczi pap volt; 1666. 
okt. 1. iratkozott be a wittenbergai egye-
temre, honnét hazájába visszatérve Máté-
falvára hívták meg papnak. — Munkái: 1. 
Disputatio Theologica Anti-Papistica, De 
Confessione Auriculari, Q u a m . . . In 
Electorali Academia Wittebergensi, Sub 
Praesidio . . . Johannis Deutschmann . . . 
publicae disquisitioni subj ic i t . . . Ad Diem 
XXI. Octobris Anno M. DC. LXX. Witte-
bergae. — 2. Stephanoma Phoebeum 
Rectore . . . Michaele Sennerto . . . atqu. 
Exc. Dn. Michaele Wendelero . . . Die 
XXVIII. April. M. DC. LXX. U. ott. (Pilarik 
Andrással együtt.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 291.. 
292. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 1. rész. 797., 798. 1. 

Pilarik Gábor, udvari karmester, tren-
cséni származású, hol atyja P. István 
ág. ev. pap volt; 1676. okt. 11. iratko-
zott be a wittenbergai egyetemre; később 
Gothában udvari karmester lett. — Mun-
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kái: 1. Jesu dulcis Memoria Oder Jesu 
Nahmens süsser Schall Klingt heut lieb-
lich in den Saal Des Wohlgelahrten Herrn 
M. Johannis Bartsch, In der weit und 
breit berühmten Haubt Stadt Breszlau in 
Schlesien bey Sanct Elisabeth Wohlver-
ordneten Diaconi, Als Er Mitten in der 
Traurigkeit Mit recher Hertzens Frölig-
keit Seinen Nahmens Tag begangen Anno 
1677. den 24. Junii, Welchen Aus schul-
diger Danckbarkeit gegen seinen grossen 
Gönner hat wollen abgehen lassen. 
Zittau. — 2. Rosen-Krantz, Sampt einer 
Geistlichen Ari, Den Wohl-Edlen . . . 
Herrn Johanni Georgio Seydel, von Ro-
senthal, Der Churfl. Sechs. Haubt Stadt 
Budissin, Vornehmen Rath und Unter 
Cämmerer: Aller unschuldig verjagten 
und von der Welt geplagten, grossen 
Patrono zu ehren. Als Er Nach vieler 
Traurigkeit, Mit Hertzens Fröligkeit und 
gewünschter Glückseligkeit Seinen Nah-
mens-Tag Den 24. Junii 1677. erlebet und 
frölich begangen, Von geringen und Unter-
thänigsten Zweyen Clienten Aufs einfäl-
tigste zusammengebunden. U. ott. (Két 
német vers hangjegyekkel. Pilarik Jere-
miással együtt). — Üdvözlő verset ír t : 
Pilarik Jeremias, Bigam Dissertationum... 
Wittenberg, 1677. cz. munkájába. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 282. 1. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 184. 1. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 291., 
292, 1. — Szabó-Hellebr ant, Régi M. Könyvtár 
III. 2. rész, 125. 1. 
Pilar ik István (idősb), ág. ev. lelkész, 

P. István szintén lelkész, és Masurka Anna 
fia, szül. 1615-ben Ocsován (Zólyomm.), 
hol atyja ekkor telepedett meg a paplak-
ban. Nyolczéves korában szülei nagy-
anyjához Masurka Ludmillához küldték 
Németlipcsére, honnét azonban csak-
hamar visszavágyott szüleihez. 15 éves 
korában Bártfára ment a Stockei Lénárd 
által alapított intézetbe, hol azonban egy-
szerre mintegy háromnegyed évre hangját 
teljesen elvesztette; e miatt a városi 
orgonistához szegődött be famulusnak. 

Később, hogy a hangját visszanyerte, az 
orgonista gyermekeinek magántanítója lett; 
egyszersmind tanulmányait is folytatta. 
18 éves korában felsőbb tanulmányainak 
elvégzése végett Selmeczbányára ment ; 
itt azonban megbetegedett és kénytelen 
volt hazamenni szüleihez ; felgyógyulása 
után ismét ott folytatta theologiai s philo-
sophiai tanulmányait s lelkészi teendőkbe 
is begyakorolta magát. Alig végezte tanu-
lását, 21 éves korában Hibe községe 
(Liptóm.) hívta meg kántortanítónak ; de 
ezt, fiatal korát tekintve, nem fogadta e l ; 
ekkor kapta Kaiinka Joachim illavai 
lelkész és superintendens levelét, ki őt 
az Osztrosith bárók nevében az ezek pa-
tronatusa alatt álló illavai egyházhoz 
kántortanítónak hívta meg; ezt el is 
fogadta, hol az isteni tisztelet zenei részét 
egészen újjászervezte. Ez idő alatt édes 
atyja meggyengülvén, segédül hívta őt 
magához. Előbb 1639. márcz. 4. Zólyom-
ban beható vizsga után Lányi Gergely 
superintendens őt a lelkészi teendők vég-
zésére felszentelte. Még el se foglalhatta 
lelkészsegédi állását, midőn Csáky László 
gróf a jezsuiták bujtogatására, megvonta 
atyjának adott szavát és őt megfosztotta 
papi állásától, mire másik fiához P. Ézsaiás 
tepliczi paphoz vonult vissza. Fia P. 
István pedig vándorútra kelt; Madách 
Gáspár és György pártfogásukba vették 
és Alsó-Sztregován megtartott próba-
prédikáczió után lelkészül választatott. 
Hét évig működött itt. Gácson, midőn 
Forgách Ádám udvarában prédikált, be-
széde vége felé a szószékről ájultan 
fordult le s négy hétre beszélőképes-
ségét és érzékeit elvesztette. 1647 elején 
öcscsét P. Ezsaiást a matheócziak vá-
lasztották meg lelkészüknek, őt pedig a 
teplicziek hívták meg; ő ezen meghivást 
szívesen fogadta, hogy száműzetésben 
élő szüleit is gondozhassa, és húsvét 
előtt 14 nappal odaköltözött. 1649-ben 
már Szent-Andráson (Liptóm.) volt pap. 
1651-ben gróf Illésházy Gáborné (Széchi 
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Éva) meghívására Trencsénbe ment lel-
késznek. Itt térítéseivel az Illésházi grófi 
családban is sikert aratott; Lingo pater 
jezsuita zaklatásai miatt sok kellemetlen-
séget kellett elviselnie. 1662-ben párt-
fogója a grófné is meghalt és ő a becz-
kóiak meghívását fogadta el és odament 
lelkésznek. I. Lipót uralkodásával komoly 
vészek tornyosultak a protestánsokra; 
Lippay érsek Pilarikot is megidéztette a 
nagyszombati apostoli szék elé, a r. 
katholikusok által támasztott képzelt vétség 
miatt; P. azonban nem ment el az idé-
zésre, hanem 1659-ben kimerítő tudó-
sítást küldött a pozsonyi országgyűlés ev. 
rendeinek. 1660-ban Nádasdy Ferencz 
gróf országbíró parancsot küldött Becz-
kóra, hogy P. rögtön hagyja el egyházát; 
midőn ez nem engedelmeskedett, huszár-
csapatot menesztett oda, mely vagy 500 
csőcseléknéppel megtámadta Beczkót, de 
visszaverettek. Ugyancsak Nádasdy gróftól 
ezután is üldöztetett, emberei vagyonától, 
könyveitől megfosztották. 1662-ben hús-
vét és karácsony ünnepén Eszterházy 
László gróf zavarta embereivel s meg-
rohanta a paplakot, úgy hogy P. alig 
hogy megmenthette életét. Nem csoda, 
hogy P. ily viszonyok között a megvál-
tás igéjeként vette 1663. nyarán Nyáry 
Lajos grófnak és a szeniczi tanácsnak 
meghívását a szeniczi parochiára. Már 
Szeniczen volt, midőn azon év szept. 
egy portyázó török csapat, menekülése 
közben, elfogta. Galgócz alá hurczolták, 
verték, kínozták, végül negyednapra tö-
rök vásárra vitték, hol egy Vulkuli nevű 
oláh kapitány vette meg 80 birodalmi 
tallérért; ez felismervén Pilarikban a 
művelt embert és papot, jól bánt vele 
s asztalához ültette. Fogságából egy 
bojár segítségével megszökött és Komá-
romba, Győrbe, Magyar-Ovárra s Köp-
csénbe jutott Liszti báró kastélyába; ez 
ajánlólevéllel Montecuccoli generálishoz 
küldte, ki akkor Pozsony alatt táborozott. 
Ez fényesen megajándékozta s Pozsonyba 

küldte, hol P. fiai István és Jeremiás 
akkor tanulók voltak. Innét okt. 31. érke-
zett Szeniczre. 1664—70-ig egyúttal espe-
rese volt a berencsi esperességnek. Meg-
indult az alkotmány felfüggesztését kö-
vető vallásüldözés és Balassa Bálint báró 
korponai kapitány lovascsapat élén jött 
Kolonics Lipót püspök megbízásából 
Szeniczre s a templom kulcsait követelte, 
a tanács azonban, mivel Balassa a ki-
rályi megbízó levelet előmutatni nem 
tudta, nem engedelmeskedett. 1672-ben 
a vasasnémetek Szeniczen a paplakot 
feldúlták, P. ingóságait és könyvtárát el-
rabolva, őt Szobotisztba hurczolták. Azon-
ban Kolonics Kristóf gróf Nagy-Lévárton 
pártfogásába vette, kastélyába fogadta, 
sőt még családját is utánna hozatta. 
Kolonics Lipót püspök itt is üldözte, úgy 
hogy bujdokolnia, rejtőzködnie kellett. 
Végre maga is átlátta, hogy ily körül-
mények közt nincsen maradása a hazá-
ban, tehát 1673-ban Boroszlóba menekült, 
innét szept. 18. Zittauba s adventben 
Budissinbe ment ; mindenütt szívesen 
fogadták és ajándékokkal halmozták el. 
1674. márcz. 27. levelet kapott Saltzai 
Anna Katalintól, hogy az áltata alapított 
Neu-Saltza nevű városkában az oda tele-
pített száműzöttek gyülekezetének legyen 
a lelkésze; a mit el is fogadott. Volt 
tehát biztos hajléka, hova családját is 
maga mellé vette. Az általa gyűjtött 
pénzből templomot építtetett és azt 1677. 
júl. 12. fel is szentelte. Ugyanazon év és 
hó 17. meghalt neje. 1678-ban megírta 
emlékezéseit, 1681-ben szintén száműzött 
fivérének P. Ezsaiásnak koporsója fölött 
tartott beszédet. Végre elaggva, 1689-ben 
fiát P. Istvánt, ki Modorban lett pap, 
hívta magához gyámolul és segédül. 
Ezután nyoma vész; nyilván azon közel 
négy év alatt, míg fia nála volt, halt 
el. — Munkái: 1. Favus Destillans, 
seu Gemitus Dominieales et Festivales 
Evangelicorum . . . 1648. (Csepegő lépes-
méz. Egyházi beszédei). — 2. Harpha 
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Davidica, meditationes hebdomades. 
Trencsén, 1651. (Tót prédikácziók). — 
3. Pamatné Prihodi Stepana Pilárika 
Szeniczkého nekdy Kneze Leta Páne 1663. 
od Tatáru zajatého ale zwlásstnim rize-
nim Bozsim ze vajeti vyszvobozeného. 
Zsolna, 1666. (Melyben tatár fogságban 
kiállott szenvedéseit versekben leírta.) — 
4. EucpYjfUtt In bene meritam Doctoralem 
Cidarim In Incluta Panegyri Wittebergensi 
eollatam . . . Johanni-Andreae Lucio . . . 
Anno FaX DresDae, LuCIVs, raDIante 
ornatVr honore. Die IV. Decemb. accla-
mata . . . Wittebergae (1672). — 5. Currus 
Jehovae mirabilis, Das ist, Ein Wunder-
bahrer Wagen des Allerhöchsten; Auf 
welchem Er, wie voh Anfang her, also 
a,uch noch heute zu Tage, als ein wun-
derbahrer Gott und Führer, seine Heili-
gen und Gläubigen so wunderlich über 
Berg und Thal, durchs Feuer und Was-
ser, Feind und Freund &c. in dieser 
argen Welt führet, bisz Er sie endlich 
auf Eliae Himmels-Wagen durch einen 
seeligen Tod in die ewige Ruhe ein-
geführet hat, Dargethan durch Stephanum 
Pilarikium, den Eltesten, an sieben unter-
schiedlichen Oertern in Ungarn, letzlich 
in Marckfleck Senitz gewesenen Pfarrern, 
wie auch des Löblichen Berentsischen 
Consistorii per decennium Seniorem: 
anietzo aber nach vielfältigen und hoch-
bekümmerlichen Exilio aus Hungarn der 
exulirenden Christlichen Gemeine zu 
Neu Saltza im Marggraffthumb Meissen 
verordneten Prediger: Mit Lehr, Ver-
mahnung und Trost-Sprüchen wie auch 
seinem eigenem Exempel, Allen frommen 
mit Creutz und Trübsal belegten Christ-
lichen Hertzen zur Lehr, Trost, Erinne-
rung und Aufmunterung Im Jahr M. DC. 
LXXIIX . . . Wittenberg. (A szerző réz-
metszetű arczképével.) — 6. Turcico-
Tartarica Crudelitas, Das ist: Derer 
Türcken und Tartam Grausamkeit, In 
welche Anno 1683. den 3. Septembr. 
durch des Allergerechtesten Gottes all-

weisen Verhängniss, nebst einer grossen 
Anzahl frommer Christen, unverhofft ge-
rathen ist, Kräftig darin erhalten und 
endlich wunderlich daraus erlöset wor-
den . . . . Auf etlicher Gott-ergebener 
Hertzen inständiges und freundliches An-
halten aufs neue zusammen gebracht 
und zum Druck befördert, allen frommen 
Christen-Seelen zur Warnung, Unterricht 
und Erinnerung, Anno 1684. Budissin. 
— Klein még három munkáját sorolja 
fel, melyeket ki is nyomatott, valószínű 
hogy elégették; ezek: Primi labores et 
continuationes Joannis Hermanni; Salo-
monea postilla Joannis Gerhardi; Postilla 
Tilesii in tabellas synopticas redacta; 
bővebb könyvészeti leírásukat azonban 
nem adja; miután eddig elő nem kerültek, 
meglehet az is, hogy csak kéziratban vol-
tak meg. Alkalmi költeményei is vannak. 

Czvittinger, S p e c i m e n 303. l a p . — Horányi, 
Memoria III. 78. 1. — Klein, Nachrichten I. 
260. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i 
IX. 291., 292. 1. — Szabó-Hellebrant, Kégi M. 
Könyvtár II. 299., III. 2. rész. 19., 149. lap. 
— Stromp László, I I . Pilarik István élete. 
Bpest, 1895. (Különny. a Prot, Szemléből.) 
— Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
III. 84. 1. 

Pilarik István (ifjabb), ág. ev. lelkész, 
előbbinek fia, szül. 1644. Alsó-Sztregován 
(Nógrádm.); Pozsonyban tanult, honnét 
valószínűleg külföldre is ellátogatott. Ta-
nulmányainak befejeztével Nagyszombat-
ban, s innét 1673-ban elűzetve, Modor-
ban lett tót prédikátor. 1674-ben a po-
zsonyi delegatum judicium maga elé 
idézte és száműzetésre ítélte. Viszontag-
ságos bujdosás után 1675-től Jordans-
mühleben diakónus volt, míg 1682-ben 
a modori gyülekezet újból meghívta, még 
pedig akkor német prédikátornak. 1688-
ban visszatért Németországba s 1689-ben 
atyja mellé segédlelkésznek Neu-Salzába 
ment, hol három évig és néhány hónapig 
maradt. 1693 táján Röhrsdorfban kapott 
lelkészi állást, hol 1711-ben meghalt. — 
Munkái: 1. Höchst-nöthiger, nützlicher, 
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und in mancherley Anfechtungen beste-
hender Catechetischer Lehr-Grund, Zu 
Bezeugung seines danckbaren Gemütes 
gegen dem Grund-Frommen Gott, für seine 
ihme ünzehlich grosse erwiesene Wohl-
thaten, und sonderlich wunderbare Er-
rettung ausz vielen Leibes und auch 
Seelen-Nöthen, Und denn auch der hertz-
lichen Liebe gegen seine anvertraute, 
theuere, werthe Kirch-Kinder, Im Namen 
Jesu, Desz einigen Grundes unserer Se-
ligkeit, auch dieselbige zu erlangen und 
zu behalten wolmeynend geleget, Nebst 
einem Anhang, von allerley andächtigen 
Seufzern; und 3 schönen Liedern, &c. 
In Jordans-Mühl, und dahin eingepfarrten 
Dorffschafften, Von Ihrem Liebhaber S. 
P. J. Brieg, 1681. (Ujabb kiadásai. U. o., 
1687. és Bautzen, 1693.). — 2. Eine 
Einfältige Busz- und Raupen-Predigt, 
Nach Anleitung der Apostolischen Ver-
mahnung, Schicket euch in die Zeit, Denn 
es ist böse Zeit, Und in Ansehung der 
Schrecklichen Menge dieses Ungeziefers, 
welches etliche Jahr her, nicht allein 
alle Garten- sondern auch Wald-Bäume 
weit und breit jämmerlich verterbet hat, 
und noch verterbet, nicht ohne sonder-
bare Bedeutung allerley grossen Strafen 
Gottes, An dem Heiligen Fast-, Busz- und 
Bet-Tag, Den 6. Junii Anno 1681. Bey 
der Gemeine Christi in Jordans-Mühl 
gehalten und auf Begehren Buszvertiger 
Hertzen in den Druck gegeben Von S. 
P. J. Anno M. DC. LXXXII. Brieg. (Szerző 
neve az ajánlás végén fordul elő.) — 3. 
Geistliche, Mit anmuthigen Kupfern ge-
zierte Himmels-Leiter, Bestehend in aller-
hand schönen Morgen-, Mittags-, Abend-
und andern auff allerhand Noth, Als 
Anfechtung, Krieg, Theurung, Verfolgung, 
Erdbeben, Wetter, Pestilentz, Kranck-
heiten, Sterben, Auch Stand-Personen 
gerichteten Gebeten, nebst vielen Bibli-
schen Haupt-Sprüchen, Kurtzen kräfftigen 
Seuffzern und Hertz-erquickenden Reim-
Gebetlein, Auf vieler Gott bekannter 

Seelen inständiges Verlangen. Zum dritten-
mal herausgegeben . . . Gedruckt im Jahr 
1706. Hely n. — 4. Geistliche Seelen-
musik. (Énekeskönyv)... — 5 . Jesuslust... 
(Két utóbbi munkának sem nyomtatási 
helye, sem megjelenési éve nem ismere-
tes.) — Alkalmi versei is jelentek meg. 

Czvittinger, S p e c i m e n 307. 1. — Jöcher, G e -
l e h r t e n - L e x i k o n I I . 645. 1. — llorányi, Me-
moria III. 82. lap. — Klein, Nachrichten I . 
279. 1. — Heizer, Jakob, B i o g r a p h i e n b e r ü h m -
t e r Z i p s e r . K a s c h a u , 1833. 62. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai IX. 291., 292. lap. — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I I I . 2. 
rész 199., 224., 667. 1. — Zoványi Jenő, Theo-
logiai Ismeretek Tára III. 84. lap. — Stromp 
László, II . Pilarik István élete. Bpest, 1895. 
10. 1. 

Pilarik István, ág. ev. superintendens, 
P. Ézsaiás selmeczi tót pap fia, előbbi-
nek unokatestvére, szül. 1647-ben Matheó-
czon (Szepesm.); hazai tanulmányainak 
végeztével külföldre ment, hol a witten-
bergai egyetemre 1666. okt. 1. iratkozott 
be s 1670. ápr. 30. magisteri czímet nyert. 
Még 1671-ben is ott időzött, de már 1673 
első napján Ujfalusy László udvaránál 
volt alkalmazásban, míg 1676. Löwenben 
(Szilézia) lelkészkedett. Innét visszatérve 
hazájába, 1677 végén lévai lelkész lett, 
majd 1683. máj. a selmeczbányai egyház 
hívta meg német lelkésznek. A bányai 
egyházkerület 1704. márcz. 28. superin-
tendensévé választotta s részt vett a 
rózsahegyi zsinaton, melynek egyik leg-
kiválóbb tagja volt. Meghalt 1710-ben 
nejével és gyermekeivel együtt pestis-
ben. — Munkái : 1. Disputatio Theolo-
gica De Officio Christi, Quam In no-
Mlne IesV, Prophetae, SaCerDotls & Regis 
SaLUtlferl In Florentissima Ad Albim 
Academia Sub Praesidio . . . Johannis 
Deutschmann . . . publice defendendam 
suscepit . . . die XVII. Augusti, Anno 
M. DC. LXVII. Wittenberg. — 2. De Mira-
bili Cum Filio Dei Jacobi Lucta Et Post 
Hanc Reportata Victoria, Ex Gen. XXXII, 
vers 24. seqq. Exercitium Academicum... 
In Alma Wittebergensi Concedente, Prae-
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side . . . Abrahamo Colovio . . . Publice 
Ventilandam Exhibet Autor & Respon-
dens . . . Calendis Julii, A. 0 . R. M. 
DC. LXIX. U. ott. (Ujabb kiadásai 1672., 
1719.). — 8. De Nestorio, disputabunt 
Annuente Jehova Praeses M. Johannes 
Simon Francus . . . & Respondens . . . 
Anno M. DC. LXX. U. ott. — 4. Ordo 
Filiorum Noachi Sem, Cham, Japhet, 
Auxiliante Clementissimi Numinis Gratia, 
Consensu Magnifici Theologorum Ordinis 
In Academia Wittebergensi Disputatione 
Publica Propositus, Praeside . . . Johanne 
Deutschmann . . . Promotore . . . Omni 
Pietatis, Observantiae & Obsequii Cultu 
Aeternum Prosequendo. Auetore Respon-
dente . . . In Auditorio Theologorum XV. 
Cal. Jun. A. R. S. M. DC. LXXI. U. ott. 
(Ujabb kiadása. U. ott, 1677.). — 5. So-
lennia incipientis anni M. DC. LXXIII. 
Viro Generoso . . . Ladislao Uyfalvsi De 
Diwiak Uyfalu . . . Felicia & Fausta Preca-
tur Cliens Officiosus. Leutschoviae, 1673. 
(Egy lapra nyomtatva, a m. tudom, aka-
démia könyvtárában.) — 6. Novo Anno 
Aerae Christianae M. DC. LXXVIII. Cels. 
Perill. Comiţi ac Dno Augusto Comiţi de 
Lignite . . . Comiţi ac Dno Eliae Andreae 
Comiţi de Henkel . . . Dno Conrado Ven-
ceslao Sauerma. Libero Baroni de & in 
Jeltsch . . . Dominis suis, Mecoenatibus 
ac Patronis colendis, Anagrammata ista, 
intentione pia, corde devoto, affectu sin-
cero Iisdem & universis Ipsorum Fami-
liis, Annum Novum felicem, ac ex omni 
parte beatum, praecatus, cum innumeris 
aliis, indubitata, gratiosissimi beneplacitus 
spe, sacrat & exhibet . . . Vratislaviae. 
(3 latin költemény.) — 7. Zwölff-Jährige 
Evangelisch und Epistolische Kirchen-
Arbeit., Von Anno 1678 bis 1690. Von 
dem Autore, zu Kräftiger Evangelischer 
Glaubens-Gründung, beständiger Chris-
tenthums-Erweisung, nöthiger Andachts-
Erweckung, beqvemer Gedächtniss-Er-
läuchterung,nüzlicher Creutz-Bewährung, 
und ewiger Seeligkeit Beförderung, From-

men Hertzen zum besten, herausz gege-
ben. Dresden, 1691. — 8. Grex Pusülus. 
Die Kleine Heerde. . . . Leutschau, 1701. 
Ezenkívül igen sok üdvözlő verset írt 
wittenbergi egyetemi hallgató korában. 

Czvittinger, S p e c i m e n 307. 1. — Horányi, 
Memoria III. 85. 1. — Klein, Nachrichten I. 
287. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyv-
tár II. 563. 1., III. 1. rész 752., 786., 798. 2. 
rész 10., 20., 121., 129. 1. — M. Könyv-Szemle 
1891. 79. 1. — Zoványi Jenő, Theo log i a i I s m e -
retek Tára III. 84. 1. 

Pilarik János, ág. ev. lelkész szülő-
helyén Ocsován (Zólyomm.). — Munkája : 
Princeps Observare Leges Fundamentales 
teneatur, Praeside M. Nathanael Falcken... 
edisseret publice . . . In Auditorio Majori 
D. XX. April. . . . M. DC. XXCIX. Viten-
bergae. — Gyászverset írt németül rokona 
Pilarik János Jeremiás halálára: Als 
Tit. Herr. M. Jeremias Pilarik . . . Witten-
berg, 1690. cz. munkában. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I I . 290. l a p . — Szabo-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész. 
364. 1. 

Pilarik Jeremiás, ág. ev. lelkész és 
tanár, szül. 1647-ben Tepliczen (Szepes-
megye); 1676. nov. 18. iratkozott be a 
wittenbergai egyetemre, hol később a 
gymnasium VI. osztályának tanára volt. 
— Munkái: 1. Bigam Dissertationum 
Passionalium, De Pugna. vei Passione 
Christi Spirituali, Ut Et De Captivitate 
Christi Passionali, In longe Incluta ad 
Albim, Sub Praesidio... Dn. Joh. Deutsch-
mann i . . . publicae disquisitioni modeste 
submit t i t . . . Ad diem III. April, M. DC. 
LXXVII. Wittenberg. — 2. Rosen-Krantz... 
Zittau, 1677. (Pilarik Gáborral együtt). 
— 3. Alsz Tit. Herr Johann Zechmeister, 
Ausz Ungarn, Nach glücklich vollbrach-
ten Lebens-Streit, In die ewige Ruhe 
versetzet Und in der Chur-Fürstlichen 
Sächszischen Residentz-Stadt Dreszden 
den 26. Janu arii Ao. 1688. beerdiget 
wurde, Wolte dem Seeligen, Als Seinem, 
im Leben geliebtesten Herrn Schwieger-
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Vater Die Letzte Pflicht mitleidend er-
weisen. Wittenberg. 1688. — 4. Als Die 
Viel-Ehr und Tugend-reiche Frau Jo-
hanna Christina Pilarikin, Gebohrne 
Germannin, Tit. Herrn Gabriel Pilarik, 
Hoch-Fürstl. Sachs. Kammerdieners und 
Hoff-Musici zu Gotha, Hertzlich geliebte 
Hausz-Ehre Den 6. Junii des 1688-sten 
Christ-Jahres unverhofft, doch seelig die-
ses Zeitliche mit dem Ewigen verweck-
selte, Und hernach den 8. dieses Monats 
zur Erden bestattet wurde, entdeckete 
und überschickte Zur Bezeugung seines 
Brüderlichen Mitleidens diese Trauer-
Gedancken auch mit Trauren Umbgebe-
ner. U. ott. — 5. Memoriae. Pilarikiorum. 
Sacrum. P. D. Q. Anno R. S. M. DC. XC. 
Ipsis Cal. Maji. Potruelis. & Fráter. U. 
ott. — 6. Der im Himmel das Jubel-
Jahr haltenden Seelen, Auff Erden in 
diesem Seculo hin und her zerstreueten 
Freunde Gebeine, Als Des Herrn Grosz-
vaters Herrn Ştefani Pilarik, weiland 
Pfarrers zu Otschowa, in Ungarn, Dessen 
Vier Söhnen, Herrn Jeremiae Pilarik, 
weiland Pfarrer zu Carpen und dann zu 
Hodritsch in Ungarn, meines Hn. Vetters, 
Herrn Stefan Pilarik, an unterschiedlichen 
Oertern zuletzt in Szenitz in Ungarn 
Pfarrers und Senioris wie auch nach 
dem Schmerzlichen Exilio Pfarrers zu 
Neusaltza in Meissen, meines lieben 
seel. Herrn Vaters Herrn Esaiae Pilarik, 
Pfarrers zu Carpen und dann in der 
Ungrischen Berg-Stadt Schemnitz, mei-
nes Herrn Vetters Herrn Johannis Pila-
rik, an unterschiedlichen Oertern Pfarrers 
in Ungarn, zuletzt aber in Ugrotz, bey 
dem vier vornehmen Grafen Zai, Pfarrers 
und Senioris, meines Hn. Schwagers, 
Meiner zweyen Brüder M. Esaiae Pilarik, 
weiland Con-Rectoris in Alt-Brandenburg, 

f Gabrielis Pilarik, weiland Hoch-Fürstl. 

Altisten und Cammerdieners zu Gotha. 
Meiner lieben vier zarten Söhne, Johan-
nes Stephani. Johannis Jeremiae. Jere-
miae Gottliebs. Christian Gabriels. Be-

mühete sich in dem 1700-ten, als dem 
letzten Jahre in diesem Seculo aus der 
Asche hervor zusuchen, und auffs neue 
in unserm andern fröhlichen begangenen 
Academischen Jubel-Jahr 1702. d. 18. 
Oktobr. Auff Begehren etlicher Bluts-
Freunde in Druck zu lassen, der das 
Elend nach Gottes willen noch in dem 
Thränen-Thal bauende M. Jeremias Pila-
rik, aus Ungarn. U. ott. (Német költe-
mény.) — 7. Rechtmässige und dabey 
bittere Pilarikische Klage, Welche Als 
der weyland Wohl-Ehrwürdige, Grosz-
achtbahre und wohlgelahrte Herr Jere-
mias Pilarick, Vor dem schmertzlichen 
Exilio in Ungarischen Bergstädten zu 
Düllen, dann nach dem Exilio, zu Sülthor 
nahe bey Magdeburg in die 30. Jahr 
wohlverdienter und recht treuer Pastor 
und Seelsorger, auch der gantzen Pila-
rikischen Freundschafft biszher gewese-
ner ansehnlicher Senior, Am 31. Maji 
dieses 1708. Jahres, in seinem Erlöser 
Christo Jesu, im Lauff desz 68. Jahres 
seines Alters, sanfft und seelig ent-
chlaffen, und den 11. Junii, war der 
Montag nach dem 1 Sonntag Trinitatis, 
von Vornehmer auch Adelichen vo lk -
reicher Versammlung zu seiner Ruhe-
Stätte in der Kirchen daselbst nahe beym 
Altar begleitet worden, Im Nahmen der 
gantzen Pilarikischen und darzu gehöri-
gen Freundschafft, Als ein Vetter dem 
Andern, Als ein Jeremias dem Andern, 
Wehmüthig aufgesetzet, und von Witten-
berg nach Sülthor der betrübten Frau 
Wittwen, Herrn Sohne und Frau Toch-
ter übersendet hat, der das Elend annoch 
bauende M. Jeremias Pilarik . . . U. ott, 
(Német költemény). — 8. Das Zwiefältig 
verwüstete Jerusalem, . . . seiner Schwes-
ter zu Trost vorgestellet. Hely és év n. 
— Több alkalmi költeményt is írt. 

Klein N a c h r i c h t e n í . 275. 1. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 184. 1. — 
Siabó- Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész 120., 342., 343., 386., 608., 6)6. 1. 
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Pilch Ágoston, mérnök, műegyetemi 
tanár, szül. 1834. aug. 3. Üszöghön 
(Baranyam.), hol atyja a Batthyány-ura-
dalomban számtartó, később gyári könyv-
vivő, végre pedig Pécsett törvényszéki 
biró volt. P. középiskolai tanulmányait 
1850-ben jeles sikerrel végezte a pécsi 
lyceumban ; a papi pályára kellett volna 
lépnie, de hajlamai a gépészi pályára 
terelték; azért Bécsbe ment és az ottani 
polytechnikumon folytatta tanulmányait 
1850—55-ig. 1855-ben a Dunagőzhajózási 
társulatnál gyakornok, 1857. pedig hajó-
gépész lett. Ezen időszakban (1861-ig) 
a franczia s angol nyelvet gyakorlatilag 
elsajátította. 1861-ben a bécsi Bollinger és 
Sigl-féle gépgyárban dolgozott, honnét 
kilépve, 1862-ben az osztrák államvasutak 
Studienbureau-jában mint rajzoló alkal-
maztatott. 1863—64-ben ugyanezen vasúti 
társulat buziási felügyelőségénél újra 
hajógépésznek alkalmazták. 1864-ben a 
mezőgazdasági gépészet terén kezdett 
működni és mint szerkesztő-mérnök 
Budapesten Kotzó Pál gépész-mérnöknél 
talált foglalkozást. 1867-ben a magyar 
kormány kiküldötte a párisi kiállításra. 
1867—69-ig a Yidats-féle gépgyárban 
mint szerkesztő-mérnök, 1870—72-ig pe-
dig mint vezető-mérnök működött a Krom-
pachi gépgyárban, melyet két évig ön-
állóan vezetett. 1872. júl. 6. ő felsége a 
műegyetemen fölállított iparműtani tan-
székre rendes tanárnak kinevezte. Ekkor 
a minisztérium arra utasította, hogy 
különleges szakismereteinek kibővítése 
czéljából a külföldi műszaki tanintéze-
tek szertárainak berendezéseit tanulmá-
nyozza, azért három hónapig külföldön 
utazott és előadásait csak okt. 18. kezdte 
meg. Külföldi tanulmányának eredménye 
a műegyetem technológiai szertárának 
fölszerelése volt. Meghalt 1888. okt. 18. 
Bpesten. — Czikkei a M. Mérnök- és Epí-
tészegylet Közlönyében (1867—68. Váz-
latok a párisi világtárlat gépészeti osztá-
lyából, 1869. Nagyszerű mérnöki válla-

latok, Szabályzat azok képzésére és meg-
vizsgálására, kik álladalmi középítészeti 
szolgálatba lépni akarnak, A párisi utczák 
fentartásáról, 1877. A gőzgépek megvizs-
gálásáról, 1879. A főváros vízvezetéki 
telepének új gépével, 1881-ben pedig 
ugyanazon telep reconstruált gépeivel tett 
kísérletek eredménye, 1879-től ezen folyó-
irat technológiai részének rovatvezetője 
volt); a Civilingenieurben (1885. a Meyer-
féle tolattyús vezénymű diagrammjaira 
vonatkozó értekezés). 

A kir. József-műegyetem tanárai és hallga-
tói 1851—1882. Bpest, 1883. 9. 1. — 1888. : 
P. Napló 289. SZ., Nemzet 289. , — Főv. Lapok 
290. SZ. — M. mérnök- és Epitész-Egylet Köz-
lönye 1889. 56. 1. (Gaul Károly). 

Pilcius (Pilcz) Benedek, tanár a gyula-
fehérvári iskolában, szepesmegyei szár-
mazású. — Munkája: Ode Enkomistike 
Ad . . . Wolfgangum Kovachoczium. Clau-
diopoli, 1584. (A Consolatio Davidis 
Sigemundi Cassoviensis. Dialógus czímű 
munka végén három levélen.) 

Bod, M. Athenas 225. 1. — Horányi, Memoria 
III. 88. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyv-
tár II. 48. 1. 

Pilcius (Pilcz) Gáspár, ev. ref. lel-
kész, szül. 1526 körül Váralján (Szepes-
megye), a hazai iskolákon (Kassán, Eper-
jesen) kívül 1574. ápr. 3-tól a wittenbergi 
egyetemen tanult Rueber János báró, kir. 
tanácsos és felső-magyarországi főkapi-
tány pártfogása alatt. Elutazása alkalmá-
val kitüntető megbízatásban részesült. 
Átadta ugyanis neki a felsőmagyarországi 
öt szab. kir. város esperessége e városok 
hitvallását és néhány egyházi zsinatukon 
1574. jan. 18. szerkesztett czikkelyt, a 
Flaczianusok ellen, egy terjedelmes kisérő 
irattal együtt, a melyben ezen híres egye-
tem tanárait arról biztosították, hogy 
vallási ügyekben velük egy véleményen 
vannak. Az egyházi hivatalra Briegben, 
Sziléziában avattatott fel és ott is viselt 
pár évig lelkészi hivatalt. Visszatérvén 
Magyarországba 1581 körül, elsőben 
Rueber János udvari káplánja, majd a 

36. iv sajtó alá adatott i.905. febr. 8. 
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nagysárosi, utóbb a dobsinai egyház 
papja lett 1584 körül. Itt Dobsinán szem-
tanuja volt ama rettenetes eseménynek, 
melynek leírása tőle származik és a mely 
annál inkább érinthette, minél nagyobb 
volt az a veszteség, melyet ez alkalom-
mal szenvedett. Ezen ellenséges becsa-
pás ugyanis nemcsak egyházát döntötte 
siralmas állapotba, de nejétől is meg-
fosztotta, ki éppen akkor szülési fájdal-
makban vajúdván, el nem menekülhetett, 
a törököktől szintén elfogatott és az úton 
Fülek felé elhunyt. 0 maga ezen becsa-
pás veszélyeit, szájhagyomány szerint, 
úgy kerülte ki, hogy egy ottani lakos 
által, ki hazajöttekor a Ramsengrundban 
lesben álló törököket észrevette, a közeli 
veszélyről értesülvén, a paplaknak kerti 
ajtaján át a közeli erdőcskébe menekült, 
mely azóta napjainkig a «Papliget» 
(Pfarresbüschel) nevet viseli. Melanchthon 
Fülöp tanához ragaszkodott és azok közé 
tartozott, kik krypto-kálvinistáknak nevez-
tettek és az úrvacsoráról és Krisztus sze-
mélyéről való nézetét nemcsak nyíltan 
vallotta, hanem több kiadott iratában 
védelmezte is a brentiánok ellen. Ezért 
1584-ben az eperjesi gyűlés őt kárhoz-
tatta. O azonban nem szűnt meg, sőt 
ügyét tüzetesebben kezdé védelmezni az 
úri szent vacsoráról kiadott 79 «Tételeb-
ben, valamint az úrvacsora felől támadt 
vitát fejtegető «Szabályaidban, melyeket 
a bártfai doktorok «Examene» (1586) 
ellen is derekasan vitatott. Végre Sáros-
megyét, hol sok bántalmat szenvedett, 
odahagyta és a sárospataki iskola rektora 
lett 1587 táján és ezen hivatalát is 1590-ig 
kitünőleg folytatta. Hogy már 1590-ben 
a márkusfalvi (Szepesm.) egyház papja 
volt, akkori emlékek bizonyítják; főleg 
neki köszönhető, hogy ezen egyház a 
helvét hitvallású reformátusokhoz a XVIII. 
század kezdetéig erősen ragaszkodott. 
Egyébiránt azt állítják, hogy P. a Kálvin 
nézetét az úrvacsoráról, melyet előbb oly 
igen védett, a testvérek (fratres) Szepes-

id. Sz innye i J . . Magyar írók X. 

megyében Iglón tartott gyűlésén 1593. 
nyíltan és ünnepélyesen visszavonta s 
megtagadta. Utoljára a dobsinai egyház 
lelkésze volt Gömörmegyében. Meghalt 
1605-ben Márkusfalván, csaknem 80 éves 
korában. Halálára testvére, Pilcius János, 
ki szintén lelkész volt, írt latin verset, 
melyet Klein (Nachrichten I. 293. 1.) 
közöl. — Munkái: 1. Epithalamion In 
honorem Nuptiarum Prudentis ac Cir-
cumspecţi Viri Domini Christophori Menzll 
Curiensis, Praetoris militaris in Szendrő, 
sponsi: et Pudicissimae Virginis Rosinae, 
Balthasaris Hilzen, Aulae Caesarianae 
quondam Aurifabri filiae, sponsae con-
sriptum Jambicis quaternariis . . . . A. 
1578. Bartphae. (15 négysoros versszak-
ból álló költemény.) — 2. In Spon-
salia Viri Doctrina et Eruditione Orna-
tissimi Domini Philippi Oeschin, Gram-
matici Leuczouiensium sollertissimi, 
amicique sui charissimi, sponsi: et pudi-
cissirnae matronae Susannae, relictae 
praestantissimi viri Casparis Cromeri, 
scholae rectoris ibidem, Sponsae: Ex 
dicto Gen. 2. Non est bonum bominem 
esse solum, faciamus ei adiutorem, quod 
sit coram ilio. U. ott, 1578. (11 disti-
chonböl álló költemény. Együtt jelent 
meg az előbbenivel.) — 3. Medüationes 
Piae, Vario Metri Genere ex Euangelijs 
concinnatae ; quibus etiam alia quaedam 
pia carmina sunt adiecta. U. ott, 1583. — 
4. Ein Notwendige Protestation wider 
Herrn Benedictum Belsium Pfarherrn 
und Seniorn zu Epperies. An die Wol-
geborne und Gnedige Frawe, -Fraw Ju-
dith Rueberin, geborne von Friedeshaimb, 
weiland des Wolgebornen Herrn, Herrn 
Hansen Rubers zu Grawenwerd vnd 
Pyrendorff Freiherrn, der Romischen 
Kay: Ma: gewesenen Raht vnd velt-
obristen in ober Hungern, nach gelassene 
Wittib, geschehen durch . . . (Krakkó, 
1584.). — 5. Assertio Regvlarvm Breviter 
& Simpliciter Coenae Dominicae Sen-
tentiarum complectentium, aduersus Exa-
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men earundem, nomine Ecclesiae & 
Scholae Bartphensis, per Martinum Wag-
nerum Pastorem, Thomam Fabrum Ludi-
rectorem & Seuerinum Sculteti lec-
torem scholae typis ibidem editum. (U. 
ott, 1586.) — 6. Merkzeichen, dabei ein 
Schäílein Christi zu erkennen sei... Die 
da fleischlich gesinnt sein, ist der Tod. 
Und geistlich gesinnet sein ist Leben und 
Fride. Denn fleischlich gesinnet sein ist 
ein Feindschaft wider gott. Hely és név 
nincs. (1586—87. Egyetlen példánya sem 
ismeretes.) — 7. Brevis et perspicva 
Responsio ad maledicam et futilem Apo-
logiam Martini Wagneri testamentariă, 
Bartphae editam opera Jacobi Wagner 
N. Ministri Eccles. Bart. Thomae Fabri 
Ludirectoris Bartphen. Seuerini Sculteti 
Ludirectoris Epperien. Instituta a . . . 
(Bártfa), 1591. — 8. Assertio Begvlarum 
Breviter Et Simpliciter Coenae Dominicae 
Sententiam complectentium, aduersus 
Examen earundem, nomine Ecclesiae & 
Scholae Bartphensis, per Martinum Wag-
nerum Pastorem, Thomam Fabrum Ludi-
rectorem, & Severinum Sculteti lectorem 
scholae typis ibidem editum: a . . . . 
(Basel, 1591.). — 9. Brevis Et Perspicva 
Responsio Ad Maledicam Et futilem 
Apologiam Martini Wagner testamentariă, 
Bartphae editam operâ Jacobi Wagner N. 
Ministri Eccles. Bart. Thomae Fabri Ludi-
rectoris Bartpheu. Seuerini Sculteti Ludi-
rectoris Epperien. Istituta A... (U. o.), 1591. 
— 10. Drey Predigten, gehalten zu Scha-
rosch vor der Bubrischen, im Jhare 1581. 
vnd hernachmals zu besserm vnterricht 
der Einfeltigen, in kurtze Fragstück ge-
bracht, durch . . . Wittenberg, 1591. — 
11. Topscha, sive Dobschina, (Die hüp-
sche Aue, zwischen dem Gebürge) AI. 
Topschinum, uppidum Metallico-Monta-
num Chalybiferum, Hungáriáé Superioris 
In Termino Boreali Comitatus Gömörien-
sis Scepusium Versus Situm, Ante Hoc 
Ferme Seculum, Repentina Eaqve Noc-
turna Turcarum Fillekiensium Irruptione 

Devastatum, Incensis Et In Cinerem 
Bedactis Aedibus, Et, Proh Dirum Spec-
taculum! Captis Abdvctisqve Omnibus 
Utriusq. Sexus Incolis Anno 1584. die 14. 
Octobr. Cujus Casus Tragici Históriáé 
olim contexta fuit â Caspare Piltzio Loci 
Ejusdem tűm Pastore ; Nunquam autem 
Typis exscripta publicis: Inventa nunc in 
Scrinio Chartarum Rapsodicarum ; Pro-
ducta & Posteritati commendata á Chri-
stophoro Daniele Kleschio, Sempr. Dan. 
Fil. A. O. R. M. DC. LXXI. Wittebergae. 
(Németül. Ford. Gotthard Mihály. Kassa, 
1795. Szerző életrajzával. Ennek kézirata, 
censurai példány 1795. febr. 24. meg-
van a m. n. múzeum könyvtára kézirati 
osztályában. Magyarul: A törökök betö-
rése Dobsinára 1584. okt. 14. Piltzius 
Gáspár ezen eredetijének fordítása elő-
szóval és a szükséges magyarázatokkal. 
Rozsnyó, 1903.) — Még több munkáját 
is említik, ilyenek : Instructiones ad Lai-
cos. Farrago. Censura librorum et con-
cionum quarundam. Protestationes Cir-
cumstantiae synodi Ao. 1584. Eperjesini 
contra se habitae, Propositiones 79., 
melyek részint latinul, részint németül 
kiadattak. Ezek azonban könyvészetileg 
ismeretlenek. Üdvözlő verseket írt: Car-
mina gratulatoria . . . Jacobi Monavii.. . 
Gorlicii, 1591., Memoriae Nobilis . . . 
Johannis Krausii . . . U. ott, 1595. cz. 
munkákba. — Nevét Pilcnek, Piltznek 
és Pilznek is írják. 

Bod. M. Athenas 225. 1. — Horányi, Memoria 
III. 87. 1. —. Klein, Nachrichten I. 289. 1. — 
Bartholomaeides, ComitaiUS Gömör 424. 1. és 
Csetnek 131. 1. - Danielik, M. írók II. 256. 1. 
— Fab Í1, M o n u m e n t a I . 63. 1. — Sárospataki 
Füzetek 1864. 521. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i 
M. Könyvtár II. 36., 45., 52., 58., 1. III. 1. 
rész 212., 240., 243., 1. 2. rész 11. 1. — Figyelő 
X V I I I . 154. 1. — Sárospataki lapok 1889. 30 . 
szám. — Petrik Bibliogr. — M. Könyv-Szemle 
1892—93. 28—85. 1. 228., 1895. 176., 183. 1. — 
Irodalomtörténeti Közlemények I I . 1892. 310. , 
313. , I V . 1894. 160. 1. — Ráth György, P i l c z 
Gáspár és ellenfelei. Bpest, 1893. — Prot. 
Szemle 1897. 597. 1. — Pallas Nagy Lexikona 
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X I I I . 1056. 1. — Zoványi Jenő Theologiai Isme-
retek Tára I I I . 85. 1. 

Pilcz M. Jenő, hirlapiró és szerkesztő, 
szül. 1836. szept. 8. Szentesen (Csongrád-
megye) ; a papi pályára készült, azonban 
a mathematika iránti előszeretete a mér-
nöki pályára vonzotta ; a bécsi polytech-
nikumot 1862-ben bevégezvén, a mathe-
matika tanára akart lenni; azonban már 
tanulása közben a Friedmann O. B. által 
szerkesztett Neuste Nachrichten szerkesz-
tőségénél mint magyar fordító működött. 
Miután a politikai hírlapirodalmat ked-
velte, Hoffmann báró osztályfőnök meg-
hívására 1866 őszén belépett a külföldi 
hírlapok ügyosztályába, hol 1870-ig 
maradt. Ekkor Gráczba küldték a Grazer 
Zeitung alapítására és szerkesztésére. 
1872-ben a lapnak idegen kézbe jutásakor 
visszatért Bécsbe s a Tagespresse szerkesz-
tőségébe lépett. 1877-ben az Andrássy 
Gyula gróf által alapított külföldi ügyek 
magyar sajtóosztályába lépett s egy-
szersmind átvette az Illustrirtes Wiener 
Extrablatt politikai részének szerkesztését, 
mely állásában máig működik. Szak-
czikkein kívül írt regényeket, beszélyeket 
és essayket, melyek nyomtatásban is 
megjelentek, ilyenek : Galeere und Salon 
és Aus Sturmeszeiten. Ezeken kívül több 
bel- és külföldi hírlapnak levelezője. 

Eisenberg, Ludwig, D a s g e i s t i g e W i e n . 
Wien. 1893. 411. 1. 

Pilcz Ottó, L. Pilz. 
Pildner Ferencz, országgyűlési kép-

viselő, szül. 1849. júl. 9. Homoródon, 
a hol az apja (egy régi család tagja, 
mely a XVII. század óta a volt kőhalmi 
sz^k kerületében tevékeny szerepet vitt) 
mint ág. ev. lelkész, káptalansági és 
kerületi esperes csaknem 50 évig mű-
ködött. Középiskolai tanulmányait Bras-
sóban kezdte, a két utolsó évet pedig a 
magyar nyelv elsajátítása végett Székely-
Udvarhelyt végezte. Jogi tanulmányait 
Kolozsvárt kezdte, Budapesten és Grácz-
ban végezte. Már jogász korában a köz-

ügyek iránti érdeklődésből hírlapírással 
kezdett foglalkozni, több német és magyar 
lapba dolgozott. 1874-ben a Deutsche 
Zeitung cz. bécsi napilap munkatársa 
volt, 1875-ben pedig átvette a Brassóban 
megjelenő mérsékelt irányú Kronstädter 
Zeitung szerkesztését és e lapot hazafias 
irányban vezette. 1877-ben az újonnan 
alakított Brassó vármegye szolgálatába 
lépett mint szolgabíró, rövid ideig mint 
másod aljegyző ; 1878—96-ig megszakítás 
nélkül mint az alvidéki járás főszolga-
birája működött. Ezen idő alatt nemcsak 
a vármegye mindennemű közügyeiben s 
közgazdasági kérdésekben vett élénk részt, 
hanem mint az ev. egyház községi gond-
noka és a brassói kerületi ev. consistorium 
tanácsosa egyházi téren is érvényesült. 
Szabadságideje alatt több éven tanulmány-
utakat tett a Keletre. Vármegyei bizott-
sági tag. Az 1896. általános választásoknál 
szülőhelyén egyhangúlag megválasztatott 
szabadelvű programmal. Mint képviselő 
élénk részt vett a ház és a szabadelvű 
pártkör életében. Több fővárosi és kül-
földi napilapba és folyóiratba ír politikai 
és ethnographiai czikkeket. Igyekszik az 
erdélyi szászok politikai törekvéseit a 
modern magyar állameszmével össz-
hangba hozni. Midőn a szászajkú kép-
viselőknek egy része a helységnevekről 
szóló törvény miatt a szabadelvű pártból 
kilépett, ő még három szászajkú képvi-
selőtársával, választóinak hozzájárulásá-
val, továbbra is tagja maradt a pártnak. 
Ezen politikai elvhű magatartást választói 
azzal is méltányolták, hogy 1898-ban és 
1901-ben a szász nemzeti egyetembe kép-
viselőül egyhangúlag megválasztották. A 
párisi nemzetközi világkiállítás magyar 
csoportjában a történelmi bizottság tagja 
volt és ebbeli sikeres működéseért a III. 
oszt. vaskoronarendet nyerte. 1901-ben 
a kőhalmi kerület szabadelvű program-
mal újra egyhangúlag megválasztotta. 
Tagja volt a közoktatási és a felirati 
bizottságnak. 

37* 
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Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h , 
B p e s t , 1901. 339. 1. — Vasárnapi Vjsag 1902. 
16. sz. arczk. 

Pildner Károly. L. Steinburg. 
Pilger Frigyes, es. kir. százados és 

állatorvos. — Munkája : A marhatartás-
ról, melyben megírja: I. Hogy kelljen 
marhákat választani, vásárolni és szapo-
rítani. II. Azokat táplálni, tartani és 
nemesíteni. III. Oltalmazni, betegségeket 
megesmérni, elhárítani és megjavítani. 
A tanulóknak és gazdáknak számokra 
ford. D(eáky) F(ülöp) S(ámuel). Pest, 1809. 

Szinnyei, K ö n y v é s z e t e . — Kossá Gyula, 
Magyar állatorvosi Könyvészet. Budapest. 
1904. 178. 1. 

Pilgram Antal Tamás, ág. ev. lelkész 
Sopronban. — Munkája : Bey dem erfolg-
ten höchst Kummer vollen Ableben des. . 
Herrn Johannis Sigismundi Pilgram, 
hochverdienten Pastoris senioris der ev. 
Gemeinde . . . Oedenburg, welcher in dem 
57. J a h r . . . am 18. Januarij 1739 ver-
schieden, und den 25. Januarij darauf 
beerdiget wurde, bezeugete seine hertz-
innigliche Betrübniss über den kläglichen 
Verlust seines geliebtesten Herrn Oheims... 
Oedenburg. 

Petrik Bibl iogr . 

Pilgram János Zsigmond, ág. ev. lel-
kész, szül. 1682. decz. 10. Buxtehudeban 
(Bréma mellett), hol atyja P. János szin-
tén ev. lelkész volt; korán árvaságra 
jutott és Mente Ulrich brémai lelkész, 
majd bátyja, ki Wismarban volt lelkész, 
nevelte. 1702-től a rostocki egyetemen 
tanult; négy év múlva Bassewitzhez 
Mecklenburgba, innét Jüttlandba ment 
udvarmesternek. 1715. szept. 6. Párisba 
utazott, hol svéd követségi lelkész volt; 
két év múlva Kasselbe és 1719. okt. 
Bécsbe ment ugyanazon állásba. Meisz-
ner evang. lelkész halála (1723. május 
17-én) után Sopronba hivatott meg lel-
késznek, hol 1739. január 18. meghalt. 
— Munkái: 1. Dissertatio, de fuga mi-
nistri ecclesiastici, praes. Fechtis. Rosto-

chii. 1707. — 2. Eines evangelischen Pre-
digers hohe Amts-Würde und schwere 
Amts-Bürde in einer Leich-Predigt, bey 
Beerdigung des weyland. . . Herrn Johann 
Kastenholtz, . . . als Derselbe nach aus-
gestandener schweren und langwierigen 
Krankheit den 7. November anno 1724. 
seelig in seinem Erlöser verschieden, 
und Sonntags darauff, war der 12. No-
vembr. a. c. zu seiner Ruhe Stätte ge-
bracht wurde, nach Veranlassung der 
Worte Luc. XVI. 2. Thue Rechnung von 
deinem Hausshalten, bey einer sehr 
Volck-reichen Trauer-Versammlung vor-
gestellt. Regensburg. — 3. Paradoxa in 
und bei den Leiden unseres Erlösers 
Jesu Christi in sieben Passionspredigten. 
Nürnberg, 1723. — 4. Neuvermehrtes 
Oedenburgisches Gesangbuch. Oedenburg, 
1726. — 5. Die himmlisch gesinnete 
Christen, welche trachten nach dem was 
droben ist, ihre Kleider hell machen in 
dem Blut des Lammes, in einer Leich-
Predigt bey der Begräbniss des weyland... 
Herrn Ferdinand "Dobner, als derselbige 
in einem geruhigen Alter, den 4. Februarij 
anno 1730 seelig im Herrn verschieden, 
und darauff den 12. Febr... begraben wurde, 
vorgestellet. 1731. Hely n. — 6. Sieben 
Predigten über das Leyden und Sterben 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi, 
wie solches von dem h. Evangelisten 
Johanne ist beschrieben worden. Gehal-
ten in Wien bey der königl. schwedischen 
Gesandtschaft. Frankfurt und Leipzig, 
1736. — 7. Commentatio theologica in 
caput IX. epistolae Pauli ad romanos. 
Latinitate donata a Joanne Christophoro 
Deccardo. Jenae, 1746. — Arczképe: 
rézmetszet Aurbach rajzolta s Rugendas 
János György rézbe metszette a család 
czímerével. Haynóczy Dániel lelkész írta 
latin verses síriratát és vejének Serpilius 
Sámuel Vilmosnak szintén latin gyász-
versét Klein közli. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 297. l a p . — Nűllner 
Mátyás, A soproni ev. fötanoda története. 
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S o p r o n , 1857. 66. 1. — Hornyánszky, Viktor, 
Beiträge zur Geschichte evangelischer Ge-
meinden in Ungarn. Pest, 1863. 158. lap. — 
Petrik, B ib l iogr . 

Pilisi (családi nevén Schumayer) Róza, 
magánzó Budapesten, Schumayer Ignácz 
1848—49. honvédszázados, Klapka segéd-
tisztje és Láng Borbála leánya; született 
1857. decz. 1. Pilisen (Pestm.); szülei 
korán elhaltak, nagyatyja idősb Schu-
mayer Ignácz volt 1848—49. főorvos és 
neje Schmiedtunger Katalin nevelték fel. 
Tizenhét éves korában teljesen árva lett 
«Az élet sivárságiból — írja — nagy 
osztalékot juttatott. A sok keserű tapasz-
talat virágos utaimon az iszap mélységes 
fenekével tátongott előttem. Gondolkozóvá 
lettem. Eleinte verseket írtam (elég rosz-
szak voltak)». A Budapesti Hírlapban 
(1894. 72. sz.) a következőket találtam 
róla följegyezve: «A magyar kaméliás 
hölgy. Egy érdekes asszony, a kit jól 
ismernek a budapesti viveur-világban, 
Pilisy Róza, tegnap este öngyilkossági 
kísérletet követett el Magyar-utczai laká-
sán és halálos sebesülést ejtett magán. 
Egész nap idegesnek és szomorúnak lát-
szott, hét órakor este egy látogatójával 
beszélgetett közömbös dolgokról, midőn 
hirtelen félbeszakította a beszélgetést, át-
ment a szomszédos szobába és az író-
asztalon fekvő revolverrel keresztüllőtte 
magát. A lövés után állva maradt és a 
besietett vendéghez így szólt: Megöltem 
magamat! Az orvos konstatálta, hogy a 
nagykaliberű revolver golyója a baloldali 
második borda alatt hatolt a testbe, át-
fúrta a tüdőt és megakadt a lapoczka 
alatt. Pilisy Róza egész éjjel eszméletnél 
volt és kívánságára papot hoztak neki, 
a ki ellátta a halotti szentséggel. Álla-
pota nagyon súlyos, orvosai azonban 
bíznak benne, hogy megmenthetik életét. 
Tette okául szerelmi bánatot emlegetnek. 
Rendezett viszonyok közt élt, újonnan 
és nagy kényelemmel berendezett három-
emeletes házában lakott, melynek szalon-

jában szívesen látta a jókedvű és elmés 
embereket. Az irodalmat különösen ked-
velte, sőt maga is megpróbálkozott e 
téren.» — A Függetlenségbe Verhovay 
Gyula szerkesztése alatt 1887 körül tár-
czákat írt Klarisz álnév alatt; 1892-ben 
a Pesti Naplóban szintén Klarisz és Gentry 
asszony álnevekkel írt néhány tárczát; 
ezek közül «Mikor a fecskék mennek» 
(szept. 9.) tetszésben részesült; 1898-ban 
a Magyar Figarónak is munkatársa volt, 
szintén Gentry asszony névvel. — Mun-
kái : 1. Pity-Palaty. Elbeszélések. Bpest, 
1887. — 2. Csillagok. Regény az életből. 
U. ott, 1893. — 3. Réz István és egyéb 
elbeszélések. U. ott, 1896. — 4. A három, 
kadét. U. ott, 1899. (2. kiadás. U. ott, 
1900.) — Több munkája van kéziratban 
és jelenleg egy nagyobb regényt ír. 

M. Könyvészet 1887., 1893., 1896 , 1899. — 
Budapesti Hirlap 1894. 72. s z . é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Piller Coelestin, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1742. júl. 25. 
Budán ; 1758. okt. 17. lépett a rendbe 
Privigyén és 1767. nov. 19. Váczon 
szenteltettett pappá. 1761-ben Nyitrán, 
1762. Nagy-Károly ban bölcseletet tanult, 
1763—64. Medgyesen az alsóbb osztály-
beli gymnasiumi tanulók mestere volt, 
1765—67. Debreczenben theologiát tanult, 
1768 - 69. Váczon a Theresianumban 
tanított, 1770. Szegeden gymnasiumi 
tanár, 1771—72. a Nitzky grófi családnál 
nevelő, 1773—76. Pesten a bölcselet ta-
nára, 1777—78. Selmeczen gymnasiumi 
igazgató, 1779—95. ugyanaz Kőszegen, 
közben egyúttal házfőnök, 1796. beteges-
kedése miatt ideiglenes nyugalomban 
Szent-Györgyön, 1797—1805. Nagy-Kani-
zsán házi másodfőnök, 1806—17. ugyanaz 
Magyar-Óvártt, majd első rector, később 
vice-rector, 1818-tól ugyanott mint lelki-
atya. Meghalt 1821. máj. 30. Tudomá-
nyossága s nyelvismeretei által kitűnt, a 
német és magyar nyelven kívül értett 
francziául, olaszul és angolul, sőt még 
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más nyelvekben is jártas volt. Tanköny-
veket is készített, melyek kéziratban ma-
radtak és a magyar-óvári rendházban 
őriztetnek : De ditionibus Austriacis 1779. 
4rét 18 ív ; Brevis história religionis 
Christianae 1780. 4rét lé1/* ív ; Synopsis 
historica undecim gentium quae Hun-
gáriám olim aut incoluerunt, aut hostiles 
aliquo tempore tenuerunt 1800—1802. 
(Gibbon angol művéből, 4rét 37 ív); De 
praecipuis hominum religionibus 1780. 
4rét 7 iv ; De vita privata Romanorum 
1797. 4rét 6 l/4 ív. — Munkái: 1. Pro-
position. philosophicae nob. ac perdoctus 
Dnus Stephanus Gull e Com. Bihar de-
fendit ac demonstravit Pestini mense aug. 
1775. — 2. Propositiones ex universa 
philosophia et mathesi, quas idem Steph. 
Guli defendit ac demonstravit Pestini 
mense aug. 1776. 

A szegedi piarista rendház könyvtárában 
levő példányokról és a budapesti rendház 
jegyzökönyvéből (Csaplár B.). 

Piller Károly, szegedi (Csongrádm.), 
növendék - gyógyszerész. — Munkája : 
Gyógyszeres értekezés a kénsavas kina-
dékról (sulfas ehininae) és a kéklő gyulat-
savról (acidum hydrocyanicum). Pest, 
1829. (Gyógyszeres értekezések 1829-ből. 
Kiadta Schuster János tanár X. sz.). 

Szinnyei Könyvészete. 

Piller Mátyás, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, szül. 1733. 
ápr. 25. Gráczban (Stájerország); 1750-
ben ugyanott vették fel a rendbe; 1763-
tól a rend feloszlatásáig (1773.) a bécsi 
Theresianumban igazgató s hitoktató 
volt, azután bölcseleti doktor és Budán, 
majd Pesten az egyetemen a természet-
rajz tanára lett, hol az állattant és ásvány-
tant tanította. Meghalt 1788-ban Budán. 
— Munkái: 1. Tentamen publicum ex 
praelectionibus históriáé naturalis . . . 
quod e regno minerali subibit Augusti-
nus Petras. Tyrnaviae, 1775. — 2. Ten-
tamen publicum . . . subibit Sig. Gabel-
khoven. U. ott. 1776. — 3. Elementa 

históriáé naturalis in scholarum gramma-
ticarum et gymnasiorum per regnum 
Hungáriáé usu. Partes 3. U. ott, 1775. 
(Editio nova. Budae, 1779., Budae et 
Tyrnaviae, 1781.). — 4. Iter per Pose-
ganam Sclavoniae provinciám, mensibus 
Junio et Julio a. 1782. susceptum a 
Matthia Piller et Lud. Mitterpacher. Bu-
dae, 1783. 16 tábla rajzzal. (Németül 
kivonatban Mader Miscellaneajában). — 
5. Colleetio naturalium quae e triplici 
regno minerali et vegetabili undique 
completa post obitum . . . reperta est. 
Graecii, 1792. 

Fejér, História Academiae 97., 117. 1. — 
Stoeger, Scriptores 268. 1. — Szinnyei Köny-
vészete. — Högyes Kndre, Emlékkönyv a buda-
pesti kir. magyar tudományegyetem orvosi 
karának múltjáról és jelenéről. Bpest, 1896 
142. 1. — De Backer-Sommervogel, Bibl io-
t h é q u e - B i b l o g r . V I . 754. h . — Abaß Aigner 
Lajos, A lepkészet története Magyarországon. 
Bpest, 1898. 

Pillich János Ferdinand, orvosdoktor, 
győri származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica de morbis virorum. 
Halae Magd. 1748. 

Szinnyei Könyvészete. 
Pillich Ottó, r. kath. plébános, P. 

Lajos 1848—49. honvéd tüzérőrmester, 
később tanító és Deák Anna fia, szül. 
1872. aug. 31. Munkácson (Beregm.); 
középiskolai tanulmányait Ungvárt és 
Szatmárt végezte. 1896. jún. 29. Meszlényi 
Gyula püspök szentelte miséspappá. Segéd-
lelkész volt Yinnán, Szinér-Váralján és 
Munkácson ; 1901-ben Vécsey József báró 
a patronátusa alatt álló sárközi (Szat-
márm.) plébániára vezette be. — Iro-
dalommal, már mint papnövendék és a 
szent Alajos-társ u lat irodalmi kör elnöke, 
foglalkozott, később az Alkotmány cz. 
politikai napilapba s a szatmári Heti 
Szemlébe írt czikkeket. — Munkája: 
Gondolatok és történetek. Szatmár, 1900. 

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

Pillitz Dániel, rabbi Szegeden. — 
Munkái: 1. Zwei Reden. Herausgegeben 
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auf Kosten des J. J. Deutsch. Szegedin, 
(1846.). — 2. Gyászbeszéd. Elhunyt cs. k. 
főherczeg József Magyarország dicső ná-
dora tiszteletére. U. ott, 1847. — 3. Sechs 
Capitel aus der Freiheit. Ein freies Wort 
an die wackern deutschen Bürger in 
Budapest. Pest. 1848. — 4. Andachts-
stunden für Israeliten beiderlei Geschlech-
tes. Eine möglichst vollständige Samm-
lung von Gebeten und religiösen Betrach-
tungen, zum Gebrauche bei der öffent-
lichen sowohl, als bei der häuslichen 
Andacht. Pest, 1849. (10. kiadása: Debo-
rah cz. Bpest, 189ö.) — 5. Zur Schulen-
frage der Israeliten in Ungarn. U. ott, 
1851. 

Petrik B ib l iogr . 

Pillitz Vilmos, bölcseleti doktor, mű-
egyet. tanár ; tanulmányait külföldön vé-
gezte, ezután a József-műegyetemen előbb 
tanársegéd, 1874. jún. 15-től magántanár 
és végül a borászati chemia rendkívüli 
tanára volt. Főleg a magyar borok vizs-
gálata körül szerzett érdemeket. Must-
mérőt is szerkesztett, a melyet róla P.-
féle mustmérőnek neveznek. Meghalt 
1884. márcz. 3. Budapesten 36 éves ko-
rában. — Czikkei a Borászati Füzetek-
ben (1872. Az erjesztés és pinczekezelés-
ről, 1873. A must szellőztetéséről, A 
szeszes erjedés a mustban); a Wochen-
blatt für Land- und Forstwirtheben (1872. 
Ueber das Lüften des Mostes, Die alko-
holische Gärung im Moste); a Gyógy-
szerészeti Hetilapban (1873. Adat a ga-
bonaneműek s azok lisztjének vegyelem-
zéséhez); a Természettudományi Köz-
lönyben (VII. 1875. Egy új fertőztelenítő 
anyag, 1876. A Babó-féle mustmérő és 
mustelemzések, A müstmérő alkalmazása 
a borjavításnál, 1877. A condensalt must-
ról, 1878. A zsadányi meteorkő chemiai 
alkata, Az acetometerről, 1882. A kon-
denzált mustról, A csersav meghatáro-
zása módjairól, 1883. A franczia borá-
szatról) ; a Természetben (1875. A salicyl-
sav); a Borászati Lapoknak is munka-

társa volt. — Munkái: 1. Tanulmányok 
a talaj absorptiója fölött. Bpest, 1876. 
(Értekezések a természettud. köréből 
VII. 6.). — 2. Minőleges analytikai vegy-
tan. U. ott, 1881. 

A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói 
1851—1882. Bpest, 188:3. 11. 1. — Nemzet 1884. 
62. s z . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas 
Nagy lexikona X I V . 1. 1. 

Pillmann Alfonz, esztergomi főegyház-
megyei áldozópap, szül. 1870-ben Po-
zsonyban; középiskoláit ugyanott, a theo-
logiát a budapesti egyetemen végezte ; ok-
leveles hittanár Budapesten. — Több 
szent beszéde jelent meg az egyházi 
folyóiratokban. — Munkái: 1. Elmél-
kedések az apáczák számára. Bpest, 1894., 
1901. (107 elmélkedés). — 2. Értekezle-
tek Jézus szent szive és vére tiszteletére. 
U.ott, 1895—99. Öt. füzet. (111. értekez-
let). — 3. Jézus drága szent vére társu-
latának szabályai és imái. Bpest, 1899. 
— 4. Értekezletek Erzsébet királyné ün-
nepére. U. ott, 1903., 1904. Két füzet. — 
5. Csobánka melletti (Pestm.) kegyhely-
nek rövid története. U. ott, 1905. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Pillmann Ferencz, növendék-gyógy-

szerész, vizes-réthi (Gömörm.) szárma-
zású. — Munkája : Gyógyszeres értekezés 
az eczetégényről (aether aceticus) és az 
olvadhatatlan zöldlő gyulatsavas hugya-
gos higagról (mercurius praecipitatus 
albus). Pest, 1836. 

Szinnyei Könyvészete. 
Pillmann István Lörincz, megyei fő-

orvos, bécsi származású ; innét 1778-ban 
Gömörmegye főorvosává választották ; ér-
demeiért a megye ajánlatára a király őt 
nejével s gyermekeivel együtt 1793. okt. 
21. magyar nemesi rangra emelte. Meg-
halt 1815. máj. 16. Rozsnyón 65 éves 
korában. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de aquarum marcialium effica-
tia. Tyrnaviae, 1774. 

Bartholomaeides, Comilatus tiömör 413 1. 
— Gemeinnützige Blätter 1815. 43. SZ. — S t i n n y e i 
Könyvészete. — IUésy-Pettkó, Királyok 
Könyve. Bpest, 1895. 170. 1. 
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Pils János, Sopron m egye főorvosa. — 
Czikke a Hesperusban (1818. Merkwür-
dige Cur zu Eisenstadt = Kis-Marton 12. 
Aug. 1818.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Pilta Mihály, ügyvéd Miskolczon (Bor-

sodm.), hol 1846. ápr. 17. meghalt 29 
éves korában. — Czikkei a Szivárvány-
ban (1844. Miskolcz vésznapja 1843. 
nyárhó 13. Egy elégett naplójából); a 
Pesti Divatlapban (1845. II. 29., 30. sz. 
Egy kép az életből); az Életképekben 
(III. 1845. A szobrász, beszély). 

Irodalmi Or 1846. 160. 1. — Nemzeti Újság 
184:6. 272. SZ. — Pesti Hirlap 1846. 666. SZ. — 
Borsodmegyei l.apok 1884. 41. SZ. 

Piltia Miklós, görög keleti rumén 
gymnasiumi tanár, szül. 1848. május 13. 
Felső-Szombatfalván (Fogarasmegye); a 
gymnasiumot Brassóban, a bölcseletet 
Bécsben végezte, hol 1881-ben a latin 
és görögből középiskolai tanárnak kepe-
síttetett. Tanított 1878-tól a brassói rumén 
főgymnasiumban. 1898. szept. 1. nyug-
díjaztatott. Meghalt 1901-ben Bukarest-
ben. — Czikke a brassói gör. kel. rumén 
gymnasium Programmjában (1882. Cum 
trebue să propună în dimnasiile le nostre ? 
1885. Influinta limbei grece asupra des 
voltarii cuvinteloru şi asupra literature! 
limbei latine, 1892-94. Ortografia limbei 
latine în raportul ei cu şcoala). — Munkái: 
1. Gramatica limbei române întocmită 
pentru scólele secundare şi civile. Brassó, 
1889. — 2. Geographia Ungariei şi ele-
mente din geografia generală pentru 
scólele poporale de dr. Nie. Pop. U. ott. 
1894. (7. javított és bőv. kiadás.) — 3. 
Gramatica elementară a limbei germane 
prelucrată. U. ott, 1892. (Maxim János 
kéziratából.) — 4. Sintacsa limbei ger-
mane întocmită pentru clasele superióre 
ale şcolelor medii precum şi pentru 
preparandii. U. ott, 1896. — 5. Curs 
sistematic de gramatica limbii române 
întocmit pentru şcolele secundare după 
cele mai noué recerinţe ale instrucţiunii 

de Nicolae Sulica. Vol. I. (Etimologia.) 
U. ott, 1902. (4. kiadás.) 

A. m. n. múzeumi könyvtár példányairól 
és Zászló János szíves közlése. 

Pilz Ottó, távíró számvevő főnök és 
a délmagyarországi természettudományi 
társulat volt titkára Temesvárt. 1876-ban 
német felolvasást tartott Temesvárt az 
analin festékről. — Czikke a temesvári 
Természettudományi Füzetekben (1880. 
A távbeszélés). — Szerkesztette a dél-
magyarországi természettudom, társulat 
Évkönyve I. és II. évfolyamát (1874. és 
1875 — 76.) Merkl Edével együtt Temesvárt. 

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, 1890. 132. 1. 

Pimodan György gróf, lovassági őr-
nagy Radetzky tábornagy szolgálatában 
1848-ban Olaszországban és 1849-ben 
törzstiszt Jellachich hadtestében Magyar-
országon. — Munkája: Souvenirs des 
campagnes dltalie et de Ilongrie . . . 
en 1848. attaché á l'état-major du Bari 
Jellachich, en 18 9. Paris, 1851. (Néme-
tül : ford. dr. Legné. Historisches Lese-
Cabinet. Pest, Wien & Leipzig, 1851. 
44—46. füzet). 

Petrik B ib l iogr . 111. 96., IV. 74. 1. 

Pinamonti Virgil, gymn. tanár, 1877-
ben nyert tanári oklevelet. 1878—1883-ig 
Fiúméban tanította a német nyelvet, föld-
rajzot, történelmet és bölcseletet. — 
Czikke a fiumei magyar gymnasium Érte-
sítőjében (1881. La Geografia come sci-
enza e come disciplina gimnasiale). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és a fiumei főgymnasium Programmjaiból. 

Pinka Ferencz, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézus-társasági áldozópap és ta-
nár, szül. 1711. aug. 21. Nagyszombatban 
(Pozsonym.), 1727. október 14. lépett a 
rendbe. Nagyszombatban és Kassán taní-
tott, utóbbi helyen két évig hitszónok is 
volt. Meghalt 1771. márcz. 4. Eperjesen. 
— Munkái: 1. Quinque prima Saecula 
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regni Mariano-Apostolici, denuo ethice 
adumbrata. Cassoviae, 1745 — 46. Két 
rész. — 2. Bellid Cassoviae simul et 
superioris Hungáriáé praetores seu gene-
rales sub Austriacis regibus seculo sexto 
decimo. Honoribus . . Neodoctorum ab 
illustrissima rhetoriea Cassoviensi oblata. 
Promotore . . . U. ott. 1746. (Ujabb ki-
adása. U. ott, 1749.) 

Stoeger, S c r i p t o r e s 268. l a p . — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. VI. 8Kb. 

Pinka Ignácz, r. katb. plébános, nagy-
szombati nemes származású; 1737-ben 
a nagyszombati szent István papnevelő 
alumnusa s 1738. bölcseleti mester volt; 
a négyéves theologiai tanfolyamot ugyan-
azon papnevelő-intézetben 1742-ben vé-
gezte ; ekkor az esztergomi főegyház-
megye prebendáriusa lett Nagyszombat-
ban és azon évben theologiai baccalau-
reusnak avattatott fel. 1744. okt. 1. a 
neczpáli plébániában igtattatott be; innét 
1749. febr. 19-én Szenográdba (Hontm) 
helyeztetett át, hol 1774. márcz. 7. meg-
halt. — Munkája: Vita venerabilis viri 
et eximii theologi Francisci Suarii e 
societate Jesu, composita Italice a Josepho 
Masseio, Latine reddita a Benedicto Ro-
gaccio, utroque ejusdem societatis scrip-
tore oblata auditoribus dum in alma ac 
celeberrima archi-episcopali societatis 
Jesu universitate Tyrnaviensi, anno 1743. 
mense Augusto . . . positiones ex universa 
theologia publice propugnare t . . . Prae-
side Francisco Graffheiden. Tyrnaviae. 

Aimethy, iudoeicus, Series Parochorum. 
Strigonii, 1894. 862. 1. és a m. u. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Pinkus Lipót, orvosdoktor, temesvári 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de asphyxia ejusque mó-
dis resuscitandi. Budae. 1842. 

Síinnyei Könyvészete. 

Pinkusfeld Sámuel, bölcseleti doktor, 
szül. 1858-ban Diósgyőrött (Borsodm.); 
a budapesti egyetemen végzett sémi 
nyelvészeti tanulmányokat és 1887. máj. 

28. nyert bölcseletdoktori oklevelet. — 
Munkája: Juda Ha-Lévi mint gramma-
tikus és exegéta, Bölcselettudori érteke-
zés. Bpest, 1887. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és a budapesti egyetem bölcseletkari jegyzö-
könyvéből. 

Pinner Abrahám, ág. ev. lelkész, besz-
terczebányai származású ; 1655. júl. 17. 
iratkozott be a wittenbergai egyetemre. 
— Munkája: Quaestionum Methaphysi-
carum Qvaternio. Qvem in Illustri ad 
Albim Academia Sub Praesidio . . . . 
Christiani Trentschi i . . . Publicae ac pla-
cidae Eruditorum disquisitioni exponit... 
Ad diem XVII. Április In Auditorio 
Maiori . . . Anno M. DC. L VIII. (Witten-
berg.) 

Bariholomaeides, Memoriae Ungarorum 150. 
lap. — Szabó-Hellebrant, K égi M. Könyvtár, 
III. 1. rész 628. 1. 

Pinner János, ág. ev. lelkész, 1611-től 
rector volt Tót-Prónán, 1617-től Besz-
terczebányán élt, hol 1645. jan. meg-
halt, — Munkája: Vale Paulinum, Das 
ist: Die Trostreichen vnd Merckwürdigen 
Siegs-Wort S. Pauli 2. Tim. 4. v. 5. &c. 
dadurch er sich nach vollendtem Ritters-
Kampff vnd Lebensz-Lauff mit seinem 
Thimotheo. vnd der Feindseligen Welt 
geletzet hat. Bey ansehlicher, Volkrei-
cher Leich Begängnüsz Wey lan dt desz 
Achtbarn, Ehrwürdigen, Hoch- vnd Wol-
gelehrten H. Michaelis Nanticovii, Gewe-
senen wolverdienten vnd trewen Pfarr-
herrn bey der Gemein vnd Kirchen 
Gottes in der Königlichen Freyen Haupt-
Bergstadt Cremnitz vnd desz Ehrwürdigen 
Ministerij in den Sieben Freyen Vng-
rischen Bergstädten löblichen Senioris. 
Welcher den 4. Novemb. Anno 1626. 
im Herrn sanfft vnd seelig verschieden, 
vnd hernach den 8. Novemb. in der 
Schlosz Kirchen zu Cremnitz Christlich 
vnd Ehrlich zur Erden ist bestattet wor-
den. Geprediget durch . . . Breszlaw, 
1629. 
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Hornyánsiky,Victor, Beiträge zur Geschichte 
evangelischer Gemeinden in Ungarn. I'est, 
1863. 148. 1. — Fabu, M o n u m e n t a I I I . 151., 
285. , I V . 85. 1. — Szabó- Hellebrant, R é g i M. 
Könyvtár III. 1. rész 427. 1. 
Pintarich Fortunatus, szent Ferencz-

rendi szerzetes, gymnasiumi tanár és 
hitszónok Varasdon. — Munkái: 1. Ode 
quam Rev. Dni Joannis Maurovich, re-
currente sacra onomaseos die in devoti 
animi tesseram dedicat 1845. Varasdini. 
— 2. Ononiasticon honoribus Rev. Dni 
Joannis Maurovič ad nominis diem anno 
1847. die 24. Junii in devoti animi tes-
seram cecinit. U. ott. — 3. Ode quam 
Spect. ac Clar. viro Antonio Rožic, ad 
nominis diem in tesseram amicae vene-
rationis dedicat. U. ott, év n. 

Universalis Schematismus E c c l e s i a s t i c u s . B u -
dae, 1842-43. 1185. h. — Petrik Bibliogr. 

Pintér Ákos, hírlapíró, miskolczi (Bor-
sodm.) származású ; 1901. ment ki Orosz-
országba Szentpétervárra, hol Zichy Mi-
hály annyira megkedvelte, hogy minden-
napos vendégül kérte őt magához, kinek 
műtermében heteken át naphosszant dol-
gozott, rendezte négy-öt nyelven írt napló-
ját, azt lemásolta s teljesen feldolgozta; 
ezen idő alatt több czikket írt és küldött 
a hazai lapokba. 1903 elején a Novoje 
Vremja, Oroszország egyik legnagyobb 
politikai napilapja, munkatársául szerződ-
tette. Az orosz irodalom iránti szeretete 
vonzotta pessimista lelkét a Newa part-
jára s tárczaczikkeiben mély megfigye-
lésével vonta magára az olvasó közönség 
figyelmét. Ismeretséget s barátságot kö-
tött Zichy Mihály ismeretsége révén a 
nagy orosz írókkal. Oroszországi leve-
leket írt a Pesti Naplóba s a Budapesti 
Hírlapba. 1903 őszén Moszkvában mérges 
légy csípte meg és vérmérgezést kapott; 
ezen halálos betegsége miatt a sanato-
riumokba nem akarták fölvenni. Ekkor 
Verbickaja írónő vette pártfogásába és 
ápolta, de P. utóbb szemevilágát teljesen 
elvesztette. Meghalt 1903. nov. 28. Moszk-
vában, 29 éves korában. — Czikkei az 

Ország-Világban (1896—97. rajzok); a 
Fővárosi Lapokban (1900. 16. sz. Balsac 
meg az apostola); a Vasárnapi Újságban 
(1900. Balsac lengyel grófja); a P. Napló-
ban (1902. 145. sz. A mi Zichynk, 157. 
Hogy jutott Zichy Mihály az orosz ud-
varhoz, 347. sz. Gorkijnál) ; a Budapesti 
Hírlapban (1902. 244. sz. A hetvenöt éves 
Zichy, 287. Zichy Mihály és az oroszok); 
a Jövendőben (1903. Orosz színházi élet). 
— Munkái: 1. Aranykor. Regény. Bpest. 
1899. (Ism. Új Idők 49., A Könyv 9. sz. 
1900. M. Kritika 17. sz.). — 2. Hamis 
legenda. Regény. U. ott, 1891. (Ism. Tájé-
koztató 4. sz.). — 3. Leánykák. U. ott, 
1902. (Kis Könyvtár 44.). 

31. Könyvészet 1899., 1900., 1902. — 1903 : 
Uuílapesti Hirlap 117. , 330. s z á m . Pesti ^Napló 
328. SZ. Vasárnapi Újság 49. s z . 

Pintér Antal, az ókori régészeti tárgyak 
conzervátora Ó-Budán. — Kézirati mun-
kája: Catalogus nummorum in Aquinci 
ruinis repertorum. Vetera Budae, 1814. 
4rét 42 lap. 

A magyar n. múzeumi könyvtár kézirali 
osztályának példányáról. 

Pintér Ede, állami főgymasiumi tanár, 
szül. 1857-ban Marczaliban (Somogym.), 
1882-ben nyert tanári oklevelet a latin 
és görög nyelvből. 1880-tól a lugosi gym-
nasiumban a classica philologia helyettes, 
1885 ápr. 15-től 1886-ig rendes tanár volt. 
Jelenleg Kaposvárt tanár. — Czikke a 
lugosi róm. kath. állami főgymnasium 
Értesítőjében (1881. Az attikai eskü kap-
csolatban a demokratia főbb intézmé-
nyeivel). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e l09. 1. és a l ugos i 
áll. főgymnasium Értesítői. 

Pintér Elek, kegyes tanítórendi áldozó-
pap és igazgató tanár, szül. 1841. nov. 
4. Mernyén (Somogym.), 1858. szept. 22. 
lépett a rendbe s 1866. júl. 25. szentel-
tetett föl; előbb a keszthelyi, majd a 
selmeczi és a nagy-kanizsai gymnasium 
tanára volt, jelenleg a tatai rendház fő-
nöke s a kis-gymnasium igazgató-tanára ; 
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a phys. földrajzot és természetrajzot ta-
nítja ; tiszteletbeli kormánytanácsos. A 
tanítás terén szerzett érdemei elismeréseül 
1900-ban a király a Ferenez József-rend 
lovagkeresztjét adományozta neki; ő vezeti 
a meteorologiai állomást. Igen tisztelt és 
népszerű ember Tatán, hol tagja a városi 
képviselőtestületnek is. — Czikkei az 
Országos Tanáregyesület Közlönyében 
(IV. 1870—71. Elemző vegytan a közép-
tanodákban) ; a selmeczi r. k. gymna-
sium Értesítőjében (1872. A vegytan el-
mélete rövid foglalatban); a nagy-kanizsai 
gymnasium Értesítőjében (1873. Anyag-
vándorlás a természetben). — Munkája: 
Jegyzőkönyv a selmeczbányai gyógyászati 
és természettudományi egyletnek, 1871. 
márcz. 24. d. u. 5 órakor a városi tanács-
teremben tartott közgyűléséről. Össze-
állította . . . egyleti titkár. Selmecz, 1871. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vajda N é v k ö n y v e 
219. 1. — Budapesti Hirlap 1900. 196. s z . — A 
magyar kegyes-tanitúrend iSéotára. B u d a p e s t , 
1901. 

Pintér Endre, prémontrei rendi ka-
nonok, alperjel, nyűg, gymnasiumi igaz-
gató, szül. 1796. júl. 8. Szántón (Zalam.). 
1844-ben tett tanári vizsgálatot. 1825— 
27. tanár volt a keszthelyi kath. főgym-
nasiumban ; ezután ugyanaz volt Szom-
bathelyt ; Keszthelyen 1858—1874-ig 
mint igazgató működött. Ekkor nyuga-
lomba vonult Csornára. Országos hírű 
fejszámoló volt, hire még külföldre is 
eljutott; érdemeiért a koronás érdem-
keresztet kapta. Meghalt. 1877. június 16. 
Csornán, élete 81., pappá szentelése 
55. évében. — Czikkei, elbeszélései, köl-
teményei az Aurorában (1830. Népdalok, 
1837. Az utolsó orebita, elb.); a Koszorú-
ban (1832. Születésnap, érzékeny játék 
egy felv., németből, 183í. A gondviselés 
útjai); a M. Gazdában (1844. Csornai 
első hetivásár); a keszthelyi kath. al-
gymnasium Értesítőjében (1854. Fej szá-
mítás, 1856. Aulus Licinius Archias köl-
tész emlékére, Cicerónak Archias védel-

mére tartott beszéde). A magy. tudom, 
akadémiának 447 darab népdalt küldött 
be. — Munkája : Marcus Tullius Cicero 
beszéde Manilius törvényjavaslata mellett 
a néphöz. Szónokilag taglalá s jegyzesíté. 
Bécs, 1846. (Latin és magyar szöveg.) 

M. Kurir 1824. I . 29. SZ. — Hazai s A'ülf. 
Tudósítások 1824. I . 27. SZ. — Gemeinnützige 
Blätter 1824. 29. SZ. — Das Vaterland 1844. 5 . 
SZ. — Bartl-Felsmann N é v k ö n y v e 1870. 34.1. 
— Figyelő V I . 119. 1. — Vasárnapi Újság 1877. 
25. sz. (Nekr ) — Györffi, Endre, A keszthelyi 
kath. főgymnasium története. Keszthely. 
1896., 206., 208. 1. és gyászjelentés. 

Pintér György, postakezelő, P. János, 
uradalmi gazdatiszt és Somogyi Anna 
fia, szül. 1854. ápr. 17, Balaton-Keresz-
turon (Somogym.); iskoláit Keszthelyen 
és Gráczban végezte, majd Iharos-Berény-
ben az Inkeyeknél postakezelő volt, míg-
nem betegsége miatt a szülői házhoz 
Keszthelyre költözött; később az egész 
család Sümegre tette át lakását. Meg-
tanulta a német, franczia. olasz és török 
nyelvet. — Költeményeket irt 189ü-ben 
a Keszthelybe és a Sümeg és Vidékébe. 
— Munkája: Hervadt virágok. Sümeg, 
1902. (Költemények. Ism. Budapesti Hir-
lap 276. sz.) 

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

Pintér Imre, színész; a népszínház 
tagja, szül. 1864. okt. 6. Váczon (Pestm.), 
hol atyja a «Fehér hajó» szálló tulajdo-
nosa volt, kinek halála után mostoha-
bátyja nevelte s a váczi gymnasiumban 
taníttatta, honnét az V. osztályból ötöd-
magával valami csintevés miatt kizára-
tott ; ekkor pékinas, két hónap múlva 
íüszerkereskedő-tanoncz lett; azonban 
három hónap múlva ezt az üzletet is 
elhagyta, Pestre jött és Blaháné közben-
járására Rákosi Jenő 1886. szept. 16. 
fölvette a népszínházhoz statistának. Öt 
évi kardalnokoskodás után Pécsre került 
mint segédszinész, a hol csakhamar az 
első énekes szerepkört töltötte be. Innét 
Mosonyi Károlyhoz ment Temesvárra és 
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Pozsonyba. 1890-ben Krecsányi Ignácz 
társulatához szerződött nejével Szép 
Olgával, ki a vidéki szinpad naivája volt. 
Jelenleg a budapesti népszínház tagja. 
— Költeményeket, tárczákat irt a vidéki 
lapokba, így az Erdélyi Híradóba, Arad 
és Vidékébe, Aradi Újságba, Pécsi Hír-
lapba, Nagyváradi Naplóba, Temesvári 
Hírlapba, Pécsi Figyelőbe sat. — Czikke 
a Nagyváradban (1900. 250. Blaha Lujza 
Bécsben). —Kéziratban színművei: Szellő 
Judit, eredeti népszínmű (először adatott 
a pozsonyi színházban 1893. febr. 19. 
Ism. Nyugotmagyarországi Hiradó 42. 
sz.); A falu rózsája, népszínmű (először 
adatott a fővárosi nyári színházban 1903. 
szept. 6. Ism Budapesti Hirlap 249. sz.); 
1891-ben Pozsonyban a Lugosi erdő cz. 
népszínműve és Budán Nesze semmi 
fogd meg jól cz. bohózata került színre, 
de mind a kettő megbukott. 

A magyar nemz. múzeumi bir lapkönyv-
tár példányaiból és önéletrajzi adatok. 

Pinter J. kereskedelmi ügynök. — 
Munkája : Le télégraph rapide de Pollák-
Virág. Bpest, 1900. A párisi nemzetközi 
villamoscongresuson 1900.aug. felolvasta. 
(Angolul. U. ott, 1900.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Pintér János Bekény, minoritarendi 
szerzetes és gymnasiumi tanár, P. György 
kisbirtokos és Dolmányos Julia fia, szül. 
1874. júl. 15. Nagy-Kanizsán (Zalam.), 
hol középiskoláit 1892-ig végezte ; ekkor 
a minorita-rendbe lépett; 1893—97-ben 
a theologiát Egerben hallgatta s ugyan-
ott 1898. jún. 2. nyert néptanítói okleve-
let. 1899. júl. 2. pappá szenteltetett Te-
mesvárt. Polgári iskolai képesítést 1902. 
jan. 24. kapott a történelem- és földrajz-
ból Budapesten a paedagogiumban. Mint 
néptanító működött Szilágy-Somlyón, 
mint nevelő 1897—1899-ig Sarmaságon 
(Fröhlich-családnál). Somlyóról 1899 és 
1901. Miskolczra került néptanítónak és 
hitszónoknak; ismét 1901-ben Nagy-
Enyedre helyeztetett, hol jelenleg is tar-

tózkodik mint segédlelkész és főgymna-
siumi hitoktató. — Czikkeket írt a mis-
kolczi Szabadságba, a Borsodmegyei 
Lapokba, a Borsod-Miskolczi Hírlapba 
(A Borsod-miskolczi múzeum története 
sat.), az Erdélyi Hírlapba s több vidéki 
lapba. — Munkái: 1. Alkalmi költemé-
nyek és népdalok. I. kötet. Miskolcz, 1902. 
A költő arczk. — 2. Alkalmi költemény 
dr. Csák Alajos Czyrjékhez, kitüntetésé-
nek, a vaskoronarend III. osztályának 
ünnepélyes átadása alkalmából. U. ott, 
1903. 

A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-
dányairól és önéletrajzi adatok. 

Pintér Jenő, bölcseleti doktor, szül. 
1881. jan. 25. Czegléden (Pestmegye); a 
budapesti egyetemen végzett magyar iro-
dalom- s műveltségtörténeti tanulmányo-
kat. 1903. jún. 6. nyert bölcseletdoktori 
oklevelet. — Munkái: 1. A históriás 
énekek művelődéstörténeti vonatkozásai. 
Bpest, 1903. (Művelődéstörténeti Érteke-
zések 6.). — 2. Szent Adalbert. U. ott, 
1903. (Különny. a Katb. Szemléből.) — 
3. A magyar tudományos akadémia és 
geographiai irodalmunk Hunfalvy János 
felléptéig. U. ott, 1903. (Különny. a Föld-
rajzi Közlemények XXXI. kötetéből.) 

