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Nem lehetetlen tehát, hogy valami köze volt az ismeretlen énekmondó
nak a pataki kollegiummal. Alighanem ott járt, tanult ember lehetett. 
Kerestem is valami nyomot Bod Péter Magyar Athenas-khan, de hiába. 
Talán ez utóbbi adatok még nyomra vezethetnek idővel. 

Végűi annyi bizonyos, hogy e most előkerült harmadik példány, 
a lőcsei nyomtatvány a legteljesebb. 

DR. PÉKÁR KÁROLY. 

NÉHÁNY ISMERETLEN ADAT I. PÉCZELI JÓZSEF SZÜLŐI 
É L E T É H E Z . 

I. Péczeli József atyja, Péczeli Imre Lúczon volt prédikátor 1741-ben, 
hova azon év április 18-án vitte első nejét, Körtvélyesi P. István, Szikszó 
város bírájának Erzsébet nevű leányát, ki rövid idő múlva meghalt. Péczeli 
Imre putnoki prédikátor volt már, mikor második nejével, az 1723-ban 
született nemes Konok Sárával házasságra lépett, kitől született 1750-ben 
I. József, a későbbi jeles író. Azonban P. I. nyolcz és félévi putnoki 
prédikátorsága után 1755 június elején hirtelen meghalt Szikszón. Konok 
Sára, férje halála után, öt éves József fiával Szikszóra költözött, újból 
férjhez ment s ott halt meg 1793-ban. 

A fenti sorokat igazoló adataim a következők (a szikszói ev. 
református egyház anyakönyvéből) : 

I. 1741 — Mense Aprili 18. 
Plurimum Reverendus et Clarissim Emericus Péczeli Minister 

Eccle. Lucziensis Ordinarius Nuptias Secundas Celebravit . . . . specifi-
cato die, cum Virgine Elisabeth D. D. Stephani P. Körtvélyesi, Judicis 
Ordinarii (olvashatlan) oppidi Sixo. 

II. 1793. — Deczember 15. Ns. Konok Sára Szaniszló Jánosné 
temettetett prédikátczióval, 70 éves. Jegyezte Vécsey Zsigmond prédikátor. 

(A putnoki ev. református egyház anyakönyvéből): 
I. Péczeli Imre munkálkodott ebbe az Ecclába az Úrnak nevé

ben 9 esztendőkig fél híjján, mert midőn a Szikszói hegyen levő szőllőjének 
cultiváltatására lement volna aratás előtt, Szikszón megbetegedvén, ugyanott 
hirtelenséggel meg is halt és ugyanott el is temettetett. Péczeli Imre 
hozattatott ide 1747. 

Végül megjegyzem, hogy a felsorolt adatokhoz, Kálniczki Endre 
putnoki s Varga József szikszói ev. református lelkészeknek — az egyházi 
anyakönyvekből való — szíves közlésök folytán jutottam s így van 
jelenleg alkalmam azokat nyilvánosságra hozni. 

DEZSÓ LÓRÁNT. 
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