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PÉTER LÁSZLÓ 
 

 A Szegedi figurák névmagyarázatai 
 
Abafi Aurél  (1825–1902) ügyvéd,  1875-tıl  királyi közjegyzı, törvényhatósági bizottsági 
tag; barátai Táti becenéven emlegették. 
amfíbium: kétéltőség; itt: a fıállás mellett jövedelmezı melléktisztség. 
Andrássy Gyula (1860–1929) ekkor szabadelvő párti országgyőlési képviselı. 
angóra: macskafajta 
Aradi Gerı (1829–1892) színész, színigazgató. 1862-ben Szegeden lépett színre; 1868–70, 
1876–1883, 1886–1889 közt szegedi színigazgató.  1889-ben helyette lett Makó Lajos a 
szegedi színház igazgatója.  Aradi  ettıl   haláláig  Aradon   volt  igazgató.  Hamvait  fe-
lesége   mellé  Szegedre hozták. 
Arató Frigyes  (1859–?); vezetékneve 1891-ig Bauer. 1883–85-ben a szegedi fıreáliskola 
tanára;  1885-ben  felsıbb  leányiskolát  nyitott,  de  már 1888-tól a városi, 1896-tól álla-
mi felsıbb leányiskola tanára lett. 1899-tıl a mezıtúri,  1905-tıl  a pozsonyi,  1917-tıl a 
buda pesti VI.  kerületi felsıbb leányiskola igazgatója volt. 1920-ben nyugdíjazták. 
Megírta a szegedi Árpád szabadkımőves páholy történe tét (1895). 
axióma: tétel. 
azilum (asylum): menedékhely 
b. e.: boldog emlékezető. 
Babarczy József (1820–1909) pozsonyi jurátus, 1844-tıl ügyvéd, a Szeged–Csongrádi Ta-
karékpénztár egyik alapítója (1845), haláláig  ügyésze, törvényhatósági bizottsági tag. 
Felesége Bérczy Vilma (1829–1909), Bérczy (1846-ig Szilber) Antal (1804–1866) fıkapi-
tány  leánya, a szatymazi Vilmaszállás névadója.  
Babó Emil (?–1915?) ügyvéd, 1892-tıl függetlenségi párti országgyőlési képviselı. A bu-
dapesti Országos Kaszinóban kártyacsaláson érték.  Nem lıtte fıbe magát, hanem 1896 
áprilisában megszökött: Bécsben, Amerikában, San Sebastianban, olasz városokban élt; 
a  firenzei  Giornale del Popolo munkatársa lett. Szegedi szóbeszéd szerint 1899-ben 
Genovában házasságot kötött; 1900-ban Amerikában fıhad nagy  volt; 1904-ben Ja-
pánban járt; egy hír szerint nem Kínában, hanem Párizsban él s így tovább. Tömörkény 
A bujdosó (1911) címő tárcájában  mondta el történetét. Alakja, akár Rudolf  trónörö-
kösé, a tanyai nép  közt folklorizálódott: visszavárták. 
Bakay Nándor (1833–1902) kötélgyártó, a szegedi kenderfonógyár  ("Bakay-gyár")  ala-
pítója,  a  Szegedi Híradó  munkatársa, 1878–81  közt  országgyőlési képviselı. Mik-
száth sokszor vette tollára. Élete végén elszegényedett; 1890-tıl a Szegedi Kereskedelmi 
és Iparkamara másodtitkára. Utca viseli nevét. 
Báló István vendéglıje a századfordulón a  Kossuth Lajos sugárút és a Tisza Lajos körút 
sarkán, a mostani új postaépület helyén állott. 
Balogh János (1827–1884) 1875-tıl haláláig szegedi királyi közjegyzı, városatya. 
Baloghbeli: Balogh Ferencnek (1839–1929), Balogh Károly (1862–1924) városi tanács-
nok apjának vendéglıje (Tisza Lajos körút 21.).  Ott  alakult meg a Puszaszeri Árpád 
Egyesület (1902). 
Baross Gábor (1848–1892)  1886–89 közt közmunka- és közlekedésügyi, 1889–92 közt 
kereskedelemügyi miniszter. 
Bártfai Antal (1852–?) színész, színigazgató. 1886-ban adta ki Reformjavaslat a magyar 
vidéki színészet rendezéséhez címő füzetét. 
Bauer Frigyes = Arató Frigyes 
Bedı Albert (1839–1918) erdész, 1864-tıl az Erdészeti Lapok munkatársa, 1871-tıl szer-
kesztıje, 1873-tól a Pénzügyminisztérium erdészeti  osztályának elıadója, 1880-tıl 
fıerdıtanácsos, 188–1896 közt államtitkár. 1964 óta az ı nevét viseli az ásotthalmi erdé-
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szeti szakiskola.  Gárdonyi valószínőleg nyolc kiadást megért erdııri tankönyvére utal: 
Erdıır — vagy az erdészet alapvonalai (1874). 
beglerbég: a bégek bége; fıkormányzó. 
Bende Antal  (1849–1921) rókusi  rendırbiztos, késıbb alkapitány. 
Benedikt Ferenc az 1887-ben Szegedre helyezett vasúti központi leszámoló (nem leszámí-
toló!) hivatal fınöke. Az intézmény elıször a  Zsótér- házban kapott helyet, innen 1905-
ben a Deák Ferenc u. 22. sz. házba költözött, majd a neki 1912-ben emelt Szukováthy  
(ma  Ady) téri  épületbe, amely az intézmény megszőnése után, 1925 óta az egyetem böl-
csészeti és természettudományi tanszékeinek ad  helyet. 
benediktiner:  a bencés kolostorokban készített finom likır. 
Beıdy Balogh Gábor (1841–1905) színész, rendezı, színigazgató. Többször játszott Sze-
geden. 
Bérczy Antal (1844–1920)  városi alkapitány, rendırbíró, 1900–1903 közt árvaszéki ül-
nök. Szavajárása volt e megszólítás: kedves nászom. 
Bercsényi Béla  (1844–1901) színész. 1863-ban Latabár Endre társulatában Szegeden 
lépett színre. 
Blaha-koncert: Blaha Lujza (1850–1926) gyakran vendégszerepelt Szegeden; legutóbb 
1888 novemberében. 
Bodnár Imre  (1840–1892) 1885-tıl haláláig szegedi királyi közjegyzı. 