A budapesti egyetem bölcseleti karának 
jegyzökönyvéből és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Pintér József, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézustársasági áldozópap és tanár, 
szül. 1717. júl. 11. Sátoralja-Ujhelyt 
(Zemplénm.); 1732. okt. 18. lépett a 
rendbe; költészetet és ékesszólástant taní-
tott Nagyszombatban, két évig Budán 
mathesist és bölcseletet, Nagyszombatban 
egyháztörténetet, majd ismét Budán, Győ-
rött és Nagyszombatban theologiát., össze-
sen 15 évig tanított. Ezután Kassán az 
akadémia cancellárja és Budán a felsőbb 
iskolai osztályok igazgatója volt. A szerzet 
eltörlése (1773) után Eger mellé Sós-Révre 
vonult vissza, hol 1780-ban meghalt. — 
Munkái: 1. De vera nobilitate, carminum 
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elegiacorum libri II. Tyrnaviae, 1741. — 
2. Conspectus equestrium ordinum per 
Európam omnem florentium. U. ott, 1742. 
— 3. Orationes panegyricae de SS. La-
dislao, Ivone, Mauritio M. Viennae, 
1744—46.—4. Chronotaxis Henscheniana 
de annis aetateque D. N. J. C. nati, bap-
tisati, mortui, iterum adserta, explicata, 
vindicata e probatissimorum recentiorum 
autorum sententiis. Tyrnaviae, 1754. — 
5. Laudatio funebris exc., ill. ac rev. dni 
Francisci Xaverii e com. Klobusiczky de 
Zéttény, metropolit. Golocensis, & Bachi-
ensis ecclesiarum canonice unitarum 
archi-episcopi . . . cum in metropolit. 
ecclesia triduanis funeris exequiis ini-
tium fierit 14. kal. Junias 1760. Budae. 
— 6. Salutatio panegyrica nomine uni-
versitatis Tyrnav. eels, principi Francisco 
e com. Barkóczi archiep. Strigon. dum 
Tyrnaviam solenni pompa primum ingre-
deretur. Tyrnaviae, 1761. — 7. Laudatio 
funebris eels, ac rev. principis Francisci 
e com. Barkóczy de Szala, ecclesiae 
metropolit. Strigoniensis archiepiscopi 
primatis regni Hungáriáé . . . cum in 
collegiata S. Martini ecclesia triduanis 
funeris exequiis justa suprema persoluta 
sunt Posonii 1765. Tyrnaviae. 

Horányi Memoria III. 88. 1. (Keresztnevét 
h ibásan Ferencznek írja.) — Stoeger, Scrip-
t o r e s 268. 1. — Petrik B ib l iog r . — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. VI. 826.h. 

Pintér József, pest-ráczkevei növendék-
gyógyszerész. — Munkája: A vasany 
kékletröl (cyanuretum ferri) és a fojtó-
savas higacsról (nitras hydrargyrosi). 
Pest, 1829. (Gyógyszeres Értekezések 
1829-ben, kiadta Schuster János tanár 
11. sz.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Pintér Kálmán, kegyes tanító-rendi 
áldozópap és tanár, szül. 1854. ápr. 30. 
Tisza-Várkonyon (Jász - Nagy - Kun-Szol • 
nokm.); a gymnasiumi tanulmányokat 
Kecskeméten (II—VIII. oszt.), a tanári 
tanfolyamot a bpesti egyetemen végezte. 

1871. szept. 8. lépett a rendbe (Kecske-
méten a gymnasium VI. osztályából) s 
1878. jún. 28. szenteltetett föl. 1881. decz. 
Budapesten a magyar nyelv és irodalom-
ból és a bölcseletből tanárvizsgálatot tett. 
1874—80-ig a veszprémi, 1880—82-ig a 
bpesti, 1882—88-ig a kecskeméti, 1888-tól 
ismét a bpesti kegyesr. főgymnasiumban 
tanárkodott, hol a magyar irodalom és 
bölcselet tanára volt. A budapesti kath. 
kör 1891-ben alelnökévé választotta; 
választmányi tagja volt a Szent-István-
társulat tudományos és irodalmi osztá-
lyának. Több felolvasást is tartott iro-
dalmi, társadalmi s valláserkölcsi kérdé-
sekről. Mint a Vörösmarty-irodalom buzgó 
művelője megpendítette az író szobrának 
eszméjét és e czélra gyűjtést is rendezett; 
mikor pedig megalakult a Vörösmarty-
szobor orsz. bizottsága, ennek adta át az 
általa gyűjtött 14,000 koronát. 1900 nya-
rán rendfőnöki titkári állással tüntettetett 
ki; azonban egészségi állapotában roha-
mosan oly változás állott be, hogy e 
miatt munkakörét nem tölthette be. Vesz-
prémbe vonult nyugalomba, hol 1902. 
nov. 8. meghalt. — Munkatársa volt a 
Lévay Imre által szerkesztett Veszprém-
nek, melybe 1876-tól 1882-ig társadalmi 
czikkek, színbírálatok, ismertetések, költe-
mények, rajzok, elbeszélések és szépiro-
dalmi tárczaczikkek jelentek meg tőle, 
többnyire álnév alatt vagy kedőbetűvel; 
közölt költeményeket, tárczákat a Kecske-
méti Lapokban, M. Szalonban, Egyházi 
Közlönyben, az Alsó-Tiszavidékben (1880.) 
és a Zentai Híradóban (1883) is. Czikkei 
a veszprémi főgymnasium értesítőjében 
(1876—78. Az aesthetikai érzés fejlesztése, 
1880. A magyar nyelv «Toldi szerelmé»-
ben); a M. Nyelvőrben (1880. Népnyelvi 
közlemények Somogyból és Kecskemét-
ről), a Figyelőben (1883—84. B. Amadé 
László kiadatlan költeményei); a kecske-
méti r. kath. főgymnasium Értesítőjében 
(1884. A lyrai költők Kisfaludy Aurorá-
jában); az Országos Tanáregyesület Közlö-
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nyében (1884—85. A középiskolai okta-
tás egyik akadálya, 1886—87. A magyar 
irodalomtörténet-tanítás a gymnasiumban, 
Az önképző körök); az Ország-Világban 
(1895. Petőfi és Arany); a Veszprémi 
Közlönyben (1887. 21., 23. sz. Költői 
Pessimismus); a M. Szemlében (1891. 
A humorról, 1893. Révai Miklós szelleme, 
1896. Vörösmarty szobra,1898. Vörösmarty 
és a nemzeti köztudat, 1899. A művé-
szetek a középiskolákban): a Kecskeméti 
Nagy Képes Naptárban (1892. Katona 
Józsefről); a Kath. Szemlében (1895. 
Könyvismertetés) ; a M. Államban (1897. 
82., 83. sz. Széchenyi és Vörösmarty, 
1898. 9. sz. Emlékbeszéd, elmondotta 
Lévay Imre szobrának leleplezésén a 
budapesti kath. körben 1898. jan. 12.). 
— Munkái: 1. A színész. Dramolette egy 
felv. Kecskemét, 1886. (Ism. Kecskeméti 
Lapok 11. sz.) — 2. Vörösmarty realis-
musa. Bpest, 1891. — 3. Szent László 
király a magyar költészetben. U. ott, 
1892. (Különny. a budapesti kegyestanító-
rendi főgymnasium Értesítőjéből). — 4. 
Magyar stilistika. I. Irály tan. II. Szer-
kesztéstan. Iskolai használatra és olvasó-
könyvvel ellátta. U. ott, 1892—93. Két 
kötet. (II. 2. kiadás. U. ott, 1899. I. 3. 
kiadás. U. ott, 1902.). — 5. A bűnbánat 
költészete. U. ott. 1893. (Felolv. a bpesti 
kath. körben febr. 17. Különny. a M. 
Államból). — 6. Rhetorika és olvasókönyv. 
Iskolai használatra szerkesztve. U. ott, 
1895. (2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1900.) 
— 7. A sikkasztó. U. o., 1895.—8. Mult és 
jövő. Drámai kép. Ezredévi ünnepünk 
emlékeül a tanuló ifjúságnak. U. ott, 
1896. (Különnyomat a budapesti kath. 
főgymn. Értesítőjéből. Ism. M. Szemle 
25. sz.) — 9. Irodalmunk a millenniumig. 
Olvasmányul a serdülő magyar ifjúság 
számára. U. ott, 1896. (Ism. M. Szemle 
18. sz.) — 10. Poetika és olvasókönyv, 
iskolai használatra. U. ott, 1896. (Erdélyi 
Károlylyal együtt. 2. kiadás. U. ott, 1899. 
és 1902.) — 11. Nyugalmas órák. U. ott, 

1896. (Ism. Alkotmány 84. sz.) — 12. 
Irodalmi dolgozatok Vörösmartyról. U.o., 
1897. (Ism. M. Állam 89. sz.). — 13. 
Ujabb elbeszélő irodalmunk. U. o., 1897. 
(Különny. a Kath. Szemléből.) 14. 
Magyar drámai mesék. A magyar ifjúság 
számára. U. ott, 1899. (Ism. Kath. Szemle 
sat.) — 15. Tasso „Megszabadított Jeru-
zsálem". Jánosi Gusztáv magyar fordí-
tása nyomán rövidítve prózába átírva és 
magyarázatokkal ellátva. U. ott, 1899. — 
16. Emlékbeszéd Erzsébet királynéról. 
Elmondotta. U. ott, 1899. — 17. Vörös-
marty Mihály Cserhalomja, magyarázta. 
A középiskolai tantervek rendeletéből a 
VI. osztály köteles olvasmánya. U. ott, 
1900. (Középiskolai Olvasmányok Tára 
12.). — 18. Vázlatok spanyolországi és 
portugáliai utamból. U. ott, 1901. (Ism. 
Vasárnapi Újság 1900.18. sz.). — Álneve 
és jegyei: Calamus, P. és P. K. (a 
Veszprémben 1878—82. és a Veszprémi 
Közlönyben 1883—85.). 

.11. Könyvészet 1886., 1892—93., 1895-97., 
1899., 1901—1902. — Pallas Nagy I.exikona X I V . 
6. 1. XVIII. (2. kiadás) 460. lap. — Homyik 
József, Kecskeméti irók. Kecskemét, 1901. 
48. l a p . — Budapesti Hirlap, 1902. 308. SZ. — 
Pintér Kálmán emlékezete a budapesti kath. 
k ö r b e n . B u d a p e s t , 1903. — Magyar Gábor, A z 
Úrban elhunyt rendtagok kegyeletes emlé-
kezete. Bpest, 1904. 1. 1. 

Pintér Mihály, a királyi tábla hites 
jegyzője. —Munkái: l.|Örömdal. Előadva 
s kinyomatva a Pesten épült magyar szín-
ház megnyitása alkalmával nyolczadhó 
22-dik napján 1837-dik évben, Pest. — 
2. Hős-dal 1848-ad évi tavaszutó hóra. 
Veszprém, 1848. — 3. Honfi-dal. U. ott, 
1848. 

Petrik B ib l iogr . 
Pintér Miklós. — Munkája: Népies 

búcsúztatók. Makó, 1901. 
A magyar nemz. múzeumi könyvtár pél-

dányairól. 

Pintér Pál, kegyes-tanít.órendi áldozó-
pap és tanár, P. József halászmester és 
Szerencsés Teréz fia, szül. 1862. jan. 16. 
Szegeden (Csongrádm.); középiskoláit 
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Szegeden, Nagy-Károlyban és Kecskemé-
ten végezte. 1880. augusztus 27. lépett a 
rendbe. Nyitrán két évi hittani tanfolya-
mot és Kolozsvárt két évi egyetemit 
hallgatott és ugyanitt 1890-ben tanári 
oklevelet szerzett. 1885. aug. 9. szentel-
tetett fel. Mint főgymnasiumi tanár Deb-
reczenben, Léván, Nyitrán és Kolozsvárt 
működött; jelenleg pedig a debreczeni 
főgymnasium tanára. — Czikkei a debre-
czeni kegyesrendi főgymnasium Értesítő-
jében (1889. A széntelepek keletkezésé-
ről) ; a lévai kegyesrendi főgymnasium 
Értesítőjében (1890. A széntelepek geo-
lógiája). — Munkái: 1. Növénytan a gym-
nasiumok IV. osztálya számára. Bpest, 
1902. — 2. Állattan a középiskolák fel-
sőbb osztályai és tanítóképző-intézetek 
használatára. U. ott, 1902. — 3. Ásvány-
tan kémiával. A gymnasiumok VI. osz-
tálya számára. 185 képpel. U. ott, 1904. 
— 4. Természetrajz a középiskolák I. 
osztálya számára. U. ott, 1903. — 5. 
Természetrajz a középiskolák II. oszt. 
számára. Debreczen, 1905. (Sajtó alatt). 

M. Könyvészel. 1901—1903. és Önéletrajzi 
adatok. 

Pintér Ráfael, kapuczinus rendi hit- • 
tanár, P. Márton magyar szabómester és 
Nemes Teréz fia, szül. 1867. febr. 4. 
Tatában (Komáromm.), hol a gymnasium 
alsó négy osztályát a kegyesrendiek al-
gymnasiumában végezte. 1881. szept. 15. 
lépett a kapuczinus rendbe s középiskolai 
tanulmányait a rend tatai és bazini rend-
házaiban végezte be. 1884-ben Budapestre 
helyeztetett át, hol négy évig az egytemen 
a theologiát és Lubrich Ágostontól a 
peadadogiát hallgatta, melyből vizsgálatot 
is tett. 1888-ban szerpappá szenteltetett 
Nagyszombatban. A rend elöljárói Bécsbe 
helyezték át és ott mint helyettes magyar 
hitszónok és kriptaőr, szabad ideje alattké-
szült a theologiai tanári vizsgára, melyet 
1889-ben Budapesten le is tett. Ezen év 
jún. 4. Bécsben pappá szenteltetett és 
szept. mint a rend theologiai tanára 

Pozsonyba került, hol jelenleg is mint 
a bibliai tanulmányok és a zsidó nyelv 
tanára működik. Időközben 1892-ben 
szigorlatot tett az egyházjogból és törté-
nelemből, mely tárgyaknak hét évig tanára 
volt. 1897. középiskolai hittanári vizsgát 
tett Esztergomban. A pozsonyi ág. ev. 
lýceum róm. kath. hittanára is volt nyolcz 
évig ; 1893 óta pedig az újonnan kelet-
kezett szent Orsolya-rendű pozsonyi róm. 
kath. polgári leányiskola, valamint a 
tanítóképző-intézet hittanára. 1892—99. 
magyar hitszónok is volt a pozsonyi 
rendházban, miután megalapította az 
akkoráig nem létezett pozsonyi vasárnapi 
délutáni magyar istentiszteletet. 1895-ben 
nagyobb keleti útra indult, bejárta Korfu 
szigetet, Görögországot, részben Szíriát, 
Palesztinát, Egyiptomot. 1899-ben az 
osztrák tengerpartot, Karinthiát és Stajer-
országot járta be, 1900. Ausztriát és Bajor-
országot ; 1902-ben Rómában, Nápolyban 
és Capri szigetén volt, 1903. és 1904. 
beutazta Felső-Magyarországot és Gali-
cziát.— Egyiptomi útirajzokatírta Pelikán 
Krizsó Néplapjába; 1888—1900-ig a M. 
Állam külmunkatársa volt; a Nyugat-
magyarországi Híradóban az egyházpoli-
tikai viták alkalmával Kuncz Ignácz jog-
akadémiai tanárral polemizált. Szent be-
szédeket közölt a Pelikán Krizsó által 
szerkesztett Jó Pásztorban,. Mint a po-
zsonyi róm. kath. tanítónőképző-intézet-
nek és a polgári leányiskolának jegyzője 
hat Értesítőt szerkesztett, ezekben czikkei: 
A szent Orsolya-rendűek pozsonyi rend-
házának s polgári leányiskolájának tör-
ténete,, Tanítóképző-intézetünk tíz éves 
története, Emlékbeszéd XIII Leo pápáról 
jubileumaalkalmából. — Munkája: Nyolcz 
nap a szentföldön. Rövid uti vázlatok 
saját tapasztalata nyomán: Pozsony, 1898. 
(Előbb a Pelikán Krizsó által szerkesztett 
Néplapban). 

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

Pintér Sándor, ügyvéd, szül. 1841. 



1183 Pinterich 1184 

márcz. 17. Etesen (Nógrádm.); a gym-
nasiumot Gyöngyösön, Selmeczbányán, 
Egerben, Esztergomban és Szegeden 
végezte. Jogi tanulmányait a budapesti 
egyetemen folytatta s azután az ügyvédi 
pályára lépett; 1867 óta gyakorló ügyvéd 
Szécsényben és 35 év óta vezeti a szécsé-
nyi takarékpénztár jogi ügyeit; a balassa-
gyarmati ügyvédi kamara szervezése óta 
annak választm. tagja, azichi és vásonkeői 
Zichy-családdivényi senioralis hitbizomá-
nyi uradalmának ügyvédje. Alapító vagy 
rendes tagja az archaeologiai, ethnogra-
phiai, természettudományi és történelmi 
társulatnak; 1901-tőla Széchényi (Nógrád-
megye) kerület országgyűlési képviselője 
szabadelvű programmal. Elnöke volt a 
naplóbiráló bizottságnak. Mint író és 
régész egyaránt szülőföldje népének, a 
palóczságnak, múltjával s jelenével foglal-
kozik. Nógrádvármegye . számos helyén 
önálló kutatásokat végzett és ezzel, nem-
különben gyűjtés útján tekintélyes prae-
historikus gyűjteményt hozott össze, mely 
kiterjed a kőkorra (neolitkor), bronz- és 
vaskorra (összesen 1200 válogatott darab) 
és nagy feltűnést keltett úgy az 1875. 
gráczi kiállításon, mint az 1876. tartott 
budapesti anthropologiai és régészeti con-
gressuson. Kutatás alapján helyezkedett 
a palóczokról egészen önálló és eredeti 
álláspontjára. — Czikkei az Archaeologiai 
Értesítőben (1887. Nógrádvidéki régészeti 
kutatások, 1891. Egy dolyányi bronz-
leletről, 1899. Az ecsegi, nógrádm. bronz-
leletről) ; az Ethnographiában (1891. A 
palócz születése, házassága és halálozása, 
Régi palócz táncznóták, A kimuzsikálás, 
1903. Nyilt levél Katona Lajos úrhoz); 
a Losoncz és Vidékében(XV.évf. Losoncz 
az Árpád-házból származó királyaink 
idejében). — Munkái: 1. A palóczokról. 
Népismertető tanulmány. Bpest, 1880. 
— 2. A népmesékről. XIII eredeti palócz 
mesével. Irta és leírta jó barátok számára 
ötven példányban. Losoncz, 1891. — 3. 
Szécsény és közvetlen vidéke a honfog-

lalás előtti korban. U. ott, 1897. (Ism. 
Ethnographia, Arch. Értesítő.) — 4. A 
vén Mátra titka. Balassa-Gyarmat, 1898. 
— Toldi Miklósról írt nagyobbszabású 
tanulmányát a Kisfaludy-társaságban ol-
vasták fel. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 6.. XV11I. 446. 1. és 2. kiadás 
460 1. — Vasárnapi Ujsag 1901. 49. Sz. a r c z k . 
— Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 

Bpest, 1901. 340. 1. 
Pinterich András Adám, róm. kath. 

plébános, előbb Jézus-társasági áldozó-
pap volt; a rend eltöröltetése (1773) után 
Liptó-Szent-Miklóson a missio-házban 
tartózkodott, hol a syntaxis, gramma-
tika, hitszónoklat és a hittan tanára volt. 
1775-ben nyerte a teplai (Trencsén-
megye) plébániát, mely az újonnan 
alakított szepesi megyébe kebeleztetett, 
hol 1821 körül halt meg. — Mun-
kái : 1. Laudatio funebris excell. ac ill. 
dni Joannis Baptistae e comitibus Illés-
házy de eadem . . . dicta . . . cum per i. 
comitatum Liptoviensem in ecclesia ad 
S. Nicolaum exequiae persoluerentur IX. 
kal. Junias anno 1799. Neosolii, 1800. — 
2. Applausus metricus ill. dno Stephano 
e com. Illésházy de eadem, dum post 
fata dni condam supremi comitis Joannis 
Baptistae Illésházy &c. genitoris sui cha-
rissimi per dnum Josephum e comitibus 
Erdődy de Monyorókerék montis Claudii, 
& comitatus Varadinensis perpetuum 
comitem . . . nec non i. cottus Nitriensis 
supremum comitem, supremus, ac per-
petuus comes i. cottus Liptoviensis inau-
gurandus adventaret anno 1800. 3. kalend. 
Julias exhibitus. U. ott. — 3. Vota ad 
diem 5. Augusti 1810. onomasticam et 
nuptialem, qua Carolus L. B. Perényi de 
Nagy-Szőllős . . . Mariam Dvornikovits... 
cum Josepho Fehérváry . . . matrimonio 
copulavit. Budae, 1810. — 4. Carmen 
seculare confraterni Sancti Josephi incho-
atae anno 1811. et in monte S. Georgii 
congregatae anno 1811. die 28. Maji 
dicatum. Neosolii. 

37. iv sajtó alá adatott 1.905. febr. 15. 
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Petrik B i b l i o g r . — Némethy, Ludovicus, S e -

ries Parochorum 863. L 

Pinterics József, ügyvéd.—Munkáját 
Szerződések. Irta: P. J. Pest, 1862. 

Petrik Könyvészete. 

Pinterits Károly, kereskedelmi iskolai 
tanár, szül. 1869-ben Budapesten ; keres-
kedelmi középiskolát végzett, ezután a 
budapesti egyetemen és műegyetemen 
folytatta tanulmányait, egyidejűleg a ma-
gyar pénzintézetek országos nyugdíjinté-
zetében üzleti gyakorlatra tett szert. Ke-
reskedelmi középiskolai tanári képesítése 
könyvvitelre, kereskedelmi ismerettanra 
és levelezésre szól. Tanári működését 
1890-ben a zombori kereskedelmi iskolá-
nál kezdte, hol öt évig működött; 1895-
től az aradvárosi kereskedelmi akadémia 
tanára volt. 1897-ben a budapesti VI. 
kerületi felső kereskedelmi iskolához vá-
lasztatott meg tanárnak s azóta itt mű-
ködik. — Könyvviteli, jogi és közgazda-
sági czikkeket írt a Gyakorlati Kereske-
delmi Tudományokba, a M. Pénzügybe, 
a M. Kereskedők Lapjába, a Kereskedelmi 
Szakoktatásba, a Kereskedelmi Jogisme-
retek Tárába, a Kassai Jogi Közlönybe, 
a Kereskedők Évkönyvébe, a Pénzügyi 
Compassba és több vidéki lapba. Czikke 
a zombori középkereskedelmi iskola Érte-
sítőjében (1891. A pénz és helyettesítő 
eszközei). — Munkái: 1. Bizományi 
ügyletek rendszeres könyvelése. Zombor, 
1892. — 2. A könnyvvitel elmélete és 
gyakorlata. Tankönyv kereskedelmi közép-
iskolák és akadémiák számára, valamint 
magánhasználatra. Budapest, 1895. — 3. 
Kereskedelmi irodai munkálatok. Tan-
könyv és mintagyűjtemény. Arad, 1896. 
(Révész Nándorral együtt.) — 4. Könyv-
viteltan kereskedelmi tanoncziskolák, női 
kereskedelmi tanfolyamok és polgári isko-
lák számára, valamint magánhasználatra. 
Függelékül : Könyvviteltani feladatok. 
Bpest, 1897. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 
1901.) — 5. Kereskedelmi váltóisme és 
levelezés kereskedőtanoncz-iskolák és női 

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

kereskedelmi tanfolyamok számára, vala-
mint magánhasználatra. U. ott, 1897. 
(Garai Edével együtt.) — 6. Kereskedelmi 
ismeretek a felső kereskedelmi iskolák 
számára, valamint magánhasználatra. U. 
ott, 1898. (Garai Edével együtt.) — 7. 
Magyar-német kereskedelmi levelezés a 
felső kereskedelmi iskolák számára, vala-
mint magánhasználatra. U. ott, 1898. 
(Garai Edével együtt.) 

.)/. Könyvészet 1 8 9 5 — 9 8 . , 1900 . — Schack Béla. 
Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a mille-
nium esztendejében. Bpest, 1896. 4. 1. Pót-
lék 3. 1. 

Pinther A., szerkesztő, szül. 1836. 
decz. 18. Magyar-Hradischban ; katonai 
nevelésben részesült és tiszti ranggal 
lépett az osztrák-magyar hadseregbe. 
Már tiszt korában is sokat irogatott a 
hírlapokba s a Pester Lloydban megjelent 
czikkei feltűnést keltettek. írói sikere arra 
buzdította, hogy a kardot a tollal cserélje 
föl. Berlinbe ment s ott sűrűn érintkezett 
az újságírókkal és néhány év múlva a 
Norddeutsche Allgemeine Zeitungnak fő-
szerkesztője lett s ebben az állásában 
megszerezte Bismarck herczegnek bizal-
mát. Főszerkesztői állását Caprivi és 
Hohenlohe alatt is megtartotta. 1896-ban 
betegeskedni kezdett és csak ekkor vált 
meg állásától. Meghalt 1897. aug. 28. 
Berlinben. 

Budapesti Hirlap 1897 . 240 . SZ. 

Pintzegh Domokos, kegyes tanító-rendi 
áldozópap és tanár, szül. 1792. okt. 25. 
Érsekújvárt (Nyitram.); 1811. okt. 5, 
lépett a rendbe s Privigyén volt egy évig 
papnövendék; 1817. aug. 22. miséspappá 
szenteltetett; gymnasiumi tanár volt 1813. 
Privigyén, 1814—15. Podolinban; 1816— 
17. Váczon bölcseletet tanult; 1818.ugyan-
azt tanult Nyitrán és 1819. Szent-Györ-
gyön, ismét gymnasiumi tanár volt 1821. 
Váczon, 1822—1828. Selmeczen, 1829-
31. Privigyén, 1832—35. Nagy-Kanizsán, 
1836—37. Kecskeméten, 1838. Szegeden 
lelki atya, 1839—40. tanár Privigyén, 

38 
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1841—47.Trencsénben hitszónok és helyet-
tes tanár, 1848. rendes tanár Privigyén, 
hol azon év márcz. 17. meghalt. — 
Munkái: 1. Ode rev. atque eximio patri 
Ladislao Hasko pro festo nominis, in 
debitae gratitudinis testimonium die 27. 
Junii oblata Prividiae, 1831. (Posonii). 
— 2. Elegia honoribus . . . Joannis 
Bapt. Grosser, per Hungáriám et Transil-
vaniam praepositi provinciális . . . mediis 
mensis április 1833. . . . oblata. U. ott. 

ľeirik Bibliog. és a budapesti rendház 
jegyzökönyvéből. (Rulla. Csaplár B.). 

Pinxner András, ág. ev. theologus, 
nagy-szebeni származású, hol atyja órás-
mester volt; szülővárosában és Nagy-
Enyeden tanult; 1694 körül a wittenbergai 
egyetem hallgatója volt és a lelkészi 
pályára készült; azonban atyai örökségét 
elpazarolta, s ezért hollandiai szolgálat-
ban Bataviába vitorlázott. Öt év múlva 
visszatért hazájába, testben megerősödve, 
de erkölcsileg nem gyógyult meg. Midőn 
Frankenstein királybirónál tisztelgett, ez 
tudakozódott azon helyek felől, melyek-
ről útleírásában megemlékezett; de ő 
nem válaszolt; ekkor Frankenstein a neki 
ajánlott munkából az ajánlást kiszakította 
s a könyvet lába elé dobta. Ez indította 
Pinxnert arra, hogy hazáját ismét el-
hagyta s mint állítják. Törökországba 
utazott, hol a mohamedán hitre tért. — 
Munkái: 1. Apodemia ex Transylvania 
Per Pannoniam Austriam, Moraviam, 
Boboemiam, Misniam atque Saxoniam 
suscepta, In qua Urbium Status, Situs, 
Ecclesiae facies depinguntur, inqvilino-
rum juxta mores & studia, aliaq. nota-
bilia, qvae ad prudentiam Civilem & 
Históriám sacram pertinent, breviter in-
seruntur & exhibentur. Wittebergae, 1694. 

— 2. Die hitzige Indianerinn, oder artige 
und curiöse Beschreibung derer Ost-
indianischen Frauens-Person, welche so 
wohl aus Europa in Ost-Indien ziehen, 
oder darinnen gebohren werden, sie seyn 
gleich aus vermischtem oder reinem Heyd-

nischen Geblüte derer Indianer, aus eig-
ner Erfahrung entworffen durch den 
Dacier. Aus d. Frantzös. Cölln, 1701. 

Boranyi, M e m o r i a I I I . 89. 1. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon III. 52. 1. — Szabó-
Hellebrant. Régi M. Könyvtár III . 2. rész 
470., 585. 1. 

Pinzkéri. L. G-irókuti. 

Pipán Ferencz, orvosdoktor, pozsonyi 
származású — Munkája: Dissertatio 
inaug. medico-practica de febribus malig-
nis. Ingolstadii, 1788. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pipos Péter, bölcseleti doktor, képző-
intézeti tanár, szül. 1859. aug. 29. Gyula-
fehérvárt ; a kolozsvári egyetemen tanult. 
1881 óta az aradi felekezeti képzőben 
a bölcselet tanára. — Munkái: 1. Apol-
lonius kérdése. Tudori értekezés. Bpest, 
1882. — 2. Metodica scólei poporale, 
pentru elevii institutelor pedagogice. Arad, 
1887. (2. kiadás. Szászváros. 1895. 3. k. 
U. ott, 1901.). — 3. Istoria pedagogiei. 
Arad, 1892. (2. kiadás. Szászváros, 1903.). 
— 4. Didactica pentru elevii institutelor 
pedagogice. Szászváros, 1896. — 5. Psiho-
logia pentru institutele pedagogice si 
scoelele medii. Arad, 1896. (2. bőv. ki-
adás. Szászváros, 1901.). — 6. Pedagogia 
pentru preparandii (scoale normale). 
Szászváros, 1900. 

Kiszlingstein Könyvészete és Zászló János 
szives közlése. 

Pipos Pompilius, hírlapíró, szül. 1857-
ben Hondolon (Hunyadm.) görög keleti 
vallású szülőktől; a kolozsvári egyetem 
hallgatója volt. 1884-ben a nagyszebeni 
Tribuna szerkesztőségébe lépett, a hol hat 
évig működött; ezen idő alatt az érseki 
főegyházmegye synodusaiban és a rumén 
nemzetiségi egyházi gyűléseken világi 
képviselő volt. 1891-ben Csernowitzba 
ment és átvette a Gazeta Bucovinei 
szerkesztését és ugyanott 1893. febr. 6. 
meghalt. 

Zászló János szives közlése. 



1189 Pipos 1190 

Pirchala Imre, tankerületi főigazgató, 
szül. 1845. okt. 6. Budán ; a gymnasiumot 
ugyanott, az egyetemet Bécsben végezte, 
hol Bonitz és Vahlen philologiai . semi-
nariumainak tagja volt. Miután a latin 
és görög nyelvből tanári képesítést nyert, 
1869-ben Eötvös József báró egy évre 
kiküldte Poroszországba és Hollandiába 
a tanítóképző és egyéb népnevelői intézetek 
tanulmányozására. Visszatérte után 1870-
ben az akkor fölállított modori tanító-
képző intézethez nevezték ki tanárnak. 
1873-ban az újra alakított aradi gymna-
siumhoz, innét nyolcz évi működés után 
1879-ben a budapesti II. kerületi főgym-
nasiumhoz került. 1885-ben a pozsonyi fö-
gymnasium igazgatója és tíz évi igazgatói 
működés után 1895-ben a pozsonyi tan-
kerület főigazgatója lett. — Theokritos-, 
Catullus-,Vergiliusra, a régi latin költőktől 
alkalmazott alliteratióra vonatkozó tanul-
mányokat és ismertető czikkeket írt. 
Czikkei a Figyelőben (1875. Az orthologia 
jogosultságának határai, 1876. Orthologia 
és neologia); az Egyetemes Philologiai 
Közlönyben (1877. Theokritos XV. idyllje, 
ford.. A Catull - kéziratokról, 1883. Az 
alliteratio a latin költészetben, 1884—85. 
könyvism.); az aradi gymnasiumi Értesítő-
jében (1878. Gymnasium és realiskola).; 
az Országos Középiskolai Tanár-Egylet 
Közlönyében (1880—81. A latin stilisztikai 
gyakorlatokról, 1885—86. Középiskolai 
tanárképzésünk ügye, Megemlékezés Mal-
mosi Károlyról, 1886—87. A magyar 
nyelv oktatásának állása a programmok 
tanúsága szerint, A katholikus iskolaügy 
Magyarországban és könyvism., 1897. 
Inductiv és deductiv nyelvtanítás); a M. 
Tanügynek és a Pozsonyvidéki Lapoknak 
iŝ  munkatársa volt. — Munkái: 1. Latin 
stilisztika. A gymnasium felsőbb osztá-
lyai használatára. Budapest, 1879. — 2. 
Anthologia latina. Költészeti olvasókönyv. 
I. Lyrai szemelvények. Bevezetéssel, ma-
gyarázatokkal és metrikai függelékkel 
ellátta. U. ott, 1880. (Görög és római 

remekírók iskolai Könyvtára 2. kiadás. 
U. ott, 1885., 4. k. 1896., 5. k. 1899. ü . 
ott.) — 3. Jegyzetek Vergilius Aeneisének 
I—XII. énekéhez. Magyarázó képekkel. 
U. ott, 1882. (2. kiadás. U. ott, 1896.) — 
4. Latin stílusgyakorlatok a gymn. V. 
oszt. számára, kapcsolatban Livius XXI. 
és XXII. könyvével. Phraseologiai, syno-
nymikai és statisztikai függelékkel. Ü. o., 
1885. (2. kiadás : Latin stilus-gyakorlatok. 
A gymnasium felsőbb osztályai számára. 
Első füzet. Gyakorlatok az V. osztály 
számára. Synonymikai és statisztikai füg-
gelékkel cz. U. ott, 1895.) — 5. Latin 
nyelvtan reáliskolák számára. Olvas-
mánynyal és szótárral. U. ott, 1887. (Ism. . 
Egyetértés 249., Nemzet 346. szám.) — 
6. Latin mondattan. Olvasmányokkal és 
gyakorlatokkal. A reáliskolák VI. osztálya 
számára. U. ott, 1888. — 7. Latin nyelv-
tan gymnasiumok számára. Pozsony és 
Budapest, 1892. (2. jav. kiadás. Pozsony, 
1894., 3. jav. k. U. ott, 1895., 4. kiad. 
1896., 5. k. 1897.. Gymnasiumok és reál-
iskolák számára. 6. k. 1899, 7. k. 1901. 

8. k. U. ott, 1903., 9. k. U. ott, 1904.). 
— 8. Latin olvasó- és gyakorlókönyv 
a gymnasiumok alsóbb osztályai számára. 
Pozsony és Bpest, 1892. (2. kiadás. Po-
zsony, 1894., 3. jav. k. 1897., 4. jav. k. 
1899., 5. k. 1900., 6. az új tantervhez 
alkalmazott kiadás. A gymnasium I. és 
II. osztálya számára. U. ott, 1903.). — 
9. Berum romanarum liber. Latin olvasó-
könyv a gymnasium III. és IV. osztálya 
számára. Régiségtani függelékkel és szó-
tárral ellátva. U. ott, 1893. (2. k. 1896., 
3. k. U. ott, 1898.). — 10. Latin gyakorló-
könyv a gymnasium III. és IV. osztálya 
számára. U. ott, 1893. (2. jav. k. 1896., 
3. jav. k. U, ott, 1898.) — 11. Latin-
magyar iskolai szótár. Pozsony, 1896. 
— 12. Latin olvasókönyv a gymnasium 
III. és IV. oszt. számára. U. ott, 1896. 
Két kötet (I. Szöveges történelmi beve-
zetés, II. Magyarázó jegyzetek. 2. kiadás, 
3, kiadás. U. ott. 1903.). — 13. A magyar-

38* 
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országi középiskolák rendje. Törvényeink, 
szabályzataink, utasításaink és rendele-
teink alapján. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter megbízásából össze-
állította. Bpest, 1905. Két kötet. 

l.akatos Otto, Arad története. Arad, i8Sl. 111. 
75. 1. — HI. Könyvészet 1886—88., 1892—96., 1903. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Tanulók l.apja 
1895. 39. sz. arczk. — llimpfner Bé.'a. Az aradi 
kir . fögymnasium története. Arad. 1896. 97. 1. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 12. 1. — Corvina 
1905. 4. SZ. 

Pirhalla Márton, bölcseleti és theologiai 
doktor, róm. kath. plébános, Pirchala 
János, ősrégi lengyelországi nemes szárma-
zású gerebenkészítő polgár és Henfner 
Mária, Henfner János egyetemi tanár 
testvérhugának fia, szül. 1852. okt. 12. 
Késmárkon (mivel az akkori plébános 
nevét Pirhallának írta az anyakönyvbe, 
ezt a nevet vette fel); a gymnasium öt 
osztályát Lőcsén, a VI—VIII. Nagyváradon 
látogatta 1872-ig. Ugyanezen évben lépett 
a szepesi egyházmegye növendékpapjai 
közé ; püspöke a bécsi Pázmán-intézetbe 
küldte, hol négy évig látogatta a z egyetemet 
és a keleti nyelvek borostyán koszorúsa 
lett. 1876. július 20. misés pappá szentel-
tetett fel. Azután 13 hónapig káplán volt 
Liptó-Szent-Miklóson. 1887 őszén a szepes-
helyi tanítóképzőbe tanárnak neveztetett 
ki, egyszersmind a papnevelőben a bölcse-
letet adta elő. A itt eltöltött három esztendő 
után püspöke a bécsi szent Ágostonról 
nevezett felsőbb intézetbe küldte, hol theo-
logiai tanulmányait bevégezte és theologiai 
doktori oklevelet nyert, mire visszatért a 
szepeshelyi papnevelőbe. Itt tanította a ke-
leti nyelveket és szentírási tudományokat 
a papnövendékeknek 1890. okt. l-ig, midőn 
a podobní (Szepesm.) plébániát kapta, 
hol jelenleg is működik. Különösen 
történeti búvárkodással foglalkozik, e 
mellett a hírlapokba is írt. Mióta podolini 
plébános, a városi levéltárt rendezte és 
gyűjti Podolin történetéhez az adatokat. 
— Munkája: 1. Zur Erinnerung an die 
sechshundertjährige Jubelfeier der Stadt-

gemeinde Podolin und ihrer Pfarrkirche. 
Gehalten am 15. August 1898. Gedruckt 
auf Stadtgemeindekosten. Kesmark, 1898. 
— 2. A szepesi prépostság vázlatos 
története kezdetétől a püspökség felállítá-
sáig. Lőcse, 1899. (Szepesm. tört. társ. 
Kiadványai IV.). 

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

Piribauer Alajos, főreálisk. tanár, szül. 
1852.máj. 22. Hőgyészen(Tolnám.); tanult 
a reáliskolában, 1870-től a műegyetemen ; 
három évig tanár volt a műegyetem 
vegytani tanszéke mellett. 1874. novem. 
1-től póttanár volt a budapesti II. ker. 
állami főreáliskolában; 1877. decz. 5. 
tett tanári vizsgálatot Budapesten a vegy-
tan* és természettanból. 1880-ban a debre-
czeni városi reáliskolához megválasztot-
ták rendes tanárnak, hol a vegytant, ter-
mészettant és rajzoló geometriát taní-
totta. Nevét 1895-ben Nádasdira változ-
tatta. — Czikke a debreczeni főreáliskola 
Értesítőjében (1880. Vázlatok a vegytan 
fejlődésének történetéből). — Munkája : 
A knyahinai meteorkő mennyileges vegy-
elemzése dr. Than Károly egyetemi tanár 
vezetése mellett kivitte. Bpest, 1875. 
(Értekezések a természettud. köréből. VI. 
6. sz.). 

Sznnyei K ö n y v é s z e t e . 

Piringer András, Jézustársasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1698. nov. 8. Német-
országban; Bécsben végezte a bölcseletet; 
1714. okt. 9. a jezsuita rendbe lépett; 
Gráczban a rhetorikát, több helyt a böl-
cseletet és theologiát tanitotta. Utolsó éveit 
Magyarországon, Győrben töltötte, hol 
1759. jún. 18. meghalt. — Munkája : 
Templum honoris S. philosopho Aloysio 
symbolis et elogiis adoratum. Widman-
stadii, 1727. 

Stoeger, S c r i p t o r e s . — De Backer-Sommer-
vogel. Bibliotheque Bibliogr. VI. 855. h. 

Piringer József, Jézustársasági áldozó-
pap, szül. 1713. márcz. 25. Koppenhágá-
ban ; Bécsben 1731. okt. 17. lépett a 
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rendbe; hitszónok volt Károlyvárosban, 
Nagy-Szebenben, Budán, Kremsben és 
Klagenfurtban, összesen 15 évig ; ezután 
a klagenfurti papnevelő kormányzója, 
végül a pozsonyi szent Márton egyház 
főnöke. A rend feloszlatása után meg-
halt 1784-ben Klagenfurtban. — Munkája: 
Leichrede bei den Exequien des Grafen 
Traun Feldmarschall und kommandiren-
den General in Siebenbürgen. Hermann-
stadt, 1748. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 269. 1. — De Backer-
Sommervogel. Bibliothéque-Bibliogr. VI. 855.h. 

Piringer Mihály, nyug. cs. kir. taná-
csos, szül. 1763. szept. 7. Tabon (Somogy-
megye); utóbb nyitramegyei hivatalnok 
és az erfurti művész és tudományos 
akadémia tiszteleti tagja volt. Meghalt 
1840. jan. 19. Bécsben. — Czikkei a 
Tudom. Gyűjteményben (1834.XII. Felelet 
Horváth István úr recenziójára, melyet a 
magyar nyelvnek tőlem fényre bocsátott 
ágozatai felől kihirdetett). — Munkái: 
1. Ungarns Banderien, und desselben ge-
setzmässige Kriegsverfassung überhaupt. 
Wien, 1810., 1816. Két kötet. — 2. Die 
Magyaren-Sprache, in ihren Grundsätzen 
beleuchtet von P. ü. ott, 1833. (Magya-
rul: A magyar nyelvnek fényre bocsátott 
ágozati. Németül írt munkáját magyaráz-
ván P. Bécs, 1833.). — 3. Recensionen 
über Ungarns Banderien und die Hype-
randiskepsis. U. ott, 1816. — 4. Magyar-
országnak Bethlen Gábor támadásakori 
állapotjáról, egy azon idejű, hazája sze-
rető, igaz magyar embernek (Balásffy 
Tamás) tanátslása. Ujra-nyomtatták Pe-
ringer) és T(hewrewk). Pozsony, 1838. 
(Ism. Századunk 91. sz., Figyelmező 1839. 
21., 22. sz.). — Wurzbach a Bábuk (Press-
burg, 1792.) cz. röpirat szerzőjének is 
Piringert tartja. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1833. I . 9. SZ. —• 
Jelenkor 1840. 9. SZ. — Wurzbach, Biogr. Lexi-
kon XXII. 335. 1. — ľetrík Bibliogr. — 
Szazadok 1898. 302. 1. 

Pirkler Antal, orvosdoktor, jászberé-
nyi származású, gyakorlóorvos Gyöngyö-

sön (Hevesm.). — Munkája : Dissertatio 
inaug. medica de pneumorrhagia. Pestini, 
1833. 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 41. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 
Pirolt János, Jézus-társasági áldozó-

pap és hitszónok, szül. 1698. aug. 29. 
Selmeczbányán ; 1714. okt. 18. lépett a 
rendbe; tanította a grammatikát, ékes-
szólástant és mathematikát; magyar hit-
szónok volt Lipótvárt, Szepesmegyében, 
Sárospatakon, Trencsényben és Pozsony-
ban ; azután a növendékpapok kormány-
zója Máriavölgyön, Selmeczbányán, Sza-
kolczán és Lőcsén, hol 1758. május 9. 
meghalt. — Munkái: 1. Instructio brevis 
pro sodalitio Jesu et Mariae SS. Rosarii. 
Posonii, 1737. — 2. Angelica et coele-
stis doctrina, seu brevis instructio homini 
christiano-catholico salutem quaerenti. 
manifestata. Cassoviae, 1738. — 3. Clavis 
coeli seu actus virtutum theologicarum. 
U. ott, 1744 — 4. Spes salutis in cultu 
B. V. Mariae. U. ott, 1744. — 5. Modus 
resistendi tentationibus. U. ott, 1744. — 
6. Gultus S. Aloysii per sex dominicas. 
U. ott, 1748. (Magyarul: A Jézus társa-
ságából való Gonzaga Aloysiusnak hat 
vasárnapbéli tiszteleti. U. ott. 1749.) — 
Stoeger még következő munkáit sorolja 
föl.pontos könyvészeti leírásuk nélkül: 
7. Rectae intentionis hebdomas. Cassoviae. 
— 8. £ctewriaeorum.quae scitu necessaria 
ad salutem consequendam. U. ott. — 
9. Instructio recens conversorum. U, ott. 
— 10. Modus pie surgendi et decum-
bendi. U. ott. — 11. Modus audiendi 
sacrum, confitendi, communicandi. U. ott. 
— 12. Modus colendi festum despon-
sationis B. V. Mariae. U. ott. — 13. 
Christianus poenitens per quaesita inter 
patrem et filium spirituálém. U. ott. 

Catalogus Societatis Jesu 1759. 55. h. — 
Stoeger, S c ' . r i p t o r e s 269. l a p . — De Backer-

Sommervogel, Bibliotliéque Bibliogr. VI. 855. h. 

Pironcsák István, r. kath. plébános, 
szül. 1844. febr. 22. Knyázsán (Árvám.); 
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1866. nov. 14. szenteltetett fel misés pap-
nak ; segédlelkész volt Paraszt-Dubován, 
1866. Hladovkán helyettes plébános, 1869. 
segédlelkész Rózsahegyen, 1871. plébános 
Árva-Var alján, 1874. vicedékán és iskolai 
felügyelő az árvaváraljai kerületben; még 
azon évben a trsztenai plébániát kapta; 
kerületi iskolai felügyelő, 1891-től szent-
széki ülnök, 1894. examinator prosyno-
dalis, 1897. decan a trsztenai kerületben. 
— Munkája : Obrázkowé Sw. Citania a 
ewangelia. Bpest, 1892. (Képes szentírás 
és evangéliumok.). — Szerkeszti aKralóva 
sv. ruženka (Szent rózsafüzér királynéja) 
cz. havi folyóiratot 1889 óta Trsztenán. 

Schematismus dioec. Seepusiensis 1899. 183. 
1. és a magyar nemz. múzeumi könyvtár 
példányairól. 

Piros István, r. kath. plébános Daru-
váron (Pozsegam.) és birtokos. Meg-
halt 1848 körül. — Munkája: Rövid 
oktatás a juhtenyésztés jobb és töké-
letesebb módjáról. André Rudolf után 
németből f'ord. Pozsony, 1825. 

Kossá Gyula, Magyar állatorvosi Könyvészet 
1472—1904. Bpest, 1904. 4.1. 

Pirosini Ferencz. — Munkája: Volkom-
mener Unterricht von der Verfeinerung 
des Hanfs, und des Flachses. Nebst einer 
nützlichen Kenntniss Seiden-Leinen- und 
Baumwollen-Zeuge nach verschiedenen 
Farben zu färben, und die dazu erforder-
lichen Farbenmaterialien richtig zu beur-
theilen. Zum Nutzen des Publikums auf 
Kosten der k. freyen Stadt Kaschau 
herausgegeben, 1795. 

Petrik B ib l iog r . 

Pirovits Aladár, székesfővárosi mér-
nök, P. Károly ügyvéd és megyei főjegyző 
és porpáczi Darás Francziska fia, szül. 
1860-ban Alsó-Lendván (Zalam.); közép-
iskolai tanulmányait 1873-—1879-ben a 
pécsi főreáliskolában végezte, a felsőb-
beket pedig a kir. József-műegyetemen. 
1890-ben nyert mérnöki oklevelet. — 
Czikkei a M. Mérnök- és Építész-Egylet 
Közlönyében (Hegyi vizeket levezető mű-

tárgyak méretezéséről, különös tekintettel 
a felhőszakadásokra, Észrevételeim a 
budapesti tifusz és kolera cz. czikkelyekre, 
A burkolatok alépítményeiről hygienikus 
szempontból, A folyóvizek öntisztító ké-
pességéről, ford, németből.) — Munkái: 
1. Reformjavaslat a közcsatornák tisztán-
tartásáról és a közterületekről a hó el-
távolítása tárgyában. Bpest, 1900. — 2. 
Hazai városaink egészségügye a város 
csatornázása és vízellátása tárgyában. 
Számos ábrával. Bpest, 1903 (Ism. Vasár-
napi Újság 9. sz.) — 3. Városaink köz-
igazgatásának reformja és a modern 
városrendezés. U. ott, 1904. — Kézirat-
ban : A tifusz és kolera keletkezéséről, 
különösen a talajelmélet szempontjából. 

.17. Könyvészet 1903. es önéletrajzi adatok. 

Piry Gzirjék János, szent Ferencz-
rendi tartományfőnök, szül. 1810. ápr. 
15. Püspökiben (Vasm.); középiskoláit 
Kőszegen kezdte, honnét 1826-ban lépett 
a szerzetbe ; miután bölcseleti s theologiai 
tanulmányait Pozsonyban és Esztergom-
ban végezte, 1833-ban áldozópappá szen-
teltetett. Néhány évig hitszónok volt 
Komáromban ; később theologiai tanár 
lett Esztergomban ; 1842. pedig az érsek-
újvári gymnasium tanárává neveztetett 
ki. Itt elvállalta a zárdai könyvtár ren-
dezését és ekkor találta meg az érsek-
újvári codexet, melyet nevéről egy ideig 
Piry-codexnek is neveztek. A m. tudom, 
akadémiának 36 komárommegyei népdal-
gyűjteményt küldött be. 1852. Szent-
Antalban házfőnök lett, utóbb a budapesti 
rendház elöljárója. ! 863-ban rendjének 
bizalma első ízben, 1872. pedig másod-
szor is tartományának főnökévé tette. 
1866. aug. 15. Pestre tette át lakását, 
hol házfőnök volt. Különös érdemet szer-
zett magának Batthyány Lajos gr. 1848— 
1849. miniszterelnök hamvainak megőr-
zése által. Meghalt 1880. okt. 6. Bpesten.— 
Czikkei az Athenaeumban (1841. Ányos 
sírjánál); a M. Akad. Értesítőben (1855. 
Nyelvészeti értekezés a tájszavakról) ; a 
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Religióban (1856. A betegek látogatásáról, 
A magyarországi fogolyváltó szerzetesek 
történeti vázlata); az Egyházi Lapokban 
(1868. Szent Ferencz késése, A szent 
Ferencz-rendiek győri zárdájáról 1260— 
1768., Bosnyákország egyházi tekintet-
ben) ; a Honban (1881. 213. sz. Gaspa-
rich Kilit sz. Ferencz-rendi áldozár ki-
végeztetése Pozsonyban 1853. szept. 2.); 
egyházi beszédei vannak a Garay Alajos 
Magyar egyházi szónokában (1861—62.) 
és a Kath. Lelkipásztorban. — Munkái: 
1. Emlény az érsekújvári gymnasium 
megnyitására. Komárom, 1842. — 2. Egy-
házi beszéd a boldogságos szűz Mária 
szeplőtelen fogantatásának hitágazati ki-
hirdetése napjára, húsvét után IV. vasár-
napra. (Május 6. 1855.) Pest, 1855. — 
3. Versek az esztergomi bazilika fel-
szentelésekor . . . 1857. — 4. Egyházi 
beszéd Kálmán Zakariás arany miséjére... 
1858. — 5. Jubileumi szent beszéd főtiszt. 
Golleseny Pantaleo atyának . . . ünne-
pélyes aranymiséjére a pozsonyi szent 
Ferencz-rendiek egyházában május 1. 
napján 1859. Esztergom. — 6. Öröm-dal 
főm. nagykéri Scitovszky Ker. János 
bibornok, Magyarország berczegprimása... 
ő eminentiájának Esztergomban nov. 6. 
1859-ben tartott aranymiséjére. Boldog-
asszonyról czímzett sz. Ferencz-rendiek 
által. U. ott, 1859. — 7. Versek Scitovszky 
János bibornok primás aranymiséjére . . . 
1859. — 8. Egyházi beszéd Sallay Ferdi-
nand aranymiséjére . . 1861. — 9. Szerafi 
szent beszédek a japáni vértanúk szentté 
avattatása emlékére. Pest, 1863. — 10. 
Egyházi beszédek a sz. antali kalvaria 
felszentelése alkalmára . . . 1867. — 11. 
Versek ő cs. kir. felsége Erzsébet királyné 
születése alkalmából... 1868. — 12. Egy-
házibeszéd Paulovics Dömjénaranymiséje 
alkalmára. Székesfehérvárt ápr. 18. Pest, 
1869. — 13. Gyászbeszéd néhai gróf 
Batthyány Lajos, első magyar miniszter-
elnök ünnepélyes eltemetésére, 1870. jún. 
9. mondotta. U. ott, 1870. — 14. F. Gángó 

József. . . aranymiséje alkalmára tartott 
egyházi beszéd. U. ott, 1871. — Kéziratban 
egy kötetnyi missiói és más egyházi beszé-
dek. Mint tartományfőnök különösen érde-
mesítette magát a rend iránt azzal, hogy 
annak történeteit hazánkban kezdettől 
fogva a legújabb ideig, röviden, de tar-
talmasan latinul megírta. 

M. Akadémiai Értesítő 1850. 89. 1. ( P i r y h á r t y a 
ism.). — Danielik, M. í rók. II. 257. 1. — 
Vasárnapi Újság 1870. 17. SZ. a r c z k . — Figyelő 
V I . 119. 1. — Szöllössy Károly, S z e r z e t e s - r e n -
dek. Arad, 1878. 168. 1. — .)/. Korona 1880. — 
Petrik Könyvészete és Bibliogr. -- Zeitiger 
Alajos, Esztergom vármegyei írók. Bpest, 
1888. 165. I . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
18. L 

Piscatoris Ferencz, kegyes lanítórendi 
áldozópap. — Latin verse van a M. Hír-
mondóban (1793. aug. 2. Toldalék 180.1.) 
— Munkái: 1. Documentum pietatis, 
quod seren. reg. haered. principi Josepho 
cum in metropolít, civitate Budensi in 
regium locum tenentem die 21. Septembr. 
a. 1795. solenni cum pompa installaretur, 
plaudens testatus est Corponae . . . . 
Schemnicii. — 2. Elegia salutatoria 
occasione solennis in urbem Neosolien-
sem ingressus ill. ac rev. dno Gabrieli 
Zerdahely de Nitra Zerdahely sub 
clementiss. Francisci secundi auspiciis 
ad episcopalem dioecesis Neosoliensis 
cathedram sublimato anno 1801. exhibita. 
U. ott. — 3. Elegia sacrae solennitati 
dum august. Galliarum imperátor Napo-
leon august. Austriae imperatoris et 
regis Hungáriáé apóst. Francisci I. 
Augustam principem Mariam Ludovicam 
sacro sibi conjugio desponsaret. Auctore 
infrascripto die 11. mensis Mártii anno 
1810. dicata. U. ott. 

Petrik Bib l iogr . 

Piscator Lajos Fülöp, a gyulafehér-
vári Bethlen-tanoda tanára. Bethlen halála 
után Alstedius, Bisterfeld és Piscator 
Erdélybe érkeztek és 1630. febr. 10. nyúj-
tották be tervüket az özvegy fejedelem-
néhez Brandenburgi Katalinhoz, hogy az 
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erdélyi iskolát, a mint írják, a német és 
franczia iskolák mintájára minél előbb 
virágzó állapotbahozhassák s ne vádoltas-
sanak késedelmezéssel: donec Romae 
disputant, Saguntum perit; kérik a feje-
delemnét, hogy a beterjesztett czikkeket 
vizsgáltassa és állapíttassa meg. Ezen ter-
vezetnek azon korban kelt másolatát őrzi 
a gróf Teleki nemzetség közös levéltára. 
Két része van a tervezetnek: Articuli con-
cernentes illustrem Transilvaniae scholam 
és Leges illustris scholae Transilvaniae.Ez 
utolsó részt kiadta Szabó Károly a Törté-
nelmi Tárban (1879), az első rész is ugyan-
ott jelent meg (1884). Fordításban adja 
Koncz József idézett munkájában. P. 1648-
ban visszatért Heidelbergbe. — Munkái: 
1. Bvdimenta Rhetoricae In usum Illustris 
Scholae Albensis succincté tradita. Albae-
Juliae, M. DC. XXXV. (3. kiadás U. ott, 
1644., 4. k. Várad, 1649., 5. k. Debreczen, 
XVII. század, 6. k. U. ott, 1703.). — 2. 
Artis Poeticae Praecepta Methodicé con-
cinnata & perspicuis exemplis illustrata. 
In usum Illustris ScholaeAlbensis. Albae-
Juliae, 1642. — 3. Rudimenta Oratoriae 
In usum Illustris Scholae Albensis. 
Praefixae sunt Tabulae methodurn huj us 
libelli indicantes. U. ott, 1645. (Ujabb 
kiadásai: Várad, 1649., Debreczen XVII. 
száz. és U. ott, 1703.). — 4. Comenius 
(Joh. Amos), Januae Lingvae Latinae 
Vestibulum Primum, In usum Illustris 
Paedagogei Albensis Hungaricé reddi-
tum . . . Varadini, 1643. (P. figyelmeztető 
előszót írt latinul az olvasóhoz 1641. 
máj. 1.). 

Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r t i . 140.. 
166., 178. , 183., 199. 1. — Koncz József, A m a r o s -
vásárhelyi ev. ref. Kollegium története. 
Marosvásárhely, 1896. 543—557. 1. 

Piscator Gábor, ág. ev. lelkész, bánóczi 
(Zemplénm.) származású; 1628. márcz. 
22. iratkozott be a wittenbergai egye-
temre. Hazájába visszatérve, Murányban 
volt pap ; mint ilyen 1630-ban aláírta a 
gömöri contubernium törvényeit; később 

tót-lipcsei lelkész és a zsolnai egyház-
kerület seniora volt. 1652-ben superin-
tendensnek volt ajánlva. — Munkái: 
I. Propositiones Complectentes Summám 
Doctrinae De Persona & Officio Domini 
noştri Jesu Christi, Quas Dei adjuvante 
gratia, Praeside . . . Jacobo Martini . , . 
Publice propugnabit . . . Wittebergae, 
1629. — 2. Collegii Logici Disputatio 
II. De Individuo Et Praedicabilibus, Qvam 
. . . In alma Leucorea, Praeside . . . 
Johanne Scharfio . . . Praeceptore, Fautore 
& Promotore suo, omnis observantiae 
cultu semper honorando suscipiendo, 
publice ventillandam proponit . . . Ad 
diem 6. Junij horis pomeridianis in audi-
torio minore. U. ott, 1629. — Üdvözlő 
verset ír t : Hadikius, Iones, Theorema-
tum . . . Wittebergae, 1628. és Mayer 
Andreas, Collegii Logici Disputatio I I I . . . . 
U. ott. 1629. sz. munkákba. 

Bartholomaeides, Comitatus Gömör 425. 1. 
és Memoriae Ungarorum 131. 1- — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész. 431. 1. 

Piscator Máté, a zsolnai iskola alum-
nusa s az egyház orgonistája, korponai 
származású. — Munkája: In Nomine 
Jesu Disputatio Theologica De Ministerio 
Ecclesiastico & Vocatione Ministrorum 
ad Munus Ecclesiasticum. Qaum Auxilio 
Divino Publicae ventillationi sistunt 
Praeses Johannes Hniliczenus, p. t. 
Scholae Solnensis Rector & Respondens 
Matthaeus Piscator Carp. Scholaeejusdem 
Alumn. & Eccl. Org. Ad diem 17 Maii. 
Anno 1666. Solnae, 1666. 

,11. Könyo-Szemle 1890. 262. 1. 

Pisch G. Német-Prónán. — Kéziratban: 
Sompson amore perditus cz. latin elegiái 
vannak Német-Prónán 1765-ben keltezve, 
4rét 32 levél (a m. n. múzeumban). 

A m. n.jmúzeumiköny vtár kéziratiosztálya 
példányáról. 

Piscsevich, orosz tábornok, magyar-
országi szerb származású, ki fiatal korában 
orosz szolgálatba állott és többször meg-
fordult később is Magyarországban és 
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Erdélyben, különösen lóvásárlás végett. 
— Munkája: Piscsevics orosz tábornok 
vándorlásaiéi kalandjai. Saját elbeszélése. 
A szláv eredeti után közli Huszár Imre. 
Bpest, 1904. (Előbb a Vasárnapi Újság-
ban). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Pisincz Zsigmond, r. kath. plébános 

volt Dojcson (Nyitram.) a XVII. század 
végén. — lö91-ben írta a bicznai sze-
rencsétlen ütközet történetét «Clades Bici-
nensis» cz. alatt; ehhez mellékelt egy 
értekezést «De officio militis et impera-
toris» cz. Kézirat, után kiadta Kovachich. 
Script.. Min. Hung. T. I. 158—193. 1. 

m. Sion 1888. 839. 1. — Petrik B i b l i o g r . I I I . 
355. 1. — Zelliger Alajos, Egyházi írók Csar-
noka. Nagyszombat, 1893. 398. 1. 

Pisko Sándor, hírlapíró, szül. 1857. 
szept. 29. Malaczkán (Pozsonym.); 1883 
óta mint hírlapíró működik Bécsben; 
szerkeszti az Oesterr. Volks-Zeitungot, 
melybe országgyűlési tudósításokat és 
politikai czikkeket ír. 

Eisenberg, Ludwig, D a s ge i s t i ge W i e n . 
Wien, 1893. 413. 1. 

Piskolti István, nemes származású. 
— Kézirati munkája: Apolloniusnak a 
Tyrusi fejedelemnek bujdosásravaló indu-
lása. 1804. 8rét 42 levél (a rn. nemzeti 
múzeumban). 

A m. n. múzeumi könyvtár kézirati osz-
tályának példányáról. 

Piskovich Nep. János, orvosdoktor, 
kórházi igazgató, lugosi (Krassóm.) szár-
mazású; 1840—41-ben a pesti egyetemen 
a gyakorlati sebészet helyettes tanára, 
Pest város első főorvosa és a sz. Bókus-
kórház igazgatója volt. Meghalt 1847. 
ápr. 7. Pesten 41 évps korában. — Mun-
kái : 1. Dissertatio inaug. medico-chirur-
gica sistens herniam inguinalem et cru-
ralem incarceratam. Budae, 1832. — 
2. Az 1841—42. katonai évben sz. kir. 
Pest városa sz. Bochus polgári kórház-
ban orvosi segélyt nyert betegek, elme-
kórosok, szülők s ebben létező agg-ápoló 

intézete állapotjának summás áttekin-
tése. U. ott, év n. (Németül. U. ott.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Piso István, koszorús költő s tagja az 
erdélyi tudós társaságnak. (Sodalitatis 
Septemcastrensis), kiről Celtes Konrád 
(a hét tudós társaság alapítója) követ-
kező versben emlékezik meg: «Hic Piso 
est, docto qui seribit carmine versus. 
Editus, et lauro tempóra cincta. gerens.» 
(Libr. II. Amorum, Eleg. IX.). Az erdélyi 
tudós társaságról semmi bizonyosat se 
tudunk, lehetséges, hogy a dunai társa-
ságnak fiókja volt. Pisoról is csak annyit 
tudunk, hogy 1510-ben már nem élt, 
mert barátja Lobkowitz, Hassenstein 
Bohuslav (a ki 1510. nov. 13. halt meg) 
P. sírjára Epitaphiumot írt. 

Pozsony és Környéke. P o z s o n y , 1865. 192. 1. 
— Trausck, Schriftsteller-Lexikon III. 60. 1. 
— Abel Jenő, Magya ro r szág i h u m a n i s t á k és 
a dunai tudós társaság. Bpest,, 1880. 83. 1. 

Piso Jakab, jogi doktor, apostoli proto-
notárius, a pécsi szent János egyház 
prépostja, II. Lajos király nevelője és 
titkárja, koszorús költő, szónok és állam-
férfi a XVI. század első felében, előbbi-
nek testvére vagy rokona, ő maga is 
erdélyinek vallja magát. Tudományával 
és szellemességével általános elismerés-
ben részesült. Mint királyi követ meg-
fordult II. Julius pápánál Rómában. A 
híres Erasmussal bizalmas barátságban 
élt. II. Julius pápa, a ki buzgólkodott a 
keresztény fejedelmeknek a törökök ellen 
való egyesítésében, Pisot I. Zsigmond 
lengyel királyhoz küldte ezen ügyben; 
1510. jan. 6. érkezett Krakkóba, hol 
sikertelen volt közbenjárása. Visszatér-
vén Magyarországba, II. Ulászló királyt 
serkentette a török elleni háborúra s 
őszszel visszatért Bómába. 1514-ben X. Leo 
pápa ismét Lengyelországba küldte; júl. 
érkezett Wilnába, hol Zsigmond király 
Vazul moszkvai fejedelem ellen készült 
hadviselésre, még P. ottléte alatt fényes 
győzelmet vívott ki a király az oroszok 
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ellen; ezen csatát barátjának Korizius 
Jánosnak Rómába küldött levelében le is 
írta. Lengyelországban tartózkodása alatt 
a nemzet szeretetét és a király kegyét 
tökéletesen megnyerte, úgy hogy ez gaz-
dag ajándékokkal jutalmazta. 1515-ben 
jelen volt. a lengyel király, I. Miksa csá-
szár és II. Ulászló magyar király talál-
kozásán Bécsben és Pozsonyban. A fiatal 
II. Lajos király tanítója volt; ezért a 
király őt gazdag prépostsággal ajándékozá 
meg és a legfontosabb állami ügyekben 
is kikérte tanácsát és segítségét; így 1523-
ban titkos küldetésben volt Zsigmond 
lengyel királynál, hol a cseh politikai 
ügyekben nagy fontosságú eredményt ért 
el. P. 1526-ban nemcsak kedves királyát, 
de összes javait is elvesztette ; ezen csa-
pás siettette halálát, mely 1527-ben követ-
kezett be Pozsonyban. — Munkái: 1. 
Epistola ad Erasmum Roterdamum. Ro-
máé 30. Juni 1509. (Erasmus összes 
munkáiban T. III. P. 1. Epist. CVIII. 101.1.). 
— 2. Epistola ad Joannem Coritium, 
de conflictu Polonorum et Lithuanorum 
cum Moscovitis, scripta Vilnae, 1514. 
Romae. (Froben János is kiadta 1515-ben 
Baselben és a lengyal történeti kútfőkbe 
is fölvétetett). — 3. Epigramma (ugyan-
azon csatára írva, a Carmina de memo-
rabili cede scismaticorum Moscoviorum, 
per . . . Sigismundum Regem Poloniae . . . 
cz. gyűjteményben, hely és év n.). — 4. 
Jacobi Pisonis, Transylvani, Schedia ... 
(kis költemény-gyűjtemény, Zalkán eszter-
gomi érsekhez írva 1524 körül). — 5. 
Jacobi Pisonis Transylvani, Orator is et 
Poetae excellentis, Shedia. Viennae Aus-
triae Excudebat Mich. Zimmermann, anno 
MDLIY. — 6. Ausonii Peonii, Poetae 
praeclarissimi, Oratio matutina, heroico 
carmine deducta, feliciter incipit. Viennae, 
3. Mártii, 1502. 

M Könyvház 1800. 47. 1. (Molnár János). — 
Transilvania 1833. 93. 1. — Pozsony és Kör-
nyéke 191. 1. — Budapesti Szemle 1858. 153. 1. 
— Trausch, Schriftsteller Lexikon III. 54. 1. 
— Abel Jenő, M a g y a r o r s z á g i h u m a n i s t á k és 

a dunai társaság. Bpest, 1880. 83.1. — Szabó' 
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 
126. 1. — Allgemeine Deutsche Biographie X X V I . 
184. 1. ( F . T e u t s c h ) . — Pallas \agy Lexikona 
XIV. 22. 1. 

Pistor Wilfried, birodalmi lovag, szá-
zados a cs. kir. 43. sz. gyalogezredben 
és tanár a 16. hadosztály iskolájában 
Budapesten, később a törzskarhoz be-
osztva. — Munkája: Die Feld- und 
permanente Befestigung für Offiziere der 
Infanterie u. Cavallerie u. für Truppen-
undCadetten-Schulen. Nach den neuesten 
Grundsätzen auf Erfahrungen der letzten 
amerikanischen und europäischen Kriege 
begründet und zum Selbststudium zu-
sammengestellt. Mit einem Atlas von 16 
lith. Tafeln mit 100 Abbildungen. Pest, 
1871—72. Két kötet. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pistori Albert, szent Benedek-rendi 
áldozópap a Lambrecht-kolostorban, ma-
gyarországi származású. — Munkája: 
Mária-Ozeli vezér . %. 1830. 

Jankovich Miklós Bibliographiája (kézirat 
a m. tudom. Akadémiában). 

Pistorius Gáspár, selmeczbányai pol-
gár. — Munkája: Lacrvmae Ploratae 
In Praematuro Et inopinato Obitv, Magn. 
Domini Johannis Fridrici Giengeri, in 
& de Gruenpuchel, Domini arcis Ober-
höf f le in . . . qui pié ac piacidé quinta 
Augusti die hac vita defunctus, ad cae-
lestes beaforum sedes migravit. Anno 
M. DC. XXI. Leutschoviae, 1622. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 117.1. 
Pistorius József, cs. kir. számtiszt, a 

számviteltan segédtanára a selmeczbá-
nyai bányászati és erdészeti akadémián 
1848. október 1-től 1849. ápr. 30-ig, és 
1867—68-ban a magyar nyelv behoza-
talától a szám- és könyvvitelből tartott 
előadást. — Munkája: Vortrag der Ver-
rechnungskunde für Bergakademiker. 
Wien, 1852. 

A selmeczi bányász- és erdész-akadémia Em-
lékkönyve. Selmecz, 1871. 63. 1. 
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Pistory József, igtató a pestvárosi tör-
vényszéknél. — Munkái: 1. Namensver-
zeichnis des nach der am 21. und 22-ten 
Junii 1824 . . . abgehaltenen Magistratual-
Restauration bestehenden Magistrats der 
k. freyen Stadt Pesth. Pesth. — 2. Aus-
wahl denkwürdiger Inschriften und Grab-
mählern. welche in den Obern und Untern 
Leichenäckern der kön. Freistadt Pesth 
befindlich sind. 1. Heft, U. ott, 1827. — 
3. Namensverzeichniss des nach der am 
3. und 4. Oct. 1 8 3 6 . . . abgehaltenen 
Magistratual - Restauration bestehenden 
Magistrats, Beamten 'und Wahlburger 
der k. freien Stadt Pesth. Nro. 7. U. o. 
— 4. Namensverzeichniss des nach der 
am 3. und 4. Oct. 1836... abgehaltenen 
Magistratual - Restauration bestehenden 
Magistrats . . . Nro 8. U. ott, 

Petrik Bibliogr. (Nevét hibásan i r ja Pisz-
torynak.) 

Piszarevics Sándor, tanár a zágrábi 
főreálgymnasiumban. — Munkája : A 
magyar és horvát Zrinyiász. Irodalom-
történeti értekezés. Zágráb, 1901. 

V. Könyvészet 1902. 

Piszter Imre, theol. doktor, cziszterczi-
rendi áldozópap és igazgató, szül. 1855. 
ápr. 13. Szegszárdon (Tolnám.), 1872. 
szept. 17. lépett a rendbe s 1880. júl. 
20. szenteltetett fel. 1880—83. tanár volt 
a zirczi hittudományi intézetben s egyúttal 
1881—83. esztergári lelkész; 1883—87. 
tanár ugyanott s a növendékek felügyelője; 
1887—92. tanár a rend budapesti hittud. 
intézetében. 1892-től ugyanott igazgató 
és házfőnök. A hittudományokból 1881-
ben nyert doktori oklevelet. — Czikkei 
a Kath. Theologiai Folyóiratban (1883. 
könyvism.), a Religióban (1887. Festmény 
a törvényszék előtt, Válasz Szana Tamás-
nak, 1887—88., 1891. A művészet és 
erkölcsiség. 1893. Levelek a misestipen-
diumok ügyében); a Kath. Szemlében 
(1891. könyvism., 1892. A modern művé-
szetről és könyvism., 189B. könyvism., 
1894. Képkiállításunk a műcsarnokban és 

könyvism. 1905. A római katakombák 
festménye); a Bölcseleti Folyóiratban 
(1891.Vitás pontok a szép meghatározása 
körül, 1893. A szépművészetek valódi 
czélja és föladata); a Hittud. Folyóirat-
ban (1892. könyvism.); a cziszterczirend 
Emlékkönyvében (1896. A magyarországi 
cziszterczi rendtagok kiképzése); a Pallas 
Nagy Lexikonában kath. theol. czikkeket 
írt. — Munkái: 1. Festmény a törvény-
szék előtt. Tanulmány egy elvi határozat 
felett. Bpest, 1886. (Különnyomat a 
Beligióból). — 2. Szent Bernárd és a 
képzőművészetek. U. ott. 1897. (Különny. 
a Kath. Szemléből). — 3. Szent Bernát 
clairvauxi apát élete és művei. A czisterczi-
rend alapítása nyolczszázados ünnepének 
emlékére közzéteszi a magyarországi 
cziszterczirend nevében Vajda Ödön zirczi 
apát. ü. ott, 1899. két kötet. (Ism. Prot. 
Szemle). — 4. Lélektan. . .. (Lithograph.). 

A magyarorsznai cziszterczi rend E m l é k -
könyve. Bpest. 1898. 3íi6. 1. (Szabó Otmár). 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 24. , X V I I I . 448. 
I. — 31. Könyvészet 1897., 18911 
Pisztóry Mór, jogi doktor, egyetemi 

tanár, szül. 1841. máj. 20. Pesten, ugyanitt 
végezte gymnasiumi tanulmányait. 1863-
ban mint jogvégzett a kir. Ítélőtábla 
szolgálatába lépett, hol mint díjas jog-
gvakornok és később mint tiszteletbeli 
fogalmazó közel hat évet töltött. 1865-
ben köz- és váltóügyvédi oklevelet nyert. 
1868. a budapesti egyetemen a jog- és 
államtudományok doktorává avattatott és 
1869. magántanári képesítést nyert a 
nemzetgazdaságtan- és a pénzügytanból 
a budapesti egyetemen. 1869-től a kassai 
jogakadémián mint segédtanár, 1869. 
szept. 13-tól a győri jogakadémián mint 
rendkívüli, 1872-től pedig mint rendes 
tanár működött. A jogakadémiák újjá-
szervezése alkalmával 1874. okt. a po-
zsonyi jogakadémiához neveztetett ki a 
statisztika és közigazgatási jog tanárává. 
1891. a nemzetgazdaságtan és pénzügy-
tan tanára lett a kolozsvári egyetemen. 
1887. a magy. tudom, akadémia statisz-
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tikai és nemzetgazdasági bizottságának 
tagja lett, 1895. pedig az országos köz-
egészségi egyesület tiszteletbeli tagjává vá-
lasztotta. 1905 jan. 26. Kolozsvárt ország-
gyűlési képviselővé választatott ellenzéki 
programmal. A pozsonyi Toldy-körben, 
a kolozsvári egészségügyi egyesület, ipa-
ros társulat és kereskedelmi körben nép-
szerű felolvasásokat tartott. A hírlapiro-
dalom és publicistika terén is nagy tevé-
kenységet fejtett ki; tudományos czikkei, 
értekezései az akadémia által kiadott 
Statisztikai és Nemzetgazdasági Közle-
ményekben, a Budapesti Szemlében, a 
Nemzetgazdasági Szemlében, a Jogtudo-
mányi Közlönyben, a Themisben és más 
folyóiratokban jelentek meg. — Czikkei a 
Győri Közlönyben (1871. 17—22. sz. 
Győr város gabonakereskedése össze-
hasonlítva Pest városával); a Hoffmann 
Pál által szerkesztett Jog- és Államtudom. 
Folyóiratban (1871. Állam és társadalom); 
a Jogtudományi Közlönyben (1871. Az 
éghajlat befolyása az állam alkatelemeire, 
és könyvism., 1876. A jogtanodák szer-
vezete és állapota Fracziaországban, A 
budapesti IX. nemzetközi statisztikai 
congressus és a polgári és kereskedelmi 
jogszolgáltatás nemzetközi statisztikája. 
1879. A jog- és államtudományi vizsgá-
lati rendszernek reformjához); a Győr-
megye és város egyetemes leírásában 
(1874. Győrmegye és város vagyoni álla-
pota és kereset módja, szegényügye és 
humanisztikai intézményei, ipara és keres-
kedelme) ; a Honban (1876. júl. 12. és 
14. sz. A politikai tudományok kézi-
könyve, tanulmány Kautz műve fölött, 
1882. aug. 10. Megemlékezés dr. Kőnek 
Sándorra); a Budapesti Szemlében (1877. 
Az állami és társadalmi intézmények be-
folyása az emberi életre) ; az Ellenőrben 
(1879. 387. sz. Jókai a romok között); a 
Nemzetgazdasági Szemlében (1881. Egy 
statisztikai emlék a gőz jubileuma alkal-
mából, 1887. Az arany valuta elmélete és 
Németország újabb valuta-rendszerének 

j következményei); a Pozsony vidéki Lapok 
ban (1883. 135. sz. A katholikus mozgalom 
Pozsonyban, 146—148. sz. A rabszolga-
ság hajdan és most); írt még a Pesti 
Naplóba és a Századunkba. — Munkái: 
1. A tanügyi reformról. Pest, 1870. (Név-
telenül). — 2. Államismerettan és alkot-
mányi politika. U. ott, 1872. — 3. A nö-
emancipatio. Győr, 1873. (Különny. a 
Győri Figyelőből). — 4. Az osztrák-magyar 
monarchia statisztikája. Bpest, 1874. (2. 
teljesen átdolg. kiadás. Pozsony, 1884.). 
— 5. A lakviszonyok befolyása a társa-
dalomra. Győr, 1874. — 6. Bevezetés az 
államtudományokba. Bpest, 1876. — 7. 
Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. Pozsony, 
1876. (A pozsonyi akadémia kiadása). 
— 8. Emlékbeszéd Szlemenics Pál felett. 
U. ott, 1885. — 9. A nemzetgazdaságtan 
haladása és iránya az utolsó tizenöt év 
alatt. A m. t. akadémia által a Lévay-
jutalómmal koszorúzott pályamunka. Bu-
dapest. 1888. — 10. Pozsony város emlék-
irata a III. egyetem érdekében. Pozsony, 
1880. — 11. Pozsony. Közgazdasági és 
közegészségügyi állapotok ismertetése. 
Bpest, 1887. — 12. Nemzetgazdaságtan 
tekintettel az államháztartásra és hazai 
viszonyainkra. Pozsony, 1890. (2. jav. 
kiadás 1894., 3. jav. kiadás 1897. 4. jav. 
kiadás 1904. U. ott). — 13. Rövid váz-
lata a nemzetgazdaságtan, váltójog és 
kereskedelem alapfogalmainak. A hazai 
törvények rendeleteihez alkalmazva, alsó-
fokú kereskedelmi iskolák számára. Po-
zsony—Bpest, 1891. — 14. Az arany-
valuta behozatala Németországban. A m. 
t. akadémia Lévay-alapjából megjutal-
mazott pályamunka. Bpest, 1891. — 15. 
Véleményes jelentés dr. Szigethy Lehel 
kecskeméti jogakadémiai igazgató úrnak 
a magyar pénzügyi jogból kért magán-
tanári képesítése tárgyában, Kolozsvár, 
1891. — 16. A lakás befolyása a társada-
lomra. Bpest, 1893. — 17. A kolozsvári 
m. k. Ferencz József tud. egyetem jog-
és államtudományi kara 1876—95. Az 
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1000. évi kiállítás alkalmára a vallás és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter megbí-
zásából. Kolozsvár, 1896. — 18. Gr. 
Széchenyi István kereskedelmi politikája. 
Bpest, 1898. (Különnyomat a Kereskedők 
Evkönyvéből). — Szerkesztette a Győri 
Figyelőt 1874-ben szept. 9-ig ; a Pozsony-
vidéki Lapok cz. politikai s közgazdasági 
napilapot 1877—79-ben és a naponként 
kétszer megjelenő Pressburger Zeitungot. 

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
történetéből. Bpest, 1884. 148. 1. — Petrik 
Könyvészete. — ,V. Könyvészet 1888—94., 1897., 
1903. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 24. 1. 

Pitis György János, gymnasiumi tanár, 
1880-ban végezte a gymnasiumot Brassó-
ban ; jelenleg Bukaresztben tanár. — 
Munkája: Sérbatóreä junilorü la paşti 
obiceiu particularii alu Bománilorü din 
scheiu Braşovă. Brassó, 1890. (A húsvéti 
szokások, tekintettel Brassónak Sebei kül-
városára). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és Zászló J ános szives közlése. 

Pitner Gábor, orvosdoktor, veszprémi 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inauguralis medica de herpete. (Budae), 
1780. 

Szinnyei Könyvészete. 

Pitroff Ferencz Keresztéig, róm. kath. 
prépost és hitszónok a budai várban, 
szent Zsigmond templománál; Pesten, 
később Prágában theologiai tanár volt, 
a vöröscsillagos lovag-keresztrend tulaj-
donosa. — Munkái: 1. Rede, welche auf 
das Fest des Heiligen Vincentius von 
Ferreriis in der Klosterkirche deren 
P. T. Dominicaner in Pest vorgetragen 
worden. Anno 1773. den 19-ten April. 
Pest. — 2. Rede, welche an dem feyer-
lichen Gedächtnisstag von der Erfindung 
der rechten Hand des heiligen Stephanus 
des ersten apostolischen Königs von 
Ungarn in dem königl. Propsteystift des 
heil. Sigismundi ob dem Schlosse zu 
Ofen vorgetragen worden . . . 1773. den 

30. May. U. ott. — -3. Trauerrede auf 
den Todesfalle weiland seiner Hochgräfl. 
Excellenz des Grafen und Herrn Anton 
Grassalkovics von Gyarack, welche bey 
dessen feyerl. Leich-Besingnussden28-ten 
Tage des Hornung im Jahre 1772. in der 
von ihm erbauten Begräbnuss Kirche in 
Besniö nächst Gedellő vorgetragen hat. 
Ofen. 

Petrik Bibl iogr . 

Pitroff István, róm. kath. plébános, 
szül. 1826. máj. 22. Nagyszombatban, 
hol a bölcseletet végezte s a theologiát 
kezdte tanulni, melyet aztán Esztergom-
ban végzett el. 1851. júl. 27. fölszentel-
tetett. Segédlelkész volt Yág-Szerdahelyt, 
azután Podolinban, 1856-ban administra-
tor Brezován. 1859-ben az alsó-diósi 
plébániát nyerte; innét 1868.Vistukra (Po-
zsonym.) helyeztetett át, hol 1884. decz. 
3. meghalt. — Czikkei a M. Kertészben 
(1863. Egy kert a Kárpátok alatt); a M. 
Sionban (1869. Az alsó-diósi plébánia 
története); a M. Államba számos czikket 
írt a párbérről, autonómiáról, ponyva-
irodalomról, papok nyugdíjáról stb.; így 
az 1882. auguszt. 13. sz. Kedves reminis-
centiák. 

Uj M. Sión 18bG. 840. 1. — Zelliger Alajos, 
Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
399. 1. — Némethy, Ludovicus, Series Parocho-
rum. Strigonii, 1894. 863. 1. 

Pitter Mihály, heidelbergi theologiai 
tanuló volt 1612—14-ben, tölceki vagy 
tölezeki (?) származású magyar fiú. — 
Munkái: 1. Disputatio de Persona et 
officio Christi Meditatoris resp. et author. 
12. Dec. 1612. Heidelbergae. — 2. Dispu-
tatio de Providentia Dei, resp. & author. 
28. Maij 1613. U. ott. — 3. Disputatio 
de Meditatore Christo resp. & author. 
3. Jan. 1614. U. ott. (Mind a három 
Disputatiót kiadta Pareus, Collég. Theo-
logicum. Heidelbergae, 1620. cz. gyűjte-
ményes munkának II. kötetében, (23—28., 
96—98. és 151. lapokon). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 
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Pittoni Miksa, dannenfeldi lovag. nyug. 
m. kir. honvéd ezredes, szül. 1832. decz. 
20. Gráczban (Stájerország); tanulmányait 
a marburgi katonai nevelőintézetben, a 
gráczi reáliskolában és végül a hadapród-
képző-iskolában végezte. 1848. máj. 26. 
beosztatott mint hadapród a 27. gyalog-
ezredbe s decz. 16. hadnagygyá lépett elő 
s végig küzdötte a szabadságharczot, 
résztvett a sárvári s böröndi ütközetben 
és a Rév-Komárom előtti hat havi ostrom 
alatt több ütközetben a vár átadásáig. 
1854-ben főhadnagy és ideiglenes század-
parancsnok, 1855-ben ezredsegédtiszt, 
1858-ban dandársegédtiszt, 1859. soron-
kívüli százados lett s ez évben mint segéd-
tiszt herczeg Schwarczenberg alatt az 
olaszországi hadjáratban, nevezetesen a 
magentai és solferinói ütközetekben részt 
vett. 1860 után rangfentartás mellett a 
hadseregből kilépett és zalamegyei birto-
kára vonult vissza, 1869-ben azonban a 
cs. és kir. hadügyminiszter felszólítására 
ismét belépett a hadseregbe.- 1870-ben 
a honvéd huszárság 28. századában 
parancsnok lett. 1873-ban a törsztiszti 
vizsga letétele után, mint ideiglenes zászló-
aljparancsnok a gyalogsághoz helyezték 
át és a szigetvári zászlóalj parancsnok-
ságával bízták meg. 1875-ben őrnagy, 
1879. alezredes, 1883. ezredes lett és az 
1886-ban fölállított budapesti 1. honvéd 
gyalogezred parancsnoka. 1888. júl. 1. 
mint beteg várakozási illetékkel egy évre 
szabadságoltatott, míg 1889. szept. 1. nyug-
díjazták. A hadi érem és jubiláris emlék-
éjem, az I. oszt. tiszti polg. jelvény és a 
«marianer» kereszt tulajdonosa. — A 
Ludovika Akadémia Közlönyében mint 
levelezőtag működött. Czikke ugyanazon 
folyóiratban (1887. A hadsereg élelmezé-
sének kérdéséhez. Uj találmányú tábori 
konyha, leirja a feltaláló). 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 683. 1. 

Pituk Béla, görög kath. lelkész és 
tanító, szül. 1855. nov. 2. Mező-Teremen 
(Szatmárm.), hol atyja P. László jegyző 

volt; szülei még kis korában haltak el, 
ő két testvérével árván maradt és a 
legnagyobb nyomorral kellett megküz-
denie. P. a nagyváradi convictusba vé-
tetett fel tápintézeti alapítványos növendék-
nek és itt a prémontrei kir. főgymnasium-
ban folytatta tanulmányait. 1875-ben 
elvégezvén a középiskola VIII. osztályát, 
a papi pályára lépett és a theologiai 
tudományok elsajátítására a szatmári 
püspöki lyceumba küldetett. 1879-ben 
Pá vei Mihály nagyváradi görög kath. 
püspök meghívására egyházmegyei tollnok 
és a püspök unokái mellett nevelő lett. 
Azonban a püspöki aulában már akkor 
divatban levő áramlatok elkedvetlenítették, 
ezért állásáról leköszönt és segédlelkész 
lett Kerülősön, maj d nemsokára Berzován, 
azután Galsán (Aradm.), mely utóbbi 
helyen, miután időközben az aradi kir. 
tanítóképzőben tanképesítő oklevelet 
nyert, huzamos ideig mint rendes tanító 
is működött. A megyei közigazgatási bizott-
ság a magyar nyelv sikeres tanításáért 
anyagi jutalomban is részesítette. Egyház-
megyei hatósága hazafias érzelmei miatt 
üldözte s 1892-ben nyugdíjazta. Ekkor 
adta ki «Hazaárulók» cz. röpiratát, mely 
országszerte nagy hatást keltett,a lapokban 
kommentálták, az országházban vitatták 
és a Pável püspök ellen irányult nagy-
váradi utczai tüntetéseket csak fegyveres 
katonák fellépésével tudták lecsillapítani. 
Ezért püspöke nyugdíját is elvonta, az 
egyházból kiközösítette, addig, míg a röp-
iratában vallott egyházellenes tanait vissza 
nem vonja. Erdemeit azonban másutt 
méltatták: 1893-ban Aradváros iskola-
széke megválasztotta az elemi iskolához 
községi tanítónak. Meghalt 1897- ápr. 
28. Gájban Arad mellett 35. évében. — 
Czikkeket írt az Aradi Közlönybe (1897. 
98. sz. A mi románjaink, mutatvány 
kiadatlan nagy történelmi munkájából) 
és az Arad és Vidékébe. — Munkája: 
Hazaárulók. Országunk kellő közepén a 
jelen korunkban eloláhosított húszon-
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négyezer tősgyökeres magyarjainkról. 
Leleplezések a nagyváradi görög katho-
likus oláh egyházmegyéből. Arad, 1893. 
(Ism. Aradi Közlöny 1895. 157. sz.). 

Hl. Könyvészet 1863. — Vaday József, M a g y a r 
tanférfiak és tanítónők ezredéves Albuma. 
B.-Csaba, 1896. fénynyom. arczk. — Vasárnapi 
Újság 1897. 19. s z . ( N e k r . ) . — Aradi Közlöny 
1897. 97. SZ. 

Pitzyle Szaniszló, fogorvos, a buda-
pesti egyetemen fogorvosi mesteri fokot 
és a dorpátin 1889-ben fogorvosi okleve-
let nyert. Jelenleg gyakorló fogorvos Te-
mesvárt. — Munkája : TJeber die wichtige 
Bedeutung der Zähne und practische 
Rathschläge zur Conservirung und Er-
haltung derselben. Temesvár, 1898. 

Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k É v -
könyve. Bpest 1899. 253. 1. és a in. n. múze-
umi könyvtár példányáról. 

Piukovics Antal, joghallgató a budai 
egyetemen. — Kézirati munkája : Versus 
occasione statutionis nobilis familiae Piu-
kovics Ruda submissi. 1779. 4rét 4 levél. 

A m. n. múzeumi könyvtár kézirati osz-
tálya példányáról. 

Piukovics Gábor. — Munkája: Vit-
kovics mint szerb író. Bpest, 1889. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Piukovits József, országgyűlési kép-

viselő, szül. 1860-ban; a középiskolát 
Szabadkán (Bács-Bodrogm.), Gráczban és 
Budapesten, jogi tanulmányait ugyanitt 
végezte ; ezután néhány évet külföldön 
töltött. 1885-ben Bács-Bodrogmegye tiszt, 
aljegyzője lett. Az 1887—92. országgyűlé-
sen a kernyájai (Bács-Bodrogm.) kerüle-
tet képviselte. Az 1892—96. cyclus alatt 
nem volt tagja a parlamentnek, hanem 
gazdaságával és megyei ügyekkel foglal-
kozott. 1896-ban és 1901-ben újra a 
kernyájai kerület választotta meg nagy 
többséggel. A szabadelvű párt híve s 
tagja volt a pénzügyi bizottságnak. — 
Munkái: 1. Beszámolója és programm-
beszéde. Bpest, 1901. — 2. Rechenschaft-
bericht und Programmrede. U. ott, 1901. 

Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
B p e s t , 1901. 341. 1. — Vasárnapi Újság 1902. 
50. sz. arczk. 

Piukovich Miklós, joghallgató, almási 
(Bácsm.) nemes származású. — Munkája: 
Diatribe de legum omnium line laconice 
pertractata, ac edita cum selectas ex I. 
imperialium institutionum libro theses 
hungarico-canonico-civiles et pro parte 
feudales per incl. Hungáriáé regnum 
generali studiorurn directore et protec-
tore . . . dno Francisco e comitibus Bar-
kóczi de Szala . . . in primo menstruo 
exercitio propugnaret . . . Budae, 1763. 

Petrik B ib l iog r . 

Piukovics Sándor, bölcseleti doktor 
és főgymnasiumi tanár, szül. 1880-ban 
Baján (Bács-Bodrogm.), a budapesti egye-
temen végzett classica-philologiai tanul-
mányokat és 1901. jún. 8. nyert bölcselet-
doktori oklevelet; jelenleg az ujvédéki 
kir. főgymnasium tanára. — Czikke az 
újvidéki Művészvilágban (1902. Az ókori 
keleti népek zenéje). — Munkája: Az 
orphicus cultus vázlatos áttekintése. 
Bölcseletdoktori értekezés. Bpest, 1901. 

Hl. Könyvészet 1902. és a budapesti egye-
tem bölcseletkari jegyzökönyvéből. 

Pivány Adolf, — Munkája: Trauer-
blume von A. P. auf das Grab der wohl-
thätigen und grossherzigen Frau Susanna 
Schlesinger, die am 21. Aug. 1833 zu 
Pesth das Zeitliche mit dem Ewigen 
wechselte. Ofen, 1833. 

Petrik B ib l i og r . 

Pivány Ignácz, mérnök és vegyész, 
1848-49. honvédfőhadnagy. Meghalt 1887. 
márcz. 30. 64 éves korában Budapesten. 
— Czikkei a Nemzetgazdasági Szemlében 
(1874. A vasúti válság), az Egyetértés-
ben (1885. 205. sz. A mariseli ütközet). 
— Munkája: A mozdony-léghajózásról. 
Bpest, 1874. (Különny. a M. Mérnök- és 
Építészegylet Közlönyéből;. — A föld 
fejlődéséről nagyobb munkát írt, mely 
kéziratban maradt. 

