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Pákay (Pauer) Arnold Árpád 1885. december 10-én szü-

letett a horvátországi Zágrábban. Családja a Zala megyei 

Pákáról származott, ami alapján vezetéknevét 1934-ben 

Pákayra magyarosíttatta. Nagyapja és apja is vasúti 

mérnökök voltak a MÁV-nál, anyja Munkácsról szár-

mazott. Jászón lépett a csornai premontrei rendbe 1904-

ben. Teológiai tanulmányait is Jászón kezdte, majd egy 

év múlva a budapesti Norbertinumban folytatta. 1909-

ben szentelték pappá. Ez idő alatt szerezte meg a Buda-

pesti Pázmány Péter Tudományegyetemen földrajz-

természetrajz, valamint magyar nyelv és irodalom sza-

kos középiskolai tanári oklevelét. 

1909-től 1947-ig a szombathelyi Premontrei 

Rendi Szent Norbert Gimnázium tanáraként dolgozott, 

1939-ben címzetes királyi igazgató, majd 1941-ben a gimnázium igazgatója lett. 1947-től az 

iskolák államosításáig (1948), mindössze egy évig lehetett a rend újonnan alakult csornai 

gimnáziumának igazgatója. 1950-ben a szerzetesrendek működésének betiltásakor Nyíregy-

házára internálták, majd még ebben az évben budapesti rokonaihoz költözött és ott dolgozott 

haláláig. 1959 és 1968 között, mint utolsó élő rendi vezetőt, a szétszórtságban élő csornai 

premontrei rendtagok elöljárójuknak tekinthették. 1968. április 16-án hunyt el Budapesten. 

Csornán nyugszik. 

Premontrei tanári tevékenysége mellett a rend nyugat-dunántúli prépostságainak törté-

netéhez gyűjtött adatokat, és megkezdte a vasi középfokú oktatási intézmények történeti ada-

lékainak gyűjtését és feldolgozását is (mindezek kéziratban maradtak). Múzeumi munkássága: 

1929-ben a szombathelyi Vasvármegyei Múzeum ásvány-, kőzet- és őslénytárának gondozá-

sát vette át Bendefy Lászlótól, majd Gáyer Gyula halála után a teljes természetrajzi tár őre lett 

1933–1944 között. Utóbbinak, aki botanikai-természetvédelmi működésének folyamatos ins-

pirátora volt, segített a tár újjászervezésében. Feldolgozta a magyar, elsősorban a nyugat-

magyarországi kerti kultúra történetét, különös tekintettel Szenczy Imre herbáriumára (1926). 

A Kőszeg vidéki gesztenyések történetének leírása (1927) növényföldrajzi, Vas megye termé-

szeti emlékeinek ismertetése (1932) pedig természetvédelmi szempontból jelentős munkái 

(utóbbi Gáyer jelentős támogatásával). 

Tagja volt a Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének, Vas vármegyei ár-

vaházi igazgató választmányának, Szombathely megyei jogú város iskolaszékének, Vas vár-

megye és Szombathely város Kultúregyesülete elnöki tanácsának és múzeumi bizottságának, 

a Dunántúli Szemle szerkesztőbizottságának, és az Emericana dominusza volt. 
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