Bokor János vendéglıje még 1911-ben is megvolt a Petıfi Sándor sugárút 21. sz. alatt. 
Bonnaz Sándor (1812–1889)  katolikus lelkész,  1860-tól csanádi megyés püspök. A Víz 
(1879) után támogatta Szegedet, és százezer  forintot  adott a Fogadalmi templomra. Em-
lékét a Püspök utca ırzi: akkor még a mai Centrum áruház helyét szánták a templom-
nak. 
brit óriás: Shakespeare; Gárdonyi talán a Sok hőhó semmiért szállóigéjére gondolt. 
brüszk: nyers. 
Budapesti sugárút: Kossuth Lajos sugárút.  
Coqulin, eredeti nevén BenoÎt (1841–1909) világhírő francia komikus. 
cölibátus (coelibatus): (papi) nıtlenség. 
Czímer Károly (1858–1930) Szeged szülötte, és tanulmányai, katonai szolgálata után 
egész életét szülıvárosában élte le. 1888-tól a felsı  leányiskola tanára, 1897-tıl igazga-
tója, 1910-tıl 1922-ig a fıreáliskola tanára. Várostörténész. Juhász Gyula Az önemelı 
polgár címő   gúnyversében örökítette meg: Czímer önként nagyobb adót vállalt, mint 
amit kiróttak neki. 
Csikós Nagy József (1853–1923) gyógyszerész; késıbb Szent György téri patikáját bérbe 
adta; törvényhatósági bizottsági tag. Csikós  komaként emlegették. Fankovits Miklós 
sógora. 
Csillag Anna: a korabeli újságokban reklámgrafika ábrázolta földig érı hajával. 
csirkeadó: piaci helypénz. 
Dankó Pista (1858–1903) nótaköltı; gyerekként Szatymazon volt kútyúprímás; hogy 
fölfedezése valóban László Gyulának köszönhetı-e,  Gárdonyi itteni állításán kívül 
nincs rá adatunk. 
degradál: lefokoz. 
Démoszthenész (Kr. e. 384–322) görög államférfi, híres szónok. 
despota: zsarnok. 
Deszkás temetı: 1913 óta Dugonics temetı.. 
diplomata en miniature: diplomata kicsiben. 
Dobozi Lina (1843–1925) gyerekszínészként kezdte pályáját, majd a vidék népszerő 
drámai mővésznıje lett. 1861-ben feleségül ment  Sipos  Károly igazgatóhoz. 1892-tıl a 
Népszínház tagja volt. 
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dohánybeváltó: Újszegeden a mai Szent-Györgyi Albert utca és a Közép kikötı sor közt 
nemrég még meglevı Dohány utca ırizte a Víz  elıtt  itt m őködı, az 1920-as évek ele-
jén megszőnt dohánybeváltó emlékét. 
Duka Marcell (1841?–1913) mérnök; 1885-tıl 1909-ig a szegedi kataszteri felügyelıség 
fınöke, városatya, a Szegedi Híradó külsı  munkatársa, a Dugonics Társaság tagja. 
edel: nemes. 
egzaminál: vizsgáztat. 
emeritált: kiérdemesült. 
Erdélyi Sándor (1860–1917) fölsıvárosi kántor, a Szegedi Polgári Dalárda karnagya. 
Európa: 1883 és 1924 közt a Klauzál téren (a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Válla-
lat mai székházában) mőködı vendéglı és szálloda. 
Fabius Cunctator: Quintus Fabius Maximus († Kr. e. 203) római hadvezérnek, diktátor-
nak a Hannibal elleni halogató hadmőveletei miatt  adott  ragadványneve (Késlekedı). 
Fankovits Miklós (1850–1910) 1874–77-ben fıreáliskolai tanár, de mivel elhelyezték, föl-
hagyott e pályával, visszatért Szegedre;  és az  ármentesítı társulat pénztárosa lett. Csi-
kós Nagy József sógora. 
Fekete Ház: Mayer Ferdinánd háza (Somogyi u. 13.) 1860 és 1865 közt a belvárosi kaszi-
nónak, az önkényuralommal való szembenállás  fészkének adott helyet. Nevét megsöté-
tedett vakolatáról kapta. 1917–19 közt itt volt a Munkásotthon, itt alakult meg 1918-ban 
a szegedi  Nemzeti Tanács. Ma a Móra Ferenc Múzeum várostörténeti osztálya mőködik 
benne. 
Felmayer János (1845–1915)  tímármester, irodalombarát, Mikszáth Kálmán, Tömör-
kény István és Gárdonyi Géza fehér asztal melletti  barátja. A szatymazi Jánosszállás 
vasúti megálló névadója. A Szegedi Paprika heti sorozata volt a János szentenciái(ból). 
Többnyire így  végzıdött: Mán én, babám, ijen vagyok. 
Ferencsevics György (1838–1905) vendéglıs, 1869-tıl a Próféta, 1878-tól a Hét választó 
gazdája, késıbb a régi Hungária, 1898-tól a Ströbl  kávéház bérlıje volt.  
Fliegende Blätter: müncheni kiadású humorisztikus képes hetilap (1845–1944). 
Fluck Ferenc  = Raggambi Fluck Ferenc. 
fluidum: folyadék, ital. 
Fodor István (1822–1900) ügyvéd, 1848–49-ben nemzetır százados, 1852-tıl városi al-
jegyzı, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár  alelnöke,  városatya. Károly apja. Még éle-
tében, a Víz után (1880) róla nevezték el az utcát, amelyben háza állott. 1945 óta Juhász 
Gyula  utca.  
Fodor Károly (1858–1907)  ügyvéd,  1880-tól városi osztályjegyzı, 1890-tıl adóügyi ta-
nácsnok, 1907-ben helyettes polgármester. 
Fóriss István (1863–1895) színmővész 1886-ban Gyırött, Szabadkán, Szegeden, 1891-tıl 
Kolozsvárt, 1893-tól Aradon játszott. Verseket  írt, A  fogadott leány címő népszínmővét 
1893-ban Kolozsvárt mutatták be. 
Fıkövi Lajos (1851–1900) újságíró, zeneiskolai tanár, zenetörténész; gazdag zenei szak-
könyvtára volt. 