Vasárnapi Újság 1887. 15. SZ. ( N e k r . ) . 
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Pivár Ignácz, kegyes tanítórendi ál-
dozópap és a vakok országos intézeté-
nek igazgatója Budapesten, szül. 1843. 
ápr. 1. Csobánkán (Pestm.); Váczon 
végezte a gymnasiumot, hol 1861. szept. 
16. lépett a rendbe és 1869. aug. 19. 
pappá szenteltetett; Kolozsvárt gymnasi-
umi tanár volt; 1881-ben a rend kor-
mánya Váczra rendelte, hol a siketnémák 
oktatásával kezdett foglalkozni; Yáczon 
egyszersmind a gróf Crouy fiúknak neve-
lője, a rendi növendékek másodmestere, 
a műének vezetője, a váczi siketnémák 
m. kir. országos intézetében hittanár 
volt; 1892. júl. 15-én az intézet igaz-
gatója lett; jelenleg az vakok országos 
intézetének igazgatója Budapesten. — 
Czikkei a Néptanítók Lapjában (1886. A 
már beszélni tudó siketnémák tanításá-
nak általános módszere); a Népnevelő-
ben (1888. A siketnémák élőszó által 
való beszéd- s nyelvtanításának módja); 
a pápa jubileumára Carmen cz. költe-
ményt írt, melyet több hirlap közölt. — 
Munkái: 1. A beszélő siketnémák nyelv-
tanítása. Yácz, 1887. — 2. Czáfolat Ta-
riczky Ferencz és Scherer István urak-
nak «A siketnémák nyelvoktatása» cz. 
«Válasz»-ára. U. ott, 1887. — Az ige meg-
testesülése. Felolvasás. U. ott, 1887. — 
3. Bibliai történet siketnéma növendékek 
számára. U. ott, 1888. — 4. Kis hang-
tan (fonetika) vezérfonalul a siketnémák 
tanítóinak számára és magánhasználatra. 
U. ott, 1895. 

Karczu Arzén,Vácz. t ö r t é n e t e I X . 157., 158. 1. 
— Váczi Közlöny 1892. 29. SZ. — 31. Könyvészet 
1895. — Pallas Negtj Lexikona X V I I I . (2. k i a d á s ) 
463. 1. 

Pivár Rezső, a budapesti egyetemi 
kör főtitkára. — Munkája: Egyetemi 
ifjak zsebkönyve. 1. évfolyam. Budapest, 
1896. 

V. Könyvészet 1896. 

Pivonkay Antal, uradalmi tiszttartó 
Tisza-Abádon, maj d Táp lányban (Győrm.). 
— Czikkei a Gazdasági Lapokban (1854. 

Mi körülmények között termett az idén 
a repcze Tisza-Abádon, 1856. Repcze 
vontató szekér és még valami a Tisza 
mellől, 1858. Tisza-Abádon. Quod aequum 
et justum). — Munkája: A rohamos 
hugykőbajnak orvoslása szarvasmarhák-
nál, saját tapasztalata nyomán. Győr, 1865. 

Szinnyei Könyvészete. 
Pizl Donát, szent Ferencz-rendi szer-

zetes, szül. 1773-ban Kismartonban, 17 
éves korában lépett Budán a rendbe és 
1780-ban szenteltetett fel, ezután több 
plébánián lelkészi szolgálatot teljesített; 
1803-tól Ulíendorfban volt segédlelkész, 
honnét Németujvárba ment át az ottani 
conventbe. Meghalt 1831. okt. 11. Füze-
sen. — Kézirati munkái: Commentarii 
in Decretales libros Gregorii papae IX. 
4rét 511 lap ; Introductio in rudimenta 
juris canonici, 4rét 177 lap. (Mind a két 
munka a németujvári conventben őriz-
tetik.) 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . M i n . S . 
P. Francisci Prov . Hungár iáé re formatae 
nunc K. Mariae. Posonii, 1879. 121. 1. 
Pizó László. — Munkái: 1. Magyar-

ország története. Pozsony és Győr, 1848. 
(Honszeretetre buzdító iránynyal. A szöveg 
közé a királyok nemzetségi táblái nyom-
tatva.) — 2. Magyar dolgokkal egyidő-
beli törvények és csínosodás táblái. U. 
ott, 1848. (Függelékül: Királyaink nem-
zetségi táblája.) 

Eggenberger Könyvészete 1848. 
Pizzetti Rókus, tengerészakadémiai 

tanár, szül. 1848-ban Lussinpiccolóban ; 
középiskolákra van képesítve mennyiség-
tanból és természettanból; 19 évig a 
fiumei főgymnasium tanára volt. 1896-ban 
nevezték ki a fiumei tengerészeti aka-
démiához a mennyiségtan tanárává. — 
Czikke a fiumei m. kir. főgymnasium 
Értesítőjében (1885. Deila forma e delia 
grandezza delia Terra e degli sforzi piú 
recenţi per determinare piú essatamente 
la forma); írt még több szaktárgyára 
vonatkozó czikket. — Van egy gőzgéptani 
munkája is (ezt azonban nem ismerem). 

38. «'» sajtó alá adatott 1905. febr. 18. 
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Schach 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. 38. 1. — Magyarország 
vármegyéi és városai. Fiume és a magyar 
tengerpart . Bpest. 1897. 142. 1. 

Plachy András, ág. ev. lelkész, szül. 
1755. jan. 8. Nemesvarbókon (Hontm.), 
a hol tanulni is kezdett; azután Rima-
szombatban és Pozsonyban tanult, hon-
nét 1777-ben Lipcsébe ment, hol két 
évig időzött. Hazájába visszatérve, neve-
lősködött, míg 1781-ben selmeczbányai 
gymnasiumi conrector, 1782. egyházas-
maróti, 1784. turóczszentmártoni lelkész, 
majd esperes lett; tagja volt a pesti zsinat-
nak. 1804. Vág-Ujhelyre ment lelkésznek, 
hol 1810. okt. 7. meghalt. — Munkái: 
1. Documentum pietatis, quod Johanni 
Georgio Sztretsko, dum diem sibi sacrum 
incolumis celebraret, eius universi audi-
tores plaudentes, voluntatem interprete... 
Posonii, die 24. Április anno, cuius MILLe 
LoCIs fronti, septena ter InDe FIgVra 
stet sltVata seqVens Integer annVs erlt. 
Posonii, 1778. (Költemény.) — 2. Elegia 
pientissimis manibus Mariae Theresiae, 
aug. dominae apost. Hung, reginae... a 
fidelissimis Hungáriáé civibus, utpote: 
Andrea Plachy, Ladislao Hodossy, Carolo 
Hodossy, Ludovico Hodossy et Francisco 
Hodossy. Summa cum animorum devo-
tione consecrata diebus decembris, ut 
sua deposuit mater Theresia sceptra; 
flet tenere querulans filia Pannónia. U. 
ott, (1780.). — 3. Excell. ac Illustr. dni 
liberi baronis Ladislai Pronay de Tot-
Prona et in Blatnicza . . . amplissimis 
honoribus gratulatio in perpetuam posteri-
tatis memoriam devotissime consecrata 
diebus mensis Junii anno 1785. Neosolii. 
— 4. Honoribus exc. ac. ill. domini 
Simonis 1. b. de Réva carmen gratula-
torium a nobili . . . pientissimae 
memoriae gratica consecratum diebus 
Április anno 1785. Ugyanott. — 5. 
Pewná nádege blahoslawené nesmrtedl-
nosti, w kteréžto se Wys. včeny a Dwo-
gicti hodný p. Pavel Fabri, cýrkwe ew... 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar Irók I. 

Artykulaŕské Necpalské . . . Besztercze-
bánya, 1785. (Boldog halhatatlanságnak 
erős reménye, gyászbeszéd Fábri Pál 
felett.) — 6. Agenda ecclesiastica slavica 
aug. conf. U. ott, 1789. — 7. Kochanj 
s bohém w rannjch hodinách, na kazdy 
den w r o k u . . . U. ott, 1790. (Istennel 
való társalkodás. Sturm Kristóf Keresz-
tély után németből ford.). — 8. Ad Syno-
dum aug. et helv. conf. quae Budae et 
Pesthini celebratur. Hely n., 1791. (Köl-
temény.) — 9. Nullitas discriminis in 
articulos fîdei de sacra Dni coena inter 
aug. et helv. conf. redivivi sacrum. Po-
sonii & Comaromii, 1791. — 10. Piis 
manibus Josephi II. aug. regis Hung. ap. 
in synodo aug. et helv. conf* redivivi 
sacrum. Budae, 1791. (Költemény.) — 
11. Fidelitas Hungarorum erga regem. 
Carmen epicum, omnibus eruditis, et 
literaturae aestimatoribus dedicatum. Li-
bellus primus. Neosolii, 1791. — 12. 
Ziwot bläh, památky dr. Martina Luthera. 
U. ott, 1791. (Luther Márton élete.) — 
13. Platnost vménj y po smrti. Wyberné 
včenému a wssemi Kŕestanskymi mrawy 
ozdobenému pánu Stépanowi Pán dne 
30. prasynce léta páné 1793 pri pohŕe-
bowanj geho mrtwého tela w slowenském 
prawné. Pozsony, 1794. (Halotti beszéd 
Pán István felett.) — 14. Fidelitas Hun-
garorum erga regem. Carmen epicum 
occasione celebratorum regni comitiorum 
a die VI. Nov. Posonii 1796. decantatum. 
Selmecz. — 15. Perennis laetitiae, memo-
riaeque gratia occasione inaugurationis, 
in supremi comitis inclyti comitatus 
Thurociensis dignitatem, dni Petri Terţii, 
comitis de Reva, in diem 21. mensis 
Augusti anni labentis 1797. feliei omine 
incidentis, amplissimis honoribus. Neo-
solii. (Költemény.) — 16. Evanjelicky 
funebral. Selmecz, 1798. — 17. Reči 
pisma sv., znégjcy o člancych nábo-
ženstwj krestanského a powinnostech 
kŕestanskych, pro mládež sebraná. Besz-
tepczebánya, 1799. (Szentírási beszédek 
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a keresztény hitczikkekről és keresztény 
kötelességekről.) — 18. Aureae pacis 
amor ill. dno Paulo libero baroni de 
Reva perpetuo in Szklabina et Blatnicza, 
inel. comitatus Thurociensis perpetuo 
atque supremo comiţi occasione solennis 
in hanc supremi comitis inclyti hujus 
comitatus inaugurationis dignitatem fau-
stissimis pacificationum auspieiis die 18. 
Maii a. 1801. dedicatus. U. ott. (Költe-
mény.) — 19. Postyla domownj aneb 
Kŕestanská premysslowánj na nedélnj a 
swátečnj Ewangelia k sláve Božj a 
wsseobecnému wzdélánj zporádaná. U. 
ott, 1805. Két kötet. (Házi postillák az 
evangéliumokról.) — 20. Festivi plausus 
exc. ac ill. dni Josephi e comitibus Erdődy 
de Monyorókerék, montis Claudii et inclyti 
comitatus Varasdiensis perpetui comitis 
. . . excelsis honoribus devota mente 
dicati, anno : CVM CaroLüs PaLffl fit 
prlnCeps; HUngara teLLUS eXULtat 
Laetls pLaUsIbUs ILLa sVIs. Tyrnaviae 
(1807. Költemény.) — 21. Onomasticon 
exc. ac ill. dni Josephi e comitibus Erdődy 
de Monyorókerék, incl. comitatus Varas-
diensis perpetui supremi comitis . . . 
devotissima gratulatione condecoratum 
a. 1810. Posonii. — Irt még egy «pimitva 
latiná»-t (1788), számos alkalmi verset 
és saját szerzeményeivel kiadta a Tra-
noscius énekeskönyvét (1788). — Szer-
kesztette a Staré Nowiny (Öreg Újságok) 
cz. tót lapot 1785—86-ban Besztercze-
bányán. — Kéziratban is több műve 
maradt, részben egyháztörténeti tartal-
múak. 

< 

Annalen der oesterr. Literatur 1802. 52. sz., 
1811. I I . 113. 1. — Pesti Napló 1879. 186. SZ. 
(Wagner Lajos). — M. Könyv-Szemle 1879. 
341. 1. — Balogh, Protestáns egyházi iroda-
l o m t ö r t é n e t 66 . 1. — Slovenské Pochlady 1887. 
10. SZ. — Petrik B i b l i o g r . I I I . & IV. k ö t . — 
viéek, Jaroslav, Dejiny Literatúry Slovenskej. 
T u r ó c z - S z e n t - M á r t o n , 1890. 30. 1. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 90. 1. 

Plachý Bertalan (nemes-varbóki), kir. 
tanácsos és kir. tanfelügyelő, P. Lajos, 

1848—1849. korponai polgármester és 
Kárász Zsuzsánna fia, szül. 1848-ban; 
mindig részt vett a felvidéki magyarság 
küzdelmeiben és így fontos szolgálatot 
tett a nemzeti ügynek, de a tanügynek 
is. Mint országgyűlési képviselő 1875— 
78-ban lelkes szószólója volt a magyar 
közoktatásügynek és egymás után Hont.-, 
1889-től Trencsén- és Pozsonmegyék tan-
felügyelője ; Hontban a nyelvhatárokat 
megerősítette állami iskolák kieszközlésé-
vel, Trencsénben az óvórendszert szer-
vezte, Pozsonymegyében a tanítók száma 
tanfelügyelősége idején egy harmadnál 
többel szaporodott. 1902 végén ünnepel-
ték Pozsonyban 25 éves tanfelügyelői 
jubileumát, mely alkalomból a Nyugat-
magyarországi Hiradó (a melynek régi 
munkatársa) selyemre nyomatott dísz-
példányát adták át neki. — Költeménye-
ket írt a Hölgyfutárba (1863—1864.); 
czikkei a Néptanítók Lapjában (1888. Még 
valami a tanfelügyelői intézményről, 
Visszaemlékezés Trefort Ágostonra); a 
Nagyszombat és Vidékének is munka-
társa volt. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Néptanítók lapja 1889. 94. 1. — Pallas Nagy 
lexikona X V I I I . 449. 1. — Budapesti Hirlap 
1902. 331. sz. 

Plachy Ferencz (nemes-verbóki), festő-
művész, P. Sámuel és Gáspár Krisztina 
fia, Pesten a képzőművészeti társulat 
titkára volt. — Czikkei a M. Sajtóban 
(1856. 184. és 225. sz. A magyar képző-
művészet tárgyában, 1861. 136. A képző-
művészeti társulat közgyűlése); a Buda-
pesti Hírlapban (1857. 278. «Mária 
menybemenetele», oltárkép Kovács Mi-
hálytól, 1858. 141., 142. Pesti műtárlat, 
1859., 117., 118. Az állandó műtárlat); 
a Hölgyfutárban (1858. 33., 34., 57., 58. 
sz. Műtárlatunk); a Vasárnapi Újságban 
(1861.). — Munkája: Az elemi festészet. 
L A tájfestészet. A kezdő művészek, mű-
kedvelők és tanuló ifjúság számára, jeles 
kútfők után. Pest, 1859. 
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Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 306. 
l a p . — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . — Pallas Nagy 
Lexikona XVIII. 449. 1. 

Plachy Gyula (nemes-verbóki), polgár-
mester, P. Bertalan kir. tanfelügyelő 
testvéröcscse, szül. 1853-ban; 1898. jún. 
11. óta Korpona város polgármestere és 
ipolyszakállosi földbirtokos; az elmaradt, 
elhanyagolt Korponát a haladás útjára 
terelte. A nagyhonti ág. ev. egyházmegye 
jegyzője s egyházkerületi felügyelő. — 
Már ifjú korában sűrűn irogatott a fő-
városi, pozsonyi és trencséni hirlapokba. 
— Munkája : A nagym. m. kir. belügy-
miniszter úrhoz, emlékirata Plachy Gyula 
és társai Hontmegye bizottsági tagjainak 
és választó polgárainak. Bpest, 1889. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 449. 1. é s a m . 
n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Plachy Lajos (nemes-verbóki), főispán, 
P. Lajos és Kubányi Mária fia, 1848—49-
ben első korponai polgármester, nemzet-
őri százados, 1861. és 1868. országgyűlési 
képviselő, ki kiválóan hazafias műkö-
déseért a szabadságharcz után feleségé-
val Kárász Zsuzsannával együtt sokat 
szenvedett az osztrák uralom alatt; ekkor 
ipoly-szakállosi birtokán lakott és gazdál-
kodott. 1864-ben részt vett az Almásy-
féle politikai összeesküvésben, miért 16 
évi várfogságra ítéltetett és három évig 
be is volt zárva Olmüczben és Theresien-
stadtban. 1867-ben amnestiát kapott. 
Ezután ismét országgyűlési képviselőnek 
választatott. 1871—1876-ig Zólyom vár-
megye sz. kir. városainak főispánja volt. 
Meghalt 1891. júl. 75 éves korában. — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Nagy Iván, Magyarország Caládai IX. 305.1. 
— Vasárnapi Vjság 1891. 26. s z . ( N e k r . ) — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 449. 1. 

Plachy Vilma (Steiler Antalné), költőnő; 
1845-ben ment férjhez Steiler Antal ügy-
védhez, ki később Nógrádmegye fő-
ügyésze volt. P. V. ismeretsége Petőfivel 
és ennek P . . . y Vilma kisasszonyhoz cz. 

költeménye teszi nevét emlékezetessé 
irodalmunkban. Ezen ismeretséget és 
találkozást így írja le a férj, kivel Petőfi 
1844-ben ismerkedett meg Pesten : «Az 
alatt míg Losonczon volt (Petőfi 1845. 
jún. 15—22.) atyám házán kívül, még 
csak akkori jegyesem s később nőm 
Plachy Vilma nagynénje házához járo-
gatott. Jegyesem, mint ábrándos serdülő 
leány, nemcsak hogy rajongott a költé-
szetért, de maga is sok verset ír t ; így 
képzelni lehet, mily meghatott volt, mikor 
Petőfivel először találkozott. Úgy látszott, 
hogy jegyesem első tekintetre megnyerte 
Petőfi rokonszenvét, mert a nélkül, hogy 
a szobában bárkire másra nézett, vagy 
bárkihez szólt volna, megfogta kezét s 
hosszan, meghatottan nézett szemeibe, 
majd az elérzékenyedéstől remegő han-
gon szólt hozzá s beszélt vele hosszasan 
az ő Etelkéjéről . . . Petőfi ekkori hangu-
latának kifejezést is adott a P . . .y Vilma 
kisasszonyhoz cz. versében, melylyel a 
jegyesemmel történt első találkozását örö-
kítette meg.» — Költeményei nevének 
kezdő betűivel jelentek meg vagy kéz-
iratban maradtak. 

Petőfi Sándor Összes müvei. Bpest, 1892. I I . 
525. 1. (Havas Adolf-féle kiadás.) 

Placskó István, ág. ev. esperes-lelkész, 
szül. 1806. aug. 12. Bakabányán (Hont-
megye) ; iskoláit Selmeczen, Pozsonyban 
és a bécsi theologiai tanintézetben vé-
gezte. Azután Szeberényi János super-
intendens mellett segéd, majd Drjenón 
és 1849-től Szarvason (Békésm.) rendes 
lelkész és a békés-csabai evang. egyház-
megye esperese volt, hol 1855. szept. 7. 
halt meg. — Költeménye van a Kis Ko-
szorúban (1829); a szarvasi ág. hitv. ev. 
főgymn. Értesítőjében (1852. A szarvasi 
fögymnasium vázlatos története, félszá-
zados fennállásának ünnepélye alkalmá-
ból). — Munkái: 1. Krestansko evanj. 
Katechysmus. Pest, 1840. (Szarvas, 1848., 
Másutt is lenyomatták. 12. kiadás. Bpest, 
1896., 13. k. U. ott, 1899.). — 2. Pri-

39* 
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;prawa mládeži ku konfirmacii. Szarvas, 
1848. (Vezérfonal a konfirmálandó gyer-
mekek oktatásához. Több kiadása jelent 
meg Szarvason, Gyulán és Aradon. Ma-
gyarul is.) — 3. Prédikácziója (tótul). 
Ugyanez magyar fordításban is. Szarvas, 
1848. — 4. Szózata a békési evangy. 
esperesség főtanodájának. Hirlemény a 
szarvasi ág. hitv. ev. főiskola fennállásá-
nak a szarvasi templomban f. 1852. évi 
okt. 31-én mint a reformatio napján tar-
tandó félszázados ünnepélyére. U. ott, 
1852. — 5. Egyházi szónoklatok. U. ott, 
1853. — 6. Placskó István beiktató be-
széde. U. ott, 1854. (A makai ág. hitv. 
fiók-gyülekezetnek anya egyházzá lett ki-
nyilatkoztatása s első rendes lelkésze 
bevezetésének tiszt. Szeberényi Andor 
úrnak 1854. febr. 19. lett beiktatása al-
kalmával mondott egyházi beszédek cz. 
munkában.) 

Prot, kaptár 1857. 56. l a p . — Néptanítók 
Könyve 1855. 225. l a p . — Zsilinszky Mihály, 
Szarvas város történelme. Pest, 1872. 128. 1. 
— Korauhev 1879. 3. s z . — Petrik B i b l i o g r . 

Placzkó István, Jézustársasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1736. okt. 10. Légrá-
don (Zalam.), 1755. okt. 10. lépett a 
rendbe és Varasdon a grammatikai osz-
tályban tanított, hol 1778-ban meghalt. 
— Kézirati munkája: Cassius. Dráma, 
(a pannonhalmi apátság könyvtárában). 

De Backer - Sommervogel, B i b l i o t h é q u e -
Bibliogr. VI. 872. h. 
Plagiosippus. L. Kármán Mór. 
Plahha Venczel János Nep. — Mun-

kája : Erklärtes Gebeth des Herrn mit-
telst neun Abtheilungen Geist erhebender 
Verse. Grösstentheils nach Erklärung Sr. 
päpstl. Heiligkeit Pius VI. erklärt und 
herausgegeben für röm. kath. Christen 
und die liebe Schuljugend. Pesth, 1831. 
(Versben). 

Petrik B ib l iogr . 

Plajer György, ág. ev. lelkész, fekete-
halomi (Brassóm.) származású, mint a 
brassói gymnasium tanulója meghivatott 
szülőhelyére ifjabb prédikátornak és ezen 

lelkészi hivatalát mindaddig viselte, míg 
agg korában erejében meggyengült és 
egyházközsége által nyugalomba helyez-
tetett. Meghalt 1849. aug. 1. 85 éves 
korában. — Munkája: Rechtschreibungs-
lehre nebst einer Anweisung zu Briefen 
und andern nothwendigen schriftlichen 
Aufsätzen für Anfänger und Anfängerin-
nen, insonderheit zum Besten der Dorf-
jugend. Hermannstadt, 1819. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III . 64. 1. 
— Petrik B ib l iog r . 

Planckenauer János Kristóf, joghall-
gató a jenai egyetemen, magyarországi 
származású, P. János köpcséni ág. ev. 
pap fia. — Munkája: Collegii Publici 
Ad. Titul. Uit. Digestorum De Diversis 
Regulis Juris Antiqvi Disputatio XVII. 
Quam Praeside Petro Müllero U. J. I). 
& Prof. Publ. . . . exerciţii gratia exponit. 
Jenae, M. DC. LXXIIX. (Külön czímlap-
pal, de Müller Péter «Collegii publici... 
de diversis regulis iuris antiqui. Jenae, 
1679.» cz. munkában jelent meg). — 
Jenában még egy verses munkát adott 
ki németül, melynek czíme, írja Serpilius, 
«most nem jut eszembe». 

Figyelő XVIII . 154. l ap . (Fabó) . — Szabo-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 
133. 1. 
Plánder Ferencz, r. kath. esperes plé-

bános Nován (Zalam.), szül. 1796. jan. 17., 
meghalt 1860 körül. — Czikkei a Tudom. 
Gyűjteményben (1832. III. Zala várm. 
göcsei szóejtés s annak némely különös 
szavai, 1838. VI. Göcsejnek esmerete). 

A in. n. múzeumi könyvtár példányából 
és Schematismus dioec. Cleri Weszprimiensis 
1837-66. 
Plander Pál, gymnasiumi tanár Gyön-

gyösön, hol 1880. szept. 19. meghalt 31. 
évében. — Czikkei a Gyöngyös városi 
kath. nagy gymnasium Értesítőjében (1877. 
Az árnyék. Egyenvilágú egyenes és görbe 
vonalok. Szövegábrákkal és műlappal. 
1879. Hatodfél század a magyar történet-
ben 1000—1526). 

Panyák Ede, Programmértekezések. Bpest, 
1887. és gyászjelentés. 
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Planer Miksa, jogi doktor, a hazai 
bank részvény-társaság aligazgatója Buda-
pesten. Szül. 1864-ben Székesfejévárt. — 
Munkája: A börzeügyletek. Bpest, 1904. 
(M. Kereskedők Könyvtára II. 9—10. sz. 
Ism. M. Állam 37. sz.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról, 
Planitz Károly, róm. kath. prépost-

kanonok, szül. 1764. márcz. 13. Felkán 
(Szepesm.), hol atyja Stromph (ki később 
jótevőjének Planitz Miksa lelkésznek nevét 
vette fel) orgonista volt. P. gymnasiumi 
tanulmányainak végeztével a budai egye-
tem hallgatója volt; onnét a pozsonyi 
papnevelőbe ment, hol theologiát tanult; 
1788. okt 20. lelkészszé avattatott; segéd-
lelk. volt 3 évig és két hónapig Kniesenben, 
egy évig és egy hónapig Szent-Mihályon 
(Liptóm.); mint önálló lelkész tíz hónapig 
Krompách ban, három évig és tíz hónapig 
Kaczvinban, 11 évig és 4 hónapig Kés-
márkon,1809. jan. 12-től 1835. márcz. 15-ig 
Libetbányán működött. 1806. szept-től 
czímzetes kanonok, 1807. ápr. szentszéki 
ülnök, 1814-ben prépost lett ; 1812-től 
egyszersmind Szepesvármegye táblabírája 
is volt. 18U6. júl. 17. részt vett azon 
kirándulásban, melyet József főherczeg 
nádor tiszteletére a halastóhoz és tenger-
szemhez rendeztek. A libetbányai temp-
lomra is sokat áldozott, Czauzig lőcsei 
festő által több templomképet festetett; 
ezeken kívül összes vagyonát a templomra 
hagyta; több házhelyet vett, városi kór-
ház építése helyéül; a kórház építésére 
pedig 4010 frtot adott. Meghalt 1835. 
márcz. 18. Sírhelyét 1896-ban carrarai 
márványból készült emlékkel jelölték meg, 
melynek latin felirata érdemeit örökíti 
meg. — Munkái: 1. Sittenrede von der 
Duldung am zweyten Sonntage nach 

, Ostern verfasset und . . . vorgetragen . . . 
im Jahre 1788. den 6. April. Pressburg. 
— 2. Gefahr und Sieg Oesterreichischer 
Staaten, im französischen Revolutions-
kriege am allgeimeinen Dankfeste unterm 
feuerlichen Gottesdienste vorgetragen . . . 

den 15. Sept. 1799. Leutscbau. — 3. 
AnUvort auf die Anrede des Districtual-
Dechantsgehalten von . . . bey Gelegenheit 
der Einführung desselben in die Pfarre 
der königl. Frey-Stadt Kässmark, den 
17. September 1797. Von einem seiner 
Freunde zum Druck befördert. U. ott. 
—Kéziratban: História domus parochialis, 
ívrét 37 lap, melyben a libetbányai 
plébánia történetét 1809-től írta meg a 
városra vonatkozó ez időbeli történeti 
adatokat is beleszőve. 

Weber Sámuel, E h r e n h a l l e . Igló, 1901. 12. I. 
— Petrik B ib l iog r . 

Plank Ede, honvéd alezredes ; száza-
dos volt (1893. május 1-től) a váczi 6. 
huszárezredben ; 1902. nov. 1. óta vezér-
kari testületbeli alezredes és a honvéd-
törzstiszti tanfolyam tanára Budapesten. 
— Munkája: A lovasság földerítő szol-
gálata. Bpest, 1899. 

A honvédség Évkönyve. B p e s t , 1894. é s a m . 
n. múzeumi könyv tá r példányáról. 

Plank Ferencz, magánzó Egerben 
(Hevesm.). — Munkája: Fohászok az év 
minden napjára, vagyis szentírási mon-
datok az Ur imádságáról és az angyali 
üdvözletről ker. kath. hívek számára. 
Bpest, 1879. 

ill. Orvosok és természetvizsgálók Munkálatai 
XIII. 1869. 350. 1. (Régészeti gyűjteményé-
ről.) — Kiszlingstein Könyvészete. 

Plank Károly. — Munkája: Disser-
tatio metaphysica qua existentia Dei, 
per princípium dependentiae, realítatum 
limitatarum, a realitatibus illimitatis, 
demonstratur. Hely és név n. 

Petrik Bibliographiája. 

Plantz Mihály, ág. ev. lelkész, nagy-
szebeni származású, 1702-ben a lipcsei 
egyetemen tanult; szülővárosában csü-
törtöki prédikátornak alkalmazták. 1714-
ben Vörösmartonban (Nagyszebenm.) lett 
lelkész; innét 1731. márcz. 11. Szelin-
dekre (Nagyszebenm.) ment, szintén pap-
nak. Meghalt 1734. febr. 8. — Munkája: 
Dissertatio Theologiae Naturalis, De 
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Lapsu Gentilium Circa Naturalem Dei 
Notitiam. Quam Consentiente Amplissimo 
Ordine Philosophico, In Illustri Academia 
Lipsiensi, Praeside Dn. Henr. Ludov. 
Wernhero... Ad diem 17. Febr. MDCCIII. 
Publicae Eruditorum Ventillationi sub-
mittit. Lipsiae. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 64. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 111. 
617. 1. 

Platani Mátyás (családi nevén Javor-
nik), ág. ev. lelkész, Javornik György és 
Stubnai Zsófia fia, szül. Privigyén (Nyitra-
megye), hol Marikovszky Miklós tanította, 
azután Eperjesen, hol Roháts Mihály volt 
tanára, 1610. okt. 25. pedig a wittenbergi 
egyetemre iratkozott be; hazájába vissza-
térve rektor volt Trencsénben, hol később 
diaconus lett; innét Ledniczre (Trencsén-
megye) ment lelkésznek, hol meghalt. — 
Munkája: Disputatio de Aeterna Prae-
destinatione, sub Praesidio Polycarpi 
Leyseri, defendet. Wittebergae, (1611.). 

Bartholomaeides, Memoria Ungarorum 114.1. 

Platani Mátyás, egyetemi hallgató 
Wittenbergben, hol 1689. ápr. 25. irat-
kozott be, draveczi (Szepesm.) szárma-
zású, P. Mátyás ág. ev. lelkész fia; 1695-
ben Wittenbergben mesteri fokot nyert. 
— Munkái: 1. Appetitum, Rationem, Tri-
umphantem, Dissertatione Ethica Prioré, 
Praeside . . . Christiano Röhrensee . . . 
Placido Eruditorum, Examini sistit . . . 
An. M. DC. XC. Die 5. Apr. In Auditorio 
Majori. Wittebergae. — 2. Appetitum, 
a Ratione Triumphatum, Dissertatione 
Ethica posteriore, Permissu & auctori-
tate Amplissimi, Inclutae Facultatis Philo-
sophicae, Senatus,InCeleberima ad Albim 
Academia, Publico Eruditorum examini 
sistunt . . . Ad Diem XXX. April . . . 
M. DC. XC. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 190. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III . 2. rész 386. 1. 

Platani Pál, egyetemi hallgató Witten-
bergben, muotovai (?) származású. — 

Munkái: 1. Disputatio Physica De Ho-
rnine, Quam Prosperante Divino Numine 
In celeberrima Wittebergensi Academia 
Praeses M. Ernestus Redslobius . . . & 
Respondens . . . Moderatae Philosophan-
tium censurae atq. examini publice sistunt 
Ad diem 10. Julii, Horis matut. In Audi-
torio Minori. Anno 1672. WTittebergae. — 
2. De Logices Protheoria Generali, sive 
Praecognitis Utilibus, Praeses M. Paulus 
Platani . . . Ad diem 12. Augusti . . . 
MDCLXXVI. U. ott. — 3. Vindiciae 
Pomeriane De Incarnatione Filii De i , . . . 
Praeside Johanne Deutschmann... Prae-
ceptore ac Promotore suo . . . A. M. DC. 
LXXVI. U. ott. — 4. Disqvisitio De Na-
tura Ubietatis, Qvam Praeside . . . Paulo 
Platani defendet Respondens Thomas 
Dentulini. . . Anno M. DC. LXXVII. die 
XXIX. A u g . . . U. ott. — 5. Dissertatio 
De Attributis Divinis In Genere, Qvam 
Sub Praesidio . . . Pauli P l a t an i . . . die 
19. Octobris Anno 1678. publice defendet 
Georgius Foersterus. U. ott. — 6. Dis-
sertatio De Logices Protheoria Speciali, 
Sive Praecognitis Necessariis. Praeside... 
M. Paulo Platani... Respondente Johanne 
Godofredo Opitio . . . Cum Privilegio Fa-
cultatis Philosophicae, Anno M.DC.LXXX. 
die 28. Augusti Publice proponetur. U. o. 

Horanyi, M e m o r i a I I I . 646. — Bartholomaei-
des, Memoriae Ungarorum 184. 1. — Figyelő, 
XVIII. 154. 1. (Fabó). — Szabó-Hellebrandt, 
Régi M. Könyvtár III. 2. rész 20., 90., 121., 
150., 190. 1. 
Pla th Nep. János, jogi doktor, királyi 

tanácsos; 1820 —23-ig a nagyváradi, 
1824—1845-ig a kassai jogi akadémia 
tanára. Abaujmegye táblabírája. Később 
nyugalomba vonult. Meghalt 1873. okt. 
6. Kassán 81. évében. — Munkái: 1. 
Cernite pyramidem quae est niliacarum 
Memphi illae d uránt haec nostro corde 
perennat. Quam in documentum profun-
dissimae venerationis dno Alexandro 
Sipeky de Paks et domicillae Mariae 
Ugronovits de Ledenetz et Boresitz, illis 
quos cupiunt terrae et caelorum ele-
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menta beare, quorum heu! coniugit 
corda venusta Venus. Occasione solen-
nium nuptiarum festive ovans menso 
Augusto anno D. 1817. Looczii erigit. 
Tirnaviae. — 2. Monimentum reverentiae 
ill. ac. rev. dno Francisco Lang occasi-
one solennis ill. ac rev. dni Josephi 
Vurum Magno-Varadinensium episcopi 
installations in ambitu urbis episcopalis 
Magno-Varadinensis commoranti . . . 
diebus Junii anno 1822. oblatum. Magno-
Varadini, 1822. (Költemény). — 3. Illustr. 
ac rev. dno Josepho Vurum, episcopo M. 
Varadinensi occasione solennis installa-
tionis mense Junio 1822. U. ott. 1822. 
(Költemény). — 4. Praecursor tribunalium 
cambio-mercantilium incl.regni Hungáriáé 
et partium adnexarum, seu novus syste-
mat ica commentarius in jus cambio-
mercant. hungaricum. Cassoviae, 1841. 
— 5. Kaschauer Chronik. Ausfürliche 
Geschichte der kön. Freistadt Kaschau 
seit ihrem Ursprung des 7. Jahrhunderts 
Kaiser Heraclius Zeitepoche (610-—641) 
bis zum Programme der feierlichen 
Begrüssung des ersten Locomotives im 
Kaschauer Bahnhofe. Mit 2 Lithographien. 
Kaschau, 1860. 

Bozóky Alajos, A n a g y v á r a d i k i r . a k a d é m i a 
százados múltja. Bpest, 1889. 84.1. — Petrik 
Bibliogr. és gyászjelentés. 

Platthy Adorján (írói nevén Pásztói), 
orvosdoktor és földbirtokos, szül. 1847-
ben Nagyváradon (Biharm.); orvos-sebész-
doktori és szülészmesteri oklevelet 1870-
ben szerzett Pesten és Bécsben. 1873 
óta Pásztón (Hevesm.) lakik, hol virilista 
földbirtokos. — Költeményeket és elbe-
széléseket írt a Vasárnapi Újságba (1861— 
77., 1901. sat., elb. János regénye 1898., 
Pista bácsi 1903.), a Koszorúba (1879. 
költ.) sat. — Munkája: Pásztói (Platthy 
Adorján) költeményei. Bpest, 1887. (Ism. 
Egyetértés 92., 312., Vasárnapi Újság 
42. sz.). — Főszerkesztője a Pásztó és 
Vidéke cz. vegyes tartalmú hetilapnak 
1902. nov. 30. óta. 

Rupp, Beszéd 177.1. — Oláh Gyula, Az egész -
ségügyi személyzet Magyarországban. Bpest, 
1876. 150. 1. — /lláté-Mezei, Magyar Almanach. 
A virilisták névjegyzéke, Bpest, 1888. 292. 1. 
— SI. Könyvészet 1887. — Pesti Alfréd, M a g y a r -
ország orvosainak Évkönyve. Bpest, 1899. 
217. 1. 

Platthy András (turócz-divéki és nagy-
palugyai), ügyvéd és birtokos Csimhován 
(Arvam.); az 1731. árvamegyei gyűlésen 
esküdött fel prókátornak, talán azonos 
lehet azzal a P. A.-sal, kiről Kazinczy F. 
a M. Pantheonban (392. 1.) azt írja, hogy 
meghalt 1790-ben deczember 13-án, élete 
49. évében Miskolczon. -— Emlékverse 
van 1760-ból a Radványi verseskönyv-
ben ; föléje ez a chronostichon van írva : 
HanC faCIant Magni LongIVs Ire Del. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 315.1. 
— Irodalomtörténeti Közlemények 1903. 299. , 
303. 1., 1904. 85. 1. (Baros Gyula.) 

Plathy István (palugyai), 1848—49. 
honvédőrnagy, később földbirtokos és 
szőlőmívelő, az ungmegyei takarékpénz-
tár főkönyvelője s a Ferenez .Tózsef-rend 
lovagja. Meghalt 1886. márcz. 26. Ung-
várt 65. évében. — Czikkei a Honvédek 
Könyvében (1861. Uj F. 1867—68. Plathy 
István volt honvédőrnagy naplójából); 
a Felvidékben (1863. A szerednyei szőlő-
mívelésről és a borkezelésről, 1866. Az 
1849. temesvári ütközet után); a Gyakor-
lati Mezőgazdában (1874. A szőlők füstö-
lése ügyében, A nap hatása a borokra). 
— Munkája: El a bécsi egyezséggel! 
Éljen az önálló magyar nemzeti jegybank. 
Bpest, év n. 

Pesti Napló 1886. 88. SZ. ( N e k r . ) . — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . 

Platthy Mátyás (nagy-palugyai), bölcse-
leti és theologiai doktor, beszterczebányai 
kanonok, szül. 1725. febr. 2. Nagy-Palu-
gyán (Liptóm.), 1743. okt. 14. Bécsben 
lépett a jezsuita-rendbe s tanulmányainak 
végeztével bölcseleti és theologiai dok-
torrá avatták. Több évet töltött a tanári 
pályán; Nagyszombatban a költészetet, 
Kassán a szónoklattant, azután ismét 
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Nagyszombatban a görög nyelvet és 
homiletikát, Kassán a bölcseletet, Budán 
a casuistikát és Nagyszombatban a szent-
írás magyarázatát tanította. Az 1771—76. 
közti éveket, mint a jezsuita-rend ügy-
vivője és vagyonának rendezője a kir. 
kúrián Pesten töltötte. 1776-ban besztercze-
bányai prépost-kanonok és gymnasiumi 
igazgató lett. Nevét számos alapítvány 
örökítette meg, melyek közül a besztercze-
bányai főgymnasiumban szegény és jó 
előmenetelű tanulók számára tett 1000 ftos 
alapítványa említendő. 1796-ban igazgatói 
állásáról lemondott. Meghalt 1801. febr. 
24. Beszterczebányán. — Munkái: 1. 
Divus Ivo, sermone panegyrico celebra-
tus. Tyrnaviae, 1744. — 2. Nicolaus 
Zrinius. Carmen elegiacum. U. ott, 1751. 
— 3. Vindiciae graecorum. Cassoviae, 
1752. (Költemény). — 4. Primordia sanc-
tae catholicae et apostolicae ecclesiae e 
sacris quatuor primorum nominis christi-
ani seculorum monumentis, graecis juxta 
ac latinis proposita. Budae, 1790. Két 
kötet. 

Stoeger S c r i p t o r e s 270. l a p . — Scriptures 
Facult. Theolog. Seient. Univ. Pestin. Pest, 
1859. — Hl. Sión 1886. 74. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
— A beszterciebányai kir. kath. főgymnasium 
Értesítője 1895. 145. 1. (Lévay István). — 
De Backer-Sommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. 
VI. 883. h. 

Plattner János, ág. ev. lelkész, szül. 
1854. márcz. 6. Szelindeken (Nagyszeben-
megye); 1875-ben végezte Nagy-Szeben-
ben gymnasiumi tanulmányait, ezután a 
bécsi egyetemre ment, hol theologiát és 
philologiát tanult. Miután itt három fél-
évet időzött, a jenai egyetemen szintén 
három félévig bölcseletet tanult. Hazájába 
visszatérve a zászrégeni alreálgymnasium-
ban nyert alkalmazást, hol 1886-ig tanított, 
midőn a nagyszebeni gymnasiumhoz hív-
ták meg. 1897. okt. 25. óta szelindeki 
lelkész.—Czikkei a szászrégeni gymnasium 
Programmjában (1883. és 1884. Private 
und politische Bedeutung des Götterkultus 
bei den Römern), a szászrégeni ipariskolai 

Programmban (1886. Unser Schülerma-
terial), a nagyszebeni gymnasium Pro-
grammjában (1891. és 1892. Lateinische 
Schulsyntax). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
342. 1. 

Platz Bonifácz, theologiai doktor, czisz-
terczi-rendi áldozópap és kir. tankerületi 
főigazgató, szül. 1848. szept. 12. Székes-
fejérvárt ; a gymnasium hat osztályát 
szülővárosában, a VII. és VIII.-at Eger-
ben járta, a hittudományokat a budapesti 
egyetemen végezte. 1864. szept. 17. lépett 
a rendbe s 1871. júl. 28. pappá szentelték ; 
ugyanazon év aug. 1-től 1874-ig segéd-
lelkész volt Zirczen. 1874-ben nyert a hit-
tudományokból doktori oklevelet. 1874— 
1879. tanár volt a zirczi hittudományi 
intézetben, 1879—85. főgymnasiumi tanár 
Baján, 1885—87. ujonczmester Zirczen 
és apáti titkár, 1887—89. apáti titkár és 
egyúttal 1888—89. alperjel, 1889—92. a 
budapesti rendi hittudományi intézet 
tervezője s igazgatója s egyúttal 1891— 
1892. ugyanott házfőnök. 1892. szept. 9-
óta a szegedi tankerület kir. főigazgatója. 
Tagja 1890-től a budapesti országos ta-
nárvizsgáló bizottságnak, a szent István-
társulat tudományos- és irodalmi osztá-
lyának, a magyar pedagógiai s a sze-
gedi Dugonics-társaságnak. — Czikkei 
a Religióban (1878. könyvismertetés.); 
a bajai cziszterczi-rendi főgymnasium 
Értesítőjében (1880., 1883. Vélemények 
az ember eredéséről); az Országos Tanár-
egylet Közlönyében (1883—84. A gym-
nasiumi vallástanítás) ; a M. Szalonban 
(1886. A vad és félvad népek kedélye); 
a Kath. Szemlében (1890. Természet-
tudományi problémák, 1891. könyvism. 
A leszármaztatás elmélete és az ember, 
1894. Vázlatok a földrajz és természet-
rajz köréből és könyvism.); a Budapesti 
Hírlapban (1890. ápr. 1. Az Egyesült 
Államok indiánjai, 1892. deczember 12. 
Szvorényi József); a Pesti Naplóban 
(1891. május 14-én. Az új zirczi apát); 
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a Dugonics-Társaság Évkönyvében (1896. 
Visszaemlékezésem Egyptomra) ; a Böl-
cseleti Folyóiratnak és a Hittudományi 
Folyóiratnak is munkatársa volt. — 
Munkái: 1. Az emberi nem kora. Baja, 
1880. (Különnyomat a bajai főgymna-
sium Értesítőjéből.) — 2. Az ember ere-
dése, faji egysége és kora. Tanulmány. 
Bpest, 1884. — 3. Der Mensch, sein Ur-
sprung, seine Rassen und sein Alter. Mit 
250 Illustrationen. Würzburg und Wien, 
1887. (2. kiadás. U. ott, 1889. Lengyelül 
Karol Jurkiewitz for. Varsó, 1892.). -— 4. 
Die Völker der Erde. 1889—93. Számos 
képpel. (Ism. Kath. Szemle 1894.) — 5. 
O-Egyptom irodalma. Bpest, 1898. (Szent 
István-társulat tudom, és írod. felolvasó 
üléseiből 27.). — 6. Szent beszéd, melyet 
a cziszterczi-rend 800ados jubileuma al-
kalmából mondott Baján 1898. ápr. 28. 
Szeged, 1899. (Különny. a Hitszónoklati 
Folyóiratból.) — 7. Cantate a cziszterczi 
rend nyolczszázados alapításának emlé-
kére 1098—1898. Baja, (1898). - 8. 
Utazás a természetben. Bpest, 1900. — 
9. A föld története. U. ott, 1902. (Szent 
István-társulat tudom, és írod. osztályá-
nak felolvasó üléseiből. 44.) — 10. Ka-
tholikus levelek egy megtérő nőhöz. U. 
ott, 1902. (Ism. Budapesti Hirlap 284. sz.) 
— 11. A monizmus. U. ott, 1902. (Külön-
nyom. a Kath. Szemléből.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — A magyar-
országi Ctiszterczi-rend, Emlékkönyve. B p e s t , 
1896. 367. 1. (Szabó Otmár.) — M. Könyvészet 
1897., 1900. , 1902. — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 42. 1. 
Platzer Antal L. Palóczi Antal. 
Platzer Ferencz, helyettes hivatal-főnök 

Selmeczbánván. — Czikkei a Bányászati 
és Kohászati Lapokban (1868. Észrevéte-
lek a bányalég vezetése körül), a Föld-
tani Közlönyben (1871. A 9elmeczvidéki 
ércztelérek viszonyai). — Munkája: A II. 
József altárna megnyitása alkalmával 
1878. okt. 21. tartott előadás. Selmecz, 
1878. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Platzko István L. Placzkó. 
Plech János, ág. ev. lelkész, szül. 1795. 

május 10-én Nemes-Deginán (Árvám.), 
iskoláit sanyarú viszonyai közt többször 
félbe kellett szakítania, végre atyjának 
mesterségét, a papírgyártást követte s e 
mellett maradt 1821-ig; ekkor azonban 
magasabb eszmék lelkesítették és Kés-
márkra ment, hol gymnasiumi tanul-
mányait bevégezte. 1824-ben Eperjesen 
a protestáns collegiumban theologiát, 
bölcseletet és jogtudományt hallgatott. 
Később nevelő lett Szentiványi László 
gömörmegyei nemes birtokos családjánál j 
1826-ban azonban segédlelkészi állást 
nyert Palugyán, mire nevelői állásától 
megvált. 1828-ban a szent-jánosi plébá-
niát kapta, honnét hasonló minőségben 
Kis-Szebenbe (Sárosm.) helyeztetett át, 
1834-ben pedig Liptómegyébe ment Szent-
Péterre ; 1842-től egyházkerületi senior 
is volt. Meghalt 1874. márcz. 17. Szucsán-
ban (Turóczm.). — Czikkeket írt az Orel 
Tatranskí (Tátrai sas) és Priatel ludu 
(Népbarátja) tót folyóiratokba. — Munkái: 
1. Zlatmca, welmi poučná a zábawná 
rozprawka . . . Lőcse, 1847. (Zschokke 
«Das Goldmacherdorf» cz. beszélyének 
tót ford.). — 2. Krátky návod ku zlep-
šení polniho hospodáŕstvi . . . 1852. 
(Rövid utasítás a földmívelés javítására. 

Slovník nauc'ny, P r á g a , 1859. V I . 443 . 1. ( R i e -
g e r ) . — Korauhev 1879. 5. s z . — Petrik B i b l i o g r . 
IV. 99. 1. 

Plechl Szilárd, orvosdoktor, megyei 
főorvos, szül. 1839. nov. 4. Nagy-Becs-
kereken. Középiskoláit a szegedi piaris-
táknál, orvosi tanulmányait a bécsi egye-
temen végezte, hol 1863. orvosdoktori 
és szülészmesteri oklevelet nyert. Előbb 
egyetemi assistens volt Bécsben, honnét 

* 1864-ben Nagybecskerekre ment, hol 
először városi, majd torontálmegyei tiszti 
főorvos lett és ugyanott működik jelen-
leg is. Társadalmi s kulturális munkássága 
nagy hatással van Nagybecskerek művé-
szeti és iskolai életére. — Munkái: 1. 
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Részletes óvóintézkedések a. ragályos beteg-
ségek terjedése ellen. Bpest, 1899. — 2. 
Óvintézkedések a tüdővész ellen. Torontál 
vármegye közigazgatási bizottságához be-
terjesztette. Nagy-Becskerek, 1899. — 3. 
La prophylaxie de la tuberculose au 
point de vue administratif. Napoli, 1901. 
(Atti del Congresso contro la Tuberculosi). 

Oláh Gyula, Egészségügyi személyzet Ma-
gyarországban. Bpest, 1876. 347. lap. — Pesti 
Alfréd, Magyarország orvosainak Evkönyve. 
Bpest, 1899. 258. 1. és a m. n. múzeum könyv-
tárának példányairól. 

Plecker Frigyes, orvosdoktor, városi 
és kerületi főorvos, szül. 1808. aug. 4. 
Brassóban, hol atyja P. János szintén 
orvos volt. Mielőtt Paduában 1833-ban 
az orvosi oklevelet megszerezte volna, 
mint bécsi orvosnövendék több társával 
együtt 1831-ben Erdélybe küldetett a 
cholera-betegek orvoslására s az újegy-
házi kerületben működött a cholera meg-
szűntéig. Az 1838. márcz. 24. alakult 
cs. kir. bécsi orvosegyesület tagjának 
választotta. 1836-tól 1842. nov. 18. tör-
tént haláláig Brassó város és kerület 
tiszti főorvosa volt. — Munkája: Disser-
tatio inauguralis medica de dignitate 
scientiae medicae. Pro laurea doctoris 
medicinae in universitate Patavina sub-
missa d. 21. Julii 1833. Patavii. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III . 64. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Gusbeth, Eduard, 
Zur Geschichte der Sanitäts-Verhältnisse in 
Kronstadt. Kronstadt, 1884. 87. 1. 

Piecker György, városi tanácsos, szül. 
1673-ban Brassóban, hol a külső tanács 
tagja s az ág. ev. kórház gondnoka volt. 
Meghalt 1696-ban Brassóban. — Munkái: 
1. Inhalt der Bibel, aus einer Predigt 
C. Neumanns. Kronstadt, 1696. — 2. 
Kurzer Bericht von dem Inhalt der Bibel 
in Frage und Antwort über alle die Bü-
cher, welche im alten Testamente Moses 
und die Propheten hebräisch, im neuen 
die Evangelisten und Apostel griechisch 
geschrieben haben. Genommen aus dem 
ersten Theile einer Predigt, welche an 

dem 2. Ostertag 1699. durch Anleitung 
der Worte Lucae XXIY. 27, gehalten 
Caspar Neumann, der ev. Kirchen und 
Schulen in Breslau Inspektor. U. ott, 1699. 
(Gross, Julius, Kronstädter Drucke Nro 
232., 237. Mind a két munkát Plecker 
Péternek tulajdonítja). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III . 
67. IV. 342. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyv-
tár II. 496., 531. 1. 

Plecker János, orvosdoktor, városi fő-
orvos, szül. 1870. ápr. 1. Brassóban, hol 
atyja P. János György szintén orvos volt; 
miután szülővárosában 1799-ben a gym-
nasiumot elvégezte, a bécsi egyetemen 
tanulta az orvostudományt. 1804. febr. 
4. Innsbruckban kapott orvosdoktori ok-
levelet. Hazájába visszatérte után egy 
ideig gyakorló orvos volt Bukarestben, 
majd Brassóban, hol 1809—1814-ig városi 
főorvos voltés az 1813—14. pestisjárvány 
idején szülővárosában sok érdemet szer-
zett. Azonban sok kellemetlensége is volt a 
kormány részéről, mert nem tartózkodott 
a kórházban, városi betegeit nem akarván 
elhanyagolni és a helyi egészségügyi 
bizottságban is nélkülözhetetlen volt. 1828-
ban a kir. kormányzóság (Gubernium) 
a brassói egészégügyi bizottság elnökének 
nevezte ki, mely bizottság működése 1829. 
márcziusig tartott. 1836-ban az athéni 
és 1838. a bécsi cs. kir. orvos-egylet 
levelező tagjának vette fel, később testi 
erejében megfogyatkozva, nem teljesített 
orvosi szolgálatot. Meghalt 1850. szept. 
3. a zajzoni fürdőhelyen. — Kézirati 
munkája : Geschichte der Pest zu Kron-
stadt in Siebenbürgen im Jahre 1828—29 
nebst einem Bruchstück über die Pest im 
Allgemeinen, und einigen Bemerkungen 
über die Tömöser Contumaz und medi-
zinische Gränzpolizei. Ausgearbeitet auf 
Gubernial-Befehl den 30. Juni 1829 ívrét 
116 lap. Ebből megjelent: a bécsi Medi-
zinische Jahrbücherben (XV. 1834. 
211—221.1. Bruchstücke über Pest im All-
gemeinen mit einiger Beziehung auf die 
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Pest zu Kronstadt in Siebenbürgen wäh-
rend der Jahre 1813 und 1828). 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III . 65. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Gusbeth, S a n i t ä t s -
V e r h ä l t n i s s e i n K r o n s t a d t 88. 1. 

Piecker János Gottlieb, orvosdoktor, 
városi és kerületi orvos, szül. 1745. okt. 
7. Brassóban ; miután nyilvános iskoláit 
1760-ban bevégezte s a Becker-féle gyógy-
szertárban hat évig a füvészetben és a 
gyógyszerek készítésében alapos ismeretet 
szerzett, 1766. aug. 27. Bécsbe utazott és 
miután alkalmazást nem kapott, Sopronba 
ment, hol a Strauber-féle gyógyszertár-
ban másfél évet. töltött. Innét Lipcsébe 
utazott, hol a Link-féle gyógyszertárban 
egy évig foglalkozott és 1769. ápr. 27. 
szüleinek óhajtására az ottani egyetemen 
a bölcseleti s orvosi szakra iratkozott be ; 
három és félévi tanulás után 1772. szept. 
4. orvosdoktorrá avatták. Hazájába 
Regensburgon át visszatért és 1772. decz. 
6. érkezett Brassóba, hol orvosi gyakor-
latott folytatott. 1787. városi másodorvos, 
1790. kerületi orvos lett. A szünet nélküli 
munka közben hivatásának áldozata lett : 
ugyanis 1795. aug. a tömösi szorosban 
előfordult pestises eset megvizsgálására 
küldték ki s akkor ideglázba esett és 21 
nap múlva 1795. szept. 20. meghalt 
Brassóban. — Munkája: De sensibus 
internis morborum causis. Praeside An-
tonio Guilielmo Plazio pro gradu doctoris 
disp . . . Lipsiae ad d. 4. Sept. 1772. 

Trauseh, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I I . 66. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e — Gusbeth, S a n i t ä t s -
V e r t h ä l t n i s s e i n K r o n s t a d t 88. 1. 

Piecker Péter. L. Piecker György. 
Pleininger Ferencz, ügyvéd, szül. 1848. 

szept. 2. Pécsett (Baranyam.) és itt vé-
gezte középiskolai s jogi tanulmányait, 
melyek után a budapesti egyetemen még 
egy évig hallgatta a jog- és bölcseletkari 
előadásokat. 1874-ben ügyvédi oklevelet 
szerzett és Pécsett ügyvédi irodát nyitott. 
1878-ban kartársai megválasztották az 
ügyvédi kamara titkárának, mely tisztet 

jelenleg is viseli. —< A 70-es évek elején 
belmunkatársa lett a Ramazetter Károly 
kiadásában megjelent pécsi helyi lapnak. 
1893. decz. átvette a Pécsi Figyelő poli-
tikai lap szerkesztését, mely akkor heten-
ként háromszor jelent meg és 1894. decz. 
közepén napilappá alakult át, szerkesz-
tette 1902. áprilisig és írta annak csak-
nem összes politikai irányczikkeit. Az 
ügyvédi kar a Pécsi Jogi Közlöny czímű 
hetilap szerkesztésével 1894. márcz. szin-
tén őt bízta meg; de miután munkatár-
sak hiánya miatt a lapnak csaknem 
összes czikkeit magának kellett írnia, 
ezért a szerkesztéstől megvált, mire a 
lap azután (1897. a 39. számmal) meg is 
szűnt. 

várady Ferenc», B a r a n y a m u l t j e é s j e l e n e . 
P é c s , 1896. 432. 1. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Plemich Ferencz, Jézus - társasági 
áldozópap és tanár, szül. 1660-ban Berdo-
veczben (Horvátország), 1678. okt. 26. 
lépett a rendbe, hat évig a grammatikát 
tanított és 25 évig hitszónok volt, utóbb 
Varasdon rector. Meghalt 1724. ápr. 19. 
Zágrábban. — Munkája : Oratio Fvnebris 
in Exequijs ill. dni Sacri Romani Imperii 
Comitis Petri Antonij Draskovich de 
Trakostain Sacrae Caesareae Regiaeque 
Majestatis Consiliarii : et Camerarii: 
ComitatumValpo etBaraniavar Supremi 
ac Perpetui Comitis ; Equitis Aurati, et 
Campi Colonelli; nec non in Turan et 
Urasich Capitanei. Dicta . . . Varasdini 12 
Április Anno, quo infra (1696). Zagrabiae. 
(Az Oratio végén a chronostichon 1696-ot 
mutat.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 511 .1 . 
— De Backer-Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i -
b l i o g r . V I . 891. h . 

Plenck József Jakab, orvos- és sebész-
doktor, egyetemi tanár, szül, 1739. nov. 
28. Bécsben ; tanulmányait szülővárosá-
ban végezte, ugyanott avattatott orvos-
doktorrá. Egy ideig a baseli egyetemen 
tartott előadásokat a boncztan, sebészet 
és szülészet köréből, 1770-ben pedig a 
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nagyszombati egyetemen a gyakorlati 
sebészet és szülészet tanára lett, később 
a budai egyetemen 1783-ig tanított, a 
mikor a bécsi József-akadémiához a se-
bészet, vegytan és növénytan tanárává 
nevezték ki. Később a katonai gyógyszer-
tárak igazgatója, a hadsereg fősebésze, 
kir. tanácsos és a József-akadémia tit-
kára lett. 1797. jún. 16. magyar nemes-
séget kapott. Meghalt 1807. auguszt. 24. 
Bécsben. — Czikkei a Mohrenheim, 
Wiener Beitr. zur prakt. Arzneikunstjá-
ban (1.1781. Bemerkungen über Gebrauch 
d. Zimmertinctur bei Blütstürzen aus der 
Gebärmutter, II. 1783. Von der Heilung 
einer Lähmung der untern Gliedmassen, 
Bemerkungen über den Gebrauch der 
Salzsäuere im bösen Kopfgrinde, Bemer-
kungen über die Heilung einer sechs-
monatlichen Heiserkeit, Bemerkung über 
die Heilung eines gäh entstandenen 
Nasenpolyp); az Abhandlungen der k. 
Josephin. med. chir. Akademie-ben (I. 
1787. Ueber den Gebrauch d. Fieberrinde, 
des Quecksilbers und des Opiums beim 
Tetanus von einer Verwendung, Beobach-
tungen über die Kampfstillende Eigen-
schaft der Ipecacuanha bei den Convul-
sionen der Schwangern und Gebähren-
den) ; a Beobachtungen der Med. Chir. 
Josephs-Akademie zu Wien cz. munkában 
(I. 1801. Beobachtungen über den Nutzen 
des Mexikanischen Taubenkrautes, Cheno-
podium Ambrosiodes L., zur Heilung des 
Veitstanzes.) — Munkái: 1. Schreiben 
an Herrn Bumpelt von der Wirkung des 
Quecksilbers u. Schierlings. Wien, 1766. 
— 2. Methodus nova et facilis argentum 
vivum aegris venerea labe infectis exhi-
bendi. Accedit hypothesis nova de actione 
metalli huius in vias salivales. U. ott, 
1766. (4. kiadás. U. ott, 1778.) — 3. 
Novum systema tumorum quo hi morbi 
in sua genera et species rediguntur. Pars 
prior. U. ott, 1767. — 4. Neue u. leichte 
Art den mit der Lustseuche angesteckten 
Kranken das Quecksilber zu geben. Nebst 

einem Versuche die Wirkung dieses Me-
talles in die Speichelwege zu erklären. 
Aus dem Lateinischen übersetzt von J. 
H. D. G. U. ott, 1767. (2. jav. és bőv. 
kiadás 1769., 3. k. 1778., 4. k. U. ott.) 
— 5. Anfangsgründe der Geburtshilfe. I. 
Theil. U. ott, 1768. Egy tábla rajzzal, (2. 
jav. kiadás 1774., 3. jav. k. 1781., 4. jav, 
k. 1786.. 5. jav. k. 1795. Két tábla rajz-
zal, 6. jav. k. 1799., 7. jav. k. 1803. U. o.) 
— 6. Neues Lehrgebäude von Geschwül-
sten, worinnen dieselben in ihre Ge-
schlechter u. Gattungen gebracht worden. 
Aus d. Lateinischen übers. Dresden u. 
Leipzig, 1769. (2. kiadás. U. ott, 1876.) 
— 7. Sammlung von Beobachtungen über 
einige Gegenstände der Wundarznei-
wissenschaften. Wien, 1769—70. Réz-
metszetekkel. Két kötet. (2. jav. és bőv. 
k. U. ott, 1775. Három tábla rajzzal.) — 
8. Materia chirurgica, oder Lehre von 
den Wirkungen der in der Wundarzney 
gebräuchlichen Heilmittel. U. Ott, 1771. 
(2. jav. k. 1777., 3. jav. k. 1780. U. ott, 
Ez utóbbi kiadás Budán nyomatott.) — 
9. Erster Umriss der Zergliederungskunst 
des menschlichen Leibes zum Gebrauche 
bei Vorlesungen. Aus dem Lateinischen 
übersetzt. Wien, 1780. (Budán nyoma-
tott. 2. jav. k. U. ott, 1796.) — 10. Lehr-
sätze der praktischen Wundarzneiwissen-
schaft. Zum Gebrauche seiner Zuhörer. 
Wien, 1774—76. Két kötet. (2. jav. kiad. 
U. ott, 1780. Budán ny., 3. bőv. k. 1779. 
U. ott.) —11. Pharmacia chirurgica seu 
doctrina de medicamentis praeparatis ac 
compositis, quae ad curandos morbos 
externos adhiberi solent. Viennae, 1775. 
(2. k. 1777., 3. k. 1786. Uj k. 1791., U. o., 
Editio secunda, emendata. 1780. U. ott, 
Budán ny.) — 12. Selectus materiae 
chirurgicae. Cui additur elenchus instru-
mentorum et fasciarum chirurgicarum. 
Viennae, 1775. (Nyom. Nagyszombatban.) 

— 13. Compendium anatomes pro tyroni-
bus chirurgiae. Viennae, 1775. (Névtele-
nül. Nagyszombatban ny.) — 14. Aus-
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wähl d. chirurg. Arzneimittel, nebst einem 
Verzeichniss der Werkzeuge u. Bandagen ; 
aus d. Latein. Wien, 1775. — 15. Com-
pendium institutionum chirurgicarum pro 
tironibus chirurgiae. Partes 3. Pars I. 
Viennae, 1775. (Nagyszombatban nyom. 
Pars II. 1777., Pars III. 1775., 2. kiadás 
1780., 3. k. 1797. U. ott.) —-• 16. Doctrina 
de morbis ocularum. Viennae, 1777. (2. 
kiadás. U. ott, 1783. Németül: ford. F. 
X. v. Wasserberg. U. ott, 1788. 2. kiad.) 
— 17. Primae lineäe anatomes in usum 
praelectionum. U. ott, 1775. (2. kiadás 
1777., 3. jav. k. 1780., 4. sokkal bőv. k. 
1794. U. ott.). — 18. Doctrina de morbis 
cutaneis, qua hi morbi in suas classes, 
genera et species rediguntur. U. ott, 
1776. (2. bőv. k. U. ott, 1783.) — 19. 
Chirurgische Pharmacie, oder Lehre von 
d. zubereiteten oder zusammengesetzten 
Arzneimitteln. Aus d. Latein, von J. P. 
G. Pflug. Kopenhagen, 1776. (2. kiadás 
1786.) — 20. Anfangsgründe der chirur-
gischen Vorbereitung-Wissenschaft für an-
gehende Wundärzte. Wien, 1777. Három 
kötet. (2. kiadás 1788., 3. jav. k. «Zum 
Gebrauch der Anfänger in d. k. k. medi-
zinisch-chirurgischen Militärakademie» 
1790., 4. jav. k. 1794., 5. jav. k. 1800., 
6. k. 1813., 7. k. 1822. U. ott.) — 21. 
Elementa chirurgiae pro tyronibus chi-
rurgiae in Regno Hungáriáé. Viennae, 
1778. (Budán ny., Pestini, 1783. Az előb-
beni kiadás, külön czímlappal.) — 22. 
Pathologia chirurgica, seu doctrina gene-
ralis de morbis chirurgicis. Viennae, 

1778. — 23. Doctrina de morbis dentium 
ac gingivarum. U. ott, 1778. (Németül: 
ford. F. X. v. Wasserberg. U. ott, 1778.) — 
24. Doctrina de morbis venereis. U. ott, 
1779. (2. kiad. 1787. Németül: ford. F. X. 
v. Wasserberg, 1786. 2. kiadás 3. k. 1793. 
U. o.). — 25. Chirurgische Pharmacie, 
oder Lehre von den zubereiteten und 
zusammengesetzten Arzneymitteln,welche 
zur Heilung äusserlicher Krankheiten 
pflegen angewendet zu werden. Aus der 

lateinischen zweiten Ausgabe übersetzt. 
U. ott, 1780. (Budán ny., 3. bőv. kiadás 
U. ott, 1786.). — 26. Elementa medicinae 
et chirurgiae forensis. Viennae, 1781. 
(Budán ny. 2. kiadás, ü. ott, 1786. Ola-
szul. Velencze, 1783.) — 27. Elementa 
artis obstetrieiae. Editio praelectionibus 
adcommodata. Viennae, 1781. Két tábla 
rajzzal. — 28. Pharmacologia chirurgica 
sive doctrina de medicamentis, quae ad 
curationem morborunr externorum ad-
hiberi solent. U. ott, 1782. — 29. A 
borbélyságnak eleji, melyeket németül és 
deákul kiadott . . . Magyarra fordította, 
két képpel és némely hasznos czikkei 
szaporította Rácz Sámuel. Buda és Pest, 
1782. — 30. Anfangsgründe d. gerichtl. 
Arzneiwissenschaft u. Wundarzneikunst : 
aus d. Latein, von F. X. Wasserberg. 
Wien, 1782. (4. k. U. ott, 1802.). — 31. 
Anfangsgründe der Chirurgie für die 
angehenden Wundärzte im Königreich 
Hungarn. Pest, 1783. (Nyom. Budán 1778.). 

— 32. Bromatologia s. doctrina de escu-
lentis et potulentis. Viennae, 1784. (Néme-
tül. U. ott, 1785.). — 33. Toxicologia seu 
doctrina de venenis et antidotis. U. ott, 1785. 
(2. k. U. ott, 1801. Németül. U. ott, 1785.). 
— 34. Neue Anfangsgründe der chirur-
gischen Vorbereitungswissenschaften f. 
angehende Wundärzte. Zum Gebrauch der 
Anfänger in der k-k. medizinisch-chirur-
gischen Militärakademie. U. ott, 1785. — 
35. Chirurgische Pharmacologic oder 
Lehre von den Arzneimitteln, welche zur 
Heilung äusserer Krankheiten pflegen 
angewendet zu werden. Aus d. Latein, 
übersetzt. U. ott, 1786. (2. jav. k. U. ott, 
1787.). — 36. Icones plantarum medi-
cinalium secundum syst. Linnaei digest, 
cum enumer. virium etc. Vol. I—V. a 
4to fasc. c. tabb. pict. Fol. maj. U. ott, 
1788—91. Vol. VI. 1794—95., Cent. VII. 
Fasc. 1—4. 1803-05. , Cent. VIII. Fasc. 
1. 2. 1807—18. U. ott. — 37. Lehre von 
den Hautkrankheiten. Aus dem Latei-
nischen übersetzt von F. August v. Was-
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serberg. U. ott, 1777. (2. jav. k. U. ott, 
1789.). — 38. Opera medico-chirurgica. 
Venezia, 1889. 12 kötet. (Minden egyes 
munkája megjelent olasz fordításban 
Velenczében). — 39. Chirurgische Phar-
macie, oder Lehre von d. Zubereitung 
oder zusammengesetzten Arzneimitteln. 
Aus d. Latein. Wien, 1790. — 40. Umriss 
der Zergliederungskunst d. menschl. 
Leibes; aus d. Latein, von F. X. von 
Wasserberg. EJ. ott, . . . (Neue Auflage. 
U. ott, 1796.). — 41. Physiologia et 
pathologia plantarum. U.ott, 1794. (Néme-
tül. U. ott, 1795.). — 42. Hygrologia 
corporis humani sive doctrina chemico-
physiologica de humoribus, in corpore 
humano contentis. Ugyanott, 1784. (Né-
metül. Ugyanott, 1795. Más ford, jegy-
zetekkel W. Davidsontól és előszóval 
S. F. Hermstädtól. Berlin, 1796.). — 
43. Elementa terminologiae botanicae 
ac systematis sexualis plantarum. U. ott, 
1796. (Németül. U. ott, 1796.) — 44. 
Elementa pharmaco-catagraphologiae seu 
doctrinae d. praescriptione formularum 
medicinalium. U. ott, 1799. (Németül. 
U. ott, 1799.). — 45. Elementa chymiae. 
U. ott, 1800. (Németül. U. ott, 1801.). 
— 46. Elementa chymiae pharmaceu-
ticae . . . U. ott, 1802. (Németül. U. ott, 
1803.). — 47. Doctrina de cognoscendis 
et curandis morborum infantum. U. ott, 
1807. (Németül. U. ott, 1807.). — 48. 
Pharmacologia medico-chirurgica speci-
alis. U. ott, 1804. Három kötet. (Néme-
tül. U. ott, 1804—805. 2. kiadás. U. ott, 
1816.). — 49. Doctrina de morbis sexus 
feminei. U. ott, 1808. — 50. Anfangs-
gründe der Hebammenkunst Pest, 1808. 

Veszprémi, S u c c i n e t a M e d i c o r u m B i o g r . 1Y. 
469. 1. — M. Hirmondó 1783. 97. Sz. — Catalogo 
dei Libr i I ta l iani . P a d o v a , 1805. 318. 1. — 
Fejér, His tór ia A c a d e m i a e sc ient . P a z m a n i a e . 
B u d a e , 1835. 117. lap. — Oesterr. Naiional-
Encyclopedie. W i e n , 1835. IV. 233. 1. — Pog-
gendorf, B iogr . - l i t er . H a n d w ö r t e r b u c h II . 472. 
h. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Illéssy-Pettkó, 
A kirá ly i k ö n y v e k . Bpest , 1895. 171. 1. — 
Högyes E m l é k k ö n y v e 139. 1. 

Plenczer Jakab, tanító, szül. 1823. júl. 
9. Podolinban (Szepesm.); a gymnasiumot, 
bölcseletet Egerben, ugyanitt 1843—44-
ben a jogot is végezte, a tanítóképzőt 
1846—1847-ben Pesten hallgatta ; rövid 
ideig Agárdon (Fehérm.) tanított ; 1849. 
június 11. Székesfejérvárra ment, hol 
vezénylő tanítónak választatott és ugyan-
ott 1882. febr. 11. meghalt. — 13 czikke 
és költeményei jelentek meg, de hogy 
hol, azt életírója nem említi. 

JI. Paedagogiai Szemle 1882. 113. 1. (Göbel 
J á n o s György. ) 

Plesch János, orvosdoktor, szül. 1878. 
nov. 18. Budapesten, hol középiskoláit 
és az egyetemet végezte s 1900-ban 
orvosdoktorrá avatták. Egyetemi tanul-
mányai közben egy Arányi- s egy Pas-
quich-pályadijat nyert, az I. sz. boncztani 
intézet fizetéses gyakornoka volt az 
1899—1900. évben. 1900-ban a görbers-
doríí Brehmer-féle tüdő-szanatórium 
assistense lett, hol 1901. novemberig 
működött. Az 1902. telet a Rókus-kór-
házban mint gyakornok, az 1903. évit 
mint a strassburgi egyetem belklinikái 
assistense s az 1904. telet a berlini I. sz. 
egyetemi klinikán töltötte. 1902 óta nyá-
ron a rajeczi fürdőn fürdőorvosi gyakor-
latot folytat. — Czikkei az Orvosi Heti-
lapban (1901. Egy új kopogtatási mód, 
1902. Egy új módszer csonttörések kór-
ismézésére) ; a Gyógyászatban (1902. 
Adat a bélsárhányás kóroktanához); 
ezen czikkei megjelentek németül a Mün-
chener Mediz. Wochenschriftben (1901), 
az Archiv für klinische Chirurgieban 
(1902) és a Wiener klinisch-Therapeu-
tische Wochenschriftben (1902) ; az 
Orvosok Lapjában (1903. A közömbös 
hévvizek hatása); a Tuberculosisban 
(1903. A gümőkór-bacillusról); a Buda-
pesti Orvosi Újságban (1904. A radium 
és radioactivitás, különös tekintettel a 
rajeczfürdői hévvíz radioactivitására, 
1905. A berlini tüdővész-congresszus és 
ahhoz fűzött megjegyzések ). — Munkái: 
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1. Magyarország egészségügyi statiszti-
kája 1790—1897. Bpest, 1899. (Pálya-
nyertes mű.) — 2. A tüdővész gyógyszeres 
és tüneti kezelése. Bpest, 1902. 

.)/. Könyvészet 1902. és öné le trajz i adatok . 

Pleschka Zsófia, Pancsován. — Mun-
kája : Lyrische Gedichte. Pancsova, Leip-
zig, 1894. 

ťataky, Sophie, L e x i k o n d e u t s c h e r F r a u e n 
der F e d e r . Berl in , 1898. II. 141. 1. 

Pleshe Jeromos L., róm. kath. esperes-
plébános Sluinban (Horvátország). — 
Munkája: Carmen ill. ac rev. dno Eme-
rico Osegovich de Barlabassevecz, epis-
copo consecrato... 1834 dicatum. Carolo-
stadii. 

Universalis Schematismus E c c l e s i a s t i c u s 
1842—43. B u d a e , 892., 893. lap. — Petrik 
Bibl iogr . 

Plesinger Rudolf\ cs. és kir. főhad-
nagy, 1902. nov. 1-től a 2. utászezred-
ben. — Munkája : Auszug aus dem 
Wehrgesetze und der Organisation aller 
Theile der bewaffneten Macht von Oester-
reich-Ungarn. Bpest, 1902. 

Schematismus für das k . u. k . H e e r . W i e n , 
1904. és a m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r példá-
n y á r ó l . 

Pleskott Henrik, fővárosi ügyvéd. — 
Munkája: A bolyongó zsidó. Begény. 
írta Sue Jenő ford. Bpest, 1871—1902. 
XVI kötet. (Szabó Antallal 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 . 

Pless Mór, takarékpénztári igazgató 
Budapesten, 1895-ben az aradi polgári 
takarékpénztár vezérigazgatója volt; je-
lenleg a budapesti gyűjtő-pénztár és 
hitelszövetkezet vezérigazgatója. — Czikke 
a Kölcsey-Egyesület Evkönyvében (Arad 
IV. 1887. A nőkérdés nemzetgazdasági 
szempontból.) — Munkái: 1. A mező-
gazdasági hitel kérdéséhez. Javaslat. Be-
terjesztve az 1895. évi III. orsz. gazda-
kongresszus hitelügyi szakosztályához. 
Arad, 1895. — 2. A fővárosi hitelszövet-
kezetek szaporodásának kritikai mélta-
tása. Bpest, 1903. 

)l. Könyvészet 1903. és a m. n. m ú z e u m i 
k ö n y v t á r pé ldányáró l . 

Plessing József (plessi). — Munkái : 
1. Magyar mezei és házi gazdaságnak 
Kalendárioma az esztendők 12 hónapjaira 
alkalmaztatott, melyből rövideden, vilá-
gosan és igen alkalmatosan által látszik 
minémű munkák minden hónapban mint 
a házi, mint pedig a mezei gazdaságban 
fordulnak elől s mire kellessen azokban 
főképpen vigyázni. A házi és mezei 
gazdaságnak fő tárgyairól szólló toldalé-
kok és a könyvnek lajstroma a falusi 
oskola mesterek és a házi gazdák szá-
mára, hogy gyermekeiket oktathassák egy 
kérdező könyvecskének formájában Írat-
tatott, a végre, hogy ezen könyvnek ki-
terjesztése általa mezei ifjúságnál, gazda-
ság tisztjeinél és azoknál, a kik saját 
gazdaságjokat önnön magok folytatják, a 
földnek óhajtott jól mívelése ezen áldott 
Magyarországban előmozdíttasson. Ma-
gyarul és németül kiadatott P. P. J. által. 
Pest, 1796, — 2. Ungarischer Land- und 
Hauswirthschafts Kalender. U. ott, 1796. 
(Névtelenül jelent meg.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e 97fi. h. — Petrik 
Bibl iogr . 

Pletikapics Firmus (Antal), Ka pisztrán-
szerzetes, szül. 1847. január 13. Illokon 
(Slavonia), 1860. szept. 24. lépett a rendbe 
s 1869. szept. 19-én szenteltetett misés 
pappá; a nasiczi ház főnöke. - -Val lás-
erkölcsi beszélyeket írt horvátul a 
Bunjevaéka i Öokacka Vila cz. szépiro-
dalmi lapba. 

Schematismus P r o v . 8. J o a n n i s a Capis trano 
Ord. Min. S. P . Franc i sc i . T e m e s v a r i n i i , 
1887. VI. és 18. 1. 

Pletnics Imre, orvosdoktor, szombat-
helyi (Vasm.) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de onania vitio 
latissime disseminato. Pestini, 1821. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pletosu Gergely, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1848. jún. 9. Kentelken (Szolnok-
Dobokam.), görög-keleti vallású ; a gym-
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nasiumot Naszódon, a theologiát Nagy-
szebenben, a bölcseletet a budapesti és 
lipcsei egyetemen tanulta. 1879-ben nyert 
tanári oklevelet a bölcseletből és rumén 
nyelvből Budapesten. 1878 óta tanár a 
naszódi főgymnasiumban. — Czikke a 
naszódi görög keleti főgymnasium Pro-
grammjában (1888. és 84. Educaţiunea 
şi instrucţiunea in gymnasiu). —r Mun-
kái : 1. Dogmatica ortodoxă. N.-Szeben, 
1899. — 2. Retorica şi carte de cetire. 
Besztercze, 1896. — 3. Propedeutica filo-
sofică pentru invetam. secundar. (Psicho-
logia şi Logica.) Besztercze, 1899., 1900. 
Két kötet. 

Vajda N é v k ö n y v e 164. 1. — A m a g y a r 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 és Zász ló 
J á n o s s z í v e s k ö z l é s e . 

Pletrich Imre, bölcseleti hallgató és 
esztergomi érseki convictor. — Munkája: 
Panegyricus divo Francisco Xaverio 
dictus, dum inclyta facultas philosophica 
. . . univ. Tyrnaviensis in academica S. 
Joannis Bapt. basilica annuos eidem suo 
tutelari honores persolveret. Deferente... 
Francisco Tricarico. Oratore... Tyrnaviae, 
1760. 

Petrik B ib l iogr . 

Plichta Soma, orvosdoktor, megyei 
t. főorvos, szül. 1832. jún. 12. Rima-
szombatban (Gömörm.),középiskolai tanul-
mányait szülővárosában és Sárospatakon, 
az orvosi tanfolyamot Pesten és Bécsben 
végezte; 1859-ben a belgyógyászatból 
Pesten, a sebészetből Bécsben nyert dok-
tori oklevelet és mint gyakorló orvos 
Losonczon (Nógrádm.) telepedett le. Az 
1873. cholera-járvány alkalmából ő fel-
sége a koronás arany érdemkereszttel 
tüntette ki ; a pár évvel később Buda-
pesten tartott országos orvosi és termé-
szetvizsgálói gyűlés alkalmával titkárként 
működött, később az országos egészség-
ügyi tanács rendes tagjává kineveztetett. 
Jelenleg mint Nógrádmegye t. főorvosa 
működik. Tagja a bécsi meteorologiai 
társulatnak és több hazai tudom, társa-

ságnak. — Czikkei a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban (XII. 
1868. A fehérnye vizelésről), a Losoncz 
és Vidékében (1895. 40., 41. Egészségünk 
főkövetelményei). — Munkái: 1. Nógrád-
megye felvidéke, éghajlati és közegész-
ségi tekintetben. Bpest, 1875. A szövegbe 
nyomott fametszettel és egy graph, táb-
lával. — 2. Segélynyújtás életveszélyek-
nél. Losoncz (1887). — Szerkesztette a 
m. orvosok és természetvizsgálók XX. 
nagygyűlésének Napi Közlönyét 1879. 
aug. 25-től szept. 2-ig Budapesten, ösz-
szesen hét számát. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — i11. Könyvészet 1887. 
— Pesty Alfréd, Magyarország orvosainak Ev-
könyve. B p e s t , 1899. 232. 1. és öné le trajz i 
adatok. 

Plihál Dezső, kir. ítélőtáblai segédhiva-
tali igazgató, szül. 1856. márcz. 17. Vesz-
prémben, gymnasiumi tanulmányait u. 
ott és Kolozsvárt végezte; 1878. okt. 
1-től 1879. okt. l-ig katonai kötelezett-
ségének tett eleget a pécsi 68. sz. honvéd-
zászlóaljnál. A veszprémi kir. törvény-
széknél 1879. decz. 1-től 1882. márcziusig 
díjnok, 1884. júliusig írnok, 1887. júniusig 
irodatiszt, 1893. ápr.-ig irodaigazgató volt. 
1903. ápr. 1. óta a győri kir. ítélőtáblánál 
segédhivatali igazg. — Munkái: 1. Segéd-
könyv a kir. járásbíróságok ügykezelésé-
nek időszaki megvizsgálása tárgyában 
kiadott igazságügyminiszteri utasításhoz. 
A 810/1. M. E. 1892, — 4510/1. M. E. 
1892, — 745/1. M. E. 1894. és 45,037/1. 
M. E 1894. számú igazságügyministeri 
rendeletek alapján. Győr, 1895. — 2. 
Sommás eljárás és ügyvitel különös te-
kintettel a királyi ítélőtáblára. 1894. — 3. 
Határozattár az 1890: XXV. t.-cz. 13. 
§-a értelmében hozott kir. ítélőtáblai és 
curiai polgári és büntető teljes ülési 
döntvényekről szak és betűsoros tárgy-
mutatóval. 1896. — 4. A bírósági papir-
és nyomtatványszükséglet tényleges mér-
vét felölelő összeállítás, számítási táblá-
zatokkal. 1897. — 5. A bírósági postakül-

39. tv sajtó alá adatott 1905. febr. S3. • 
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demények körüli eljárás egyszerűsítésé-
ről. ( Vélemény.) 1898. — 6. A győri kir. 
ítélőtábla területének törvénykezési be-
osztása. (Térkép.) 1903. — 7. A győri kir. 
ítélőtábla területének törvénykezési be-
osztása. (Térkép.) 1895. — 8. A győri kir. 
ítélőtábla területének kiterjedése, népes-
sége és helységnévtára. 1894. — 9. Tájé-
koztató a kir. törvényszékek és járás-
bíróságok ügyforgalmi és tevékenységi 
kimutatásának összeállítási és felterjesz-
tési módozatairól. (Sokszorosítás által 
előállított füzet.) 1901. — 10. Áttekintés 
a győri kir. ítélőtábla területén alkalma-
zott bírák (törvényszéki és járásbirósági) 
évi működéséről. (1896—1904. évenként 
összeállított füzetek.) — 11. Statisztikai 
adatgyűjtő jegyzékek a győri kir. ítélő-
táblánál. 1900. — 12. A győri kir. ítélő-
tábla gyakorlata az évi ügyforgalmi és 
tevékenységi kimutatása körül. 1903. — 
13. A győri királyi ítélőtábla könyvtári 
szakjegyzéke, betűsoros tárgymutatóval. 
1900. (Kőnyomat.) A munkák mind Győr-
ben készültek ; a 2—8. és a 10—12. sz. 
kéziratok. 

M. Könyvészet 1895. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Plihál Ferencz, orvosdoktor, a 70-es 
években öngyilkos lett. — Czikkei 
a Gyógyászatban (1867. A heveny 
sárga májsorv egy esete, A rostos méh-
habarcz egy esete); az Orvosi Hetilapban 
(1869. A hidegvíz gyógyhatása küteges 
hagymáznál, A mirigy tömlők és Graaf-
féle tüszők lefűződése). — Munkái: 1. 
Sebészboncztani kalauz. Fergusson Vil-
mos után magyarítá. Pest, 1862. — 2. 
Naegele K. II. szülészeti tankönyve. Hete-
dik kiadás, melyet a tudomány haladá-
sának megfelelőleg átdolgozott és bőví-
tett Dr. Grenser Woldemár Lajos, ma-
gyarra fordította . . . 31 fametszettel. 
U. ott, 1870. (M. orvosi könyvkiadó-tár-
sulat Könyvtára XIV.). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e é s r o k o n a P l i h á l 
D e z s ő s z í v e s k ö z l é s e . 

Id. S z i n n y e i .T„ Magyar írók X. 

Plintovic Ádám, orgonista volt 1650 
táján Zsolnán (Trencsénm.). — A Cithara 
Sanctorumban 4—5 eredeti s 5—6 for-
dított éneke van. 

Korauhev 1879. 4. SZ. 

Pliverics József\ jogi doktor, egyetemi 
tanár, országgyűlési képviselő, szül. 1847-
ben Uj-Gradiskán; középiskoláit Pozse-
gán és Zágrábban, a jogot a zágrábi 
egyetemen és Bécsben végezte, hol 1873-
ban jogi doktorrá avatták. 1874-ben az 
államjog és népjog magántanára lett a 
zágrábi egyetemen; 1878. rendkívüli, 
1880. rendes egyetemi tanárrá nevezte-
tett ki a zágrábi egyetemen, melynek az 
1892—93. tanévben rectora volt. 1898 
óta a magyar országgyűlésen képviselő 
és a horvát nemzeti párt tagja. Azt az 
álláspontot képviseli, hogy Horvátország 
Magyarországgal a reálunió viszonyában 
levő állam, a mely álláspontot Hodossy 
Imre a magyar képviselőházban 1895. 
decz. 3. éles bírálat tárgyává tette. — 
A horvát jogászegylet havi Közlönyében 
horvát czikkei jelentek meg. — Munkái: 
1. Das rechtliche Verhältniss Kroatiens 
zu Ungarn. Mit einem Anhange die unga-
risch-kroatischen Ausgleichs-Gesetze ent-
haltend, Agram, 1885. (Jellinek György-
gyel együtt). — 2. Beiträge zum unga-
risch-kroatischen Bundesrechte. Recht-
liche und politische Erörterungen. U. ott, 

1886. — 3. Der kroatische Staat. U. ott, 
1887. 

Hinrich's F ü n z i g j ä h r i g e r B ü c h e r - K a t a l o g . 
L e i p z i g , 1891. V I I I . 660. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 47. 1. — Sturm Albert, O r s z á g -
g y ű l é s i A l m a n a c h . B p e s t , 1901. 4 i l . 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 . 

Ploetz Adolf. L. ÉrkÖvy Adolf. 
Ploetz Venczel. — Költeménye: Idv-

hangoktek. ns. nztes. tiszt, tudós Kisfaludi 
Kisfaludy Sándor ur a tudományok lelkes 
kedvelőjének hazánk nagy érdemű koszo-
rús költőjének 1837-ik év tavasz első 
hava 18-án ült névünnepére határtalan 
tisztelete zálogául szerzé Ploetz Venczel. 

"(A költeményt, mely 21 versszakból áll 
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Sümegi Kálmán közli a Figyelő XIX. 
k. 317—319. 1.). 

Figyelő XIX. 1885. 317. 1. 

Plohn Lázár, orvosdoktor és szülész-
mester, ulanovi (Galicziai) származású. 
— Munkája : Dissertatio inaug. medica 
sistens artem formulas concinnandi. 
Pesthini, 1833. 

fíupp, B e s z é d 157.1. — Stinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Plonka Rudolf, hirlapíró és szerkesztő, 
szül. 1861-ben Szent-Miklóson.; korán 
a hirlapírásra adta magát és 1881. a To-
maszczek tanár által alapított czernoviczi 
Bukowinaer Rundschau szerkesztőségébe 
lépett, hol 1883-ig működött; ekkor a 
csehországiTeplitzer Zeitung szerkesztését 
vette át, hol 1891-ig munkálkodott, midőn 
Bécsbe költözött, hol most is az Extrapost 
munkatársa, egyszersmind a külföldi s 
vidéki hírlapok levelezője. (Neje Plonka 
Nordmann Emma színésznő, ki Buda-
pesten is szerepelt a német színpadon, 
szintén írónő). 

Eisenberg, Ludioig, D a s ge i s t i ge W i e n . W i e n , 
1893. 414. 1, 

Plopu György, jogi doktor, kir. Ítélő-
táblai biró, szül. 1857. okt. 7. Szemlakon 
(Aradm.); a gymnasiumi osztályokat 
1870—77-ig Aradon és Nagyváradon, a 

jogi tanfolyamot 1877-től Nagyváradon 
és Budapesten végezte, hol 1885-ben az 
összes jogtudományok doktorává avatták 
és ugyanott 1886-ban tette le az ügyvédi 
vizsgát. 1886—93-ig mint ügyvéd Aradon 
működött. 1893. okt. 19. a gyulai törvény-
szék birájává neveztetett ki. 1898. jún. 
9. Erdélyi igazságügyi miniszter felhívta, 
hogy vállalkozzék a máramarosmegyei 
felső-vissói elzüllött kir. járásbíróság 
rendbehozatalára; e felhívásra 1898. 
jún. 9. járásbirói minőségben a felső-
vissói kir. járásbírósághoz helyeztetett át 
és azon év okt. 22. a király kir. ítélő-
táblai birói czimmel és jelleggel ruházta 
fel. 1900. aug. 10. a nagyváradi kir. ítélő-
táblához bíróvá neveztetett ki, hol jelenleg 
is működik. A nagyvárad kir. jogakadémián 

a jogtudományi államvizsgálati bizottság-
nak kültagja ; az ottani joghallgatók által 
kidolgozandó magánjogi thémákra éven-
ként száz koronát adományoz. — Mint 
ügyvéd buzgón foglalkozott a jogi iroda-
lommal, több felolvasást tartott a magán-
jog különféle kérdéseiről és állandóan 
foglalkozik jogphilosophiával. Főbb czikkei 
a Jogban (1894. A csatlakozás, mint ön-
álló felebbezés, bejelentési határideje az 
új sommás eljárásban, 1895. A telek-
könyvi jószágtest jogi természete a zálog-
jognál, Az ítélet felolvasása az 1893: 
XVIII. czikk lti5. és 166. §§ értelmében, 
A végrehajtási kérvény példányainak 
száma, 1896. Jogperek és birtokperek, 
Perek egyesítése, Felebbviteli érték, Birói 
cognitio a sommás eljárásban, az 1893: 
XVIII. czikk 165. §. 1. pontjának értel-
mezéséhez, A kereskedelmi eljárás 5. §. 
a gyakorlatban, 1897. A birtokállapot 
védelme a tulajdonjoggal szemben, A 
perújítás jellege és helyzete perjogorvos-
lati rendszerünkben, Bűncselekmény és 
magánjogi igény, Az ítéletek indokolása 
a sommás eljárási törvény rendelkezései 
alapján, A tényállás kérdéséhez a som-
más perekben, A végrendeletekről szóló 
1876: XVI. t.-czikk 9. és 10. §§. bizo-
nyítási rendszerünkben, 1898. Öröklött 
és szerzeményi vagyon, Törvényes örö-
kösödés, Közszerzemény, 1899. Özvegyi 
jog, Néhány vitás alapelv az anyagi telek-
könyvi jogban, A jóhiszeműség és rosz-
hiszeműség elve az anyagi telekkönyvi 
jogban, 1900. A birtok jogállása a német 
birodalom polgári törvénykönyve rend-
szerében, 1901. Perjogi anyagi igazság); 
a Jogtudományi Közlönyben (1895. Né-
hány szó az 1893: XVIII. t.-czikk 126. 
§-ához, Sorozhatók-e a telekkönyvileg be 
nem jegyzett kamatok a tőkeköveteléssel 
egyenlő sorrendben.). — Munkái: 1. A 
szabadságról. Arad, 1901. — 2. A tör-
vénytelen gyermekek jogállása. (Válasz 
Kepes L. Miklós, A törvénytelen gyer-
mekek jogi helyzetéről cz. felolvasására.) 



