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Individual Summary:
Ladislaus PERMAY (ns)


23 Feb 1641 - 22 Aug 1698



Sex: Male

Father:
Nicolaus PERMAY (ns)

Mother:
Susanna KLOBUSICZKY




Individual Facts:
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Birth: 23 Feb 1641 in Teplicze

Death: 22 Aug 1698 in Kassa

Occupation: jezsuita páter, a későbbi trencséni rendház szuperiora

Religion:
rkat.


Also Known As:
páter






Shared Facts:
[no spouse]






Children
[no facts]



[no children]






Notes:





Person Notes: Jezsuita páter volt. Élete a családtagok közül a legjobban dokumentált. (Bibl.54)
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Individual Summary:    Ladislaus PERMAY (ns)
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23 Feb 1641 - 22 Aug 1698
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Sex: Male

Father: Nicolaus PERMAY (ns)

Mother: Susanna KLOBUSICZKY
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Notes:
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Jezsuita páter volt. Élete a családtagok közül a legjobban dokumentált. (Bibl.54)                                                      
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   1654-ben a a szepeshelyi jezsuita gimnázium tanulói allegorikus 
   színdarabot adtak elő a Csáky család dicsőítésére a szereplők 
   között ő is ott volt.
   Már korán elkötelezettséget érzett a szerzetesség iránt. Szülei 
   ellenkezése ellenére elszökött otthonról, de szülei lovasai 
   visszahozták. Apja ezután Wesselényi Miklós nádor udvarába
   küldte apródnak. 
       Szepeshely
  1657-ben a trencséni új templom felszentelésekor felkereste az ott 
   ott időző provinciálist, aki segített a nádort és a szülőket is
   meggyőzni. Bécsbe küldték.   (Bibl.23)       
         1658 - 1659. Bécsben novícius, 
         1660 - 1662. Grazban tanul filozófiát, 
         1663 - 1665. Pozsonyban tanít grammatikát és  

                               humaniórákat, a  kongregáció vezetője, 
         1666 - 1669. Grazban tanul teológiát, 
         1670-ben Győrben végzi harmadik próbaévét, 
         1671 - 1673. Kassán tanít filozófiát, a kongregáció vezetője, gyóntató, misszionárius, 
         1673          Zsolnán misszionárius, (Bibl.24)
         1674- mint teologus, filozofus doktor teszi le utolsó négyes fogadalmát. (Bibl.22)
          1674 - 1677. Szakolcán superior és igehirdető, 
          1678 - 1680. Trencsénben novíciusmester, lelkivezető, minisztrátor, consultor, a skolasztikusok vezetője, 
                                igehirdető, gyóntató, a kollégium történetének írója (magyarán ő vezeti a trencséni Historia Domust), 
          1681-ben Nagyszombatban tanít kazuisztikát, lelkivezető,  adminisztrátor, gyóntató, 
          1682 - 1686. ismét Trencsénben rektor és novíciusmester, (Bibl.25)
          1687 - 1689. Lőcsén superior, igehirdető, a skolasztikusok vezetője, gyóntató, (Bibl.27) 
          1690 - 1693. Kassán rektor, 
          


          1694 - 1696. Lőcsén rektor, 
          1697 - 1698. Kassán rektor, és a skolasztikusok elöljárója.                      
          1693-ban, Sztrányay Pált a 18 éves diákot unokatestvére fiát, akit nyilván a ő felügyeletére   
                            bíztak, a konvent gyümölcsösében az őr baltával agyonütötte                                       
                           1693.09.10-én a tanárok, diákot kíséretében, harangzúgás közepette kisérték
                            utolsó útjára az ártatlanul meghalt   fiút. (Bibl.69)

           Az akkori szokásnak megfelelően a Rendbe bevitte apjától örökölt vagyonát. Ezt a vagyont azonban a Rendnek,  az     
           akkori törvények szerint pénzzé kellett tenni. Így lett lehetősége unokatestvérének, Sztrányay 
           Györgynek, anyja gyámolítójának arra, hogy ezt a vagyont három évi törlesztéssel megvásárolja. (Bibl.57) (Bibl.59) 
          (Bibl.67)
          Mindenhol közkedvelt elöljáróként tevékenykedett. Nagy gondot fordított mindenütt a templomok méltó díszítésére,  
          Lőcsén művészi oltárt állított, Kassán templomi zenekart alapított, Trencsénben elegáns ornátust adományozott a   
          templomnak.  A Szűzanyag nagy tisztelője volt. (Bibl.22)                                  

          Sokat harcolt a Kassai Kollégium birtokainak a megerősítésére, a víz okozta károk enyhítésére. (Bibl.33)  (Bibl.35) 
          (Bibl.45) (Bibl.46)  
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Jezsuita (ma Premontrei)
 templom Kassán

          Még a kamara felé is eljárt Scultéti György postás kegydíja ügyben.
          (Bibl.30 No.193)

          1698.aug.22-én halt meg Kassán.      
           Kassai jezsuita diárium  feljegyzése szerint már március óta 
           beteg volt. Aug. 24-én délután két órakor sokak által kísérve, vonult 
           a menet a Jezsuita (ma premontrei) templom felé. A koporsót nyolv pap vitte, a 
           helyettes rektor kísérte. A koporsóra az akadémia rektori jelvényeit 
           helyezték. 
          A templomban a szentély előtti szertartás után levitték a kriptába és a Szent 
          József oldtár alatt helyezték örök nyugalomra.  (Bibl.54) (Bibl.55)  (Bibl.70)                   