Gëdó:  Gedó Márton (1843–1896) kertvendéglıje a Vásárhelyi sugárút végén, a gedói 
iskola (József Attila sugárút 115.) helyén. 
Geiger Adolf szabadkai kereskedı Wertheim-kasszáját ellopták. "A bácskai zsivány-
banda" "negyedmilliós lopásának" és még 29 büntettének  pöre november 25-én kez-
dıdött, és karácsonyig tartott. 
Gelléri Mór (1864–1915) újságíró, közgazdász; 1874-ben az Alföldi Iparlap, 1877-ben a 
Szegedi Néplap szerkesztıje, 1878-tól  a Szegedi  Napló segédszerkesztıje; ipartestületi 
titkár; 1880-tól az Országos Iparegyesület titkára, 1887-tıl iparhatósági biztos, 1893-tól 
az  iparegyesület aligazgatója, 1896-tól igazgatója. 1889-tıl a magyar szabadkımőves 
nagypáholy fıtitkára; lapjának, a Keletnek szerkesztıje.  Számos ipartörténeti mő író-
ja. 
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gouvernante:  nevelını. 
Gradus ad Parnassum: lépcsıfok a halhatatlanság felé. 
Gréf István (1827–1889) 1857-tıl a városi kórház orvosa, majd fıorvosa. Háza a mai 
Kossuth Lajos sugárút 35. sz. 
gukkeroz: távcsövez. 
guliba: kalyiba, kunyhó. 
guvernáncsi: l. gouvernante. 
Gyömbér Pál (1854–1890) hétszeres rablógyilkos "asszonyirtót" 1889 áprilisában fogták 
el, s 1890. április 1-jén akasztották föl.  
habitué: rendszeres látogató. 
haupttreffer:  fınyeremény. 
Heim Mátyás postafıtiszt, az 1894-ben egyesített szegedi posta és távirda fınöke. 1883-
ban megkapta a Ferenc József-rend  lovagkeresztjét. 
Hentaller Lajos (1852–1912) publicista, 1881-tıl függetlenségi párti országgyőlési képvi-
selı. Felesége Pauli Mariska színésznı volt. 
Herman Ottó (1835–1914) polihisztor;  1879–1887 közt Szeged, közelebbrıl Alsóváros és 
Alsótanya. országgyőlési képviselıje. 
hermetice: hermetikusan, légmentesen. 
heuréka: megvan, megtaláltam;  Archimédész  (Kr.  e.  287–212)  fölkiáltása, amikor 
rájött  a hidrosztatika  alaptörvényére (a  diákdal   szerint: "minden vízbe mártott test a 
súlyíából annyit veszt, mint amennyi az általa kiszorított víz súlya." 
honny soit qui mal y pense: gazember, aki rosszra gondol. 
horgosi kastély:  gazdája ekkor Kárász Géza (1837–1905) volt; az ı kezén úszott el a Ká-
rász-vagyon, 1890-ben elárverezték a földet és a   szegedi  házat.  
Hungária Szálló: e néven az elsı Szegeden a mai akadémiai székház helyén (Somogyi u. 
7.). 
Huszka Ödön (1843–1907) ügyvéd, 1870-tıl törvényszéki jegyzı, albíró, 1875-tıl bíró. A 
magyar daljáték megteremtıjének, Huszka  Jenınek (1875–1960) apja. 
ignorális:  figyelmen kívül hagyott. 
indikálnak: tulajdonítanak, javasolnak. 
intendatúra:  a városi tanács hivatalos fölügyelete a színháza  fölött. 
Jankovich Miklós  Pest megyei földbirtokos, országgyőlési képviselı, a Víz utáni újjáépí-
tést irányító királyi biztosság tagja. Utána 1902-ig a  Temes-Begavölgyi Vízszabályozó 
Társulat igazgatója Temesvárt. Újszegeden utca viseli nevét. 
Juhász György (1835–1892) asztalosmester, törvényhatósági bizottsági tag, a Szegedi 
Polgári Dalárda elnöke; Juhász Gyula nagybátyja. İ  készítette a Somogyi-könyvtár 
bútorait. Az ı mőhelyének emléke ihlette a költı Forgácsillat (1927) címő versét. 
juhszél: a város széle. 
kalábriász:  kártyajáték (alsós). 
Kalmár István (1846–1896) ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag, a Szegedi Polgári Da-
lárda elnöke, ipartestületi elnök. 1880-tól a  színügyi egylet titkára. Mikszáth Kálmán 
barátja, a királynapok (1883. okt. 14–16.) alkalmával vendéglátója. 1895-ben pályázott 
 alispáni.  megyei tiszti fıügyészi állásra, országgyőlési képviselıségre. Élete végén vá-
rosatya lett. 
kandidáló bizottság: a városi köztörvényhatósági bizottságnak pályázattal elnyerhetı 
tisztségek eldöntésére kiküldött bizottsága. 
Kántor Gyuszi: Molnár György írói álneve(az apja kántor volt).. 
Keméndy Nándor  (1814–1895)  városi rendır alkapitány. Vezetékneve 1846-ig 
Gebhardt. Ifjan pesti lapok levelezıje; a szabadságharcban  városi biztos; 1860-ban a 
Szegedi Híradó munkatársa; 1861-ben és 1867-tıl 1890-ig palánki csendbiztos, késıbb 
rendırbiztos. Ráday  Gedeon (1829–1901)  segítıtársa a betyárvilág fölszámolásában 
(1869–71). Keméndy és Jókai gyerekkori játszótársak voltak Komáromban; az író sze-
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gedi látoga tásai alkalmával többnyire náluk szállt meg. Levelezését Keméndyné 
Drucker Irmával  (1838–1912)  1942- ben kiadta a szegedi nınevelés e kiváló úttörıjé-
nek unokaöccse, Drucker János. 
Királica,  pontosabban Kis Királica: Újszeged északi része, a Tisza-part a Maros torkola-
táig. A szerb szó 'királynıt' jelent; a történeti  kútf ık  Zápolya János feleségét, Izabella 
királynét említik e néven. 
Komjáthy Béla (1847–1916) ügyvéd, országgyőlési képviselı, az újjáépítési királyi biztos-
ság tagja. Szatirikus verset írt kollégáiról Szeged  veszedelme címmel. Mikszáth róla is 
karikatúrát rajzolt. 
kompetál: megillet, jár neki. 
kontra: ellenjáték bejelentése a kártyában. 
kotill(i)on (cotillon): francia füzértánc. 