1253 Plorantius i—Plossek 1254 

Nagyvárad, 1903. (Előbb a Jogban. A 
nagyváradi Jogászegylet Közleményei 2.) 
— 3. Erkölcsi alapelvek a magánjogban. 
U. ott, 1903. (Előbb a Jogban. A nagy-
váradi Jogászegylet Közleményei 3.) — 
4. A jog philosophiája a fejlődési elv 
alapján. U. ott, 1903. (Előbb a Jogban. 
A nagyváradi Jogászegylet Közlem. 12.) 

m. Könyvészet 1893. é s Váradi Ö d ö n s z i v e s 
k ö z l é s e (öné le trajz i a d a t o k után) . 

Plorantius Dániel, magyarországi ko-
szorús költő. — Munkája: Feliciter! 
Feliciter! Hungaria respirans Celsissimo 
Principe Emerico Tököly, invicto heroe 
ac partium Regni Hungáriáé Domino, 
quietem rerum desideratamque pacis 
olivam feliciter hactenus promoto, Mae-
cenate atque evergeta litterarum gra-
gratiosissimo etc. etc. Anno, quo sic 
modulari jussa est Pallas : reDVX eMe-
rlCVs thököL ViVat (1682) die 23. No-
vembris. (Lőcse, egy lapra nyomtatva, 
közli Klein, Nachrichten III. 340. 1.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II. 410. 1. 

Plosarius Dorotheus. — Munkája: 
Oratio Apologetica, Pro Seren. Gabriele 
Bethleno. In qua Partim aliae calumniae 
in ipsum conjectae solide confutantur: 
Partim etiam ostenditur, culpari non 
posse, quod auxilio Turcico in his bellis 
vtitur. Habita in magna Europaeorum fre-
quentia Ab Dorotheo Plosario. Lege & 
Iudica. Posonii. Excudebat Petrvs Páz-
mán, sumptibus Nicolai Eszterhazii, 
Anno 1624. (A z álnevű szerzőt nem is-
merjük ; a könyv, Szabó Károly szerint, 
kétségtelenül a hazában volt nyomtatva, 
de bizonyos, hogy nem Pázmány Péter 
adta ki, s nem Eszterházy Miklós költ-
ségén jelent meg.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II . 119. 1. 

Plosic Gyula. — Munkái: 1. Opilci 
Neprjatelja Križa Krista, alebo: Reči 
Proti-Páleničnje, ktorje Ludu Handelsk-
jemu, pri zakladanú Spolka Strjezlivosti 
v Chráme Božom Bénusškom drzau. 
Beszterczebánya, 1846. (A részegesek 

Krisztus keresztének ellenségei, az az 
pálinka elleni beszéd.) — 2. Wysivetlenie 
memorandum, w ktorom národ slo-
vensky dna 6 a 7. junia roku 1861. w 
Turc. Sw. Martine chromáždeny swoje 
žiadosti wys. snemu uhorskému pred-
ložil. U. ott, 1861. (Magyarázó memo-
randum, a melyben a tót nép, a mely 
1861. jún. 6. és 7. Turócz-Szent-Márton-
ban összegyűlt, kívánságait az ország-
gyűlés elé terjeszti.) 

Vleek, Jaroslav, D e j i n y Li teratúry Slo-
v e n s k e j . T u r ó c z - S z t - M á r t o n , 1890. — Petrik 
B i b l i o g r . III. 112., IV. 77. 1. 

Ploskál Rudolf. — Munkája: Beppo 
a lazaroni fiú. Nápolyi történet az ifjúság 
számára, Irta Rolfus Károly. Németből 
ford. Bpest, 1898. 

A in. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r pé ldányáró l . 

Plossek Ferenez (zsolnai), kir. taná-
csos, pénzügyigazgató Székesfejérvárt; 
elvégezvén főreáliskolai tanulmányait, 
1859. jan. 18. a csaczai kir. adóhivatal-
nál ingyenes gyakornoknak neveztetett 
ki; csakhamar letette azon időben előírt 
adópénztári és adófelügyelői vizsgákat. 
1862-ben a nagy-oroszi adóhivatalhoz 
nevezték ki; 1867. a váczi kir. jövedéki 
és főadóhivatalnál, majd később a mező-
kövesdi kir. adóhivatalnál működött ; 
1868. a budapesti állampénztárhoz ren-
deltetett pénztári tisztnek. 1869. a balassa-
gyarmati adóhivatalhoz ellenőrré nevez-
tetett ki. O bízatott meg a központban 
az adóhivatalok ügykörére vonatkozó sza-
bályok- és utasításoknak magyar nyelvre 
átfordításával, minek jutalmául azon év-
ben kineveztetett főtisztté. Ismét egy év 
múlva a sárbogárdi, később a jászberényi 
kir. adóhivatal főnökévé neveztetett ki. 
1876. Kecskemét város és Nagy-Kun-
Szolnokmegye kir. adófelügyelője lett. 
Utóbb 1882. decz. és 1883. jan. rendkívüli 
megbízással miniszteri biztosi minőség-
ben Temes és Torontál megyék vizsgá-
latára kiküldetett. Midőn 1889. a pénz-
ügyi közigazgatás újra szerveztetett, Szol-
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nokra pénzügyigazgatónak nevezték ki 
és 1904-ben megkapta a kir. tanácsosi 
czímet. 1896 végén áthelyeztetett Székes-
fejérvárra. hol mint pénzügyigazgató je-
lenleg is működik. — Czikkeket írt az 
Állami Tisztviselők Lapjába. 

Állami Tisztviselők lapja 1897. 6. sz . arczk. 

Plosszer Ferencz, apát-kanonok, szül. 
1815-ben; segédlelkész volt 1850-ig; ekkor 
Nagy-Gannán (Veszprémm.) plébános lett, 
majd pápai esperes, 1870-ben kanonok 
és később bulcsi apát. Meghalt 1877. ápr. 
20. Veszprémben 62. évében. — Szent 
beszédei vannak a Pázmány-Füzetekben 
(1855—59), a Garay Alajos, M. Egyházi 
Szónok (1861—63) cz. folyóiratban és a 
Füssy Tamás-féle Alkalmi Szent Beszé-
dekben. 

Egyházi Lapok II . 315. 1. — Schematismus 
Cleri Dioec . W e s z p r i m i e n s i s 1870., 1877. 160.1. 
é s g y á s z j e l e n t é s . 

Plósz .BéZa, bölcseleti doktor, állatorvos, 
állatorvosi akadémiai tanár, szül. 1863. 
máj. 19. Pesten, hol atyja P. Lajos gya-
korló orvos volt; középiskoláit a buda-
pesti gyakorló főgymnasiumban végezte 
1882-ben, mire a m. kir. állatorvosi 
tanintézet rendes hallgatójának iratkozott 
be; 1885. jún. állatorvosi oklevelet nyert. 
Mint III. éves hallgató az Azary Ákos 
tanár vezetése alatt álló belgyógyászati 
klinikán assistensi teendők ellátásával 
bizatott. meg és egy hónap múlva ugyan-
azon klinikára tanársegéddé nevezték ki; 
ugyanekkor Thanhoffer Lajos tanárnak 
az élettani osztály vezetőjének megbízá-
sából az állati szemek szövettanával fog-
lalkozott ; mint belklinikái segéd pedig 
szabad idejét, különösen a nagy szünidő-
ben, Nádaskay Béla tanár vezetése mel-
lett a finomabb boncztan megismerésére 
fordította. 1886—87-ben egyéves önkén-
tesi kötelezettségének tett eleget és ugyan-
ezen év folyamán, rendelkezésére álló 
szabad idejében a tudomány-egyetemnek, 
bátyja (P. Pál) vezetése alatt álló élet-
és kórvegytani intézetében ló-vizelet vizs-

gálatával foglalkozott. 1887. decz. az 
állatorvosi akadémia sebészeti és bel-
gyógyászati klinikái mellé segédtanárnak 
nevezték ki; 1891. a budapesti egyete-
men bölcseleti doktorrá avatták. Mint 
segédtanár 1891-ben a földmívelésügyi 
m. kir. minisztérium megbízásából tiz 
hónapi külföldi tanulmányutat tett, mi-
közben öt hónapig Bécsben az állatorvosi 
tanintézetben, Bayer tanár sebészeti klini-
káján tanársegédi teendők ellátásával 
volt megbízva, fennmaradó idejét pedig 
Német- és Francziaország nevezetesebb 
állatorvosi iskoláin a modern sebészet 
tanulmányozására fordította, három hóna-
pot töltve Berlinben Möller tanár klini-
káján, a hol egyúttal alkalma volt Möller-
nek a sántaságok okának felismerésére 
szolgáló vizsgálati módszerét gyakorlati-
lag megismerni. Miután 1892. külföldi 
tanulmányútjáról visszatért, teljesen a 
sebészeti klinika szolgálatába állott és 
egyben a törvényszéki állatorvostan elő-
adásával bizatott meg. Mint vizsgáló-
bizottsági tag részt vett a szavatossági 
hibák megállapítására beállított állatok 
vizsgálásában. 1894-ben nyilvános rend-
kívüli tanári czímet és jelleget nyert, 
1897. ápr. pedig dr. Varga Ferencz tanár-
nak nyugalomba vonulása után a sebé-
szet rendes tanárának nevezték ki. — 
Czikkei a Veterinariusban (XV. Ovario-
tomia, XVI. Castratio per primam gyógyu-
lással, A hörgősség gyógyítása a Möller-
féle operatióval, XVII. A nyirrák operatív 
kezelése, XVIII. Patacsont törése meg-
nyilalás következtében, Odanőtt köldök-
sérv gyógyult esete, Nervus radialis hűdé-
sének gyógyult esete, Veleszületett entro-
pium csikón, Bélmetszés gyógyult esete, 
XIX. A kryptorhid lovak operálása, XX. 
A kryptorchismus operálása, A vállizmok 
rheumájának kezelése atropin morphin-
nal, A metacarpus belső felületén fejlő-
dött exostosis eltávolítása levésés útján, 
XXIV. Az emasculator, Hernia inguinalis 
és perinealis gyógyult esete). — Munkái: 
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1. Adatok a kutya szőrtüsző-atkájának 
(Demodex folliculorum var. canis Tulk.) 
morphologiájához. Bpest (1891. Bölcselet-
doktori értekezés). — 2. Az ovariotomiá-
ról. U. ott, 1892. (Különnyom. a Veteri-
nariusból). — 3. Állatorvosi szemészet. 
Irta Möller Henrik. Második újonnan át-
dolgozott kiadás. Ford. 40 fametszettel 
és két nyomt. színes táblával. U. ott, 
1895. — 4. Sebészeti műtéttan. 186 ábrával. 
U. ott, 1897. (Állatorvosi Kézikönyvtár 1.). 
— 5. Általános sebészet. 28 ábrával. U. 
ott, 1903. (Állatorvosi Kézikönyvtár 7.). 

Kóssa Gyula, M a g y a r Ál latorvosi K ö n y v é -
szet . B p e s t , 1904. 179. 1. 

Plósz Lajos, orvosdoktor és szemész-
mester, szül. 1809. Nagy-Károlyban (Szat-
márm.); 1832-ben nyert orvosdoktori 
oklevelet a budapesti egyetemen és előbb 
Fóthon a gróf Károlyi-családnál volt házi 
orvos, majd gyakorlóorvos Pesten és az 
orvosi egylet titkára. Meghalt 1886. febr. 
26. Budapesten. — Czikkei a M. Orvos-
Sebészi Évkönyvben (1844. I. Párisi 

jegyzetek); az Orvosi Tárban (1845—48. 
A budapesti kir. orvosegyesület 1844—48. 
gyűléseinek jegyzőkönyve, munkálatainak 
és viszonyainak vázlata, 1848. Közlés a 
choleráról, Moldvában és Oláhonban, 
kiütött cholerajárvány iránt alulirt összes 
tapasztalataiból következő eredményeket 
vonhat); az Uj M. Múzeumban (1850—51. 
A hánygörcs 1850-ben). — Munkái: Be-
avató orvosi értekezés az elmerevedésről 
(catalepsis). Pest, 1832. — 2. A choleráról 
U. ott, 1866. 

Rupp, B e s z é d 156.1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Oláh Gyula, A z e g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t 
M a g y a r o r s z á g b a n . Bpes t , 1876. 90. 1. é s g y á s z -
j e l e n t é s . 

Plósz Pál, orvosdoktor, szülészmester, 
egyetemi rendes tanár, a magyar tud. 
akadémia levelezőtagja, előbbinek fia, 
szül. 1844. okt. 9. Pesten; a gymnasium 
I—IV. osztályát magánúton, a többit a 
kegyesrendieknél 1862-ben, az orvosi 
tanfolyamot 1862-től a bécsi, majd a 

pesti egyetemen végezte, hol 1867-ben 
nyert orvosdoktori oklevelet. Ezután a 
szent Rókus-kórház különböző osztályain 
mint gyakornok, segéd- és alorvos mű-
ködött. 1869—72-ig kinevezett gyakornok 
volt Wagner János tanár klinikáján, az 
1869—70. tanévet azonban nem a klinikán, 
hanem Tübingenben töltötte, a hol főleg 
Hoppe-Seyler laboratóriumában az élet-
és kórvegytannal foglalkozott. 1871-ben 
az élet- és kórvegytanból magántanári 
képesítést nyert, 1872-ben pedig a kolozs-
vári egyetemhez az élet- és kórvegytan 
nyilvános rendkívüli tanárává neveztetett 
ki. Mielőtt azonban tanszékét elfoglalta 
volna, még egy évet Heidelbergben, Kühne 
tanár intézetében töltött. 1873-ban meg-
kezdte előadásait a kolozsvári egyetemen. 
1874 tavaszán a budapesti egyetemhez 
neveztetett ki az élet- és kórvegytan ny. 
rendkívüli tanárává, 1882-ben pedigrendes 
tanár lett; az élet- és kórvegytani intézet 
igazgatója volt. A m. tudom, akadémia 
1880. máj. 20. választotta meg levelező 
tagjának. Az igazságügyi orvosi tanácsnak 
alapítása óta tagja volt. Meghalt 1902. 
aug. 15. Budapesten a Schwartzer-féle 
sanatoriumban. A m. tudom, akadémiá-
ban 1904. márcz. 28. Lengyel Béla tartott 
fölötte emlékbeszédet. — Czikkei az 
Orvosi Hetilapban (1870. A vastartalom 
kimutatása a maláriakórbeli festenyszem-
csékben, A vérsavó fehérnyenemű anya-
gai, A harántcsíkolt izomrost kettős törő 
anyagai, A peptonok bomlási terményei, 
1873. A máj sej t fehérnemű anyagai, 1874. 
Vérmegalvadás élő állatban, Gyergyai 
Árpáddal együtt,Helyettesítik-e a peptonok 
tápérték tekintetében a fehérnyét, 1877. 
A glycerin sorsa és szerepe az állati 
szervezetben, 1881. Vizsgálatok a pep-
tonok vegytani természete felől, 1890. 
Vizsgálatok az ép vizelet fehérnyetartalma 
felől, 18y2. Észrevételek Liebermann 
tanár gyomoremésztési elméletére, Yiszon-
válasz Liebermann Leó tanárnak); az 
Akadémiai Értesítőben (1877. A peptonok 
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vegyi természete és bomlásának módja 
a szervezetben, 1901. Zsírképződés czukor-
ból a májban); a Természettudományi 
Közlönyben (1878. A fehérnye szerepe 
és sorsa a szervezetben); a Klinikai 
Füzetekben (1891. A fehérnye jelentő-
sége a vizeletben és annak kimutatása); 
a Belgyógyászat Kézikönyvében (1895. 
Diabetes mellitus). Németül a föntebbi 
czikkek ford, vagy eredetiek a Medicin. 
Centralblattban (1870), a Hoppe-Seyler 
Medicinisch-Chemische Untersuchungen-
jében (1870); a Pflüger Archiv für Physio-
Iogiejában (1873—77)i az Archiv für 
experiment. Pathol, u. Pharmakologieben 
(1874), a Centralblatt für die Krankheiten 
der Harn u. Sexu al-Organe (VI. kötetében); 
az Orvosi Archívumnak is munkatársa 
volt. — Munkái A. Az élet- és kórvegytani 
elemzés kézikönyve. Irta Hoppe-Seyler 
Felix. A 4. kiadás után ford. Bpest, 1876. 
— 2. Aborászat könyve, tekintettel hazánk 
bortermelésére. A kir. m. természet-
tudományi társulat megbízásából. U. ott, 
1885. (Csanády Gusztávval együtt). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Högyes Endre E m l é k k ö n y v e , B p e s t , 
1896. 402., 691. 1. — Budapesti Hirlap 1892. 
225. SZ. — Vasárnapi Újság 19 02. 34 .sz . a r c z k . 
— Lengyel Béla. P l ó s z P á l e m l é k e z e t e . B p e s t , 
1904. ( E m l é k b e s z é d e k XII. 4.) .— Pallas Nagy 
Lexikona X V I I I . (2. k i a d á s ) 466. 1. é s g y á s z -
j e l e n t é s . 

Plósz Sándor, jogi doktor, igazságügyi 
m. kir. miniszter, v. b. t. tanácsos, egye-
temi rendes tanár, a m. tudom, akadémia 
tiszteleti tagja, előbbinek testvéröcscse, 
szül. 1846. jún. 10. Pesten, jogi tanul-
mányait Bécsben és Pesten végezte el 
1866-ban. 1868-ban a pesti egyetemen 
a jogtudományok doktorává avatták; 
1868-ban közügyvédi, 1869-ben váltó-
ügyvédi oklevelet nyert. Joggyakorlatát 
1866-ban ügyvédi irodában kezdte meg, 
1867-ben a pesti pénzügyi ügyészségnél 
folytatta mint fogalmazó-gyakornok ; azon 
év nov. tollnokká választották a pestvárosi 
törvényszékhez, hol gyorsan haladt előre 

s már 1871-ben Pesten a bel-lipótvárosi 
egyesbiróságnál mint helyettes egyesbiró 
működött. 1872-ben a magyar jogász-
gyűlés állandó bizottságának felhívására 
véleményt írt a III. jogászgyűlés alkalmára 
a munkabérek lefoglalhatóságáról. 1872. 
biró volt a pesti kir. törvényszéknél. Ezen 
állásáról az akkor felállított kolozsvári 
egyetemhez a polgári törvénykezés s a 
váltó- és kereskedelmi jog rendes tanárává 
neveztetett ki. 1881-ben mint tanár a 
bpesti egyetemhez helyeztetett át, miután 
egy évvel ezelőtt a kormány által a 
közvetlen szóbeli peres eljárás tanul-
mányozására Németországba küldetett 
ki. 1884. jún. 5. a m. tudom, akadémia 
levelező tagjává választatott (1894. máj. 
4. rendes és 1902. máj. 9. tiszeleti tag 
lett). A kormány megbízásából 1885-ig 
a polgári perrendtartásnak tervezetét 
dolgozta ki. Szilágyi minisztersége alatt 
1889—94-ig majdnem szakadatlanul tör-
vényelőkészítéssel is foglalkozott. Ő dol-
gozta ki a sommás eljárásról szóló tör-
vény több rendbeli javaslatait s az 1893-
banmegjelent teljes perrendtartási terve-
zetet. 0 tőle van a házasügyekben köve-
tendő eljárás tervezete is. 1894. júl. állam-
titkárrá neveztetett ki az igazságügyi 
minisztériumba. 1895. Baja város ország-
gyűlési képviselője lett. 1899. febr. 26. 
igazságügyminiszternek neveztetett ki. 
Miniszteri működését a kép viselő választási 
bíráskodásról szóló javaslatnak átdolgo-
zásával kezdte, melyet a képviselőházhoz 
terjesztett és a mely csakhamar törvény-
erőre emelkedett. Az igazságügyminisz-
teri költségvetés tárgyalása alkalmával 
kilátásba helyezte a büntető perrend-
tartásnak 1900. jan. 1. való életbeléptetését, 
a büntető törvénynek az eddig tervezettnél 
tágabb keretű reformját, az egységes 
polgári perrendtartási törvény megalko-
tását, melyek tervezetét 1893. személyesen 
készítette, végül a polgári törvénykönyv 
megalkotását és a csődtörvény módo-
sítását. A bűnvádi perrendtartásról szóló 
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törvény életbeléptetésének nagy munká-
jában fáradhatatlan buzgalommal vett 
részt, személyesen elnökölt az 1899. máj. 
havától 1900. februárig ülésező szaktanács-
kozáson és nagy része van az életbe-
léptetés alkalmából megjelent 14 rendelet 
szerkesztésében és szövegezésében is, 
melyek közül kiemelendők: a kir. ügyész-
ség, az ügyészségi megbízottak, anyornozó 
hatóságok, a csendőrség részére kiadott 
utasítások és a büntető ügyviteli szabályok. 
E mukálatokon felül személyesen részt 
vett a részletügyletekről tartott értekezle-
teken. A Széli-kormány bukása után 1908. 
jún. 27., valamint a gróf Khuen-Héder-
váry kormány bukása utan 1903. nov. 3. 
ismét kinevezték igazságügyminiszterré. 
1898-ban megkapta a Lipót-rend közép-
keresztjét, 1899. szept. 18. pedig a v. b. t. 
tanácsosi méltóságot; ezen kívül 1902. 
márcz. 4. az első osztályú vaskorona-
rendet. — Czikkei a Jogtudományi Köz-
lönyben (1871. A perrendtartás 95. §-ának 
értelmezéséhez, Még néhány szó az ügy-
védi rendtartás visszaható erejéhez, 1873— 
74. A halál általi hitelesítésről, Adalékok 
a kereskedelmi törvénykönyv tervezeté-
nek bírálatához, 1875. Lehetnek-e nem 
gyakorló ügyvédek is az ügyvédi kamara 
tagjai ? 1887. A kir. curia váltójogi gya-
korlatából ; 1. A váltókibocsátó aláírá-
sának helye, 1889. A jogi szakoktatás); 
a M. Igazságügyben (1874—75. Váltó-
ügyekben van-e az illetőségtől való el-
térésnek helye, A polgári törvénykezési 
rendtartás módosítása, Törvényjavaslat 
a polgári törvénykezési rendtartás tár-
gyában alkotott 1868. LIV. törv. cz. 
módosítása iránt); a Pallas Nagy Lexi-
konának is munkatársa volt. — Mun-
kái: 1. A keresetjogról. Budapest, 1876. 
(Németül: Beiträge zur Theorie des 
Klagerechtes, Lipcse, 1880.) — 2. A 
magyar váltójog kézikönyve. U. ott, 1877. 
(Ism. Jogtudom. Közlöny és válasz Apáthy 
István bírálatára. 2. átdolg. kiadás 1889., 
3. átdolg. k. 1895. U. ott). — 3. A pol-

gári peres eljárás reformja. U. ott, 1883. 
(M. Jogászegyleti értekezések 15.) — 4. 
A magyar polgári perrendtartás terve-
zete. A m. kir. igazságügyminiszter meg-
-bízásából. U. ott, 1885. — 5. A magyar 
polgári törvénykezési jog. I. II. rész. 
Autograf nyomat. U. ott, 1888. — 6. 
Törvényjavaslat a fellebbvitelről a som-
más eljárásban. Előadói tervezet. A m. 
kir. igazságügyminiszter megbízásából. 
U. ott, 1889. — 7. Kereskedelmi jog. 
Előadásai után jegyezte Kohn Dávid. U. 
ott, 1890. (Lithogr.). — 8. Törvényjavas-
lat a kisebb peres ügyekben való el-
járásról szóló 1877. XXII. t. cz. módo-
sításáról. TJ. ott, 1890. — 9. A kir. curia 
50. sz. teljes ülési döntvénye. U. ott, 1891. 
— 10. Törvényjavaslat a magyar polgári 
perrendtartásról. Előadói tervezet. A m. 
kir. igazságügyminiszter megbízásából. 
U. ott, 1893. — 11. Indokolás a magyar 
polgári perrendtartás előadói tervezethez. 
Kiadja a m. kir. igazságügyminiszterium. 
U. ott, 1893. 

M. Künyvésiet 1888—91., 1893—94. — hisz-
Ungstein K ö n y v é s z e t e . — Hl. Tisztviselő 1894. 
24. SZ. arczk . — Vasárnapi Újság 1894. 34. SZ. 
arczk . , 1899. 10. sz. arczk. , 1903. 45. sz . 
a r c z k . — Ország-Világ 1894. 33., 34. SZ. arczk . 
1896. 48. sz. arczk. , 1899. 145. 1. — Sturm 
Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . B p e s t , 1897. 
320. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 48. 1., 
XVIII. 466. 1. (2. k iadás) . 

Pluífa Tamás, a gyulai g. n. e. isko-
lák igazgatója. — Munkája: Imádságos 
könyvecske a napkeleti anyaszentegyház 
híveinek hasznára. Nagyvárad, 1832. 

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 . 

Pluhovszky Ferencz, orvosdoktor, Pest 
belváros rendes orvosa, hradeci (Cseh-
ország) származású. Meghalt 1859. nov. 
5. Pesten 55. évében. — Czikkei a Zeit-
schrift für Natur- und Heilkundeban (1851. 
Resume über mein Wirken im J. 1849— 
50., Ueber das Prostitutionswesen in Pest). 
— Munkája: Dissertatio inaug. medica 
sistens modum infantem neonatum natu-
rae convenienter educandi. Budae, 1836. 
(Ism. Honművész 45. sz.). 
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Bugát-Flór, M a g y a r o r s z á g i O r v o s r e n d N é v -
s o r a 1840-re. P e s t , 61. 1. — Rupp, B e s z é d 
159. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e é s g y á s z -
j e l e n t é s . 

Pluth Mihály, jogi doktor, rudolphs-
werthi (Karinthia) származású. — Mun-
kája : Frage wem der Schatz zukomme, 
der in eines andern Grund durch soge-
nannte Zauberkünste gesuchet worden. 
Nach dem römischen Rechte behandlet, 
und bei Gelegnheit der letzten feyerlichen 
Yertheidigung aus den sammentlichen 
Rechten . . . um Erlangung der Doktor-
würde herausgegeben. Pest, 1789. 

Petrik, B i b l i o g r . 

Pobjeczky Gellért, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1637. Kosolnán (Pozsony-
megye). 1659. lépett a rendbe s 1663-ban 
szenteltetett pappá Nagyszombatban ; 
1668—81-ig hitszónok volt; ezután ház-
főnök volt Szent-Antalban, Szombathelyt 
és Nagyszombatban. 1712-ben tartomány-
főnökké választották. Meghalt 1721-ben 
Pozsonyban. — Kézirati munkái: Cornu-
copium 1702 anno pretiosis aromathibus 
per . . . repletum, quod ubi et quoties 
bonus lector aperuerit, toties odoribus 
svavibus variis anima illius reereabitur, 
intellectus erudietur et virtutes inde 
haurientm\ 4rét. (Jeles mondások gyűjte-
ménye.) ; Pharmacopeia condita per . . . 
Anno 1706. continens pharmaca ad persa-
nandos morbos animae vei maxime 
religioşi ad perfectionem anhelantis. 4rét 
(Vallási elmélkedések és tanítások). 

Farkas Seraphinus, S c r i p t o r e s Ord. M i n . S. 
P . F r a n c i s c i P r o v . H u n g á r i á é re f . n u n c S . 
Mariae. P o s o n i i , 1879. 34. 1. 

Poch György, a helmstadti, altdorfi s 
végre a wittenbergi egyetem hallgatója 
volt, hol 1647. június 17-én iratkozott 
be, soproni származású. — Munkái: 1. 
Dispvtatio Politica De Rebvspublicis In 
Genere. Quam . . . Praeside . . . Her-
manno Conringio . . . Pvblice in Illvstr. 
Acad. Ivlia Ad XXVI. Jun. Defendet . . . 
Helmstadi, M. DC. XXXIX. — 2. Epi-
stolae Paulinae Ad Galatas Dispvtatio 

Decima Tertia Exhibens genuinam capi-
tis III. a v. 20. usq. ad v. 23. lectionem, 
ac veri verborum sensus expositionem... 
Sub Praesidio . . . Johannis Weinmanni. . . 
Publico . . . examini subjicit . . . Alt-
dorfi, M. DC. XXXXVI. — Üdvözlő ver-
seket í r t : Lang, Matthias, In Augustanae 
Confessionis Articuli . . . Wittenbergae, 
1648., Klesch, Daniel, Disputatio . . . U. 
ott, 1649. és Kotay, Johannes, Disputatio 
Physica . . . U. ott, 1649. cz. mun-
kákba. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 181. 1. — Bartholo-
maeides M e m o r i a e U n g a r o r u m , P e s t h i n i 1817. 
138. 1. — Szabó-Hellebrant R é g i M. K ö n y v t a r 
I I I . 1. r é s z 465. , 501. 1. 

Pock Mátyás, theologiai és bölcseleti 
doktor, Jézus-társasági áldozópap és ta-
nár, szül. 1690. jún. 8. Pozsonyban, 1705. 
okt. 3. lépett a rendbe s 1718-21-ig a 
theologiát Nagyszombatban végezte; 1726-
ban a szokásos 4-ik fogadalmat letette. 
Nagyszombatban a szónoklattant és hit-
tudományokat, ezeket és a bölcseletet 
Kassán is, összesen 12 évig tanította. 
Azután a tartományi főnök társa volt, 
majd a gráczi collegiumnak, 1751—52. 
a bécsi Pazmaneumnak, a Theresianum-
nak, a passaui, pozsonyi (1762—64) és 
győri rendháznak rectora volt. A rend 
feloszlatása (1773) után mint az eszter-
gomi főegyházmegye papja működött 
Pozsonyban, hol 1780. máj. 19. meghalt. 
«Pro pagellis polemico cathecheticis» 
2000 frt. alapítványt tett. — Munkái: 1. 
Palatium regum Hungáriáé, palatinorum 
virtutibus, ac meritis illustre. Honoribus 
illustrissimorum . . . doctorum oblatum a 
rhetorica Tyrnaviensi. Cum per R. P. 
Leopoldum Wezinger e soc. Jesu, sup-
rema doctorat, phil. Iaurea donarentur. 
Anno a parto salute 1723. Tyrnaviae. 
(Névtelenül.) — 2. Apollo philosophus, 
ethices praeceptis venientem ad parnas-
sum poetam erudiens. Honori duorum 
neo-baccalaurerorum, cum in universi-
tate Cassoviensi prima aa. 11. & philo-
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sophiae laurea insignirentur, promotore 
. . . Ab ill. humanitate Cassoviensi dica-
tus anno 1726. Cassoviae. — 3. Castor 
<5c Pollux regios declinando titulos meli-
oris regni haeredes inauguraţi. Sive divo-
rum Aloysii & Stanislai genuina fictis sub 
coloribus icon, ludibus theatralibus exhibita 
et laureatis honoribus reverendorum . . . 
magistrorum, cum in alma episcopoli s. 
J. universitate Cassoviensi promotore . .. 
suprema philosophiae laurea ornarentur. 
Ab illustri rhetorica Cassoviensi dicata 
anno 1727. U. ott. — 4. Christianus 
poenitens ad rite obeundum Sacramen-
tum poenitentiae facili methodo instruc-
tus. U. ott, 1727. — 5. Thesaurus ecclesiae 
Christi per jubilaeum in fideles dispen-
satus. U. ott, 1731. — 6. Ad tristissimam 
in fidei controversiis quaestionem : ubi 
scriptum est ? Catholicorum vera non 
tamen debita; acatholicorum obtrusa, 
sed frivola responsio a quodam S. J. 
sacerdote collecta. U. ott, 1733. (Névte-
lenül. Ujabb kiadás: Agriae, 1779.) — 
Tőle van az : Oh virgo virginum kezdetű 
hymnus ; írt még buzgalmi adalékokat a 
szerzetes ujonczok és Mária-congreganis-
ták számára. 

Katona, H i s t o r i c a Crit ica XXXIX. 991,1. — 
Fejér, H i s tór ia A c a d e m i a e 74. lap . (Nevé t 
P o r k n a k írja.) — Szinnyei József ( i f jabb) , 
I r o d a l m u n k tör ténete 1772-ig 102. lap . — 
Stoeger, Scr iptores 272. 1. — Uj M. Sión 1877. 
172. 1. (Roš ty K.) — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a , 
— Zelliger, E g y h á z i írók C s a r n o k a . N a g y -
s z o m b a t , 1893. 399. 1. — De Backer-Sommer-
vogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . VI. 908. lap. — 
M. Könyv- Ssemle 1898. 251. 1. 

Poeskay Felix, hírlapíró, a Kelet Népe 
és a Budapesti Napilap szerkesztőségé-
ben működött. Meghalt 1877. szept. 19. 
Zomborban 21 éves korában (pisztoly-
párbaj áldozata lett). — Czikke a Visz-
hangban (1877. Corvinák). — Munkája : 
Egy anya emlékkönyve. Poeskay Felix 
beszélyei. Az anya tulajdona. Bpest, 1878. 

Vasárnapi Újság 1877. 39. s z á m . (Nekr . ) — 
Budapesti Napilap 1877. 262., 264. SZ. — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . 

Pócsy Mihály. — M u n k á i 1 . A vak 
kertész. Vagy a virágzó aloes. Egy énekes 
játék. Kotzebue Augustus által. Fordí-
totta : Poltsi Mihály. Pozsony, 1813. 
(Kotzebue: Vakon töltve és Az estveli 
óra színműveivel.) — 2. La Peyrouse. 
Egy nézőjáték két felvonásban. Dolgozta 
Kotzebue Augustus. Magyarosította Pócsy 
Mihály. U. ott, 1814. (Kotzebue: Az 
Arabiai por és A harmadik Péter udvari 
öreg kocsisa cz. színművekkel. P. Tudó-
sítása végén : írtam a Békesség Völgyé-
ben = Friedenthal jun. 1. napján 1797.) 

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

Pócsy Z. M. — Munkája: Gróf Szé-
chenyi István viszonya az 1848-ki törvé-
nyes átalakuláshoz. Bpest, 1869. 

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

Poczik Pál, lyceumi tanár Egerben, 
hol a széptudományokat és a történelmet 
tanította. —Munkái : 1. Tentamen publi-
cum ex universa história ex praelectio-
nibus . . . . subivit Franciscus Fekete. 
Agriae, 1782. — 2. Tentamen publicum ex 
universa história Hungáriáé pragmatica. 
Ex praelectionibus... Subiverunt Ladislaus 
et Josephus Szartóry. U. ott, 1783. — 3. 
Tentamen publicum ex história Hun-
gáriáé pragmatica. Ex praelectionibus . . . 
Subiverunt Matthias Dubinszki et Michael 
Malatin. U. ott, 1784. 

A m a g y a r n e m z e t i m ú z e u m i k ö n y v t á r pél-
dánya iró l . 

Poda Endre (podafai), apát-plébános 
és kanonok, szül. 1840. decz. 11., közép-
iskoláit Pozsonyban, a theologiát Győrött 
végezte. Pappá szentelték 1864-ben. 1871-
ben képzőintézeti tanár lett. 1876-tól plé-
bános Sopronban, röviddel utánna a sop-
roni társas káptalan őr-kanonokja lett. 
1878. sz. Györgyről czímzett ajaki apáttá 
nevezték ki. Sopron közéletében élénk 
része volt. Oszlopos tagja volt az országos 
néppártnak. Az ő kezdeményezésére tar-
tották meg Sopronban a 90-es évek ele-
jén az első katholikus gyűlést, a mely a 
néppárti mozgalmak kezdetének tekint-
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hető. 1901. decz. ülte meg városi plé-
bánoskodásának huszonötödik évforduló-
ját, a mely alkalommal a pápa házi 
praelátusává nevezte ki. Meghalt 1902. 
febr. 3. Sopronban. — Több alkalmi 
czikket írt a hírlapokba; a győri Borro-
maeus közölte egyik egyházi beszédét. 
— Munkái: 1. Egyházi beszéd, melyet 
Szent István első apostoli magyar király 
ünnepén 1881. aug. 20. a budai vár-
templomban mondott. Sopron, 1881. — 
2. A szent Jakabról czímzett régi temető-
kápolna Sopronban (1350—1886).Sopron, 
1887. (Ism. M. Sión. Németül. U. ott. 1890.) 
— 3. Soproni reminiscentiák. U. ott, 
1890. — 4. A soproni kath. parochia és 
a soproni kath. hitközség története. U. 
ott, 1892. (Függelék : Szent Jakab kápol-
nájának leírása.) — 5. Nyilt levél Fabiny 
Teofíl úrhoz, Sopron város orsz. kép-
viselőjéhez. U. ott, 1892. — 6. Zwei 
Jahressehluss-Predigten... in der Set. 
Michaelis-Stadtpfarrkirche zu Oedenburg. 
I. Im J. 1883. über die christliche Fa-
milie, II. im J. 1892. Über die christliche 
Ehe und die Civilehe. U. ott. 

Némethy Lajos, D i c s b e s z é d e k . Bpes t , 1881. 
62. lap. — Népiskolai Lapok 1889. 9., 10. SZ. 
arczk. — M. Sión 1891. 470. 1. — Keresztény 
Magyarország 1894. 1. SZ. a r c z k . — Oedenbur-
ger Volksblatt 1894. 14. SZ. arczk . — Zalka, 
E m l é k k ö n y v e 147. 1. — 1902: M. Állam 28. sz . 
Budapesti Hirtap 34. SZ., Alkotmány 30. SZ. 

Poda Miklós (neuhausi), bölcseleti 
doktor, Jézus-társasági áldozópap és ta-
nár, szül. 1723. okt. 3. Bécsben ; 1740. 
jan. 22. lépett a rendbe, miután a négy 
próbaévet kitöltötte s bölcseleti doktorrá 
avatták. A mennyiségtant tanította Klagen-
furtban, Linczben és Gráczban, hol egy-
szersmind a csillagvizsgáló igazgatója 
volt és természettani múzeumot alapított. 
1760-tól a selmeczi bányász iskolában a 
mechanikát és hydraulikát tanította. A 
rend feloszlatása után (1773) Bécsbe vo-
nult vissza, hol magántanítással foglal-
kozott és 1798. ápr. 29. meghalt. — 
Munkái: 1. Insecta musei Graecensis, 

quae in ordines, genera et species juxta 
systema naturae Car. Linnaei digessit... 
Graecii, 1761. — 2. Beschreibung der 
Luftmaschine, welche zu Schemnitz von 
Josef Karl Holl erfunden, erbauet und 
im J. 1763. d. 23. März angelassen wor-
den. Wien, 1770. — 3. Kurzgefasste 
Beschreibung der bei dem Bergbau zu 
Schemnitz in Nieder-Hungarn errichteten 
Maschinen nebst XII Tafeln zu derselben 
Berechnung; zum Gebrauche der bei 
der Schemnitzer Bergschule errichteten 
mechanischen Vorlesungen. Herausgege-
ben von Ignatz Edlen von Born. Mit 35 
Vignetten. Prag, 1771. — 4. Akad. Vor-
lesungen über die in Schemnitz neu errich-
teten Pferdegöpel. Mit Kupf. Herausge-
geben von Daniel Breitenheim. Dresden, 
1773. — Ezeken kívül is jelentek meg 
dolgozatai, melyek nem vonatkoznak 
hazánkra, úgyszintén értekezései a Lin-
naei Selecta examoenitatibus- és a Prager 
Gelehrt. Nachrichtenben. 

Horányi, Memoria III . 89. 1. — Alig. Liter, 
Anzeiger 1798. 1288. 1. — Ladvocat His tór ia i 
D i c t i o n a r i u m a . P o z s o n y , 1808. VIII . 150. 1. 
(Mindszent i S á m u e l ) . — Stoeger, Scr ip tores 
272. 1. — Természettudományi Közlöny 1871. 
492. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
Bib l iogr . (Boda alatt) . — De Backer-Sommer-
vogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . VI. 712. h . 

Podhajeczky Róbert (pilhói), kir. telek-
könyvvezető 1875-ben Marosvásárhelyt, 
később Budapesten, hol 1899. márcz. 3. 
meghalt 61. évében ; szül. 1838. jún. 6. 
Eperjesen (Sárosm.). — Telekkönyvi czik-
keket írt a Kolozsvári Unióba (1868), 
később a Honba, a Telekkönyvi Közlönybe 
és a Székely Hírlapba. — Munkája: A 
telekkönyvi beadványok helyes szerkesz-
tései. Marosvásárhely, 1874. (2. kiadás. 
U. ott, 1878.). 

Petrik K ö n y v é s z e t e é s öné le trajz i adatok 
és g y á s z j e l e n t é s . 

Podhajeczky Sándor, albiró a kir. 
járásbíróságnál Dettán (Bács-Bodrogm.), 
hol 1886. jún. 8. meghalt 47. évében. 
— Munkája: A vívó-mester. Irta Dumas 
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Sándor. Magyarította . . . Pest, 1863. Két 
kötet. 

Petrik K ö n y v é s z e t e és g y á s z j e l e n t é s . 

Podhoransky Dániel, harminczados 
Köpcsénben (Mosonm.). — Munkája: 
Speculum vitae. Ex diversis Codicibus 
Sacris excerptum, & juxta Alphabetum 
compositum. Posonii, M. DC. LXXI. 

Horányi, Memor ia III. 89. 1. — Katona, 
H i s t ó r i a Crit ica XXXVI. 755. 1. — Régi ill. 
Könyvtár II. 352. 1. 

Podhorányi Gyula, jogi doktor, m. 
kir. curiai biró Budapesten — Munkája : 
A birói szervezet. Bpest, 1887. (Jogász-
egyleti Értekezések XXXVI.). 

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

Podhorányi László, Jézus-társasági 
áldozópap, 1676. okt. 16. lépett a rendbe; 
tanár volt Nagyszombatban, hol 1710. 
szept. 12. meghalt. — Munkái: 1. Iter 
honoris ad lauream processuris a Pallade 
paratum ac Illustr. Comitibus Thomae et 
Nicolao Csáki dicatum. Tyrnaviae, 1695. 
— 2. Nucleus honoris e gemina cor-
tice erutus, sive Lusus poematico ana-
grammaticus in gestis et titulis eorun-
dem Comitum instructus. U. ott, 1696. 
— 3. Propugnatio festi Theophorae . . . 
promotore . . . U. ott, 1706. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 273. 1. — De Backer-
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . VI. 913. h . 

Podhorányi Mátyás. — Czikke a Buda-
pesti Hiradóban (1847. 673. sz. Likavai 
várnak és uradalomnak viszontagságai). 

A m. n. m ú z e u m i h i r l a p k ö n y v t á r pé ldá-
n y a i r ó l . 

Podhorszky Lajos, nyelvbuvár, a m. 
tudom, akadémia levelező tagja, szül. 
1815-ben Fekete-Lehotán (Gömörm.), hol 
atyja, P. János, ág. ev. lelkész volt és 
«Szubszilványi» családi nevét szláv ajkú 
hívei kedvéért« Podhorszky»-ra váloztatta; 
ez oktatta fiát a latin, görög és héber 
nyelvre és zenére; iskoláit Sajó-Gömörön, 
Lőcsén és Késmárkon végezte, hol angolul 
és francziául is megtanult és ő volt iskola-
társai közt a legügyesebb és legmerészebb 

vívó. Szónoknak azonban nem született, 
mert könnyű felhevülésében beszéd köz-
ben hebegett; atyja papnak szánta, a 
prédikációt ugyan meg tudta írni, de el-
mondani nem volt képes. Bányász akart 
lenni, azért a földtannal kezdett foglal-
kozni; hogy atyjának kevesebb költekezést 
okozzon, egy-két évig mint nevelő a 
Zólyommegyében lakó Beniczky családnál 
remélt egy kis pénzt összeszerezni magá-
nak. De 1836-ban atyjának váratlan halála 
kiforgatta őt terveiből; a nyolcz gyer-
mekkel özvegyen maradt anyának köze-
lébe szólította őt a fiúi kötelesség. Ott a 
közeli Berzétén Máriássy Zsigmondnál 
lett zongoramester. Ezentúl dolgozott, 
takarékoskodott, csakhogy fivéreit segé-
lyezhesse. Ezen idő alatt a nyelvek és 
népismeretek tanulmányozása valóságos 
szenvedélylyé fejlődött benne. 1838—40-
ben Kempelen báró családjánál volt nevelő, 
1840—41. Pesten mint vívómester mű-
ködött ; az akkori híres vívómesterrel, 
Chapponnal történt versenyvívásánál a 
jelen volt Széchenyi István gróf figyelmét 
is magára vonta. A gróf asztalához hívta 
meg, s kiismervén sokoldalú képzettségét, 
Béla és Ödön fiainak nevelőjéül fogadta 
fel 1841-ben hat évre. P. ekkor már majd 
valamenyi európai nyelven írni s beszélni 
tudott és ezen nyelvismeretének a növen-
dékeiveltett utazásoknál sok hasznát vette. 
Már a szanszkrit, ó-skót és skandináv 
nyelvekkel foglalkozott, midőn Széchenyi 
komoly czélzással arra figyelmeztette, 
hogy foglalkozzék a finn nyelvvel is, talán 
ki fogja sütni a magyarok ősi nyelvét és 
hazáját. Tanulmányozta tehát Orosz-
ország népeinek legrégibb történelmét és 
megtelepedésöknek földrajzi viszonyait is. 
Átvizsgálván a finn-ugor népek nyelvét, 
úgy találta P., hogy az eredeti törzsszavak 
gazdagsága a magyarban nagyobb, mint 
bármely finn-ugor nyelvben. Ebből azt 
következtette, hogy sok nemzetségnek egy 
erős állandó törzsének kellett lennie, a 
milyennek színhelyét az Altai hegységeken 
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innen megállapítani lehetetlen. Podhorsz-
kyt ilyen tépelődéseiben 1848-ban a forra-
dalom zavarta meg. Szerződése a gróffal 
megszűnt, de azért lejárata után is magánál 
tartotta őt és bizalmával tüntette ki. A 
Jelenkornál, melynek Széchenyi tulaj-
donosa volt, vette hasznát P.-nak, ki 
mellesleg a pesti nemzetőröknél mint szá-
zados működött. Midőn Széchenyi grófot 
mint elmeháborodottat Döblingbe kisérték, 
P. honvéd lett és Klapka táborában mint 
vívómester talált magához illő foglalkozást. 
1849-ben ő is török földre menekült és 
Belgrádban Kara Gyorgyevics fejede-
lemnél mint kiváló szláv nyelvész vendég-
szerető fogadtatásban részesült és a török 
nyelv tanulmányozásába fogott. Nyelv-
buvárlatai közben, midőn a helyes iránytól 
-eltért, az indogermán nyelvet tartotta a 
magyar nyelv törzsének; ezért a khinai 
nyelvet és irodalmat akarta ismerni; sietett 
tehát Párisba, hol a Bibliothéque Natio-
nal híres volt akkor, hogy abban a kelet-
ázsiai irodalom leggazdagabban van kép-
viselve Európában. 1850—51-ben fogott 
nagy munkájához, a kelet-ázsiai nyelvek, 
illetve a khínainak és a nép hagyományos 
őstörténelmének tanulmányozásához. A 
könyvtár főigazgatójának P. kitartó szor-
galma feltűnt; megismerkedvén vele, 
havi fizetés mellett a kelet-ázsiai könyv-
gyűjtemény rendezésével és lajstromozá-
sával bízta meg. Munkálkodása közben 
a khinain kívül, megtanulta a japáni, 
koreai és mandzsur nyelveket is. P. a 
mandzsur népek viszonyait is tekintetbe 
véve^ a hunnok történelméből egy hunn-
magyar ősi történelmet alkotott magának, 
de melyről vázolt magánértekezéseiben 
csak bizalmas körökben nyilatkozott, 
mert eddigi felfedezéseivel számos honfi-
társainak úgy is már gúny tárgyává lett. 
Hogy rengeteg tanulmányai és jegyzetei 
a keletázsiai nyelvekből kárba ne vesz-
szenek, franczia s angol szövegű kelet-
ázsiai szótárt kezdett írni. De munkájára 
kiadót nem talált, leczkeadásokból ten-

gette kínosan életét, hogy mellesleg meg-
kezdett munkáján is dolgozhasson. Kísér-
letet tett, hogy állomáshoz jusson ; a m . 
tud. akadémiának mint könyvtárnok aján-
lotta fel szolgálatát, melyet az akadémia 
ugyan nem teljesített, de 1850. decz. 15. 
megválasztotta levelező tagjának. Tizenkét 
évi fáradozásai eredményét dióhéjba 
szorítva egy összehasonlító magyar és 
keletázsiai kis szótárban 1858-ban kiadás 
végett benyújtotta a m. tudom, akadémiá-
hoz, de ezt sem fogadták el és így két-
ségbeesésében testileg megtörve beteg 
lett; ekkor találkozott egyik jó barátjával 
Vrányi Sándorral, kinek jóvoltából 1858— 
59-ben egyik felvidéki olasz fürdőben tért 
némileg újból magához. Félrevetette most 
már háládatlan nyelvi búvárkodásait, el-
fogadta Kara Gyorgyevicsnek még 1850-
ben tett ajánlatát és a száműzött szerb 
fejedelem fiainak, Péternek és Andrásnak, 
nevelője lett, kikkel 1859-ben Gráczban 
lakott; később Párisba ment és 1861— 
62-ben utazásokat is tett velők. Szóra-
kozást leginkább a zenében keresett, ér-
tette a zongora, hegedű és fuvola keze-
lését. Zenegyakorlata hozta őt össze a 
csinos, fiatal görög származású Theodoky 
Diantinával. Megkérte kezét és a hölgy 
neje lett. A nőre szép vagyon várt ugyan, 
de nagybátyja, kire a vagyon kezelése 
bízva volt, azt az utolsó fillérig elverte. 
Roppant zavarából Ivánka Imre menté 
meg és Lónyay Menyhért gróf közbe-
vetésével kinevezték titkárnak az észak-
keleti vasút igazgatóságánál. Budapestre 
jött lakni s itt családja körében néhány 
boldog évet élt; az irodai élethez nem 
volt szokva, azért ingerlékeny természete 
nem egyszer kihozta sodrából, gyakran 
összezördült hivatalnok társaival, kik kü-
lönben se szerették, tehát feladták, hogy 
őrülési s dühöngési rohamokban szen-
ved ; egy ily provokált dühjelenet követ-
keztében az igazgatóság letartóztatta s 
egy budai tébolyházba kisértette. A kör-
nyező nyugalom némileg magához téri-
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tette, de érezte, hogy családi boldogságá-
nak is vége; ezért nejével egyetértőleg 
törvényesen elváltak, neje a lány, ő a fiú 
neveléséről gondoskodott. (Neje Bécsbe vo-
nult anyjához és ott egy svéd katonatiszt-
hez ment férjhez). P. fiával Párisban 
telepedett le, hol még vagy huszonegy 
évig sanyargott és küzdött az élet nehéz 
gondjaival. Magánleczkéket adott; ide-
gen nyelvekből fordított, néha versek-
ben is í r t ; lefordította Madách Ember 
tragédiáját francziára; idegen házhoz 
másoló íródeáknak szegődött, vagy ide-
geneket kalauzolt Páris tömkelegében. 
Hétköznapokon egy-egy pohár tejen és 
zsemlyén élősködött, vasárnap Türr tábor-
nok vendége volt. Munkácsy szalonjában 
is megjelent olykor kopott ruházatában, 
de ha ebédre marasztották, alig mert a 
finom ételekhez nyúlni. Beteges állapotá-
ban, sok év múlva, meglátogatta hazáját 
is, senkitől sem ismerve, Vilmos öcscsé-
hez érkezett üdülni. Midőn Lajos fiának 
érdekében Bécsben járt (kit aztán ki is 
neveztek Pólába a tengerészethez), egy 
omnibus gázolta el és hetekig feküdt a 
kórházban. Midőn keresetképtelenné vált, 
a magyar írók segélyegyletéhez folyamo-
dott és ennek segélyezését 1885-től élvezte 
is. Európa s Ázsia több tudósával leve-
lezett, különösen a messzinai Cannis-
sáróval állott szoros barátságban, de 
több levelet kapott József főherczegtől és 
Rudolf trónörököstől is. Utolsó barátai 
Mariotto a «Félibre» francia írók körének 
titkára és a provencei költő, Mistral vol-
tak. Midőn 1891. aug. 26. a rue Racine 
2. sz. ház (Hotel des etrangers, hol 
nyolcz év óta lakott) 6. emeleti padlás-
szobácskájában elhalt, Mariotto gondos-
kodott a temetésről és koporsóját egye-
dül fia s néhány szomszédja a munkások 
osztályából kisérték az yvrii nagy közös 
temetőbe. — Czikke a M. Nép Könyvé-
ben (Uj F. 1856. Ming Hjan Dzi, vagy 
jeles emberek szavai, mandzsu nyelvből). 
— Munkái: 1. Iliade chant premier tra-

duit en Frangaise du XlIIme siécle par 
E. Littré et redigé . . . Ier Fascicule : Des 
études Romanes. Paris, 1876. — 2. 
Etymologisches Wörterbuch der magya-
rischen Sprache genetisch aus chine-
sischen Wurzeln und Stämmen erklärt. 
U. ott, 1876—77. (és Bécs, 1877.). 

M. Sajtó 1855. 14. sz . ( H u n f a l v y Pá l , Mit 
t a r t s u n k P. tanu lmánya iró l ) . — Budapesti 
Hirlap 1885. 759. SZ. — Budenz József, P o d -
h o r s z k y J ó z s e f m a g y a r - s i n a i n y e l v h a s o n l í -
tása . B p e s t , 1877. ( É r t e k e z é s e k a n y e l v - é s 
széptud . köréböl VII. 2.) — Hon 1880. 18. sz . 
— Ellenőr 1881. 590. SZ. — Vasárnapi Újság 
1891. 31. (Nekr.) , 1903. 26. sz . arczkép . — 
1891: Fővárosi Lapok 253., Budapesti Hirlap 243., 
245. sz . — Gyürky András, P o d h o r s z k y L a j o s 
1815—1891. és a m a g y a r s á g eredetére v o n a t -
k o z ó fö l f edezése i 1851—58-ban. E g y „ N y i l a t -
kozat"-ta l Z i c h y J e n ő gróf tó l . B p e s t , 1896. 

Podhorszky Mária (podhoray), a kém-
rendszer áldozata, feladás folytán 1852. 
okt. 18-tól 1857. máj. 24-ig a pesti Új-
épületben és Morvaország egyik börtö-
nében szenvedett. — Munkája: Egy 
államfogolynö naplója. Székesfehérvár, 
1889. (Ism. Fővárosi Lapok 336. sz.). 

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

Podhorszky Pál, birtokos Szarvas-
Gedén (Nógrádm.). — Munkája: Szózat. 
Az aranybornyú-imádás vagy szeresd 
felebarátodat mint önmagadat. Irta: Ádám 
megölt Ábel fiának Ábel fia vagy most 
Podhorszky Pál. Kassa év n. (Az előszó 
végén : Alsó-Told, 1898. júl. 20.). 

Baross Károly é s Németh József. Magyar-
o r s z á g fö ldbir tokosa i . Bpes t , 1893. 459. 1. é s 
a m. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á b ó l . 

Podhraszky András, Sumjáczon (Gö-
mörm.). — Czikkei a Vasárnapi Újság-
ban (1866. Kíméljük a ragadozó állato-
kat) ; a Kárpátegylet Évkönyvében (VIII. 
1881. A királyhegy, németül is u. ott). 

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

Podhradszky Emil, erdész. — Szer-
kesztette és kiadta Szászsebesen az Erdő-
őr cz. félhavi szaklapot 1894. nov. 7-től 
1896. szept. 25-ig (melyben arczképe is 
megjelent) és ennek folytatását, az Erdé-
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szeti Újság cz. hetilapot u. ott szerkeszti 
és kiadja 1886-tól mai napig. 

A m. n. m ú z e u m i h ir lap-könyvtár p é l d á -
n y á b ó l . 

Podhradszky Emil, erdész. — Czik-
kei az Erdészeti Lapokban (1863. Egy 
pár szó a zsomb-ültetvényezésről, 1864, 
Valami a tölgykulturákról, 1865. Egy-
szerű s biztos mód erdőben tájoló, Bous-
sole nékül két födött pontot összekötő, 
egyenes vonalat kitűzni, Egy vadászati 
kérdés, 1866. Előhegyeink kopár délolda-
lainak, tisztásainak s vízmosásainak leg-
biztosabb s legolcsóbb erdősítéséről, 1868. 
A községi erdők kezeléséről); a Gazda-
sági Lapokban (1863. Egy-két zsomb-
ültetvényezésről). 

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

Podhrasky Emil. — Munkája : Vibor 
z básní Alexandra Petöfiho. Besztercze-
bánya, (1894. Szemelvények Petőfi Sán-
dor költeményeiből: János vitéz, Salgó, 
Bolond Istók és 108 lyrai költemény). 

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

Podhraczky Ferencz, gyógyszerész, 
szül. 1828.jún. 17. Ragyolczon (Nógrádm.); 
a gymnasiumot Beszterczebányán, Nyit-
rán és Esztergomban, a bölcseletet a 
pesti egyetemen végezte. A gyógyszerészi 
pályára lépve, gyakorlati éveit Ipolyságon 
töltötte, azután mint segéd Léván műkö-
dött; a gyógyszerészi két évi tanfolyamot 
a pesti egyetemen fejezte be és mint 
okleveles gyógyszerész működött Mosony-
ban, Nagyszombatban, Debreczenben, 
Nagyváradon, végre Nagy - Szalontán. 
Mint segéd szabad idejét a természet-
tudományok fejlesztésére fordította. A 
biharmegyei orvos-gyógyszerész- és ter-
mészettud. egyletben, még mint segéd, 
több évig könyvtárnok volt; a Bihar-
megye területére nézve, mint megyei 
törvényszéki vegyvizsgáló, szintén több 
évig működött. — Czikkei a Gyógyszerészi 
Hetilapban (1862. A oollodium és ennek 
készítményei, 1863. Vegykémlés szap-
panra, 1864. Gyakorlati jegyzetek, lehet-e 

a betegnek, ha iblanyos orvossággal él, 
kemnye tartalmú étkekkel táplálkozni? 
A kopaiva gyantáról, A mustárkovászról, 
A Nymphea thermalis vagyis a Nymphea 
Lotus virágról, 1865. A tejsavas vasélecs-
ről, A sárga higanyéleg, Hydrargyrum 
exydatum ílavum, Törvényszéki vegy-
kémleti műlelet, 1866. Utazási rajz, A 
mészvízről, Szózat a biharmegyei gyógy-
szerészekhez, Minőleges vegyelemzése 
egy fehér papirtokcsába zárt pornak, A 
súlyom, 1867. Néhány szó a biharmegyei 
gyógyszerészekhez, A biharmegyei gyógy-
szerészek értekezletéről, Törvényszékileg 
elrendelt minőleges vegyelemzése egy 
már négy nap óta eltemetett hulla gyomor-
és májtartalmának, A gabonafajok beteg-
ségei, A csótán, A zsuzsok, A bihar-
megyei gyógyszertárak megvizsgálásáról, 
1868. Gyakorlati jegyzet a suppositóriák-
ról, Törvényszéki vegyvizsgálat, A rovar-
tan mint a művészetek segédeszköze, 
A biharmegyei orvos-gyógyszerész-egyle-
tek működéséről, Ásványtani tanulmá-
nyok, Biharmegyei események, orvost, 
gyógyszerészt egyformán érdeklők, Vegy-
vizsgálati jelentés, Swammerdam hír-
neves természetbúvár, Michelet után); a 
Kertész Gazdában (1667. Kolumbáczi 
legyek, A nadály, 1869. Rovarvilág, A 
gazda és kertész barátjai, A hangya, 
Nyúlárnyék, Spárga); természettudományi 
czikkeket írt még a debreczeni s nagy-
váradi helyi lapokba, a pécsi Népneve-
lők Kalauzába, a budapesti Iskolai Kis-
tükörbe s az Iskolabarátba; a biharmegyei 
orvos-gyógyszerész és természettudom, 
egylet Évkönyvébe (1868—71. A magyar-
honi mérges növényekről). — Munkái: 
1. Emlékfüzet a debreczen-biharmegyei 
gyógyszerész-testületnek 1867. szept. 7. 
Nagyváradon tartott első összejövetelének 
emlékeül. Nagyvárad. — 2. Természet-
rajzi szemelvények. Értekezések az állat-
és növénytan köréből. U. ott, 1868. 
(Mocsáry Sándorral együtt). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e é s ö n é l e t r a j z i adatok . 
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Podhradský János, ág. ev. lelkész, P. 
András aranyműves és Utly Anna fia, 
szül. 1758. júl. 4. Modorban (Pozsonyra.); 
1772. óta Pozsonyban tanult rhetorikát 
és 1775. szept. 8. u. ott a tót templom-
ban prédikált. 1781. ápr. 4. papi vizsgát 
tett ; azon év szept. 27. Haliéba ment, a 
hol az egyetemen tanult. 1783. máj. 24. 
érkezett vissza Pozsonyba s onnét szülő-
városába utazott, a hol németül és tótul 
templomi beszédeket tartott, helyettesítve 
az ottani lelkészt. Innét Szeniczre ment 
papnak, hol három és félévig működött. 
1790-ben Selmeczbányára választották 
meg lelkésznek, hol 1817. jún. 17. meg-
halt. — Munkái: 1. Krátka summa ueeni 
a nabozenstvi krestanského evanjelického. 
Pozsony, 1793. (Rövid summája a ke-
resztény evangelikus vallásnak.) — 2. 
Wdéčná a Wzdelawatedlná památka 
welikého knjžete kralovvskéhe, Leopolda 
Palatínusa Vherského, dne 12. Mésyce 
Cžervvence roku 1795. U. ott, 1795. (Lipót 
főherczeg palatínus emlékezete.) — 3. 
Pohrební kázani na pomátku D. C. H. 
Pana Pavla Ježoviča Sobotiské cirkve. 
SI. B. Kazatele. Selmeczbánya, 1805. 
(Gyászbeszéd Jezsovics Pál felett a sobotisti 
templomban.) — 4. Královské práva 
Krista Ježiše k jeho vycupenčum. U. ott, 

1807. (Egyházi beszéd.) — 5. Kratičký 
katechismus pro obecnou mládež. U. ott, 
1808. (Rövid hittan gyermekek számára.) 

Korauheo 1879. 4. sz . — Petrik B i b l i o g r . 

Podhradczky József (nemes-podhra-
gyi), nyug. m. kir. udv. kamarai szám-
vevőtiszt, a m. tudom, akadémia rendes 
tagja, szül. 1795. január 18. Udvardon 
(Komáromm.); a gymnasiumot Nyitrán, 
Nagyszombatban és Budán végezte; ekkor 
a i esztergomi főegyházmegye növendék-
papja lett és a bölcseletet Nagyszombat-
ban hallgatta; mint VIII. osztálybeli 
tanuló jelentkezett Pannonhalmán, hol 
1813. márcz. 30. soron kívül vétetett fel 
a szent Benedek-rendbe s a János nevet 
kapta. 1814. jan. 13. mivel, a rászabott 

büntetésnek vonakodott magát alávetni, 
a rendből elbocsáttatott. A törvényeket 
magánszorgalmával tanulta meg. 1816-
ban a m. királyi udvari kamarához 
jutván hivatalba, azóta folytonosan ott 
szolgált. Egyszerű hivatalos foglalatos-
ságai mellett szorgalmasan gyakorolta a 
törvénytudományt. 1819-től 1832-ig a 
kamara városi osztályában hivataloskod-
ván, igen jó alkalma volt a szabad kir. 
városok történelmével bővebben meg-
ismerkedni és az ide tartozó okleveleket 
gyűjteni. A m. tudom, akadémia 1834. 
nov. 18. választotta levelező tagjának, 
1858. decz. 15. lett rendes tag. Meghalt 
1870. aug. 14. Budán. — Czikkei a Tudom. 
Gyűjteményben (1826. XII. A budai 
palotáról, 1827. VIII. A mult szá-
zad elején Posony városában dühöskö-
dött pestisről, X. Budának melyik részé-
ben lakott Nagy Lajos király ? XII. Mikor 
számláltattak a szab. kir. városok közé 
Debreczen, Korpona, Szeged és Trencsin 
városok ? 1829. IV. Udvard primitialis 
helységnek eredetétől fogva közelebb 
időkig leírt történetei, V. Szakolcza város 
régiségeiről, 1830.IV.Első Mátyás királyunk 
kereste-e Csehország koronáját és azért 
hadakozott-e, hogy azt fejére tehesse ? 
VII. Sz. k. Kis-Marton városról értekezés, 
1831. IV. Magyarország czímere eredeté-
ről, 1832. II. A bosszú mire nem veheti az 
alacsonlelkű embert, III. Holmi régiségek, 
Egy oklevélnek kettős diplomáciai jelessége 
bizonyítja 1. hogy az eredeti aláírás nem 
mindég tulajdon biliege a hitelességnek, 
2. hogy hazánkban az oklevelek nem 
egy, hanem vegyes nyelvben is deák-
magyarul szerkesztve hiteles formában 
kiadattak, V. A mohácsi ütközet szerencsét-
len kimenetelét tulajdoníthatjuk-e Zápolya 
Jánosnak ? 1833. IV. Budán miért elő-
kelőbb a polgármesteri hivatal a bíróénál, 
VIII. Mohorai Vidfy Ambrusnak, Nógrád-
vármegye alispánjának nem 1504-ben, 
hanem 1514-ben történt haláláról, 1834. 

s V. Buda városának 1686-ban történt 
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megvételekor is megkülömböztetve vitéz-
kedett a magyar, VII. Nádasdy Tamás 
élete leírásához töredék, VIII. Vélekedés 
a család szó eredetéről és tulajdon értel-
méről, IX. Atyáink Kálmán királyunkat 
sohase tartották szentnek, X. III. Ferdinánd 
még mint ifjú király tudakozódott az 
apóst, díszes czímnek eredetéről, XI. 
Kell-e szavainkat fejeznünk, kurtítanunk, 
vagy betűinket kényünk után változ-
tatnunk ? Rogerius scoticai Sz. Kálmán 
mártírt sem vehette IV. Béla királyunknak 
ősei közé, 1835.1. Ha nyelvünkön rontani 
nem akarunk, előbb, hogy sem rajta 
gondatlanul ujítsunk, a régi elvonult 
szavainkat szedegessük össze, IV. Török 
Bálint nem Konstantinápolyban,, hanem 
Ázsiában halt meg, V. Kőszeg várának és 
városának 1532-ben kiállott ostromáról, 
VI. A húsvéti piros tojás ajándékára tett 
észrevételek, IX. Szent István estén 
divatozó tüzelésnek eredetéről, IX. A 
«fukar» szónak származásáról és tulajdon 
jelentéséről, X. Be-felelet az idei T. Gy. 
IX. köt.-ben tett bécsi észrevételekre, XI. 
Szelepchényi Györgynek országgyűlés 
alkalmával mondott két magyar beszéde 
és Tökölyi Imréhez írt két magyar levele, 
1836. II. A sáfrányról vett magyar köz-
mondásnak eredetéről, IV. Sz. Fejér-
várnál 1593-ban esett harczról, V. Pécs 
városára Rákóczy hívei által vetett adónak 
jegyzéke, VI. Szmertinki Mennyhárt levele, 
melyben Hevensi Gábort tudósítja némely 
kéziratok felől, melyeket Budáról Mátyás 
király könyvtárából külföldre kivittek, VII. 
XVII. század végén nálunk történt hada-
kozásokra emlékeztető eredeti írás, XII. 
Angliában levő Kúnhalmokról, 1837. I. 
Kik teszik a Karokat és kik a Rendeket 
Magyarországban és minő külömbség 
vagyon közöttük, II. Zápolya János akarva 
késett-e a mohácsi csatára II. Lajos király 
segedelmére és volt-e országlásra elegendő 
joga ? VI. Hajdan még szent koronánk 
Pozsonyban őriztetett, zárainak kulcsaira 
az oda való várnagy vigyázott, VIII. 

Trencsini főispánokról, X. Ruszkai Dobó 
Istvánnak vitézségéről, hívségéről való 
oklevél, XI. II. Rákóczy György levele, 
melyben a lengyelek állapot uk felől Barcsai 
Ákossal tanácskozott 1656., XII. Bocskay 
István nemzetségéről és charakteréről, 
1838. III. A nagyszombati zsidóknak XV. 
és XVI. századokban keresztény gyerme-
ken babonából elkövetett gyilkosságairól, 
X. Üdvözlő beszéd Mátyás királyhoz, XI. 
I. Ferdinánd királynak oklevele annak 
bizonyságává, hogy a mai Horvát ország 
a Slavonia, 1839. III. A kúnok és jászok 
hajdani és m ostani állapotukra emlékeztető 
irás, és egy oklevél, toldalék gyanánt az 
1838. évi Tud. Gy. IX. köt.-ben közlött 
értekezéshez, 11840. XII. Régi magyar 
szavak, szójárások és példabeszédek, 1603-
ban nyomtatott könyvből, 1841.1. Zápolya 
János által Budán márcz. 17. 1525-ben 
tartott országgyűlésről) ; a M. Tudós Tár-
saság Évkönyveiben (III. 1838. Zsigmond 
császár és magyar király élete, egy vatica-
numi codex után); a Tudomány Tárban 
(Uj F. Értekezések III. 1838. Nagyszombati 
Káldy György, V. 1839. Sárospatak, Ágnes 
és Beátrix' magyar herczegnők, VI. Bal-
mazújváros. Érsekújvár, Nádasdy Tamás 
nádor nem volt protestáns, A zsitvatoroki 
békekötés, VII. 1840. Szent Márton szüle-
tése helyéről, A budapesti birák, Okleveles 
toldalék, VIII. Mélyföld, nem mérföld, 
X. 1841. Erdősi Jánosnak ismeretlen 
munkája, A hajdani száraz mérű sokféle-
sége, XI. 1842. Habardy László naplója 
1580—1596, Mikor és miért vitte Rudolf 
király Prágábaa magyar koronát, Okleveles 
toldalék, XIII. 1843. Berger Illés magyar 
történetíró); a Fasciculi Ecclesiastico-
Literariiban (1841. II. Avitaregnantis aug. 
domus pietas); az Akadémiai Értesítőben 
(X. 1850. A nádori hivatal és név eredetéről, 
XII. 1852. Mária Therézia két levele Borsod-
vármegye két rendeihez, XIII. 1853. A 
Gvadányi nemzetségről Magyarországon, 
Trencsény városában a XVI. században 
virágzott kath. tanodáról, Gejza király 

40. i v sajtó alá adatott 1905. febr. 27. 
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Magnus nevéről, A tekéletes szónak 
mythosi jelentéséről, XIV. 1854. Eszmék a 
nemzeti mythologia felkarolása fontossá-
gáról, XV. 1855. Mythosi hitágazat a világ 
alkotásáról, Nagy-Várad meghódítása 
1660., Adatok Bakocs Tamás esztergomi 
érsek életéből, XVI. 1856. Szent István 
király kettős keresztéről mint az ország 
czímeréről, Históriai egyveleg: Sopron-
megyei Keresztény helységnek utolsó meg-
telepedése, A Fejérmegyében talált scytha 
vitéz koponyájáról, Labanc és Kuruc szók 
eredete ésjelentése, Zalamegyei Keszthely, 
A nádorispán eredete s egykori hatásköre 
1492-ig. XVII. 1857. Mikor írta Constan-
tinus Porphyrogenneta, fia Romanus 
oktatására munkáit ?); az Uj Magyar 
Muzeumban (1851—1852. Két érdekes 
magyar levél, Barkóczy érsek két be-
széde, 1853. I. Egy 1576 körüli könyv-
jegyzék Toldy jegyzéseivel, 1854. Egy 
érdekes összeírás a XVII. századból, 

1855. I. Azok emléke, kik Budát 1688-
ban, szerencsés visszavétele után meg-
szállották, 1856. Illésházy István nádor 
élete, 1857. Gróf Eszterházy Miklós ná-
dor élete, Széchenyi György esztergomi 
érsek élete); a M. Tört. Tárban (I. 1856. 
Martinuzziánák, VI. 1859. Okmányos köz-
lések, X. 1861. kisebb közlések); a Reli-
gióban (1855. Miért kért Szent István 
épen Rómából koronát ? A keresztény 
vallás behozataláról Magyarországban, 
1856. A szűz szent Klára szerzetében 
élt apáczák nagyszombati és pozsonyi 
klastromainak története, Gizela nem je-
lent Erzsébetet); a Századokban (1868. 
Az «áldomás» története, 1869. Péter 
magyar király csakugyan III. Urseolus 
Péter Ottó velenczei doge fia volt, II. Endre 
királynak 1222. aranybullája, 1870. Ma-
gyarország czímerének eredete); a Köz-
hasznú Esmeretek Tárának is munka-
társa volt. — Munkái: 1. Buda és Pest 
szabad kir. városoknak volt régi álla-
potokról. Pest, 1833. Rézm. táblával. 
— 2. Eredeti két magyar krónika, minő 

Id. S z i n n y e i J „ Magyar Irűk X. 

veszedelem érte a mohácsi ütközet után 
Magyarországot, és miként jutott Buda 
a töröknek rabságába? U. ott, 1833. — 
3. Magistri Simoni de Kéza de origini-
bus et gestis Hungarorum libri duo. Post 
binas Alexii Horányi editiones tertiam 
ad manuscriptorum, el typis vulgatorum 
codicum, atque diplomatum fidem exac-
tam. In lucem emittit... Budae, 1833. — 
4. Pázmány Péter esztergomi érseknek és 
a római közönséges anya-szentegyház 
cardinálisának élete. Saját munkáiból 
és okleveleiből. U. ott, 1836. (Pázmány 
arczképével és czímerével.) — 5. Szent 
László királynak és viselt dolgainak 
históriája. Oklevelekbűi, krónikákbúi, 
hagyományokbúi és legendákbúi össze-
szedte s kiadta. U. ott, 1836. Két rész. 
— 6. Hartvieus de Ortenburg. Vita S. 
Stephani Hungáriáé proto-regis. Quam e 
secuii XII. codice membranaceo, cum 
auctoris biographia edidit, criticis notis 
illustravit, et praefatus est . . . U. ott, 
1836. (Kézirata a m. n. múzeumban.) — 
7. Szlavóniáról, mint Magyarországnak 
alkotmányos részéről. U. ott, 1837. — 
8. Chronicon Budense. Post elapsos ab 
editione prima et rarissima tercentos 
sexaginta quinque annos, secundum ador-
navit, textum recognovit, notis illustravit, 
lemmata ac indices adiecit et praefatus 
est. U. ott, 1838. (Kézirata a m. n. múze-
umban). — 9. Cuspinianus János beszéde, 
Budának s véle Magyarországnak 1541. 
esztendőben lett romlása emlékezetére 
és harmadszázadára kiadta. U. ott, 1841. 
— 10. A lutheránusok ellen ezer, öt száz, 
húszon ötödik évben iktatott törvény-
hozásba be nem folyt a r. k. papság. 
Némely észrevételekkel a magyarországi 
reformatio bejövetelére. Pest, 1843. — 
11. Magyar ország karainak, s rendei-
nek szavazati joga a közgyűléseken. 
Status rendszer értelmében írta, s külö-
nös figyelemmel az egyházi rendére, és a 
szabad királyi városokéra fejtegette. Buda, 
1847. — 12. Néhai Werancsics Antal 
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esztergomi érseknek példás élete. Pest, 
1857. — 13. Maria Theresia in succes-
sionali hello ab omnibus sorti suae relicta, 
indictis 1741 regno Posonium comitiis, 
post peractam 25. Junii faustis accla-
mationibus coronationem, declaratio 11. 
septembris praesentaneo rerum suarum 
discrimine, assumtoque 21. Septembris 
volentibus statibus et ordinibus in corre-
gentem Francisco conjuge, et Josepho 
archi-duce, Hungáriáé gentis fidei, ac 
tutelae commendato ; heroica virtute, vita 
et sanguine Hungarorum throno et reg-
nis seruata. Budae, 1859. (Névtelenül). 
— 14. Béla király névtelen jegyzőjének 
idejekora és hitelessége. Oklevelek és 
közeikorú kútfők után birálva. U. ott, 
1861. — 15. A pannonhalmi apátság 
alapító levelét nem készítették az ottani 
szerzetes férfiak, hanem a Szent-István 
királynak eredeti hiteles oklevele. U. ott, 
1868. — 16. Felelet a nemzetiségek izga-
tói kihívására. U. ott, 1869. — Kézirati 
dolgozataiból megvannak a m. n. múze-
umban : Kitől foglalták el a magyarok 
Pannoniát ? ívrét 12 levél; Descriptio 
historico-geographica arcis et urbis Coma-
romiensis, ívrét 141 levél; Analecta pro 
lib. et reg. Hungáriáé civitatum históriáé 
diplomaticae, ívrét 4 köt.; Collectio diplo-
matum quibus privilegia et jura omnium 
lib. reg. civitatum ac districtuum r. Hun-
gáriáé continentur, ívr. 2 k. ; Hát már 
ház sem magyar szó ? 4r. 6 lev.; Hi-
stória diplomatica urbis Budensis etPesthi-
ensis, ívrét 3 kötet; Körmöcz főbánya-
várost 1129. évről illető levélnek felfödö-
zéséről, 4rét 8 lev. ; Notitia Sigillorum 
Hungáriáé liber, ac regiar. urbium, ac 
XVI. oppidorum, 4rét 568. és 144 lap ; 
Felvilágosítása az esztergomi érsek birói 
esküjének nem személyesen, hanem tisztje 
által letehetési jogáról. Buda, 1833, ívr. 
2 lev.; Báthory Erzsébet, Nádasdy Fe-
rencz nőjének élete. Buda, 1834. 4r. 23 
lev. Levelei: Horvát Istvánhoz, Miskolcz, 
1843. júl., 23., Pesty Frigyeshez. Buda, 

1859. jan. 13. 1860. jan. 21., ápr. 5., 
decz. 24.; de még több kézirata került 
az esztergomi káptalan levéltárába: A 
szabad kir. városok királyi béréről, II. Rá-
kóczy Ferencz főbenjáró pere, Magyar 
mythologia sat. 

Vjabbkori Ismeretek Tára VI. 79. 1. — Fe-
renczy é s Danielik, M. í r ó k I. 368. 1. — 
Századok 1870.571.1. (Nekr. ) — Szinnyei Reper-
tór iuma. Történe lem I . II . k. — Figyelő II . 
I I I . 1877. — Petrik K ö n y v é s z e t e é s B i b l i o g r . 
— Hl. Könyv-Szemle 1894. 93. 1. é s F ü s s y Ta-
m á s j e g y z e t e i b ő l . 

Podhradský József, ág. ev. tót lel-
kész, született 1823-ban Yerbón (Nyitra-
megye); a papi vizsga letétele után 1848-
ban Pesten segédlelkésznek választatott, 
egyszersmind tanító volt az ottani tót 
evang. iskolában; 1849-től pedig rendes 
lelkész lett. A pátens-mozgalom idején 
1860-ban az általa szerkesztett tót lap-
ban szolgálatot igyekezett tenni a kor-
mánynak az által, hogy a tót egyházakat 
kapaczitálta a nyilt parancs értelmében 
való rendelkezésre. Az 1. számban meg-
jelent vezérczikkét fordításban a Prot. 
Egyb. és Isk. Lap (1860. 19. sz.) közölte. 
A panszlavismus egyik legmegrögzöttebb 
apostola, hívei többségének megbotrán-
kozására a presbyteriumot a szó szoros 
értelmében kinevezte; a máj. 15. rende-
let után pedig a legvakmerőbb módon 
szembeszállva az esperességgel, egyházát 
erőnek erejével ki akarta szakítani az 
autonom esperesség kötelékéből; egy tót 
pamfletben hazafias érzelmű híveit «auto-
nomikus marháknak» keresztelte e l ; szó-
val a legnagyobb botrányokat idézte elő, 
míg az esperesség, felügyelőjének: Ku-
binyi Ferencznek erélyes fellépése foly-
tán, 1862. szept. állásától el nem mozdí-
totta. Ekkor Pestről Bécsbe ment. Jel-
lemző azonban a kormány akkori maga-
tartására, hogy az ekként elmozdított lel-
készt tábori pappá nevezte ki, kárpótlá-
sul a vértanuságért. Később Újvidéken 
volt tanár, innét Zomborba az állami 
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gymnasiumhoz ment ; majd nyugdíjaztat-
ván a belgrádi II. gymnasiumban tanított. 
— Munkái: Holuby a Sulek. Smutnohra 
v 5 jegnáňu. Yidaná na napomóžeňja 
druhej slovenskej skoli evang. v. Pesti. 
Pest. 1850. (Holuby és Sulek, szomorú-
játék 5 felv.) — 2. Odpoiced na surowosti 
Srenkowé w geho hanebné brossuri 
oproti ború slowenskému pisané. U. ott, 
1850. (Válasz Srenko goromba röpiratára.) 
— 3. Wdéčná památka w pánu zesnulých 
Pesstanskych. Slowáku, we werosoh poh-
ŕebrichod . . . U. ott, 1851. (Gyászversek.) 
— 4. Die Beschwerden und Klagen der 
evangelischen slavisch-betenden Kirchen-
gemeinde A. C. zu Pesth. Dargestellt in 
Folge eines am 23. März 1854 im Con-
vente gemachten Vorschlages. Ofen, 1854. 
— 5. Lipowsky a Hrajnoha, anebo: 
Swátek ŕizeni božiho. Weselo-smutná 
rozprăwka k zábawé á poučení. U. ott, 
1857. (Lipowsky és Hrajnoha, beszély.) 
— 6. Wyswetlowäni Gisarkého Patentu 
ode dne 1. Sept. 1859. a ministerialného 
Naŕjženi ode dné 2. Sept. 1859. Zábawné 
a poučenliwé spísal a w materinské slo-
wenské ŕeci pro Ewangelických Augš. 
Wysnáni Slowákú. Pest, 1860. (Az 1859. 
pátens magyarázata.) — 7. TJwod pres-
byteru a kurátoru cjrkwe ew. augss. 
wyznánj slowenské w Pessti, w smylu 
neywišsjho patentu a ministerialnjho 
naŕjzenj dne 29. januára 1860. zwole-
nýsh. U. ott, 1860. (Egyházi presbiterek 
és kurátorok avatása.) — Szerkesztette 
az Evangelické Cirkevní Novini cz. tót 
egyházi lapot 1860-ban (Szeberinyi János 
selmeczi pappal együtt). — Irt szerbül 
is s lefordította Miklosich megbízásából 
Mózes öt könyvét czigány nyelvre. 

Doleschall, E. A., D a s erste J a h r h u n d e r t 
a u s d e m L e b e n e i n e r h a u p t s t ä d t i s c h e n Ge-
m e i n d e . ß p e s t , 1887. 112., 113., 175. lap. — 
Petrik B ib l iogr . III . 114., IV . 77. 1. — Vlc'ek, 
Jaroslav, De j iny L i t era túry S l o v e n s k e j . T u -
rócz -Szent -Márton , 1890. 183., 236., 279. 1. — 
Baliagi Géia, 4 p r o t e s t á n s p á t e n s és a sa j tó . 
B p e s t , 1892. 59., 60. 1. 

Podhradszky Lajos, állami polgári 
iskolai tanár, P. György kántortanító és 
Knyezsovits Emilia fia, szül. 1863. okt. 
7. Dunaegyházán (Pestm.); a gymnasiumot 
Pesten, Pozsonyban és Késmárkon vé-
gezte mire fölvétetett a budai paeda-
gogiumba, hol a nyelv- és történettudo-
mányi szakcsoportból polgári iskolákra 
képesítő oklevelet nyert. Tanulmányait 
két ízben megszakítva, két évig nevelős-
ködött. 1886 óta a beszterczebányai köz-
ségi, 1900 óta az áll. polgári fiúiskolánál 
működik. — Irodalmilag 1888-ban kez-
dett dolgozni, megalapítván harmad-
magával Beszterczebánya első magyar 
vegyestartalmú hetilapját, a Besztercze-
bánya és Vidékét, melynek közben szer-
kesztője volt és mostanáig is főmunka-
társa. Dolgozott ezenkívül több vidéki 
lapba, folyóiratba, tanügyi és szépirodalmi 
lapokba.Groó Géza Lajossalés Szokolszky 
Rezsővel megalapította a Magyar Iskola 
cz. havi folyóiratot, melynek főmunka-
társa, s a Havi Szemlét, melynek belső 
munkatársa volt. E lapokba vagy 800 
helyi érdekű, társadalmi, tudományos 
vagy tárczaczikket í r t ; azonkívül Plautus 
álnév alatt költeményeket i s ; fordított 
német, franczia. orosz, szerb, horvát, 
cseh és tót nyelvből elbeszéléseket, költ. 
stb. A közoktatásügyi minisztérium meg-
bízásából több polgáriskolai tankönyvet 
bírált. Czikkei a Havi Szemlében (1901. A 
mythologiai búvárlat ujabb módszerei és 
irányai, Hírlapirodalom, Petőfi és a Pesti 
Divatlap, 1902. Krasevszky). — Munkái: 
1. A szlávmythologiaelmélete. Besztercze-
bánya, 1888. (Különny. a beszterczebányai 
polg. fiúiskola Értesítőjéből). — 2 .Morina. 
Irta Sládkovich A., ford. U. ott, 1888. 

— 3. Turgenev. Zólyom, 1890. — 4. Be-
vezetés az orosz irodalom XVIII. század-
beli történetébe. Beszterczebánya, 1896. 
— 5. Bevezetés az orosz irodalom X—XVII. 
századbeli történetébe. U. ott, 1898. — 6. 
Gľymasium és elemi iskola. Felolvasás a 
zólyommegyei ált. tanítóegylet besztercze-
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bányai járáskörének 1899. dec. 21. tartott, 
ülésén. U. ott. (Klima Lajos és Steinhübel 
János felolvasásaival együtt.) —7. Modern 
magyar realisták. U. ott, 1903. (A Havi 
Szemlében is részben). — Sajtó alatt: 
Kis dalok és Modern magyar lyrikusok cz. 
két műve. — Szerkeszti 1904 óta a zólyom-
megyei hazafias olvasmányokat terjesztő 
egyesület által kiadott Krajan és Politiőné 
Články (politikai czikkek) cz. hazafias 
szellemű tót néplapokat. — Kéziratban: 
Az orosz irodalom története, Szláv my-
thologiai tanulmányok, mesék, színművek 
és költemények. 

M. Könyvészet 1896. és öné le trajz i adatok. 

Po dhradszky Mihály, kegyes tanító-
rendi áldozópap és tanár, P. György jász 
és kun kapitány fia, szül. 1737-ben Jász-
berényben ; 1755-ben lépett a rendbe, 
bölcseleti s theologiai tanulmányainak 
végeztével a grammatikai, költészeti s 
rhetorikai osztályokban tanított Tatán és 
Pesten; ezután a bölcselet tanára volt 
Nyitrán, majd a theologiát adta elő. 
Váczon, Podolinban, végre Breznóbányán 
a rendház és gymnasium igazgatója volt; 
ezen utóbbi két helyen a plébániai teen-
dőket is végezte. Meghalt 1808. ápr. 18. 
— Munkái: 1. Sermo tempore restau-
rationis magistratus lib. regiaeque civi-
tatis Brezno-Bányensis, habitus 15. cal. 
Junii anno 1790. Leutschoviae, 1790. — 
2. Sermo ad PP. CC. scholarum piarum 
ad ferenda suffragia in Domino congre-
gatos habitus Nitriae a. 1790. U. ott, 
1790. — 3. Carmen in coronatione Fran-
cisci I. U. ott, 1791. — 4. Oratio in 
studiorum instauratione dicta Podolini. 
U. ott, 1791. — 5. Oda ad ill. ac rev. 
dnum episcopum Scepusiensem.. . die 
suis nominis oblatam. U. ott, 1795. 

Horányi, Ser ip tores S c h o l a r u m P i a r u m II. 
504. 1. — Figyelő VII I . 140., 308. 1. (Csaplár 
B.) . — Petrik B ib l iogr . 

Podhragyay Pál, prépost-plébános, 
szül. 1843. jan. 6. Prencsfalván (Hontm.); 
a gymnasium I—V. osztályait SelmeCz-

bányán, a többit Nyitrán és Nagyszom-
batban, a theologiát Esztergomban vé-
gezte. 1866. február 25. fölszenteltetett; 
káplán volt Aranyos-Maróton, 1874-ben 
plébános lett Óhajon, 1882. Garamszől-
lősön, 1892. Selmeczbányán, hol ugyan-
azon év április havában prépost lett és 
jelenleg is működik. — 1865. okt. 8. az 
esztergomi új papnevelő megnyitásakor 
«Merita Archi-Episcoporum Strigonien-
sium de scientiis et educatione» cz. érte-
kezett. Említendő dolgozata a Katholikus 
Néplapban (1864. A káromkodás rosz 
hatása, rútsága s bűnsúlya). 

Zelliger Alajos, E g y h á z i írók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 400. 1. 

Podjavorinska Ludmilla. — Munkája: 
Z vesny života. Rózsahegy, 1895. (Az 
élet tavaszából. Költemények.) 

A m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á pé ldányáró l . 

Podkonitzky Ádám, ág. ev. lyceumi 
tanár, beszterczebányai származású ; mi-
után szülővárosában a középiskolában 
járt, tanulmányait Pozsonyban folytatta. 
1772-ben őszszel a jenai egyetemre irat-
kozott be, hol négy évig különféle tudo-
mányt tanult. 1776-ban a késmárki 
lyceumhoz hívták meg tanárnak. Mint 
ezen intézet rectora a történelmi, jogi s 
politikai tudományoknak bővebb kiterje-
dést szerzett és az intézet jövedelmét 
gyarapította. Tekintélyénél fogva Mária 
Terézia királynő és fia II. József császár 
meghívta a tanulmányok újjáalakítása 
ügyében tanácskozásra. Részt vett az 
egyházkerületi s generális gyűlésekben, 
valamint az 1791. synoduson. A lýceum 
melletti pädagogium létesítése 1795-ben, 
saját költségén és a patronatus segélyé-
vel, szintén az ő érdeme; ezen intézet-
ben nemes ifjak tanításban, olcsó ellá-
tásban és felügyeletben részesültek. A 
pädagogium azonban, melynek 1801-ben 
90 tanulója volt, a drágasági viszonyok 
miatt 1803-ban megszűnt. 1815-ben rec-
tori állásától megvált, 1818-ban szélütés 
érte s 1820. jan. 25. meghalt. Még életé-
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ben a jogtanárt évenként 50 írttal jutal-
mazta, végrendeletében pedig az iskolára 
két szántóföldjét és értékes könyvtárát 
hagyta. Érdemeit több alkalmi költemény-
ben magasztalták. — Munkái: 1. De 
metallis petrificatis recitatio. Jenae, 1775. 
— 2. Freymiithige Untersuchungen über 
die Krönung in Ungarn, und andere 
damit verknüpfte Gegenstände des Unga-
rischen Staatsrechts, nach Veranlassung 
des Grossingischen darüber herausgege-
benen Aufsatzes. Pressburg, 1790. — 3. 
Ad synodum aug. et helv. conf. quae 
Budae et Pestini celebratur. Auetore: 
A. P. D. E. S. T. P. S. A. C. 1791. (Név-
telenül.) — Kéziratai a m. n. múzeum-
ban : Apologiajľeligionis Christianae. 4rét 
84 lap ; De subsidiis pro bellis extraneis 
Hungáriám licet immediate non concer-
nentibus. 4rét 58 lap. 

Catalogus B ib l . H u n g a r i c a e F r a n c i s c i com. 
S z é c h e n y i . Sopron i i , 1799. I I . 191. lap. — 
Zeitschrift v o n u. für U n g e r n . I I I . 1803. 385. 
lap . — Gemeinnützige Blätter 1820. 19. 8Z. — 
Haan, J e n a I lungar ica 77. 1. — Abel-DIokos, 
Magyarország i t a n u l ó k a j e n a i e g y e t e m e n . 
Bpes t , 1890. ( N e v e P o c k o m i c z k y n e k í rva . ) — 
Weber, S., E h r e n h a l l e v e r d i e n s t v o l l e r Zipser 
d e s XIX. J a h r h u n d e r t s . I g l ó , 1901. 200. 1. 

Podlusányi Zsigmond (balási), Jézus-
társasági pap, egyetemi tanár, később 
plébános; Nagyszombatban tanult, hol 
1714-ben IV. éves theologus volt. Eszter-
gomban mint magyar, Kassán mint tót 
hitszónok működött, hol tanított i s ; 
Nagyszombatban az egyetemen ethikát 
tanított; miután ugyanezt két évig Kassán 
tanította, 1719. elbocsátását kérte s a rend-
ből kilépett; ekkor Liszkán, majd az esz-
tergomi főegyházmegyébe fölvétetvén, 
1725. máj. 8. Cséven, 1726-ban Korponán 
lett plébános, hol új plébániát építtetett. 
Apostoli főjegyző is volt. Meghalt 1758. 
jan. 20. Korponán. — Munkái: 1 Paro-
chus duodenario pressus pondere cujus 
animum relevant hae pagellae encoenali 
dialogo propositus ab anonymo. Nunc 
primo usui communi latine redditus et 

in paucis auctus a Sigism. Podlusani. 
Cassoviae, 1724. — 2. De rebus gestis 
Hungáriáé regum. Históriáé bipartitae 
pars prima. Libri X. Jaurini, 1742. (Több 
nem jelent meg; legbehatóbban Mátyás 
király uralkodásával foglalkozik). 

Horányi, Scr iptores I II . 90. 1. — Katona, 
Histór ia Critica XXXIX. 991. 1. — Fejér, 
His tór ia A c a d e m i a e 74. 1. — stoeger, Scr ip-
t o r e s 273. I. — Petrik B i b l i o g r . III. 46. 
115.1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i írók Csar-
n o k a 400. 1. — Némethy Ludovicus, Ser i e s 
Parochorum. S t r i g o n i i , 1894. 865. 1. 

Podmaniczky Ármin (podmanini és 
aszódi báró), kir. tanácsos, kincstári 
jószágigazgató, b. P. Károly bányatanácsos 
és Jänkendorf-Noszticz Eliza fia, szül. 
1825-ben; az aszódi gymnasium egyik 
alapítója; 1842-ben a Kisfaludy-társaságra 
és az első kisdedóvó-intézetre alapítványt 
tett, 1860-ban pedig a m. tud. akadémia 
tőkéjét 900 frttal gyarapította. 1861-ben 
Pestvármegye választott főszolgabirája, 
1865-ben ugyanezen megye váczi kerü-
letének országgyűlési képviselője lett. 
1871-ben állami szolgálatba lépett mint 
titkár az ó-budai korona-uradalmi igazga-
tóságnál ; 1873. kir. tanácsossá nevezték 
ki. Mint korona-uradalmi igazgató hossza-
sabban működött Zomborban. Néhány 
évvel halála előtt Ó-Budára helyezték át 
mint korona-uradalmi igazgatót és itt a 
társas- s egyesületi téren tevékeny részt 
vett és köztiszteletben állott; az ó-budai 
társaskör megválasztotta elnökévé. Meg-
halt 1886. nov. 28. Ó-Budán és Aszódon 
a családi sírboltban temették el, hol 
Moravcsik Mihály lelkész tartott fölötte 
gyászbeszédet. — A gazdasági lapokba írt 
czikkeket, így a M. Kertészbe (1863, 
Dinnyetermesztés) stb. Országgyűlési 
beszédei a Naplóban vannak. 

IH. Nemzetségi Zsebkönyv I. F ő r a n g ú csa ládok . 
395 1. — Doby Antal, P o d m a n i c z k y - c s a l á d . 
Bpes t , 1892. 46. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Podmaniczky Frigyes (podmanini és 
aszódi báró), val. belső t. tanácsos, ország-
gyűlési képviselő, a fővárosi közmunka-
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tanács alelnöke, a m. tud. akadémia 
levelező tagja, előbbinek testvérbátyja, 
szül. 1824. jún. 20. Pesten ; gyermekéveit 
Aszódon töltötte; atyja már 1833-ban 
meghalt. Középiskoláit 1838-tól 1842-ig 
a pesti ág. ev. gymnasiumban végezte, 
1842—43. a jogot Késmárkon hallgatta, 
hova nevelője Hunfalvy Pál jogtanárnak 
választatott. 1843-ban Ráday Gedeon 
gróf, Pestmegye követe mellett volt írnok ; 
az 1843—44. országgyűlés alatt Pozsony-
ban időzött. 1845-ben Berlinbe ment az 
egyetemre, majd hosszabb külföldi útra 
indult. 1847-ig mint aljegyző Pestmegyé-
ben működött; ekkor mint királyi engedélyt 
nyert mágnás részt vett a pozsonyi, 
1848-ban a pesti országgyűlésen, ez utóbbin 
mint a felsőház tagja s korjegyzője. 1848. 
szept. mint önkéntes a Schwechat melletti 
táborba indult, azután a Károlyi-huszá-
roknál mint kapitány végig küzdötte a 
szabadságharczot. A világosi fegyverle-
tétel után Aradon az osztrákok besorozták 
közlegénynek. Ezután Olaszországba Mila-
nóba kisérték az ott állomásozó 7. sz. 
Prohaszka-gyalogezredhez, hol 1850. feb-
ruárig szolgált; innét Innsbruckba, a Lajos 
főherczeg 8. sz. gyalogezredbe osztatott 
be. Végre 1850. jún. 21. megszabadult. 
Haza kerülvén falura vonult és az iro-
dalomnak élt. A m. tudom, akadémia 
1859. decz. 16. levelező tagjává, 1861-ben 
Szarvas város országgyűlési képviselőjévé 
és az országgyűlés másodelnökévé válasz-
tatott meg. 1865-ben az ág. hitv. evang. 
bányakerület világi felügyelője lett, mi-
után ezt megelőzőleg négy évig mint a 
békési esperesség felügyelője szolgálta 
egyházát. 1869-ben kineveztetett az akkor 
alakult magyar éjszakkeleti vasúthoz sze-
mélyügyi főnökké. Ugyanezen évben be-
lépett az új honvédséghez mint százados 
szabadságolt állományban és 1875-ben 
czímzetes huszár-honvédőrnyagygyá ne-
veztetett ki. Ugyanez en évben lett a nemzeti 
színház intendánsa. 1861 óta megszakítás 
nélkül tagja a képviselőháznak, 1874-ig 

a szarvasi, 1875. a nagylaki kerület, 1878. 
Budapest VI. kerülete, 1881. Csanádvárm. 
nagylaki, 1884. és 1887. az ó-kanizsai, 
1892. jan. 28., 1896. és 1901. Budapest IV. 
kerülete választotta meg országgy. kép-
viselőnek, 1905. Szász-Régen választotta 
meg ; 1873 óta a közmunkák tanácsának 
alelnöke, 1875—85-ig operaházi s nemzeti 
színházi intendáns. 1885-ben mint in-
tendáns ünnepelte 10 éves jubileumát s 
ez alkalommal a király cs. és kir. val. 
belső titkos tanácsosi méltósággal tüntette 
ki. 1886-ban az adriai biztosító társulat 
magyarországi osztályának intézője lett, 
1889-ben pedig a szabadelvű párt elnöke. 
1898. febr. 8. mint a fővárosi közmunka-
tanács elnöke kapta az I. oszt. vaskorona-
rendet. A hajléktalanok menhelye egyle-
tének elnöke; az országos honvéd-egy-
letnek is több évig volt elnöke. De leg-
fényesebben igazolja a nemes báró haza-
fiasjellemét azon 20,512 frt. alapítványai, 
melyeket hazai közczélokraadományozott. 
(Naplótöredékek III. 307. 1.). — Czikkei 
s beszélyei a P. Naplóban (1852. 830—834. 
P. utinaplójából, 1854.151. sz. könyvism.), 
a Divatcsarnokban (1854. Szerelem és há-
zasság, regénytöredék); a Hölgyfutárban 
(1856. Egy csók nem a világ, beszély, 
1857. Levél Kissingenből); a Család 
Könyvében (1855. Szerelem, szeretet és 
hölgyeink, 1856. Csinosság, kényelem, 
életmódunk rendezése); a Délibáb Képes 
Naptárban (1857. Falusi élet. Nevelési 
rendszer); a Sárosy Albumában (1857. 
Uti naplómból); a Hazai Vadászatokban 
(1857. Agarászat); a Vadász- és Verseny-
lapban (1857. Agarászat, A csákói nyul-
kopók, 1858. Levél Recsky Andrásnak, 

1859. Csákói kopók, Csákói agarászat, 
1860. A csákói nemzeti országos agár-
verseny terve, 1861. Hubert hete Aszódon, 
1862. Agarászati előhangok, 1863. Utó-
hangok, Agarászati körút, Agarászlevél, 
1864. Agarászati utóhangok, Nyilt leve-
lezés Gulácsy Imrével egy nemzetközi 
agárverseny indítványa iránt, 1865—66. 
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Agarászati utóhangok és előhangok, 1868. 
Utó- és előhangok, 1869. Nyilt levél a 
Vadász- és Versenylap szerkesztőségéhez); 
a M. Akadémia Értesítőjében (I. oszt. 
1861—62 II. k. A társadalmi regényről 
s különösen a magyar társadalmi regény 
feladatáról. Székfoglaló, ugyanez a Bud. 
Szemlében. 1861. XIII. k.); a Fővárosi 
Lapokban (1864. A vad rózsa, 1865. Két 
bokréta, beszélyek, 1875. 276. sz. Föl-
terjesztése a kormányelnökhöz a budai 
várszínház ügyében); a Koszorúban 
(1864. Liliom Eszter, A varázs hegedű, 
beszélyek); a Honban (1866. 75., 76., 
77., 94., 215., 249. sz. Széttekintések, 83., 
90. sz. Pest, ápr. 11. 19.; már előbb is 
írt több politikai czikket a hírlapokba); 
a Honvéd-Albumban (1868. A 16. honvéd-
huszárezred) ; az Ország-Világban (1884. 
Mint lett belőlem honvéd, 1885. Naplóm-
ból); a Nemzetben (1886. 173. sz. Liszt 
Ferencz negyvenhat év előtt, naplójegyze-
teiből). Országgyűlési beszédei a Naplók-
ban vannak. — Munkái: 1. Uti naplóm-
ból. Pest, 1853. (Ism. P. Napló 996., 
Budapesti Hirlap 285. sz.). — 2. A fekete 
dominó. Regény. U. ott, 1853. Két kötet. 
(Ism. Divatcsarnok, Budapesti Hirlap 
285. sz., Pesti Napló 1073. sz., Hölgy-
futár 213. sz.). — 3. Az alföldi vadászok 
tanyája. Regény. U. ott, 1854. Négy kötet. 
(Ism. P. Napló 1855. I. 47. sz.). — 4. 
Tessék ibolyát venni. Regény. U. ott, 
1856. Öt kötet. (Ism. P. Napló 431. sz.). 

— 5. Hazai vadászatok és sport Magyar-
országon. írták Andrássy Manó gróf, 
Orczy Béla báró, Podmaniczky Frigyes 
báró, Sándor Mór gróf, Szalbek György, 
Wenckheim Béla báró és Festetits Béla 
gróf. 25 színezett képpel. U. ott, 1857. 
(Francziául: Les chasses et le sport en 
Hongrie. U. ott, 1858.). — 6. Margit 
angyal. Regény. U. ott, 1859. Két kötet. 
(Ism. Kalauz 26. sz.). — 7. Álom és 
valóság. Regény. U. ott, 1861. Két kötet. 
— 8. B. Podmaniczky Frigyes beszéde a 
képviselőházban. U. ott, 1861. (Magyar-

ország melléki. Jókai beszédével együtt). 
— 9. Egyetlen könycsepp. Regény. U. 
ott, 1863. Két kötet. — 10. A kék-szem-
üveges nő. Regény. U. ott, 1864. (Előbb 
a Honban). — 11. Régen történt mindez. 
Regény. U. ott, 1866. Három kötet. — 
12. Apály és dagály. Napló-töredékek. 
U. ott, 1867. — 13. Jelentés az 1865—68. 
országgyűlés folyamáról választóinak em-
lékül. U. ott, 1869. (Tótul is). — 14. A 
kedvencz. Regény. U. ott, 1870. Két kötet. 
— 15. Nyilatkozat Szarvas város válasz-
tóihoz. U. ott, 1872. — 16. Napló-töre-
dékek. 1824—1888. Bpest, 1887—88. 
Négy kötet. (Ism. P. Napló 1887. 97., 
P. Hirlap 95. Nemzet 13., 319., 1888.100., 
Főv. L. 1887. 92., 1888. 96. sz., Egyet-
értés 98., Budap. Hirlap 94. sz.). — Kéz-
iratai a m. n. múzeumban: Naplótöre-
dékek 1824—1904. 4rét 19 kötet; kisebb 
dolgozatai 9 darab; az Uti naplómból 
és regényeinek kézirata; levelei Pesty 
Frigyeshez, Aszód, 1862. decz. 4., Kert-
benyhez, Pest, 1866. ápr. 18., E. Kovács 
Gyulához 1877. nov. 26., Komócsy József-
hez, Bpest, 1881. júl. 11. (önéletrajz). 
A m. tudom, akadémiában: levelei Arany 
Jánoshoz, Aszód, 1862. júl. 17., nov. 12., 
decz. 22., 1863. jún. 21. — Szerkesztette 
a Délibáb Képes Naptárt 1857-re Pesten 
Degré Alajossal és Friebeisz Istvánnal 
együtt; a Hazánk cz. politikai napilapot 
1868. január 12-től június 30-áig. — 
Arczképe : olajfestés Ferraris Arthurtól a 
budapesti 1894. téli tárlaton (hasonmása 
a Vasárnapi Újság 1894. 47. számában); 
kőnyomat Barabástól, Ráday Gedeon 
gróffal, Szigligetivel és Degré Alajossal 
egy lapon (Arczkép-Albumban 1856.). 

Danielik, M. í r ó k II . 257. 1. — Arczkép-
Album a H ö l g y f u t á r h o z 1856. I I . 18.1. k ö n y . 
a r c z k . — Ungarns Männer der Zeit. P r a g , 1862, 
— Pest-Ofner Zeitung 1861. 147. sz . — Der 
ungarische Reichstag. P e s t h , 1861. I . 402. 1. 
— Ország Tükre 1862. 17. SZ. arczk . (Mara-
s t o n i ) . — Vasárnapi Újság 1862. 47. arczk . , 
1873. 12. arczk . , 1884. 39., 1894. 47. sz . arczk . , 
1904. 27. sz . arczk . — Magyarország es a Nagy-
világ 1866. 20. sz . arczk . , 1875. 35. sz . a r c z k . 
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— Kákay Aranyos, O r s z á g g y ű l é s i f ény - és 
á r n y k é p e k 52. 1. — Hl. Mágnások é le trajza és 
a r c z k . P e s t , 1866. 16. 1. arczk . — Ország-
gyűlési Emlékkönyv. Pes t . 1867. 201. 1. arczk . 
— Protestáns Képes Naptár 1869. 37. SZ. a r c z k . 
— Budapesti Közlöny 1869. 53., 63. Sz. — Igaz-
mondó 1870. 8. sz . arczk . — Vutkovich, M. 
í r ó k A l b u m a . P o z s o n y , 1873. — Jubi l euma. 
1885. : Nemzet 235., Budapesti Hirlap 239., 
Függetlenség 239., P. Napló 230., 238., 1886. 
3. sz. — P. Hirlap 1885. 239., 1886. 3. sz . -
Föv. Lapok 1886. 3. s z . — Petrik K ö n y v é s z e t e 
é s Bibl iogr. — Szabadelvüpárti Naptár 1885-re 
247. 1. arczk . — Délmagyarországi Lapok 1885. 
224. SZ. — Hl. Könyvészet 1887. — Hl. Nemzet-
ségi Zsebkönyv. I . F ő r a n g ú c sa ládok . Bpes t , 
1888 . 395. 1. — Móricz Pál, A m a g y a r o r s z á g -
g y ű l é s i p á r t o k k ü z d e l m e i . B p e s t , 1892. — 
Doby Antal, P o d m a n i c z k y csa lád (podma-
n i n i é s a s z ó d i báró) Bpest , 1892. a r c z k é p e k k e l 
és s z í n e s cz ímer-rajzzal . — Várady Gábor, 
H u l l ó l e v e l e k . — M. Könyv-Szemle 1895. 350., 
1896. 78., 117., 1897. 85., 1901. 209. 1. (Kéz-
iratai s nap ló - töredéke i ) . — Pallas Nagy Lexi-
kona XIV. 57., XVIII . 452. 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 , 1901. 341. 1. 

Podmaniczky Géza (podmanini és 
aszódi báró), val. b. t. tanácsos, a fő-
rendiház tagja s a m. tudom, akadémia 
tiszteleti tagja, P. Andor báró és losonczi 
Gyürky Terézia fia, szül. 1839. márcz. 
26. Aszódon; egyike a legtapasztaltabb 
vadászoknak, a ki ő felsége a király gö-
döllői vadászataira többnyire hivatalos. 
Kiskartali birtokán híres falkát tartott. 
Atyja, mint egyetlen fiúra, reá hagyván 
birtokát, kiválóan gazdaságának és a 
sportnak él. A sport mellett a tudomány-
nak is lelkes barátja s kedvelője. Kartalon 
csillagvizsgálót építtetett, a hol nejével 
(Degenfeld Berta grófnő, Tisza Kálmánné 
nővére, ki 1886-ban fölfedezte az Andro-
meda csillagot) tudományos észleleteket 
folytat. Héthüvelykes refractorán (mely 
másodnagyságú az országban)*már idáig 
is több értékes megfigyelés történt Jupi-
ter, Mars, Saturnus, Uranus és több 
Üstökös felületén, nemkülönben spectrál-
photometricus megfigyelések állócsilla-
gokon. Úgy Pestmegyében, melynek 
virilistái közé tartozik, mint a főrendi-
házban a szabadelvű párt buzgó híve. 

1889-ben a m. tudom, akadémia tiszte-
leti tagjává választotta; 1896-ban való-
ságos belső titkos tanácsos lett. A pest-
megyei ágost. hitv. evang. esperesség 
világi felügyelője. 1890. febr. írták a la-
pok, hogy nagyszerű könyvtárt építteti 
és annak rendezésével egy fiatal tudóst 
bízott meg. — Czikkei a Vadász- és 
Versenylapban (1862. A gödöllői szarvas-
vadászatok, 1865. Az akadályverseny 
szabályairól, 1868. Szabolcsi agarászatai, 
1869. Nézeteim gr. Festetich Leó vadá-
szati törvényjavaslata felett, 1874. Nyilt 
levél b. Wesselényi Béla úrhoz : Agará-
szat sat.); a Gazdasági Lapokban (1870. 
A répaczukorgyári hulladék takarmány 
értékéről); a Földm. Érdekeinkben (1874. 
A mi vadászlovaink, A Rapp- és Speiser-
féle vetőgépről). 

M. Nemzetségi Zsebkönyv. I . F ő r a n g ú c s a l á -
dok . Bpes t , 1888. 394. 1. — Doby Antal, P o d -
m a n i c z k y - c s a l á d . Budapes t , 1892. 34. lap. — 
Sturm Albert, Országgyűlés i A l m a n a c h . Buda-
pes t , 1901. 128. 1. 

Podmaniczky Gyula (podmanini és 
aszódi báró), miniszteri titkár, P. Ármin 
báró uradalmi jószágigazgató és Kegle-
vich Emma grófnő fia, szül. 1855. okt. 
15. Aszódon, tartalékos honvéd-huszár 
főhadnagy; jelenleg miniszteri titkár a 
földmívelésügyi minisztériumban és a 
pestmegyei ág. ev. esperesség felügyelője. 
— Czikke a Vasárnapi Újságban (1902. 
La Martinique). — Munkája: Magyar-
ország állami és magánménesei lótenyész-
tésének kézikönyve. A m. kir. földmíve-
lési miniszter megbízásából összeállította. 
Bpest, 1903. Két táblával és térképpel. 
(A m. kir. földmívelési miniszter kiad-
ványai. 1903. 3.) 

M. Nemzetségi Zsebkönyv. I. F ő r a n g ú csa lá -
l á d o k . 396. 1. — Doby Antal, P o d m a n i c z k y -
c s a l á d . 48. 1. — M. Könyvészet 1903. .Kóssa 
Gyula, M. Á l l a t o r v o s i K ö n y v é s z e t . B u d a p e s t , 
1904. 180. lap . 

Podmaniczky Horácz (podmanini és 
aszódi báró), cs. és kir. tartalékos had-
nagy, P. László báró főrend és szandai 
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Sréter Malvina fia, szül. 1866. jan. 26. 
— Munkái: 1. Prevost Marcel: A skor-
pió. Franczia eredetiből ford. Budapest, 
1900. — 2. Octave Mirbeau: Egy szoba-
leány naplója. Regény. Franczia eredeti-
ből ford. U. ott, 1901. 

M. Nemzetségi Zsebkönyv. I . F ő r a n g ú c s a l á -
d o k . 391. l a p . — Doby Antal, P o d m a n i c z k y -
c s a l á d . B p e s t , 1892. 33. 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 . 

Podmaniczky József (podmanini és 
aszódi báró), cs. kir. val. b. t. tanácsos 
és kamarás, főispán, P. János báró és 
Kisfaludy Zsuzsánna fia, szül. 1756. júl. 
29. Külsejét tekintve igénytelen, szikár, 
kissé púpos voltánál fogva keveset mu-
tatott ugyan, de rendkívül szellemdús és 
nagyműveltségű férfiú, a ki a tudományt 
és művészetet egyaránt pártolta és szel-
lemességénél fogva nagy kedveltje volt 
a szépnemnek. Az ő házánál hallatá 
magát először Liszt Ferencz hét éves 
korában ; ő volt az első magyar színházi 
intendáns, midőn magyar főuraink ezelőtt 
100 évvel összeállva, a jelenlegi budai 
várszínházból, akkori udvari színházból 
magyar nemzeti játékszint akartak alkotni. 
Angol-, franczia- s olaszországi utazásá-
ból visszatérve II. József császár a fiumei 
kormányzóság tanácsába hívta meg; 
innét a budai helytartótanácshoz he-
lyeztetett át. 1802-ben Bács-Bodrogmegye 
főispánjává neveztetett ki. Az 1815-ben 
Párisban majd három évig székelő szá-
moltató és osztoztató bizottsághoz (a 
700 millió hadisarcz forgott- kérdésben), 
Ausztria részéről ő volt kiküldve köve-
tül ; a dániai Danebrog-rend cpmmen-
datora lett. Midőn visszaérkezett külde-
téséből, megkapta a Lipót-rend nagy-
keresztjét, de nem fogadta el, kijelentvén, 
hogy aszódi jobbágyai közt nincs szük-
sége üres díszjelrq. Meghalt 1823. máj. 11. 
Pesten. — Naplót hagyott hátra. Levele 
Horvát Istvánhoz, mint a Marczibányi-
jutalomkiosztó-bizottságnak elnöke, Pesten 
1823. ápr. 15. (a m. n. múzeumban). 

I 

31. Kurir 1823. I. 40. SZ. — Ofner-Pester Zei-
tung 1823., 39., 48. SZ. — Tudományos Gyűjte-
mény 1823., V. 110. l a p . — Oesterreichische 
National-Encyclopaedia I V . 236. 1. — Figyelő 
V I I I . 163. l a p . — 31. Nemzetségi Zsebkönyv. I . 
F ő r a n g ú c s a l á d o k 392. 1. — Somogyi 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. 94. 1. — Doby Antal, P o d m a -
n i c z k y - c s a l á d . 25. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Podmaniczky Julia bárónő. L. Báró 
Jósika Miklósné. 

Podmaniczky Károly (podnpanini és 
aszódi báró), bányatanácsos, P. Sándor 
báró és királyfiai Jeszenák Zsuzsánna 
bárónő fia, szül. 1772-ben Aszódon 
(Pestm.); mint fiatal ember a Martinovich-
féle összeesküvésbe keveredvén Bécsbe 
internáltatott. Ezen időt felhasználta arra, 
hogy az orvosi tudományokkal foglal-
kozzék. Utóbb megkegyelmeztetvén, nem 
indult vissza családja körébe, hanem 
Chemnitzben (Szászország) s utóbb Sel-
meczbányán bevégezte a bányászati tanul-
mányokat ; ekkor a kamaránál hivatalt 
vállalt és a bányatanácsosságig vitte; 
1812-ben azonban tudván azt, hogy mint 
evangelikus vallású bányagróffá úgy sem 
fog kineveztetni, állásáról lemondott; 
azontúl, szülei már nem élvén és testvér-
bátyjával megosztozván, Aszódon és 
Pesten élt. Tudományos műveltsége, 
emberszeretete s finom modora követ-
keztében igen kedvelt egyén volt. Mint 
tanult bányász páratlan szépségű és 
gazdagságú gyűjteményét szerezte meg a 
Magyarországon létező érczkövületeknek. 
Mint gazda gazdaságainak berendezésénél 
a Németországban dívó elvek és gyakorlat 
szerint járt el. 1826-ban hitsorsosai a 
dunántúli egyház felügyelőjévé választot-
ták ; beiktatását aug. 16. Hima Ignácz és 
ifj. Kis János két nyomtatványnyal örökí-
tették meg. Meghalt 1833. szept. 21. 
Pesten. — Munkái: 1. Beszéd, m e l y e t . . . 
a dunántúli ev. ecclesiák főnispectora, 
beiktatásakor az összegyűlt districtualis 
convent előtt tartott, Sopronban aug. 16. 
1826. Pest. (Németül. U. ott, 1826.) — 
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2. Miner alien-Sammlung. Hely és év n. 
(Névtelenül. 3524 darabnak czímjegyzéke). 
— Kézirata a m. n. múzeumban: Cata-
logus collectaneis mineralium, ívr. 2. 
kötet. 

Petrik B ib l iogr . — M. Nemzetségi Zsebkönyv. 
I . F ő r a n g ú c s a l á d o k . 395. 1. — Doby Antal, 
P o d m a n i c z k y - c s a l á d 37. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Podmaniczky Lajos (podmanini és 
aszódi báró), cs. és kir. kamarás, zene-
szerző, P. Sándor báró és Wartensleben 
Klára grófnő fia, szül. 1803-ban; zenét 
ifjú korában tanult Pozsonyban Klein 
Henriktől, az akkori idők egyik legjelesebb 
mesterétől. Két első zeneműve: Unga-
risches Rondo és Ecossaises, 1818. és 
1819-ben Bécsben jelent meg; ezeken 
kívül írt hat keringőt nagy zenekarra, 
egy ötöst fuvolára és vonós hangszerekre : 
Kukuricza hajtás cz. dallammal; két 
nyitányt nagy zenekarra, melyek mind-
egyikét elő szokták adni a pozsonyi és 
pesti hangversenyeken. Két zeneműve, 
Kazinczy, Kölcsey, Korner és saját 
költeményeire megjelent 4 mellékleten a 
Zsebkönyvben (1821). Meghalt 1872. júl. 
28. Budán. — Beszélyei a Zsebkönyvben 
(1821. Jó tettért jutalom ; ez németül is 
megjelent a Sagen und Novellen. Aus 
dem Magyarischen übersetzt von Georg 
von Gaal. Wien, 1834. cz. munkában). 

Hon 1869. 275. sz. k . (Bartalus) . — M. Nemzet-
ségi Zzebkönyv. I. F ő r a n g ú c s a l á d o k 394. 1. 
— Doby Antal, P o d m a n i c z k y - c s a l á d 36. 1. és 
g y á s z j e l e n t é s . 

Podmaniczky Sándor (podmanini és 
aszódi báró), P. Sándor báró és Jeszenák 
Zsuzsánna bárónő fia, szül. 1758-ban 
Pozsonyban; a telet Pesten fényes lakás-
ban, a nyarat pedig az aszódi zöld kas-
télyban töltötte, mindkét helyen nyilt 
házat tartva. Meghalt 1830-ban Aszódon. 
— Munkái: 1. Klagen bei dem Tode des 
Freyherrn Alexander von Podmaniczky 
auf Aszód, von seinem innigst betrübten 
Sohn. Göttingen, 1780. — 2. Entwurf 
über den gegenwärtigen Zustand des 

Seidenbaues in Ungarn und die Mass-
regeln nach welchen derselbe zu leiten 
wäre . . . 1787. — 3. Pflanzen des bota-
nischen Gartens zu Aszód. Nach dem 
Linné'schen System geordnet. Erste Reihe. 
Hely n. 1795. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l i ogr . 
M. Nemzetségi Zsebkönyv. I. F ő r a n g ú c sa ládok 
394. 1. — Doby Antal, P o m a n i c z k y csa lád . 
35. 1. 

Podolinsky S., doktor. — Munkája : 
Socialismus und Darwinismus. Eine Ant-
wort auf Oskar Schmidt's Darwinismus 
und Socialdemokratie . . . Aus dem Ser-
bischen übersetzt von M. A. Bpest, 1879. 

A m a g y a r n e m z . m ú z e u m i k ö n y v t á r pé l -
d á n y á r ó l . 

Podoliny Gy. András. — Munkája: 
Dalfüzér vegyeskarú dalárdák számára. 
1. füzet. Buda, 1871. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Podolszky Ferencz, r. kath. segéd-
lelkész, szül. 1862. jan. 5. Budapesten; 
mint szent Ferencz-rendi pap 1886. júl. 
13. szenteltetett fel; segédlelkész volt 
Jászárokszálláson, Gyöngyösön, Csány-
ban, Szolnokon, 1897. decz. 10-től kise-
gítő pap Kis-Iratoson, 1898. decz. 10. 
Tornyán. 1899-ben a csanádi püspök-
egyházmegyébe lépett át és segédlelkész 
lett Battonyán (Csanádm.). — Munkája: 
A római pápa szózata a katholikusok-
hoz, a kath. egyháztól elpártolt összes 
keresztényekhez és hitetlenekhez. A kör-
levélnek a főtiszt, csanád-egyházmegyei 
hatóság által kiadott magyar fordítása 
nyomán a magyar nép számára össze-
állította. Bpest, 1902. 

Schematismus D i o e c . C s a n a d i e n s i s . 1900. 
353. 1. és a m . n. m ú z e u m k ö n y v t á r á n a k 
p é l d á n y á r ó l . 

Podrányi Endre. L. Pordányi András. 
Podvasky János, r. kath. plébános 

Boboton (Trencsénmegye). — Munkája: 
Obšírny výklad katechismusa. Nagyszom-
bat, 1790. (A katechismus magyarázata 
két részben.) 
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viček, Jaroslav, D e j i n y Literatúry S l o v e n s -
k e j . Turócz -Szent -Márton , 1890. 266. 1. 

Poeck József, pozsonyi kanonok, szül. 
1823. jún. 18. Nagyszombatban; a böl-
cseletet és theologiát is ugyanott végezte ; 
1847. jan. 15. szenteltetett fel és harmad-
félévig Nagy-Lévárdon volt segédlelkész ; 
azután hitszónok a pozsonyi szent Sal-
vator templomnál. 1857. február 6. a 
Pozsony-külvárosi Virágvölgy plébánosa, 
1888-ban pozsonyi kanonok és nagy-
szombati szentszéki ülnök lett. Meghalt 
1895. ápr. 22. Pozsonyban. — Munkája: 
Wallfahrtslieder zum Gebrauche der 
frommen Pilger aus Blumenthal nach 
den Gnadenorten der seligsten Jungfrau 
Maria. Pressburg, 1861. 

Némethy, Ludovicus, Ser i e s P a r o c h o r u m 
866. 1. és a m a g y a r n , m u z e u m i k ö n y v t á r 
p é l d á n y á r ó l . — Schematismus d ioec . Strigo-
n i e n s i s 1894., 1896. 

PoeckRudol f , r. kath. esperes-plébános, 
szül. 1837. ápr. 2. Nagyszombatban; a 
gymnasiumot ugyanott, a theologiát a 
pesti központi papnevelőben 1860-ban 
végezte s azon év júl. 29. fölszenteltetett; 
segédlelkész volt Pozsony-Virágvölgyben, 
1865-től Eszterházy Ernő grófnál nevelő. 
1867-ben a nyitra-sárfői plébániát kapta ; 
innét 1880. nov. Nyitra-Pereszlénybe 
helyeztetett át. — Czikke a Religióban 
(1864. II. A haldoklók áldozásáról). — 
Munkái: 1. Die zwei höchsten Vorzüge des 
Priesterthums. Primiz-Predigt gehalten 
in der Kirche der WW. E. E. Barmher-
zigen Brüder am 16. Oktober 1864. als 
Sr. Hochwürden P. V. Achatius Saghy . . . 
sein erstes heiliges Messopfer... darbrachte. 
Pressburg,1864.—2. DasheiligeMessopfer. 
Primizpredigt gehalten in der Collegiat-
und Pfarr-Kirche der k. Freistadt Tirnau 
am 8. August 1869, als Sr. Hochwürden, 
Herr Nikolaus Kovách Priester des 
Graner Erzbisthums unter der Leitung. . . 
sein erstes heiliges Messopfer darbrachte 
U. ott, 1869. — 3. Petrus Pázmány 
aquila Hungáriáé recatolisandae. Consi-
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deratis ecclesiastico-historica activitatis 
Pazmanianae et procellarum catholicismi 
in Hungaria. Nitriae, 1902. 

Zelliger Alajos, E g y h á z i irók Csarnoka 
401. 1. — Némethy, Ludovicus, Ser i e s Paro-
c h o r u m 866. 1. — Schematismus d ioec . StrigO-
n i e n s i s 1904. 

Pogány Adalbert (csebi), bölcseleti 
doktor, pozsonyi prépost, czímzetes püs-
pök, P. Mátyás és Magócsy Julia fia, 
szül. 1785-ben; mint rozsnyói papnöven-
dék a bölcseletet és theologiát 1803-tól 
Nagyszombatban végezte; előbb rozsnyói 
kanonok, kir. táblai praelatus, azután a 
kir. helytartótanács' tanácsosa, drivesti 
vál. püspök, kir. tanácsos; 1845. decz. 
31-től pozsonyi prépost és főesperes volt. 
Meghalt 1857. nov. 13. Pozsonyban. — 
Munkái: 1. Sajtószabadság. Rozsnyó, 
1831. (Névtelenül.) — 2. Egyházi beszéd, 
melyet főtiszt, mezőhegyesi Hegyesi Pál 
rozsnyói kanonok és jánosi apátúr ötven-
esztendős papságáért tett hálaadó áldo-
zatjának alkalmával mondott. Kassa, 1836. 
— 3. Praepositura et praepositi S. Mar-
tini, alias SS. Salvatoris de Posonio. 
Authore A. P. Pr. Pos. Posonii, 1848. 
(2. kiadás. U. ott, 1855. Censurai példá-
nya a m. n. múzeum könyvtárában.) 

Rozsnyói Egyházi Töredékek 1839. VIII . 127. 
lap . — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai . 
IX. 374. 1. — Rimely, Carolus, Capi tu lum ecc l . 
col lég . P o s o n i e n s i s . P o s o n i i , 1880. 247. 1. — 
Zelliger Alajos, E g y h á z i írók Csarnoka . 
N a g y s z o m b a t , 1893. 401. 1. - Petrik B ib l iogr . 
és g y á s z j e l e n t é s . 

Pogány Ádám (csebi), ref. ügyvéd és 
szolgabíró, P. Imre és Varga N. fia, szül. 
1746-ban; már 1764-ben táblabíró lett 
Máramarosmegyében. Mint ügyvéd nagy 
tekintélyt szerzett, úgy hogy munkássá-
gát vetélkedve keresték a legfőbb csalá-
dok. Legtöbb érdeme van a család ifjabb 
fiai közt abban, hogy sok lappangó java-
kat, melyek az idő folyama alatt elide-
genítve hallgatásba merültek, visszaszer-
zett családjának, részint az Eszterházyak-
tól, részint a Gyulafiaktól. Lakását a 
Gyulafi jogon visszaszerzett gömörmegyei 
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faluban vette s ott is halt meg 1814-ben 
mint Gömörmegye volt szolgabirája. — 
Munkái: 1. Tentamen demonstrationis 
trium propositionum. 1. Quod transitus 
ex religione rom.-cath. ad religionem 
evangelicam poenae subjici non possit. 
2. Quod leges, evangelicos, possessori et 
officiorum capacitate in regnis Dalmatiae, 
Croatiae et Sclavoniae privantes, sub-
sistere non possint, 3. Quod nec privi-
legia nonnullorum liberarum regiarumque 
civitatum ac oppidorum, evangelicos ex-
cludentia stare possint. Pestini, Budae 
et Cassoviae, 1790. (Végén: Diploma 
interpretatorium Mathiae II. Viennae de 
anno 1606. 25. sept. elargitum. Ism. 
Censura Tentaminis. Budae, 1790. Alig. 
Literatur-Zeitung. Jena. Leipzig 1792. IV. 
313. sz.). — 2. Expenditur extractus 
dissertationis Samuelis Verenfelsii de 
jure magistratus in conscientias nuper 
edictus. (Pestini), 1790. — 3. Examen 
tum declarationis (utinam) christianae 
et patrioticae ad quaestionem : An sit 
dicta apostasia inter delicta civilia refe-
renda. Tum tentaminis de eadem con-
c inna t i . . . Hely n., 1790. — 4. Succincta 
deductio jurium et gravaminum evange-
licorum utriusque confessionis in Hun-
garia auctore privato veridico de anno 
1790. mense Junio. Hely n., 1790. (Név-
telenül.) — Levele Bossányi Ferenczhez. 
Urmező, 1768. júl. 30. (a m. n. múzeumi 
könyvtárban). 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 371., 
376. 1. — Ballagi Géza, A po l i t ika i i r o d a l o m 
M a g y a r o r s z á g o n 1825-ig. Bpes t , 1888. 697., 
704., 707., 709., 710. 1. — Petrik B i b l i o g r , — 
Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k Tára . 
III . 92. 1. 

Pogány Béla (csebi). Lásd Pogány 
Adalbert. 

Pogány Ferenez (csebi), alispán Bereg-
megyében és több megye táblabirája, 
P. György és Nagy Sára fia; 1784-ben 
Pozsonyban «a bölcselkedési tudomá-
nyokkal foglalkozott». Beregmegyének 
volt alispánja; 1808-ban a Ludoviceumra 

200 frtot adott. Özvegye Budai Fran-
ciska 1833. nov. 4. temettetett el Bereg-
szászban 68 éves korában. — Több al-
kalmi költeménye jelent meg a hírlapokban 
ú. m. a M. Ilirmondóban (1784. 16. sz. 
Kedvetek elszárván . . ., 27. sz. Jámbor 
érzés a fejedelemhez, 36. szám. T. T. 
Stretskó György úr a pozsonyi ev. os-
kola nagyérdemű rectora szerencsésen 
elért nevenapjára Íratott örömversek, 
49. sz. A M. Hírmondótól elbúcsúzott 
szerkesztőhöz. Hogy ezen versek önállóan 
is megjelentek, kitűnik a M. Hírmondó 
szerkesztőjének 1784. 49. sz. jegyzetéből: 
«Ezen versek és még többek találtatnak 
a könyvárus boltokban Pozsonyban, mely-
nek collectióit a fiatal auctor mostaná-
ban kiadta, melyet ha a Magyar haza 
jó szívvel fog felvenni, némely Satyrák-
nak is kieresztésére ajánlja magát»); a 
M. Kurírban (1800. II. 40. sz. Bereg-
megyében most insurgált sereget, a követ-
kezendő érzékeny versekkel kívánta az 
ellenség ellen leendő bátor viaskodásra 
felbuzdítani . . ,) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 367., 
378. 1. é s a m. n. m ú z e u m i h i r l a p k ö n y v t á r 
p é l d á n y a i b ó l . 

Pogány Irma és Margit (G.). — Mun-
kájuk : Dickens Ch., Vázlatok. Ford. 
Bpest, 1901. (M. Könyvtár 205.). 

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 . 

Pogány István, kir. tanfelügyelő Nagy-
Küküllő megyében Segesvárt; 1899-től 
Kecskeméten volt segédtanfelügyelő. — 
Munkái: — 1. Emlékfüzet. Az erdély-
részi közművelődési egyesület hunyad-
megyei választmányának közgyűléséből. 
Déva, 1897. — 2. Hunyadvármegye föld-
rajza, kapcsolatban a földrajz alap-
vonalaival és a szomszédos vármegyék 
rövid ismertetésével. U. ott, 1898. 

Hornyik József, K e c s k e m é t i írók. K e c s k e -
mét . 1901. 45. sz . 

Pogány Károly (nagy-klopotivai), fő-
ispán, volt országgyűlési képviselő, P. 
Károly főispán fia, szül. 1848-ban Nagy-
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Enyeden ; tanulmányait a Bethlen-főisko-
lában kezdte s folytatta Kolozsvárt; a 
jogi tudományok hallgatása végett Pestre 
jött, a hol 1865-ben letette a birói vizs-
gát. Majd Alsó-Fehérmegyében tisztelet-
beli aljegyző lett; 1866 elején az erdélyi 
udvari kanczelláriában mint tiszteletbeli 
gyakornok, fogalmazósegéd és fogalmazó 
működött a kanczellária feloszlatásáig és 
a felelős ministerium kinevezéseig. Ekkor 
a belügyminisztériumban fogalmazóvá, 
1870-ben pedig titkárrá neveztetett ki. 
1875-től 1901-ig mint a vajda-hunyadi 
kerület képviselője foglalt helyet a ház-
ban szabadelvű programmal és a köz-
igazgatási bizottság tagja volt. A vajda-
hunyadi vár restauratiója, továbbá a 
hunyadi vasművek fejlesztése érdekében 
nagy buzgalmat fejtett ki. 1898 okt. Krassó-
Szörénymegye főispánja lett. — Megyei 
s programmbeszédei a helyi lapokban, 
képviselőházi beszédei pedig 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 . 
B p e s t , 1897, 322. 1. — Pallas Nagy Lexikona 
XVIII . (Pó tköte t m á s o d i k k iadás ) 468.1. 

Pogány Kornél (csebi), főreáliskolai 
tanár, szül. 1858. máj. 11. Nagy-Keres-
kényben (Hontm.); a főgymnasiumot 
Nyitrán, felsőbb tanulmányait Budapesten 
1882-ben befejezvén, 1884. máj. 20. nyert 
tanári képesítést a történelemből és magyar 
nyelvből; 1878—79. egy éves önkéntes 
volt a cs. és kir. gyalogezredben; 
1882—92. helyettes tanár volt a lévai 
róm. kath. főgymnasiumban. 1892-ben 
rendes tanárnak a székelykereszturi fő-
gyimnasiumhoz helyeztetett á t ; 1897. 
aug. 6. pedig saját kérelmére a debreczeni 
állami főreáliskolához helyezték át, hol 
jelenleg is működik. — Czikkeket írt a 
fővárosi és vidéki lapokba; a Székely-
Udvarhely cz. hírlapnak főmunkatársa 
volt. — Munkái: 1. Bajza József irodalmi 
munkássága. Bpest, 1882. — 2. A magyarok 
története nemzetségi táblákkal tanodai és 
magán használatra. Léva, 1886. 
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Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — A székelyudvar-
helyi főreáliskola Értesítője 1893. 30.1. — Vajda 
E m i l N é v k ö n y v e . Győr, 1900. 78. 1. 

Pogány Lajos (csebi), mérnök,P. Lajos 
mérnökkari kapitány, alispán és Szaplon-
czai Jozefa fia, szül. 1814-ben; 1854-ben 
gyilkos kéz által halt meg. — Munkája : 
Poisirozó tábla. Építészszel foglalkozó 
mesteremberek és magánosok számára. 
Kolozsvár, 1853. 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 370., 
380. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pogner János, pozsonyi ág. ev. polgár. 
— Munkája: Verzeiehniss. Wie wir im 
Namen Gottes zu dem Gebäu unserer 
evangelischen Kirche allhier zu Presburg 
einen Anfang gemacht, und was sich 
dabei für Widerwärtigkeiten begeben und 
zugetragen haben; durch mich Johann 
Pogner, unseren Nachkommen zu einer 
Nachrichtung, so viel mir bewusst ist, 
verzeichnet und hinterlassen (1634—1768). 
Pressburg, 1861. (Jobann Pogner's Ver-
zeiehniss und Johann Libergott's Tage-
buch, herausgegeben durch Paul Lich-
ner 1—42. 1. Eredeti kézirata a pozsonyi 
ág ev. lýceum könyvtárában). 

Harmath Károly, A p o z s o n y i e v a n g . l y c e u m i 
k ö n y v t á r r é g i n y o m t a t v á n y a i n a k é s kéz i ra t -
g y ű j t e m é n y é n e k i s m e r t e t é s e . P o z s o n y , 1879. 
II. 14. 1. 

Pogonyi Nándor (pogonyi és málói), 
kir. alügyész, P. János építész és Flezsár 
Anna fia, szül. 1871. febr. 21. Egerben 
(Hevesm.); összes iskoláit szülővárosá-
ban végezte; mint jogászt pályatársai 
két évig ifjúsági elnöknek választották 
meg. Jogi tanulmányainak végeztével 
egy ideig ügyvédjelölt volt Egerben. 1896. 
febr. 5. a zalaegerszegi kir. törvényszék-
hez aljegyzővé, 1898. okt. 18. jegyzővé, 
1899. márcz. 18. az aradi kir. törvény-
székhez albiróvá s 1904-ben ugyanott a 
kir. ügyészséghez alügyészszé nevezték 
ki. 1904-ben megválasztatott a Kölcsey-
egyesület irodalmi szakosztályának tagjai 
közé. — Irodalmi működését mint jogász 
1892-ben Egerben kezdette az Eger és 
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Vidéke cz. lapnál; 1893-tól három évig 
volt a Hevesvármegyei Hirlap segédszer-
kesztője, e lapnak ma is munkatársa; 
ezen lapban jelent meg 1896-ban «A mai 
lányok» cz. 12 elbeszélésből álló gyűjte-
ménye, mely 1897-ben Lipcsében néme-
tül is megjelent; csaknem minden 
számában jelenik meg tőle egy czikk, 
vers, vagy beszély; eddig két-három-
száz beszélye jelent meg a vidéki lapok-
ban ; tárczákat írt a nevezett lapba, az 
Arad és Vidékébe, az Aradi Közlönybe, 
a Zalamegyébe, Zalamegyei Hírlapba, a 
Sümeg és Vidékébe, a Veszprémi Hír-
lapba sat. Margareta cz. novellája meg-
jelent a Budapestben; írt a Karpathen 
Postba ; több jogi czikket is írt a Törvény-
széki és Rendőri Újságba; kisebb beszélyei 
az aradi naptárakban, az Arad és Vidéke 
Albumában sat. jelentek meg. A Tudós 
kisasszony cz. beszélye a Hevesm. írók 
és írónők Almanachjában (Gyöngyös, 
1901.) arczképével; a Hevesmegyei Lapok-
ban (1898. 100. sz. A hónapok a képző-
művészetben). — Munkája: A búr szabad-
ságharcz. Eger, 1900. (Népies elbeszélő 
költemény Málói álnévvel). Álnevei és 
jegye: Málói, Muczus és XY. 

Önéletrajz i adatok . 

Pohárnok Márton, remete szent Păl-
rendi szerzetes; meghalt 1765. okt. 28. 
— Kézirati munkája : Libellus mortuorum 
Ord. S. Pauli primi Eremitae ab A. 
1714—1811. 8-rét (a Gnadt, Petrus, 
Enchiridion cz. kézirata mellé kötve. P. 
1765-ig írta). 

A m. n. m ú z e u m kéz i ra t tárában l e v ő pé l -
d á n y b ó l . 

Pohl Gyula, m. kir. honvédfőhadnagy, 
a Ludovica akadémia tanára. — Munkái: 
1. Tereptan és terepábrázolás, különös 
tekintettel a tiszti ismétlő tanfolyamok, 
egyévi önkéntesi iskolák számára és 
magánhasználatra. (68 ábrát tartalmazó 
6 rajzmelléklettel és az egyezményes jel-
zésekkel.) Bpest, 1896. — 2. A habsburg-

lotharingiai uralkodóház családfája. U. 
ott, 1898. 

IH. Könyvészet 1896—98. 

Pohl János, szabadalmazott osztrák-
magyar államvasuttársasági főerdész és 
erdőrendező Krassován (Krassó-Szörény-
megye). — Munkái: 1. Átszámítási táb-
lázatok. Cos3 a-val az összes távolságokra 
1-től 100-ig. Buziás (1893. Magyar és 
német szöveggel). — 2. Tang ens-Táblá-
zatok. Tartalmazzák a szintkülömbsége-

,ket 0°—26° hajlásszögig, az 1, 2, 4, 
6—100-ig és 26°—46°-ig az 1, 2, 3—10-ig 
terjedő vízszintes távolságokra. Továbbá 
táblázat a rétegek metszőpontjainak meg-
határozására 0°—45°-ig és 1—20-ig ter-
jedő rétegkülömbségre. Kiadja az orszá-
gos erdészeti egyesület. Bpest, 1900. 

31. Könyvészet 1893. 

Poic Felix, - doktor, miniszteri fogal-
mazó a magy. kir. pénzügyminisztérium 
horvát osztályában. — Munkája : Sbirka 
potrošarinskih zakona . . . Bpest, 1900. 
(Törvények gyűjteménye a sör, élesztő 
sat. tárgyában.) 

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 . 

Pók Nep. János, hites ügyvéd és tábla-
bíró. — Munkája: Flavius Józsefnek a 
zsidó háborúról és Jerusalem végső pusz-
tulásáról írt históriájának foglalattya, 
némelly észrevételekkel. Székes-Fej ér vár, 
1820. (Névtelenül.) — Kézirati munkája : 
Az apostoli magyar királyok törvény-
hozó hatalomjoknak eredeteiről és min-
denkori gyakorlásáról. Egyházi dolgok 
eránt írt különös könyvecskéje, ford. Kol-
lár Ádám Ferencz után. 8-rét egy kötet 
(a m. n. múzeumi könyvtár kézirati 
osztályában). 

Petrik B ib l iogr . I . 800. lap . és Jankovich 
M i k l ó s B i b l i o g r a p h i á j a (a m. t u d o m , a k a -
d é m i a levé l tárában) . . 

Póka Kálmán, ügyvéd, volt polgár-
mester, szül. 1846. júl. 15. Hódmező-
vásárhelyen ; atyját P. Sándort (a ki 
születéshelyéről Nagy-Kőrösről tanárnak 
hivatott Hódmezővásárhelyre, hol később 
ügyvéd volt) már hét éves korában el-
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vesztvén, nevelését anyja Schéner Irén, 
jelenleg Nyusnyai Gusztáv ismert zene-
szerző özvegye, vezette. Iskoláit szülő-
földén kezdte s fejezte be, közben azon-
ban a III—VI. osztályokat Nagy-Kőrösön 
tanulta; a jogi tanulmányokat Kecske-
méten végezte. Közpályáját Hódmező-
vásárhelyen az akkor ott székelt Csongrád 
vármegyénél kezdette meg. 1869. jan. 
letette a telekkönyvi vizsgálatot Pesten; 
ugyanez év jún. Nagy-Kőrös válasz-
totta meg az akkor fennállott városi 
törvényszék telekkönyvi előadó birájává, 
hol e minőségben a kir. biróságok szerve-
zéseig, 1871. végéig működött; 26. évét 
még akkor sem érvén el, kir. biróvá nem 
nevezhették ki, hanem a nagy-kőrösi kir. 
járásbiróságnál telekkönyvvezető lett s 
e minőségben 1872. jan. 1-től 1876. ápril 
végéig szolgált. Az ügyvédi oklevelet 
1874-ben szerezte meg és ügyvédi irodáját 
1876. máj. nyitotta meg Nagy-Kőrösön, 
hol ügyvédi működését 1880. júl. 22-ig 
folytatta, a mikor a város megválasztotta 
főügyészévé, 1888. júl. 15. pedig polgár-
mesterévé, mely minőségben 1898. nov. 
25-ig szolgálta. Polgármestersége alatt 
figyelemmel volt a város nagyobb terje-
delmű kivilágítására, a járdának és kocsi-
útnak aszfaltozására, az iskolák és más 
közművelődési intézetek szaporítására 
stb. A városi kaszinónak, mely 1838-tól 
fennállott, több évig volt utolsó elnöke, 
minthogy ezen kaszinó 1894. jan. 1-től 
fogva egyesült a polgári körrel. — Már 15 
éves korában írt a fővárosi szépirodalmi 
lapokba, később a hódmezővásárhelyi, 
szegedi s más vidéki lapokba elbeszéléseket. 
Nagy-Kőrösre költözvén a Törvényszéki 
Csarnokba s a Jogtudományi Közlönybe, 
a Fővárosi Lapokba, a P. Naplóba, Pesti 
Hírlapba s Egyetértésbe írt czikkeket; 
czikkei jelentek meg a Nagy-Kőrösben 
és a Nagykőrösi Hírlapokban is, sokszor 
névtelenül; a Nagykőrös monographiá-
jában (Előszó III—X. 1. és 616—640.1.). 
— Munkái: 1. A gyámhatósági eljárásról, 

a pénz és pénzértékek, úgy az árvabirság 
pénzkezeléséről szóló szabályrendeletek. 
Nagy-Kőrös, 1884. — 2. Lakbérleti városi 
szabályrendelet. U. ott, 1886. — 3. Nagy-
Körös város szervezetéről. U. ott, 1889., 
1895., 1896., 1898. — 4. A községi ház-
tartásról és számvitelről. U. ott, 1889. 
— 5. A városi közgyűlés tanácskozási és 
ügyrendjéről. Ü. ott, 1889., 1893. — 6. 
A húsvágásról, kimérésről és vágatási 
díjakról, valamint azok életbeléptetése 
tárgyában alkotott szabályrendeletek. U. 
ott, 1891. — 7. A rendezési és építkezési 
szabályrendeletek. U. ott, 1892. — 8. A 
nagy-körösi városi kaszinó alapszabályai 
és házszabályai. U. ott, 1892. — 9. A 
nagy-körösi községi takarékpénztár alap-
szabályai és ügyrendszabályai. U. ott, 
1892. — 10. A községi kötelékbe való 
felvételért fizetendő díjak megállapításáról. 
U. ott, 1892. — 11. Kossuth Lajos halála 
alkalmából 1894. márcz. mondott beszéde. 
U. ott, 1894. — 12. Magyar hazánk 
ezeréves fennállása emlékére 1896. máj. 
17. U. ott, 1896. — 13. A tetétleni Árpád-
halom. Nagy-Kőrös város közönsége által 
felállított emlékoszlopnak 1896. aug. 30. 
a helyszínen tartott felavatási ünnepélyen 
mondott emlék- és ünnepi beszédei. U. 
ott, 1896. (Ez utóbbi az emlékoszlop alá 
helyeztetett). — 14. A bérkocsi-ipar 
gyakorlásáról. U. ott, 1897. — 15. Az 
aszfalt burkolatú jár tárgyában alkotott 
szabályrendeletek és pótszabályrende-
letek. U. ott, 1897. — 16. Erzsébet 
királynénk elhunyta alkalmából 1898. 
szept. 17. Nagy-Kőrös város képviselő-
testülete által tartott gyászközgyűlésen 
mondott beszéde. U. ott, 1898. — 17. A 
nemzeti újjászületésnek 1848. márcz. 15. 
félszázados évfordulója alkalmából Nagy-
Kőrös város képviselőtestülete által 
tartott díszközgyűlésen mondott beszéde. 
U. ott. 1898. — 18. A kihágási szabály-
rendeletek. U. ott, 1899. 

ÁdámGerzson, N a g y - K ö r ö s i A t h e n a s . N a g y -
Körös , 1904. 213. 1. 
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Pókász Imre, áll. tanítóképző-intézeti 
tanár, P. József és Krausz Julia fia, szül. 
1853. szept. 29. Siklóson (Baranyam.); 
iskoláit szülőhelyén, Pécsett és Buda-
pesten végezte, hol 1876-ban a Ludovika 
Akadémián tiszti vizsgát tett. 1877-ben 
Pécsett elemi iskolai tanítóságra, 1879-
ben Budapesten polgári iskolai tanár-
ságra nyert képesítést. Azóta megszakí-
tás nélkül tanítóképzéssel foglalkozik; 
egy évet a csáktornyai állami tanító-
képzőnél töltött, az aradi képzőnél 25 
éve működik. Az aradi Rölcsey-egyesület 
titkára. — Czikkei az aradi Kölcsey-
egyesület Évkönyvében (1888. Az állatok 
ösztönéről); az Alföldi Újságban (1888. 
30. sz. Halál és élet, húsvéti sz. A társa-
ságok kedvenczei); az Iskolakertben 
(1889. A selyemtenyésztés fontossága, 
Az iskolakert a természetrajzi oktatás 
szolgálatában); az Alföldben (1890. 
191—193. Az aradi és délmagyarországi 
kiállítás ismertetése); az Aradi Közlöny-
ben (1890. 347. sz. A kokárda); a M. 
Tanítóképzőben (1894. A méhészeti emlék-
könyv ism.); az aradi millenniumi Nap-
tárban (1896. Aradhegyalja borterme-
lése). — Munkái: 1. Az okszerű eperfa-
termelés és selyemhernyótenyésztés. Ta-
nítónövendékek számára. Arad, 1886. 
(2. átdolgozott és ábrákkal bőv. kiadás: 
«Selyemhernyó-tenyésztés és eperfater-
melés» cz., 3. jav. kiadás. U. ott, 1898.). 
— 2. Az «Aradi Kölcsey-egyesüleU 1900. 
évi működése. U. ott, 1901. — 3. Tit-
kári jelentés az aradi Kölcsey-Egyesület 

1901. és 1902. évi működéséről. U. ott, 
1902. és 1903. — Kéziratban: Dr. Helm 
Anthropologiájának magyar fordítása. 

N. Könyvésiet 1887. A m a g y , 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 és öné l e t ra jz i ada tok . 

Pókay Dezső, nyug. tiszttartó Máslakon 
(Blumenthal) Temesmegyében. — Czikke 
a Mezőgazdasági Szemlében (VIII. 1887. 
Nagybirtokaink igazgatása). — Munkája : 
Populärer landwirtschaftlicher Bericht... 
gehalten im Auftrage des «Temeser 

Landw. Vereines» in den Ortschaften 
Német-Remete, Temes-Ujfalu und Trau-
nau. Temesvár, 1899. 

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

Pókay János, nyug. cz. táborszernagy, 
szül. 1829. márcz. 13. Pápán (Veszprém-
megye) ; a jogi tanfolyamot Győrött vé-
gezte, majd a szabadságharczót mint 
hadnagy végig küzdötte. 1849. nov. 9. a 
csász. 20. gyalogezredhez besoroztatott, 
1851. hadapród, 1852. febr. 2. másodoszt., 
1854. májusban I. oszt. hadnagy lett és 
zászlóalj-segédtisztté alkalmaztatott. 1859. 
főhadnagygyá s ugyanezen év máj. 14. 
századossá neveztetett ki a pesti önkén-
tes 2. zászlóaljnál és részt vett az 
olaszországi hadjáratban. 1859-ben az 
5. gyalogezredhez, 1860. februárban a 65. 
gyalogezredhez helyeztetett át. 1864. ápr. 
mexikói cs. szolgálatba lépett mint őr-
nagy, hol 1866-ban alezredes lett. Mexi-
kóba való megérkezése után mindjárt 
(1865. jan.) az orizábai kerület parancs-
nokságát vette á t ; 1865. ápr. a vezérkar 
alfőnökévé neveztetett ki; okt. a hadügy-
minisztériumban az osztrák-belga ügy-
csoport főnöke, 1866. márcz'. a tesuitlani, 
máj. a tulaucingói kerület parancsnoka 
lett, majd októbertől mint bolygó oszlop 
parancsnoka működött; decz. az osztrák 
csapatok főparancsnokságát átvette és 
azokat Európába visszavezette. 1867 tava-
szán visszatért az osztrák-magyar had-
sereg kötelékébe a 65. gyalogezredhez; 
1869—1873. magyar kir. testőr volt, 1873. 
máj. 1. a 44. gyalogezredhez helyeztetett 
át. 1874. máj. 1. soronkívüli őrnagygyá 
neveztetett ki az 5. gyalogezrednél. 1877— 
78'ban a brucki központi lövésziskola 
parancsnoka volt. 1877. nov. 1. soron 
kívüli alezredessé lépett elő s 1879. 
máj. tartalékparancsnok lett a 25. gyalog-
ezredben ; 1881. máj. 1. soronkívüli 
ezredes, 1882. május 1. a 34. gyalog-
ezred és 1887. máj. 31. a 31. dandár 
parancsnoka; nov. 1. vezérőrnagygyá 
neveztetett ki, 1891. máj. a 27. gyalog-

é i . iv sajtó alá adatott 1905. ápr. 5. 
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hadosztály parancsnokságát vette át, hol 
1891. altábornagygyá neveztetett ki. 
1892. májusán a kassai III. s 1893. 
májusán pedig a budapesti I. honvéd 
ker. parancsnokságával bízatott meg, 
mígnem 1896. decz. 1. nyugállományba 
helyeztetett czímz. táborszernagyi rang-
gal. A Lipót-rend és a vaskorona-rend 
III. oszt. lovagja, a mexikói Guadelupe-
rend I. keresztjének, a franczia becsület-
rend tiszti és lovagkeresztjének sat. tulaj-
donosa. — Czikke a Ludovika Akadémia 
Közlönyében (1892. A gyalogság táma-
dása s ezzel kapcsolatosan a roham 
keresztülvitele). 

Ludovika Akadémia. Közlönye 1899. 684. 1. 

Pokoly József, ev. ref. theologiai ta-
nár, P. József kereskedő, később pénzügy-
igazgatósági hivatalnok és Kozma Amália 
fia, szül. 1866. decz. 6. Őrben (Szabolcs-
megye) ; gyermekéveit anyai nagyatyja 
Kozma József őri ev. ref. lelkész házá-
nál töltötte; a gymnasiumot Késmárkon 
és Sárospatakon végezte 1885-ben és 
ugyanott beiratkozott a theologiai aka-
démiára is. Theologiai tanulmányait a 
következő tanévben Debreczenben foly-
tatta, hol 1889 és 1890-ben lelkészképe-
sítő vizsgálatokat tett és lelkészi oklevelet 
szerzett. (A néptanítói oklevelet szintén 
Debreczenben 1887-ben szerezte meg). 
Az 1889 őszén Tisza Kálmán házánál 
ennek Lajos fia mellett nevelői állást 
vállalt és ezen minőségben működött 
1894 tavaszáig, midőn a geszti ev. ref. 
egyházközség lelkészi állását foglalta el, 
hova 1893. okt. 22. választatott meg. 
Nevelősége idejében a budapesti egye-
temre beiratkozott, hol előbb félévig 
történeti, 1891—92. tanévtől fogva jogi 
előadásokat hallgatott és a jogi kartól 
absolutoriumot is nyert. A geszti lelkészi 
állását 1894. ápr. 24-től 1895. júl. 31-ig 
tartotta elfoglalva; ekkor attól megvált, 
minthogy 1895. febr. 17. az erdélyi ev. 
ref. egyházkerület theologiai fakultásába 
az egyháztörténelem rendes tanárának 

Id. S z i n n y e i .T„ Magyar írók X. 

meghivatott Kolozsvárra, hol 1895. szept. 
1. óta az egyetemes keresztyén és ma-
gyar prot. egyháztörténelmet és egyház-
jogot tanít ja; a fakultás könyvtárnoka, 
az elöljáróság jegyzője, a m. prot. iro-
dalmi társaság alapító tagja s az ifjúsági 
ének- és zeneegylet tanárelnöke. — Iro-
dalmi működését a Debreczeni Prot. Lap-
ban kezdte kisebb aktualis czikkei; később 
a felmerült egyházi napikérdésekre vonat-
kozó czikkei rendszerint a Prot. Egyházi 
és Iskolai Lapban jelentek meg (1892. 
Cordatus Konrádról) saL.; a Prot. Szem-
íében (1894. A magyar prot. házassági 
jog rövid története 1786-ig, 1895. A ma-
gyar prot. egyházak vagyonjogi viszo-
nyai az 1790—91 XXVI. t.-czikkig, 1896. 
Az erdélyi fejedelmek viszonya a prot. 
egyházhoz, 1898. Az unitárizmus Magyar-
országon, 1899. Az erdélyi ref. egyház 
területi beosztásáról, 1901. Az első ma-
gyar református presbitérium, 1902. A 
református egyház megalakulása Erdély-
ben ; ugyanezen folyóiratban ő írta a 
Külföldi egyházi élet cz. rovatot 1896 
óta); a Keresztény Magvetőben (1902. 
Bogáti Ferencz naptári följegyzései); az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület által 1896-
ban kiadott iskolai «Állapotrajzában ő 
írta A kolozsvári ev. ref. theologiai fakul-
tás cz. fejezetet. — Munkái: 1. Több 
szavazat és még valami. Bpest, 1892. 
(Presbyteri Jánus álnévvel). — 2. Ev. 
ref. zsinati tárgyakról. U. ott, 1892. 
(Presbyteri Jánus álnévveP. — 3. Betü-
soros tárgymutató az erdélyi ev. ref. 
egyházkerület 1872—1897. évi közgyűlési 
jegyzőkönyveihez. Függelékül az egyete-
mes konvent, az erdélyi ev. ref. egyház-
kerület közgyűlése s állandó igazgató-
tanácsa elvi jelentőségű határozataival. 
Kiadta az ev. ref. egyházkerület. Kolozs-
vár, 1899. — 4. Szolnok-Doboka vár-
megye monographiája. Deés, 1901. (I. kö-
tet. A vármegyei intézmény története 
253—343. 1.). — 5. Az erdélyi refor-
mátus egyház története. Az erdélyi ev. ref. 
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egyházkerület állandó igazgató-tanácsá-
nak megbízásából. Bpest, 1904. (1.1556— 
1604., II. 1605—1690., III. 1691—1780, 
IV. és V. kötete sajtó alatt van). — 0 
írta az Athenaeum kiadásában megjelenő 
Magyar prot. egyháztörténelem legújabb-
kori részét, mely most van sajtó alatt. 
— Kéziratban: A protestantismus be-
folyása és jelentősége a magyar állami 
életre. Egyházkerülete felhívására több 
emlékiratot javaslatot szerkesztett, melyek 
közül az a két emlékirat érdemel emlí-
tést, a mely az «erdélyi püspök» czím 
tárgyában a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez és az országgyűlés képviselő-
házához intéztetett. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai 
fakultásának Értesítői 1896-tól, öné l e t ra jz i 
a d a t o k és a m. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r pél -
d á n y a i r ó l . 

Pokora József Antal, jogi doktor, ügy-
véd, Jolsva város tanácsosa, a pesti egye-
tem jogi karának tagja. — Munkája: 
Dissertatio de publica aedium apud 
Romanos cura. Pestini, 1800. (Ism. Zeit-
schrift von und für Ungern VI. 1804). 

Schematismus inc ly t i regni Hungár iáé . Bu-
dae , 1828. II. 12. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Pokorný Emanuel, theologiai doktor, 
főgymnasiumi vallástanár, szül. 1860. 
decz 22. Bécsben ; a gymnasiumot Buda-
pesten végezte, a theologiát is itt kezdte, 
de egészségi szempontból Esztergomban 
folytatta. 1883. szept. 25. fölszenteltetett; 
káplán volt Selmeczbányán, azután fő-
városi hitoktató lett a II. ker. főgymna-
siumban. 1887-ben nyert tanári oklevelet. 
— Czikkei közül említendő: a Társulati 
Értesítőben (1893. Kath. tanonczokat védő 
egyesület). — Munkái: 1. Katholikus szer-
tartástan. Közép- és polgári iskolák hasz-
nálatára. Bpest, 1890. (2. kiadás 1892., 
3. k. 1894., 4. k. 1896., 5. k. 1898., 6. k. 
1901., 7. k. 1903. U. ott. Ism. M. Sión 
1890. 474., 1892. 701. 1.) — 2. Ájtatos-
sági gyakorlatok. Imádságok és egyházi 
-énekek, középiskolák róm. kath. ifjúsága 

számára. U. ott, 1891. (2. átdolg. kiadás 
1903. U. ott.) — 3. Megszentelt idők. Az 
egyházi év ismertetése. U. ott. (1896. 
Népiratkák 107. 2. k. 1902. U. ott). — 4. 
Gyakorlatias vallástanítás a középiskolá-
ban. Tekintettel a hazai vallástanítás 
újjászervezésére. U. ott, 1897. — 5. Szín-
játékok ifjúsági színpadra. Idegen szerzők 
után ford, és átdolg. U. ott, 1897. Két 
füzet. (I. Vértanu-család, dr. 3. felv. 
Valle Henrik után, Morus Tamás, tört. 
szomj. 4 felv. Ney K. után. II. A padlás-
szobában, karácsonyi szinj. 1 felv. Ney 
K. után, Az örökség, vígj. 3 felv. Norrenberg 
P. után, Incognito, bohózat 1. felv. Ney 
K. után, Az igazgató úr, boh. 1 felv. Ney 
K. után, A fogadás, bohózat 1 felv. 
Hohnerlein M. után). — 6. O-szövetségi 
bibliai történetek középiskolák használa-
tára. 42 illusztráczióval és térképpel. U. 
ott, 1901. (2. kiadás. U. ott, 1902). — 7. 
A középiskolai vallástanítás. Esztergom, 
1901. — 8. TJj-szövetségi bibliai történetek 
középiskolák használatára. 41 ülusztr. 
és egy térképpel. Bpest, 1902. (2. k. 1903. 
U. ott). — 9. Bibliai történetek polgári 
és felső leányiskolák használatára. 69 
illusztr. és 1 térk. U. ott, 1903. — 10. 
Keresztény katholikus hittan. A közép-
iskolák részére. U. ott, 1904. 

ill. Könyvészet 1890—92., 1894., 1896., 1898., 
1901—1903. — Zelliger Alajos, Magyar í rók 
Csarnoka. N a g v - S z o m b a t , 1893. 401.1.— Vajda 
Emil N é v k ö n y v e 53. 1. — Corvina 1903. 26., 
30. — Pallas Nagy-Lexikona XVIII . (2. k iadás) 
469. 1. 

Pokorný Frigyes (Ferencz), szent 
Benedek-rendi áldozópap és nyug. tanár, 
szül. 1832. nov. 14. Szakolczán (Nyitram.); 
1851. szept. 11. lépett a rendbe ; a pesti 
egyetemen végezte a theologiát és 1858. 
júl. 26. szenteltetett fel; 1870. a győri 
gymnasium tanára, 1870—73-ig a ravazdi 
plébánia adminisztrátora volt; ezen időtől 
fogva Bársonyoson (Veszprémm.) a rend 
jószágait kormányozta. Meghalt mint a 
tihanyi convent alperjele és az apátság 
zalamegyei javainak kormányzója 1900. 
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nov. 22. Tihanyban. — Czikkei a Kath. 
Néplapban (1865. Simor János győri 
püspök életrajza, Deáky Zsigmond nagy-
prépost életrajza, A gyászoló anya); a 
M. Államban (A Péterfillér,); a Magyar-
ország és Nagyvilágban (1865. Új nyomok 
az Ausztrália belsejében eltűnt Leichhardt 
felől, Király- vagy bengali tigris); a Győri 
Közlönyben (Hohenstauíí II. Frigyes, 1867. 
79., 80. sz. Római lakomák, 98. sz. A 
varrógépek föltalálása, Az ember függése 
a kültermészettől, Teremtés-e vagy fej-
lődés ?); a M. Sionban (1891. A tihanyi 
viaszkép) ; az Egyetemes M. Encyclopae-
diának is munkatársa volt; írt a szent 
István-társulat Naptárába is. — Munkája ; 
Szent Márton győrmegyei Sabariában 
született. Észrevételek Lakner Endre 
«Szent Márton toursi püspök valódi 
születéshelyének felderítése» cz. érteke-
zésére. Győr, 1867. (Különny.aM. Sionból. 
Ism. M. Sión). — Kéziratban : A vízözön 
1856. (A Dercsik-féle jutalomban részesült; 
a budapesti egyetem theologiai karának 
kézirattárában). — Sok czikket írt név-
telenül vagy —s jegygyei. 

Szöllösi Károly, Szerze te s r e n d e k . Arad, 
1878.1. 92 .1 . — Scriptores Ordinis S. B e n e d i c t i . 
V i n d o b o n a e , 1881. 353. 1. — Petrik K ö n y v é -
szete . — A pannonhalmi s z e n t B e n e d e k r e n d 
N é v t á r a . Győr , 1901. 95. 1. 

Pokorný Gusztáv. — Czikkei a Regélő 
Pesti Divatlapban (1843. I. Losoncz, színi 
kritika); a Vasárnapi Újságban (1857. 
Keletindia rövid ismertetése, 1861. A gácsi 
vár és a gácsi posztógyár); a Losonczi 
Lapokban (1873. 9-28. sz. Utazásomból: 
Bécs, Trieszt, Velencze, Pádua., Bologna, 
Florencz). 

A m. n. m ú z e u m i h i r l a p k ö n y v t á r pé ldá-
n y a i b ó l . 

Pokorný János. nyug. erdőmester a 
Pálffy herczeg detrekői uradalmában. 
Meghalt 1864. márcz. 10. Pozsonyban 
78 éves korában. — Munkája: Die Jagd-
wissenschaft in ihrem gehörigen Umfange, 
nebst mehreren unumgänglichen Hülfs-
quellen des Forstwesens, wobei ein Ver-

zeichniss der im Lande eingewährten 
hohen Waidmänner beigelegt ist. Zum 
Gebrauche der neueren Zeit für, in denen 
Revieren bestellten Försters und Jägers, 
welche Bezirke zu verwalten haben. 
Beziehend auch für Jagdliebhaber. Press-
burg, 1845. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e és g y á s z j e l e n t é s . 

Pokorný Jenő, hirlapíró, nógrádme-
gyei származású, 1872-ben a Beggeli La-
pokat szerkesztette; 1876 okt. 1-től Asbóth 
Jánossal szerkesztette Kolozsvárt az Éb-
redés cz. politikai napilapot; miután 
Asbóth a Magyar Polgár táviratainak 
közlése miatt távozni volt kénytelen, 
maga folytatta a szerkesztést júl. 17-től, 
de csak néhány szám jelent meg a lap-
ból. Ezután visszatért Pestre és a keleti 
háború ideje alatt Tóvölgyi Titusz napi-
lapjánál dolgozott. 1878. ápr. 2-tól 15-ig 
az Uj Budapesti Napilapot szerkesztette; 
•ekkor a Budapestnek és a 80-as évek 
elején a Függetlenségnek volt belmunka-
társa. Ezen időtájban lett öngyilkossá. 
— Czikkei az Otthonban (II. 1875. «Queen 
Mary»); a Figyelőben (1875. Quinet Edgar 
és Achard Amadé); a Kelet Népében 
(1876. 93. sz. Egy franczia lap a 40-es 
években, 137. sz. Kecskeméti Aurél hu-
mora); a Honban (1876. 9. 10. e. k. 
Színházaink és kritikánk); a P. Hírlap-
ban (1881. 306. sz. Kállay Béni mint 
hirlapíró, 338., 339. sz. Kis József élet-
rajza és költeményei); a Szegedi Híradó-
nak is munkatársa volt. — Munkái: 1. 
Wildenrode. Wild Hermintől. Ford. Bpest, 
1875. (Névtelenül.) — 2. A meteor. Re-
gény. írta Werber, ford. U. ott, 1875. 
(Magyar hölgyek Könyvtára. 89. sz.). — 
3. A franczia-magyar és magyar-franczia 
nyelv szótára. Dictionnaire frangais-
hongrois et hongrois-frangais. Budapest, 
1880—91. Négy kötet. — Szerkesztette 
a Magyar ember Könyvtára czímű havi 
folyóiratot 1876-ban Budapesten. (Ebben 
tőle : Tóth Ede.) — Álnevei: Vas Álarcz, 
Darázs, Szatír, Mihaszna András. 
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Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ő n y • 
vésze te . 

Pokrócz Ádám. L. C sete Lajos. 
Pokróczy János. — Munkája: Mun-

kás lelkipásztor a betegek, haldoklók és 
rabok mellett. Köhler után ford. Pest, 
1826. (2. nyomtatás). 

Petrik Bibl iogr . IV . .ri9. 1. 

Pokupcsics Gyula, erdész. — Czikkei 
az Erdészeti Lapokban (1875. A franczia 
és német tölgydonga üzletállása és jelen 
termelése a magyar birodalomban, A 
franczia donga és bodnárfa üzletmozgal-
máról, 1876. Franczia dongakivitelünk 
az 1875. évben és termelésünk ez anyag-
ból az 1875—76. idényben). 

A m. n. múzeutni k ö n y v t á r pé ldányáró l . 

Polacco Lajos, Fiúméban. — Munkái: 
1. Conforti. Fiume, 1882. — 2. Limit/T 
delľ umana conoszenza. Citazioni. U. o., 
1882. 

A m . n. m ú z e u m i könyvtár pé ldánya iró l . 

Polák Ede (József), bölcseleti doktor, 
kegyestanítórendi áldozópap és tanár, 
igazgató s a rend kormánysegéde, szül. 
1816. márcz. 12. Alsó-Pélen (Barsm.); 
szülei korán átköltöztek Nyitrára s a 
gymnasiumot is ott végezte, hol 1832. 
szept. 25. lépett a rendbe; a két próba-
évet Trencsénben töltötte, hol tanárnak is 
alkalmazták; 1835 és 36-ban Debreczen-
ben volt próbaéves tanár s Váczon foly-
tatta bölcseleti tanulmányait. Az 1838— 
1839. évet Nyitrán töltötte s tanulta a 
theologiát, készülve a bölcseletdoktori 
szigorlatra, melyet 1839-ben le is tett; 
1839—40. Nyitrán, 1840—41. Szent-
Györgyön kizárólag theologiai tanulmá-
nyokkal foglalkozott. 1841. aug. 5. pappá 
szenteltetett Nyitrán. Gymnasiumi tanár 
volt 1842—43. Selmeczen, 1844—50 
Temesvárt, különösen szaktárgyának a 
természettannak szentelve idejét. 1850-ben 
Selmeczre helyezték át, hol a természet-
tant és latin nyelvet tanította. 1860—64. 
Pesten latin nyelvet, physikát, mathesist 
s propedeutica philosophiát tanított. 1863-

ban a kecskeméti főgymnasium igazgatója 
s a rendi növendékek vezetője lett. 
1868. tiszteleti kormánytanácsossá, 1877-
ben pedig tiszt, kormánysegéddé válasz-
tották. Midőn mint az 1882. nagygyűlés 
által megválasztott, valóságos kormány-
segéd Budapestre volt menendő, má-
jus 31. Kecskeméten tartózkodásának 
husz évét megünnepelte az ottani tanuló-
ifjúság és a város előkelősége. 1883-tól 
állandóan Budapesten lakott, levéltári s 
tanügyi biztosi teendőket végezve, majd 
mint a rend pénztárnoka g vagyonának 
gondozója működött. 18-J1. aug. 5. tartotta 
aranymiséjét. Meghalt 1892. márcz. 18. 
Budapesten. — Czikkei a selmeczi gym-
nasium Értesítőjében (1857. Wurf und 
Centraibewegung, 1859. Chronologisch-
historische Der Stellung der physikalischen 
Erfindungen); a kecskeméti főgymnasium 
Értesítőjében (1866. Az állat- és növény-
ország viszonya a légkörhöz, 1867. A hő 
nagy szerepe a természet gazdászatában, 
1868. A szelek a nagy világban s be-
folyásuk az időre, 1869. A légnedvesség 
tüneményei, 1872. A légsúlymérő ingado-
zásai, 1875. A légkör villámtüneteiről, 
1877. Középiskolai rendtartás, A fénytani 
lencsék képletének egyszerű levezetése, 
1880. Nézetek a jégeső tüneményéről és 
Archimed elvének bebizonyítása, 1883. 
A légkör fénytüneteiről); a Természet-
ben (1869. Időjósok a természet három 
országában, Jegyzetek a hallásról, 1870. 
A tiszta látás föltételei, Csalódások a 
látott tárgyak távolai-, nagyságai-, helyei-, 
mozgásai- és idomairól hozott ítéleteink-
ben, 1871. A víz sajátságos magatartása 
0 és -f- 4 hőfok között, 1874. A sugárzó 
hő tüneményeiről, 1875. A hő fejlesz-
téséről) ; írt még ezeken kívül sok tan-
ügyi és természettani czikket a Tanodai 
Lapokba, a Reformba s a Kecskeméti 
Lapokba. 

Siöllőssy Károly, A szerze tes rendek . Arad, 
1878. II . 31. 1. — M. Állam 1892. 69. sz . — 
Takáts Sándor, A f ő v á r o s a lapí tot ta budapes t i 
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piar is ta k o l l é g i u m története . B p e s t , 1895. 
384. 1. arczk. — iévay Imre, Az U r b a n e l h u n y t 
r e n d t a g o k . Bpes t , 1893. 20. 1. 

Polák E., rabbi. — Munkája: Jeschnat 
Mosche. Rettung der Juden in Damaskus 
durch Moses Montefiore und Ad. Cremieux. 
Pressburg, 18 H. 

Petrik B ib l iogr . 

Polák Ignácz, orvosdoktor, győri szár-
mazású, Mosony vármegye t. főorvosa s 
a magyar-óvári gazdasági intézet rendes 
tanára volt, — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica sistens breve viarium pro 
prophanis Asphyxiis succurrentibus. 
Viennae, 1820. 

Bugát-Flór, M a g y a r o r s z á g i o r v o s r e n d N é v -
sora 1840-re. Pes t , 52. 1. — Szinnyei K ö n y -
v é s z e t e . 

Polák István, róm. kath. plébános 
Dobsinán (Gömörm.) a rozsnyói püspök-
megyében ; 1811-ben szenteltetett fel és 
ugyanott 1873. október 14. meghalt 51. 
évében. — Munkája: Gak se w Chrame 
Pána sprawowati máme. Rozsnyó, 1830. 
(Hogyan kell viselkednünk a templomban). 

Schematismus d ioec . R o s n a v i e n s i s 1837. 
148. 1. — Rozsnyói Töredékek 1839. VIII . 128. 1. 

Polák János, kegyes-tanítórendi áldozó-
pap és gymnasiumi tanár, szül. 1820. okt. 
31. Győrben; elvégezvén Magyar-Óvárott 
a humaniorákat, 1839. szept. 14. Tren-
csénben lépett a rendbe, hol 1840—42-ben 
papnövendék volt; 1842. Kalocsán meg-
kezdte a próbatanítást az I. gymnasiumi 
osztályban, 1843—44. Váczon bölcseletet 
tanult, 1845. Nyitrán I. éves, 1846-tól 
Szent-Györgyön II. és III. éves theologus 
volt; 1847—48. Becskereken a gramma-
tikai osztály tanára, 1849. Kanizsán elemi 
iskolai tanító ; gymnasiumi tanár volt: 
1850. Veszprémben, 1851. Pesten, 1852— 
56. Nagy-Kanizsán, 1857. Váczott, 1858. 
Nagy-Kanizsán, 1859—63. Pesten ; 1864-
ben Mernyén a jószágigazgató adjunctusa, 
1865—66. Magyar-Ovárott gymn. tanár, 
1867—76. Göllén a jószágigazgató segéde 
a rend telérmegyei birtokán, 1877—78. 

Polani 1322 

Magyar-Óvárott házi lelki atya, 1879—80. 
Debreczenben házfőnök, 1880—81. Sátor-
al jaújhelyben házi lelki atya és gymn. 
tanár, 1887—88. Magyar-Óvárott gymn. 
tanár ; ezután két évig nyugalomban élt; 
1891—92. Nyitrán vice-rector és lelki 
házi a tya; 1897—98. házi lelki atya 
Váczon, hol 1898. jan. 17. meghalt. — 
Munkája : A mértan alapvonalai a szem-
léletből értelmileg kifejtve, 170 kőnyomat-
tal. Ford. Schulz Lipót Lajos után. 
1. füz. A gymnasiumi első osztály szá-
mára. Pest, 1852. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Magyar Gábor, Az 
Urban e l h u n y t r e n d t a g o k Bpest , 1899. 4. 1. 
és a k e g y e s - taní tórend j e g y z ö k ö n y v é b ő l 
(Csaplár B. által). 

Polák Károly, orvosdoktor, szombat-
helyi (Vasm.) származású, uradalmi or-
vos Szent-Gotthardon. — Munkája: Re-
censio plantarum phanerogamarum in 
com. Castriferrei Hungáriáé hucusque 
inventarum. Specimen inaugurale medico-
botanicum. Budae, 1839. 

Bugát-Flór, M a g y a r o r s z á g i o r v o s r e n d N é v -
sora 1840-re. Pes t , 108. 1. — Szinnyei K ö n y -
vésze te . 

Polákovits József Bács-Földváron. — 
Munkái: 1. Legújabb magyar népdalok a 
magyar hajadonok és ifjak számára 
1900. évben. Ó-Becse, 1900. — 2. Külön-
féle történelmi dalok. U. ott, év n. 

A m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r pé ldányairó l 

Polani György, az altdorfi egyetemen 
tanult, soproni származású. — Munkája : 
Disputationum Politicarum De Arte 
^p^p-anaTt-/.-*] sexta & Vltima quam Mode-
rante & Opitulante Coelesti Oeconomio, 
Deo T. O. M. Sub Praesidio Dn. M. 
Johannis Pauli . . . subjicit. Altdorphi, 
1651. 

Szabó-Helle brant, Rég i M. K ö n y v t á r III . 
1. rész . 536. 1. 

Polani János, theologiai tanuló a kö-
nigsbergi egyetemen, berzeviczei (Sáros-
megye) származású, hol atyja, P. László, 
ág. evangélikus pap volt. — Munkái: 1. 
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AiaXoYtafjLO? ©soXofwoţ. Decern Crassiores j 
Pontificiorum De Ecclesia Errores Ex 
Dei Verbo, S. Patrum ipsorumque Papa-
norum proprio . testimonio confutatos 
exhibens. Q u e m . . . In Inclyta Regio-
montana Sub Praesidio . . . Abrahami 
Calovii . . . Publicae Eruditorum censu-
rae subjicit. Regiomonti, 1639. — 2. 
Discursus De Origine Animae Rationalis 
Quem Assistente Divini Numinis gratia 
Et Amplissimae Facultatis Philosophicae 
indultu In Incluta Regiomontana Aca-
demia Publicae Eruditorum Ventilationi 
subjiciunt M. Johannes Polani. . . Prae-
ses & Georgius Wolffgang . . . Respon-
dens. Ad diem XVIII. Junii in Acroaterio 
Philosophorum. U. ott, 1642. 

Új M. Athenas 579. lap . (Fabó) . — Szabó-
Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III . 1. rész 
465., 480. 1. 

Polaschek Ferencz. — Munkája: 
Regulae pastorales. Szakolczae, 1831. (2. 
kiadás). 

Petrik B ib l i ograph iá ja . IV. 77. 1. 

Polay István, ág. evang. gymnasiumi 
tanuló Sopronban. — Munkája: TJnserm 
verehrungswürdigen Lehrer .. . Daniel 
Stanislaides . . . zu Oedenburg, im Namen 
seiner Zuhörer den 3. Januar 1790 ge-
widmet. Oedenburg, 1790. 

Petrik B ib l iogr . 

Polay Vilmos, bölcseleti doktor, közép-
iskolai tanár, szül. 1881. nov. 18. Mateó-
czon (Szepesm.); a gymnasiumot 1900-
ban Eperjesen, modern philologiai ta-
nulmányait a budapesti egyetemen vé-
gezte és 1904. decz. 12. nyert bölcselet-
doktori oklevelet. — Munkája: Blumauer 
traveslált Aeneise és hatása a magyar 
irodalomra. Bölcseletdoktori értekezés. 
Bpest, 1904. 

A budapes t i e g y e t e m bö lcse le t i k a r á n a k 
j e g y z ö k ö n y v é b ő l . 

Polczner Árpád, hirlapíró, P. Jenő 
szegedi képviselő és Lovászy Antonia 
fia; előbb a Szegedi Hiradó politikai 
napilapnak, azután az Egyetértésnek 

•Polereczky 1324 

I munkatársa volt, 1893. decz. 1. a Nagy-
váradnak lett rendes belmunkatársa; 
majd Debreczenben szolgálta a journa-
listikát, hol a Debreczent szerkesztette, de 
hónapokig" tartó betegsége kivette kezé-
ből a tollat. Meghalt 1896. máj. 2. Sze-
geden. — Munkája: Vasárnap. Tréfás 
versek. Bpest, 1894. (Ism. Hazánk 1895. 
38. sz.) 

Nagyvárad 1893. 279. Sz. — M. Könyvészet 
1894. — 1896 : P. Hirlap 123., Fővárosi Lapok 
124., Budapesti Hirlap 123., Szegedi Hiradó 
107., 108. SZ . 

Polereczky Bálint, prépost-plébános 
Bácson, a bácsi kerület iskolafelügyelője 
s Bács-Bodrogm. táblabírája ; szül. 1781-
ben, felszenteltetett 1805-ben és meghalt 
1849 körül. — Munkái: 1. Amicabilis 
aggratulatio suo socio conscholarique in 
alumnatae Franc. Koronái de Almás, 
ante prandiumprimitiale eidem facta Colo-
cae die 18 Jan. anni infra notäti (1807). 
Colocae. — 2. Exc., ill. ac rev. dno 
Francisco a Paula e comitibus de Ná-
dasd, i. comitatus Comaromiensis per-
petuo comitis etc. dum metropolitanarum 
ecclesiarum Colocensis et Bacsiensis 
canonice unitarum archi-episcopalis digni-
tatis solennem ingressum auspicaretur 
die 15 — 16. Martii 1846 carmen humillime 
oblatum per complures presbyteros 
Bacsiensis inferioris ambitus, cantate V. 
P. M. Theresiopoli. 

Universalis Schematismus E c c l e s i a s t i c u s pro 
a n n o 1842—43. B l ldae 111. 1. — Schematismus 
d i o e c . C o l o c e n s i s 1847. — Petrik, Bibl iogr. 

Polereczky Mátyás, ág. ev. lelkész, 
túróczmegyei származású; Illava község 
és Kalinka Joachim megválasztotta dia-
conusnak, hol valószínűleg lelkésznek is 
avatták. — Munkája : Exercitatio Theo-
logica de Sacro S. Indivídua Trinitate, 
Quam Auxiliante Numine Scripturarum 
S. dictamine Veritatis dilatatione proponit 
Elias Augustini p. t. Bector Scholae 
Illaviensis, Bespondente Matthaeo Pole-
reczky Turocz. Scholae ejusdem Alumno. 
Ad diem 4, Julii Armo 16H8. Solnae. 
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Klein, N a c h r i c h t e n III . 41. 1. (Fabó Monu-
m e n t a IV.) . — Slovenské Poh'lády 1887. 79. 1. 
— Szabó Károly. R é g i M. K ö n y v t á r II. 317. 1. 

Poley Jakab, a lipcsei egyetem tanulója, 
szepesmegyei származású. — Munkája: 
Virtutem Moralem In Deum Non Cădere. 
Permissu Superiorum. Publicae Venti-
lationi exponunt Praeses M. Laurentius 
Weger . . . Respondens . . . ad diem 
XVII. Februarii Anno M. DC. LXXVII. 
Horis Locoque consvetis. Lipsiae. 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III . 2. 
rész 105. 1. 

Polgár Ármin, jogi doktor, kir. törvény-
széki albiró Bazinban (Pozsonym.) — 
Czikkei a Jogtud. Közlönyben (1902. A 
birói letétek kamatairól vonatkozással a 
kir. curiának XIII. sz. döntvényére, A fő-
udvarmesteri hivatal mint bírói hatóság, 
1903. Olasz törvényjavaslat a tengeri 
jelzálogról és a hajóhitelről). 

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

Polgár Géza. — Czikke a Vasárnapi 
Újságban (1900. Magyar emlékmű Erzsé-
bet királyné sírján). •— Munkája: Lyrai 
költészetünk az irodalom újjászületése 
korában Ányostól Kazinczyig. Békés-
Csaba, 1882. 

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 . 

Polgár Géza, tanárjelölt a budapesti 
egyetemen, a Thalia-társaság (természetes 
játékmodort meghonosító egyesület) jegy-
zője, szül. 1881. jún. 8. Aradon, Polgár 
Jenő ügyvédjelölt és író testvéröcscse. 
— A nevezett társaság számára lefordí-
totta Lessing: Minna von Barnhelmjét, 
Mirbeau ; Les scrupules-ét és Schnitzler: 
Die Gefährtin cz. színművét. 

T e s t vérbáty jának , P o l g á r J e n ő n e k , s z í v e s 
k ö z l é s e . 

Polgár György, állami kath. főgym-
nasiumi igazgató, P. József építőmester 
és Trukly Anna fia, szül. 1849. ápr. 15. 
Mohácson (Baranyam.) ; a gymnasium 
I—IV. osztályait a pécsi ciszterczieknél 
vegezte és a IV. osztályból belépett a 
gyermekseminariumba, a VI. osztály után 

pedig papnövendék lett. A VIII. osztály-
nak befejezése után ugyancsak a pécsi 
theologián két évi tanfolyamot végzett. 
Aztán a papi pályát odahagyta s a 
budapesti egyetem bölcseleti fakultá-
sára iratkozott be. A classica philo-
logiából középiskolai tanári oklevelet meg-
szerezvén, két évig a gyakorló-főgym-
nasiumnál ösztöndíjjal mint gyakorló 
tanár alkalmaztatott. 1876-ban kinevez-
tetett a kaposvári állami főgymnasium-
hoz rendes tanárnak, 1880. a trencséni, 
1883. a pozsonyi kir. kath. főgymnasium-
hoz helyezték át és 1884. ideigl. igazgató 
lett a jászberényi, 1886. aug. 6. óta pedig 
rendes igazgató a miskolczi főgymnasium-
nál. Az országos középiskolai tanáregye-
sület választmányi tagja, a miskolczi 
kath. hitközség egyháztanácsának és elemi 
iskolaszékének tagja. — Czikkei az Or-
szágos Középiskolai Tanáregylet Közlö-
nyében (XII. 1878—79. Á latin írásbeli 
dolgozatokról, A tankönyvek drágaságá-
ról, XIII. 1879-80. Észrevételek a «Rész-
letes Utasítások »-hoz, Az átmeneti tan-
terv és az írásbeli dolgozatok és könyvism., 
XV. 1881—82. Az idegen nyelvek taní-
tásáról középiskoláinkban); a pozsonyi 
r. kath. főgymnasium Értesítőjében (1884. 
Néhány tanításóra a homéroszi alaktan-
ból szöveg alapján); a Pesti Naplóban 
(1886. jún. 30. Pár észrevétel az érett-
ségi vizsgálati utasításokra); a Nemzet-
ben (1887. aug. 1. A tandíjemelésről); 
az Egyetértésben (1887. aug. 7. A javító 
vizsgálatokról). — Munkái: 1, T. Livi 
Patavini ab urbe condita. Liber I—II. 
Középtanodák felső osztályai számára. 
Szerk. és szótárral ellátta. Mohács, 1879. 
— 2. Kis Livius. Függelékül gnomák, 
Phaedrus és Ovidius. A középtanodák 
III. és IV. oszt. számára. Bother M. és 
Weller G. nyomán. Bpest, 1880. Két füzet. 
(I. A római királyok korszakának törté-
nete. A régi Róma térképével. 2. teli. 
átdolg. kiadás. Jegyzetekkel és szótárral. 
U. ott, 1886. II. A római köztársaság 
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Camillusig. 2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 
1891.). — 3. Görög nyelvkönyv. Beve-
zetés az alaktanba. Olvasó- és gyakorló-
könyv Xenopbon Kyropaideijából. A gym-
nasium V. oszt. számára. U. ott, 1883. 
— 4. Szócsoportok Homerosból. A gym-
nasiumok felsőbb osztályai számára 'az 
utasítások szerint. U. ott, 1885. — 5. 
Ókori hitéleti és művészeti régiségek kép-
gyűjteménye. Segédkönyv a történelem 
és irodalom szemléltető tanításához. A 
középiskolák és hasonló fokú fiú- és 
leányiskolák számára s magánhaszná-
latra, 715 ábrával. Miskolcz, 1896. (Ism. 
Polgáriskolai Közlöny). — 6. Állam-
régiségek. U. ott, 3902. (Különny. a mis-
kolczi kath. főgymnasium 1891. Értesítő-
jéből. Ism. Egyet. Philol. Közlöny). 