Kovács Albert  (1825–1894) gyógyszerész; 1849-ben tábori gyógyszerész. 1852-tıl a Götz-
féle gyógyszertárt (Széchenyi tér 12.) bérelte,  majd 1874-ben megalapította a Kígyó-
patikát, akkor a Fekete Sas és a Korona (ma Kígyó) utca sarkán. Itt volt gyakornok 
1882–84-ben  Steingassner (késıbb Tömörkény) István. "Kovács papus"  1875-tıl iskola-
széki elnökként vált városszerte ismertté. Törvényhatósági  bizottsági tag. A királyláto-
gatáskor, 1883-ban tüntette ki Ferenc József a királyi tanácsosi címmel. 
Kovács János  (1852–1918) ügyvéd, 1878-tól városi tiszteletbeli jegyzı, 1880-tól a posta 
távíróhivatalának felügyelıje. Mőve: Szegd és  népe. Szeged ethnographiája (1901). 
Kıhegyi (Mór) Lajos (1853–1924) 1880-ban jött Szegedre Kassáról; 1884–88 közt a bá-
baképzı intézet tanársegéde, 1889-tıl a városi közkór- ház alorvosa, késıbb fıorvosa. 
 1880-tıl az Árpád szabadkımőves páholy tagja, 1910-tıl a Szeged páholy fımestere, 
1913-tól  tiszteletbeli  fımestere. Angolból regé nyeket fordított. 1900-ban tagja volt a 
Walter Crane-t fogadó bizottságnak.  
Kövesy Gyula törvényszéki alügyész, az 1848–49-i honvéd betegsegélyzı és temetkezési 
egylet titkára. 
Krausz Albert vállalkozó, Krausz Benı öccse. A Szegedi Napló szerint cégük csıdjében 
"inkább a bátyjának áldozata".  
Krausz Benı vállalkozó, Krausz Albert bátyja és cégtársa. A csıdeljárás során bebörtö-
nözték. 
Krausz-féle mészharmat:  a Krausz testvérek (Benı és Albert) szállítási és bizományi cé-
gének fizetésképtelensége 
Kreminger Antal (1804–1885) katolikus lelkész,  1835-tıl szeged-palánki (belvárosi) plé-
bános. 
Krikkay Gusztáv (1847–190? ) 1871-tıl  szegedi törvényszéki alügyész. Szegedi fényképek 
címő könyve (é. n.) kevés adatok tartalmazó  lantolás. Szerzıjét 1902-ben a Lipótmezıre 
szállították. 
kurrensben maradjon: lépést tartson teendıivel, naprakész legyen. 
Kükemezey Vilma (1863–1891) 1879-ben Kassán Krecsányi Ignác társulatában lépett 
színpadra. 1885-tıl szerepelt Szegeden Aradi Gerı  társulatában. 1889-ben férjhez ment 
Békefi Antalhoz (1858–1907), a Szegedi Napló munkatársához, késıbbi felelıs szerkesz-
tıjéhez.  Fiának, Békeffi Lászlónak (1891–1962) világra hozatal után gyermekágyi láz-
ban hunyt el. 
labdacs: (keserő) pirula. 
Labiche, EugÈne  (1815–1888) Keresd az asszonyt címő színmővén kívül utóbb Makó 
Lajos még tucatnyi darabot tolmácsolt magyarul. 
Láng Ferenc (1844–1913) 1886-tól dohánybeváltó felügyelı Szegeden;  1887-tól  pénz-
ügyi tanácsos,  1890-tól  Budapesten,  1894-tıl  Nagybecskereken pénzügyigazgató, 1900-
tól nyugdíjas.1889-ben ı volt az önkéntes tőzoltók fıparancsnoka. Gárdonyi idézte 
munkája:  A  dohányzásra-nevelés okszerő módja. Szeged, 1887. 18882.  Rásza: palánta.  
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László Gyula (1847–1908) ügyvéd,  1875-tıl városi aljegyzı, 1882-tıl tanácsnok, 1898-tól 
nyugdíjba vonulásáig, 1902-ig polgármester- helyettes. 1900-ban az ı indítványára kérte 
a Város ismételten a harmadik egyetem létesítését Szegeden. A család neve 1861-ig Lász 
 volt. 
Lázár György  (1851–1915)  ügyvéd, 1882-tıl városi tiszti fıügyész,1891-tıl tanácsnok, 
polgármester-helyettes,1898-tól Szeged  országgyőlési  képviselıje,  1904-tıl polgármes-
tere. 
Lévay Ferenc (1848–1895) 1871-tıl 1874-ig fıreáliskolai tanár, 1870-tıl a Szegedi Híradó 
munkatársa. 1874-ben Szegedi Közlöny címmel  hírlappal kísérletezett. 1879-ben és 
1882-ben szerkesztette az Alföldi Iparlapot. 1884-tıl tanfelügyelı, 1890-tıl haláláig 
 kultuszminisztériumi osztálytanácsos volt. 
ligroin: benzinszármazék oldószer. 
Lillin Károly (1836–1892) kékfestımester, Felmayer Antal (1798–1873) gyárának fımes-
tere, 1861-tıl veje. Feleségének elhunyta (1871) után  kereskedı, bankár; 1891-tıl halá-
láig a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elsı elnöke. 
Linné, Karl von (1707–1778) svéd természettudós, a növényvilág rendszertanának és név-
tanának kidolgozója. 
lokalitás: hely, helyiség. 
Löw Immánuel (1854–1944); Löw Lipót fia; teológiai tanulmányait Berlinben végezte, 
ott avatták rabbivá;  pályáját Bukarestben kezdte.  1878-tól szegedi fırabbi; Gárdonyi 
ekkor még nem tudhatta, hogy a zsidó bibliatudomány és folklór világhírő  tudósa lesz. A 
szegedi  zsidók 1785-tıl 1885-ig (1885) c. könyvét Kulinyi Zsigmonddal együtt írta. 
Löw Lipót (1811–1875) 1841-tıl Nagykanizsán, 1846-tól Pápán, 1850-tıl Szegeden fırab-
bi.. 1849-ben a szabadságharcban tábori lelkész;  ezért a pesti Újépületbe zárták.   
Lusztig Ferenc (1829–1893) bankigazgató, városatya, a zsidó hitközség képviseleti tagja. 
m. f. : mint fönt. 
Magyar Gábor (1842–1912) piarista tanár; a kegyes oskola diákja, majd 1865/66-ban és 
1867-tıl tanára, 1871-tıl igazgatója, 1898-tól a  rendtartomány helyettes fınöke, 1899-
tıl tartományfınök. 187l-tıl a városi törvényhatósági bizottság tagja. 1899-ban Szeged 
díszpolgá ra.  
Magyar János (1832–1899) ügyvéd,  kamarai elnök, iskolaszéki elnök, törvényhatósági 
bizottsági tag. 
Makó Lajos (1854–1908) színész, 1879-tıl játszott Szegeden. 1883-ban Tisza Lajos támo-
gatásával Párizsba ment tanulmányútra.   Elıször  éppen ekkor, 1889-ben Aradi 
Gerıvel szemben ı nyerte meg a szegedi színház igazgatását 1892-ig. 1895–99 közt és 
1905-tıl haláláig ismét  ı volt a szegedi igazgató. Közben Budán, Temesvárt, Gyırött, 
Sopronban játszott, 1884-ben Budán, 1899–1902 közt Temesvárt igazgató.  Mellszobra a 
színház elıcsarnokában áll. 
mameluk: a kiegyezés utáni kormánypártiak (fıként országgyőlési képviselık) gúnyne-
ve. 
Mann Jakab  (1848–1923) 1882-ben a pesti egyetem magántanára lett szülészeti mőtéttan 
tárgykörben. Trefort Ágost kultuszminiszter megbí- zásából 1884-ben megszervezte a 
szegedi bábaképzı intézetet (szülészeti kórházat), és 1922-ig igazgatója volt. Számos szü-
lészeti szakkönyv  írója. 1906-ban nemességet, 1911-ben udvari tanácsosi címet kapott. 
1922-ben az Sz. Szigethy Vilmossal támadt sajtópörét megnyerte.  Valószínőleg emiatt 
költözött Pestre, s ott hamarosan elhunyt.  
Marostı:  Újszegeden a Holt-Maros, a Tisza és a Maros töltése közé esı, 1874–75-ben 
ármentesített és bérbe adott terület. A tı torkolatot  jelent. 
May [Richárd] Miksa (1847–1902)  kereskedı, 1876–87 közt a Szegedi Kereskedelmi és 
Iparbank vezérigazgatója.  Ekkor   bankja  csıd be  jutott, leváltották tisztségébıl. 
Csengelén, vadászaton agyvérzés érte. Gárdonyi nem e cikkéért, hanem késıbbi verséért 
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keveredett  May R. Miksával pörbe, amelynek következményeként utóbb My R. Miksa 
védıügyvédjével, Kókay Istvánnal párbajoznia kellett. 
Menner János (1852–1923) zeneiskolai zongoratanár. 
Mihaszna András: a rendır gúnyneve. 
Mikszáth Kálmán (1847–1910) 1879–1880 közt volt a Szegedi Napló munkatársa. 
Reiznerrıl még mint fıjegyzırıl írt cikkeket az ellene  indított fegyelmi ügy kapcsán. 
Milkó-telep: a Bem utcában, a volt utászlaktanya (most fıiskolai épület) környéke, Milkó 
Vilmos és fiai (Jakab és Sámuel) fatelepének  helyén. 
minorum gentium: a kisebb népek, egyszerő emberek. 
misera plebs contribuens: a szegény adózó nép (jobbágy). 
Molnár György (1830–1891) színész, rendezı, színigazgató, író. 1854–55-ben és 1860–61-
ben játszott Szegeden. Ez utóbbi évadban mint  igazgató a nemzeti függetlenség eszmé-
jét szolgálta: a Bánk bánnal nyitott, és fıként magyar szerzık mőveit mutatta be. Ké-
sıbb is  vendégként vissza-visszatért ide.  Emlékeit Világostól Világosig (1881) címmel 
írta meg. 
Moltke, Helm,uth von, gróf (1800–1891) porosz katonatiszt, egyebek közt a porosz–
osztrák háború gyıztese, 1871-tıl vezértábornagy. 
Muskó Sándor (1841–1897) Szegeden született, Pesten jogot végzett; 1861-tıl kiskövet, 
azaz országgyőlési írnok volt. 1871-tıl királyi  ügyész, 1885-tıl törvényszéki elnök, 
1897-tıl — Gárdonyi jóslatát is túlszárnyalva — kúriai bíró lett, de hamarosan légycsí-
péstıl kapott  vérmérgezésben elhunyt.  Alapításától, 1887-tıl ı volt a Szegedi Jogász-
egylet elnöke. 
Nagy Sándor (1836–1919) ügyvéd, újságíró, szerkesztı, alapításától, 1859-tıl a Szegedi 
Híradó munkatársa, 1869–89 közt szerkesztıje. Írói  neve Senex (az öreg). Verseskötete 
1866-ban Sz.[egedi] Nagy Sándor költeményei  címmel jelent meg. A fıvárosban tisztvise-
lı lett, 1893- tól a Budapesti Hírlap munkatársa. 
nankingruha: sárga szövetbıl készült. 
Navratil Imre (1833–1919) gégeorvos, a pesti Rókus-kórház fıorvosa, a pesti egyetem 
címzetes rendkívüli tanára. 
Németh József (1854–1916) szegedi szülertéső színész. 1871-ben Hódmezıvásárhelyen 
kezdte pályáját, majd Debrecenben, Szegeden,  Kolozsvárt, Miskolcon, 1904-tıl a pesti 
Király Színházban mőködött. 
Neumann Ármin alsótanyai (alsóközponti) kerületi tiszti orvos. 
Novaja Zemlja: Új Föld; szigetcsoport a Jeges-tengerben (Oroszországhoz tartozik). 
nunc venio ad fortissimum: most érkezem el a legfontosabbhoz  (szólásmondás) 
Nyilasy Pál (1846–1919) ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag. A szegedi betyárvilág 
fölszámolására kiküldött vizsgálóbírónak, Laucsik  Máténak jegyzıje. 1871-ben a Sze-
gedi Csónakázó Egylet alapítója, elnöke. Az 1879-i Vízkor a mentésben jeleskedett; sze-
repel Vágó Pál  Árvízképén (1901): az egyik ladikban, lehajolva látható. 
nyúlós: megsőrősödött (bor). 
obskúrus: zavaros, gyanús. 
obulus: aprópénz, krajcár. 
officina: a gyógyszerész mőhelye, laboratóriuma. 