A pozsonyi kir. kath. főgymnasium Ér te s í tő je 
1887. — h'iszlingstein K ö n y v é s z e t e . — .)/. 
Könyv észét 1896. és önéletrajz i adatok. 

Polgár Innoczencz (Zsigmond), szent 
Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 
1779. ápr. 21. Velenczében (Fehérm.), 
1803. máj. 8. lépett a rendbe; gymnasiumi 
tanár volt 1806. Sopronban, 1806—07. 
Pápán. Theologiát tanult 1807—9. Győr-
ben, 1809—11. Pannonhalmán. 1811. ápr. 
23. miséspappá szenteltetett fel. 1812—13. 
tanár volt Pozsonyban, löl3—15. hit-
szónok Pannonhalmán ; gymnasiumi 
tanár 1815—16. Komáromban, 1816—21. 
Sopronban, 1821—24. Győrben, gym-
nasiumi igazgató és házfőnök 1824- 27. 
Pápán ; 1827-39. Láziban a plébánia 
adminisztrátora, 1839-—42. tömördi jószág-
kormányzó, 1842 — 48. ugyanaz Kis-
Megyeren, honnét lelkiatyának ment 
Pannonhalmára, hol 1852. márcz. 14. 
meghalt.. — Munkái: 1. Öröm beszéd, 
melyet a felséges I. Ferencz Magyarország 
örökös királyának születés napja innep-
lésére a tanuló ifjúsághoz mondott Sop-
ronyban febr. 12. 1819. Šoprony, 1819. 

— 2. Honoribus Floriani Vester ord. Min. 
S. Francisci provinciáé Marianae, dum 
jubileae professionis diem 14. Április in 

pratis B. V. Mariae recoleret 1819. U. 
ott. (Költemény). — 3. Szent György 
virág, mellyel ft. Fejér György úrnak neve 
napjára kedveskedik Sz. György havának 
24. napján 1822. Győr. (Költ.). — 4. 
Syncharisticon rev. dno Michaeli Birg-
hofer, dum in cathedrali ecclesia Jaurinensi 
praepositus major inauguraretur die 6. 
Jan u ari i 1822. U. ott. (Költ.). — 5. A 
múzsák dalja, mellyel ft. Fejér György 
urat neve ünnepén megtisztelték Győrölt 
Sz. György havának 24. napján 1823. 
U. olt. — 6. Ode lesbia sacerdoţi quin-
quagenaris multum venerando patri 
Floriano Vester, VI. nonas Maii anno 
1824. U. ott. — 7. Carmen honoribus 
rev. dni Ferdinandi Villax, sacri et 
exemti ordinis Cisterciensis abbatiorum 
unitarum B. M. V. de Zircz, Pilis et 
Pásztó abbatis, dum solemni ritu inau-
guraretur anno 1826. U. ott. 

Scriptores Ordinis S. Bened ic t i . V i n d o b o n a e , 
1881. 353. 1. - Petrik B ib l i ogr . 

Polgár István, ág. ev. lelkész, szül. 
1766. jan. 23. Galsán (Zalam.), tanult 
Kis-Karnondon, Ivertán és Téthen, honnét 
Sopronba ment, hol hat évet töltött rokona 
Kis Zsigmond felügyelete alatt, s midőn 
ez 1784-ben Kis-Somlyóra hivatott prédi-
kátornak, oda magával vitte iskolamester-
nek. Innét 1790. Galsára ment licentia-
tusnak, mely hivatalt 14 évig viselt, mire 
1805. júl. ugyanott első prédikátornak 
szenteltetett. 1838-ban Kertán (Veszprém-
megye) volt pap. — Munkája: Azigazaknak 
rész szerint hasznos, rész szerint káros 
halálok: melyről n. n. Pillich Ferencz 
úr eltakaríttatásán elmélkedett. Búcsúz-
tató versekkel. Veszprém, 1805. 

Hrabovszky György, A d u n á n t ú l i a u g . COnf. 

S u p e r i t e n d e n t i a Préd ikátora i . Veszprém, 
1805. 121. 1. — Egyházi Névtar. K ő s z e g , 1838. 
61. 1. 

Polgár János (Iván), bölcseleti dok-
tor, szül. 1874-ben Egerben (Hevesm.); 
theologiai s classica - philologiai tanul-
mányait a zirczi papnevelőben és a 
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budapesti tudom, egyetemen végezte, hol 
1899. decz. 16. nyert bölcseletdoktori 
oklevelet. — Munkája: Aesehylos Eumeni-
dese. Értekezés. Bpest, 1899. 

A in. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l 
és a budapes t i e g y e t e m bölcse le t i k a r á n a k 
j e g y z ö k ö n y v é b ő l . 

Polgár János, ev. ref. lelkész, majd 
községi biró s faültetvényi felügyelő, 
Polgár Mihály ev. ref. superintendens 
unokaöcscse, szül. 1812. jan. 12. Kun-
hegyesen; a helybeli iskolát bevégezvén, 
a debreczeni anyaiskolába vitetett, hol 
a jogi s hittani pályát bevégezte ; isme-
retei öregbítése végett ekkor Bécsbe ment, 
honnét néhány hó elteltével visszatért 
szülőföldére, hol 1836-ban iskolaigaz-
gató lett; két év múlva ugyancsak 
Kunhegyesen mint segédlelkész kezdett 
működni, majd Tisza-Földváron 1842-ig; 
ekkor a kunbegyesi elöljáróság által 
visszahivatott és az iskolaigazgatói tiszt, 
tanári czimmel, reáruháztatott, megtart-
ván e mellett papi jellegét is ; 1847-ig 
mint tanár működött ; ekkor némi mellőz-
tetés miatt sértve érezvén magát, az 
egyházi térről véglegesen visszavonult. 
1848-ban szülőföldiei által főjegyzővé 
választatott és e hivatalt viselte 1853-ig, 
közben a 1848—49. eseményekben mint 
nemzetőri hadnagy s majd százados vett 
részt. 1853-ban kunhegyesi községi biró 
lett és maradt 1861-ig, szivén hordván 
különösen a népnevelés ügyét. Mind-
emellett ez utóbbi szereplése nem ma-
radt minden gáncs nélkül és utolsó évé-
ben is egyik vidéki közlöny szemére 
vetette, hogy Bach-huszár volt. Ez sok 
fájdalmat okozott neki. 1867-ben a nagy-
kunsági faültetvényi felügyelőséggel biza-
tott meg és e téren is 1872-ig buzgól-
kodott faiskolák létesítése, fasorok, erdők 
ültetése körül. Meghalt 1873. júl. 31. 
Kunhegyesen cholerában. — Az irodalom-
ban Purgányi néven ismeretes. Az Igaz-
mondónak 1867-től munkatársa volt, hol 
1873. jún. 22. lépett fel utoljára «Az én 

utódom» cz. versével; az Üstökösben 
megjelent összesen 122 dolgozata. 

Igazmondó 1873. 32. sz . 

Polgár Jenő, ügyvédjelölt, szül. 1879. 
máj. 6. Budapesten ; középiskoláit az 
aradi kath. főgymnasiumban végezte s 
atyja, ki hivatalnok, de e mellett pár 
évig hirlaptudósító is volt, gondos iro-
dalmi s zenei nevelésben részesítette. 
VIII oszt. gymnasista korában önképző-
köri működése után : A komikum Arany 
Elveszett alkotmányában cz. értekezésé-
vel megnyerte a gymnasium által kitű-
zött pályadíjat. A fővárosba felkerülvén 
az egyetem jogi karára iratkozott be. 
Jogi studium és joggyakorlat foglalják el 
ezután idejét; de emellett zenekritikákat 
ír a Zenelapba, melynek 1899 óta munka-
társa. Mint a budai zeneakadémia s a 
zenekedvelők egyesületének tagja, ezen 
egyletek által rendezett hangversenyeken 
szintén közreműködik. — Czikkeket írt 
a Zenelapba (1889. 1. sz. Odysseus, ezen-
túl —olg és P. J. jegyek alatt írt a lapba 
kritikákat); a Jogtudományi Közlönybe 
(1905. Az új polgári perrendtartás terve-
zetéről). — Munkája: Malvin, vígj. 3 felv. 
Bpest, 1902. 

Önéletrajz i ada tok . 

Polgár József. — Munkája: Ismét 
néhány szó a pécsi joglyceum kérdéséhez. 
Pécs, 1865. 

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 . 

Polgár József néptanító. — Munkája : 
Szülőfölclisme a hidegkúti németajkú 
osztatlan népiskola III. osztálya számára. 
Gyönk, 1899. 

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 . 

Polgár Mihály (idősb), ev. ref. püspök, 
szül. 1782. decz. 24. Török-Szent-Miklóson 
(Hevesm.) P. István és Pólya Anna régi 
nemes szülőktől; tanulmányait szülőváro-
sában kezdte s 1795-től Debreczenben vé-
gezte, hol 1806. köztanító, 1808. senior lett. 
Tanuló korában Kölcsey Ferencz nevelője 
is volt. 1809-ben külföldre ment és miután 
a göttingai egyetemen másfél évig időzött, 
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a német és holland egyetemek meglátogatá-
sával félévet töltött. Hazájába visszatérte 
után 1812-től Hódmezővásárhelyen, 1819-
től Kecskeméten lelkészkedett. A duna-
melléki egyházkerület itteni működésének 
már első évében tanácsbíróvá s aljegyzővé, 
1823 ban könyvvizsgálóvá választotta, 
1827. pedig a kecskeméti egyházmegye 
tette esperesévé. 1836. egyházkerületi fő-
jegyző, 1846. hosszas viszálykodás után 
a dunamelléki egyházkerület püspöke lett. 
Meghalt 1854. máj. 9. Kecskeméten. — 
Költeményei vannak a debreczeni Lant-
ban (III. 1834.) és a Kecskeméti nagy 
Képes Naptárban (1894. A kecskeméti 
torony-gomb feltételekor 1820-ban írt 
versei); czikke a Kecskeméti Prot. Közl.-
ben (1858—59. A kecskeméti ref. eklézsia 
rövid históriája); a pápai halottas könyv-
ben (30. sz. ének : A fájdalmak éles nyilai 
leverék az én erőmet . . .). — Munkái: 
1. Egyházi Almanah 1836. és 1842. 
évekre. Szerk. . . . Kecskemét, 1836. és 
1842. (1836. A dunamelléki helv. vallás-
hitelt követő egyházi kerület rövid histó-
riája, 1842. A magyarhoni helv. vallás-
tételt követők Budán 1791. tartott nemzeti 
zsinatjok rövid históriája). — 2. Halotti 
beszéd az Illyés lelkével bíró főpásztorról. 
U. ott, 1842. (Báthori Gábor superintendens 
utolsó tisztességtételekor, mások gyász-
beszédeivel együtt). — 3. Rövid útmutatás 
a keresztény vallás előadására. A helv. 
vallást követők értelme szerint. U.o., 1843. 
és 1846. Pest, 1857. (Névtelenül. Ezen 
Káté sok kiadást ért, mert a dunamelléki 
ref. egyházkerület népiskoláiban kézi-
könyvül használtatik). — 4 .Halotti beszéd, 
melyet ő cs. és kir. főherczegsége József 
nádor és kir. helytartó gyászünnepén 
1847. febr. 28. Kecskeméten tartott. U. 
o., 1847. (Mások gyászbeszédeivel együtt). 
— 5. Halotti beszédek, melyek néhai nt. 
Gyárfás Pál úrnak végtisztessége meg-
adása alkalmával mondattak K.-K.-Hala-
son 1847. július 9., 10. ü . ott. (Halotti 
beszéde mások gyászbeszédeivel együtt.) 

— Az «Áhítatosság órái»-nak egy részét 
is ő fordította le. — Az egyházkerületi 
jegyzőkönyvek 1836—46. szintén az ő 
művei. — Arczképe az 1848. Egyházi 
Névtárban jelent meg. 

Kubinyi F. és Vahot / . , M a g y a r o r s z á g és 
E r d é l y K é p e k b e n . P e s t , 1853. 122., 123. k — 
Uj M. Múzeum 1854. I. 592. 1. — Prot. Jahrbücher 
I. 1854. 80., 157. 1. — Prot, Naptár 1855. 68., 
1856. 102. 1. arczk. — Kecskeméti Prot. Közlöny 
1858. (Önélet irata) . — Balogh Ferencz, A m. 
p r o t e s t á n s egyház tör téne t i roda lma. Deb-
reczen , 1879. 55. 1. — Uj M. Athenás 332. 1. 
Petrik B ib l iogr . — Kecskeméti Nagy Képes Nap-
tár 1893. 113. 1. arczk. — Zocányi Jenő, T h e o -
l o g i a i I s m e r e t e k Tára 111. 94. 1. 

Polgár Mihály (iíjabb), ügyvéd, előbbi-
nek és Major Krisztinának fia, szül. 1814. 
pünkösd első napja reggelén Hód-Mező-
Vásárhelyen. Gyermekkorában atyja 1819-
ben kecskeméti lelkészül hivatván meg, ő 
is itt kezdte középiskolai tanulmányait és 
bevégezte Debreczenben. Ügyvéd lett 
1837-ben és Pesten telepedett meg, egész 
életét nagyrészt egyházának szentelve. 
A pesti ref. egyház presbiterévé 1844-benr 

a dunamelléki egyházkerület világi fő-
jegyzőjévé 1847-ben választatott; viselte 
ezentúl haláláig a pesti egyházmegyei 
tanácsbíróságot, a dunamelléki egyház-
kerületi ügyvédségét s a magyarhoni ref. 
anyaszentegyház vallásügyvivőségét. Tö-
rökszentmiklósi földbirtokos volt, hol a 
nőegylet javára 1000 frt. és a debreczeni 
szegénysorsú tanulók részére szintén 
1000 frt. alapítványt tett. Meghalt 1874. 
aug. 24. Bpesten. Az egyházkerület azon 
év nov. 12. tartott, közgyűlése alkalmával,, 
emlékére gyászünnepélyt. — Munkái: L 
Rendtartási szabályok és fegyelmi tör-
vények a dunamelléki helv. hitv. közép-
és felsőbb iskolákra nézve. Pest, 1863. 
— 2. Egyházi törvények, melyek a ma-
gyarországi ref. egyház törvényes hasz-
nálatában vannak. U. ott, 1864. — 3. 
Az egyházat és lelkészei hivatalos teendőit 
illető országos törvények kivonata. I. 
füz. Az 1867—68. törvénykönyvből. U. 
ott, 1870. 
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Prot. Naptár 1872. 62. 1. arczk . — Vasár-
napi Újság 1874. 3 >. 3Z. a r c z k . — Balogh 
Ferencz. A m a g y a r prot. e g y z h á z tört. iro-
da lma. Debreczen , 1879. 63. 1. — Uj M. Athe-
nás 333. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
Polgár Sándor, jogi doktor, pénzintézeti 

jogtanácsos és igazgatósági tag a gyön-
gyösi takarék-és hitelintézetnél. — Mun-
kája : Néhány megjegyzés a vidéki pénz-
intézetek reformjának kérdéséhez. Gyön-
gyös, 1899. 

A m a g y a r n e m z . m ú z e u m i k ö n y v t á r pél-
dányáró l . 

Polgári Gáspár, ev. ref. prédikátor 
Losonczon. — Munkái: 1. Rövid elmél-
kedés, Melly prédikáltatott. . . 1703. eszt. 
11. Máj. Prédikáczió a templomban. 
Debreczen 1704. (Halotti beszéd Szemere 
György felett). — 2. Mérges Golyóbis, 
Magyarábban: A nyomorúságok Oskolájá-
ban meg nem tanulható, jó Istene tsudá-
latos békességes tűrésével, kedvére játszó, 
sokszori felindulásból s szabadulásából na-
gyobb Ínségbe viszszaeső, egy-felől Jésust 
kiáltó, s más-felől pedig, a mennyei örökké 
imádandó Szent Felséget sür ti nyíl módjára 
lövöldöző, Magyar Vitéz meggyászolásra 
méltó mérges Káromkodása. Mellynek ve-
szedelmes voltának kimagyarázására, édes 
Istene ditsőségéhez való buzgóságáböl, 
s illy régi nagy Győzedelmekkel édeskedő 
Hatalmas Nemzetnek elsorvadását kesergő 
szánakozásából, a maga elmélkedését 
szem eleibe kibotsátotta . . . 1706 Hely 
n. (Egyetlen példánya Radványban a b. 
Radvánszky-könyvtárban). 

Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r I. 664., 
675. 1. 

Polgári György (ecsedi), iskola rector, 
ecsedi (Szatmárm.) származású, 1671-ben 
a debreczeni iskola növendéke lett, hol 
neve után ez van írva: Praeceptor Etymol. 
et eloquentiae, postea ad rectoriam Kőrö-
siensem, tandem deposita rectoria ascen-
dit academias. 1678-ban volt körösi rector 
és 1682-ben a marburgi egyetemen volt. 
— Munkája: Disputatio Geometrica 
Solennis, Statutis Pro Loco nuncupata, 

Exhibens Protheoriae Geometricae Prin-
cipia, Publicae placidaeque Dispositioni 
Excellentissimorum Academiae Marbur-
gensis Procerum submissa a Joh. Georgio 
Brand . . . ad Diem 23. Februar. Anni 
M. DC. LXXXII. . . . Quam Pro Posse 
Et Deo Dvce defendendam suscepit. Mar-
purgi. 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III . 
2. rész 235. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 
1898, 4'ÎO. 1. — Ádám Gerson, N a g y k ö r ö s i At l i e -
nás , N a g y k ö r ö s , 1904. 216. 1. 

Polgári Kálmán. — Munkája: A szív 
dolgai. Rajzok és élbeszélések. Jászberény 
(1886). — Kéziratban: Az egyszeri bank^ 
ered. színmű 3 felv., zenéje Beleznay és 
Selley Gyulától (először adatott 1885. 
ápr. 18. a várszínházban. Ism. Főv. Lapok 
91. sz.). 

M. Könyvészet 1886. 

Polgári Mihály, ev. ref. lelkész Hajdú-
Hadházán. — Kézirati munkája: A szent 
Bibliánn (így) és Világi Irók irásinn fun-
dáltatott közönséges Krónika Könyvnek 
Első Része, tanít az Atyákról, azaz a 
Régi Szent Pátriárkákról és a Nemzeti-
ségek Fejeiről. Mellybe a Világ kezdetétől 
fogva 2553 Esztendők alatt, a Móses 
haláláig a Régi Világnak nevezetesebb 
részeibenn véghez ment dolgok és válto-
zások az Esztendők rendi szerint fel-
jegyezgettettenek. Két rész. A könyv vé-
gén : 6. Novembris 1749. (A krónikát 
megelőzi egy 25 soros, két hasábos lapra 
terjedő bevezetés, melyben szerző a régi 
történetírókról Mózestől Eusebiusig s a 
régi időszámításról értekezik. Bevezetését 
így kezdi: «Cicero azoknak, kik Históriát 
akarnak írni, illyen regulákat vagy tör-
vényeket szabott: 1. Hogy semmi hamis-
ságot ne írjanak. 2. Hogy semmi igazsá-
got el ne hallgassanak. 3. Hogy kedvezés-
ből, vadászván az hatalmasságok kegyel-
mét, vagy gyűlölségből semmit se írja-
nak, Cic. lib. 2. de Orat.» . . . Ezen 
kézirati munka a nyitrai egyházmegyei 
könyvtárban őriztetik). 
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ľagner József, A nyi tra i e g y h á z m e g y e i 
k ö n y v t á r kéz irata i és l é g i n y o m t a t v á n y a i . 
N y i t r a , 1886. 68. 1. — V. Könyv-Szemle 18»7. 
336. 1. 

Polgári Mihály, orvosdoktor, 1768-ban 
Utrechtben tanult. — Munkája : Disser-
tatio inaug. medica de rabié canina et 
hydrophobia. Trajecti ad Rh. 1768. 

Weszprémi, Suec inc ta M t d i c o r u m Biogr. 
IV. 14-2. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kóssa 
Gyula. Magyar á l la torvos i K ö n y v é s z e t . Bpes t , 
1904. i8i>. 1. 

Poli István, énekmondó, 1593-ban egy 
éneket szerzett, «gondolkodván magában, 
az nagy kevélységet, istentelenséget 
utálván ő magában». Az ének czím e: 
„História Az Jovenianus nevű Római 
császárnak, Isten ellen való fölfuvalkodá-
sáról és az Nagy Ur Istennek rayta lőtt 
boszszu allasarol es előbbi tisztiben való 
allasarol, mostan Deákból Magyarra fordít-
tatott 15U3. Esztendőben." A szerző nevét 
a versfőkből olvashatjuk ki. Megjelent 
hely és név. n. 

Toldy Ferencz, M. K ö l t é s z e t t ö r t é n e t e 117. 
1. — Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 155., 
1892. II. 186. 1. 

Poliakovics Ignácz r. kath. plébános, 
szül. 1842. decz. 28. Esztergomban, hol 
a gymnasium hét osztályát, a VIII. Nagy-
szombatban, a theologiát Esztergomban 
végezte. 1865. decz. 31. fölszenteltetett. 
Káplán volt Szemerén, 1867. márcz. 4. 
Udvardon, majd Thaszáron ; 1871. aug. 
1. dághi plébános lett; innét 1874. decz. 
7. Szobra helyeztetett át, hol a plébánia-
templomot restauráltatta s amagyarosodás 
körül érdemeket szerzett. — Számos 
czikket írt a kath. lapokba s folyóiratokba, 
így a M. Sionba (álnév alatt), az Isten 
Igéjébe s a Jó Pásztorba (szent beszédekeL). 
Czikkei az Uj M. Sionban (1884. Szüksé-
ges-e még a latin nyelv ?); a M. Nép-
lapban (1893. Paraszt-egyletekről, czikk-
sorozat). — Munkái: 1. Szent beszéd uj 
misére . . . Mondotta Szobon 1883. máj. 
14. Komárom, 1883. — 2. Elmélkedés 
a gyakori sz. áldozásról. Németből Pater 

Hubert Prohászka capuc. áldoz. u t á n . . . 
(Különny. a Jó Pásztorból). 

Uj }J. Sión 1886. 840. !. — Zelliger Alajos, 
E g y h á z i í rók Csarnoka , N a g y s z o m b a t , 1893. 
402. 1. — Némethy, Ludovicus, Series Paro-
c h o r u m . Str igoni i , 1894. 868. 1. 

Policsek Adolf Titus. L. Lengyel. 

Polidamus Bálint, orvosdoktor, olasz-
országi származású ; a XVI. század első 
felében élt Magyarországban, hol nemcsak 
az orvosi tudományokat több évig gya-
korolta, hanem hazánk történetét is meg-
írta, melyről ugyan történetíróink alig 
emlékeznek meg. Hazánkból elköltözve, 
Krakkóban telepedett meg, hol Tomacius 
Péter püspöknek következő két munkáját 
ajánlotta: 1 .Elegia. Declamatio in Laudem 
Medicinae. Valentini Polidami Elegia et 
Concio de Natali Jesu. Erasmi Roterdami 
Concio de puero Jesu. Valentini Polidami 
Elégia de CristianaResurrectione. Eiusdem 
Exordium de Chronica Regum Hungáriáé. 
Cracoviae, 1532. — 2. Querela communis 
populi de pace ad Christianos principes 
contra ethnicos. Et Erasmi Roterdami 
Querela de pace, utraque elegantissimo 
stylo condita Lectori patebit. U. ott, 1534. 

Weszprémi, S u c e i n c t a M e d i c o r u m Biogr , 
IV. 2. 1. 

Polifka János, mérnök, magyar állam-
vasuti felügyelő, a m. kir. kereskedelem-
ügyi minisztérium nyilvántartási osztá-
lyában. — Munkái: 1. A fakoezka-bur-
kolat. A fatermelő és fakereskedő 
hivatalnokok országos egyesületében 1898. 
márcz. 3. felolvasta. Bpest, 1898. — 2. 
A fa és telítése. U. ott, 1900. (Külön-
nyomat a M. Mérnök- és Építész-Egylet 
Közlönyéből). 

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

Polikeit Károly, kir. főgymnasiumi 
igazg., szül. 1849. márcz. 30. Pozsonyban, 
hol atyja P. Károly polgár és kereskedő 
volt; u. ott végezte 1868-ban a főgymna-
siumot; 1868-—1872. a bécsi egyetem 
philosophiai fakultásának volt (mathe-
matika s physika) hallgatója. Tanári 
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vizsgát tett az említett tantárgyakból 
1872-ben, az ábrázoló mértanból 1873-
ban Bécsben. A pozsonyi főreáliskolánál 
1872—82-ig mint tanár működött, 1882-
től a pozsonyi kir. kath. főgymnasium 
tanára volt, 1896 óta igazgatója. — 
Czikkei a pozsonyi természettudom, és 
orvosi egylet közleményeiben (Uj F. A 
klima, 4. füzet. Ueber die Fortschritte der 
Astronomie im Decennium, 5. f. Die 
physische Beschaffenheit der Planeten 
mit Rücksicht auf ihre Bewohnbarkeit, 
Der Komet von 1894, A csillagok és 
ködök lefotografálása); á pozsonyi kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1882, A leg-
nagyobb és legkisebb értékek, maxima 
és minima, meghatározása elemi módon, 
1885. A nap, a mi életerőnk, 1905. A 
pozsonyi kir. kath. főgymnasium érem-
gyűjteménye); a Zeitschrift für phys. u. 
math. Unterrichtben (Berechnungen der 
Vieleckseiten); mathematikai és csilla-
gászati czikkeket és könyvismertetéseket 
írt a Pressburger Zeitungba, a West-
ungarischer Greúzboteba és a Zeitschrift 
für Realschulwesenbe. — Munkái: 1. 
Astronomia. Az égi testek mozgásának 
és physikai tulajdonságainak ismertetése. 
Pozsony, 1895. (Egyetemes Ismeretek 
Tára 1.). — 2. Ötjegyű logarithmus-
táblák. U. ott, 1899. (Stampfel-féle Tudo-
mányos Zsebkönyvtár 36.). — 3. Ábel 
Károly, Mértan. A középiskolák felsőbb 
osztályai számára. Az 1899. tantervnek 
megfelelően átdolgozták Lévai Ede dr. 
és Polikeit Károly. Első rész. Síkmértan 
és háromszögmértan. Az V. és VI. osz-
tály tananyaga. 5. kiadás, Bpest, 1904. 

A pozsonyi m. kir. állami főreáliskola Érte-
sítője 1895. 112. lap . — Hl. Könyvészet 1895., 
1899., 1903. 

Politzer Adám, orvosdoktor, egyetemi 
tanár, szül. 1835. október 1. Albertiben 
(Csanádm.), hol atyja kereskedő volt ; 
orvosi tanulmányait a bécsi egyetemen 
végezte, hol 1859-ben orvosdoktorrá 
avatták; 1861-ben a fülgyógyászat magán-

tanára s 1870-ben az egyetem rendkívüli 
tanára lett. 1873-ban átvette a bécsi 
egyetem fülgyógyászati osztályának veze-
tését a közkórházban. A szász-erneszti 
házirend tulajdonosa. — A bécsi Archív 
für Ohrenheilkunde czímű folyóiratnak 
186i-ben egyik alapítója és tulajdonosa 
lett, melyben számos czikke jelent meg; 
más szaklapokba is több czikket ír t ; a 
pesti Orvosi Hetilap 1857 —62-ben czik-
keiből néhányat közölt magyarul. — 
Munkái: 1. Die Beleuchtungsbilder des 
Trommelfeldes im gesunden und kranken 
Zustande. Wien, 1865. — 2. Zehn Wand-
tafeln zur Anatomie des Gehörorganes. 
U. ott., 1873 — 3. Lehrbuch der Ohren-
heilkunde. U. ott, 1878—82. Két kötet. 

Wurtbach, B i o g r . L e x i k o n XXIII. 68. 1. — 
Eisenberg, Ludwig, D a s g e i s t i g e Wien . W i e n , 
1893. II . 378. 1. 

Politzer Lipót, orvosdoktor, aradi 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. psychiatrica sistens disquisitionem 
psychopathiae memorabilis. Vindobonae, 
1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Politzer Zsigmond, hírlapíró, született 
1852. márcz. 27. Kis-Czellben (Vasm.), 
hol atyja trafikos volt; középiskoláit N.-
Kanizsán végezte ; 1873-tól a budapesti 
műegyetem hallgatója volt; azonban 
vizsgákat nem tett, hanem Münchenbe 
ment. Szocziáldemokrata elveit köveive 
a napisajtó munkása lett. 1879-ben Mün-
chenben a Zeitgeist cz. szocziálista lap-
nak szerkesztője volt. Túlzó czikkei és 
izgatásai miatt félévi börtönt is szenve-
dett, melynek kiállása után 1879-ben 
Bajorországból kiutasították. Nyomorogva 
élt azután Bécsben és Budapesten, majd 
pedig Szombathelyre ment, hol franczia 
s angol órák adásával tartotta fenn magát 
és hol egyik, hol másik lapnak volt 
munkatársa. Azonban politikai elvei miatt 
Szombathelyt sem volt maradása, miért 
is 1884-ben Pázmándy Dénes segítségé-
vel Párisba ment, hol most is mint 
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hírlapíró működik. 1883-ban Politzer 
családi nevét Csapóra változtta. — Czikke 
a Pesti Naplóban (1875. 151. sz. Benczúr 
Gyula Szent Istvánja); 1883-ban a Gazette 
de Hongrie-nak volt a munkatársa. — Irt 
egy polemikus szoczialista röpiratot, mely 
Budapesten névtelenül jelent meg. — 
Szerkesztette a. Testvériséget 1871-ben 
és a Munkás Heti Krónikát 1883. októ-
bertől nov. 23-ig; 1882-ben alapította 
Rúzsa Kálmánnal együtt a Dunántúl cz. 
politikai hetilapot Szombathelyt, függet-
lenségi párti programmal (ezen lapban je-
lentek meg nagyobbrészt polilikai czikkei). 

A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói 
1851—1882-ig-. Bpes t , 1883. 71. 1. — Századunk 
Névváltozásai. 52. lap. — Magyarország vár-
m e g y é i és városa i . V a s v á r m e g y e . Budapes t , 
1898. 352. 1. — B a l o g h Gyula m e g y e i l evé l -
táros és S z i r l i n g J ó z s e f ü g y v é d (Vadász 
N o r b e r t által) s z i v e s k ö z l é s e i és a m. n. 
m ú z e u m i h i r l a p k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Polivka János, népiskolai tanító Felső-
Szvidniken (Sárosmegye). — Munkája: 
Reáltantárgyak tankönyve a kárpátaljai 
magyar-ruthén népiskolák számára. Eper-
jes, 1896—1901. Hat rész. (1. Földrajz, 
2. Történelem, 3. Alkotmánytan, 4. Ter-
mészetrajz, 5. Természettan, 6. Gazdaság-
tan. Ruthén szöveg.) 

A m a g y a r nemzet i m ú z e u m i k ö n y v t á r pél-
dányairó l . 

Pollacsek Gy.. igazgató-tanár. — Mun-
kája: A métermérték kátéja jegyzőkönyv-
ben. Debreczen, 1875. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pollacsek Jenő, az erdélyi erdőipar 
részvénytársaság igazgatója Budapesten, 
szül. 1873. aug. Tisza-Sülyön (Jász-N.-K.-
Szolnokm.); tanulmányait Debreczenben 
végezte, hol mint rendkívüli hallgató a 
jogakadémiát is látogatta. Kereskedelmi 
életpályáját Máramaros-Szigeten kezdte, 
honnét Bécsbe ment katonának; önkén-
tesi évét a 14. tüzérezrednél eltöltvén, 
Morvaországban folytatta kereskedelmi 
tanulmányait, különösen az erdőgazdaság 
s fatermelés különböző ágazatainak szen-

telve figyelmét. 1895-ben az erdélyi erdő-
ipar részvény-társaság hivatalnoka lett 
Budapesten, hol a czég kiviteli keres-
kedelmét szervezte. Mint a fatermelő és 
fakereskedő hivatalnokok egyesületének 
ügyveztető titkára néhány évig szerkesz-
tette a Faipari és FakereskedelmiÉrtesítőt; 
e szaklapból fejlődött később a Faügyi 
Szemle, melynek évekig szintén szerkesz-
tője volt, hetenként kétszer jelent meg 
magyarul és németül. Mint az erdélyi 
erdőipar részvény-társaság kiviteli üzleté-
nek vezetője az európai fakereskedelmi 
és fatermelési piaczokkal folytonos érint-
kezésben volt és a piaczok egymáshoz 
való viszonyáról és a fakereskedelem 
állapotáról a Faügyi Szemlében czikk-
sorozatokat közölt. Később miután a 
magyar fakereskedelem kivitele érdekében 
Londonban a Groedel testvérek gőzhajó-
zási részv.-társaságot szervezte, mint ezen 
társaságnak, valamint az erdélyi erdőipar 
részvény-társaságnak ügyvezető igazga-
tója, nem szerkeszthette tovább a neve-
zett hírlapot, mivel minden második 
hónapban külföldön volt elfoglalva; ezért 
a Faügyi Szemle egy bécsi szaklappal 
fuzionált, annak czímében helyet foglalva. 

— Szakirodalmi munkássága a Pinus 
családba tartozó fák élettörténete, ipari 
feldolgozásukig való elkészülése és azok-
nak a különböző piaczokon való szerep-
lése körül forog. Mint a külföldi faipari 
szakirodalom egyik képviselője a franczia 
és angol faügyi szaklapok rendes munka-
társa. — Szerkesztette a Faipari és fa-
kereskedelmi Értesítő cz. havi szakfolyó-
iratot 1896-tól 1898. okt. 20-ig és később 
a Faügyi Szemlét Budapesten. 

A m. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á b ó l . 
és öné le trajz i adatok . 

Pollacsek Mór, elemi iskolai tanító. 
— Munkái: 1. Theoretisch-praktische 
Unterricht - Briefe. (Nach Rosenthal's 
Meisterschafts-System.) Zur Erlernung 
der ungarischer Sprache. Bpest, 1888. 
(2. kiadás. U. ott, 1896.) — 2. Levél-
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szerinti oktatás a német nyelv megtanu-
lására. (A Rosenthal-féle módszer sze-
rint.) Különös tekintettel a magánokta-
tásra. 15 levél. U. ott, 1897. 

V. Könyvésiet 1897. és a m. n . m ú z e u m i 
k ö n y v t á r pé ldánya iró l . 

Pollák Chaim, L. Pollák Kaim. 
Pollák Fülöp, főrabbi Török-Becsén, 

jelenleg Yáczon. — Munkái: 1. Esketési 
beszéd Lustig Miksa és Löbl Gizella egybe-
kelése alkalmával. Török-Becse, év n. — 
2. Székfoglaló beszéde. Bpest, 1901. 

A m. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r pé ldánya iró l . 

Pollák Henrik, orvosdoktor, az országos 
közegészségügyi tanács rendkívüli tagja ; 
atyja Csehországból került O-Budára, hol 
P. 1821-ben született; a piarista gym-
nasiumban tanult, az orvosi tudományokat 
Bécsben hallgatta, hol 1846-ban nyert 
orvosdoktori oklevelet. Beszélt németül, 
angolul és francziául; a magyar nyelvet 
később sajátította el; a görög és latin 
remekírókat alaposan tudta ; a szentírást 
és a későbbi héber írókat eredetiben ol-
vasta. 1844. máj. 8-tól, mikor a pesti 
zsidóság magyarító-egylete megalakult, ő 
is tevékeny részt vett abban. 1860-ban a 
magyarosító-egyletet magyar izraelita-
egylet név alatt felújította. A zsidók egyen-
jogúsítását és megmagyarosodását elő-
mozdította. Meghalt 1894-ben Budapesten. 
— Czikkei az Első magyar zsidó Nap-
tárban (1848. Adatok a magyar izraeliták 
statisztikájához); az Orvosi Hetilapban 
(1858. Könyvism.). — Munkája: Disser-
tatio inaug. historico medica. Systemata 
medicinae a Paracelso ad nostra tempóra. 
Pestini, 1846. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Egyenlőség, 1894. 9. 
sz . — M. Zsidó Szemle 1894. 217. 1. 

Pollák Herman, orvosdoktor, miskolczi 
származású volt, hol atyja szintén orvos 
volt; P., ki korán elvesztette atyját, Bécs-
ben, Pesten és Prágában végezte tanul-
mányait. 1831. júl. 16. absolutoriumot 
nyert medicus volt, azonban a rigorosum 
letételére nem volt pénze s így a cholera-

járvány alatt Teleki József gróf birtokán 
Szirákon fogadott el alkalmazást; a járvány 
megszűnte után 1832. febr. 16. Pesten 
nyert orvosdoktori oklevelet. Mint gyakorló 
orvos Nagyváradon telepedett le, hol 
mint a biharmegyei nemzeti casino al-
elnöke 1881. aug. 2. meghalt 74. évé-
ben. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica sistens varias auctorum metho-
dos taeniam solium et latam e corpore 
humano vivo exapellendi. Pestini, 1832. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Allamorvos 1882. 
5. sz . (Bodor Káro ly ) és g y á s z j e l e n t é s . 

Pollák Ignácz, könyvkereskedő, szül. 
1831. nov. 26. Pozsonyban, hol atyja 
szintén könyvkereskedő volt; 1849-ben 
a magyar szabadságharczban mint honvéd 
harczolt; 1850-ben Bécsben telepedett le, 
hol könyvkereskedő volt; 1864 körül 
Pesten tartózkodott. — Német színművet 
írt 19 éves korában, melyet a pesti szín-
házban is előadtak; a szabadságharcz 
alatt költeményei Kampflieder cz. az 
akkori német lapokban jelentek meg; 
1848-tól munkatársa volt a müncheni 
Fliegende Blätternek; Bécsben is több 
czikket írt az ottani hírlapokba, így a 
bécsi Kikerikibe is ; 1863-ban alapította 
a Mephistot, később a Dreikreuzerblattot 
és Die Schwalbet. Regényei Scheibe 
Theobald álnévvel a bécsi Morgenpost-
ban jelentek meg. Színművei: Der todte 
Fisch, vígj., Drei Briefe, vígj., Der erste 
Schnee, vígj., Schwindel, életkép, melyek 
a budapesti és bécsi színházakban elő-
adattak és Im Kohlenrevier népszínműve 
a müncheni népszínházban. — Munkája : 
Die Probe. Charakterbild mit Gesang in 
4 Akten. Pest, 1864. 

Eisenberg L u d w i g , D as ge i s t i ge W i e n . W i e n . 
1893. 1. 418. 1. 

Pollák Illés, jogi doktor, ügyvéd, szül. 
1852. decz. 13. Szombathelyen (Vasm.); 
tanulmányait Pápán az ev. ref. kollé-
giumban, a budapesti és bécsi egyetemen 
végezte. 1879-ben lett ügyvéd és Buda-
pesten folytat ügyvédi gyakorlatot. 1896 
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deczember 16. a budapesti ügyvédi ka-
mara ügyészévé választotta. — Még 
jogász korában írt német folyóiratokba 
novellákat; hazatérve a Pester Lloyd-
nak, a Neues Pester Journalnak és a 
Budapester Journalnak volt, munkatársa, 
vezér- és tárczaczikkírója. Már mint ügy-
véd tért vissza a magyar irodalomhoz; 
első czikke Homo álnév alatt a Nemzet-
ben jelent meg, azóta teljesen a magyar 
irodalomnak él. Vezérczikkei a Magyar 
Hírlapban, utóbb a Pesti Hírlapban 
láttak napvilágot (P.) jegy alatt; köz-
ben moralphilosophiai czikkeket, beszé-
lyeket, tanulmányokat írt az Egyetértés, 
A Hét, M. Szalon, Egyenlőség, M. Hirlap 
és P. Hirlap cz. lapokba. Az orvosoknak 
1892. brassói vándorgyűlésén: A siker 
természetrajza, az 1894. pesti gyűlésén : 
Természettudomány és politika cz. tanul-
mányokat olvasott fel. — Munkái: 1. 
Sibilla Rómában. Irta Flamma. Bpest, 
1894. — 2. Erősek és gyengék. A jog-
rend fizikája. Társadalom-bölcseleti tanul-
mány. U. ott, 1902. (Ism. Budapesti Napló 
70., P. Hirlap 141. sz.). 

Ország- Világ 1S92. 13. SZ. arczk . . 1900. 11. Sz. 
arczk. — M. Könyvészet 1902. — Pallas Nagy 
Lexikona XVIII . (2. k iadás) 470. 1. 

Pollák Imre, jogi doktor, ügyvéd 
Budapesten. — Czikkei a Jogtudom. Köz-
lönyben (1894. A közkereseti társaság 
tagjainak egyetemleges felelőssége, Az 
orgazdaság esetei, 1895. A túlbiztosítás-
ról, 1896. Az összbüntetés). 

A m. n. m ú z e u m i h i r l a p k ö n y v t á r pé ldá-
n y a i b ó l . 

Pollák János, theologiai doktor, egye-
temi tanár, szül. 1824. febr. 26. Duna-
Földváron ; a gymnasiumot Budán, a 
bölcseletet Pécsett végezte; ekkor 1841-ben 
a pécsi növendékpapok közé lépett és 
Iheologiai tanulmányok végett Pestre kül-
detett a központi papnevelőbe. 1845-ben 
diaconus (szerpap) lett és a pécsi püs-
pöki könyvtárnál segédnek alkalmazták, 
egyszersmind theologiai doktorrá avatták. , 

1846. szept. 19. pappá szenteltetett fel ; 
a pécsi papnövendékek tanulmányi fel-
ügyelője s a theologia helyettes, 1849-ben 
pedig a bibliamagyarázat rendes tanára 
lett, 1855-ben a morális és pastoralis 
theologiát adta elő. 1858-ban a pesti 
egyetemen a bibliamagyarázat rendes 
tanárának neveztetett ki. 1860-ban a 
pécsi szentszék ülnöke lett. 1867-ben 
pécsi kanonokká neveztetvén ki, egye-
temi tanszékét is megtartotta s a Szent-
István társulat alelnökévé, 1868-ban az 
egyetem rectorává választatott. 1869. 
febr. 8. lemondott az egyetemi tanszék-
ről és a Religiót szerkesztette. 1869 
végén visszatért a pécsi káptalanba, hol 
1870. jan. tolnai főesperessé igtattatott 
be s 1871-ben kertzi apát is lett. 1874-ben 
a pécsi jogakadémia igazgatójává nevez-
tetett ki. 1883-ban megrongált egészsége 
miatt leköszönt igazgatói állásáról és 
nyugalomba vonult. 18,000 frt. alapít-
ványt tett egy szegényház építésére Pécsett, 
ezért Pécs városa díszpolgárrá válasz-
totta. Meghalt 1884. decz. 1. Pécsett. — 
Czikkeket írt a növendékpapok Munká-
lataiba (1843. Klobusiczky kalocsai érsek 
élete, 1845. A keresztény religio tökélete-
sedése), a Religióba (1865. I. 4—13. A 
szabadkőművesség sat.); az Egyetemes 
M. Encyclopaediának is munkatársa volt, 
melynek VI. és VII. kötetét szerkesztette. 
— Munkái: 1. A kinyilatkoztatás tan-
tételéről. Pest, 1858. — 2. História reve-
lationis biblicae Tom. I. História reve-
lations biblicae in antiquo foedere. Sum-
tibus societatis S. Stephani. Pestini, 1859. 
Két kötet. — 3. Renan és az apostolok. 
U. ott, 1866. — 4. Böjti conferenţia-
beszédek. Kiadta Füssy Tamás. U. ott, 
1866. — 5. Beszéd, melyet a m. kir. 
tudományegyetem újjáalakításának 89. 
évnapján 1869. jún. 25. mondott. U. ott. 
(Egyetemi beszédek). — Szerkesztette a 
Religiót 1861—64-ben és 1868—69-ben. 

Scriptores Facult . T h e o l o g . S c i f n t . U n i v . 
P e s t i n . P e s t i n i , 1859. — Budapesti Közlöny 

42. io sajtó alá adatott 1905. ápr. 10. 
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1869. 49. , 142. SZ. — Brüsztle, Josephus, R e -
c e n s i o U n i v e r s i C ler i D i o e c . Q u i n q u e - E c c l e -
s i e n s i s . Q u i n q u e - E c c l e s i a e , 1874. I . 643. 1. — 
Uj ül. Sión 1884. 950. 1. — Pesti Hirlap 1884. 
337. s z . ( R ó n a k y K á l m á n ) . — Petrik K ö n y -
v é s z e t e é s B i b l i o g r . — Hl. Sión 1892. 627. 1. 
— Várady Ferencz, B a r a n y a m ú l t j a é s j e l e n j e . 
P é c s , 1896. 413. 1. 

Poliak József, orvosdoktor, pesti szár-
mazású. Munkája: Dissertatio chemico-
pharm. de cblorido auri et natri (Gold-
und Natriumchlorid) et iodureto plumbi 
(Jodbley). Pestini, 1836. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pollák József, orvosdoktor, egyetemi 
magántanár, szül. 1850. márcz. 30. Baánon 
(Trencsénm.); a bécsi egyetemen végezte 
az orvosi tanulmányokat, hol 1873-ban 
az összes orvos-tudományok doktorává 
avatták. 1870—74-ben Hyrtl udvari taná-
csos és egyetemi tanár demonstrátora, 
1876—80. segéd volt a bécsi fülgyógyá-
szati klinikán. 1889-ben a fülgyógyászat 
magántanára lett a bécsi egyetemen. — 
Czikkei a Zeitschrift für Therapie, Wiener 
klinische Wochenschrift, Zeitschrift für 
Ohrenheilkunde s az Allgemeine Wiener 
medicin. Zeitungban jelentek meg. 

Eisenberg, Ludwig, D a s g e i s t i g e , W i e n . 
W i e n , 1893. I I . 379. 1. 

Pollák Kaim, nyug. községi tanító, 
•szül. 1834. okt. 16. Liptó-Szent-Miklóson, 
hol atyja fűszerkereskedő volt; első ok-
tatását atyjától nyerte, majd a helyi 
rabbitól a Talmudot tanulta. 1847-ben 
a pozsonyi «Jesibá»-ra került és az 
1848—49. eseményeket is ott élte át, 
minden szorgalmát a Talmudnak szen-
telve. 1851-ben atyja tönkre jutott és 
így a maga erejére volt hagyatva, magán-
tanítással kereste kenyerét; a tanítói 
pályára készült és a vizsgát 1858. febr. 
28. letette. Ezután két évig Prágában 
készült a tanítói pályára. 1860. okt. 1. 
Érsekújvárt kapott tanítói állást; egy év 
múlva elhagyta Érsekújvárt és sok viszon-
tagság után 1863-ban Kácsfalura került, 
hol 1865. augusztusig működött. Ezen 

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

év júl. 19. a pécsi kir. képzőben mint 
főelemi tanító nyert képesítést és okt. 
Szegszárdon nyert alkalmazást. 1864. 
febr. 14. a helytartótanács Hódmező-
vásárhelyre nevezte ki. 1869. ápr. az 
ó-budai zsidó hitközség a mintaiskolájá-
nál alkalmazta; de már okt. 1. ugyanott 
községi tanító, 1874-ben pedig székes-
fővárosi tanító lett; 1875-ben áthelyez-
tetett a pesti oldalra s ezen időtől fogva 
mint osztátytanító a külsőváczi-úti, a 
lovag-utczai, a Hermina-uti, a bajnok-
utczai s a Rottenbiller-utczai iskolákban 
működött. Utóbbi években nyugalomba 
vonult. Meghalt 1905. márcz. 28. Buda-
pesten. — Munkatársa volt a Magyar 
Izraelitának, a Ben-Chananjának; írt az 
Izr. Lehrer cz. külföldi lapba, a Magyar 
Zsidó Szemlébe, héber folyóiratokba és 
évkönyvekbe. — Munkái: 1. A méter-
rendszerről. Táblázat. Pest, 1872. — 2. 
Természettan nép- és felsőbb népiskolák 
számára. A szöveg közé nyomott ábrák-
kal. Bpest, 1876. (Sümeghy J.-vel együtt). 
— 3. Tér- és alaktan alkalmas feladvá-
nyokkal a népiskola IV., V. és VI. osz-
tálya, valamint ismétlő-iskolák számára, 
a szöveg közé nyomott ábrákkal. U. ott, 
1877. — 4. Elemi mértan. U. ott, 1878. 
(6. kiadás. U. ott, 1905.). — 5. A rajz-
tanítás kézikönyve. Tretau F. V. után 
ford. Lipcse, 1879. — 6. Héber-magyar 
teljes szótár. Bpest, 1881. — 7. Mibchár 
Hapeninim. Gabiről után ford. (Válogatott 
gyöngyök, vagyis az Ethika iskolája). 
U. ott, 1886. — 8. Eszter könyve. Ford. 
magyarázatokkal. U. ott, 1887. (Magyar 
és zsidó szöveg). — 9. Iskolai adatok. 
Izrael népének múltjából. U. ott, 1896. 
— 10. Sefer Tikun Midoth Ha-Nefesch. 
Kiadta. Pozsony, 1896. (Salomon Ibn 
Gabiről, Az ethika irányai. Zsidó szöveg. 
A kéziratot Bómából kapta). — 11. Pteach 
Jesuba (a chmelniczki lengyelzsidó ül-
dözéseket 1648-ban Sasvári Gábriel ma-
gyar rabbi, ki akkor Resában Lengyel-
országban mint rabbi működött, leírta. 

43 
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Kézirata az amsterdami Rosenthal-könyv-
tárban van). U. ott, 1899. (Zsidó szöveg). 
— 12. Josephinische Aktenstücke über Alt-
Ofen. Wien, 1902. (Különny. a Neu-
zeitböl). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áron, M. 
N é p i s k o l a i t a n í t á s tör téne te . Bpes t , 1883. 
413., 447. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Lipp f e Ch. D., B i b l i o g r a p h i s c h e s L e x i k o n . 
W i e n , 1899. N . S. I. 291. 1. — Pest» Hirlap 
1905. 90. sz . é s ö n é l e t r a j z i adatok. 

Pollák László, orvosdoktor, megyei 
közkórházi főorvos, szül. 1839-ben Nagy-
váradon (Biharm.); középiskolai tanul-
mányait ugyanott befejezve, 1857-ben 
Bécsbe ment az orvosi egyetemre. Sze-
rencsés anyagi körülményei megengedték, 
hogy minden más foglalkozástól menten, 
gond nélkül élhessen feladatának. 1863-
ban orvosdoktorrá avattatván, katonai 
szolgálatba lépett. 1864-ben megvált a 
katonaságtól és külföldi tanulmányútra 
indult, hosszabb időt töltve Berlinben. 
1865-ben visszatérve Nagyváradon tele-
pedett le, a hol 1867—72-ig mint városi 
kerületi orvos működött, sok üdvös reform 
keresztülvitelét sürgetve s keresztülvive. 
Működésének legkedvesebb tere azonban 
mégis a biharmegyei közkórház belbeteg 
osztálya volt. Sok érdeme van a bihar-
megyei orvos-gyógyszerész- és természet-
tudományi egylet felvirágoztatása körül 
is, melynek eleinte titkára volt, később 
előadásainak, közléseinek és buzgóságának 
elismeréseül alelnökévé választatott. Az 
orv. vándorgyűléseknek tevékeny és buzgó 
tagja volt és részt vett ügyeinek vezetésé-
ben. Az 1874. győri vándorgyűlésen az 
államorvosi szakosztály jegyzője volt s az 
országos közegészségi tanács által be-
terjesztett törvényjavaslat tárgyalásakor 
bemutatta a biharmegyei orvos-gyógy-
szerész-egylet által kidolgozott javaslatot 
s felolvasta az általa ki dolgozo tt indokolást. 
Bihar megyének és Nagyvárad városának 
tiszteletb. főorvosa volt, a belügyminiszter 
az országos közegészségi tanács rendkívüli 
tagjává nevezte ki. Meghalt 1886. febr. 

2. Nagyváradon tüdősorvadásban. — 
Czikkei a M. Néplapban (1857. Gnómák 
és levelek Nagyváradról); az Orvosi 
Hetilapban (1871. Elméleti adatok a váltó-
láz tanához, 1873. Tanulmány a váltó-
lázról, ugyanezen lapban jelentek meg : 
A váltóláz és tünetes felpír, A vittáncz 
és reszketeg hűdés, A csúzos tarjagról, 
A beszéd agykéregbeli góczbántal mairól); 
írt az Archiv für Psychiatrie és az Archiv 
für Klinische Medizin cz. szakfolyóiratokba 
is (Zur Frage der Nervosität, Multiple 
Herzsklerose des Hirns und Rückenmarks) 
stb. — Munkái: "1. A bőrbetegségekről. 
Hebra tanár nyomán értekezésül a «Bihar-
megyei orvos-gyógyszerész- és természet-
tudományi egylet» első évi közgyűlése 
alkalmával. Nagyvárad, 1869. — 2. Ja-
vaslat a kéjkedés szabályozására és a 
bujakór terjedésének meggátlására. U. 
ott, 1870. — 3. A járványos agygerincz-
agy-buroklobról. Értekezés. U. ott, 1880. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Magyar orvosok és 
természetvizsgálók Munkálatai. B p e s t , 1887. 
(Chyzer Korné l ) . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Pollák Leon, a pesti izraelita hitköz-
ség tagja. — Munkája: Eingabe an den 
ehrs. Vorstand der Pester israel. Kultus-
gemeinde enthaltend Vorschläge zu 
rituálén Verbesserungen. Pest, 1862. 

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

Pollák Lipót. L. Palóczi Lipót. 
Pollák Manó, elemi iskolai tanító 

1893-tól Baján (Bács-Bodrogmegye). — 
Munkája: A bajai zsidó hitközség isko-
láinak története. Az elemi iskolák 50 éves 
fennállásának emlékére az iskolaszék meg-
bízásából. Baja, 1896. Öt fénynyomatú 
rajzzal. 

A m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r pé ldányáró l . 

Pollák Miksa, bölcseleti doktor, rabbi, 
szül. 1868. márcz. 8. Beledben (Sopron-
megye) ; a gymnasium alsó négy osztá-
lyát Kőszegen, a felsőbbeket a budapesti 
rabbiképzőben tanulta, hol később theo-
logiai tanulmányokat folytatott, az egye-
temen pedig keleti nyelvekkel, történe-
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lemmel, magyar-német irodalommal és 
bölcselettel foglalkozott. 1891—92-ben a 
berlini egyetemen és ugyanott a Hoch-
schule für die Wissenschaft des Juden-
thums cz. főiskolában folytatta tanulmá-
nyait. 1892. szept. 24. a budapesti egye-
temen bölcseleti doktorrá avatták, 1894. 
febr. 22. pedig a budapesti rabbiképzőben 
rabbi oklevelet nyert. 1894. febr. 11. a 
soproni izraelita hitközség megválasztotta 
lelkészének, hol jelenleg is működik. 
— Czikkei az Egyenlőségben (1889. Po-
lémia, 1896. A hitoktatásról); a M. Sza-
lonban (1890. Néphumor és szatira a 
Rábaközben); a Ludovika Akadémia 
Közlönyében (1891. A magyar nemzeti 
testőrség, Az amazonok); az Izraelita M. 
Irodalmi Társaság Évkönyvében (1896. 
A zsidó-jel történetéhez, 1898. Az élet 
becséről, 1900. A nagymártoni zsidók 
múltjából); az Ethnographiában (1892. 
Keleti motívumok egynyugotimesében); 
a M. Zsidó Szemlében (1893. Eskü haja-
don fővel, 1897. A nagyszombati zsidók 
történetéhez, 1902. Régi sírfeliratok, 
Néphit, babona); a Pesti Naplóban (1903. 
A talmud. Válasz Volafka Nándor cz. 
püspöknek); a P. Hírlapban (1895. A 
vegyes házasságok); a Monatschrift für 
Geschichte und Wissenschaft des Juden-
thumsban (1895. Daten zur Einwanderung 
ungarischer und polnischer Juden nach 
Schlesien); a Jövőben (1897. A főrabbi-
ságról) ; a M. Nyelvőrben (XVIII. Nép-
nyelvhagyományok) ; az Oesterr. Wochen-
schriftben (XIV. Der jüdische Friedhof 
in Prag); a Bloch Mózes Emlékkönyvé-
ben (Meir Ben Izsák Askenazi); a The 
Jewish Encyclopedia VIII. kötetében né-
hány czikk. — Munkái: 1. A zsidók 
Bécs-TJjhelyen. Tanulmány a zsidók tör-
ténetéhez Alsó-Ausztriában és Magyar-
országon. Részben kiadatlan kútfők alap-
ján, 5 fénykép és 9 okirati melléklettel. 
Bpest, 1892. — 2. Gyászbeszéd. U. ott, 
1893, — 3. Das Judenthum und seine 
Parteien. Oedenburg, 1895. — 4. A zsi-

dók története Sopronban a legrégibb idők-
től a mai napig. 75 kiadatlan okirat-
melléklettel. Az izr. m. irodalmi társulat 
által jutalmazott pályamű. U. ott, 1896. 
(Ism. Prot. Szemle 1897.) — 5. Erzsébet 
királyné emlékezete. Sopron, 1898. — 
6. Esketési beszéd... 1901. (M. Zsina-
góga decz. füz.). — 7. Arany János és 
a Biblia. A m. tudom, akadémia iroda-
lomtörténeti bizottságának kiadványa. U. 
ott, 1904. (Ism. Bud. Szemle. 1903. 
CXX. k. Vasárnapi Újság 1904. 24. sz.) 

Sí. Könyvészet 1897. és öné le trajz i a d a t o k . 

Pollák Pinkas, tanító Nagy-Tapolcsán-
ban (Nyitram.). — Munkája : Unterricht-
schlüssel. Ein Methodenbüchlein für Bi-
belanfänger von mannigfaltigem Zwecke. 
Pressburg, 1865. (Zsidó és német szöveg.) 

A m. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r pé ldányáró l . 

Pollák Pongrácz, megyei főszolgabíró 
Muraszombatban (Vasm.). — Czikke a 
Magyarország Vármegyéi és Városaiban. 
Vasvármegye (1897. Muraszombat). 

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

Pollákné Frisel Adél, Zala-Tapolczán, 
az ottani nőegylet elnöke. — Czikkei a 
P. Hírlapban (1885. Társadalmi életünk-
ről) ; a Zalában (1885—88. Első hono-
ráriumom, A felsült szerelmes, A rabló-
világból, A mikor nem mehet az ember); 
a M. Háziasszonyban (1887. A kritika és 
a nők. 1890. Erkölcsnemesítés); a M. 
Nők Lapjában (1891. A fukarságról, Egy 
kis replika); írt még a Keszthelybe, az 
Egyetértésbe, a M. Zsidó Szemlébe sat. 

H o f f m a n n Mór tanár s z i v e s k ö z l é s e . 

Pollotinics Benedek, szent Ferencz-
rendi szerzetes; kis-höflányi (Sopronm.) 
származású; 1716-ban 22 éves korában 
lépett a rendbe és 1721-ben szentelték 
fel papnak; 1728-ig hitszónok volt, azután 
Kismartonban házfőnök, 1735. a növen-
dékpapok mestere, majd definitor és tit-
kár, 1750-től a győri, azután a soproni 
rendház főnöke, mely utóbbi helyen 1754. 
május 4. meghalt. — Munkája: Der 
erneuerte Seraphische Layen-Bruder, der 

43* 
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nach Gott geschaffen ist in der Gerech-
tigkeit, und Warheit der Heiligkeit, ad 
Eph. 4, 24. Oder: Kurtzer Begrieff, wie 
ein jeglicher Ordens-Mann, sonderlich 
aber ein Münder- Bruder, und Schwester 
des H. Vatters Francisci, das vorige, in 
Sünden geübtes Leben durch die h. Regel-
u. Ordens-Schatzungen verneuern könne, 
durch achttägliche 24 Betrachtungen und 
16 Sitten-Lehren in sich haltende Uebun-
gen vorgetragen. Durch einen Priester der 
reformirten Franciscanern, Marianischer 
Provinz in Hungarn.Wienerisch-Neustadt, 
1731. 

Farkas, tieraphinus, Scr ip tores P o s o n i i , 
1879. 58. 1. —Petrik B i b l i o g r a p h i á j a , 

Polner Ödön, jogi doktor, min. titkár, 
P. Lajos földbirtokos és Bókay Zsuzsánna 
fia, szül. 1865. márcz. 15. Békés-Csabán; 
középiskolai tanulmányait a budapesti 
ág. hitv. ev. főgymnasiumban, a felsőb-
beket a budapesti egyetemen végezte, hol 
1889, jún. 8. nyert jogi doktori okleve-
let, ügyvédit pedig 1892. február 16. A 
budapesti egyetemen 1895. április 12. a 
magyar közjogból magántanárrá habili-
tálták. 1889. okt. 28. ügyvédjelölti gya-
korlat után joggyakornokká neveztetett 
ki s miután az igazságügyi miniszté-
riumba berendeltetett, ott a miniszteri 
titkárságig lépett elő. 1905. ápr. az egye-
temi rendkívüli tanári czímet kapta. 
— Czikkei a Jogtudományi Közlöny-
ben (1900. Vitás kérdések a válasz-
tási bíráskodás köréből); az Athenaeum-
ban (1902. Az államalkotó szerződések 
természete a magyar közjogban); több 
czikk a Jogi Lexikonban. — Munkái: 
1. Magyarország és Ausztria közjogi 
viszonya történeti fejlődésében és jelen 
alakjában. A bpesti tud. egyetem által 
200 frt pályadíjjal jutalmazott munka. 
Bpest, 1891. — 2. A végrehajtó hatalom 
a magyar alkotmányban. U. ott, 1894. 
(Különnyomat a Jogi Szemle 1893. év-
folyamából.) — 3. A miniszterek állása 
a királylyal szemben. U. ott. 1894. (Kü-

lönny. a Jogtud. Közlönyből). — 4. A 
képviselőválasztások érvényessége feletti 
bíráskodásról. U. ott, 1901. (M. Jogász-
egyleti Értekezések XXI. 1.) — 5. A vá-
lasztói jog mivolta. U. ott, 1901. (Külön-
nyomat a Jogtud. Közlönyből.) —. 6. A 
közös ügyek. U. ott, 1902. (Különny. a 
Jogi Lexikonból.) — 7. Tanulmányok a 
magyar parlamenti jog köréből. U. ott, 
1902. (Jogi Értekezések 1.). — 8. A 
pragmatica sanctio és házi törvények. 
U. ott, 1902. (Jogászegyleti Értekezések 
XXV. 3.). 

Hl. Könyvészet 1891., 1894., .1902. — Corvina 
1902. 19. sz . — Budapesti Hirlap 1605. 102. sz . 
és öné le trajz i adatok . 

Polónyi Géza, ügyvéd, országgyűlési 
képviselő, szül. 1848. április 3. Zsitva-
Kenézen (Barsm.); a középiskolát Esz-
tergomban, Komáromban, Nyitrán, Po-
zsonyban és Győrött, a jogot Pozsonyban 
és Pesten végezte, 1869-ben Pólában 
mint egyéves önkéntes a haditengerészet-
nél szolgált; mint tartalékos a gyalog-
sághoz tétetett át, a hol aztán mint őr-
mester tett eleget katonai kötelezettségé-
nek, majd a népfelkeléshez mint hadnagy 
osztatott be. 1872 óta budapesti ügyvéd. 
1881-ben először választatott meg kép-
viselőnek Szolnokon függetlenségi pro-
grammal ; 1884-ben ugyanott kisebbség-
ben maradt. 1886-ban Német-Ujvárott, 
1887., 1892. és 1886-ban Hajdúszobosz-
lón választották meg. 1901-ben Hajdú-
szoboszlón kisebbségben maradt, 1903. 
ápr. az időközi választáson ismét tagja 
lett a Háznak, mint a kézdi-vásárhelyi 
kerület képviselője. Azelőtt a kérvényi, 
az igazságügyi és a kúriai bíráskodási 
törvényjavaslat megbirálására kiküldött 
bizottságnak, nemkülönben az ezredéves, 
országos bizottságnak tagja s a függet-
lenségi és 48-as párt alelnöke volt. A 

. véderővita óta az ellenzéki pártok egyik 
vezérférfia. 1903—1904-ben egyik leg-
tevékenyebb részese volt a parlamenti 
küzdelemnek, 1905. a kézdi-vásárhelyi 
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kerület ismét képviselővé választotta. A 
függetlenségi és 48-as párt alelnöke; az V. 
bírálóbizottság elnöke. Csengery A. halála 
óta főv. bizottsági tag is. A fővárosi tör-
vényhatóság középítészeti, azelőtt jogügyi 
bizottságának tagja. P. több hazai nyel-
vet beszél. — Sokat foglalkozott a hírlap-
írással. — Munkái: 1. Vádbeszéd. Dr. 
Kresz Géza főv. ker. orvosnak védelmé-
ben tartotta 1879. jún. 25. Bpest, 1879. 
— 2. Programmbeszéd. Tartotta mint a 
szolnoki vál. függetlenségpárti képviselő-
jelölt. U. ott, 1881. — 3. Simor János 
Magyarország herczegprimása 50 éves 
áldozársági ünnepe alkalmából a főv. 
katholikusok által felajánlott díszalbum... 
U. ott, (1886). (Szövegét szerkesztette. 
Markovics Iván festménye után több-
szörösíttetett és kiadatott Lovich Antal 
fényképészeti műintézetéből. Fénynyom.) 
— 4. Védő beszéde, a melyet a hitves-
társán elkövetett szándékos emberöléssel 
vádolt dr. Jovanovits György bűnügyé-
ben az újvidéki kir. törvényszék előtt 
1902. decz. 19. tartott. Újvidék, 1893. 
(Az Ó-Becse és Vidéke 7. számának mel-
léklete.) — 5. Beszéde a trónörökös 5 
fensége házasságára vonatkozó nyilatko-
zatnak beczikkelyezése tárgyában. Buda-
pest, 1900. — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak; a köteles példá-
nyokra vonatkozó beszéde a M. Könyv-
Szemlében (1897) is. — Szerkesztette a 
Nemzeti Újságot 1883-ban július 24-ig. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi 
Vjság 1891. 29. s z . arczk . — Sturm Albert, 
O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . Bpes t , 1897. 322. 
1905. 364.1. — Ország Világ 1900. 12. sz . arczk. 

Polónyi Károly, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1846. decz. 16. Rozsnyón 
(Gömörm); középiskoláit szülőhelyén, a 
bölcselet-theologiai tanfolyamot Eperjesen 
végezte. Több évig nevelősködött. Az 
1871—72. tanévben helyettestanári minő-
ségben Rozsnyón működött, a tanév vé-
gén otthagyta állását, hogy a budapesti 
egyetemen folytassa s kiegészítse tanul-

mányait; 1874. és 1875-ben nyert tanári 
képesítést a tiszakerületi egyetemes tanár-
vizsgáló bizottságtól a természetrajzból 
és a magyar nyelv- és irodalomból. Ekkor 
visszatért Rozsnyóra, hol az ág. ev. fo-
gymnasiumban rendes tanárnak alkal-
mazták, s u. o. 1900. szept. 1. nyugalomba 
léptéig tanárkodott. Ekkor Rozsnyóról 
elköltözött. — Czikkei a Budapesti Hír-
lapban (1886. 163. sz. Kramarcsik Károly 
tanár és író jubileuma); a rozsnyói ág, 
ev. főgymnasium Értesítőjében (1889. 
Rozsnyó közegészségügyi és halandósági 
viszonyai). — Munkája: A feketehegyi 
vízgyógyintézet. Rozsnyó, 1882. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vajda Emil 
N é v k ö n y v e 183. 1. — Értesítő a r o z s n y ó 
á l l a m i l a g s e g é l y e z e t t ág. h i t v . ev . k e r ü l e t 
f ö g y m n a s i u m á r ó l 1901. 55., 58. 1. 

Polónyi Manó, vasúti állomásfőnök, 
szül. 1855. nov. 20. Soroksáron (Pestm.); 
a gymnasium I—IV. osztályát Kecskemé-
ten az ev. ref. főiskolában, az V—'VIII. 
a budapesti ev. ref. főgymnasiumban és 
a négy évi jogot ugyanott az egyetemen 
végezte; de közbejött hosszas betegség 
miatt a jogi pályát el kellett hagynia s 
később a vasúti pályára adta magát. 
Jelenleg állomásfőnök Kecskeméten. Igaz-
gatósági választmányi tagja a baromfi-
tenyésztés országos egyesületének. Pollák 
családi nevét 1881-ben Polónyira változ-
tatta ; róm. kath. vallású. — Főmunka-
társa a Baromfitenyésztés cz. szaklapnak 
és állandó munkatársa az Állattenyész-
tési és Tejgazdasági Szaklapnak. — Mun-
kái : 1. A baromfitenyésztés irányítása az 
értékesítés és kereskedelem szempontjá-
ból. Fogyasztó telepek tervrajzával és 
költségvetésével. Kecskemét, 1903. —• 2. 
Miként válhatik a baromfitenyésztés biz-
tos kereseti forrássá. U. ott, 1905. (Sajtó 
alatt). — Kéziratban: Emlékirat európai 
tanulmányutamról, ívrét 4 oldal, beter-
jesztve 1902. febr. Darányi Ignácz föld-
mívelési miniszterhez. 

Századunk Névváltoztatásai 182. 1. — 3f. 
Könyvészet 1903. és öné le trajz i adatok . 
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Polster János tanító Sopronban. — 
Munkái: 1. Geschichte des Oedenbur-
ger Männergesang-Vereines Liederkranz. 
Oedenburg, 1885. — 2. Deutsches Lese-
buch für Volksschulen. Bpest, 1889—91. 
Három rész. (Frühwirth Károlylyal és 
Posch Lajossal 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 b ó l . 

Pólus Kelemen. — Munkája : História 
confoederationis Polonicae Ad libellum 
quendam Polonicum, contra confoede-
rationem dissidentium, de sententia Reli-
gionis editum, Responsio, sive De iniqui-
tate, avaritia, Crudelitate & Idolatria 
Barbarica Papistica, & de iusta causa 
Euangelicorum. Matthaei 10. Cauete ab 
hominibus. Debreceni, Anno Domini 1596. 
(Egyetlen eddig ismert példánya a bécsi 
cs. és kir. udvari könyvtárban). 

M. Könyv-Szemle 1895. 340. 1. 

Pólya Béla, ügyvéd, Szolnok vármegye 
és város egyik vezéralakja, tizenkét évig 
tagja volt a vármegyei közigazgatási 
bizottságnak. A vármegyét mint főügyész 
a nyolczvanas években tíz évig szolgálta 
s az utóbbi évtizedben a szolnoki szabad-
elvűpárt elnöki tisztét viselte. Meghalt 
1903. május 17. Szolnokon ötvenöt éves 
korában. — Czikke az Uj Nemzedékben 
(1870—71. Varró Sándor). — Munkája: 
A vízügyi igazgatás kézikönyve. Bpest, 
1880. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Budapesti 
Hirlap 1903. 137. SZ. — Vasárnapi Újság 1903. 
21. sz. (Nekr . ) . 

Pólya Endre. — Sok elbeszélést, czik-
ket és verset írt a Regélőbe és társlap-
jába, a Honművészbe (1839—1841.), ilye-
nek: Görög képek, Francziaország drámai 
írónői, A peterhofi ünnep 1839-ben, Murat 
Karolina, Hollin Mária, Szakái története 
Francziaországban, A hangászatnak vagy 
festészetnek van-e nagyobb hatása? Igaz-e, 
hogy nehéz új jellemeket a regényekhez 
találni ? sat. 

A m. n. m ú z e u m i h i r l a p - k ö n y v t á r pé ldá-
nya ibó l . 

Pólya Jakab, államtudományi doktor, 
ügyvéd, egyetemi magántanár és a m. tud. 
akadémia levelező tagja, szül. 1844. okt. 
22. Békés-Szent-Andráson, hol atyja Pollák 
Mózes szatócs volt; 1854-ben ment a 
szarvasi ág. ev. gymnasiumba, hova szülő-
helyéről naponként gyalog tette meg az 
utat. A III. gymnasialis osztályba Nagy-
Kőrösön iratkozott be, hol nagyszüleinél 
volt ellátva; Arany Jánost csak egy évig 
hallgatta a VI. osztályban, de Szilágyi 
Sándornak több évig tanítványa volt, 
kinek történelmi előadásait különösen 
szerette ; VII. és VIII. osztályos korában 
saját szorgalmából elsajátította a franczia 
nyelvet. 1863-ban végezte be a gymna-
siumot, ekkor Pestre jött és orvostan hall-
gatónak iratkozott be, de ezen pályával 
nem volt megelégedve, azért a tanév végét 
be sem várva, a jogi karba lépett át. A 
nemzetgazdaságot és pénzügytant Kar-
vasytól, a statisztikát Konektól hallgatta, 
Kautztól a nemzetgazdasági eszmék fejlő-
dését, Matlekovitstól Schultze-Delitzsch 
szövetkezeti rendszerét s a socialismus és 
communismusismertetését.Leczkeadásból 
tartotta fönn magát, sőt szegénysorsú 
szüleit is segélyezte. Befejezve egyetemi 
tanulmányait Eleöd Józsa budapesti ügy-
véd irodájába lépett; munkálkodásával 
kis vagyont is szerzett és 1873-ban meg-
nősült. Azonban nyomban szerencsétlen-
ség érte, mert azon évben a nagy pénz-
ügyi válság alatt a kereskedő, kire vagyonát 
bízta, megbukott és Pólyának nemcsak sa-
ját vagyona veszett oda, hanem felesége 
hozománya is. Szépen indult ügyvédi 
praxisa is lassanként elapadt. 1883-ban 
végkép búcsút mondott az ügyvédségnek 
s a trieszti általános biztosító társaság 
kötelékébe lépett, hol 1000 frt évi fize-
tésselalkalmazták. 1882-ben Pollák családi 
nevét Pólyára változtatta. 1886-ban a 
trieszti biztosító-társaságnak jogtanácsosa, 
1887-ben az államtudományok doktora 
és 1890-ben a budapesti egyetemen a 
mezőgazdasági politika magántanára lett. 
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A m. tudom, akadémia 1893. máj. 4. 
választotta levelező tagjai sorába. Meghalt 
J 897. júl 30. Budapesten. A m. tudom, 
akadémiában 1898. nov. 24. Vargha Gyula 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Czikkei 
a Nemzetgazdasági Szemlében (1882. 
Magyarország' államadósságai, Országos 
közszükségleti pénztár, 1883. A szegény-
ügy, Gróf Széchenyi István minimum 
javaslata és annak irodalma, Az uj ir 
földbirtok-törvény, 1885. A mezőgazdasági 
válság, Haladás és inség, Társadalmi 
kérdések, A nemzetközi gazdakongressus, 
1886. Talajjavítási bank, Valuta és gazda-
sági válság, 1887. A földbirtok tulajdona, 
A deficit, 1888. A kis és nagy birtok, A 
londoni czukoradó-értekezlet, 1889. Az 
öröklési jog társadalmi és gazdasági szem-
pontból, A valuta-kérdés fejlődése a jelen 
században, 1890. Egyenes adóink fejlődése, 
1891. A mezőgazdasági hitelszövetkezetek, 
1892. A biztosítási vállalatok, 1893. 
Egyenes adóink reformja, 1894—95. Az 
egyenes adók reformja, A magyar szövet-
kezeti ügy, A társadalmi kérdés. A német 
vámegylet, Az ezredévi közgazdasági 
irodalom, A magán biztosítási vállalatok, 
Az Egyesült Államok 1890. évi censusának 
főbb eredményei, 1897. Ausztria vám-
politikája, Külkereskedelmi politika és 
könyvism.); a Budapesti Szemlében (1883. 
A parasztbirtok és az ujabb német tör-
vényhozás, 1888. A védvámok, 1889. A 
mezőgazdaság szabályozása); a Köz-
telekben (1891—92. Valutaügyről czikk-
sorozat, 1892. Hazánk mezőgazdaságá-
nak fejlődése századunk második felé-
ben, 1893. Hazánk birtok-statisztikája, 
Párhuzam az 1867. és 1885. évi ada-
tok közt); a Szövetkezésben (1894. Az 
angol szövetkezetek, A franczia szövet-
kezetek) ; a Közgazdasági és Közigazgatási 
Szemlében (1893—95. Az egyenes adók 
reformja, Az egyenes adó-enqete iromá-
nyairól, A társadalmi kérdések, 1897. 
Külkereskedelmi politika, Ausztria vám-
politikája, XX. A német vámegylet, A 

kereskedelem, pénz- és hitelügy akiállí-
táson) ; a M. Gazdaságtörténelmi Szemlé-
ben (1894. A magyar birtok- és örökjog 
fejlődése, 1895. Gazdasági viszonyaink a 
XVIII. század első felében); a Magyar 
Nemzetgazdában is sok czikke jelent meg; 
írt még a M. Földbe, Nemzetbe. — Munkái: 
1. Bai f f eisen-f éle kölesön-pénztár. Bpest, 
1883. (Különny. a Nemzetg. Szemléből). 
— 2. Az ujabb agrár mozgalom és iro-
dalom hazánkban. U. ott, 1884. (Különny. 
a Nemzetgazdasági Szemléből). — 3. 
Raiffeisen F. W., A hitelszövetkezetek 
mint eszközök a falusi népesség bajainak 
elhárítására. Ford. U. ott, 1885. — 4. 
Agrár politikai tanulmányok. Minimum. 
Homestead. Örökösödési jog. U. ott, 1886. 
(A m. tudom, akadémia segélyével). — 
5. A szövetkezetek előnyei. Jó tanácsok a 
magyar nép számára. U. ott, 1888. (3. 
kiadás. U. ott, 1892. Népiratkák). — 6. 
A gazdasági válság, km., tudom, akadémia 
megbízásából írt és a pesti hazai első 
takarékpénztár által alapított 2000 frtos 
Fáy-díjjal jutalmazott pályamű. U. ott, 
1890. (Ism. Nemzetg. Szemle). — 7. Az 
Egyesült-Államok valutája. U. ott, 1890. 
(Első m. általános biztosító-társaság díja). 
— 8. A pesti magyar kereskedelmi bank 
keletkezésének és ötven éves fennállásának 
története. 1841—92. U. ott, 1892. (Ism. 
Nemzetg. Szemle). — 9. Smith Ádám, 
Vizsgálódás a nemzeti vagyonosság ter-
mészetéről és okairól. Ford. Enyedi 
Lukácscsal együtt. U. ott, 1892. (Nemzetg. 
írók Tára IV. Ism. Nemzetgazd. Szemle). 
— 10. A biztosítási vállalatok. U. ott, 
1892. (Dóra-díjjal jutalmazott munka). 
— 11. Községi hitelszövetkezetek feladata, 
vezetése és működése. U. ott, 1893. — 
12. A nemzetgazdaságtan ujabb elmélete. 
Irta Sismondi János, ford. Enyedi Lukács-
csal együtt. U. ott, 1894. Két kötet. (Ism. 
Közig, és Közgazd. Szemle). — 13. A 
budapesti bankok története az 1867—1894. 
években. A m. tudom, akadémia által a 
«Beck Miksa» díjjal koszorúzott pályamű. 
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U. ott, 1895. (Ism. Közgazdasági Szemle). 
— 14. A szabadalmazott pesti polgári 
,kereskedelmi testület és a budapesti nagy-
kereskedők és nagyiparosok története. U. 
ott, 1896. 

Hl. Könyvészet 1886"., 1888., 1890., 1895. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Budapesi Birlap 
1897. 211. sz . — Akadémiai Értesítő 1899. 
(Vargha Gyula) . 

Pólya Jenő Sándor, orvosdoktor, kór-
házi segédorvos, P. Jakab ügyvéd, köz-
gazdasági író és Deutsch Anna fia, szül. 
1876. április 30. Budapesten, hol összes 
tanulmányait végezte és 1898. szept. 22. 
orvosdoktorrá avatták. Ötödéves orvos-
tanhallgató korában egyetemi pályadíjat 
nyert a szemészetből és ekkor belépett 
az egyetemi szemklinikába, hol 1899. 
aug. végéig működött. Ezután az I. sz. 
sebészeti klinikára ment műtőnövendék-
nek, hol 1902. áprilisig maradt, a mely 
idő óta a budapesti szent István-kórház-
ban Herczel tanár segédjeként működik. 
— Czikkei a Szemészetben (1899. Tyloma, 
keratosis, conjunctivae, 1904. A szemüreg 
plombálása exenteratios üregek gyors be-
gyógyítása czéljából); az Orvosi Hetilap-
ban (1902. Casuisticus adatok a pofarákok 
operálásához, 1903. Az általános heveny 
hashártyalob sebészi gyógykezeléséről, 
1904. Módosítások a Bassini-féle gyö-
keres lágyéksérv műtéten, 1905. Új el-
járás nagy czombsérvek gyökeres mű-
tevésére, A zsírszövetnercosisról); a M. 
Orvosi Archivumban (1902. Vizsgálatok 
a pofanyálkahártya nyirokereiről, Navra-
til Dezsővel együtt, 1903. Vizsgálatok a 
féregnyulvány és gyomor nyirokereiről); 
a Gyógyászatban (1902. A rák gyökeres 
műtevéséről); a M. Orvosok Lapjában 
(1902. Sérülés alapján kifejlődött kizárt 
rekeszsérv); a Budapesti Orvosi Újság-
ban. Sebészet (1903. Adatok a talustöré-
sek ismeretéhez, A Meckel-gurdély okozta 
bélelzáródásról, A thrombophlebitis me-
seraica mint az appendicitis egyik vég-
zetes szövődménye, 1904. Adatok az 

intussus ceptio spontán gyógyulásának 
ismeretéhez, Appendicitis in hernia ese-
tei, egyszersmind egy adat a primár 
typhlitisek pathogenesisének megvilágítá-
sához, Rhinoplastikai adalékok: Orcsúcs-
képlés egy új módja, Az orr oldalfalának 
pótlása nyeletlen lebenynyel, Philosophia 
az orvostudományban, Műfogás magasan 
fekvő és hátul fixált végbélrákok sacralis 
műtevésének megkönnyítésére, A pars 
pendula penis egész hosszára kiterjedő 
húgycső defectus pótlásáról, Adat a chro-
nicus choledochus elzáródásának chole-
cystrogastrostomiával való gyógyításához, 
1905. Mesenterialis chyluscysta Herniolo-
gicus megfigyelések, Epekő-perforatio-
okozta clissus peritonitis); a Budapest fő-
városi közkórházak Evkönyvében (1902. 
Vékonybélresectioval complicált végbél-
kiirtás, 1903. Kocsány-csavart ovarial-
cysták); ezen czikkek részben megjelen-
tek németül is az Ungarische Beiträge zur 
Augenheilkunde II. k. 1900., a Deutsche 
Zeitschrift für Chirurgie 66., 70. k., a 
Deutsche medicinische Wochenschriftben 
1905., a Centralblatt für Chirurgieban 
1905. Ezeken kívül előadásokat tartott a 
budapesti kir. m. orvosegyesület és a 
közkórházi orvostársulat ülésein, melyek 
a szaklapokban szintén referálva vannak; 
több apróbb czikke és könyvismertetése 
van főleg az Orvosi Hetilapban. — Mun-
kája : A mellső csarnok zugának állapota 
glaucomás szemekben. Budapest, 1899. 
Nyolcz táblával. (Különnyomat az Orvosi 
Archívumból.) 

M. Könyvészet 1899. és öné le trajz i ada tok . 

Pólya József, orvosdoktor, pestvárosi 
physikus és kórházi főorvos, a m. tudom, 
akadémia rendes tagja, váradi Pólya 
András és Oroszi Sára szegénysorsú föld-
mívelő szülők fia, hét testvér között 
a legfiatalabb, szül. 1802. jan. 1. Nagy-
Szécsén (Barsm.), a Garam folyó partján 
fekvő helységben; gyönge testalkatú és 
gyakran betegeskedő fiú volt, azért szülei 
a. papi pályára szánták ; öt és fél évet 



1362 
Pólya 

1358 

töltött a helybeli falusi iskolában, hol 
Fügedi Ferencz néptanító vezérlete alatt 
az I. gymnasiumi osztály tantárgyait is 
elvégezte. 1813-ban a losonczi fögymna-
sium növendéke lett, hol hat év alatt a 
logikát is bevégezte. 1819-ben a bölcseleti 
tudományok hallgatása s a német nyelv 
elsajátítása végett Selmeczbányára ment 
az ottani ág. hitv. lyceumba, hol ezen 
korszakból saját életiratában három egyént 
emel ki, kiknek tudományos kiképzését 
főleg köszönhette : Jenei Jeney Jánost, ki 
magán-tanítója volt, Kovács István tanárt 
és Scheverlay Mátyás akkor selmeczi, 
később pozsonyi nagyhírű tanárt, «kinek 
lényem egész valójával tartozom», írja. 
P. a rendes tárgyakon kívül kiváló elő-
szeretettelfoglalkozott arajzzalés zenével; 
a zenével később felhagyott, de a rajzot 
élte fogytáig gyakorolta s utolsó éveiben 
a kertészet mívelésénél sokszor gyakorlati 
hasznát is vette. 1821-ben Pestre óhajtott 
menni az orvosi pályára, azonban atyja, 
kinek kedveért már 1817-ben az egyházi 
szószéken is föllépett, ezt ellenezte és 
mindenkép apapi pályára akarta őt terelni; 
a szándékában megmaradt fiútól aztán 
minden segélyt megvont; így magára 
hagyatva kénytelen volt Losonczra vissza-
térni, hol a gymnasium első osztályában 
köztanítónak választották. Egy év múlva 
egy előkelő családnál magántanítóságot 
vállalt, azon föltétellel, hogy egy év el-
teltével növendékével Pestre fog küldetni. 
Ezen várakozásában azonban megcsalat-
kozott és így egyedül indult útnak és 
1823. nov. Pestre érkezett. Itt még a 
bölcseleti tanfolyam III. évére utasíttatott. 
Ezen is átesvén, 1824-ben kezdette meg 
az orvosi tudományok hallgatását s 1830. 
aug. orvosdoktorrá avattatott fel. Orvos-
tanulói pályája küzdelmes volt, hazulról 
nem segélyezve, rajz-, szépírás és magyar-
nyelv tanításával tartotta fenn magát. 
Orvosdoktori oklevéllel meglátogatta szü-
leit, atyja is az évek óta nem látott fiával 
ekkor kibékült. Mint gyakorló-orvos 1831-

ben a pesti kolera-kórházban igazgató s 
kezelő orvos volt. Pólyának orvosi hír-
nevét ezen működése alapította meg. 
1832. jan. a m. kir. helytartó-tanács 
Károlyvárba s Fiúméba küldte, hogy az 
ottani orvosokkal a kolera tudnivalóiról 
értekezzék és azokat utasítással lássa el. 
Innét hazatérve márcz. Pestváros őt 
tiszteletbeli physikusai közé vette fel, 
április hóban pedig a polgári Rókus-kór-
házhoz rendes másodorvosnak nevezte 
ki. Ugyanezen 1832 év márcz. 9. a m. 
tudom, akadémia levelező taggá választotta 
(1858. decz. 15. rendes tag lett). Ez időtől 
fogva a főváros legkeresettebb orvosai 
közé tartozott, mire nézve nevezetes 
tényező volt az a körülmény is, hogy 
Fáy Andrással benső barátságban lévén, 
az ő körében számos előkelő családdal 
jött érintkezés- és ismeretségbe. Midőn a 
rókus-kórházi állásától megvált, 1842-ben 
a városligeti saját telkén magán elmekór-
intézetet állított, mely három évig állott 
fenn. Az országos egészségügyi tanács, a 
bpesti kir. egyetemi orvoskar, az orvos-
egylet tagja s Pestváros képviselője volt. 
Élte utolsó éveiben testi ereje hanyatlani 
kezdett és így az orvosi gyakorlattól 
lassanként visszavonult és rákosi birtokán 
a kertészetnek szentelte végnapjait, míglen 
1873. jún. 10. meghalt és a kerepesiút 
melletti temetőben helyeztetett örök nyu-
galomra. (A m. tudom, akadémiában 1875. 
jún. 28.Török József rólaírtemlékbeszédét 
Halász Géza olvasLa fel). — Czikkei az 
Orvosi Tárban (1831. A vizrák, 6 ábr., 
A mályváról, Időszaki féloldali rán-
gások, jeles kóreset, Idült hörglob, jeles 
kóreset, Buborék, pompholyx, jeles kór-
eset, Az ütér sodrásról, Sebészség, 1832. 
A rühről, A cholera-ragály ügyében, 
A francziák kórelfojtó gyógymódja Mon-
falcon szerint, Empiricum, Kórházi tapasz-
talások, 1833. Pesti I. sz. fiókkórházbeli 
tapasztalások, Egy pár szó Binelli vizéről, 
1839. Szellemkórok, 1842. Tudnivalók a 
Pesten felállított privát elmekórintézetről, 



1364 
Pólya 

1358 

Az 1835-, 1836- és 1837-ben uralkodott 
ragályos hagymázról, 1848. Egészségi VII 
parancs, Az életrend alkalmazott alap-
szabályai honvédeink számára, Értesítés 
a choleráról, Orvosügyi bajaink, mikép 
segíthetnénk rajtok, Sauer úrnak); a 
Tudomány Tárban (1836. Természet-
történeti műszótan és létszerirat); a Pesti 
Hírlapban (1842. 121. sz. Elmekórintéze-
tekről) ; a Gazdasági Lapokban (1855. Az 
ojtó-ág eltartásáról, 1864. A haltenyésztés 
körül, ábrákkal, 1865. Eszmecsere a borok 
kezelése körül, 1866. Borügy, A növény-
életi ismeretek alkalmazása a növény-
iparban, 1867. A franczia tizedmérték, 
1868. Varázsgyürü); a M. Akadémiai 
Értesítőben (1857. A szellemtani physio-
logiából, Az idegrendszer szellemi tele-
velléseinek alapjai, 1859. Az emésztés 
körüli jelen nézetekről általában, a 
máj kövéregkészitő szerv lettéről s a 
máj összehasonlítási physiologiájáról 
különösen, 1867. A talajvíz ingadozási 
ár-apályának felvilágosító birálata, 1868. 
Az egészségügy philosophiája, 1869. Phyl-
loxera vastatrix, egy új szőlővészes rovar 
ismertetése, 1870. Kísérlet hazánk föld-
rengéseinek okáról, 1872. Kísérlet a földi 
szervi teremtésről); a M. Sajtóban (1857. 
8. szám. Nemzeti tudományosság, 46. 
Nemzeti tudományossági ügyek, 1858. 
15. Polémia Brassaival, 80. Purismus ? 
Nyilt levél dr. Török Józsefnek, 142. 
Hereze-hurcza, (1859. 38. A tudomány 
érdekében dr. Kátai Gábor úrnak); a 
P. Naplóban (1859. 95. 96. sz. A magyar 
számnevek alkalmából mongol népfaj 
vagyunk-e ? 1861. 158—161. sz. Az élet-
korok szerepei életállamtani tekintetben, 
akadémiai felolvasás); a Kerti Gazdaság-
ban (1859. A gyümölcsészet körébeni 
literatúrai új abb mozgalmakról, Gyümölcs-
ismertetés, ábr., Beurré Clairgeau, Cale-
basse Tougard, Beurré Capiaumont, 1860. 
A kertészeti műszavak megmagyarosítása 
érdekében indítvány, Nyilt levél Székelyfi 
Imre úrnak); a Gyógyászatban (1861. 

A pestvárosi physicatus és rókuskórházi 
igazgatóság egyesítésének ügyében, Bizott-
mányi javaslat a pestmegyei egészségügy 
rendezése tárgyában, 1862. Pestmegye 
egészégügybizottmányi javaslatából, 1863. 
Tápszereink egészségi tekintetben, 1864. 
A fül félkörű csatornájának gyanítólagos 
szerepe, 1865. Az aszályosság physikája. 
Észrevételek a cholera körül, 1866. 
Choleraügy, 1867. Marhavész, A köz-
egészségi ügy népszerű kézikönyve tár-
gyában, A talajvíz és hagymáz állí-
tólagos oki viszonyáról, 1868. A levegő 
idegen elegyeinek vizsgálata, A köz-
egészségügy bölcselete, 1870. Hazánk 
földrengéseinek okáról); a Falusi Gazdá-
ban (1862. Miért kell hazánk fővárosában 
állandó terménykiállítási csarnokot épí-
teni ? A szőlő a légből vagy a földből 
táplálkozik-e ? Ábrákkal, A növényi és 
állati trágya, értéke, Kertészgazdászatunk 
ügye, 1863. A vízhiány és az inség körül, 
Magyar stil az építészetben, 1864. A ter-
mészet könyve, A tápszerek elemzése és 
azok hatása, Eledel-hiány: Éh, Éhezés, 
Éhalál, Eledelbőség, Hizás, Eledelszükség-
let, Az eledelül szolgáló testek tápértéke, 
Haltenyésztés, ábrákkal, Selyembogár-
tenyésztőknek, A gazdasági növények 
mesterséges termékenyítése, A m. tud. 
akadémia természettudományi osztályá-
nak ügye a t. közönség előtt, Takarmány-
termesztés, Bromus Schraderi vagy Cera-
tochlea pendula, az az Schräder rozs-
noka, A szárazság, a harmat, eső, jégeső, 
szélvész, vihar physikája és a befásítás, 
Sárga dinnyék, Dinnye-érettségi vizsga); 
a Kertészetünkben (1863. Gyümölcsészet 
kísérleti kertje); a Kertészgazdában (1865. 
Az aszályosság physikája, Általános 
szemle Francziaországról, A pénz és 
fekvő vagyon visszás viszonya, Nevezetes 
adalék a mesterséges haltenyésztéshez, 
A légsúlymérő jelentősége az időváltozá-
sok első meghatározásában, Szőlőkura, 
A gyermek és a gyümölcs, A szőlőczukor 
fontossága, Gyümölcssav, Zamat-lél, A 
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gyümölcstenyésztés az egészség alapja, 
A szárazság ellenszere, A lovak vasalása 
új alapokon, Vízvezeték, 1866. Néhány 
szó a termelő közönséghez, Kereskedelmi 
növények termelése, Édes gyökér, Omne 
vivum ex ovo, Eszmecsere a «kis gaz-
dák» oly egyesületéről, melyet a t, Kodo-
lányi úr e lapok első számában előadott, 
A pomologiai fajták gyűjtéséről általában 
A borkérdés, A magyar borügy, A műszó-
tani nyelv, A növényéleti ismeretek alkal-
mazása a növényiparban, Cholera ügy, 
1867. Virágmagvak választása a virág-
színek tekintetében, A marhavész körül, 
Takarék-magtárak, Hazai magtermelés, A 
franczia tizedmérték, 1868. Alma-magon-
czai, ábrákkal, Természet könyve, Varázs-
gyűrű, Fanyesés, 1869. Pótlék a Catillac-
körte ismertetéséhez, A szemzés még egy-
szer, Bossin-féle saláta, Rétművelés, Mag-
vetés, Marhavész, Kertészgazdászati leve-
lek, Elmélkedés Székely Gyula úr levele 
felett, A magyar oenologia gyarapodása, 
1870. Adatok a beszterczei szilva cz. czikk-
hez, 1872. Fodorlevelű olasz káposzta, ábr., 
Gyümölcsfa-telep és iskola berendezése); 
a Honban (1863. 50., 54. sz. A Kertész-
gazda-egyesület és programmja ; 1864 
58., 60. A m. tudom, akadémiának ter-
mészettudományi osztályának ügye a t. 
közönség előtt); a Szőlőszet és Borászat-
ban (1866. Nyilt levél a szerkesztőhöz); 
az Erdészeti és Gazd. Lapokban (1866. 
A növényéleti ismeretek alkalmazása 
a növényiparban); a Gyógyszerészeti 
Hetilapban (1867. A franczia tized-
mérték) ; és könyvismertetések az emlí-
tett hírlapokban és folyóiratokban. A 
Német-Magyar Műszótár-hoz (Pest, 1858) 
a természetrajzi műnyelv készítésével 
járult. — Munkái: 1. Értekezés az em-
ber belférgeiről. (Orvostudori érteke-
zés. Latin czímmel is.) Pest, 1830. 
Egy tábla rajzzal. — 2. Beaumont 
értekezése a sérvekről. Egy új gyógy-
móddal együtt, mely szerént a sérveket 
gyökeresen meg lehet gyógyítani. A ma-

gyar seborvosok kedvökért ford. U. ott, 
1830. — 3. Summa observationum, quas 
de cholera orientali die 24. Juli — 20. 
Sept. 1831. in lib. reg. civitatis Pest 
nosocomiis collectas sistunt Josephus 
Pólya et Carol. Grünhut. U. ott, 1831. 
Négy tábla rajzzal. — 4. Beobachtungen 
über die asiatische Cholera, angestellt 
und gesammelt in Spitälern der Stadt 
Pesth in Ungarn v. 23. Juli bis zum 20. 
September 1831. Mit Abbildungen der 
Krankheit und die nummerischen Ver-
hältnisse darstellenden Tabellen. Meissen, 
1832. — 5. Observationes de herpete 
eius complicationibus et remedio novo 
«Anthracocali». Pest, 1837. — 6. Be-
obachtungen über die Flechte und ihre 
Verbindungen, nebst einem neuen speci-
fischen Mittel zu deren Heilung, nämlich 
dem Anthrakokali. Nach der lateinischen 
Handschrift des Verfassers übersetzt von 
Karl Ludwig Sigmund. U. ott, 1837. —7. De 
hydriatria nonnulla. Occasione festi semi-
secularis laureae doctoralis medicae . . . 
Francisci Ant. Christen in memoriam. . . 
1838. 9. die mensis Maii. Budae, 1838. — 
8. Az állatország természettörténeti kép-
terme Jardine Vilmos és Treitschke Frid-
rik után ford. Pest, 1841—42. Öt füzet, 
90 híven színezett aczélmetszettel. — 9. 
Tudnivalók a Pesten felállított privát 
elmekórintézetről. (Pest, 1842.) — 10. Az 
ember nemi tekintetben. Leírása az ember 
nemi részeinek egészséges és beteg álla-
potjokban. I. füzet. Férfi nemi részek 
boncz- és élettana. U. ott, 1848. — 11. 
Hanák Ker. János, Az állattan története 
és irodalma Magyarországon. Kiadta 
Pólya József. Pest, 1849. A szerző arcz-
képével és életrajzával. — Levelei: Fáy 
Andráshoz, kelet n., Pest, 1835. decz. 4., 
1837. márcz. 27., Bia 18á0. szept. 2. (a m.n. 
múzeumban). — Kézirati munkái: Physio-
logia ; akadémiai értekezések (1864—68. 
Az aszályosság physikája, Omne vivum ex 
ovo, Növényéleti ösmeretek alkalmazása 
a növényiparban, A marhavészről). 
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U. Kurir 1830. I I . 181. 1. — l'jabbkori Isme-
retek Tára VI . 82. lap . — Vasárnapi Újság 
1856. 52. s z . arczk . , 1873. 23. sz . arczk . — 
Ferenczy és Danielik, M a g y a r irók. Pest , 1856. 
I. 368. 1. — Magyar irók arczk . és é letrajzai . 
Pes t , 1858. 117. 1. — Ország Tükre 1864. 15. sz. 
k ö n y . a r c z k . — Hazánk és a Külföld 1866. 12. 
sz . K é p p e l . (P. é d e s a n y j a . ) — Prot. Új Képes 
Naptár 1874. 36. lap. , arczk . — Török József, 
P ó l y a J ó z s e f e m l é k e . Bpes t , 1876. (Ér tekezé -
s e k a t e r m . tud. körébő l VII. 5. s zám. ) — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Bars 1882. 28. SZ. 
Petrik B i b l i o g r . és gyász je l entés . 

Pólya József\ megyei alispán és ország-
gyűlési képviselő, P. Dávid evangélikus 
ref. lelkész és Péter Erzsébet fia, szül. 
Kis-Sáróban (Bácsmegye) 1828 körül; 
a gymn. tanfolyamot Pápán, a bölcseletet 
Nagy-Kőrösön, a jogot és hittant 1850-ben 
Pápán végezte. Közben az 1848—49. 
szabadságharczban mint honvéd küzdött. 
1851-ben az egyházkerület megválasztotta 
a Pápán újonnan szervezett gymna-
siumhoz a történelem és latin irodalom 
rendes tanárának és itt működött 1856-ig; 
e tanév végével a kecskeméti ref. főgym-
nasium történelmi s hellén irodalmi tan-
székére nyert meghívást, ugyanitt rövid 
időn életfogytiglani igazgató lett. 1860-ban 
visszaállíttatván ajogitanfolyam, a kecske-
méti egyháztanács a kerület jóváhagyá-
sával jogtanárnak választotta, egyszers-
mind a gymnasium igazgatását is újból 
reábízta. Vágyai azonban a politikai élet 
felé vonzották s 1861-ben hazatért megyé-
jébe. A rövid alkotmányos korszak el-
nyomása után a társadalmi téren mint 
a lévai casino-egyesület igazgatója s mint 
a barsi gazdasági egylet titkára igyekezett 
a közszellemet fejleszteni. Schmerling 
bukása után részt vett a kezdődő politikai 
mozgalmakban. A megye polgárai meg-
bízásából felterjesztést írt az akkori fő-
kanczellár Majláth Györgyhöz a gyűlölt 
Majthényi Auguszt báró elmozdítása iránt 
és e felterjesztést Bécsbe vivő négyes 
küldöttség tagja s vezetője volt. A Maj-
láth-Sennyei kormány alatt Barsmegye 
főjegyzőjévé neveztetett k i ; de a kine-

vezés nem férvén meg alkotmányos érzü-
letével, azt el nem fogadta. A megyék 
restauraciója után 1867. ápr. 27. egy-
hangúlag főjegyzővé, 1871-ben szintén 
egyhangúlag alispánnak, 1872-ben a lévai 
kerület országgyűlési képviselővé, a köz-
igazgatási bizottság tagjává, 1878-ban újra 
Barsmegye alispánjává választatott meg. 
1864-től fogva a barsi ev. ref. egyház-
megye világi főjegyzője volt. Jegyzői 
tollának másodszori fölvétele alkalmá-
val az egyházmegyében, 100—100 forint 
alapítványt tett a lelkészi s tanítói gyá-
moldára. — Czikkei, megyei beszédei az 
egykorú politikai lapokban; országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak ; a kecske-
méti ev. ref. nagy-gymnasium Programm-
jában (1857—59. A kecskeméti ref. fő-
iskola történetének rövid vázlata). — 
Arczképe: Kőnyomat L. Appelrathtól 
1873. (a Hajnal-Albumban). 

Hajnal. S z e r k . Sarkady I s t v á n . B p e s t , 
1873. 122. 1. a r c z k . — Sz. Kiss Károly, M o n o -
g r á f i á i v á z l a t o k . Pápa , 1879. 61. 1. — Bars 
1882. 27. SZ. (Garami). — Kiss Ernő, A pápa i 
e v . ref . f ő i s k o l a tör ténete . P á p a , 1896. 339. 1. 

Polyák Lajos, orvosdoktor, a székes-
fővárosi Szent János-kórház főorvosa, 
P. Alajos földbirtokos és Nyiri Rozália 
fia, szül. 1864-ben Nyíregyházán (Sza-
bolcsin.), hol a gymnasium hat osztályát, 
a VII. és VIII. pedig Debreczenben 1881-
ben végezte; ezen év őszén iratkozott 
be a budapesti egyetem orvosi karába, 
hol 1887. febr. orvosdoktori oklevelet 
nyert. Már mint szigorlóorvos Korányi 
Frigyes tanár belklinikáján gyakornok 
volt ; innét 1888. júl. Brehmer Hermann 
orvos meghívására a görbersdorfi(Porosz-
Szilézia) tüdőbeteg-sanatoriumban foga-
dott el assistensi állást, melyet 1890. 
szeptemberig töltött be. Ez időtől fogva 
magát kizárólag a tüdő-, gége- és orr-
betegségek tanulmányozásának szentelte, 
mely czélból a berlini egyetemen hosz-
szabb időt töltött. Alapítója s hét évig 
titkára volt az 1893-ban alakult magyar 
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fül- és gégeorvosok egyesületének. 1898. 
jan. óta mint rendelő orvos működik a 
budapesti szent János közkórházban, hol 
az orr- és gégebetegek gyógyítását végezi, 
1899-ben pedig ugyanezen kórház főorvosi 
állására neveztetett ki. A párisi «Société 
frangais de laryngologies etc. levelező, 
a berlini «Laryngologische Gesellschaft», 
a m. kir. orvosegylet, a közkórházi orvos-
társaság és más tudom, egyesületek ren-
des tagja. — Czikkei az Orvosi Hetilap-
ban (1888. Xanthoma multiplex esete, 
Görbersdorfi levél, Gyógykisérleti ered-
mények, 1889. Fluorhydrogensav belég-
zések értéke tüdővésznél, Kreosot és 
Guajakol bőr alá fecskendések értéke 
tüdővésznél, 1890. a Koch-féle gümőkór-
gyógyításról, 1891. Cantharidinsavas kali-
ummal kezelt betegek, 1892. Elsődleges 
mandolarák egy esete, Intrathoracikus 
tumor egy esete, 1893. Melanotrichia 
•linguae egy esete, A rákos gége teljes 
kiirtásáról, 1894. Tonsillitis praecepiglotica 
follicularis egy esete, Gumma által oko-
zott gégeszűkület, A bal kannaporczon 
ülő cysta, 1895. Orrtuberculoma egy esete, 
Farkastorok, Pertik-féle diverticulum, Pri-
maer Arachealis perichondritis, 1896. A 
Moeller-féle glossitis superficialisról, Phos-
phornecrosis a bal felső állkapcson, Rosta-
sejt necrosis, 1897. Adatok a hypertro-
phicus orrnyákhártya kórszövettanához, 
Erythema exsudativum multiforme a száj, 
garat és gégében, 1898. Vitâş kérdések 
a rhinoscleroma kórszövettanában, Orr-
sövény resectio, Galvanocausticus curette 
az alsó kagylók számára, Lupus az arczon 
és az orrnyákhártyán, Körülírt laryn-
xoedema esete, Nyelvtuberculosis esete, 
Rosszindulatú daganat a jobb orrban, 
Gummás gégesyphilis esete, Typhilitikus 
vomez necrosis készítménye, U. n. chloro-
ditis vocalis inferior hypertrophica esete, A 
jobb Highmorbarlangból az alsó orrkagy-
lóra átterjedt sarcomának a Langenbeck-
féle temporär resectióval operált esete, 
1899. Mindkétoldali homloköböl, iköböl 

és rostasejtempyema esete, 1900. Az orr-
kagyló hypertrophiák gyógykezelése, A 
Highmorüreg viszonyáról a homloköböl-
höz és a legmellsőbb rostasejtekhez, Ade-
noma naris esetek, Gégepolyp operált 
esete, Primaer larinx-scleroma esete, U. n. 
vérző septum polyp górcsői készítménye, 
Tonsilla accessoria partim lipomatosa gór-
csői készítménye, Phlegmonosus exoph-
thalmus gyógyult esete a homloköböl és 
a többi ugyanezen oldali orrmelléküregek 
empyemája kapcsán, A rostacsont osteo-
plastikus ostitisével összefüggő nagyfokú 
orrpolypképződés, Az orr elsődleges ade-
nocarcinomájának kórboncztani készít-
ménye, Hét hónapos foetus orrüregének 
kórboncztani készítménye, Orrkő esetek, 
1901. Papilloma durum naris esete, Kopo-
nya alapi fibroma készítménye, Mindkét 
felső állcsont időleges resectiója útján el-
távolított koponya alapi daganat, 1902. 
Heveny latens homloküregempyema esete, 
műtét nélkül helyileg kezelve, Körülírt sub-
glotticus gümős fekély esete, 1903. Partsch-
féle műtét után kiujult másod ízben per 
vias naturales kiirtott koponya alapi 
febroma, 1904. Retrográd sondázással 
kezelt dacriocysitis esetek); a Korányi 
Frigyesnek 25 éves tanársága emlékére 
kiadott Jubiláris dolgozatokban (Bpest, 
1891. Az intratoracikus daganatokról) ; a 
Balneologiai Évkönyvben (1894. Nyári 
klimatikus gyógyhelyeink fejlesztéséről); 
a Gyógyászatban (1896. Az orrgaratür 
oldaldiverticulumairól); a Budapest szé-
kesfőváros közkórházainak Évkönyvében 
(1899. Az orr és orrgaratür primaer 
adenomás daganatairól és azoknak viszo-
nyáról a rákokhoz); a Magyar fül- és 
gégeorvosok Évkönyvében (1902. A bal 
szemfogat tartalmazó, az orrüreg és szájjal 
közlekedő állkapocs cystának operált esete, 
A jobb orrüreg adenocarcinomájának a 
Langenbeck-féle temporär resectióval ope-
rált esete, górcsői készítmény bemutatásá-
val, Úgynevezett vérző sörénypolyp esete, 
Veleszületett diaphragma a gégében, 
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Rostacsontnecrosis és orrgaratfekély ter-
tiär syphilis kapcsán, 1903. Idegen test 
a jobb Hughnorüregben, Angiosarcoma 
introitus naris esete, Orrpolypus műtét-
nek követésre nem ajánlható esete, Lég-
csőszűkület esete). Ezen czikkek részben 
németre fordítva s eredetiek megjelentek 
a Berliner Klin. Wochenschriftben 1893., 
az Archiv für Laryngologieban 1900., 
1903. és 1904. — Munkái: 1. Ueber den 
Werth der Fluorhydrogensäuere-lnhala-
tionen bei Lungenschwindsucht. Wies-
baden, 1889. — 2. A tüdővész orvoslása. 
Bpest, 1892. (Klinikai Füzetek VIII. IX.). 
— 3. A klimatológia és klimatothera-
pia kézikönyve, különös tekintettel a 
tüdővész klimatikus gyógykezelésére. Füg-
gelék : Balaton-Füred klímája. A ma-
gyar tudom, akadémia segélyezésével 
tagjai számára kiadta a m. orvosi könyv-
kiadó társulat. U. ott, 1892. (M. orvosi 
könyvkiadó-társulat Könyvtára LXIV.). 
— 4. Gummen im Kehlkopfe. Wien, 
Leipzig, 1899. (Drasche's Bibliothek der 
ges. med. Wiss.). — 5. A tátott száj és 
a gyakran ismétlődő náthák jelentősége 
a gyermekkorban. U. ott, 1900. (Különny. 
az Ifjúság és Egészségből). — 6. A ma-
gyar fül- és gégeorvosok egyesületének 
Évkönyve 1894—1900. Hét kötet. U. ott 
(Szerk. Megjelent németül is). 

M. Könyvészet 1892. — Pesti Alfréd, Magyar-
o r s z á g Orvosa inak É v k ö n y v e . B p e s t , 1899. 
160. 1. — Györy Tibor, M a g y a r o r s z á g o r v o s i 
b i b l i o g r a p h i á j a . B p e s t , 1900. és öné le trajz i 
a d a t o k . 

Polyánszky Endre, hirlapíró, szül. 
1846. nov. 7.; Aradmegyében volt fő-
jegyző ; nejétől elvált és Szatmárra, mint 
Farkas Antal ügyvéd Írnoka, szegődött; 
ilyen minőségben volt a Szamos szer-
kesztője félévig, midőn 1877. jan. 20. 
Szatmárt szivén lőtte magát ; lapjába 
czikkeket, s néhány költeményt írt; utolsó 
elbeszélése : A kit senki sem szeretett cz. 
lapjában befejezetlenül maradt; a Szamos 
olvasóközönségéhez intézett búcsúszózata 
a lapban jan. 21. jelent meg. 

Szamos 1877. j a n . 21. sz. (Hantz J e n ő s z í v e s -
s é g é b ő l ) . — Vasárnapi Vjság 1874. 4. SZ. (Nekr.) . 

Polyi István, «Szektső mentében So-
Varnevű faluban.» — Munkája: História. 
Az Iovenianus nevö Romai Császarnak, 
Isten ellen való föl fuvalkodasarol, es az 
Nagy Ur Istennek rayta tött boszszu állá-
sáról, es előbbi tisztiben való állá-
sáról, mostan Deákból magyarra fordít-
tatott, 1593. Esztendőben. Hely n. (A 
versfejekben; Stephanus Poli fecit. Egyet-
len példánya a m. n. múzeumban. Több 
kiadást ért ; másik különböző kiadás a 
XVI. századból meg van a keszthelyi 
Festetich-könyvtárban ; XVII. századi ki-
adás a m. n. múzeumban. Sándor Mik-
lós, Komárom vármegye tiszti ügyésze 
találta meg Keresztúri Pálnak «Felsör-
dült Keresztyén», Várad, 1641. cz. műve 
egyik példányának egykorú hártyaköté-
sében, hely és év n. XVII. századi pél-
dányának négy levelét, melyet a m. n . 
múzeumi könyvtárnak ajándékozott). 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 171., 
634. 1. — V. Könyv-Szemle 1894. 352. 1. 

Polysu G. A., orvosdoktor. — Mun-
kája : Vocabular româno-germân, com-
pusu si întocmit eu privire la trebuintele 
vietei practice. Inavutit si cores de Baritiu 
G. Dat in tipar si provedut de I. G. Joan. 
Romanisch-deutsches Wörterbuch, ver-
fasst und mit Berücksichtigung der Be-
dürfnisse des praktischen Lebens geord-
net von . . . Bereichert und revidirt von 
G. Baritz. Kronstadt, 1857. 

Petrik B i b l i o g r . 

Pomarius (Baumgarten) Keresztélyr 

városi jegyző volt 1534—1539-ben szülő-
városában Beszterczén, 1546—1547. ha-
sonló állásban Nagyszebenben és 1552— 
1553. Brassóban működött. A nagysze-
beni polgármester, Halier Péter rende-
letére a városi levéltárat rendezte. 1552. 
Miles Simon polgármestert a pozsonyi 
országgyűlésre kisérte. Innét visszatérve 
az egyházi pályára lépett és ev. lelkész 
lett Lechnitzen a beszterczei kerületben 
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és a káptalan dékánja. Meghalt 1565. 
aug. 28. — Kézirati munkái: Repertórium 
Privilegiorum Inclytae Universitatis Saxo-
num in Transylvania; De Comitiorum 
Posoniensium, anno 1552 eelebratorum, 
rudes, brevesque Commentarii, Litera-
rum Civitatis Coronensis Digestio, ívrét 
22 lap ; Tabella chorographica plagae 
Bistriciensis ; Tabella chorographica pla-
gae Transylvaniae; Fassionum ac Judicio-
rum ephemeridarum Liber civitatis Bis-
triciensis (Besztercze legrégibb jegyző-
könyve) ; P. levele Kolozsvárról 1543. 
jan. 16. a beszterczei tanácshoz, melyből 
kitűnik, hogy az egyházi reform Beszter-
czén már ezen évben létesült. 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III . 
68., IV. 342. 1. — Budapesti Szemle III . 1858. 
173. 1. — Alig. Deutsche Biogr. XXVI . 402. 1. 
( Z i m m e r m a n n F . ) 

Pomarius Sámuel, theologiai doktor, 
ág. ev. collegiumi első igazgató Eperjesen, 
később Lübeckben superintendens, szül. 
1624. ápr. 16. Winzigben (Szilézia); ta-
nult Boroszlóban, Thornban, Frankfurt-
ban, Wittenbergben, a hol egyúttal a 
bölcseleti karnak tagja volt. Befejezvén 
tanulmányait a Spree melletti Kölnben 
1653. másod pap, majd Salzwedelben 
superintendens s végül Magdeburgban a 
Szt. Jakab templom első papja lett. Innét 
a felsőmagyarországi ev. rendek eperjesi 
collegiumának első igazgatójául (mode-
rator et director supremus) hivatott meg. 
Elfogadván a meghívást és miután a felső-
magyarországi ev. rendek költségén letette 
a theologiai doktoratust 1667-ben Witten-
bergben, családjával együtt Eperjesre 
költözött. Itt a theologiát és a keleti 
nyelveket tanította; évi fizetése: 400 
császári tallér, 25 tallér fapénz, 24 eperjesi 
köböl rozs, 6 köböl tiszta búza, 2 hordó 
bor, 10 hordó sör és tisztességes szabad 
szállás volt, A collegiumban 1667. okt 18. 
kezdte meg a tanítást. Kiváló egyénisége 
oly tiszteletet szerzett neki, hogy a felső-
magyarországi szabad kir. városok zsi-

natain s egyházi gyűlésein az elnök 
mellett mindig őt illette meg az első hely. 
Nagyszámú előkelő ifjúsággal kezdette 
meg az első iskolai évet, ott voltak: 
báró Nyáry Ferencz, báró Petrőczy Miklós, 
István és Imre, Semsey, Sarósy, Szirmay, 
Görgey, Izdenczy, Zombory s más nemes 
családok ifjú sarjadéka és a késmárki gróf 
Tököly Imre. Az eperjesi collegium híre 
elhatott Bécsbe, I. Leopold udvarába is, 
annál is inkább, mert az 1668—69. iskolai 
évben csak úgy özönlött oda az ifjúság 
és a magasabb osztályokba 258 növendék 
iratkozott be nemcsak Magyarországból, 
de Erdélyből, Lengyel-, Poroszországból 
és Sziléziából is. Az intézet, az alumneum, 
de különösen anemzeti convictus virágzott. 
A második 1868—69. iskolai év végez-
tével P. tanártársa Ladivérnek Papinianus 
Tetragonos cz. színművét adták elő, mely-
ben több a r. hatholikusokat sértő kifeje-
zés fordult elő, a mi aztán sok bajt okozott 
a szerzőnek és az iskolának is ; a másod-
igazgató Zabanius éles vitát folytatott a 
kassai jezsuitával Sámbárral. Mindezek 
daczára az 1669—70. iskolai év egyetemi 
fénynyel nyilt meg a collegiumban. P. 
folytatta vitairodalmi tevékenységét és 
elfogadta Sámbár kihívását és átrándult 
Zabaniussal Kassára, hol keményen vitat-
koztak. De már 1670-ben beborult az ég 
a collegium és P. felett is. A collegium 
nagy pártfogója Wittnyédy meghalt, Kapy 
Ferencz összeesküvést fedezett fel. A 
Wesselényi-féle összeesküvés idején 1671-
ben Sámbár fölülkerekedett; máj. 23. jött 
Eperjesre Spankau tábornok, jezsuiták 
is kisérték, és kijelentette, hogy a colle-
giumot elfoglalja katonai magtárnak. Ez 
megtörtént és P. kénytelen volt az iskolai 
évet egy régi szűk városi iskolában be-
végezni. Itt 1672. jún., midőn a collegium 
átadatott a jezsuitáknak, ezek voltak 
veszedelmes szomszédai. 1673. jan. 3. az 
egri püspök Szegedy Lenárt Ferencz 
követelte az eperjesi városi hatóságtól és 
az evangélikusoktól, hogy adják át tem-
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plomaikat s a még meglevő iskolájokat. 
Mivel mindezt nem adták át, 1673. márcz. 
8. megjött Volkra cs. hadvezér Eperjesre 
s márcz. 10 császári katonaság segélyével 
Szegedy erőszakkal vette el mindazt, a 
mit követelt vagyonostól, majd meg-
parancsolta a tanároknak, hogy két nap 
alatt hagyják el a várost, egyúttal esküvel 
és reversalissal kötelezte őket, hogy nem 
fognak többé Eperjesre jönni, sőt Magyar-
országból is végkép távoznak. P. hatvan 
tanítványával együtt márcz. 14. vejéhez 
Bayer János szepesváraljai paphoz vonult 
és midőn itt is üldözték, szétbocsátotta 
tanítványait és hazatért Németországba. 
Itt írta meg az eperjesi collegium ez évi 
szomorú történetét. Wittenbergben rend-
kívüli egyetemi theologiai tanár lett, 
később Lübekbe hívták meg lelkésznek, 
hol superintendenssé választották, és 
itt halt meg 1683. márczius 2-án. — 
Munkái: 1. De Veritate Religionis Lu-
theranae. Disputatio Theologica. Quam 
in Illustri Gymnasio Epperiessiensi Incly-
torum Statuum Regni Hungáriáé Augus-
tano-Evangelicorum, Publice defendere 
sustinebit . . . Franciscus Nyári & Bedegh, 
Liber Baro . . . Praeside . . . 1667. Leut-
schoviae. — 2. Oratio Auspicalis, In 
Solenni Inauguratione Illustris Gymnasii 
Inclitorum Statuum Regni Hungáriáé 
Augustano - Evangelicorum Epperiessini 
recens erecţi, D. XVIII. Oct. A. G. M. 
D. C. LXVII, instituta. Habita in frequen-
tissima Splendidissimi Auditorij Panegyri 
. . . Accessere Intimationes & Orationes 
Quaedam Breviores aliae, hoc ipso Anno 
ibidem ab Eodem expeditae... Bartphae, 
1668. — 3. De Natura Peccati Originá-
lis Disputatio Prima. Quam in . . . Gym-
nasio Eperiessiensi. . . 22. Sept. A. C. 
M. DC. LXIIX. publice ventillandam sistit 
Praeses . . . Respondens Georgius Rut-
kai . . . U. ott. — 4. De Natura Peccati 
Originális Disputatio Secunda. Quam . . . 
D. 8. Oct. A. C. M. DC. LXIIX. In ipso 
Actu Examinis Generalis & Solennis 

publice ventilandam sistit Praeses . . . 
Respondens Johannes Stephanides . . . 
U. ott. — 5. De Natvra Peccati Origi-
nális Dispvtatio Tertia. Quam... 24. Nov. 
A. C. M. DC. LXXIIX. ventilandam pu-
blice proponit Praeses . . . Respondens 
Paulus Platani. U. ott. — 6. De veritate 
Religionis Lutheranae Disputatio Theo-
logica Altera. Quam In Illustri Gymnasio 
Epperienssinensi . . . Publice defendere 
sustinebit . . . Nicolavs Petrőczy, liber 
Baro de Petrőcz, Praeside . . . M. DC. 
LXIIX. Leutschoviae. — 7. De Natvra 
Peccati Originális Dispvtatio Qvarta. 
Quam . . . Ad D. 19. Januarij Anno C. 
M. DC. LXIX. publicae vôntillationi com-
mittit Praeses . . . Respondens Johannes 
Hoffmannus. Cassoviae. — 8. De Natvra 
Peccati Originális Dispvtatio Quinta . . . 
26. Febr. M. DC. LXIX. ventilandam pub-
lice proponit Praeses . . . Respondens 
Nicolaus Pusoczi. U. ott. — 9. De Natura 
Peccati Originális Dispvtatio Sexta. Quam 

27. Martij M. DC. LXIX. publicae 
ventilationi committit Praeses . . . Res-
pondens Johannes Braxatoris. Ugyan-
ott. — 10. Hexas Dispvtationum Tlieo-
logicarum De Natvra Peccati Originális, 
In 111. Statvvm Hungáriáé Aug.-Evang. 
Eperiessensi Gymnasio A. C. 1688. & 
1669. publice Habitarum. Autore et Prae-
side . . . U. ott, (Ezen gyűjtő cz. alatt: 
De natura peccati originális kiadta hat 
darab hittani vitairatát). — 11, Articulus 
VII. Augustanae Confessionis De Ecclesia 
In III. Collegio . . . Eperjessensi . . . . 
M. DC. LXIX. 4. Oct. In ipso solenni & 
generali examine anniversario ad dispu-
tandum publice propositus Praeside . . . 
Respondente Johanne Rezik . . . Bartphae. 
— 12. Vindiciae Articuli VII. A. C. De 
Ecclesia, Pro Disputatione sua d. 4. 
Octobris in ipso Generali & Solenni 
Gymnasii Examine publice habitä, Contra 
temere insultam que Matth iam Sambar, 
Jesuitam Cassoviensem, paratae 31. Oc-
tobris 1669. Augustinus Lib. de Unitate 

43. ív sajtó alá adatott 1905. ápr. 21. 
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Eccl: cap. 3. Non audiamus Haec dico, 
Haec dicis sed audiamus Haec dicit 
Dominus Sunt certé Libri Dominici, 
quorum autoritati utriq. consentimus, 
utriq. credimus utriq. servimus: Ibi 
Quaeramus Ecclesiam: Ibi discutiamus 
causam nostram. Leutschoviae. — 13. 
Theses Succinctae E Praelectinnibus Theo-
logicis publicis D. Samuelis Pomarii. . . 
Analysi imprimis & Exegesi Articuli IV. 
Augustanae Confes-sionis, Breviter Ex-
cerptae . . . XXX. Julii Anno M. DC. LXIX. 
U. ott. — 15. Analysis & Exegesis Arti-
culi I. Invariatae Augustanae Confessio-
nis, In Examine Anniversario Publico 
Auditorum Theologiae. . . in Collegio 
Eperiessensi A. D. III. Oct. M. DC. LXX. 
Bartphae. — 15. De Vitae Termino A 
Supremo Numine Hominibus Praefixo, 
quam . . . Sub Praesidio . . . 1671. pro-
pugnandam sustinebit. In Schola veteri... 
Johannes Laurenti . . . U. ott. — 16. 
Elegidion Epicedivm, Memoriae Perpe-
tuae S. V i r i . . . Adami Kys, Ecclesiae . . . 
Cassoviensi, Pastoris P r imar i i . . . Con-
scriptvm ab Amico, Virtutibus Meritis-
que Ejus etfam post Cineres, Devoto. 
Cassoviae, M. DC. LXXI. — 17. Acta 
Tragica Deformationis Eperjesiensis . . . 
1673. — Életrajzírói összesen 57 mun-
káját, jegyezték fel; minket azonban csak 
az említettek érdekelnek. 

Klein, N a c h r i c h t e n I. 61,, I I I . — Programma 
Coll . D . E v . A. C. E p e r i e s s i e n s i s . C a s s o v i a e , 
1834. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 
— Hörk József, Az e r p e r j e s i e v . k e r . C o l l e g i u m 
t ö r t é n e t e . ( E p e r j e s i e v . k e r . co l l . E r t e s i t ö 
1894 — 95.) — Horváth Cyrill, P o m a r i u s . Bpes t^ 
1894. ( I s m . S z á z a d o k . ) 

Pomekács Mihály, ág. ev. néptanító 
Cserényben (Zólyomm.). — Munkája: 
Wéelar alebo počiatky zdarného wcelá-
renia. Beszterczebánya, 1902. (Méhész, 
a sikeres méhészkedés kezdete). 

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 . 

Pominovszky István, bölcseleti doktor, 
lézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 
1634. február 7. Trencsénben, 1651. 

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

nov. 11. lépett a rendbe, tanult Nagy-
szombatban 1654. bölcseletet, 1659. 
theologiát; ugyanott az ékesszólástan és 
bölcselet tanára volt, majd Ungvárt rec-
tor és theologiai tanár. Meghalt 1684. 
szept. 29. Varasdon. — Munkája: Catena 
Jarchae Septem Gemmis Seu Septem 
Heroum Illustriorum e Prosapia Chyculinia 
Originem trahentium Elogiis Distincta 
Quam . . . Praeside . . . Ab III. Dnis 
Petro & Francisco Comitibus Ab Erdöd, 
&c. eidem affectu sincero oblata. Tyrna-
viae, M. DC. LXIX. 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 329. 
— Ve B acker-Sommer v ogel, B i b l i o t h é q u e - B i -
b l i o g r . VI . 990. b . 

Pompéry Aurél, theologiai doktor, 
rpm. kath. segédlelkész, P. János írónak 
és Vecsey Teréziának fia, szül. 1868. 
febr. 2. Pesten ; a gymnasiumi tanul-
mányait 1881-től a III. osztálytól kezdve 
a bécsi cs. és kir. Theresianumban vé-
gezte; 1887-ben az érettségi vizsga le-
tétele után cs. és kir. huszárönkéntes és 
1888. decz. tartalékos hadnagy lett; 1887-
ben a görög keleti vallásról áttért a róm. 
kath. vallásra. Huszár hadnagygyá tör-
tént kinevezése után a papi pályára lépett; 
theologiai tanulmányait a jezsuiták veze-
tése alatt álló innsbrucki theologiai fakul-
táson és a bécsi Augustineumban végezte. 
1892. jún. 21. Császka György kalocsai 
érsek miséspappá szentelte, 1894-ben 
theologiai doktor lett. 1898-ig mint az 
egyházjog tanára működött a kalocsai 
érseki lyceumban. Akkor kikéredzkedett 
a praktikus lelkészkedésbe s Bácsmegyé-
ben káplánkodott 1900-ig, midőn a her-
czegprimás fölvette az esztergomi fő-
egyházmegyébe ; azóta a székesfőváros-
ban működik és jelenleg budapest-erzsébet-
városi káplán. — Czikkei a Hittudományi 
Folyóiratban (1893. A Corpus Juris Cano-
nici és a babona, 1896. Az egyházi 
javadalmak összehalmozására vonatkozó 
jogi értekezések a legrégibb időktől a 
mai napig) ; a M. Szemlében (1900. A 

44 
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régi és az új az irodalomban és a művé-
szétben) ; az Alkotmányban (1902. 235. 
szám Zola, 1903. 305. sz. Deák Ferencz 
két kiadatlan levele, 1858. és 1862-ből 
Pompéry Jánoshoz); a Budapesti Hir-
lapban (1904. 265. sz. A nagy-czenki 
kastély éjjeli látogatója, 267. és erre 
270. sz. Falk Miksa és Nagy Sándor 
levele). — Munkái: 1. A polgári házas-
ság dogmatikai, egyházjogi, államjogi és 
erkölcstani szempontból. Bpest, 1893. 
(A Hittudományi folyóirat szerkesztősége 
által500franknyi pályadíjat nyert munka). 
— 2. VII. Gergely pápa jelleme. Tudori 
értekezés. Kalocsa, 1894. — 3. Jog-
bölcseleti előadások. U. ott, 1898. 

31. Állam 1893. 14. s z á m é s önéletrajz i 
adatok . 

Pompéry Elemér, m. kir. szabadalmi 
bíró, előbbinek testvérbátyja, szül. 1856. 
máj. 25. Pesten, középiskolai tanulmányait 
1869-ig Pesten, 1869—71-ig Kornthalban 
(Württemberg) végezte; 1871-től 1873-ig 
a carlsruhei (Baden), 1873—77-ig a buda-
pesti műegyetemen tanult, ahol mérnöki 
oklevelet nyert. Közben mint hadmérnök-
kari önkéntes hadnagygyá neveztetett 
ki. 1877—78-ban a párisi és a Seine-folyó-
menti vízépítési műveket tanulmányozta, 
míg 1878. aug. a boszniai okkupáczióhoz 
rendelték le. 1879-ben a Győr-Sopron-
Ebenfurthi vasút soproni szakaszának 
építésvezetője volt, 1880-tól mint állami 
mérnök a dunai szabályozási munkála-
toknál, 1881—84-ig a budapest-zimonyi 
vasút karlóczai szakaszán mint építés-
vezető mérnök működött. 1886—88-ig 
igazgató főmérnök volt a Szolnok-Csongrád 
balparti ármentesítő társulatnál, 1888— 
1896-ig mint magánmérnök több vasúti 
nyomjelzésen, számtalan tagosításon kívül 
különösen Kolozsvár és Marosvásárhely 
városok belterületének háromszögeilésével 
volt elfoglava 1896-ban szabadalmi bíróvá 
neveztetett ki s jelenleg is ezen minőség-
ben működik; egyszersmind 1902 óta a 
m. mérnök- és építészegylet igazgatója. 

1896-ban beutazta Észak-Németországot 
és Hollandiát, 1898. Belgiumot, Angol-
és Skótországot, 1899. Szász- és Bajor-
országot és Svájczot, 1902. a Rajna menti 
gyár- és hajótelepeket, Brémát, Ham-
burgot, Lübecket és Kielt, 1903. Lombardiát 
és Velenczét, 1904. az észak-amerikai 
Egyesült-Államokat egészen a Csendes-
tengerig San Francisco, Chicago stb. 
érintésével és a nagyobb technikai 
telepek tanulmányozásával. — A Magyar 
Mérnök- és Építészegylet Közlönyében 
1896-tól máig állandóan jelennek meg 
czikkei ; a Földrajzi Közleményekben 
(1901. Nicaragua csatorna, Amerika leg-
északibb atlanti világító tornya stb.) ; 
a M. Közgazdasági Értesítőnek 1899 végéig 
szabadalmi rovatát vezette (ennek I. 
füz.-ben: Szabadalmi jog története Magyar-
országon). — Munkái: 1. A nagyszibériai 
vasút. Bpest, 1898. — 2 A mozskva-
irkutszki közvetlen gyorsvonat. U. ott, 
1900. — 3. Elektrogravure. U. ott, 1900. 
(Mind a három munka különnyomat a 
M. Mérnök- és Épílészegylet Közlönyéből). 
— Kéziratban : Amerikai utazásának be-
számolóját képező nagyobb műszaki és 
földrajzi ismertetés (mely részben a M. 
Mérnök-Egylet Közlönyében és a Földrajzi 
Közleményekben fog megjelenni). 

Önéletrajz i adatok . 

Pompéry János, ügyvéd, volt ország-
gyűlési képviselő, biztosító-társasági fő-
ügynök és a m. tudom, akadémia lev. 
tagja; a P. család Macedóniából beván-
dorlott görög keleti vallású. P. nagyatyja 
a XVIII. század közepe táján Miskolczon 
telepedett le s kiterjedt borkereskedést 
űzött; fia P. György a mezőgazdaság és 
kereskedés terén szerzett érdemei jutal-
mául nemességet és a biharmegyei Pap-
mező-Vallány nevű földbirtok fele részére 
királyi czímeres adománylevelet nyert, 
neje szentandrási Szonthe Mária volt. 
Ezek fia P. János szül. 1819. jún. 21. 
Miskolczon (Borsodm.); tanuló éveit ott 
kezdte, Pesten folytatta, s a jogot 1838-
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ban Eperjesen végezte. Itt részesült, mint 
író, a legelső kitüntetésben a magyar 
nyelvművelő társaságban felolvasott no-
vellájával. Ezalatt szülei, az 1830-ban 
Lengyelországot ért nagy csapás követ-
keztében borüzletük csökkenvén, elszegé-
nyedtek. P. 1842. szept. 26. ügyvédi vizs-
gát tett. 1845—47-ben harmadfél évig gróf 
Eszterházy Károly Győrmegye főispánjá-
nál nevelői állásban működött, a gróf 
fiát a magyar köz- és magánjogra taní-
totta, e mellett az irodalommal is szor-
galmasan foglalkozott. 1847-ben marczal-
tői ügyvéd volt és ezen év ápr. 19. a 
királytól megújított magyar nemessé.gi 
oklevelet nyert. 1848—49. a magyar 
belügyminisztérium titkára, 1849-ben pe-
dig a jászkunok turkevei kerületének 
országgyűlési képviselője volt. 1850-ben 
Bécsbe tette át lakását és a legfőbb tör-
vényszéknél a magyarországi felek ügyei-
nek elintézését magán ügyvivő minősé-
gében szorgalmazta. Visszatérvén Pestre, 
1852-ben a természettudományok rníve-
léséhez fogott; különös szenvedélylyel 
tanulta a chémiát. 1853-tól a Pesti Napló 
uj donságírója, később szerkesztője volt. 
A politikai sajtó terén ekkor kezdett 
munkálkodni. A Garay-árvák ügyét ő 
karolta fel s leginkább ő eszközölte ki 
fényes sikerét. A magyar írók segély-
pénztára ügyében is ő indította meg a 
mozgalmat és nagy munkásságott fejtett 
ki ez ügyben. Szintoly lankadatlanul 
működött színházi ügyekben és az egye-
sületi téren is minden irányban. A m. 
tudom, akadémia 1859. decz. 16. levelező 
tagjának választotta. Azon időben egy 
pár czikket írt a biztosítás ügyéről s 
az éppen akkor létrejött első m. általános 
biztosító-társaság fontos feladatára hívta 
fel a közönség figyelmét a Pesti Napló-
ban. Tisztviselője is lett e társaságnak, 
és 1864-től már a központi főügynökség 
egyik vezetője volt; 1874-től fogva pedig 
még ezenkívül az igazgatóság és választ-
mányjegyzője is; ez állásaiban megmaradt 

élte fogytáig. 1861-től politikai lapok 
szerkesztésével foglalkozott; de meg-
rongált egészsége miatt kénytelen volt 
abbanhagyni a szerkesztést. Meghalt 
1884. szept. 28. Budapesten. A m. tud. 
akadémiában 1887. febr. 22. Joannovics 
György mondott fölötte emlékbeszédet. 
— Beszélyei, czikkei, levelei s költemé-
nyei a következő hírlapokban, folyóira-
tokban és évkönyvekben jelentek meg: 
Athenaeum (1842. Laura, beszély, Áldor 
névvel); Honderű (1843. költemény. 1844. 
beszély); Életképek (1844. Yole pozsonyi 
levelei, Ervin álnévvel, 1845. Az élet és 
Egy nyári lak Hantán, naplómból, Ervin, 
1846. Pesten, naplómból. E., 1847. be-
szély) ; Irodalmi Őr (1845—46. Homon-
nay költ. bírálata, Levél a szerkesztő-
höz, Bécs, ápr. 26. és irodalmi újdonsá-
gok); P. Napló (1850. 61., 62. Röpiratgyár, 
Ajkai névvel, 1852. 703. sz. sat. beszély, 
1854. 132., 133., 136., 142. sz. Közlemé-
nyek az iparról, 1855. II. 5. sz. Valami 
a hitelbankról, 79., 80. A balatoni gőz-
hajózás, 1856. 289., 290. Mickiewicz 
Ádám, 160—169. Irodalmunk és a magyar 
könyvészet, 1857. 281. A Pesti Napló 
tisztelt olvasóihoz, 1859-ig a P. Napló 
uj donságírója volt, 1860. 81. A horvát-
országi szűkölködők javára rendezett elő-
adás, 1861. 260., 266. Magyar írók segély-
egyletének megerősített alapszabályai, 
1862. A vígjáték és a vígjáték tárgya, aka-
démiai székfoglaló, 1884. 47., 48. sz. Csak 
három lap Timoleon művéből. P. P.); M. 
Hirlap (1852. 791., 793., 794.. 797., 799. 
szám. Yoole, naplómból); Falusi Esték 
(1854—54. költ.); Délibáb (1853. Levél 
anyámhoz. Ervin, versekben, Yolehoz, 
versekben. Ervin); Vasárnapi Újság (1854. 
A mormonok Amerikában, A méreg-
evőkről) ; Frische Quellen (1855. Pest, 
Die schöne Echo, Stier G. ford.); Müller 
Gyula Nagy Naptára (1854. A magyar 
falu, költ.); Család Könyve (1856. A 
föld-, illetőleg agyagevőkről) ; a Pesti 
Napló Albuma (1858. Az első magyar 

44* 
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általános biztosító - társaság) ; Nővilág 
(1859. 51. szám. borítékon: A nemzeti 
múzeum dísztermének czímere és szé-
kekkel ellátása ügyében, 1860. 9. szám. 
borít. A nemzeti múzeum díszterme ügyé-
ben); Hölgyfutár (1861. 143. sz. A ma-
gyar írók segélyegyletének alakuló közgyű-
lésének jegyzőkönyve, Pompéry J. ideigl. 
titkár); Fővárosi Lapok (1864. Jósika és a 
közönség); Budapesti Szemle (1883. Gr. 
Széchen Antal tanulmánya az 1839—40. 
országgyűlésről); az Egyetemes M. Ency-
clopaediának is munkatársa volt. — Mun-
kái: 1. Beszélyek. Irta P. J. (Ervin). Pest, 
1853. Két kötet. (I. Az élet, naplómból, 
Két hölgy szerelme, Yole, II. A Tardy-
ház, A virágos sír. Clarissa. Ism. Hölgy-
futár .179. sz., P. Napló 1067., Budapesti 
Hirlap '274. sz., M. Hirlap 273. sz. 2. 
kiadás. U. ott, 1864.). — 2. A tihanyi 
visszhang. Hege. Das Echo von Tihany. 
Märchen, Übersetzt von Kertbeny. U. ott, 
1853. — 3. Clarissa. Zwei Frauenherzen. 
Aus dem Ungarischen von Max Falk. 
Wien, 1853. (Neues Belletr. Lese-Cabinet 
57. 58.) — 4. A telivér. Gróf Karátsonyi-
féle pályadíjat nyert eredeti vígjáték öt 
felvonásban. Irta Péter Pál. Bpest, 1859. 
(Ism. Pesti Napló 123 —125. sz. Először 
adatott 1859. máj. 26. a pesti nemzeti 
színházban). — 5. A jogvesztés elmélete 
és az államjog. Irta Csemegi Károly. 
Kiadta . . . Pest. 1862. — 6. Az első 
magyar általános biztosító társaság fenn-
állásának negyedszázados évfordulóján. 
Bpest, 1883. — Kéziratban: Mi újság a 
szomszédban, ered. vígj. 4 felv. (Először 
adatott 1854. nov. 23. a pesti nemzeti 
színházban). — Szerkesztette a Pesti 
Naplót 1856. decz. 9-től 1857. decz. 9-ig, 
a Magyarországot 1861. jan. 1-től 1862. 
máj. 16-ig és 1867. febr. 23-ig és az 
Országot 1862. okt. 15-től 1863. ápr. 15-ig 
Pesten. 

Honderű 1847. II. 16. 8Z. (Severus) . — Ferenczy 
és Danielik, Magyar írók I. 369. 1. — Jelenkor. 
E n c y c l o p a e d i a , 214. 1. — Hölgyfutár 1859. 

95., 1862. 51., 1863. II. 9. SZ. — A'agy Iván, 
M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX. 399. 1. — Ország 
Tükre 1862. 20. Sz. arczk . — Figyelő XIII . 
112. 1., XVII. 320. 1. — Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai. Uj F . VII . 1871 — 73. (Jókai) . — 
1884 : Egyetértés 269—270. Sz. Vasárnapi Újság 
40., 46. SZ. a rczképpe l . Borsodmegyei Lapok 
41. SZ. Bélmagyarországi Lapok 227. s z á m . — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l iogr . — Joannovics 
György, E m l é k b e s z é d P o m p é r y J á n o s fe lett . 
Bpes t , 1887. — M. Akadémiai Almanach 1888. 
331. 1. — Ágai, Por és h a m u . B p e s t , 1892. — 
Pettkó-lllésy, K i r á l y o k kÖDyve, Bpes t , 1895. 
172. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 1901, 
208. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 
Pompiliu Miron (családi nevén Popo-

vics Mózes), hírlapíró, szül. 1847-ben 
Stejben (Biharm.); a közel Belényesben 
kezdett gymnasiumi tanulmányait Nagy-
váradon végezte, mint a Zsiga-féle ala-
pítványnak egyik ösztöndíjasa. 1867-ben 
a pesti, 1868. pedig a bukaresti, majd a 
jassyi egyetemet kereste fel s ez utóbbi 
városban később a középponti leány-
iskolának, majd a katonai iskolának, ké-
sőbb a gymnasiumnak tanára lett. Meg-
halt 1897-ben Jassyban. — Az irodalom-
ban 1866-ban lépett föl eiőször, mint a 
nagyváradi ifjúság által kiadott Fénice 
egyik munkatársa; ugyanezen év óta a 
Vulcanu Famíliája is hozott tőle néhány 
költeményt; 1868-ban azonban külföldre 
költözvén, közleményeivel inkább a ro-
mániai lapokat kereste föl. ha nem lett 
is egészen hűtelen Vulcanu folyóiratá-
hoz. Legtöbb czikke és népköltési mutat-
ványa a Jassyban megjelenő Convorbiri 
Literare-ben láttak napvilágot.. A nép-
dalok gyűjtésében Badescunak legtevé-
kenyebb munkatársa volt. — Munkái: 
1. Balade populare 1870. — 2. 
Antologia română pentru noul scoalelor 
secundare . . . . 1877. — 3. Poesiile 
logofétului Konaki. (Konaki helytartó köl-
teményei. Kiadta . ..). 1888. — 4. Studii 
si critice . . . — 5. Doine populare si 
poesii propoii . . . (Népies hullámok és 
eredeti költemények). — A jassii Junimea 
(Fiatalság) cz. társaság Nóua dirrecţie cz. 
munkáját is önálló kötetben adta ki. 
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Márki Sándor, Bihari r o m á n írók. N a g y -
várad , 1880. 

Pomutz Szilárd, orvosdoktor, gyulai 
(Békésm.) származású, orvosi tanulmá-
nyait a bécsi egyetemen végezte, a hol 
1841-ben orvosdoktor lett. 1847—48-ban 
az elmegyógyászatot adta elő a pesti 
egyetemen. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de morbis gravidarum, 
Vindobonae, 1841. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — HögyeS Endre, 
E m l é k k ö n y v e 208. 1. 

Pomynoczky Fülöp. — A gyulafehér-
vári püspöki könyvtárban levő Manule 
Cuiusdam Fratris Ordinis Minorum cz. 
XVI. századbeli kézi rati codex hátsó 
táblájának belsejében van egy ősrégi 
magyar népdal első két sora a hozzávaló 
hangjegygyei együtt: «Batya, batya melly 
az wt Bechkerekere, uram uram ez az. 
wth Bechkerekere». Alatta ugyanazon 
írással: Philipus Pomýnoczký. A dal s a 
névaláírás körülbelül 1515—20-ból való. 

M. Könyv-Szemle 1901. 267. 1. 

Ponger Fülöp, ny. m. államvasuti fő-
felügyelő. — Munkái: 1. Instradirungs-
Vorschriften für den internen Eisen-
bahndienst. Bpest, 1878. — 2. Egységes 
helyi és köteléki tarifák hasonló coeffi-
ciensek alapján. U. ott, 1884. 

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

Pongrácz Adolf (szentmiklósi és óvári 
gróf), prépost-plébános és volt ország-
gyűlési képviselő, P. Rudolf gróf cs. és 
kir. kamarás és Pongrácz Szidónia grófnő 
fia, szül. 1837. júl. 15. Krasznyán (Tren-
csénm.); a gymnasiumot Tatán, majd 
mint az Emericanum növendéke Pozsony-
ban, a bölcseletet 1853-tól Nagyszombat-
ban, a theologiát Esztergomban végezte. 
1859. okt. 18. pappá szentelték. Káplán 
volt Udvardon, 1862. máj. 12-től hgprimási 
iktató, 1863. júl. 20. lett levéltárnok és 
helyettes titkár. Simor János hgprimás 
alatt szertartópap. 1870. szept. 14. nagy-
kéri plébánosnak neveztetett ki, 1871. okt. 
vágujhelyi prépost és plébános lett. 1881-től 

a vágujhelyi választó kerületet három 
egymásutáni cyclusban képviselte az 
országgyűlésen. Jelenleg Csejtei alesperes. 
A Szent-Sír-rend lovagja, pápai praelatus. 
— Munkája: Egyházi beszéd, melyet 
plébánossá igtatásakor mondott. . . Nagy-
kéren 1870. szept. 14. Pest, 1870. 

iVagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 410. 
1. — M. Nemzetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú c sa ládok 
I. 200 1. — Halász Sándor, Országgyűlés i 
A l m a n a c h 136. 1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
r iók Csarnoka . N a g y s z o m b a t , 1893. 402. 1. 
— Némethy, Ludovicus, Series Parochorum. 
Str igoni i , 1894. 869. 1. — Schematismus Archi -
d ioeces . S t r i g o n i e n s i s 1904. 

Pongrácz András Miksa (szentmiklósi). 
— Az országos levéltár kincstári osztá-
lyában egy 1604-ben a magyar királyi 
kamarához beadott folyamodványon há-
rom strófás magyar költeménye van-. 

Irodalomtörténeti Közlemények 1893. 254. 1. 
(A k ö l t e m é n y k ö z ö l v e . ) 

Pongrácz Anna (szentmiklósi és óvári), 
P. István hontmegyei táblabíró és Okoli-
csányi Klára leánya, P. Lajos író testvér-
húga, szül. 1817-ben Felső-Turon (Hont-
megye) ; ifjú korában nemcsak külsejé-
vel, de szellemével is az akkori fővárosi 
társas- és irodalmi körökben feltűnést 
keltett. Vörösmarty, Eötvös, Trefort, 
Jósika sat. emléklapokkal tisztelték meg ; 
Császár Ferencz egy szonettel. A Kis-
faludy-Társaságnak alapító-tagja lett. A 
szabadságharcz u Ián Párisba tette át 
lakását; a nyári hónapokat ugyan szülő-
megyéjében testvéreinél töltötte, de élete 
nagyobb részét Párisban élte át, hol őt 
magyar urak és hölgyek gyakran föl-
keresték, valamint a Párisban lakó Türr 
tábornok is többször meglátogatta s ko-
porsóját is a Pére la Chaisebe kisérte. 
1870. decz. írták az akkori lapok, hogy 
Páris ostroma alatt egy nő, Pongrácz 
honvéd-ezredes nővére, Párist léghajón 
hagyta el és Francziaország déli részén 
szállott le ; onnét pedig hazájába utazott. 
Ezen légi utazása 1200 frankjába került. 
Új hazáját annyira szerette, hogy kiskorú 
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unokaöcscsének javára tett hagyományá-
hoz azon föltételt kötötte, «hogy a fran-
czia nyelvet tökéletesen sajátjává tegye 
és ezen civilizált dicső nemzetet ismerni 
tanulja, a franczia nyelvből pedig a 
budapesti állami intézetek egyikében nyil-
vános vizsgát tenni köteles legyen». 
Azonban hazáját sem szűnt meg sze-
retni, mint végrendelete mutatja, mely-
ben számos hazafias és jótékony czélra 
nagyobb összeget hagyományozott, így 
Kossuth Lajos szobrára is ezer koronát. 
Meghalt 1891. júl. 12. Párisban. — Elbe-
széléseket írt az Életképekbe (1844) és a 
Honderűbe. 

.ílagyarkák. L ipcse , 1845. — Nagy Iván, M -
g y a r o r s z á g csa ládai IX. 422., 437. lapok . — 
Wurzbach, B iogr . L e x i k o n XX11I. 98. lap. — 
Esitergomi Közlöny 1891. 31. Sz. 

Pongrácz Anna (szentmiklósi és óvári 
gróf), halli alapítványi hölgy, P. Ferencz 
gróf főispán és Norman-Ehrensfeld Karo-
lina grófnő leánya, szül. 1819. aug. 28. 
Teschben (Szilézia). Jelenleg Bécsben él. 
— Elbeszéléseket ír 1875 óta német 
hírlapokba; a Pester Lloydba (1901. 190. 
sz. Hieronymus Lorm); a Budapester 
Tagblattba. — Munkái: 1. Vom Wege. 
Kleine Erzählungen. Wien, 1889. — 2. 
Die Herberge zum Schutzengel. Aus dem 
Französischen der Gräfin Segur übersetzt. 
2. Auflage. Freiburg, 1896. — 3. Severin. 
Eine Lebensgeschichte. Leipzig, 1897. 
(Deutsche Novellen-Bibliothek 9.). 

il. Nemzetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú c s a l á d o k 
I. 199. 1. — Pataky, Sophie, L e x i k o n d e u t s c h e r 
F r a u e n der Feder . Ber l in , 1898. II. 147. 1. 

Pongrácz Anna (R.) — Munkája: 
Legújabb magyar nemzeti szakácskönyv 
és teljes hazai czukrászat. Sok évi tapasz-
talat után. Bpest, év n. (1899?). 

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

Pongrácz Antal (szentmiklósi és óvári 
báró). — Munkája: Dissertatio experi-
mentális de electricitatis theoria et usu 
quam in Sabaudica nobilium academia 
publice disput. Vindobonae, 1762. (Külön-

nyomat a «Dissertationum experimen-
talium ex comment, acad. imperial. Petro-
pol. excerptarum. T. I. Vindobonae, 1762.» 
cz. műből). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pongrácz Arnold (szentmiklósi és 
óvári gróf), cs. és kir. kamarás, P. János 
gróf cs. és kir. kamarás és Barkóczy 
Mária Zsuzsánna bárónő fia, szül. 1810. 
júl. 18. Nedeczen (Trencsénm.); a katonai 
pályára lépett; utóbb helytartó-tanácsos, 
1852-ben Nógrádmegye cs. kir. főnöke s 
a vaskoronarend vitéze volt. Híres sak-
kozó; a «nagyszombati remete» név alatt 
számos sakkfeladványa jelent meg a 
képes lapokban ; így a Vasárnapi Újság-
ban egész haláláig ; a bécsi sakktársaság 
egyik alapítója volt. Első «önmatt»-ja 
1856-ban jelent meg; sakkdíjakat nyert 
a bristoli (1861.) és a nagybritt (1862.) 
tornákon. Igen visszavonultan élt Nagy-
szombatban, hol 1890. júl. 7. meghalt. 
— Munkája: Az utolsó lUésházy. Egy 
fényképpel és egy táblával. Bpest, 1884. 
(Németül. Bécs, 1884.). 

lllustrirte Zeitung. L e i p z i g , 1872. 1488. SZ. 
arczk . 1890. 2488. sz . — Magy Iván, M a g y a r -
o r s z á g csa ládai IX. 411., 428. 1. — Wurzbach, 
Biogr. L e x i k o n XXIII. 97. 1. — Nemzetségi 
Zzebkönyv. Főrangú c s a l á d o k I. 198. lap. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
1890. 30. sz. arczk . 

Pongrácz Bálint (szentmiklósi és 
óvári), közbirtokos Bodva-Lenkén (régi 
Tornám.); 73 éves korában írta következő 
munkáját: Igazságszolgáltatás Magyar-
országon. (Három per története). Rozsnyó, 
1887. 

M. Könyvészet 1888. 

Pongrátz Béla, hirlapíró, szül. 1859. 
decz. 11. Mocsoládon (Somogymegye). — 
Hírlapírói működését 1881-ben kezdette 
meg, a midőn az Uj Nemzedék cz. alatt 
sociologiai folyóiratot adott ki és szer-
kesztett Gáspár Imre társaságában ; ezen 
lap az első számmal megszűnt és P.-ot 
a budapesti munkáspárt megválasztotta 
a Népszava szerkesztőjének, de ezen meg-
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hívást nem fogadta el, hanem 1881-ben 
a Székesfejérvár és Vidéke munkatársá-
nak ment el és ezen lap Darázs cz. élcz-
lapját szerkesztette; ezen laptól midó'n 
megvált, u. ott Szabadság cz. társadalmi 
lapot indított meg, melyet később nagyobb 
megszakítással négy évig szerkesztett, 
mely idő alatt sajtóvétségért kétszer szen-
vedett fogságot. Kilencz havi fogságának 
(királysértésért) kiállása után 1885. jan. 
végkép megvált a Szabadság szerkeszté-
sétől és Budapestre a Függetlenség cz. 
napilaphoz szerződött, hol vezérczikkei 
és tárczái jelentek meg. Ezenkívül bei-
munkatársa volt a Nemzeti Hirlap politikai 
hetilapnak és gyakran dolgozott az 
Ország-Világ, Gondűző szépirodaimi la-
poknak is. Számos czikk (a Szabadságban 
1881. 42. Gáspár Imre életrajza sat.), 
szépirodalmi dolgozat, költemény (Képes 
Családi Lapokban, Vasutban sat.) jelent 
meg tőle a fővárosi és vidéki lapokban. 
— Munkái: 1. Álmatlan éjszakák. Köl-
temények. Székesfejérvár, (1883). — 2. 
Jézus. Rhapsodikus költemény 12 könyv-
ben. I. k. Romok. Budapest, 1887. — 
3. Akkordok. Költemények. U. ott, 1895. 
— Kéziratban : A nazarenus leány, re-
gény és a Mizantrop nő cz. 3 felvonásos 
színmű. — Szerkesztette a Szabadságot 
1881-ben és 1883. jan. 10-től 1885. ápr. 
2-ig Székesfejérvárt; kiadta az Uj Nem-
zedéket (1881) Budapesten. —• Álnevei: 
Mocsoládi Elemér, ManliuSjCassius, Bafra 
és Merész lovag. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e és öné le trajz i 
ada tok . 

Pongrácz Bódog, evang. ref. kántor-
tanító Somogy - Túron. —- Munkája : 
Észrevételek Czelder Márton ref. lelkész 
úrnak missiói prédikácziója fölött. Buda, 
1863. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Pongrácz Boldizsár (szentmiklósi és 
óvári), ügyvéd, országgyűlési követ, P. 
Márton és Rhédey Mária Erzsébet fia, 
szül. 1731. nov. 9. Liptó-Szent-Andráson; 

tanult 1737-től 1749-ig a nagy-palugyai, 
lőcsei, osgyáni és a pozsonyi ág. ev. 
iskolákban ; azután ügyvédi gyakorlaton 
volt Jeszenák Pálnál Pozsonyban és 
Jeszenák Jánosnál Pesten. 1752 végén 
Debreczenbe költözött, hol a kerületi táb-
lánál ügyvéd volt 1756 végéig ; azután 
pedig 1775-íg Pesten a hétszemélyes tábla 
mellett ügyészkedett Miután már 1772-
ben Pest-, Pilis- és Solt megyék tábla-
bírája lett, az ügyvédségtől megvált és 
a megyei törvényszéken működött. 1781-
ben a posta- s kereskedelmi utak és 
dunai töltések főigazgatójává neveztetett 
ki. Az 1790. és 1792-ik országgyűlésre 
Pest, Pilis és Solt vármegyék köve-
tül küldték; ezen alkalommal II. Fe-
rencz császár őt aranysarkantyús vitézzé 
ütötte. Liptó- és Zólyommegyének is 
táblabírája volt. Tevékeny részt vett az 
ág. evang. vallás küzdelmeiben. 1796-
ban még élt, hol Péterin (Pestm.) ott-
honában, hol Szűcsiben (Hevesm.) uno-
káinál töltvén idejét. — Munkái: 1. 
Amadea Kreutzberga pobožná Pŕemisslo-
wánj na každý den celého roku w njchž 
se wérný Ewangelický Kŕestán . . . Po-
zsony, 1783. Rézmetszettel. (Kreutzberg 
Amadé egyházi elmélkedései, németből 
ford, az ág. evangélikusok részére.) — 
2. Az embernek e világi életben leg-
szükségesebb és leghasznosabb mester-
ség. Az az a legnagyobb Krisztusnak e 
földön megtalálása, melyet igaz felebaráti 
szeretetbűi közönségessé tenni kívánt. 
Pest, 1783. — 3. Novum tentamen unionis 
amore boni publici susceptum. Ratis-
bonae, 1784. — 4. Ö Felsége tulajdon 
rendeléséből 1787-ik esztendőben tartott 
generális gyűléseknek alkalmatosságával 
... Pest vármegyében okt. negyedik napján 
a T. státusokhoz való beszéde. Hely n. 

VAdvocat I l i s tor ia i L e x i k o n a , K o m á r o m , 
1796. V. k . 610. 1. ( M i n d s z e n t y Sámue l . ) — 
Annalen der oesterr. Li teratur 1802. 50. sz. 
— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IX 
435. 1. — Ballagi Géza, A pol i t ikai i r o d a l o i r . 
B p e s t , 1888. 256. 1. — Petnk B ib l iogr . 
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Pongrácz Constanczia (szentmiklósi 
és óvári gróf), P, János gróf és Palás thy 
Janka leánya, szül. 1826-ban, «ki mint 
költőnő ismeretes», írja a Budapesti Köz-
löny. 1869. jan. 25. Prágában, mint halli 
alapítványi hölgy, a szent Erzsébetről 
nevezett szüzek zárdájában halt meg. 

Budapesti Közlöny 1869. 27. SZ. — M. Nem-
zetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú csa ládok I. Bpest . 
1888. 197. 1. 

Pongrácz Dániel, köz- és váltóügyvéd 
Veszprémben. — Munkája: A kisebb 
polgári peres ügyekre vonatkozó törvé-
nyek, eljárási szabályok és bélyegille-
tékek betűsoros útmutatója. Birák és 
magánfelek használatára. Veszprém (1878). 

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

Pongrácz Dezső (szentmiklósi és óvári), 
kir. törvényszéki bíró, P. Lázár és Tur-
csányi Lilla fia, szül. 1865. szept. 1. 
Szent-Andráson (Zólyomm.). Jelenleg a 
rimaszombati kir. törvényszéknél mint 
biró működik. Jogi czikkeket írt a Jog, 
Jogtudományi Közlöny, Büntető Jog Tára, 
Telekkönyvi Szakközlöny és Telekkönyv 
cz. szaklapokba és folyóiratokba, 

P o n g r á c z E l e m é r s z í v e s k ö z l é s e . 

Pongrácz Elemér (szentmiklósi és 
óvári), képviselőházi pénztárnok és a 
honti múzeum igazgatója, P. István tábor-
nok-kamarás és Pákozdy Bóza fia, szül. 
1862. nov. 8. Felső-Túron (Hontm.); 
középiskoláit Nagyszombatban és Váczon, 
a jogot a budapesti egyetemen tanulta. 
1878-ban dolgozott a Dolinay Hasznos 
Mulattatójába, az Üstökös s az Uj Buda-
pest cz. élczlapokba. 1886-ban megyéjébe 
tért vissza, a hol azon évben megindí-
totta a Honti Hírlapot, melyet 1887. július 
végéig szerkesztett. 1888-ban megyei al-
számvevő, majd később főszámvevő lett. 
Ez időben megalapította a hontvármegyei 
irodalom- és művészetpártoló egyletet, a 
mely felolvasások és előadások rende-
zésével a társadalmi élet élénkítésére 
nagy befolyást gyakorolt. 1893-ban a 
képviselőházhoz pénztári ellenőrré, 1901. 

ápr. 1. pénztárnokká nevezték ki. 1898-
ban Ipolyságon a hontmegyei történelmi 
kiállítást rendezte és ennek hatása alatt 
még ugyanazon évben megalakította a 
hontvármegyei múzeum társulatot. Szondi 
György 350 éves évfordulója alkalmából 
1902-ben nagy ünnepélyt rendezett a 
drégelyi Szondi-kápolnánál; ezen ünne-
pély keretében nyilt meg a honti múzeum, 
melynek P. az igazgatója. — Munkatársa 
volt az említett lapokon kívül a Nógrádi 
Lapok, Ilonti Hiradó, Bolond Istók. 
Esztergomi Közlöny, Kecskeméti Lapok, 
Kecskemét, Honti Lapok, Hontvármegye, 
az Ország-Világ és a M. Szalon cz. folyó-
iratnak és hírlapoknak. — Munkái : 1. 
A hontvármegyei történelmi kiállítás kata-
lógusa. Ipolyság, 1898. — 2. A honti 
múzeum képes katalógusa. U. ott, 1902. 
— Szerkesztette a Hontvármegyei Alma-
nachot 1893-ra és 1894-re és a Honti 
Naptárt 1900 óta szerkeszti. — Kézirat-
ban: Honti Lexikon, a melyet több kötet-
ben, képekkel illusztrálva szándékozik 
kiadni. — Álnevei: Fagyos szent és 
Pancratius. 

Honti Lapok 1898., 1902., I'esti Napló 1898. 
229. s z . — Jl. Könyv-Szemle 1898. 315. 1. — 
Egyetértés 1905. 8. sz. és öné le trajz i a d a t o k . 

Pongrátz Emil (szentmiklósi és óvári 
báró), cs. és kir. kamarás, a pénzügyi 
közigazgatási bíróság ítélőbirája, P. István 
báró százados és Störck N. bárónő fia, 
szül. 1842. febr. 13. Mohorán (Nógrádm.); 
iskoláit Váczon, Esztergomban, Egerben 
és Rozsnyón végezte. Később Jenában és 
Heidelbergben hallgatta a bölcseletet. 
Pesten és Bécsben a jogi tudományokat. 
Beutazta Európa legnagyobb részét; Olasz-
országban és Svájczban hosszabb ideig 
tartózkodott. 1868-ban államszolgálatba 
lépett s 1869-től mint pénzügyminiszteri 
titkár és 1878. jan. 28-tól mint osztály-
tanácsos működött. Mint a főrendiház 
született tagja a budgetviták alkalmával 
rendesen szerepelt; különösen figyelmet 
kelett az osztrák-magyar bank-társulat léte-
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sítéséről és szabadalmáról (1878)ésahitel-
műveletek útján fedezendő állami kiadá-
sokról szóló (1879) törvényjavaslatok 
tárgyalásánál tartott beszédeivei. Meghalt 
1886. febr. 11. Bpesten. — Czikkei, beszé-
lyei és útirajzai a következő lapokban és 
évkönyvekben jelentek meg: Családi Kör 
{1861. Tatárjárás, történelmi rajz, 1876. 
A «Wildkirchli», svájczi naplómból, A 
nápolyi katakombák), Hölgyfutár (1862— 
1864. beszélyek és költ.). Nővilág (1862.), 
Gombostű (1862.), Nefelejts (1862.), Csá-
szárfürdői Album (1863.), Koszorú (1863.), 
Képes Világ (1866. Murat halála, Egy híres 
satyrikus élete, A Tátra vidéke és népe, 
Velencze, Az özvegy megégetése Kelet-
Indiában, Walter Scott ereklyéje, 1867. 
beszély), Magyarország és a Nagyvilág 
{1866. Trieszt, Velenczei képek, 1869. 
Afrikából, 1875. A Szent-Gothardon), 
Fővárosi Lapok (1869. Levelek a suezi 
útról, 1870. Kairó bazárjai), M. Nyelvőr 
(1875. A fináncz magyarság), M. Bazár, 
Divat, Pesti Hölgydivatlap, Tarka Világ, 
Ország Tükre, Nők Munkaköre ; a Magyar 
Sajtóba, a Pesti Naplóba és az Esti Lapba 
írt politikai, leginkább pénzügyi czikkeket; 
az Independence Belge-nek hosszabb ideig 
levelezője volt; írt külföldi német lapokba 
is. — Munkái: 1. Gyöngyvirág. Regény. 
Pest, 1863. Két kötet. — 2. Estikék. 
Beszélygyűjtemény. U. ott, 1864. Két füzet. 
(Ism. Hölgyfutár II. 7. sz.). — 3. Rózsa-
bimbók. Költeményfüzér. Kiadja Aldor 
Imre. U. ott, 1867. — 4. A nemzet vagyo-
náról. Lónyai Menyhért pénzügyminiszter 
emlékirata nyomán. U. ott 1869. — 5. 
Suezig és vissza. Uti rajzok. U. ott, 1870. 
Két kötet. (Ism. Főv. Lapok 55. sz.). — 
6. A m. kir. pénzügyminisztérium öt évi 
működése 1867—71. Bpest, 1873. (Lukács 
Bélával együtt). — 7. Úton-útfélen. Rajzok 
uti naplómból. U. ott, 1875. Két kötet. 
— 8. A kigyógyult beteg. Beszély egy 
szerelmes naplójából. U. ott, 1876. — 9, 
Beszéde, az «1879. évben hitelműveletek 
utján fedezendő állami kiadásokról» szóló 

törvényjavaslat tárgyalásánál a főrendi-
ház 1879. febr. 15. tartott ülésében. U. 
ott, 1879. — 10. Pongrácz Emil báró 
költeményei 1861—1880. U. ott, 1880. 
(A költő arczképével, 2. bőv. kiadás. 
Ism. Főv. Lapok 293. Magyarország 348. 
sz., Hölgyek Lapja 1881. 19. sz.). — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban van-
nak. — Levele Aranyhoz. Pest, 1863. 
decz. 21. (a m. t. akadémiában). 

Figyelő 1885. XVIII. 232 1. — .V. Nemzetségi 
Zsebkönyv. Főrangú c s a l á d o k I. 397. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete . — 1886 : P. Hirlap 43. Nemzet 42. Főv. 
Lapok 43,, Egyetértés 43., ľ. Napló 42., Va-
sárnapi Újság 7., Rozsnyói Hiradó 8, SZ. és 
g y á s z j e l e n t é s . 

Pongrácz Eszter (szentmiklósi és óvári), 
P. Ferencz és Dessewffy Anna leánya, 
Apponyi Miklós özvegye. — Munkája: 
Igaz isteni szeretetnek harmattyából neve-
kedett, drága kövekkel ki-rakott arany 
korona. Az az: külömb-külömb féle válo-
gatott aitatos szép imádságokbúi, lelki 
fohászkodásokbúi, elmélkedésekbűi, dicsé-
retekbűl, és szívbéli indulatokbúi; mint 
egy mennyei világossággal ragyogó Isten-
hez ébresztő drága kövekből formáltatott, 
és készíttetett imádságos könyv, mellyet 
a keresztény híveknek buzgó lelkek javára, 
s a jó pállya futásnak boldog végezete 
koronájának el-nyerésére . . . Szerzet. 
(Újabb kiadásoknál: Most pedig Ujabban 
Istennek nagyobb dicséretére, és lelkek-
nek üdvösségére typographiai költségével, 
ki botsáttatott; szép képekkel és lajstrom-
mal megszaporítatott, 8 rézm. képpel). 
Nagyszombat, 1719., 1753., Pest, 1835., 
1840., Buda, 1849., Pest, 1854., 1855., 
1858., 1862., 30. kiadás, Bpest, 1889., 
1893., 34. k., 1899., 35. k., 19U2. U. ott. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai IX. 409. 
lap. — Magyarország és a Nagyvilág 1876. 22. 
s z á m . — Petrik B i b l i o g r . — .)/. Könyvészet 
1893. és a m. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r példá-
nya iró l . 

Pongrátz Felix, Capistrán-rendi szer-
zetes, kiérdemült hitszónok, szül. 1815. 
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máj. 20. Baján (Bács-Bodrogm.). Meghalt 
1891 után a bácsi rendházban. — Mun-
kája: Egyházi beszédek. Szent Chrysostom 
János után németből és francziából ford. 
Eger, 1880. Három kötet. 

Schemaiismus á l m á é prov . S. J o a n n i s a 
Capis trano ord. m i n . S. P . F r a n c i s c i . T e m e s -
varini , 1887. II. 19. 1. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . 

Pongrácz Ferencz (felső-eőri), r. kath. 
plébános, szül. 1833. máj. 22. ; a theo-
logiát Pesten végezte, 1856. júl. 26. szen-
teltetett fel; káplán volt Kőhid-Gyarma-
ton ; egy év múlva Esztergomban lelkész-
kedett. 1871. jan. 24. Izsára (Komáromm.) 
helyeztetett plébánosnak; jelenleg mint 
izsai kiérdemült plébános Tatán (Komá-
rommegye) nyugalomban él. — Egy-
házi beszédeket írt az Isten Igéjébe és 
a Jó Pásztorba (1883—85.). — Álneve: 
Izsai. 

Uj V. Sión 1886. 840. 1. — Némethy, Ludovicus, 
Ser ies P a r o c h o r u m 870. 1. 

Pongrácz Gáspár (szentmiklósi és 
óvári), theologiai doktor, esztergomi kano-
nok, P. Dániel és Kiszely Zsófia fia; a 
theologiát a bécsi Pazmaneumban hall-
gatta. 1724. okt. 7. felszenteltetvén, el-
foglalta a csicsói plébániát, honnét 1726. 
júl. Pápára ment. 1726-ban a theologiá-
ból doktori rangot nyert. Midőn 1733-ban 
Berényi Zsigmond nála egyházlátogatást 
végzett, feljegyezte róla, hogy könyvek-
kel bőven el volt látva s szorgalmas, 
példás életű pap. Még ebben az évben 
decz. 20. esztergomi kanonokká nevez-
tetett ki. 1734-ben elhagyta Pápát és 
Nagyszombatba költözött, a hol nem 
sokkal reá beszterczei apát és a királyi 
ábla tagja lett. 1740-ben elmebetegségbe 
esett s előbb Pozsonyba, majd Bécsbe 
vitték az irgalmasok házába. Midőn beteg-
sége gyógyíthatatlannak bizonyult, nagy-
bátyja Pongrácz Antal vette magához 
Liptómegyébe, a hol évi 600 frt és két 
hordó vörös bor fejében teljes ellátásban 
részesült. Eszének használatát haláláig 

nem nyerte vissza. Meghalt 1766. jún. 
25. Liptó-Szent-Miklóson. — Munkája: 
Antidotum universale saluberrimum ac 
summe necessarium contra omnes mor-
bos acatholicorum Hungáriáé. Tyrnaviae, 
1733. 

Horányi, Memor ia III . 90. 1. — Nagy Iván, 
M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX. 424. 1. — Petrik 
Bibl iogr. — Zelliger Alajos, E g y h á z i írók 
Csarnoka . N a g y s z o m b a t , 1893. 403. 1. — 
Koilányi Ferencz, E s z t e r g o m i k a n o n o k o k . 
Esz tergom. 1900. 346. 1. 

Pongrátz Gellért (Mihály), theologiai 
és bölcseleti doktor, a minorita-rend fő-
nöke, a Ferencz József-rend lovagja, szül. 
1814. máj. 22. Tatán (Komáromm.); volt 
tanító, hittérítő, gymnasiumi tanár Lúgo-
son és Kassán, igazgató-tanár, majd ház-
főnök Nagybányán, hol ő emelte a gym-
nasiumot hat osztályúvá, azután nagy-
gymnasiummá. Meghalt 1880. márcz. 30. 
Nyirbátorban, áldozópapsága 38. évében. 
— Czikkei a nagybányai r. kath. főgym-
nasium Értesítőjében (1854. P. Ovidius 
Naso Heroidjeiből, Sappho levele Phaon-
hoz, magyar versekben, 1855. Buzdító 
szózat a tanuló ifjúsághoz két fő polgári 
erényre, 1858. Bányászati vázlat, bányá-
szati magyar műszavak, 1867. Paeda-
gogiai vázlat); a M. Népvilágban (1857. 
Tata aug. 26.). — Munkái: 1. Örömdal, 
mellyel Begovcsevich Ignácz úrnak pél-
dás nejét szül. Jursich Borbála aszszony-
ságot, dicső névünnepén megtisztelé a 
háladatosság. Miskolcz, 1834. — 2. 
Emlénykoszorú, mellyet Főtiszt. Szabó 
Bomán János atyának magyar- és erdély-
országi minorita-szerzet főigazgatójának, 
midőn a szilágy-somlyói szerzetes lakban 
törvényes szemlét tartana. . . 1842. Nagy-
várad. (Költemény.) — 3. Öröm-ének. 
Ft. s t. Szabó Bomán János atya magyar-
és erdélyországi minorita-rend főkor-
mánynokának, midőn 1845-ki Január 
26-án 61. születés-napját ünnepelné, mély 
hódolatul szentelve. Miskolcz. — 4. 
Örömdal Paulinnyi Paulin tiszteletére... 
1852. — 5. Ode honoribus Ignatii Fábry 
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. . . 1855. — 6. Örömdal, melyet Haas 
Mihály . . . ő Nagyságának, midőn 1859. 
márt. 6. szathmári püspöki székébe be-
iktattatnék, hódolva szentel a minorita-
rendnagybányai társasháza. Nagy-Károly, 
1859. — 7. Örömdal Lipovniczky István 
nagyváradi püspök beiktatása ünnepélye 
alkalmából . . . 1862. — 8. Pásztori dal 
Gaal Damascén tiszteletére . . . 1862. — 
9. P. Ovidius Naso Heroidái vagyis ős-
kori hősnők levelei. Magyarítá. . . Bpest, 
1873. — Megjelent még egy úrnapi szent 
beszéde 1852. és egy magyar eclogája. 

Szóllösy Károly, S z e r z e t e s r e n d e k II. 187. 
l a p . — Nagybánya és Vidéke 1880. 14. SZ. — 
Mmoritarend Névtára. Arad , 1883. 147., 232. 1. 
— l'etrik B ib l iogr . — Morvay Győző, N a g y -
b á n y a i k ö z é p o k t a t á s t ö r t é n e t é h e z . N a g y -
bánya , 189!. és g y á s z j e l e n t é s . 

Pongrácz György (szentmiklósi és óvári 
báró), váczi püspök, P. Dániel báró és 
Dubinszky Erzsébet fia; bölcseleti tanul-
mányait Nagyszombatban elvégezvén, 
miután ittezekből 1655. ápr. 25. magisterré 
avattatott, a theologiára Rómába ment. 
Már 1654-ben mint papnövendék győri, 
1657. aug. 13. esztergomi kanonokká 
neveztetett ki. 1663. ápr. 15. szentgyörgy-
mezei préposttá, júl. 19. olvasó-kanonokká, 
majd szendrői cz. püspökké és érseki 
helynökké lett. Bírta ezenfelül az almádi 
apátságot is. 1669. szept. 23. királya a 
váczi püspöki székre emelte, miután az 
esztergomi káptalanban a nagyprépost-
ságot is elnyerte. Megerősítése Rómából 
csak 1672-ben érkezvén meg, püspökké 
ugyanezen év jún. 12. szenteltetett fel 
Nagyszombatban. Úgy látszik, a királyi 
udvarban is kedvelt egyéniség volt, mert 
ez alkalomból a felség drága gyémántokkal 
díszített arany mellkeresztet küldött neki. 
Mint váczi püspök is megmaradt eszter-
gomi nagyprépostnak és innen kormá-
nyozta a török uralom keserveit sínylő 
egyházmegyéjét. Kezdettől fogva több 
ifjút neveltetett és képeztetett saját házá-
ban a papi pályára, hogy az általánosan 
érzett paphiányon segítsen. 1672 körül 

elkészítette a váczi egyházmegye térképét. 
1673-ban Cseke Mihály ecseghi plébános 
által egyházlátogatást tartott megyéjében, 
1674-ben aváczi egyházmegye plébánosait 
és licentiátusait, miután saját vallomása 
szerint megyéjében arasznyi földbirtoka 
sincsen, a primás beleegyezésével Szent-
Benedeken hívta össze. Miután ehhez a 
török engedélye is szükséges volt s minek-
utána a török hatóságok vonakodtak ezt 
megadni, P. azzal fenyegette őket, hogy 
mindazokat a papokat, a kik a kitűzött 
időre Sent-Benedeken meg nein jelennek, 
felfüggeszti állásuktól, jól tudván nemcsak 
ő, de a török is, hogy ez esetben a nép 
sem kivánna lelkének egyedüli vigasztalója 
nélkül a falvakban megmaradni. A kísérlet 
sikerült s az engedély a budai basától 
megérkezett. Szent-Benedeken a kitűzött 
időre megjelent 3 alesperes, 8 plébános 
és 11 licentiatus. A váczi püspökmegyé-
ben nem volt több mint 73 katholikus 
falu, de ezek lakói sem voltak tisztán 
katholikusok, az összes katholikus hivők 
száma pedig nem haladta meg a 13,000-et. 
Egyházmegyéjéről írt Informatióját egész 
terjedelmében közli a M. Sion (1869. 
891—904. 1.). Az egyházi élet újjászer-
vezését, az egyházmegye újjáalakítását 
tervezte, de ebben megakadályozta őt 
1676. márcz. 5. történt váratlan halála. 
— Munkái: 1. T eh. és Nagys. Pongrácz 
György . . . Predikatzioia, melyet predi-
kálot Nagy-Szombatban Szent-Miklós 
Templomaban Boldog Asszony Ilavanak 
XX. napjan M. DC. LXI. Midőn a Teken-
tetes és Nagysagos Groff Forgach Miklós, 
. . . Megh. Hagyott Özvedgye a Tek. és 
Nagys. Groff Bossani Ester temettetnek. 
Nagyszombat. — 2. Aggratulatio chrono-
graphica Clemenţi IX. P. M. 1667. — 
3. Res gestae in Ungaria annis 16b7 et 
quinque sequentibus. Cassoviae. (De 
canonisatione Francisci Borgia Tyrnavi 
usi: «Virtutes Sancti ungarico idiomate 
pro concione exposuit, idemque slavico 
sermone octavo die praestitit».) 
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Katona, H i s t ó r i a Critica XXXVI. 755. 1. — 
Nagy Icán, Magyarország Családai IX. 409.1. 
Zelliger Alajos, E g y h á z i irók Csarnoka. N a g y -
s z o m b a t , 1893. 403. lap. — Kollányi Ferenez, 
E s z t e r g o m i k a n o n o k o k . E s z t e r g o m , 1900. 274. 
lap. és Horvát I s t v á n , Lc-xicon E r u d i t o r u m . 
(Ivézirat a m. n . m ú z e u m b a n . ) 

Pongrácz Ignácz, remete szent Pál-
rendi szerzetes, élt a XVIII. század első 
felében Varannón (Zemplénmegye). — 
Munkája: Triumphus Pauli, pio dolo a 
Deo concepti. E duplici volumine anna-
lium ordinis S. Pauli primi eremitae 
adornatus . . . Posonii, 1752. — Kézirata: 
Aliquot conciones festivales, ívrét (a 
kalocsai főegyházi könyvtárban). 

Horányi, Memor ia III. 90. 1. — Pauer János, 
A z e g y h á z i rend érdemei 459. 1. — Magyar 
Könyv-Szemle 1878. 43., 1893. 285. 1. — Petrik 
Bibl iogr . 

Pongrácz Imre (szentmiklósi és óvári 
báró), esztergomi kanonok, P ; Ferenez 
báró és Dessewffy Anna fia, szül. 1654. 
aug.5.Nedeczen (Szepesm.); neveltetéséről 
főként nagybátyja P. György b. váczi 
püspök gondoskodott; a bölcseletet Nagy-
szombatban hallgatta, a hol egy vitat-
kozásával annyira megnyerte Szegedy 
Ferenez egri püspöknek és kanczellárnak 
tetszését, hogy ez őt azonnal egri kano-
nokká tette. 1675—78-ig a theologiát 
hallgatta Rómában a collegium-germanico-
hungaricumban. Itt végezte első szent 
miséjét is 1678. aug. 5. a S. Maria Mag-
gioreban. Visszatérvén hazájába, saját 
elhatározásából lemondott kanonoki java-
dalmáról és elöljáróinál kieszközölte, hogy 
a lelkipásztorkodás terén működhessék. 
1681—84-ig Sárfőn plébános volt. 1682-
ben testvéreivel együtt bárói rangra 
emeltetett. 1682. ápr. 15. pozsonyi, 1685. 
decz. 19. pedig esztergomi kanonokká és 
honti főesperessé neveztetett ki. 1689. 
aug. nyitrai főesperessé lépett elő és 
elnyerte a zsámbéki prépostságot. 1695. 
barsi főesperes, 1697. febr. 6. pharesi 
cz. püspök, 1700. júl. 26. zólyomi fő-
esperes lett. 1709. decz. 18. Keresztély 
Ágost bibornok-primás megfosztotta java-

dalmától. mivel a kitűzött napra nem jelent 
meg a Rákóczi által megszállt vidékről. 
Azonban már 1711. okt. 30. elnyerte az 
éneklő-kanonokságot, 1715. ápr. 13. az 
olvasó-kanonokságot s végre 1719-ben a 
szepesi prépostságot. Szülőhelyén díszes 
templomot építtetett. Meghalt 1724 végén 
Szepesben. — Vitairata és egyéb mun-
kái eddig ismeretlenek. 

Kollányi Ferenez, E s z t e r g o m i k a n o n o k o k . 
E s z t e r g o m , 1900. 301. 1. 

Pongrácz István (szentmiklósi és óvári), 
bölcseleti és theologiai doktor, Jézus-társa-
sági áldozópap és tanár, szül. 1713. decz. 
26. Andrásfalván (Liptóm.), 1735. okt. 
18. Kassán lépett a rendbe; tanított Kolozs-
várt több évig bölcseletet, Nagyszombat-
ban és Győrött egyházjogot; azután a 
rendtagok oktatója volt Beszterczebányán, 
hol 1767. nov. 17. meghalt. — Munkái : 
1. Laudatio funebris Gabrielis e comi-
tibus Patachich de Zajezda, Archíep. 
Colocensis.Claudiopoli,1746. — 2. Forma 
processus iudicii eriminalis seu praxis 
eriminalis in alma . . . publice propug-
naret. U. Ott, 1748. — 3. Gesta 8. Nice-
tae veteris Daciae episcopi et apostoli... 
Promotore . . . U. ott, 1750. Rézmetszettel. 

Katona, Histór ia Critica XXXIX. 992. 1. — 
Fejér, His tór ia Academiae 75. 1. — Stoeger, 
Scr iptores 274. 1. — Xagy Iván, Magyar-
o r s z á g c sa láda i IX. 415-, 431. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . — fíe Backer-Sommervogel, Biblio-
t t é q u e - B i b l i o g r . VI. 994. h. 

Pongrácz István (szentmiklósi és óvári), 
cs. kir. kamarás, tábornok, P. István és 
Okolicsányi Klára fia, P. Lajos alispán 
író öcscse, szül. 1821. aug. 12. Felső-
Túron (Hontm ) ; atyját korán elvesztvén 
Pongrácz János alezredes nagybátyja 
pártfogásába került, a ki a nagyszombati 
katonai nevelőbe adta be, leginkább a 
német nyelv tanulása végett, honnét 
1836-ban a tullni utászok intézetébe 
mint hadapród vétetett fel, a hol négy 
évig folytatta tanulmányait, minek be-
végeztével a 8-dik (Coburg) huszárezred-
ben, mely Galicziában állomásozott, had-
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apród lett. 1843-ban hadnagy és csak-
hamar főhadnagy volt. 1848-ban a honvéd 
táborkarhoz neveztetett ki századosnak ; 
ezen időtől fogva híve maradt a magyar 
alkotmánynak és végigküzdöüe a szabad-
ságharczot. Jelen volt a bányavárosok 
téli hadjáratában, úgyszintén a kápolnai, 
mezőkövesdi sat. csatákban; részt vett 
a hatvani ütközetben Gáspár tábornok 
mellett. Ekkor őrnagygyá neveztetett ki. 
Győrbe való diadalmas bevonulás után 
Komáromba rendeltetett a fővezérség-
hez, hogy Nagy Sándor tábornok mel-
lett mint táborkari főnök működjék. 
A Vág melletti csaták után a sereggel 
levonult és 1849. aug. 2. Debreczennél 
az oroszok ellen harczolt. Görgey Nagy 
Sándor hadtestét Temesmegyébe küldte, 
hol P. mint alezredes a Vinga előtti 
utolsó csatában is részt vett. A világosi 
fegyverletétel utján P. az aradi várba 
vitetett, hol a cs. hadbíróság által halálra 
s kegyelem után tíz évi várfogságra ítél-
tetett. Három évi fogsága után kegyelmet 
nyert és Felső-Túrra tért vissza, hol leg-
inkább, midőn Pákozdy Rózát 1857-ben 
nőül vette, katonai tudományokkal és 
kertészettel foglalkozott. A megyében ala-
kult 1848— 49. honvédegylet elnökének 
választotta. A m. kir. honvédség vissza-
állításakor 1869-ben P. ő felsége által 
honvéd-őrnagygyá neveztetett ki s a po-
zsonyi zászlóalj parancsnokságát vette 
át; 1871-ben alezredesi ranggal az Ipoly-
sági féldandár parancsnokságát bízták 
reá. Ugyanezen évben nyerte a kamarási 
rangot. Ipolyságról Nagyváradra tétetett 
át mint ezredes dandárparancsnok, a hol 
1877-ig maradt ; innét Lúgosra, majd 
Radványra került. 1879-ben nyugalomba 
vonult, mely alkalommal a cz. tábornoki 
jelleget nyerte el. Ezen időtől kezdve 
Felső-Túron élt visszavonulva, de azért 
a fontosabb közügyekben részt vett. 
1894-ben Esztergomba költözött, hol 
1900. augusztus 7-én meghalt. — 
0 írta meg eddig legrészletesebben a 

debreczeni ütközetet (Debreczeni Lapok); 
Eszmetöredékeket az állandó hadseregről 
és az újabb harczászatról is tett közzé. 
Irodalmi hagyatékában napló az 1848—49. 
eseményekről; ebből mutatványjelent meg 
a fia, P. Elemér által szerkesztett Honti 
Naptárban (1901. Világos, 1849. aug. 12. 
Egy szomorú nap a fegyverletétel előtt). 
Kéziratban van még tőle : Magyarország 
története, mely főleg az Ausztriával 
kapcsolatos viszonyainkat tárgyalja ki-
merítően. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c sa láda i IX. 422., 
437. 1. — Honvéd 1869. 31. SZ. arczk .— Honvéd-
Törzstisztek Albuma, s zerk . E g e r v á r i . B p e s t , 
1870. 171. 1. arczk. — Gyiirky Antal, 54 é v 
H o n t v á r m e g y e t ö r t é n e t é b ő l I I . 220. 1. — Pesti 
Hirlap 1900. 220. sz . — Honti Naptár 1901. 25. 
1. arczk . — Pallas Nagy Lexikona XVIII . (2. 
k i a d á s ) 472. 1. és fiának P o n g r á c z E l e m é r n e k 
s z í v e s köz l é se . 