Oltványi István (1787–1869) katolikus lelkész. 1810-ben szentelték föl. 1812-tıl teológiai 
tanár Temesvárt. 1819-tıl plébános több helyen,  1860-ban káptalani helynök, 1862-tıl 
apostoli kormányzó (a püspök távollétében helyettese). Az alsóvárosi zárda  alapítója 
(1860), és  más  alapítványok rendelıje. Szeged díszpolgára (1860). Alsóvároson utca ırzi 
nevét. 
Oltványi Pál (1823–1909) katolikus lelkész. Oltványi István unokaöccse. 1846-ban szen-
telték föl. 1854-tıl szatymazi, majd földeáki  plébános.  1862-ben lett pápai kama-
rás.1873-tól betegszabadságon gyógyítkozott Szegeden és Ótátrafüreden; plébániáját 
unokaöccse,  Oltványi Gás pár (1844–1904) vezette. İ 1891-ben nyugdíjba ment, és egy-
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ház- és helytörténetírással foglalkozott. Életében és végrendeletével értékes  alapítvá-
nyokat rendelt. 
Orbán Balázs (1829–1890) író, országgyőlési képviselı, A Székelyföld leírása (1868–73, 6 
k.) írója. A függetlenségi párt egyik  vezéralakja. 
ordó: kitüntetés. 
Orsolya: rövid élető kiskocsma lehetett, mert sem Cserzy Mihály, sem Sz. Szigethy Vil-
mos nem említi. 
pagát ultimó: a tarokknak az a figurája, amikor az utolsó ütést a legkisebb értékő kár-
tyával (a pagáttal) viszik el. 
Pálfi Antal (1845–1919) kávéház-tulajdonos, ragadványnevén Kávés meg Tőzoltó Pálfi, 
mivel állítólag ı volt az ország legrégibb önkéntes  tőzoltója. Biharban, Belényesen szü-
letett, a Víz (1879) után került Szegedre. Jótékonykodásáról volt híres. 1903-ban Ady 
nyerte el a  Szigligeti Társaságnak Pálfitól a legjobb váradi újságíró jutalmazására  
szánt alapítványnak évi kamatát, 200 koronát. 
Pálfi Lipót  1878-tól a gyufagyár tulajdonosa, igazgatója. 
Pálfy Antal (1829–1907) domaszéki gazda,  himlıhelyes arcáról ragadványnevén Rupa; 
1867-tıl városatya,  1880-tól tanyai kapitány,   1899- ben Herman Ottó vendéglátója. 
Pálfy Ferenc  (1824–1907) ügyvéd, városi alügyész, 1848-ban honvéd fıhadnagy; 1872–
1904 közt polgármester. 
Pálmai Dezsı ügyvéd, törvényhatsági bizottsági tag, a Szegedi Háztulajdonosok Egyesü-
letének titkára. 
pars pro toto:  rész az egész helyett; tengerben a csöpp. 
Pauli Mariska, Hentaller Lajosné színésznı; vendégként is és Makó Lajos társulatának 
tagjaként is szerepelt Szegeden. 
pekünier: pénzbeli támogató. 
perhorres[z]kál:  elutasít 
Pesti Napló: 1850-tıl 1939-ig kisebb megszakításokkal tekintélyes ellenzéki napilap; ek-
kor ifj. Ábrányi Kornél szerkesztette 
Pille:  Temesváry Lırinc (közönségesen István) kertvendéglıje, a rókusiak és 
fölsıvárosiak kedvelt nyári tartózkodási helye a századfordulón a  Csongrádi sugárút 
végén.  
Pillich Kálmán (1840–1922) ügyvéd, 1879–1905 közt városatya.  1879–83  közt a  város 
újjáépítését  irányító  királyi biztosság tagja.  Újszegedi  kertjében az elsık közt ter-
mesztett rózsát, gyümölcsfát. Az udvarában látható kitömött medve a múzeumba került. 
Czibula  Antal regényt írt  róla (A nagy diktátor, 1925). Nem nıtt bajsza;  a  szegediek a 
bajusztalant  Pillich-bajúszúnak,  Pillich-szájúnak  hívták.  Újszegeden utca viseli nevét. 
Polczner Jenı (1840–1911) ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag, 1881-tıl a szegedi 
ügyvédi kamara elnöke, 1896–1906 közt országgyőlési képviselı. Tömörkény szerint az 
alótanyaiak Holcer Janinak hívták (Választók, 1901). 
poliklinikum: rendelıintézet. 
pomológia: gyümölcsészet. 
pomológus: almanemesítı. 
Pósa Lajos (1850–1914) újságíró, költı, szerkesztı. 1881–89 közt a Szegedi Napló mun-
katársa, 1883-tól a színház titkára. 1889-ben  visszatérve a fıvárosba, megindította Az 
Én Újságom címő gyermeklapját. Dankó Pista sok dalának volt szövegírója. 1903-ban ı 
 fedezte föl  Móra Ferencet. A Hej, korcsmáros... kezdető daluk Dankó Pista 76 eredeti 
magyar dal  címő sorozatának 1. füzetében   (Rózsavölgyi és  Társa) jelent meg. 
pour mémoire: emlékezetül. — Az ezutáni idegen szavak játékos kifacsarásai francia 
szavaknak (lavoir, boudoir, revoir). 
prédikátum: (nemesi) elınév. 
pretenzív: igényes, önhitt. 
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Privári Pál (1845–1928)  csizmadiamester, utóbb bormérı. Harmincötven éven át az álta-
la alapított szövetkezetnek, a Vendéglısök Szikvíz gyárának igazgatója. 
Próféta: Ferencsevics György vendéglıje és sörcsarnoka a Kárász és a Kölcsey utca sar-
kán.  
prototíp(us): mintakép.  
quondam: egykor. 
Rabener, Gottlieb Eilhelm (1714–1771) német szatíraíró. 
Raggambi Fluck Ferenc (1829–1913) a szabadságharcban Damjanich Jánosnak, majd 
Perczel Mórnak segédtisztje.  A kácsi csatában  megsebesült, elveszítette fél szemét. 
1850-tól a szegedi sóhivatal tisztviselıje, 1870-tól sótárnok. (Móra Ferenc írta, hogy ezt ı 
miondig  tábornoknak olvasta.)  Törvényhatósági bizottsági tag. Röntgen szegedi köve-
tıje, Homor István  fıreáliskolai tanár elsı kísérletei között  Fluck Ferenc összeroncsolt 
kezét világyította át X-sugaraival. 
Rainer Ferenc (1822–1904) kádármester, a Szegedi Ipartársulat elnöke, majd díszelnö-
ke; 1890–1901 közt a Szegedi Kereskedelmi és  Iparkamara ipari osztályának elnöke. 
Rainer József  (1854–1907) ügyvéd, 1884-tıl városi tanácsnok, a katonai ügyosztály veze-
tıje, 1889-tıl  fıkapitány. Rainer Ferenc fia.  Öngyilkos lett. 
Rainer Károly (1841–1913) épület- és bútorasztalos; gyártelepe 1865-ben alakult. Rainer 
Ferenc fia. 
Rakodczay Pál (1856–1921) színész, színigazgató, szinháztörténész. Gárdonyi bizonyára 
A színészet módszere (1884) címő füzetére utal. 
regálecsonkítás: az állami egyedárusítási jog (dohány, só stb.) megsértése. 
Reitzer Adolf (1841– ? ) kereskedı, a Szegedi Általános Takarékpénztár igazgatója, az 
Árpád páholy tagja. 
Reizner János (1847–1904) ügyvéd, 1872-tıl városi aljegyzı, 1875-tıl fıjegyzı, 1882-tıl a 
Somogyi-könyvtár, 1899-tıl a Somogyi- könyvtár  és Városi Múzeum igazgatója; a város 
történetírója. Szeged történetének elsı kötete: A régi Szeged. 1. k. A negyvenes évek és  a 
 forradalom napjai Szegeden (1884). Szeged történetének második kötete: A régi Szeged. 2. 
k. A kıbárány és a kun puszták pöre  (1887).  Az igazi  Szeged története még ezután szüle-
tett öt kötetben (1899–1900). 
rekonstrukció: a Víz (1879) utáni újjáépítés (1879–1883). 
rekontra: az ellenjátékkal (kontrával) szemben az eredeti játékszándék fönntartásának 
bejelentése. 
reminiscencia:  visszaemlékezés. 
ritter: lovag. 
Rohonczy Gedeon (1852–?) 1878–1901 közt országgyőlési képviselı; a dohánykertészei-
vel keményen bánó törökbecsei földesúrral  segédlelkészként szembeszállt Kálmány La-
jos (Szeged népe. 2. k. 1882.). 1902-ben a Magyar Szılı- és Gyümölcstermelık Szövetke-
zeténekek  elnökévé választották. Mint dinnyenemesítıt számon tartja a kertészet törté-
nete. 
rókusi plébániaépület: a Budai országúton 1863-ban épült parókia a Föltámadás utca 
megnyitásával sarokház lett, és a Kossuth Lajos  sugárút  föltöltésével alacsonyabbá 
lett. Ezért kerestek új helyet, de a mai plébánia ugyanazon a helyen épült. 
Rósa Izsó (1842–1918) ügyvéd, a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke, 1867-tıl a zsidó hit-
község tiszteletbeli tikára, 1881-tıl elnöke, 1884- ben  Várhelyi elınévvel kapott  nemesi 
rangot. Az Árpád páholy tiszteletbeli fımestere. Nevét 1881-ben magyarította meg. Rósa 
Kál mán bátyja. 
Rósa Kálmán (1845–1899) 1871-tıl szegedi törvényszéki bíró, 1899-tıl ítélıtáblai bíró 
Kassán. Rósa Izsó öccse. Nevét vele együtt 1881- ben magyarította meg.  
Róth Endre = Szögedi Endre. 
Salamon Zsigmond (1846–1903) 1872-tıl a szegedi törvényszék jegyzıje, késıbb bírája, 
1899-tıl — Gárdonyi szimatát igazolva — a  szegedi  (mégsem aradi!) ítélıtábla bírája. 
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Saphir, Moritz Gottlieb (1795–1858) osztrák humorista és kritikus. 
Schmidt Imre (1839–1902) ügyvéd, 1871-tıl törvényszéki alügyész, 1874-tıl ügyész. 1890-
tıl szekszárdi törvényszéki bíró. Babits Mihály  apjának, id. Babits Mihálynak (1844–
1898) barátja. A költı szegedi tanárkodása alatt a szülıvárosába visszaköltözött özve-
gyénél lakott. 
Schnell Frigyes (1840–1899) 1880-tól törvényszéki bíró Szegeden. Szász származású volt, 
magyarul hibásan tudott. Ajtaján gyakran fitye gett  a cédula: A Baloghban vagyok! 
schnellmérték: szójáték Schnell Frigyes nevével; schnell németül gyorsat jelent. 
Selmec: Selmecbányán  volt 1807-tıl az erdészeti akadémia, amely 1919-ben Sopronba 
települt. 
sematizmus: (papi) névtár. 
Sic transit gloria mundi: így múlik el a világ dicsısége (régen a pápát megkoronázásakor 
e szavakkal figyelmeztették). 
Singer Mátyás (1829–1912) 1852-ben Bécsben szerzett orvosi diplomát; 1859-tıl 1888-ig 
a városi kórház igazgató fıorvosam törvényhatósági bizottsági tag, királyi tanácsos.  
skart:  a játszmában nem szereplı, ideiglenes félretett kártya; tartalékos. 
Skultéty Mihály (1822–1902), "a bácsi";  a fölsıvárosi kisdedóvónak több mint fél évszá-
zadon át óvó bácsija. 
spektábilis: tekintetes. 
sportsman: sportember. 
Stammer Sándor (1827–1896) Csongrád vármegye alispánjaként szorgalmazta, hogy 
Szentes legyen a megyeszékhely: 1878-ban így is lett. 
strimflis legény: iparos inas vagy segéd; térdnadrágot, harisnyát viselt. 