Pongrácz István Fidél (szentmiklósi 
és óvári gróf), cs. kir. kamarás, P. János 
gróf cs. és kir. kamarás és Paiásthy Janka 
fia, szül. 1828-ban. Meghalt 1879. márcz. 
1. Vágujhelyen. — Munkái: 1. Magya-
rische Gedichte patriotisch lyrischen In-
haltes in die deutsche Sprache über-
tragen. (Mit beigefügtem ungarischen 
Originaltexte. Pressburg, 1859. (Kőnyo-
mat.) — 2. Märzveilchen auf ungarischem 
Boden gesammelt. Der beigedruckte Ori-
ginaltext diente mit noch Mehrerem an 
dem zu Pressburg am 6. März i860 von 
ungarischen Dilettanten zu Gunsten 
Kroatischer Hilfsbedürftigen abgehalte-
nem musikalischen Abende. U. o., 1860. 
(Magyar és német költemények.) — 3. 
Gedichte aus Ungarn. U. ott, 1861. — 
4. Gedichte aus Ungarn! Patriotisch-
lyrischen Inhaltes. In die deutsche Spra-
che übertragen. U. ott, 1861. (Kőnyomat.) 
— 5. Költeményeimből. U. ott, 1877. — 
6. Magyar lámpa. Bpest, 1878. — 7. 
Sonett-költeményeimből. U. ott, 1878. — 
8. Sonett-koszorú. U. ott, 1878. — 9. 
Epigrammok. U. ott, 1878. — 10. Az 
első magyar légm. hús- és conserv-gyár 
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története. U. ott, 1878. — U . Természet-
szerű életmód. U. ott, 1878. — 12. Min-
denből valami. Nép számára. U. o., 1878. 

.)!. Nemzetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú csa ládok . 
I. 198. lap. — Petrik B ib l iogr . — Vasárnapi 
Újság 1896. 5. s z . és gyász je l en té s . 

Pongrácz István (szentmiklósi és óvári 
gróf). Magyarországból Londonba költö-
zött, hol évekig tartózkodva, megismer-
kedett az ottani kereskedelmi viszonyok-
kal ; igyekezett Magyarországból oly árú-
czikkek behozatalát eszközölni, melyek 
ott előnyösen értékesíthetők és viszont 
Angolországból Magyarországba. — Mun-
kája : The Cath-Word for a King. Lon-
don, 1870. (Magyarból fordítva. A tokaji 
borról értekezik.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Pongrátz János, cs. kir. tüzérhadnagy 
volt 1808-ban a 2. sz. tábori tüzérségnél; 
székesfejérvári származású, hol 1820-ban 
mint nyug. cs.kir. tüzérőrnagy élt.— Mun-
kái : 1. Neueste allgemeine Postkarte von 
Europa in welcher sämtliche Postrouten 
aller europäischen Staaten nach den zu-
verlässigsten Postbüchern angezeigt sind 
mit fernerer Benützung der'besten astro-
nomischen Ortsbestimmungen und der 
vorzüglichsten geographischen Hilfsmit-
tel. Nach den neuesten Postberichten 
und Verzeichnissen ergänzt und berich-
tiget im Jahre 1808. Wien. (Franczia 
czímmel is.) — 2. Mappa dioecesis 
Albaregalensis . . . comitatus Albensem 
Pilisiensem extensae, ac in duos archi-
diaconatus divisae. Pestini, 1819. (Német 
czímmel is. Kovács Ferenczczel együtt.) 

Gemeinnützige Hlätter 1820. 3—5. SZ. — Petrik 
Bibl iogr . 

Pongrátz János, a kassai akadémián 
a magyar nyelv és irodalom tanára. — 
Munkája: Állítások a magyar nyelv és 
literaturának elmélkedő részéből, mellye-
ket a kassai kir. academiának palotájá-
ban 1811. eszt. Pongrátz János oktatásai 
szerint megfejtésre magára válal Sebők 
Ferencz. Kassa. 

Petrik B ib l iogr . — Irodalomtörténeti Közle-
mények 1902. 240. 1. 

Pongrácz János (szentmiklósi és óvári 
gróf), pápai kamarás, r. kath. plébános, 
P. János gróf és Palásthy Janka fia, szül. 
1830. aug. 15. ; a nagyváradi egyház-
megyében 1853. okt. 28. szentelték misés 
pappá. 1854. tanulmányi felügyelő, 1855. 
segédlelkész Debreczenben, 1858. szent-
jobbi, 1863-tól orosházai, 1879. szent-
andrási plébános, egyszersmind 1871-ben 
pápai kamarás és 1889-től szentgyörgyi 
apát volt. Meghalt 1891-ben Meranban. 
— Munkái: 1. Egyházi beszéd, melyet 
az 1854. év utolsó estvéjén a nagy-várad-
ujvárosi egyházba egybesereglett keresz-
tény híveknek tartott. Nagyvárad, 1855. 
— 2. Válogatott egyházi beszédek füzére, 
melyet a haza anyjának Erzsébet csá-
szárné és királyné ő felségének 1857. évi 
magyarhoni első körútja megörökítésére 
debreczeni emlékül jobbágyi hódolattal 
nyújt. Debreczen, 1857. — 3. Emlékezet. 
Istenben boldogult gróf Pongrácz István 
cs. kir. aranykulcsos ravatalára 1879. 
márcz. 1. sajongó szívvel közrebocsáj-
totta testvéröcscse. Budapest, 1879. (Két 
költemény fekete gyászlapon fehér be-
tűkkel.) 

Nagy Iván, Magyarország csa láda i IX. 411., 
428. 1. — Hl. Nemzetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú 
c s a l á d o k I. 198. lap . — Petrik B ib l iogr . — 
Schematismus d ioec . M a g n o - V a r a d i n é n s i s 
1873., 1891. 

Pongrácz József, róm. kath. plébános, 
szül. 1778-ban, a pozsonyi seminarium-
ban tanult és 1801-ben szenteltetett fel 
pappá; három évig karkáplán volt, 1805-
ben a hetesi (Somogym.) plébániát nyerte 
el, 1818-tól kaposvári alesperesi czímmel; 
ezen állásáról 22 év múlva lemondott 
és a növendékpapok lelki atyjává ren-
deltetett, egyszersmind veszprémi plébá-
nos volt; ezt. 1834-ben fölcserélte az 
eősi plébániával. Meghalt, 1856-ban. — 
Munkái: 1. A hét szentségről és a sz. 
mise áldozatról. Veszprém, 1838. — 2. 
Szent Ágoston vallomásainak 13 könyve. 
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Ford. U. ott. 1842. - 3. Szalézi Sz. Fe-
rencz genevai püspök Philotheája, vagyis 
polgári istenes életre vezérlő kalauz. 
Magyarázta. U. ott, 1850. 

Figyelmező 1839. 128. 439. 1. — Danielik, M. 
í r ó k II . 258. 1. — Petrik B ib l iogr . — Schema-
tismus d ioec . W e s z p r i m i e n s i s , 1865. 

Pongrácz József, jogi doktor. — Mun-
ká ja : Theses e scientiis juridicis et poli-
ticis quas in reg. scient. universit. Pesti-
ensi pro consequenda iuris u. doctoratus 
laurea publice propugnandas suscepit 
anno 1847. Pestini. 

Petrik B ib l iogr . 

Pongrácz Julia (szentmiklósi és óvári 
báró), apácza s leányiskolái igazgatónő, 
P. István báró és Stőrck Irén bárónő 
leánya, szül. 1845-ben Mohorán (Nóg-
rádra.) ; midőn öt éves volt, édes anyja 
meghalt és őt az angol apáczákhoz ad-
ták be. Az iskolák befejezte után beállott 
a nevezett szerzetbe és mint tanítónő 
működött Budapesten, Veszprémben és 
Egerben. Jelenleg Török-Bálinton igaz-
gatónő az ottani állami leányiskolánál 
és a magyarosítás terén sikeresen mű-
ködik. — Munkája: A női erények leg-
szebb virágai. Világba lépő leánykák 
részére. Bpest, 1896. 

P o n g r á c z E l e m é r s z i v e s köz l é se . 

Pongrácz Károly (szentmiklósi és óvári 
gróf), honvéd-tábornok, P. János gróf 
cs. és kir. kamarás és helytartósági 
tanácsos és Palásthy Janka fia, szül. 
1832. márcz. 3.; középiskolai tanulmá-
nyainak befejezte után a gráczi hadapród-
iskolába lépett; azután katona lett és 
hadnagyi ranggal a 19. sz. gyalogezred-
ben megkezdte a gyakorlati szolgálatot. 
A magyar szabadságharcz alatt mint 
táborkari tiszt részt vett a temesvári 
csatában. Később az osztrák hadseregben 
szolgált, az 1859. és 1866. hadjáratokat 
kitüntetéssel harczolta végig. 1869-ben 
a hadtudományok tanárává nevezték ki 
a pesti egyetemen, hol máj. 3. kezdte 
meg előadásait. 1870-ben mint őrnagy át-

lépett a honvédséghez, 1876. alezredes, 
1878. ezredes és dandárparancsnok lett. 
Midőn 1888-ban nyugalomba lépett, a 
király tábornoki ranggal tüntette ki. Mint 
a főrendiház tagja élénk részt vett annak 
reformálásában és azóta élethossziglan 
megválasztott tagja volt. 1885-től ország-
gyűlési képviselő és az egyházpolitikai 
vitákig a szabadelvűpárt tagja volt, akkor 
azonban kilépett a pártból. Meghalt 1897. 
febr. 14. Budapesten. — Munkái: 1. 
Fegyvertan. Pest, 1868. (Kápolnai István, 
Honvéd Kézikönyv V.). — 2. Harcztan. 
(Taktik). Öszeállította a m. kir. tudomány-
egyetem előadója. U.ott, 1869—70. Három 
kötet. — Szerkesztette az Altiszt cz. 
havonként kétszer megjelenő melléklapját 
a Katonai és Honvédelmi Lapoknak 1868. 
októbertől 1869. márcziusig Budapesten. 

Budapesti Közlöny 1869. 103. SZ. — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i IX. 411. 1. — 
Szinngei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
— M. Nemzetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú c s a l á d o k 
I. 198. I. — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l -
m a n a c h . B p e s t , 1897. 139. 1. — Pallas Nagy 
lexikona XIV. 103. 1. XVIII . (2. Pót -köte t ) 
472. 1. — Vasárnapi Újság 1897. 8. SZ. (Nekr . ) 
— A magyar országgyűlés í r á s b a n és k é p b e n 
1892—1897. 392. 1. arczk. 

Pongrácz Lajos (szentmiklósi és óvári), 
cs. kir. kamarás, megyei alispán, P. 
István megyei táblabíró és Okolicsányi 
Klára fia s P. István tábornok testvér-
bátyja, szül. 1815. febr. 14. Felső-Túron 
(Hontm.); a gymnasiumot Váczon és Sel-
meczen végezte, azután 1830-ban Pestre 
jött, hol az egyetemen a bölcseletet és 
törvénytudományokat hallgatta. 1835-ben 
szülőmegyéjében rendes esküdtté, 1842. 
szolgabiróvá s a megyei népnevelési vá-
lasztmány tagjává lett. Közben 1839-ben 
a pozsonyi országgyűlésen mint absen-
tiumi követ jelen volt. 1845-ben az ösz-
szes ellenzékkel leköszönt megyei hiva-
taláról. 1818-ban tiszteletbeli főjegyző 
lett, nemsokára pedig az első magyar 
felelős minisztériumnál pénzügyminisz-
teri titkárnak neveztetett ki. A szabadság-
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harcz után hazatérve gazdaságának élt. 
1853—59-ig uradalmi igazgató volt Bihar-
megyében ; honnét ismét szülőföldére 
visszatért és az októberi diploma folytán 
életbe lépett alkotmány megyei szerve-
zésekor a megye első főjegyzője lett. 
1861-ben állásáról leköszönvén, gyerme-
keinek neveltetése végett Esztergomba 
költözött. Utazott Német- és Franczia-
országban, Svájczban, később Olaszország-
ban. Az alkotmányos aera bekövetkeztével 
ismét szülőmegyéjében törvényszéki ül-
nök lett, míg 1867-ben központi járási 
főszolgabíróvá választatott, valamint a 
megyei kaszinó igazgatójává, s ezen kettős 
működése alatt kiválólag társadalmi mű-
ködésre fordította figyelmét, szervezett 
műkedvelő társulatot, mely több évig 
különféle hazafias vagy jótékony czé-
lokra sikeresen működött; díszes séta-
tért alkotott és behozta a város világí-
tását sat. 1869-ban a megye főjegyzőjévé 
másodízben választatott és ezen h i v a -

talában 1881-ig maradt, midőn Hont-
megye alispánjává egyhangúlag megvá-
lasztatott. Ez évben cs. és kir. kamarás 
lett. 1889 végén aggkora s betegeskedése 
miatt hivataláról leköszönt és Buda-
pestre költözött, hol műveinek sajtó alá 
rendezésével foglalkozott. Fárädhatlan 
agitatiójának eredménye volt a Simor 
herczegprimás által 1884-ben emelt 
Szondi-kápolna. Midőn megyéjéből távo-
zott, könyvtárát a megyei levéltárnak, a 
gazdasági egyesületnek és a megyei ka-
szinó-társulatnak adományozta ; numis-
matikai gyűjteményét pedig a nógrád-
megyei múzeumnak. Még 1870-ben a 
Kisfaludy-társaságnak alapító-tagja lett. 
Meghalt 1899. aug. 10. Budapesten. — 
Költeményeket, beszélyeket, útleírásokat, 
leveleket és vegyes czikkeket írt a követ-
kező lapokba s évkönyvekbe: Rajzo-
latok (1835. Költ.); Társalkodó (1839. 
Pesti levelek, Kirándulás Ausztriába, 
1840. Aggtelek, 1841. Kárpáti levelek); 
Honti Literatúrai Füzér (1839—40. Hugo 

Victor, két beszély és költemények); 
Kliegl-Könyv (1841. Drégel vára); Re-
gélő Pesti Divatlap (1842. A pénztaláló, 
A Balaton, 1843. Kárpáti levelek); Élet-
képek (1813. Beszélyek, 1844. Kőszegi-út, 
1845. Fényűzés és egyszerűség, Irodalom 
és művészet, 1846. Társadalmi vezér-
eszmék, Szklenói fürdői kirándulás); 
Honderű (1844. Franczia királyleány 
Hontban. 1846. Szerelem és honszeretet); 
Gazdasági Lapok (1850. Burgonya ter-
mesztéséről); Vasárnapi Újság (1856. 
Tamásdai csonkatorony); Pesti Napló 
(1865. Kéjkirándulás Bécstől Mainzig, 
1877. Siófok, Közmunkaváltsági pénzek 
kezeléséről); Hazánk és a Külföld (1868. 
Drégelvár és hőse, Adatok Vasváriról); 
Esztergom (1868. Szózat a Szondi-emlék 
ügyében); Fővárosi Lapok (1871. Korit-
niczai fürdői kirándulás); Nógrádi Lapok 
(1879. A nógrádi 1817. tisztújítás) ; Eszter-
gomi Közlöny (1882. Az első esztergomi 
lap és Scitovszky prímásról); Hazánk 
(1888. IX. Hang a napoleoni időből); 
Hontvármegyei Almanach (1893. Vissza-
emlékezések a szabadságharcz egyes je-
leneteire, Visszaemlékezés Lamberg gróf 
halálára, Nemzetőrségi szolgálat, Távo-
zás Budapestről, Szalatnya a múltban és 
epigrammák, 1894. Fegyverneki Ferencz 
sírirata). A Kossuth és Csengery Pesti 
Hírlapjának, később a Pesli Naplónak 
volt a levelezője. Munkatársa volt még 
a Honti Hirlap, Honti Lapok, Bolond 
Istók sat. folyóiratoknak. — Munkái: 1. 
Érzemények. Pest, 1838. (Költemények.) 
— 2. Kárpát-uti zengemények. Irta s ez 
évi árvíz által ínségre jutott hontvár-
megyei nép javára kiadta. Buda, 1838. 
(Költ.) — 3. Tisztválasztási szózat Ba-
loghy Imre úrhoz, honti első alispánná 
lettekor 1839. évi május 8. napján. Esz-
tergom. (Költ.) — 4. A „Kelet népe" fel-
nyitotta szemeit egy nyugotíinak. Pest, 
1841. — 5. Magyar utiképek. U. ott, 1845. 
(Pongrácz Lajos munkái II. k. Ism. Iro-
dalmi Őr 1845. 47. sz.) — 6. Versek, ü . ott, 

44. ív sajtó alá adatott 1.905. ápr. 25. 
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1846. (P. L. munkái.I. k. Ism. Életké-
pek 1847. 6. sz.) — 7. Honti Krónika. 
Első darab. Márcziustól júniusig 1848. 
U. ott. — 8. Szózat a Szondiemlék ügyé-
ben. Esztergom, 1868. — 9. Egy el nem 
mondott beszéd. Irta és az ipolysági elemi 
iskolás szegényebb gyermekek tanszerei-
nek beszerzési javára kiadta. Balassa-
Gyarmat, 1869. — 10. Roesel Borbála. 
Selmeczbánya, 1883. — 11. Vázlata a 
hontmegyei kaszinó 50 éves történetének. 
Bpest, 1886 — 12. Kivonatok Hontmegye 
1848—49. és 1860—61. jegyzőkönyveiből. 
I. füzet. Selmeczbánya, 1890. II. füzet. 
Ipolyság, 1891. Kiadta Yörös Ferencz. — 
13. Epigramm-koszorú. Bpest, 1893. — 
14. Mult időkből. U. ott, 1897. (Elbeszé-
lések.) — 15. Szemelvények egy régi tábla-
bírónak hátrahagyott dolgozataiból. U. 
ott, 1898. — Szerkesztette a Honti Litera-
túrai Füzér I. II. füzetét (Buda, 1839—40.); 
alapította és szerkesztette az Esztergomi 
Újságot 1863-ban és a Szondi Albumot 
(Drégeli emléklapok) 1885-ben Ipolyságon 
(uj bőv. kiadása. U. ott, 1886.). — Levele 
a censorhoz : Felső-Túr 1841. aug. 27. 
(a m. n. múzeumi könyvtár kézirati 
osztályában). — Álnevei s jegye : Honti, 
Többen, Ipolysági és P. L. (a Jelenkorban, 
Társalkodóban stb.). 

Honművész 1839. 103., 104., Sz., 1840. 9—11. 
49. SZ. — Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . 
370., I I . 413. 1. — Jelenkor. E n c y c l o p a e d i a . 
432. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i 
I X . 422., 437. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e. — M. 
Könyvészet 1886., 1893., 1898., 1897. — 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. 167. 1. — Gyürky Antal, 54 é v H o n t v á r -
m e g y e t ö r t é n e t é b ő l I I . 240. 1. — Vasárnapi 
Újság 1899. 34. s z . , 1902. 24. s z . a r c z k . — 
Honti Naptár 1900-ra. I p o l y s á g 11. 1. a r c z k . 

Pongrácz Márton (szentmiklósi és 
óvári) földbirtokos, P. Boldizsár kapitány 
és Reviczky Erzsi fia, szül. 1702. nov. 1. 
Andrásfalván (Liptóm.); tanult Liptó-Szt.-
Miklóson, Nagy-Palugyán és Osgyánban; 
1719-ben patvarista lett nagybátyjánál 
Reviczky Jánosnál, Zemplénm. fiskusá-
ná l ; 1722-ben Okolicsányi Imre árva-

megyei követ mellé került Pozsonyba; 
1724-ben Liptómegyében esküdt lett; 
ugyanezen évben Sennyey Imre con-
silariushoz ment titkárnak. 1727-ben 
hazament Andrásfalvára gazdálkodni ; 
azután legtöbbet birtokán Andrásfalván 
tartózkodott. — Kézirati munkája: Dia-
riuma 1707—1770. 4rét 217 lap (a napló 
csaknem napról-napra magyarul van írva 
s leginkább gyakori utazásairól, rokonai-
hoz, ismerőseihez tett látogatásairól emlé-
kezik meg ; de sok becses feljegyzés van 
ebben a Pongrácz-család egyes tagjairól 
és az ezekkel rokonságban vagy össze-
köttetésben levő egyénekről; az utolsó 
években már gyérebb a följegyzés és 
váltakozik latin és tót bejegyzésekkel. 
A m. n. múzeumi kézirattárban). 

Nagy Iván M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IX . 419. , 
435. 1. 

Pongrácz Mihály. L. Pancratius Mi-
hály. 

Pongrácz Mihály, premontrei kano-
nok és tanár, szül. 1800. ápr. 11. Mező-
Kövesden (Hevesm.); 1823. nov. 5. lépett 
a rendbe, 1829. febr. 22. szenteltetett 
fel és 1828—33-ig a nagyváradi gym-
nasium tanára volt. 1833-tól betegeskedett. 
1835-ben Lőcsén volt tanár, 1836-tól 
ismét betegen Segesváralján tartózkodott, 
hol 1879. szept. 5. meghalt. — Munkái: 
1. Örömzászló, melly mélt. és ft. Lajcsák 
Ferencz urnák rozsnyói főpapi székéből 
1827-ik évi sz. András hava 18-án a 
nagyváradiba lett örvendetes iktatása 
alkalmával a nagyváradi kir. főgymna-
sium tanulói által szenteltetett. Nagy-
Várad, 1827. — 2. ÖrÖmzengzet, melyet 
főméit. Frimont János úrnak, Antroduccoi 
herczegnek 1828. évi Kisasszony hava 
26. a palotai uradalomba lett iktatása 
alkalmával a nagyváradi főgymnasium 
szentel. U. ott, 1828. — 3. Mélt. és főt. 
Richter Alajos urnák a premonstratumi 
sz. renden lévő szerzetes kanonokok 
praelátusának főpapi székébe lett örven-
detes iktatása alkalmával éneklé tisztelő 

Id. S z i n n y e i J „ Magyar Irők X. 45 
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szerzetes fia. U. ott, 1830. (Költemény). 
— 4. Főtiszt, tudós Győrffí László úrnak... 
1832. évi sz. Mihály hava 17. theologus 
kanonokká lett kineveztetése alkalmával 
éneklé barátja. U. ott. — 5. Érdemkoszorú, 
melyet főt. Farkas Imre urnák dicső neve-
napján mély tisztelet jeléül fűzött a 
megyei növendékpapok nevében. Székes-
fehérvár, 1838. (Költemény). 

Schematismus C a n o n i c o r u m Reg. Ord. Prae -
m o n s t r a t e n s i s d e Castro J á s z ó . C a s s o v i a e , 
1891. 94., 150., 199. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Pongrácz Mihály (felső-eőri), orvos-
sebész-doktor, kir. tanácsos, megyei fő-
orvos, felső-eőri (Veszprémm.) szárma-
zású ; a pesti egyetemen 1835-ben nyert 
orvosdoktori oklevelet; előbb Stáhly 
orvos-tanár assistense volt; 1839-től 
Losonczon gyakorló-orvos és Nógrád-
megyefőorvosa volt. Meghalt 1879. márcz. 
22. Budapesten 75. évében. — Czikkei 
a Társalkodóban (1838. Az ibolyó, melyet 
Magyar- és Erdélyország 16 ásvány-vizé-
ben Tognio Lajos pesti k. orvos professor 
úr fedezett fel); az Orvosi Tárban (1839. 
I. Száj rákfene tökéletes gyógyulása, 
Császármetszés, 1840. II. Nógrád-Losoncz 
vidéki idő- és kórjárat 1840-diki április-
ban, 1841. A méhhüvely tökéletes el-
válása s helyéből kifordulása). — Munkája: 
Értekezés a csonttörésekről általánosan 
és különösen, (Orvostudori értekezés, 
Buda, 1835. Latin czímmel is). 

Bugát-Flór, M a g y a r o r s z á g i Orvosrend N é v -
s o r a 1840-re. P e s t , 54. 1. — Rupp, B e s z é d 
158. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Fővárosi 
Lapok 1879. 96. sz . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Pongrácz Miklós (szentmiklósi és óvári). 
— Munkái: 1.Künstliche Befruchtung der 
vollen Nelken oder Anweisung aus vollen 
Nelken-Stöcken Saamen künstlich zu 
erzeugen und aus solchen einen Pracht-
Nelkenflor zu erziehen. Nelken-Liebhabern 
gewidmet 1822. Gran. — 2. Die Über-
schwemmung im Jahre 1813 mit Haupt-
Bezug auf die Liptauer Gespannschaft in 
Ungarn. In einem mythologischen Ge-

spräche verfasst . . . 1824. U. ott. — Ha 
nem csalódom, ennek tulajdonítható a m, 
n. múzeumban levő következő munka: 
Protocollummemorabilium, ivrét 22 levél, 
mely a XIX. század első felében Íratott 
és a Pongrácz-családra vonatkozó genea-
lógiai táblákat és ahhoz való jegyzeteket 
tartalmaz; szerzője P. János fia s P. 
Márton naplóíró unokája volt. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i IX. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik Bibl iogr. 

Pongrácz Pál (szentmiklósi és óvári 
báró), földbirtokos, ki nagyobb európai 
utazásokat tett. «Lakott Pálhegyen, Beczkó 
mellett, érdekes és tanulságos értekezé-
seit közli a magyar hirlapokban», írja 
róla Gyurikovits. — Czikkei az Ismertető-
ben a gazdaság köréből (1838. II. 1839. 
I., 1840. Szászország nép-és földmivelése); 
a M. Gazdában (1842. Szászország nép-
és földmívelés tekintetében, 1843. Gazda-
sági tudósítások Trencsénből.) 

Századunk 1842.22. sz. ( G y u r i k o v i t s G y ö r g y ) 
és a m. n e m z e t i m ú z e u m i h i r l a p - k ö n y v t á r 
p é l d á n y a i b ó l . 

Pongrácz Sándor, jogi doktor, ügyvéd, 
P. Alajos ónöntő és Eggenberger Vero-
nika fia, szül. 1847. szept. 20. Pesten; 
középiskoláit a pesti német állami s a 
kegyesrendiek gymnasiumában végezte. 
A budapesti egyetemen jogi doktori, a 
kir. táblán pedig köz- és váltóügyvédi 
oklevelet nyert és 1873. decz. 15. óta 
Budapesten ügyvédi irodát tart. Nagyobb 
utazásokat tett Német- és Franczia-
országban, Belgiumban, Felső-Olaszor-
szágban, Bomániában és Ausztriában. — 
Munkái: 1. Tibet-magyar nyelvtanulmá-
nyok. Bpest, 1896—1897. Két kötet. (I. 
Tibet nyelvtan és szógyűjtemény. II. A 
magyarok ősnyelve és őshazája. Túrán 
szógyűjtemény. Isten. A czigányok ere-
dete. Térképpel. Ism. Ethnographia. 1899). 
— 2. Turáni nyelv- és néptanulmányok. 
A kunok nyelve. U. ott, 1898. — 3. A 
turáni nyelv- és néptanulmányok. A szé-
kelyekről. A baszkok nyelve. A finnek 
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nyelvrokonai Indiában, Sitán - paraszt. 
Szabarthoi-aszphalói. A személyes név-
más a turáni nyelvekben. U. ott, 1900. 
— 4. A magyarság keletkezése és ős-
hazája. Történeti, nyelvészeti és ethno-
Iogiai vázlatok. U. ott, 1901. — Kézirat-
ban : A magyar nyelv. Szerkezete, tör-
ténete és szótára. (Előfizetési felhivásban 
1905. a munka ismertetése.) 

M. Könyvészet 1898. — A DO. I). m ú z e u m i 
k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Pongur Béla. — Munkája: Világ-
kiállítás Budapesten. A millennium al-
kalmával. Kolozsvár, 1890. 

M. Könyvészet 1891. 

Ponicaenus (Panicza) György József, 
heidelbergi theologiai magyar tanuló. — 
Munkái: 1. Disputatio De Providentia 
Divina. Resp. & author 5. Dec. 1615. — 
1. Disputatio XIII. De externo seu mini-
steriali ecclesiae militantis regimine.Resp. 
& author 7. Aug. 1613. — 3. Disputatio 
De conversione seu regeneratione homi-
nis. Resp. & author. (Mind a három 
Disputatio megjelent a Pareus, Dávid, 
Collég. Theolog. Heidelberg, 1620. cz. 
gyűjteményben.) 

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

Pontelly István (Károly), róm. kath. 
plébános, szül. 1840. febr. 29. Eszter-
gomban ; előbb a szent Benedek-rend 
tagja volt és 1863. márcz. 12, szentelte-
tett föl. 1863—64-ben az esztergomi, majd 
a kőszegi gymnasium tanára volt, 1874-
ben mint világi pap a csanádi püspök-
megyébe vétette föl magát és Szegeden 
négy évig volt segédlelkész; 1878-tól 
főgymnasiumi tanár Temesvárt, egyszer-
smind az ottani régészeti s történelmi 
társulat titkára s a délvidéki magyar 
mozgalmak egyik legbuzgóbb harczosa 
volt 1889. júl. 9-ig ; ekkor Szabadfalvára 
(Temesmegye) ment administratornak és 
ugyanott plébános is volt, hol 1898. okt. 
meghalt. — Czikkei a temesvári Régé-
szeti és tört. Értesítőben (VII. 1881. A 
barlangok képződése, tekintettel a «Szal-

kay»-barlang kiválóbb cseppköves kép-
ződményeire, VIII. 1882. Tószegi neolith 
lelettárgyak, 1886. Az országos régészeti 
és embertani társulat 1885. évi budapesti 
közülése, Római vagy arab emlékek-e a 
délmagyarországi párhuzamos régi mű-
sánczvonalak ?). A temesvári Havi Köz-
lönynek is munkatársa volt. — Munkái: 
1. Szent István első és apostoli magyar 
királynak nemzet- és honmentő vallási 
és politikai érdemei. Országos ünnepén 
1878-ban Makón egyházi beszédben fel-
tüntetve. Szeged, 1879. — 2. A temes-
vári magyarnyelv terjesztő egyesület fel-
adatai. Temesvár, 1883. — 3. A dél-
magyarországi történelmi és régészeti 
társulat 13 éves működésének vázlata. 
U. ott, 1884. — Szerkesztette a Törté-
nelmi és Régészeti Értesítőt 1880—87-ig 
Temesvárt. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 
1886. — Hl. Sion 1889. 703. 1. — Schematismus 
d i o e c . C s a n a d i e n s i s 1896. — Vasárnapi Újság 
1898. 42. SZ. ( N e k r . ) . — Berkeszi István, A 
t e m e s v á r i k ö n y v n y o m d á s z a t é s h i r l a p i r o d a . 
l o m t ö r t é n e t e . T e m e s v á r , 1900. 129., 131. 1. 
a r c z k . 

Pontos Domonkos. — Munkái: 1. Kis 
leánykák regulája példázatokban. Szat-
már, 1887. (2. bőv. kiadás) — 2. Kis 
deákok regulája. Negyedik tágított kiadás. 
U. ott. 

Hl. Könyvészet 1891. 

Pontos István, takarékegyl. főkönyvelő, 
szül. 1834-ben Nagy-Károlyban (Szatmár-
megye), ugyanott végezte a főgymnasiumot 
és Bécsben a Derfel-féle intézetet; mint 
óraadó tanár 1883 óta tanít a kereske-
delmi tanoncz-, 1886 óta a felső keres-
kedelmi iskolában könyvviteltant és 
irodai munkálatokat Miskolczon, hol 
jelenleg a takarék-egylet főkönyvelője. 
— Szakczikkeket írt a M. Pénzügybe és 
a M. Kereskedők Lapjába. — Munkája: 
Egyszerű és kettős könyvviteltan. Miskolcz, 
1887. 

Schack Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k é s 
t a n á r a i k . B p e s t . 1896. 53., 159. 1. 

45* 
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Ponty Kelemen, premontrei rendű 
kanonok és főgymnasiumi tanár, szül. 
1851. decz. 30. Mórott (Fehérm.); a fő-
gymnasiumot Székesfejérvárt, a theologiát 
és paedagogiát Jászon végezte. 1871. 
szept. 21. lépett a rendbe és 1878. okt. 
2. szenteltetett fel ; 1877-től a rozsnyói 
gymnasiumban tanított; 1880 óta tanítja 
a magyar nyelvet, történelmet és föld-
rajzot a nagyváradi róm. kath. főgym-
nasiumban ; ezenkívül a nagyváradi felső 
kereskedelmi iskolában 1892 óta tanítja 
a német nyelvet. — Czikkei a nagyváradi 
r. kath. főgymnasium Értesítőjében (1882. 
A magyar színészet irodalomtörténeti fej-
lődése, 1891. Yárszély Y. Ármin). 

Schematismus Can. r e g . Ordinis P r a e m o n -
s tratens i s de Castro J á s z ó . Cassov iae , 1831. 
101., 150.1. —Schack Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o -
lá ink és tanára ik . Bpes t , 1896. 61. 1. — Vajda 
Emil N é v k ö n y v e 161. 1. 

Poocs András és István L. Poóts. 
Poor Imre, remete szent Pál-rendi 

szerzetes, a mathematika és bölcselet 
tanára 1783-ban a pesti rendházban. — 
Munkája: Dissertationes adversus liber-
tinos in applicanda ad Studium theologi-
cum philosophia. Pestini (1783). 

A m. n . m ú z e a m i k ö n y v t á r pé ldányáró l . 

Poór Imre, orvosdoktor, kir. tanácsos, 
nyűg, kórházi főorvos és egyetemi tanár, 
a m. tudom, akadémia levelező tagja, P. 
József és Kaiszler Teréz, régi köznemes 
családból fia, szül. 1823. okt. 13. Duna-
földváron (Tolnám.); a gymnasiumot 
Budán elvégezve 1841. szept. 16. felvétetett 
a kegyes tanítórendbe és 1843-ig Trencsén-
ben szerzetesnövendék volt; 1843—45-ig 
elemi tanító, gymnasiumi tanár és hitoktató 
volt Tatán (Komárommegye), 1845—47-ig 
bölcseleti növendék Váczon, 1847—48-
ban theologiát tanult Nyitrán.Irodalommal 
és botanikával foglalkozott előszeretettel, 
de a költészettel is ; verseinél szerzetesi 
nevét: P. Jenőt szokta aláírni. 1848-ban 
odahagyta a kolostort és beállott honvéd-
nek a 134. honvéd-zászlóaljba és vitézül 

harczolt több ütközetben. A szöregi csatá-
ban súlyos sebet kapott, úgy hogy kény-
telen volt visszetérni szülői hazához. Itt 
maradt a szabadságharcz végéig, elfog-
lalván a községnek a szabadságharcz 
alatt megürült tanítói állását. 1851-ben 
beiratkozott a pesti egyetemre, hol 1855-
ben orvosdoktorrá és szülészmesterré 
avatták. Ez idő alatt Rottenbiller volt 
polgármester házánál nevelői minőség-
ben teljes ellátást élvezett. Az 1855. 
cholerajárvány alatt a Jászságba küldetett 
ki choleraorvosnak, honnét visszatérve 
egy évig a szent Rókus-kórházban volt 
alorvos. Ezután Bécsbe és Párisba utazott 
a belgyógyászat és bőrkórtan behatóbb 
tanulmányozására. 1857-ben Sauer tanár 
mellett a belklinikán segéd lett és mint 
ilyen négy évig működött. 1858-ban, 
midőn Csausz pesti boncztanár betegsége 
miatt helyettesítve lett és a «Wiener 
medizinische Wochenschrift» német szak-
tanárok alkalmazását hangoztatta a pesti 
egyetemen, becsmérlő hangon szólván a 
«keleti» magyar culturáról, P. ki testestől-
lelkestől magyar volt, élesen verte vissza 
a bécsiek e követelését az Orvosi Heti-
lapban, melynek 1857-től 59-ig társ-
szerkesztője volt. Ezen polémiái miatt 
nézet eltérés támadt Markusovszky az 
Orvosi Hetilap szerkesztője s Poór között, 
a miért ez 1861-ben megalapította a 
Gyógyászat cz. hetilapot; ettől fogva a 
két szaklap egymással versenyzett és 
sokszor hevesen is támadták egymást. 
1858-ban a bőr- és bujakórtanból magán-
tanári képesítést nyert és ugyanakkor 
számára a szent Rókus-kórházban egy 
bőrbeteg-osztály állíttatott fel, 1861-ben 
pedig kórházi főorvossá választatott. 
1860—61-ben mint helyettes-tanár a 
sebészhallgatóknak a belgyógyászatot 
adta elő. A budapesti kir. orvosegye-
sületnek 1860—62-ig titkára s azután 
1866—80-ig választmányi tagja volt. 1863-
ban az orvosok pesti vándorgyűlésén 
indítványt tett az elhunyt kartársak özve-
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gyeinek és árváinak fölsegélésére, segély-
egylet alapítására s ehhez 1000 forint 
alapítványnyal járult. Az ország köz-
egészségügyét mindenkor szívén viselvén 
azon korban, midőn a közegészségügy 
rendezésének szüksége közérzetté vált, 
100 darab arany jutalmat tűzött ki a 
legjobb közegészségügyi törvényjavas-
latra, mely pályadíj azonban a törvény 
megszületése után tárgytalanná válván, 
P. azt a magyar orvosi rend történetét 
tárgyaló munka jutalmazására tűzte ki. 
1864. jan. 20. a m. tudom, akadémia 
levelező tagjának választotta; 1871-ben 
egyetemi rendkívüli tanári czímét kapott. 
1887-ben az egyetemen megszüntette elő-
adásait. Sok évig alelnöke volt a magyar 
osvosok és természetvizsgálók vándor-
gyűlése központi választmányának s 1871-
ben elnöke az aradi nagygyűlésnek. Buda-
pesten a helybeli s vidéki orvosok tár-
sas egyesítése,a közegészségügyi és orvosi 
ügyek rendezése végett néhány kartár-
sával egyesülve megalakította 1874-ben 
az orvosi kört, melynek első elnökének 
is megválasztották. Mint székesfővárosi 
bizottsági tag, valamint a fővárosi köz-
munkatanács tagja sok évig volt a gyűlé-
sekben a főváros közegészségügyének 
egyik lelkes harczosa. 1888-ban fővárosi 
állásáról visszalépett, midőn a király a 
királyi tanácsosi czímmel tüntette ki. 
Meghalt 1897. augusztus 20. Budapesten. 
— Petőfi Helység Kalapácsát bírálta 
a Hírnökben (1844. november 19.). — 
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1857. Közle-
mények Sauer tanár kórodájából, A 
Sauer tanár által javalt kénsavas réz-
éleg mint a tüdőlob sajátszere, 1858. 
Bőrlob és orbáncz, Szívbellob, Bujaev-
oltás értéke a bujasenyv gyógyítása körül, 
1859. A bőr kórisméje, A villám befolyása 
hüdések kórisméjére, 1860. Melyek a 
görvélyi kütegek alakjai, Lap szemelvé-
nyek, tárczaczikkek, vegyesek sat. több 
számban); a Zeitschrift für Natur- und 
Heilkunde-ban (1858. Lupus erythemato-

des); a Pesti Naplóban (1860. 177. 
szám. A magyar tannyelv és a physio-
logiai tanszék ügye egyetemünkön); 
a Gyógyászatban (1861. Eiőrajz, Az 
izzag alakjai és gyógykezeltetése, Hol 
rejlik oka az ú. n. kéz- és lábfagyásnak ? A 
Gyógyászat t. olvasóihoz, Az örökleteg 
kórbajok, dermatoses haereditariae ok-
tana és gyógytanához, 1862. Közlemé-
nyek a budapesti kir. orvosegylet gyűlé-
seiről, Lapszemle, vegyesek minden szám-
ban, 1862. Mit kívánunk mi az 1862. 
évre, Keressük a kínai hontermő pót-
szerét, A füzönye mint a kinal második 
állítólagos pótszere, Budapest egészségi 
viszonyai érdekében: Hol kell a budai 
léggyárt fölépíteni, Biztos óvszer a hagy-
máz, typhus ellen, A lázvegy és ennek 
oki viszonya a tüszeggel, kelevénynyel 
meg pokolvarral, A budapesti gyógyszer-
testülethez a hazai gyógyszertermékek 
és gyógyszerkészítmények ügyében, A kir. 
magyar egyetem újjáalakításának évnapja, 
Válasz Keresztessy József orvos úrnak 
azon kérdésére, vájjon mi oka, bogy a 
tehénhimlő ojtásra néha elfajult ered-
mény következik? A «Lichen exsudativus 
ruber» vagyis inkább «Ekzema psoria-
siforme» nevű küteg s ennek második 
gyógyult esete, Készüljünk a magyar 
orvosok s természetvizsgálók legközelebbi 
vádorgyűlésére, 1863. A cselekvés terére, 
A nagyigmándi keservíz és gyógyjavallata, 
Nyílt levél Kéri Imre tr. Aradmegye fő-
orvosához, Lisznyai Kálmán teteme, Ala-
kítsunk orvosi segélyegyletet, A budai 
hévvizek, különösen a Császárfürdő gyógy-
hatása, A pesti gyárak hova állíttassanak 
ezentúl ? A lázvegy, pyrokrasis, alakjai 
s oktana, Ötszázezer forint a kir. m. tudo-
mányegyetemi közös korházra, Az orr, 
ajkakslábujjpereczek heveny üszkösödése 
lázvegyből,válaszulTörök József tr. urnák, 
A magyar orvosi könyvkiadó-társulat ügyé-
ben, A lázvegy és csömörfélék közti viszony 
fölötti vita, a m. orvosok és természet-
vizsgálók IX. nagygyűlésének orvos-sebész 
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szakosztályában, Botrányos látogatás a 
pestvárosi közös kórházban, Javaslat a 
folyton terjedő marhavész megszünteté-
sére, Közlemények a budapesti kir. 
orvosegylet gyűléseiről, 1864. Válasz 
Nagy József tr.-nak, A sörömféle bőr-
bajok oktana- és gyógytanához, Az országos 
orvosinyugdíjintézet ügyében, A bőrfarkas, 
lupus, oki viszonya a görvélyhez, scro-
fulosis, 1864. Adalék a szívburoklob, 
pericarditis és szívbellob, encarditis ok-
tanához, Bujavegy vagy idegkór? Nyilt 
levél Korányi Frigyes tanár úrhoz, 1865. 
A görcsök méhszenviek vagy nyavalya-
törésiek-e ? Azonos-e a lázgerj a növény-
korhadás terményeivel ? Felvilágosításul 
Tormai tanár statisztikai közleményei-
hez, A villám saját áramával avagy 
indítóinak fémével gyógyít-e ? Szívburok-
lobbal a Bright-vesekórral szövődött szív-
zsirhadás egy esete, különféle orvosügyi 
czikkek több számban, 1866. Újévi kíván-
ságunk a hazai közegészségügy fejlesz-
tésére nézve, A pesti közös kórházban 
levő bujakór osztálya felőli tudósítás, A 
tüdőtályog és esete, A keleti hányszé-
kelés gyógyításához, Vezekényi, Horner 
tanár urnák, Az emberbőr élettani és kór-
tani tekintetben, 1867. A járványos ko-
ponyagerinczi agyhártyalob, Adatok a 
természet orvosi czélszerűségéhez, 1868. 
A hazai közegészségügy elintézése érde-
kében, Alapi agyhártyalob és heveny 
szemzés gümősödés, Nyilatkozat az «Or-
vosi kar»-t illető indítvány tárgyában, 
Karagyorgyevics Sándor herczeg ráfogott 
agyi vérbősége, 1869. Védhimlő-ójtás 
mint biztosíték a himlő ellen, Az agy 
vérömlényes gutája ujjongó öröm követ-
keztében, A bőrbetegségek természetes 
rendszere, Skerlievo mint magyar tenger-
parti betegség, A m. orvosok és termé-
szetvizsgálók állandó közegi választmá-
nya, 1870. Az izzag, ekzema, fogalma, 
1871. A magyar orvosok és természet-
vizsgálók aradi nagygyűlésének meg-
emlékezése az elhunytak felett, Elnöki 

megnyitó és bezáró beszéde, Közegész-
ségi pályakérdése, 1872. Az iblany hatása 
bujakórban, Fertőzési orbáncz, Az apa-
teleki ásványvizek, 1878. Elefántkor, 
Elephantiasis Arabum, női ivarrészen, 
A keleti cholera gyógyításához, 1875. A 
vörös dobrocz, A pikkelyeg, psoriasis, 
isméje és gyógyítása, A kemény agy-
hártya és agyvelő idült lobjának ujabb 
tünetei, 1877. A szív-bellob oktana, 1878. 
A chrysophan-sav gyógyhatása váltóláz, 
mocsárlázi pir, izzag és pikkelysömör 
ellen, 1879. Tenyészidegi oldalhüdés, 
hemiphlegia sympathica, A keleti mirigy-
vész tárgyában, 1888. Az iblany a buja-
kórnak biztos és ártalom nélküli gyógy-
szere, 1889. Szabad-e nedves lakásba 
hurczolkodni ?); a M. orvosok és termé-
szetvizsgálók Munkálataiban (IX. 1864. 
Válasza a lázvegy és sömörfélék közti 
viszony fölötti vitára, A sömörféle bőr-
bajok oktana- és gyógytanához, XIV. 
1870. A skerlievo mint magyar tenger-
parti betegség, Az izzag, ekzema, fogalma, 
XV. 1872. Elnöki megnyitó beszéde, Az 
apatelki ásványvizek Boros-Jenő mellett 
Aradmegyében, Fertőzési orbáncz, Az 
iblany hatása bujakórban, XVI. 1873. 
Elefantbőr női ivarrészen, XVII. 1875. A 
vörös dobrocz újabb esetei); a M. Aka-
démiai Értesítő, Math, és Term. t. o. 
Közlönyében (VI. 1866. Adatok a termé-
szet orvosi czélszerűségéhez, vagyis min-
den vidék megtermi az otthonos beteg-
ségek gyógyszerét); az Államorvosban 
(1874. A vízmérők közegészségi tekintet-
ben, Budapest legegészségesebb ivóvize, 
Az országos közegészségi tanácsnak a 
közegészség rendezéséről indítványozott 
törvényjavaslatához, Czélszerű volna-e 
közegészségi minisztériumot felállítani?). 
— Munkái: 1. Örömhangok nt. Nagy Márton 
úrnak, kegyes-rendi tatai ház kormány-
zójának neve ünnepére 1844. Komárom. 
(Költemény). — 2. Sauer Ignácz kórodai 
előadásai a keletindiai hányszékelésrő 1 
(Cholera Ostindica.) Közli . . . Kiadják a 
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gyógyászat hallgatói. Pest, 1855. — 3. 
A görvegek (Scrofulides) vagyis a görvély-
okozta bőrbántalmak megalapítása és be-
igtatása a bőrbetegségek természeti rend-
szerébe. U. o., 1860. (2. jav. k., U. o., 1864.) 
— 4. A szükségesb orvosi műszavak 
deák, német, magyar zsebszótára. Szer-
kesztették Nékám Sándor és . . . tudorok. 
Melléklet a «Gyógyászat» cz. folyóirat-
hoz. U. ott, 1861. — 5. Huféland Kristóf 
Vilmos, A gyermekek testi nevelése . . . 
Az eredeti 9. kiadás szerinti fordítást 
átnézte és előszóval ellátta. U. ott, 1865. 
— 6. Védirat. Balassa tanár döntő szava-
zata és a lázvegy. Buda, 1866. (Különny. 
a Gyógyászatból). — 7. Sauer Ignácz 
emléke. Pest, 1871. (Értekezések a term, 
tud. köréből II. 14.). — 8. Emlékbeszéd 
Flór Ferencz felett. U. ott, 1873. (Érte-
kezések a term. tud. kör. III. 7.). — 
Szerkesztette a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálatainak XIV. Évkönyvét 
1870-ben Rózsai-val és a Gyógyászat cz. 
hetilapot 1861. jan. 1-től 1873-ig és az 
Államorvos havi melléklappal 1869-től 
Budapesten; megmaradt 1885-ig a lap 
tulajdonosa. — Arczképe: kőnyomat, 
rajzolta Suhajdy Gy., nyomt. Légrády 
testvérek (a Vereby Soma, Honpolgárok 
Könyvében 1875.). 

Magyarország és a Nagyvilág 1865. 8. SZ. 
arczk . — Vasárnapi Újság 1871. 36. SZ. arczk . , 
1897. 35. s z . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 
Vereby Soma, H o n p o l g á r o k K ö n y v e . Bpes t , 
1875. X. — Budapesti Hirlap 1897. 232. SZ. — 
Högyes Endre E m l é k k ö n y v e . B u d a p e s t , 1896. 
746. lap. — 11. orvosok és természetvizsgálók 
Munkálatai XXX. B u d a p e s t , 1900. 75. 1. f ény -
n y o m . arezk . (Chyzer Kornél) . 

Poór Jakab, a trieszti általános bizto-
sító-társaság igazgatója Budapesten, szül. 
1861-ben Dettán (Temesmegye). — Czik-
kei- a Közgazdasági szemlében (1900. 
Biztosítási enquéte, 1901. A magánhiva-
talnok biztosítása Ausztriában). — Mun-
kája : Előadási javaslat az ipar munká-
soknak balesetre való biztosításáról. Buda-
pest, (1903). 

Vasárnapi Újság 1902. 29. SZ. arczk . és a 
m. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Poor János. L. Pórus. 
Poór János, kegyes-tanítórendi áldozó-

pap és tanár, szül. 1862. szept. 14. Pór-
háza pusztán (Szatmárm.); a gymnasiu-
mot Nagy-Károlyban, a VII. osztályt 
Szatmárt járta, midőn 1880. aug. 27. 
fölvétetett a kegyes-tanító rendbe s a VIII. 
osztályt Kecskeméten végezte. 1882—83. 
Nyitrán theologiát tanult és előszeretettel 
foglalkozott a természettudományokkal. 
A II. theologiai tanfolyamot még be sem 
fejezte, midőn a nagy-károlyi gymnasi-
umhoz rendeltetett helyettes tanárnak és 
ezen néhány hónap alatt ott theologiai 
tanulmányait is befejezte. Egyetemi tanul-
mányai végzésére Kolozsvárra küldetett, 
hol a természetrajz és földrajz voltak 
tantárgyai. Tanári működését 1886-ban 
Debreczenben kezdte, honnét 1887-ben a 
nagykanizsai főgymnasiumhoz helyez-
tetett át. 1891. jún. tanári vizsgálatot 
tett. A nagy-kanizsai irodalmi és művé-
szeti körnek buzgó tagja volt. 1895-ben 
a nagy-károlyi gymnasiumhoz rendel-
tetett, hol a Kölcsey-egyesület megalaku-
lásán fáradozott és irodalmi szakosztályá-
nak jegyzője lett; ő volt az egyesület 
felolvasó estélyeinek rendezője s felolva-
sásaival maga is közreműködött. Meghalt 
1900. júl. 14. Nagy-Károlyban. — Költe-
ményei, czikkei vannak a nagy-kanizsai 
és nagy-károlyi helyi lapokban, az Ország-
Világban (1899. költ.). — Munkája: A 
földrajz tanulásához szükséges térkép-
ismeretekről. Nagy-Kanizsa, 1892. (Külön-
nyomat a nagy-kanizsai főgymn. Érte-
sítőjéből). — Felolvasásai és több czikke 
kéziratban maradtak. 

Szatmármegyei Közlöny 1900. 29. SZ. — A 
nagy-károlyi főgymnasium Értesítője 1901. ( H á m 
J ó z s e f ) . — Magyar Gábor, Az U r b a n e l h u n y t 
r e n d t a g o k k e g y e l e t e s e m l é k e z e t e . B p e s t , 
1902. 13. 1. 

Poor Ka j etán, bölcseleti doktor, kegyes 
tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 
1744. szept. 16. Magyar-Óvárott (Moson-
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megye); a gymnasium végeztével 1761. 
okt. 8. Privigyén lépett a rendbe s mi-
után 1^64-től a gymnasium alsóbb osz-
tályaiban tanított, így 1769—1770-ben 
Debreczenben, 1770. okt. 28. fölszen-
tetett; 1772-ben Pestre rendeltetett és az 
ottani gymnasiumban a humaniórák ta-
nára lett, tanította a természettant és a 
mezei gazdaság elemeit; 1774-től gym-
nasiumi tanár volt Váczon és 1783-ban 
ugyanott igazgató ; 1790—91. hitszónok 
Szent-Györgyön, 1792-től Kőszegen hit-
szónok és házfőnök, 1811. gymnasiumi 
igazgató, hol 1813. jan. 2. meghalt. — 
Munkái: 1. Theoria sensuum cum pro-
priis, tum probatissimorum nostrae aeta-
tis philosophorum rationibus ac experi-
mentis illustrata et confirmata. Cum II. 
tab. aeneis. Pestini, 1781. — 2. Disser-
tationes adversus libertinos in applicanda 
ad Studium theologicum philosophia. U. 
ott, 1783. 

Hovdnyi, Scr iptores P i a r u m S c h o l a r u m . 
B u d a e , 1809. II. 531. 1. — Katona, H i s tór ia 
Crit ica XLI . 623. 1. — Philosophiai pá lya -
m u n k á k . Pes t , 1835. I. 61. lap . — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iogr . és a k e g y e s 
t a n í t ó r e n d j e g y z ö k ö n y v e (Kulla). 

Poor Károly, evang. ref. lelkész, P. 
András ref. pap és Varga Zsuzsánna fia, 
szül. 1798. január 18. Torzsán (Bács-
Bodroghm.); középiskoláit Nagy-Kőrösön 
és Kecskeméten végezte; 1818-ban a 
jogi és theologiai tanfolyamra Debre-
czenbe ment. 1823. szept. 1. elhagyván 
a nevezett főiskolát, hazasietett világ-
talan atyja segítségére s 1824. május 3. 
letevén Pesten a kápláni vizsgát, 1828. 
máj. 21. atyja helyébe rendes papnak vá-
lasztatott és működött haláláig, mely 1860. 
jún. 9. következett be. A bácskai német 
ref. iskolák emelésében mint iskolavizs-
gáló 15 évig tevékeny részt vett, az ő 
kezéből kerültek ki az azon iskolákban 
sok ideig tanított: földrajz, természettan, 
illemtan czímű kézirati tankönyvek. •— 
Munkája: Kurzgefasster Unterricht in 
der christlichen Religion nach dem Be-

kenntnisse der evang. reformirten Kirche. 
Pest, 1845. (Azóta számos kiadást ért. 
E mű fordítása, illetőleg átdolgozása a 
dunamelléki egyház-kerületben használt 
Polgár-féle népiskolai káténak, a nevezett 
egyházkerület által jutalmazott pályamű 
s ref. német népiskolai tankönyvül hasz-
náltatik.) 

Uj 31. Athenás, Bpest , 1888. 333. 1. 

Poóts András (csenkeszfai), ev. ref. 
" lelkész, szül. 1740—47 évek közt decz. 

31. Edelényben (Borsódm.), hol atyja 
idősb P. András szintén ev. ref. lelkész 
volt, de ezen hivatalát 1748. márcz. 13. 
a tisza-nánai gazdagabb jövedelmű ekk-
lezsiával cserélte fel. P. a sárospataki 
ev. ref. főiskolában végezte középiskolai 
tanulmányait és ugyanott 1765. márcz. 
18. már mint «subscribált togatus» van 
bejegyezve s így a mai gymnasiumi VII. 
osztálynak megfelelő «classisból» az 
akadémiai törvényeknek aláírt. Tudomány-
szeretetére, kitartó szorgalmára vall, hogy 
akadémiai osztályában az érdemfokozat 
szerint másodiknak van bejegyezve és 
ezen helyét egész iskolai pályafutása alatt 
is folyvást megtartotta. Első két évi 
tanulmányainak tárgyait kizárólag a görög 
nyelv elemei, aztán a metaphysika és 
egyetemes história képezték. A görög 
nyelvi ismereteit mutatja az, hogy 
1768—71-ig minden évben, magánszor-
galomból, több görög írónak ismertetésé-
ből, műveinek fordításából állott ki vizsgát. 
1772-ben elvégezvén theologiai tanulmá-
nyait, külföldre szándékozott utazni, de 
útlevelének késedelmes kiadása miatt, 
előbb Sárospatakon «a syntaxisták classi-
sában» «publicus praeceptorságot» végzett. 
1774. ment külföldi egyetemek látogatá-
sára. 1776. jan. 10. Az Aranyoson tartott 
congregatióban«ingremiáltatott»aborsod-
gömör-kishonti egyházmegye kebelébe s 
édes atyja mellett, ki már egészen el-
öregedett, Tiszanánán nyert segédlelkészi 
alkalmazást és még ugyanazon évben 
nőül vette a «ragyogó szépségű» Miskolczy 
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Zsuzsannát, kiről költeményeiben sokszor 
megemlékezik. Házassága szerencsétlenül 
ütött ki ; azért ezen időtől kezdődik P. 
életének hányattatása, örök vivódása ön-
magával és a balvégzet megmérhetetlen 
hatalma ellen. Édes atyja 1777 végén 
meghalt, helyére 1778. a gazdag jövedelmű 
tiszanánai egyház lelkészévé választatott, 
P. felesége nem maradt sokáig férje 
házánál, előbb megszökött, 1785-ben pedig 
hosszadalmas és botrányos válópert 
kezdett meg, a mely aztán majdnem teljes 
erkölcsi bukását okozta Poótsnak. Neje 
párthíveket szerzett magának a tiszanánai 
hívek között: így aztán meglőn zavarva 
az egyház békéje is; P.-nak kínos hivatalos 
összeütközései híveivel napról - napra 
szaporodtak, annyira, hogy egy alka-
lommal teljesen megfelejtkezvén papi 
méltóságáról, az egyház ládáját felszak-
gatva, abból az utczára dobálta ki az 
úrvacsorai szent edényeket és egyéb 
készülékeket. Ezért és tűrhetetlen rakon-
czátlankodásai miatt fegyelmi pert indí-
tottak ellene a hevesmegyei törvényszék 
előtt, mely hat hónapi börtönre ítélte s 
1786. júl. 28. Egerbe vitetvén, ott a megye 
börtönében félévi büntetését ki kellett 
állania. Eszterházy Károly gróf, a nemes 
szívű főpap, hevesmegye főispánja, min-
dent elkövetett, hogy lehetőleg enyhítse 
és elviselhetővé tegye a nagy tehetségű, 
de szerencsétlen kálvinista lelkésznek 
fogházbüntetését. Ezt maga P. hálásan 
ismeri el a börtönben írt két költeményé-
ben. Különben is a költészetben kereste 
vigasztalását. Itt írta Elegyes verseinek 
több darabját és itt készítette Euryalus és 
Lucretia átdolgozását is. Börtönében írta 
ilyen cz. kiadatlan verseit i s : A borsodi 
espereshez, a melyben szidja az őt ért 
bebörtönöztetés miatt, Válasz, Elegia, 
Szökött Miskolczy Zsuzsannához irott 
levél. (K. Édes Albert gyűjteményében 
és a tiszanánai egyház levéltárában). 
Kiszabadulván börtönéből, miután egy-
házi elöljárósága kegyelemből meghagyta 

neki papi jellegét és a jogot, hogy más 
egyház meghívását elfogadhassa, nagy 
tehetsége és széleskörű tudományos is-
merete nagy tekintélyű pártfogókat szerzett 
neki; ezek között első sorban állott báji 
Patay József a tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület főgondnoka, a kinek leányai 
részére dedicálta P. Euryalus és Lucretia 
magyar átdolgozását i s ; azután Csízi 
János, alsó-zempléni egyházmegye espe-
rese s ugyanazon egyházmegye jegyzője : 
Palóczy György. Ezek közbenjárásának és 
ajánlatának köszönhette, hogy miután 
börtönbüntetése után egy évet hivatal 
nélkül töltött el, 1788. a bodrog-keresz-
turi (Zemplénm.) egyház hívta meg 
lelkészének. Uj hivatalában egy darabig 
csendesen folytak napjai; a tudománynak 
és egyháza érdekeinek élt, az egyházi 
épületeket kijavíttatta, templomot építte-
tett, mely 1791. márcz. 20. felszenteltetett. 
De balvégzete itt is szerencsétlen viszo-
nyok közé sodorta. P. kárpótlást keresvén 
szerencsétlen házasságáért, azt Bodrog-
Kereszturon meg is találta egy tehetős 
zsidó asszonynak egyetlen leányában, ki 
a zsidóság akkori műveltségén túlemel-
kedve szorgalmasan olvasta a magyar 
műveket. Ezen botrányos eljárása miatt 
a híveitől és az egyházmegyétől is üldöz-
tetett és prédikátori állásától megfosz-
tották. így történt meg aztán, hogy egy 
évig ismét kenyér nélkül marad t ; ekkor 
kétségbeesésében hitének megtagadása 
által akart kenyérhez jutni. 1795-ben 
több ízben levelet írt Eszterházy Károly 
gróf egri püspökhöz, hogy őt valami 
álláshoz segítse; de a püspök folya-
modását és áttérési szándékát hidegen 
fogadta és tőle segélyét is megtagadta. 
Ekkor az ungi ref. egyházmegyének 1796. 
január 27. Cseppelyben tartott gyűlését 
levél által kéri az egyházmegyében levő 
valamely egyházban való elhelyezését. 
Ismét pártfogóinak közbenjárására jutott 
a pinkóczi (Ungm.) ekklezsiához. 1796. 
május 5. az ungvári református egyház 
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újonnan épült templomát fényes közön-
ségjelenlétében szentelvén fel, az ünnepi 
szónoklat megtartására a szegény pin-
kóczi pap kéretett fel, a ki: A hibátlan 
isteni tiszteletről tartott egyházi beszédet. 
Szónoki diadalának az lett az ered-
ménye, hogy 1797. január 11-én az 
ungvári egyház Poótsot nagy lelkese-
déssel papjának választotta. Ettől kezdve 
aztán egy darabig folyvást emelkedett 
tekintélye, mindig szélesebb körben ter-
jedt az iránta való elismerés. Egyház-
megyéje 1797. és 98-ban őt jelölte ki a 
lelkészképesítési és felavatási vizsgák 
egyik czenzorául. 1799. márczius 12. a 
Bártfán tartott egyházmegyei gyűlésen 
azon szokatlan megtiszteltetés érte, hogy 
«tudománybeli jeles tehetségeire s más 
tekintetekre nézve addig is, míg köz-
votumok állal választatna: az esperi szék-
hez való assessorsághoz kineveztetik». 
Balvégzete azonban csakhamar ismét 
ellene fordult és pedig zaklatásainak és 
szerencsétlenségeinek egész özönével. 
Ungvári hívei már 1801. február 17. a 
Bezón tartott egyházmegyei gyűlés elé 
megdöbbentő vádlevelet adtak be P. 
ellen. A gyűlés küldöttségre bízta az ügy 
megvizsgálását; ez ápr. 17. K.-Ráthban 
Poótsot végképen kompromittáló ténye-
ket jelentett a gyűlés elé: «hogy a pa-
naszkodók nem voltak kiengesztelhetők, 
különösen azt adván okul, hogy P. a 
Keresztúrból magával hozott menyecské-
vel oly botrányos életet folytat, hogy 
ezen még a munkácsi görögkatholikus 
püspök is megbotránkozott, e mellett a 
tarnóczi papnét is erkölcstelenségre téve-
lyítette, a hívek nejei közül is többeket 
csábítgat sat.» Mindennek daczára P.-ot 
ez alkalommal még mentették régi érde-
meinek megmaradt töredékei s Ungváron 
jún. 21. fényes deputatió hirdette ki az 
egyházmegye ítéletét, a mely szerint P. 
ungvári papi állásában meghagyatik. De 
ez ítélet még nagyobb mértékben elkese-
rítette ellene Ungváron a kedélyeket és 

híveit is, magát Poótsot is a fékevesztett 
szenvedélyeskedés és kölcsönös dulako-
dás terére ragadta. 1802. »május 18. a 
Nyárádon tartott egyházmegyei gyűlés 
elé az ungvári egyház tagjai még az 
előbbinél is lesújtóbb vádakat adtak be. 
P. ugyan igyekezett ezen vádakat terje-
delmes védőiratban magáról elhárítani, 
de pervesztes lett, a honorarius asses-
sori sorból kitöröltetett és az ungvári 
egyházból elmozdíttatott. P. az egyház-
kerülethez felebbezett és ez jún. 11. a 
tavaszi választási gyűlésig meghagyta 
P.-ot Ungváron. 1803. márczius 24. a 
mokcsai egyház tagjai, különösen a 
Mokcsay-család papjául híván meg őt, a 
mokcsai egyházba be is rendeltetett, ő 
azonban az ungvári egyházból távozni 
nem akart, sőt midőn az egyházkerületi 
fegyelmi bíróság elé idéztetett, az előtt 
meg sem jelent, minek aztán az lett a 
következménye, hogy P. a superinten-
dentiából és abban a prédikátori hivatal 
folytatásától kirekesztetett. Mokcsay Já-
nos közbenjárására az egyházkerület júl. 
11. visszavonta kitiltó ítéletét és meg-
engedte, hogy P. Mokcsára mehessen 
lelkésznek. Már 1805. febr. 19. a mok-
csai egyház tagjai is panaszkodnak, hogy 
papjuk végképen feldúlta az egyház bé-
kéjét. 1806. márcz. 13. a Palágyon tar-
tott egyházmegyei gyűlés elé «a jelen-
levőket könnyekig megindító levelet írt», 
melyben «30 esztendei hivataloskodása 
alatt rajta elkövetett sokféle betegségek-
ből származott elerőtlenedése tekintetéből 
valami ideig, vagy talán végképen is 
resignálja papi hivatalát». 1806-ban állí-
tólag a róm. kath. vallásra tért át és 
magánosan élt Ungváron, hol 1812-ben 
meghalt. Édes Albert szerint orosz pappá 
lett és a kitért zsidó leányt nőül vette s 
ezen házasságból született Poóts kapitány, 
a kit ő (Édes Albert) másodéves pro-
fessor korában tanított. — Költeménye-
ket írt a M. Hírmondóba (1785. 81. sz.), 
a Magyar Musába (1787). — Munkái: 
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1. Csenkeszfai Poóts András ifjúi versei. 
Két darab. Pozsony és Komárom, 1791. 
(I. darab: Senai Lukrétzia, kinek tör-
vénytelen életét és példás halálát Aeneas 
Sylvius Írásaiból magyar versekbe szedte 
egy Liber Baronissa parancsolatjára és 
most világ eleibe is botsátotta 
Befejezte 1787. jan. 5. egri börtönében. 
Az ajánlásban a költészet hasznosságá-
ról értekezik és annak magyarázatát írja 
meg, mért hogy a magyarok közt oly 
kevés a jeles költő. Ism. Irodalomtört. 
Közlemények 1896. 13. 1. Ifj. Mitrovics 
Gyula.) — 2. Század eleire készített 
papi, históriai és orátori tanítás, mellyet 
az ungvári reformátusok templomában, 
mindenféle rangú s vallású számos gyüle-
kezet hallatára élő szóval e lmondot t . . . 
a XIX. századnak első napján. Pest, 
1801. — Kéziratai a sárospataki ev. ref. 
kollégium könyvtárában: Carmen nup-
ţiale Latino-Hungaricum sponsis Paulo 
Barczay et Catharinae Fáy sacrum (1742?) 
4rét; a m. n. múzeumban : A század 
eleire készített tanítás. 2. sz. munkája. 
Ungvár, 1800 és Hivő Tamás. 

Hadi és más nevezetes Történetek 1791. V. 
591. 1. — Katona, H i s tór ia Crit ica XLI. 623. 
láp. — Danielik, M a g y a r í rók II. 259. 1. — 
Toldy Ferencz, A m a g y a r k ö l t é s z e t története . 
Pes t , 1867. 394. 1. — Figyelő V. 348. 1. IX. 
226. 1. — M. Könyv-Szemle 1881. 253. 1.. 1890. 
100. 1. — Fővárosi Lapok 1883. 76. SZ. — 
Katholikus Szemle 1890. 378., 695. 1. — Petrik 
Bib l iogr . — Protestáns Szemle 1890. 505—522. 
lap, (Ifj . Mitrovics Gyula) . 

Poots István. L. Szántai Pócs István. 

Popp Antal, elemi iskolai tanító Po-
zsonyban. — Munkái: 1. Anfangsgründe 
der ungarischen Sprachlehre für die 
unteren Klassen der deutschen Volks-
schulen. Pressburg, 1876. (4. bőv. kiadás ; 
5. kiadás. U. ott, 1877.) — 2. Magyar 
nyelvgyakorló a magyar és német ajkú 
népiskolák használatára. 1. füzet (a II. 
osztály számára). U. ott, 1885. 7. átdolg. 
és bőv. kiadás (8. kiadás 1587., kilen-
czedik jav. és bőv. kiadás. Átdolgozta 

Kolmár József. 1890. U. ott). — 3. Ugyanaz 
a III. osztály számára. 7. átdolg. és bőv. 
kiadás. U. ott, 1886. (8. jav. kiadás. U. 
ott, 1888. Német czímmel is.) 

Hí. Könyvszemle 1876. 40, 1877. 341. lap . — 
H. Könyvészet 1886—87., 1889. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . 

Pop Benjamin, gymnasiumi tanár és 
görög kath. lelkész, szül. 1846-ban Magyar-
Décsén (Szolnok-Dobokam.); a theologiát 
Bécsben hallgatta; 1868-ban gymnasiumi 
tanár lett Balásfalván, 1873-ban esperes 
Maros-Ujváron. Meghalt 1897-ben. — 
Munkája: Istoria Transilvaniei şi a terilor 
din jur pentru adulţi şi gimn. sup. Balás-
falva, 1872. 

Enciclopedia Romana. Î f a g y - S z e b e n , 1905. 
III. (Zász ló J.) 

Popp Gábor. —Munkája: Denkwürdige 
Überlieferung der am 4. Oct. 1823. unter 
der Edlen Leitung des . . . Obersten . . . 
Baron Purceii v. Rorestoven im Stabs-
orte Kézdi-Vásárhely abgehaltenen Na-
tional - Instituts - Eröffnungs - Feierlichkeit. 
Verfasst durch Popp Gabriel. Kronstadt, 
1845. 

Petrik. Bibl iogr . 

Pop Gábor, görög kath. kanonok, a 
romániai tudom, akadémia lev. tagja, 
szül. 1818. Szelistyén (Tordam.); a gym-
nasiumot Kolozsvárt, a theologiát Balázs-
falván végezte, a hol később a theologiai 
intézetben a világtörténelmet tanította. 
1862. kinevezték kanonoknak Lúgosra, 
hol 1883. máj. 9. meghalt. — Több czik-
ket írt és közölt a rumén lapokban a 
Rosier theoriái ellen. — Kéziratban ma-
radtak történelmi értekezései (a lugosi 
püspöki könyvtárban). 

Enciclopedia Romana. N a g y - S z e b e n , 1905. 
III . (Zász ló J . ) 

Pop Gábor, görög kath. kanonok, szül. 
1830. nov. 20. Bárében (Kolozsm); a 
gymnasiumot Kolozsvárt, a theologiát 
Balázsfalván és Bécsben végezte. 1858-
ban theologiai tanár lett. 1902 óta kano-
nok Balázsfalván. — Munkái: 1. Istoria 
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revelatiunei divine . . . két kötet. — 2. 
Istoria biblică pentru scolele elementare. 
Balásfalva, 1884. (,-i. kiadás, 1887., 7. k. 
1899. U. ott.) — 3. Predici poporale. 
Kolozsvár, 1883. Négy kötet. — 4. Lati-
nele Romanilor de la îmmormîntărî în 
raport cu ale nóstre. Balásfalva, 1900. 
— 5. Dicţionar mitologic. U. ott. 1901 — 
1902. 

Enciclopedia Romana. I II . (Zász ló J.) 

Pop György, volt országgyűlési kép-
viselő, szül. 1835. aug. 1. Illesfalván 
(Szilágym.); a gymnasiumot Nagybányán, 
a jogot Nagyváradon tanulta 1845—55-ig; 
ezután otthon gazdálkodott 1860-ig; az 
októberi diploma kihirdetése után részt 
vett a municipális gzűléseken, első szolga-
bíró, árvaszéki biró, majd megyei árva-
széki ülnök volt 1872-ig, a mikor ország-
gyűlési képviselőnek választották a szilágy-
csehi kerületben, melyet 1881-ig képviselt. 
Az 1880. aug. 9. Tordán tartott rumén 
politikai gyülekezetben az erdélyi s ma-
gyarországi rumének egy politikai párttá 
egyesülését ajánlotta; ennek következté-
ben az 1881. nagyszebeni conferentián 
megállapították a rumén nemzeti párt 
politikai programmját; P. mint a rumén 
nemzeti comité elnöke, volt a «Memo-
randum» egyik szerkesztője; ezért egy 
évi fogházra ítélték, melyet Váczon ült 
le. Azóta is mint a rumén nemzeti párt 
elnöke szerepel. — A hazai rumén la-
pokba politikai czikkeket írt. 

Enciclopedia Romana III. 640. 1. (Zász ló J.) . 

Popp György, pénzügyigazgató, kir. 
tanácsos, szül. 1842. febr. 11. Vajdakután 
(Kisküküllőm.), hol atyja P. András föld-
birtokos volt; a gymnasiumot Maros-
vásárhelyt, Medgyesen, Nagyszebenben 
és Balázsfalván, a jogot Nagyszebenben 
végezte, a hol 1867-ben gyakornoknak 
lépett be a pénzügyigazgatósághoz ; 1868. 
Kolozsvárra helyeztetett át, hol 1870. 
fogalmazó, 1875. titkár és az illeték meg-
állapításának főnöke lett Gyulafehérvárt. 
1889-ben pénzügyigazgatónak nevezték 

ki Nagy-Enyedre ; 1894-ben áthelyezték 
Nyíregyházára, 1897. kir. tanácsos lett. 
— írt az Állami Tisztviselők Lapjába. — 
Munkái: 1. îndreptar practic în toate 
afacerile financiare . . . 1878. (Gyakorlati 
útmutatás az összes pénzügyi kérdések-
ben.) — 2. Az illeték-egyenérték (equi-
valens-adó) útmutatója. Gyulafehérvár, 
1881. (Ugyanez ruménul is.) — 3. A 
községi illetékkezelés gyakorlati útmuta-
tója az 1881. évi törvények és szabály-
rendeletek alapján összeállítva és gya-
korlati példákkal ellátva községi elöljárók, 
körjegyzők, városi tanácsosok és magán-
felek számára. U. ott, 1882. — 4. Bélyeg-
és illetékek, valamint a községi illeték-
kezelés útmutatója. Kézikönyv a jelenleg 
érvényben levő törvények és szabályok 
alapján összeállítva és gyakorlati példák-
kal és irálymintákkal ellátva. U. ott, 1883. 
(2. telj. átdolg. kiadás. 3. telj. átdolg. ki-
adás. Bpest, 1899. «A bélyeg- és illeté-
kek ismertetése» cz. Ism. Állami Tisztvise-
lők Lapja 1899. 26. sz.). — 5. Bélyeg-
és illetéki szabályok kivonatos gyűjte-
ménye főtekintettel azoknak mikénti cso-
portosítására. Gyulafehérvár, év n. — 
6. Az egyenes adók ismertetése és a köz-
ségi adókezelés kézikönyve. Nyíregy-
háza, 1895. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — .V. Könyvészet 
1895., 1899. — Állami Tisztviselők Lapja 1897. 
17. sz. arczk. , 1899. 26. sz. a r c z k . 

Pop György, bölcseleti doktor, rumén 
görög keleti főgymnasiumi tanár, szül. 
1864. decz. 29. Nagy-Ludason (Szeben-
megye), hol a gymnasiumot és theologiát 
végezte; azután a bölcseletet a buda-
pesti egyetemen hallgatta, hol bölcseleti 
doktorrá avatták. Főgymnas. tanár lett 
Brassóban, hol a rumén és német nyel-
vet tanította. Egy iskolai ünnepély alkal-
mával a nemzetiségi felébredésről alkalmi 
előadást tartott Educaţiunea naţionala 
cz. (Tribuna 1892); ezért a kormány 
követelte elmozdíttatását, mely 1892. 
decz. 24. kelt érseki rendelettel meg-
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történt. Romániába ment, a hol a kor-
mánytól ösztöndíjat kapott, hogy a né-
met philologiában kiképezhesse magát. 
1895 - ben visszatért Romániába és a 
bukaresti Mihaiu-Viteazul gymnasium-
ban a német nyelv rendes tanára lett, 
egyszersmind a német nyelv és irodalom 
magántanára az ottani egyetemen. A 
Corona României lovagja. — Több né-
met és rumén folyóiratban közölt iroda-
lom-aesthetikai czikkeket; az Ung. Revue-
ben (1891. Über den Ursprung des 
Argyrus-Märchens). — Munkái: 1. Horia. 
Tört. tragédia 5 felvonásban. Bpest, 1891. 
(Versben.) — 2. Gramatica limbei ger-
mane. Bukarest 1897. — 3. Limba ger-
mană pentru primul an de studii. U. ott, 
1899. — 4. Povăţuitorul la predarea 
limbei germane. U. ott, 1899. — 5. Limba 
germană pentru al doilea an de studiu. 
U. ott, 1901. — 6. Geografia peninsulei 
balcanice pentru scolele române din 
Macedonia. U. ott, 1902. 

Enciclopedia Romana. III . — Barseanu, I s to -
ria S c ó l e l o r 593. 1. (Zászló J . ) 

Pop István, földmivelésiskolai aligaz-
gató, szül. 1845.januárban Mező-Szilváson 
(Kolozsm.); görög kath. vallású. Paeda-
gogiai s gazdasági tanulmányait Prágá-
ban végezte. Visszatérve, Balázsfalván 
tanítóképző tanár, 1882-ben pedig Bomá-
niában a központi seminarium tanára 
lett; azután a Carol I. tanítóképzőben, 
majd Hesestrăuban a földmivelési isko-
lánál aligazgató volt. Meghalt 1890. jan. 
26. Bukarestben. — Munkái: 1. Metodul 
pertractării abecedarului . . . — 2. Legen-
dar pentru scoalele popora le . . . — 3. 
Mesurile metrice . . . — 4. Economia 
rurala. Balásfalva, 1851. (Popu István 
névvel). — Szerkesztette a Foaia scolastica 
és Economul cz. iskolai és gazdasági 
hetilapokat. 

Barseanu, I s tor ia Scó le lor 593. 1. — Encic-
lopedia Romana. III. 641. 1. (Zász ló J . ) 

Pop József, kúriai biró, sár di (Erdély) 
származású; a jogot Nagy-Szebenben 

végezte; 1861-ben gyakornok lett a pénz-
ügyigazgatóságnál, 1862. alügyész, 1863. 
a megyei törvényszéknél ülnök, 1864. 
biró, 1872. járásbiró Brassóbban, 1883. 
biró a fölebbviteli tanácsban, 1892-től 
kúriai biró Budapesten. — Munkái: 1. 
Instrucţiune pentru judele comunal . . . 
— 2. îndreptar pentru cărţile fund . . . 
— 3. Manual de procedură în căuşele 
mer. processuale . . . — 4. Legea comu-
nala . . . — Magyarul és németül is adott 
ki munkákat; azonban ezek czímeit az 
amúgy is könyvészetileg fölületes rumén 
Encyklopédia nem adja. 

Familia 1901. 193. 1. — Enciclopedia Romana 
III . 164. 1. (Zászló J . ) . 

Pop Macedón, görögkeleti vallású pré-
post, szül. 1809-ben Oláh-Szent-Györgyön 
(Besztercze-Naszódm.); a gymnasiumot 
Beszterczén, a theologiát Balásfalván 
végezte. 1834. tanár, azután segédlelkész 
és hittanár a naszódi elemi és katonaisko-
lában, végre naszódi lelkész és az ottani 
vikariatus administratora, végre 1847— 
1858-ig püspöki helyettes és a szamosuj-
vári püspökség prépostja volt. Működése 
leginkább a volt határőrvidéki II. ru-
mén ezred iskoláinak rendezésére terjesz-
kedett; az alapokatrendezte. Meghalt 1875-
ben. — Munkái: 1. Catechismul mic . . . 
— 2. Catechism mare . . . — 3. Galeria 
icónelor sfinte şi activitatea vicarilor 
Näsédului, de la finea seci. XVIII, până 
la 1859 . . . (Szent képek galériája). 

Enciclopedia Romana. N a g y - S z e b e n 1905. 
III. (Zász ló J.). 

Pop Maxim, görögkeleti vallású rumén 
gymnasiumi tanár Brassóban. — Mun-
kája : Gramatica limbei române pentru 
şcolele poporale în trei cursuri. Brassó, 
1892. (3. jav. kiadás. U. ott, 1899.). 

Barsanu, Is toria Sco le lor 593. 1. és a m. n. 
m ú z e u m i k ö n y v t á r pé ldányáró l . 

Pop Miklós, bölcseleti doktor, főgym-
nasiumi tanár, szül. 1840. decz. 1. Vidom-
bákon (Brassóm.); tanult a brassói rumén 
és szász gymnasiumban, az egyetemet 
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Bécsben végezte, a hol bölcseleti doktor 
lett. 1866-tól fogva tanár volt a brassói 
görög-keleti vallású érseki rumén főgym-
nasiumban, 1878-tól egyszersmind con-
rector. Meghalt 1888. aug. 18. Brassóban. 
— Munkái: 1. Elemente de istorie şi 
geografia evului vechiu şi mediu pentru 
clasele gimn. si reale inferioare. Brassó, 
1870. — 2. Ugyanaz a középiskolák 
számára. U. ott, 1871. — 3. Istoria 
Ungariei şi elemente din istoria generală 
pentru şcoalele poporale. U. ott, 1876. 
(7. kiadás 1883., 10. k. 1897. U. ott). — 
4. Geografia Ungariei, elemente de geo-
grafia generală pentru şcoalele poporale. 
U. ott . . . (6. kiadás 1887., 7. k. 1894., 
8. jav. k. Piltia Miklós által 1897. U. ott). 
— 5. Schiţă din istoria Braşovului. U. ott, 
1883. 

Barseanu, i s t o r i a scóle lor . Brassó , 1902. 
594. 1. — Enciclopedia Romana, N a g y - S z e b e n -
ben, 1905. (Zász ló J.). 

Pop Sándor, görög katholikus tanító 
Deés-Aknán. — Munkája: Disertaţiune. 
Szamosujvár, 1899. (A tanító kötelességei 
a mai socialismus tévtanai ellen. Pálya-
díjat nyert értekezés). 

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 . 

Pop Tódor (ujfalusi), görög kath. pré-
post, erdélyi származású; a theologiát 
Bécsben végezte; 1804-ben tanár volt a 
balásfalvi seminariumban s 1809. kano-
nok, azután prépost. Meghalt 1835. máj. 
10. — Munkája: Psaltirea sau cartea 
psalmilor. Balásfalva, 1835. (Héberből 
ford.). 

Enciclopedia Romana. N a g y - S z e b e n , 1905. 
(Zász ló J . ) . 

Pop G. Traján, hírlapíró, szül. 1864-
ben Sárdon (Alsó-Fehérm.); görög kath. 
theologiát tanult Balásfalván. 1889 óta 
belső munkatársa a Gazeta Transilvaniei-
nek. 1890 nyarán vizsgálatot indítottak 
ellene czikkeiért és aug. 14. egy évi 
államfogházra ítélték. Jelenleg az említett 
lapnak felelős szerkesztője. Irt igen sok 
költeményt, elbeszélést és rajzot ruménül. 

Enciclopedia Romana. N a g y - S z e b e n , 1905. 
(Zász ló J.) . 

Vo^-Reteganul János, görög kath. elemi 
iskolai tanitó, szül. 1853-ban Rettegen 
(Szolnok - Dobokam.); a gymnasiumot 
Naszódon, a tanítóképzőt Szamosujvárt 
és Déván végezte. Tanító volt több helyen, 
végül Ó-Radnán 1892-ig, a mikor nyug-
díjba ment, hogy egész erejét a rumén 
irodalomnak szentelje. Meghalt 1905. ápr. 
3. Rettegen. — Sok czikket, költeményt, 
népszokásokat írt a hazai rumén lapokba; 
német és magyar Írókból is fordított. — 
Munkái: 1. Starostele sau datini dela 
nunţile Romanilor Ardeleni. Szamos-
ujvár, 1891. (Lakodalmi szokások). — 2. 
Romanul in sat şi la óste apreciat din 
cântecele lui poporale. U. ott 1899. (A 
rumén otthon és a harczban). Életírói 
még 20 önállóan megjelent munkáját 
sorolják fel, melyeknek csak rövid rumén 
czímét közlik. — Szerkesztette 1886-ban 
a Foisoara cz. lapot, mely csakhamar 
megszűnt, azon évben a Cărţile săteanului 
roman és Convorbiri pedagogice cz. lapo-
kat és a Revista Ilustratát 1898-ban; 
1904-től a Gazeta de Dumineca cz. lapot 
adta ki Somlón. 

Tribuna. Arad, 1905. 63. SZ. — Enciclopedia 
Romana. N a g y - S z e b e n , 1905. III . (Zászló J . ) . 

Popa György, jogi doktor, gör. keleti 
szentszéki tanácsos, szül. 1841. jul. 22. Al-
Kimpányban (Biharm.), hol atyja lelkész 
volt; a gymnasiumot Belényesen, a jogot 
Nagyváradon és Pesten végezte, hol 
(1878) a jogtudományból doktori szigor-
latot tett. Miután Albina cz. lapjában nem-
zetisége érdekében mindenkor melegen 
felszólalt, ezért a tenkeiek 1868. szept. 18. 
azzal tüntették ki, hogy az egyházi és 
iskolai ügyek mellett politikai dolgokkal 
is foglalkozó görög keleti egyházi con-
gressusra őt küldték a maguk nevében. 
1870-ben Nagyváradra költözött, hol a 
gör. kel. püspökhelyettes mellett mint 
iskolaügyi előadó tanácsos működött; 
1872. pedig hasonló minőségben Aradra 
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helyezték át, hol csakhamar szentszéki 
titkár lett és különösen irodalmi s böl-
cseleti tanulmányokkal foglalkozott. Meg-
halt 1897. júl. 4. Bécsben. — Munkái: 
1. Robinson Crusoe dupa Joachimu 
Enricu Campe Pest, 1873. Képekkel 
(3000 példányban). — 2. Norme pentru 
administratiunea invetiamentului. Arad, 
1877. — 3. Fisică in scolă poporala. 
U. ott, 1878. (III. kiadás.) — 4. Istorica 
universala, alesu istori'a naţiunei româ-
nesci si a regatului Ungari'a. U. ott. (II. 
kiadás.) — Szerkesztette az Albina (Méh) 
cz. politikai lapot Pesten 1870-ben; a 
Lumina (Világosság) cz. egyházmegyei 
lapot 1872—74. Aradon. 

Hlárki Sándor, Bihari román irók. Nagy-
várad, 1880. — Lakatos Ottó, Arad története. 
A r a d , 1881. I I I . 75., 109. 1. — Enciclopedia 
Romana. Nagy-Szeben, 1905. III . (Zászló J.) 

Popa János, lelkész és az erdélyi 
rumén egyház synodusának jegyzője. 
Több szertartási könyvvel gazdagította 
egyházát. — Munkái: 1. Sicriul de aur. 
Szászsebes, 1683. — 2. Cărare pre scurt 
spre fapte bune îndreptătoare. Belgrád, 
1685. — 3. Ciasloveţiu. U. ott, 1686. — 4. 
Molitvelnicu. Gyulafehérvár, 1689. (Szlo-
vénből fordítva. Megvan a m. n. múzeumi 
könyvtárban.) 

M. Könyv-Szemle 1892—93. 320. 1. és Zászló 
J . irodalmi jegyzetei. 

Popea János, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1839. júl. 2. Hosszúfalun (Brassó-
megye) ; a gymnasiumot Brassóban, a 
görög keleti vallású theologiát Bécsben, 
a bölcseletet Lipcsében végezte. 1865-től 
tanár volt a brassói érseki főgymnasium-
ban 1900-ig, mikor szept. 1. nyugalomba 
ment. — Sok neveléstani czikket írt a 
brassói rumén fögymnasium Programm-
jába (1871., 1889.) és a Telegraful Ro-
manba (1877-től). — Munkái: 1. Carte 
de cetire pentru clasa I. şi II. gimna-
sială şi reală . . . Brassó, 1885—97. (Négy 
kiadás.) — 2. Religiunea creştină. U. ott, 
1885. (Több kiadás.) — 3. Lehrbuch der 

rumänischen Sprache zum Schul- und 
Selbstunterricht. U. ott, 1897. (Teutsch 
Mihálylyal együtt.) — 4. David Almă-
şanu. Schiţe biografice. U. ott, 1897. — 
5. Román nyelvtan és olvasókönyv. Felső 
kereskedelmi és középiskolák számára, 
valamint magánhasználatra átdolgozta 
Szabó Nándor. U. ott, 1898. (Teutsch 
Mihálylyal együtt.) — 6. Caractere mo-
rale. Exemple şi sentinţe. U. ott, 1899. 
— Szerkesztette a Şcola şi Familia cz. 
lapot 1887—1888-ban Bârseanu András 
tanártársával együtt Brassóban. 

M. Könyvészet 1898. — Barsean, I s t o r i a 593. 
lap. (Zászló J.) 

Popea Miklós, görög keleti rumén püs-
pök, szül. 1826. febr. 17. Brassó mellett 
Hosszúfaluban, hol atyja görög keleti 
rumén lelkész volt. Tanulmányait Brassó-
ban, Balázsfalván és Kolozsvárt végezte. 
Mint végzett jogász 20 éves korában a 
hittani tanulmányokra ment át és eze-
ket a bécsi egyetemen hallgatta mint 
a császári konviktus alumnus a, a hová 
az erdélyi görög keleti egyházmegye 
küldte. 1849—50-ben a közigazgatás szol-
gálatába lépett mint gyakornok az erdélyi 
helytartóságnál, később mint iktató és 
fogalmazó a dévai cs. kir. járási hiva-
talnál; 1852-ben jegyzővé,kevéssel később 
pedig albiróvá neveztetett ki a nagy-
somkuti cs. kir. járásbírósághoz, mely 
állását 1856-ig töltötte be. 1856-ban báró 
Saguna András érsek-metropolita, akkor 
még az erdélyi egyházmegye püspöke 
meghívásának engedve, a szerzetes-rendbe 
lépett és egy év alatt diakónus, proto-
diakonus, szinczellus, végre protoszin-
czellus lett, egyszersmind szentszéki tit-
kárrá, theologiai tanárrá és az újegyházi 
(Szebenm.) esperesség administrátorává 
neveztetett ki. 1864-ben szentszéki ülnök 
lett, megtartván azonban 1869 végéig 
tanári és espereshelynöki állását is. Az, 
1870. egyházmegyei zsinaton báró Saguiw 
András metropolita érseki vikárimjr 
nevezte ki s 1871-ben archimandri' ' 
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léptette elő. Mint érseki helyettes vezette 
a főegyház megyét a két ízben beállott 
széküresedés tartama alatt. A karánsebesi 
egyházmegyei zsinat 1889. márcz. 27. ülé-
sében az egyházmegye püspökévé válasz-
totta és miután e választás megnyerte a 
legfelsőbb megerősítést, jún. 23. püspökké 
szenteltetett fel és júl. 14. foglalta el 
püspöki székét. A hazai közügyekben is 
tevékeny részt vesz, nemkülönben a ru-
mén nép nemzeti, irodalmi és általában 
kulturális ügyeiben kiváló buzgalommal 
működik, így az Associatiunea Transil-
vana irodalmi egylet és a Reuniunea 
pentru fondul de teatru roman (rumén 

szinházalap megszerzése czéljából alakult 
egyesület) és más közművelődési egyle-
teknek részint rendes, részint alapító 
tagja. Irodalmi érdemeiért a bukaresti 
rumén akadémia 1877-ben tiszteleti tag-
jává választotta. A magyar főrendiház-
nak tagja. — Munkái: 1. Excellenti'a 
s'a archiepiscopulu şi metripolitulu An-
drem Baronu de Sagun'a. Szeben, 1873. 
— 2. Vechea metropolie a Românilor 
din Transilvania şi Ungaria . . . — 3. 
Memorialul . . . metropolitului Andreiu 
baron de Saguna. Tomul. I. U. ott, 1899. 

Síurm-féle Országgyűlési Almanach 1905— 
1910. Bpest, 1905. 40. 1. 

45 iv sajtó alá adatott 1905. ápr. 29. 
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