Szabados János (1839–1891) jogot végzett; 1863-tól a Szegedi Híradó szerkesztıje, 1872-
tıl a város kulturális tanácsnoka, 1884-tıl  polgármester-helyettes. Költeményeit 1897-
ben adta ki a Dugonics Társaság. Szeged ünnepén címő háromrészes költeményét közölte 
 Kulinyi Zsigmond Szeged új kora (1901) címő könyve is. 
Székács Gyula zenetanár, zeneszerzı; a Szegedi Napló munkatársa. 1890-ben elköltözött 
Szegedrıl. 
Szekerke Lajos (1856–1912). 1883-tól tiszteletbeli aljegyzı, 1884-tıl jegyzı, 1902-tıl adó-
ügyi tanácsnok. 
Szekula József  (1831–1903) 1864-tıl  alsóvárosi rendırbiztos, 1899-tıl alkapitány. 
Szendrıd: Kovács Albert Ungváron született; Mikszáth visontaiként említi; Gárdonyi 
nyilván csak tréfából tette nevébe a nem létezı  Szendrıdöt. 
Sziráky-bicska: Sziráky József (1829–1899) késesmesternek az irodalomban is megörökí-
tett bicskája, így a híres halbicska. 
Szivesy László (1854– 1906) ügyvéd, Löw Immánuel osztálytársa a piarista gimnázium-
ban. Törvényhatósági bizottsági tag. Függetlenségi  párti,  szabadkımőves. 
Szluha Ágoston (1842–1890) ügyvéd, 1872-tıl városi tanácsnok, 1885-tıl rendırf ıkapi-
tány. Tömörkény István tıle hallotta A tanyai  ember  Ág Illése (1913) címő elbeszélésé-
nek magvát. 
Szögedi Endre (1847–1903) 1881-ig Róth Endre. Szegeden született, és fıvárosi jogi, 
majd zenei tanulmányai után hazatért. 1870-ben  kezdte  középiskolai zenetanári tevé-
kenységét. 1872-ben megalapította a Szegedi Polgári Dalárdát; 1884-tıl zeneiskolai igaz-
gató volt. Az  1879-i  Víz emlékére írt zenemővét 1884-ben fıvárosi kiadó jelentette meg. 
Öngyilkos lett. 
Teleki Sándor (1821–1892) gróf, Petıfi barátja, 1882, március 14-én volt Szeged vendége. 
Temesváry Imre (1838–1922) városi rendıralkapitány. 
Temesváry István (Lırinc):  l. Pille. 
Tempora mutantur et nos mutamur in illis: az idık változnak, és mi is változunk bennük. 
Tisza Kálmán (1830–1902), 1875–1889 közt miniszterelnök. 
tószt: pohárköszöntı. 



 11 

Tóth Pál (1856–1942) ügyvéd,  árvaszéki ülnök, 1889-tıl fıjegyzı, 1902-tıl helyettes pol-
gármester. 
tourtánc (ejtsd: túrtánc): társas tánc. 
Tömösváry Imre = Temesváry Imre. 
Török József patikus bizonyára fıvárosi volt. 
trifólium: háromlevelő lóhere; három cimbora. 
turkesztán(i) dinnye: vastag héjú, kerek sárgadinnye. 
Ürge Ignác  (1840–1898): lazarista hittérítı; 1880-tól mőködött Kínában. 1888. június 
27-én nagy érdeklıdést keltı elıadást tartott  Szegeden.  
Vadász József (1845–1900) Szeged szülötte; Pesten jogot végzett, majd pénzügyi szolgá-
latba lépett: Beregszászon, majd Szegeden  adófelügyelı lett. 1896-ban ungvári, 1898-
ban  komáromi, 1900 májusában  lugosi pénzügyigazgatóvá nevezték ki, de július 3-án 
hirte len  elhunyt. Apja, Vadász József (1808–1883) 1845-ben magyarította meg veze-
téknevét, Jägert. Bátyja volt Jäger Emmánuel, 1845-tıl  Vadász  Manó, Szeged 1848–49-
i polgármestere. 
Varga Ferenc (1837–1906) katolikus lelkész, 1878-tól csókai, 1880-tól kisteleki, 1893-tól 
szeged-belvárosi plébános. A város elsı történet írója (Szeged története. 1. k. A legrégibb 
idıtıl, a török foglalásig. 1877.). 
Vendrei Ferenc (1858–1940) színész, színmőíró. 1887–88-ban Szegeden játszott. 
Virágh József   (1829–1892) 48-as honvéd hadnagy, fölsıvárosi rendırbiztos, majd 
alkapitány. Halálakor Tömörkény István   Két régi  rendır címmel tárcacikkben emléke-
zett meg róla. Olvasható a Betyárlegendák (1898) címő kötetében. (Hasonmását 1988-ban 
a Somo gyi-könyvtár  adta ki. (A másik rendır Klemm Jusztin.) 
Virginia: kiváló amerikai szivarfajta. 
virilista: a legtöbb adót fizetık közé tartozó 
vis-a-vis: átellenben. 
vízi~vizi: szójáték a vízi és a vizit szavakkal; a korabeli nyomdai gyakorlat nem ismerte a 
hosszú í-t. 
Weiner Miksa  (1848–1922) terménykereskedı, törvényhatósági bizottsági tag. Kállay 
Albert (1843–1922) fıispán és Pillich Kálmán  barátjaként volt városszerte ismeretes. 
zahlkellner: fizetıpincér 
zalachlebn: jiddis köszöntés. 
zenedadó: zeneóvoda; valójában iskola. 
Zilahy Gyula (1859–1938): színész, színigazgató. 1888-ban Szegeden játszott.  
Zombory Antal (1840–1930) ügyvéd, 1875-1902 közt városi tanácsnok. Föltőnıen régi 
volt a kalapja, ezért született a legenda, mely szerint  fogadalmat tett, hogy addig nem 
vesz új kalapot, míg a Tiszán állandó vashíd nem épül. 
zsirál: váltót forgat; más váltójáért kezességet vállal. 
Zsótér Andor (1624–1906) földbirtokos, hajósgazda. Mikszáth gyakori vendége volt; a 
Víz éjszakáját (1879. márc. 11–12.) is a Zsótér- házban (Széchenyi tér 9.) töltötte. 
Majdnem elvette lányát, Mariskát; részben Zsótér Andorról mintázta A Noszty fiú esete 
Tóth Marival  címő  regényének rokonszenves alakját, Tóth Mihályt. 


